
Zezwolenie na wyświetlanie plików cookie dla wszystkich stron w witrynie 

Kiedy plik cookie jest tworzony przez JavaScript, domyślnie jest on dostępny tylko z innych stron w tym 

samym katalogu na serwerze. Możesz jednak określić, która ścieżka katalogu na serwerze ma dostęp 

do tworzonego pliku cookie. Na przykład możesz utworzyć plik cookie na stronie / dir / subdir / 

mypage.html  i wykonaj dowolną liczbę rzeczy, w tym następujące: 

• Czy plik cookie jest dostępny z katalogu nadrzędnego i od wszystkich jego dzieci (innymi słowy, 

wszędzie poniżej / dir) 

• Wskaż, że plik cookie jest dostępny tylko w bieżącym katalogu i jego dzieciach (innymi słowy, 

wszędzie poniżej / dir / subdir /) 

• Wskaż, że plik cookie jest dostępny w dowolnym miejscu na tej samej stronie (innymi słowy, wszędzie 

poniżej /). 

Robisz to, rozszerzając definicję pliku cookie podczas tworzenia pliku cookie i dodając klauzulę ścieżki 

do pliku cookie, dzięki czemu plik cookie wygląda teraz następująco: 

name = wartość; expires = expiryDate; ścieżka = accessPath 

Na przykład następujące kroki tworzą plik cookie myCookie i udostępniają go wszystkim stronom w tej 

samej witrynie: 

1. Utwórz obiekt Data dla daty i godziny, kiedy plik cookie wygasa; odbywa się to poprzez przypisanie 

nowej instancji obiektu Date do zmiennej i przekazanie informacji o dacie jako argumentu do obiektu 

Date. W takim przypadku wynikowy obiekt Date jest przechowywany w zmiennej myDate, a data 

obiektu jest ustawiana na 24 sierpnia 2019 r., O godz. 19:15: 

var myDate = new Date(2019,07,24,19,15,00); 

2. Wpisz document.cookie, a następnie znak równości, aby rozpocząć przypisywanie wartości do 

obiektu document.cookie: 

document.cookie = 

3. Wpisz podwójny cytat otwierający, nazwę pliku cookie i znak równości. W tym przypadku nazwa to 

myCookie: 

document.cookie = „myCookie = 

4. Zamknij podwójną ofertę i wpisz znak plus: 

document.cookie = „myCookie =” + 

5. Wprowadź wartość, którą chcesz przypisać do pliku cookie, jako argument funkcji Escape i podążaj 

za funkcją Escape ze znakiem plus. W takim przypadku wartość pliku cookie to „To jest mój plik cookie”: 

document.cookie = „myCookie =” + escape („This is my Cookie”) + 

6. Wpisz podwójny cytat otwierający, a następnie średnik, a następnie wygasa, a następnie wpisz znak 

równości i zamykający cudzysłów, a następnie kolejny znak plus: 

document.cookie = „myCookie =” + escape („This is my Cookie”) + „; expires =” + 

7. Wpisz myDate.toGMTString (), aby dodać określoną datę i godzinę jako odpowiednio sformatowany 

ciąg do pliku cookie, a następnie dodaj znak plus: 



document.cookie = „myCookie =” + escape („This is my Cookie”) + „; expires =” + myDate.toGMTString 

() + 

8. Wpisz otwierający podwójny cytat, a następnie średnik, a następnie ścieżkę, a następnie wpisz znak 

równości i ukośnik, a na końcu zamknij podwójny cytat i zakończ polecenie średnikiem: 

document.cookie = „myCookie =” + escape („This is my Cookie”) + „; expires =” + myDate.toGMTString 

() + „; path = /”; 

9. Na innej stronie w innym katalogu na stronie spróbuj pobrać plik cookie i wyświetl go w oknie 

dialogowym z metodą  window.alert 

var newCookie = document.cookie; 

var cookieParts = newCookie.split(“=”); 

var cookieName = cookieParts[0]; 

var cookieValue = unescape(cookieParts[1]); 

window.alert(cookieValue); 


