
Przesyłanie daty i godziny w wybranej strefie czasowej 

Używając czasu uniwersalnego Greenwich (znanego również jako Universal Time Coordinate) jako 

wspólnego punktu wyjścia, możesz utworzyć skrypt, który zawsze będzie mógł wyświetlać czas w 

Twojej strefie czasowej, niezależnie od strefy czasowej komputera użytkownika. Jest to możliwe dzięki 

dwóm faktom: 

• Obiekt Date może określić przesunięcie strefy czasowej użytkownika względem czasu GMT. Jeśli więc 

użytkownik jest pięć godzin wcześniej niż GMT, możesz to sprawdzić. 

• Znasz swoje przesunięcie w stosunku do GMT podczas pisania skryptu. 

Łącząc je, zawsze możesz obliczyć różnicę godzin między strefą czasową a strefą czasową użytkownika 

i możesz dostosować czas ze strefy czasowej użytkownika do swojej przed zmanipulowaniem tych 

danych lub wyświetleniem go dla użytkownika. Wykonanie tego wymaga użycia dwóch metod obiektu 

Date: 

• getTimezoneOffset: Ta metoda zwraca różnicę minut między strefą czasową bieżącej przeglądarki a 

czasem GMT. 

• setHours: Ta metoda służy do określenia części godzinowej czasu w bieżącym obiekcie Date. Za 

pomocą tego możesz zresetować czas do czasu w Twojej strefie czasowej. 

Poniższy skrypt wyświetla aktualny czas w środkowoeuropejskim czasie (dwie godziny później niż 

średni czas Greenwich). Działa to niezależnie od strefy czasowej komputera użytkownika. 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Ustaw przesunięcie strefy czasowej od GMT w zmiennej myOffset. Ta wartość powinna być liczbą 

godzin potrzebnych do zmiany docelowej strefy czasowej na GMT. W przypadku czasu 

środkowoeuropejskiego co w lecie jest dwie godziny później niż GMT, oznacza to wartość -2, aby 

wskazać, że konieczne jest przejście o dwie godziny do tyłu z CET do osiągnięcia GMT: 

var myOffset = -2; 

3. Utwórz nowy obiekt Data z bieżącą datą i godziną i przypisz do zmiennej currentDate: 

var currentDate = new Date (); 

4. Użyj getTimezoneOffset, aby wyodrębnić przesunięcie dla strefy czasowej użytkownika; ponieważ 

będzie to za kilka minut, a ten skrypt będzie działał za kilka godzin, wartość tę należy podzielić przez 

60. Ostateczna wartość jest przechowywana w zmiennej userOffset: 

var userOffset = currentDate.getTimezoneOffset () / 60; 

5. Oblicz różnicę strefy czasowej między docelową strefą czasową a strefą czasową użytkownika i 

przypisz różnicę godzin do zmiennej timeZoneDifference .: 

var timeZoneDifference = userOffset - myOffset; 

6. Zresetuj część czasu za pomocą metody setHours. Nowym czasem powinny być bieżące godziny (przy 

użyciu getHours) plus różnica strefy czasowej. Na szczęście przy użyciu takiego ustawienia setHours 

można uwzględnić przypadki, w których różnica stref czasowych przesuwa datę do poprzedniego lub 

następnego dnia i odpowiednio dostosowuje datę. 



currentDate.setHours (currentDate.getHours () + timeZoneDifference); 

7. Wyświetl aktualną datę i godzinę w oknie przeglądarki za pomocą metody document.write: 

document.write („Data i godzina w Europie Środkowej to: „+ CurrentDate.toLocaleString ()); 

8. Zamknij blok skryptu zamykającym znacznikiem skryptu. Ostatni skrypt wygląda na Listing 48-1. 

<script language = ”JavaScript”> 

var myOffset = -2; 

var currentDate = new Date (); 

var userOffset = currentDate.getTimezoneOffset () / 60; 

var timeZoneDifference = userOffset - myOffset; 

currentDate.setHours (currentDate.getHours () + Æ 

timeZoneDifference); 

document.write („Data i godzina w Europie Środkowej to: Æ 

„+ CurrentDate.toLocaleString ()); 

</script> 

9. Zapisz skrypt w pliku HTML i otwórz ten plik w przeglądarce aby zobaczyć wyświetloną datę i godzinę 

w Europie Środkowej, jak na rysunku 

 

 


