
Kontrolowanie formatu danych wyjściowych daty 

Oprócz metody toString obiekt Date oferuje również następujące metody szybkiego wyświetlania 

bieżącej daty i godziny: 

• toGMTString: Zwraca czas jako ciąg znaków przekonwertowany na Czas Średni Greenwich .Wyniki 

wyglądają następująco: 

Czw, 17 kwietnia 2019 17:47:44 UTC 

• toLocaleString: Zwraca czas jako ciąg znaków przy użyciu konwencji formatowania daty dla bieżących 

ustawień regionalnych. Wyniki wyglądają tak w Kanadzie: 

17 kwietnia 2019 10:47:44 

• toUTCString: Zwraca czas jako ciąg znaków przekonwertowany na czas uniwersalny. Wyniki 

wyglądają tak w Ameryce Północnej: 

Czw, 17 kwietnia 2019  17:47:44 UTC 

Ponadto obiekt Date ma szereg metod zwracania określonych informacji o bieżącej dacie, które można 

następnie połączyć w pełni konfigurowalną prezentację daty i godziny: 

• getDate: Zwraca bieżący dzień miesiąca jako liczbę 

• getDay: zwraca bieżący dzień tygodnia jako liczbę od 0 (Niedziela) i 6 (sobota) 

• getFullYear: Zwraca czterocyfrowy rok 

• getHours: Zwraca godzinę z bieżącego czasu jako liczbę od 0 do 23 

• getMinutes: Zwraca liczbę minut z bieżącego czasu jako liczbę od 0 do 59 

• getMonth: Zwraca bieżący miesiąc jako liczbę między 0 (styczeń) a 11 (grudzień) 

Za pomocą tych metod można na przykład wyświetlić bieżącą datę w niestandardowej formie, takiej 

jak: 

22:00 2003/4/15 

Poniższy kod wyświetla datę w ten sposób: 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Utwórz nowy obiekt Date i przypisz go do zmiennej thisDate: 

var thisDate = new Date (); 

3. Zbuduj ciąg zawierający czas, używając metod getHours i getMinutes; ten ciąg jest przypisany do 

zmiennej thisTimeString: 

var thisTimeString = thisDate.getHours () + „:” + thisDate.getMinutes (); 

4. Zbuduj ciąg zawierający datę, używając metod getFullYear, getMonth i getDate; ten ciąg jest 

przypisany do zmiennej thisDateString: 

var thisDateString = thisDate.getFullYear () + „/” + thisDate.getMonth () + „/” + thisDate.getDate (); 



5. Wyświetl datę i godzinę w przeglądarce za pomocą metody document.write: 

document.write (thisTimeString + „on“ + thisDateString); 

6. Zamknij skrypt za pomocą zamykającego znacznika script. Ostateczny kod źródłowy wygląda jak na 

listingu 49-1. 

<script language = ”JavaScript”> 

var thisDate = new Date (); 

var thisTimeString = thisDate.getHours () + „:” + thisDate.getMinutes (); 

var thisDateString = thisDate.getFullYear () + „/” + thisDate.getMonth () + „/” + thisDate.getDate (); 

document.write (thisTimeString + „on“ + thisDateString); 

</script> 

7. Dołącz skrypt do dokumentu HTML, w którym chcesz wyświetlić datę, a następnie otwórz ten 

dokument w przeglądarce internetowej. Data jest wyświetlana, jak pokazano na rysunku 

 


