
Dostosowywanie wyników według pory dnia 

Zamiast przedstawiać użytkownikowi te informacje o czasie i ufać, że nie spróbuje on korzystać z 

aplikacji czatu w danym czasie, można dostosować dane wyjściowe odpowiedniej strony pomocy 

technicznej na podstawie pory dnia, tak aby link do strony aplikacji czatu pojawia się tylko w 

odpowiednich godzinach dnia. Poniższy przykład to skrypt, który może być zawarty w takiej aplikacji. 

Między 9 rano i 5 po południu w dni powszednie użytkownik wyświetla link do aplikacji czatu, ale poza 

tymi godzinami pojawia się powiadomienie wskazujące, że obsługa Internetu na żywo jest zamknięta. 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

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

var thisDate = new Date (); 

3. Przetestuj bieżącą datę, aby sprawdzić, czy reprezentuje dzień tygodnia i znajduje się w poprawnym 

zakresie czasu za pomocą instrukcji if: 

if ((thisDate.getDate ()> = 1 && thisDate.getDate () <= 6) && (thisDate.getHours ()> = 9 && 

thisDate.getHours () <= 15)) { 

4. Wyświetl kod HTML dla przypadku, gdy dział wsparcia technicznego jest otwarty: 

document.write („Dział pomocy technicznej jest otwarty. Kliknij <a href = ’http: //my.url/’> tutaj </a>, 

aby uzyskać wsparcie na żywo w sieci. ”); 

5. Użyj instrukcji else, aby zapewnić alternatywne działanie: 

} else { 

6. Wyświetl HTML dla przypadku, gdy biurko pomocy technicznej jest zamknięte: 

document.write („Dział wsparcia jest teraz zamknięty. Przyjdź z powrotem między 9:00 a 17:00 Od 

poniedziałku do piątku."); 

7. Zamknij blok if za pomocą zamykającego nawiasu klamrowego: 

} 

8. Zamknij blok skryptu zamykającym znacznikiem skryptu. Ostateczny kod powinien wyglądać 

następująco: 

<script language = ”JavaScript”> 

var thisDate = new Date (); 

if ((thisDate.getDate ()> = 1 && thisDate.getDate () <= Æ 

6) i& (thisDate.getHours ()> = 9 && thisDate.getHours () Æ 

<= 15)) { 

document.write („Pomoc techniczna jest otwarta. Kliknij <a href=’http://my.url/’>TU</a>. ”); 

} else { 

document.write („Teraz zamknięte. Wracamy od 9 do 17, od Poniedziałku do Piątku."); 



} 

</script> 

9. Dołącz ten skrypt do dokumentu HTML i otwórz dokument w przeglądarce. Między 9 rano i 5 po 

południu w dni powszednie powinieneś zobaczyć komunikat pokazany na rysunku.  

 

 

W innym czasie zobaczysz komunikat pokazany na rysunku poniżej 



 

 

 


