
Żądania Place Details

Pole opening_hours.open_now zostaje zamienione na metodę
opening_hours.isOpen (). Wprowadź opening_hours oraz utc_offset_minutes w

parametrze fields żądania zamiast opening_hours.open_now. Następnie
wywołaj metodę opening_hours.isOpen () dla zwracanego obiektu

google.maps.places.PlaceResult, aby sprawdzić, czy dane miejsce jest otwarte.
Poniżej przedstawiamy przykład, który pokazuje żądanie Place Details

określające, czy dane miejsce jest otwarte:

new google.maps.places.PlacesService(attrContainer).getDetails({
  placeId: '...',
  fields: ['opening_hours','utc_offset_minutes'],
  }, function (place, status) {
    if (status !== 'OK') return; // something went wrong
    const isOpenAtTime = place.opening_hours.isOpen(new Date('December 17, 2020 03:24:00'));
    if (isOpenAtTime) {
        // We know it's open.
    }

    const isOpenNow = place.opening_hours.isOpen();
    if (isOpenNow) {
        // We know it's open.
    }
});

Pola Places opening_hours.open_now oraz utc_offset zostały ograniczone od
dnia 20 listopada 2019 i będą całkowicie wyłączone z użycia 20 lutego 2021.

Zmiana ta dotyczy wyłącznie Biblioteki Places należącej do Maps JavaScript
API. Poniższa instrukcja pomoże Ci zaaktualizować kod, aby przestać korzystać

z wymienionych powyżej pól.

Żądania Find Place

Żądania Find Place nie posiadają zamiennika dla pola
opening_hours.open_now. Polecamy używać żądania Place Details dla

pozyskania informacji opening_hours.

Żądania Nearby Search oraz Text Search

Dla żądań Nearby Search i Text Search możesz używać parametru
żądania openNow. Ma on taki sam efekt filtrowania rezultatów do

pokazywania wyłącznie miejsc, które są w danej chwili otwarte.

Instrukcja Place Field Migration
(open_now, utc_offset)

Aby wyświetlić wszystkie miejsca a także wskazać status openNow,
najpierw wykonaj żądanie korzystając z openNow : false aby otrzymać

wszystkie miejsca. Następnie wykonaj żądanie używając openNow : true
aby zwrócone zostały tylko otwarte miejsca. W kolejnym kroku połącz

otrzymane odpowiedzi.

Pole opening_hours.open_now
W ten części pokażemy Ci, jak zaaktualizować tą

funkcję dla każdego typu żądania Places.

openNow : false zwraca wszystkie miejsca.
openNow : true zwraca jedynie te miejsca, które są w danej chwili
otwarte.

Pole utc_offset

Pole utc_offset w żądaniach Place Details jest
zamieniane na pole utc_offset_minutes. Aby dokonać koniecznej

aktualizacji, wystarczy, że zamienisz wszystkie utc_offset występujące w
parametrze żądania fields na utc_offset_minutes - także przy

odczytywaniu tych informacji z PlaceResult.

Masz pytanie lub potrzebujesz
pomocy w aktualizacji kodu?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! 
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