بنام خدا
تقَیو فارسی رٍیداديا برای Bootstrap ٍ Jquery
این تقَیو رٍیداديا بر پایٌ  bootstrap ٍ jqueryطراحی شدى است  .برای اینکٌ این تقٍیو بٌ درستی کار کند
باید در صفحى نربَطٌ فایل يای زیر بارگذاری شَد .
Jquery.js
Bootstrap.js
Calendar.js
Jquery.peCalendar.js
Bootstrap.css
Jquery.peCalendar.css
پس از اینکٌ فایل يای فَق در صفحٌ بارگذاری شد  ،حال آنادى استفادى از تقَیو خَايیو بَد .
با فراخَانی دستَر زیر تقَیو بارگذاری خَايد شد .
;)($(selector).peCalendar
دستَر فَق تقَیو را بر اساس خصَصیات پیش فرض بارگذاری ٍ نهایش نی ديد .

پس از بارگذاری این تقَیو دارای دٍ قسهت نی باشد  -1 .جدٍل رٍز يا  -2جدٍل رٍیداديا
جدٍل رٍزيا :
در این جدٍل رٍزيای نربَط بٌ سال ٍ ناى انتخابی نهایش دادى نی شَد

 .رٍزيای تعطیل بٌ رنگ قرنز

نهایش دادى نی شَد ٍ رٍزجاری در جدٍل با رنگ نتهایز نارنجی نهایش دادى نی شَد

 .در زیر این جدٍل

تاریخ جاری یا انتخاب شدى تَسط کاربر نهایش دادى نی شَد کٌ با کلیک بر رٍی ير یک از رٍزيا این تاریخ
نهایش دادى می شَد ٍ اطالعات رٍیداديای آن رٍز در جدٍل رٍیداديا نهایش دادى نی شَد .
در باالی این جدٍل سهت راست ناى نهایش دادى نی شَد کٌ با دکهٌ يای جلَ ٍ عقب قابل تغییر است ٍ در
قسهت سهت چپ سال نهایش دادى نی شَد کٌ با دکهٌ يای جلَ ٍ عقب قابل تغییر است

 .با کلیک بر

رٍی ا ین دکهٌ يا عالٍى بر اینکٌ ناى یا سال تغییر نی کند اطالعات جدٍل رٍزيا ٍ رٍیداديا نیز تغییر نی کند
.
جدٍل رٍیداديا :
این جدٍل تهام رٍیداديای نربَط بٌ رٍز انتخاب شدى را نهایش نی ديد  .در حالت پیش فرض زنان شرٍع
در این جدٍل از  00:00تا  24:00نی باشد کٌ بٌ صَرت یک ساعت بٌ یک ساعت جدا شدى ٍ ير یک ساعت
نیز بٌ شش قسهت  10دقیقٌ ای تقسیو شدى است .
باالی این جدٍل یک دکمى ٍ +جَد دارد کٌ با کلیک بر رٍی آن نی تَان رٍیداد جدید تعریف کرد ٍ پس از
افزٍدن رٍیداد در قسهت زنانی خَد قرار خَايد گرفت  .رٍیداديای ثبت شدى بٌ رنگ يای آبی  ،سبز  ،قرنز
قابل نهایش نی باشند کٌ آبی نشانٌ اقدام نشدى  ،سبز اقدام شدى ٍ قرنز باطل شدى است .
با کلیک بر رٍی ير یک از رٍیداديای ثبت شدى
عهلیات نرٍبطٌ را انجام داد .

دٍ انتخاب ٍیرایش ٍ حذف فعال نی شَد کٌ نی تَان

شرح تنظیهات تقَیو :
خصَصیت

نقدار پیش
فرض

تَضیحات

نقادیر قابل انتخاب
یک تاریخ بٌ فرنت

تقَیو را از تاریخ نقدار ديی شدى نهایش نی

startDay

خالی

رٍز/ناى/سال

ديد .
یک آرایٌ از آعداد  0تا  6قابل نقدار ديی نی

offDayWeek

][6

 0تا 6

offDay

][

آرایٌ ای از اشیاء

offDayActive

False

True,False

اگر  trueباشد نی تَان برای رٍزيای تعطیل

startTime

00:00

ير ساعتی از رٍز

تعیین اینکٌ از چٌ ساعتی از رٍز انکان ثبت

endTime

24:00

ير ساعتی از رٍز

تعیین اینکٌ تا چٌ ساعتی از رٍز انکان ثبت

Interval

10

ير عددی کٌ  60بر آن

بازى زنانی برای ير رٍیداد بٌ دقیقٌ را تعیین

بخش پذیر باشد

نی کند  .پس از تعیین آن رٍیداديا باید

Ajax

خالی

باشد کٌ ير عدد نتعلق بٌ یک رٍز از يفتٌ نی
باشد ٍ رٍز نعادل آن در يفتٌ را تعطیل اعهال

نی کند .

نثال :

اگر ] [5,6باشد در تهام يفتٌ يای ناى رٍز
پنجشنبٌ ٍ جهعٌ تعطیل خَايد بَد .

این خصَصیت رٍزيای تعطیل ناى در سال را
نشخص نی کند نثال اگر در فرٍردین رٍزيای

 13ٍ12ٍ4ٍ3ٍ2ٍ1تعطیل باشد بٌ شکل زیر
نقدار ديی نی شَد .

[ offDay :
{

‘year’:1398,
‘month’:1,

]‘day’:[1,2,3,4,12,13
},

…..
]
نیز رٍیداد ثبت کرد
رٍیداد ٍجَد دارد
رٍیداد ٍجَد دارد

ضریبی از آن باشد  .نثال اگر  15بَد رٍیداديا
نی تَاند  15دقیقٌ ای یا  30دقیقٌ ای یا 45

دقیقٌ ای ٍ یا  60دقیقٌ ای باشند ٍ . ...

{ از طریق این خصَصیت نی تَان دادى يای

 url:....نربَط بٌ رٍیداديا را از سرٍر خَاند

 .پارانتر

][ data Data:در این خصَصیت نیز دادى يای الزم را
} بٌ سرٍر ارسال نی کند

 .ارسال اطالعات بٌ

صَرت  postنی باشد  .دریافت اطالعات از
سرٍر بٌ صَرت  jsonباید باشد

Data

][

اطالعات رٍیداديا چٌ بصَرت تنظیو اٍلیٌ چٌ

اطالعات رٍیداديا

[ ajax Data:در این خصَصیت قرار نی گیرد

 .این

{ خصَصیت نی تَاند از رٍش يای نختلف

 Id,startTime,endTime,برنانٌ نَیسی نقدار ديی شَد .
 title,date,status,..فیلديای

} Id,startTime,endTime,title,date,statusباید
] حتها برای ير رٍیداد نقدار ديی شَد ٍ سایر
فیلديای اضافی نَرد نیاز تَسط کاربر قابل
تنظیو است  .فیلد

باشد .

 idباید ننحصر بٌ فرد

onAddEvent

نتد داخلی

ير نتد تعریف شدى

عهلیات درج رٍیداد را نی تَان سفارشی کرد

onEditEvent

نتد داخلی

ير نتد تعریف شدى

عهلیات ٍیرایش رٍیداد را نی تَان سفارشی

 onDeleteEventنتد داخلی

ير نتد تعریف شدى

عهلیات حذف رٍیداد را نی تَان سفارشی کرد

تَسط کاربر
تَسط کاربر

کرد

تَسط کاربر
)(Update_data

بارگذاری ٍ بازنَیسی اط ال عات تقَیو تَسط
کاربر را انجام نی ديد  .زنانی کٌ از تَابع درج
ٍیرایش ٍ حذف اطالعات رٍیداد بصَرت

سفارشی استفادى نی شَد باید این نتد جًت

برٍزرسانی اطالعات ظاير تقَیو فراخَانی شَد
.

با تَجٌ بٌ اینکٌ در حالت  ajaxبٌ ازاء يربار کٌ ناى یا سال تغییر کند اطالعات از سرٍر بارگذاری نی شَد پس
در سهت سرٍر فقط کافی است دادى يای نربَط بٌ آن ناى را از سرٍر خَاندى شَد ٍ نیاز بٌ ناى يای دیگر
نیست .

تصَیر نربَط بٌ تنظیو خصَصیت offDayWeek

تصَیر نربَط بٌ خصَصیت offDay

interval ٍ endTime ٍ startTime تصَیر نربَط بٌ خصَصیت

تصاٍیری از سفارشی کردن در یک نرم افزار جًت نقایسٌ ٍ قدرت استفادى از آن در حالت يای نختلف

:1 نثال
var per = $("#calendar").peCalendar({
title : ''کاری تقویم بررسی,
height : _MH,
startDay : "",
offDay: [
{
"year":1397,
"month":12,
"day":[5,21]
},
{
"year":1398,
"month":11,
"day":[4,16]
}
],
offDayActive:false,
startTime : "08:00",
endTime: "12:00",
interval:15,
data:[
{
id:1,
status:0,
date:"1397/12/20",
startTime:"08:00",
endTime:"08:15",
title:"test"
},
{
id:2,
status:1,
date:"1397/12/20",
startTime:"08:15",
endTime:"08:45",
title:"test2"
}

]
});

: 2 نثال
Var book = $("#peCalendar").peCalendar({
startDay : ‘1398/01/15’,
startTime : ’08:00’,
endTime: ’13:00’,
title: ''کاری تقویم بررسی,
onAddEvent : new_event,
onEditEvent : edit_event,
onDeleteEvent:delete_event,
offDayWeek:day_off,
ajax:{
url:site_url+'/clinic/patient/getBooking',
data:{
doctor_id:doctor_id,
shift:shift
}
},
});
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