
 

 (موقت روزانه)مقاديركدها تعديل نام الگو :
 
 

 #(*dailyنتایج محاسبات روزانه موقت ) مرحله اجرا :

 

 

  2 تعداد پارامتر :

 

 (ساعت به)تغيير براي مقدارشاخص .1

 متغير  كدهاي .2

 
 

 شرح قانون :

 

هر یک از مربوط به (ساعتی)مجموع مقادیرالگو،با استفاده از این 

، تا رسيدن   موقت  کدهای درج شده در پارامتر دوم ، در مرحله روزانه

رند می  ، مقدار شاخص یعنی مقدار درج شده در پارامتر اول به

 .(تغيير می یابد)گردد

کمتر از مقدار شاخص  ،2درج شده در پارامترمقدار ساعتی کدهای  اگر

 مقدار شاخص یعنی مقدار درج شده در پارامتر اولاختالف آن با بود ، 

ورت رکورد محاسبه شده وبه ص تغيير کند،که قرار است مقدار ما به آن 

 موقت وارد جدول محاسبات روزانهرند به باال( با مقدار مثبت ) جدیدی 

(#Dr) .می شود 

از مقدار شاخص  بيشتر ،2درج شده در پارامترمقدار ساعتی کدهای  اگر و

 مقدار شاخص یعنی مقدار درج شده در پارامتر اولاختالف آن با بود ، 

ورت رکورد محاسبه شده وبه ص تغيير کند،که قرار است مقدار ما به آن 

 موقت وارد جدول محاسبات روزانه( پایينرند به ) منفیبا مقدار  جدیدی 

(#Dr) .می شود 

 

 

 توجه : 

 می باشد.   dr #  آن اصلي جدول و بوده فعال الگو این روي شروط .1

 

این الگو ابتدا کليه مقادیر مختلف از یک کد را در یک روز به صورت .2

را اعمال می  تغيير وتعدیلمجموع حساب می کند وسپس روی مجموع آنها ، 

 روی تک تک مقادیر مختلف از یک کد اعمال نمی شود.( تعدیل مقدارکند.)
 

 

تاريخ 

 تنظیم :

32/13/1232 

 رکت مهندسي کسرا ش
راهنمای الگوی قوانین سیستم اتوماسیون 

  تردد



 مثال :

 

 حساب موظفی از کمتر را مرخصی که است قانونی به نيازدر سازمانی ،

 ميخواهند ولی ميباشد 54:8 افراد موظفی سازمان این در ، یعنیکند

 ، مانند استحقاقی روزانه،استعالجی روزانه)روزانه های مرخصی سایر

 حساب ساعت 5 آنهابرای  ،(ماموریت روزانه ،بدون حقوق روزانه و...

 .(افراد موظفی به توجه بدون) شود

یک قانون از روی این الگو برای ، باید برای انجام این خواسته  

 شود4به صورت زیر مقداردهی  شود ، وپارامترهای آنمشتری ایجاد 

 

 

 (ساعت به)تغيير براي مقدارشاخص
 

05400 

 متغير  كدهاي

 

11002,11022,11042,11012,… 

 

نتایج  قسمت  در برای این افرادبعد از اجرای این قانون در محاسبات ،

به ازای هریک از کدهای مربوط به مجوزهای روزانه ، عالوه بر  ،روزانه 

کد  آنقدار اصلی یک رکورد جدید ایجد می شود که مقدار متعادل کننده م

 ، در آن درج می شود.(چه مثبت وچه منفیبه ميزان دلخواه ما )

 

 

 


