
 

 متغير كد با كل كاردكس حدوديتمنام الگو : 

 

 ثبت مجو جدیدمرحله اجرا :  

 

  6تعداد پارامتر : 

 

 )مجوز( شرط كدهاي .1

  كد محدود شونده .2

 )ثبت 1 ثبت عدم 0 (عملكرد .3

 پيغام  .4

 )منفي یا مثبت(كاربران  .5

 (c1$c2,m1$m2 )مجوز با متناسب ازكاردكس كاهنده كدهاي  .6

 

 
 

 شرح قانون :

 شده وارد ، شرط كدهاي یعني اول پارامتر در كاردكس آن از كاهنده كدهاي كه رود مي كار به كاردكسي ي مانده سقف كنترل براي الگو این

كد   مقدار ،از مربوطه كاردكس ي مانده اگر ، شوند مي وارد اول پارامتر در كه كاردكس، از كاهنده كدهاي یا مجوزها ثبت هنگام واقع در.باشد

  شما كه مناسبي پيغام و شود، نمي داده كاربر به مجوز آن ثبت اجازه ، سوم پارامتر در انتخابي مقدار به بنا ، شود كمتر دوم پارامتر در شده وارد

 مي ،)منفي یا مثبت( كاربران یعني پنجم پارامتر از استفاده با باشيد، داشته نظر در.شود مي داده نشان كاربر به ، اید كرده وارد 4 پارامتر در

 اعمال طوري قانون این مثالً( .كنيد مستثني یا كاندید آنها، توسط مجوز ثبت لحظه در قانون این اجراي براي را خاصي گروههاي یا افراد توانيد

 مقدار ،)5 پارامتر( پارامتر این در اگر ).نشود اعمال محدودیت این كردند ثبت را مربوطه مجوزهاي ، مدیرسيستم افراد كه صورتي ،در كه شود

P عالمت پارامتر این در كه صورتي در.شد خواهد اعمال مجوز ي كننده ثبت كاربران كليه براي محدودیت این كه است این منظور شود انتخاب 

 این در واگر.شوند نمي محدودیت این مشمول ،)مجوز فاعل عنوان به( افراد این یعني ، شود انتخاب گروهها نام یا افراد پرسنلي كنار در منفي

 محدودیت این مشمول ،)مجوز فاعل عنوان به( افراد این فقط و فقط یعني ، شود انتخاب گروهها نام یا افراد پرسنلي كنار در مثبت عالمت پارامتر

 .شوند مي

 مواقعي مثالً.است متفاوت مجوز آن معادل كاردكس ي كاهنده كدهاي با شونده ثبت كدمجوزهاي كه است هایي پروژه در نيز 6 پارامتر كاربرد

 كسر كاردكس از )مجوز آن برابر 1.5 ( ساعت 11 مقدار است قرار محاسبات ودر بعداً ولي شود مي ثبت ساعته 8 روزانه مجوزاستحقاقي كه

 .شد خواهد درنظرگرفته 0 پارامتر این فرض پيش مقدار اینصورت غير در .شود

 تاريخ تنظيم :

91/099/9314 

 شركت مهندسي كسرا  

 راهنمای الگوی قوانين سيستم اتوماسيون تردد
 



 توجه : 

 .باشد نمي فعال الگو این روي شروط

 آن براي كه اي وخاتمه شروع هاي دوره طبق گيرد، مي نظر در ، كاردكسي محدودیت این اعمال براي قانون این كه اي زماني ي بازه 1.

 .باشد مي كاردكس اعتبار خاتمه دوره آخر تا )سال ابتداي معموال(كاردكس شروع دوره ابتداي از ، است شده گرفته نظر در كاردكس

   در  شده محاسبه ي مانده واز شده لحاظ شده ثبت مجوزهاي جزء نيز محاسبه انتظار در یا روند در مجوزهاي نشده، قطعي هاي دوره در 3. 

 .بود خواهند موثر جدید، مجوز ثبت اجازه كنترل براي ، كاردكس مانده  مجاز سقف مقدار شدن پر ي محاسبه در لذا.شود مي كسر الگو  این

 واستاندارد معمولي محاسبات در اولویت اینكه علت به( اند نشده استفاده دليلي هر به ولي ، شده ثبت نشده قطعي هاي دوره در كه مجوزهایي 4.

  حضورموظف بازه در شده ثبت مجوزهاي یا ، فرد استراحت روزهاي براي شده ثبت مجوزهاي مثال ،)مجوز نه ، است شده ثبت ترددهاي با یستم

 هاي دوره حتما باید لذا.شوند محدودیت این اعمال باعث است ممكن و بود خواهند موثر كاردكس مانده مجاز سقف پركردن در نيز ، ...یا فرد

 .گردد حذف اضافي درجریان عبارتي به یا محاسبه انتظار در ي شده ثبت مجوزهاي الزم موارد ودر.شود قطعي ذشتهگ

 كاردكس از كاهنده كد و شونده ثبت مجوز كد ، كردید استفاده مجوز با متناسب كاردكس از كاهنده كدهاي یعني 6 پارامتر از كه صورتي در 5.

  عالمت وسپس ، شود درج كاردكس از كاهنده كد باید چپ سمت در و ابتدا. است مهم بسيار كد دو این وترتيب شوند مي جدا هم از $ عالمت ا

 كم كاردكس از و شد مي تبدیل كدمعادل به كه داشتيم مجوز یک از بيش اگر .شود درج كاهنده كد معادل مجوز باید نيز راست سمت در و ،

 .كنيم جدا هم از كاما عالمت با را مجوز هر به مربوط عبارت 1 بين باید شد مي

 ضریب با ) 11001 ( روزانه استحقاقي مجوز ونيز ، شود ریخته14565 كد داخل 3 ضریب با ) 11001 ( ساعتي مجوزاستحقاقي اگر مثالً -

 پارامتر در ،) 11001 و 11001 كد نه(شوند كسر استحقاقي كاردكس از 14888 و 14565 وكدهاي ، شود ریخته 14888 كد داخل 1.5

 : داشت خواهيم 6

14888$11001 , 14565$11001 

 كدهاي نيست الزم ودیگر .بگيرند قرار اول پارامتر در ، كاردكس از كاهنده كدهاي فقط باید ، كردید استفاده ، 6 پارامتر از كه صورتي در 6.

 .شوند داده قرار اول پارامتر در مجوز

 : 9 مثال

 

 كاربران ي همه براي ، شود منفي فرد استحقاقي كاردكس ي مانده كه صورتي در ، مجوز ثبت هنگام در كه دارد وجود قانوني سازماني، در

 استحقاقي مقدار هر ازاي به سازمان دراین ضمن در .باشد نداشته وجود روزانه یا ساعتي استحقاقي ثبت ي اجازه )ها سيستم مدیر نه و(عادي

 كم استحقاقي كاردكس از ، ساعتي استحقاقي یعني 11001 كد همان ساعتي استحقاقي ازاي به و 14888 كد قالب در آن برابر 1.5 روزانه

 :دهيم مي مقدار زیر صورت به را آن پارامترهاي و ساخته الگو این روي از قانون یک خواسته این سازي پياده براي .شود مي

 



 14888,11001 )مجوز( شرط كدهاي

 19654 كد محدود شونده

 0 )ثبت 1 ثبت عدم 0 (عملكرد

 !ميشود منفي كاردكس مانده مقدار پيغام

 G- وغياب حضور مدیران گروه )منفي یا مثبت(كاربران

 متناسب ازكاردكس كاهنده كدهاي

 مجوز با

14888$11002 

 

 

 

 


