
 انتقال مقدار كد به روز قبل يا بعد  

 

 فهرست 

 1 .......................................................................................................................................... عملکرد الگو

 2 ................................................................................................................................................. پارامتر

 3 ................................................................................................................................................. شروط

 3 ............................................................................................................................................ حل مسئله 

 4 ............................................................................................................................... ته شرفیپ  یشرط گذار

 

 

 عملکرد الگو

 انتقال مقدار كد به روز قبل يا بعد الگو:  اسم

 ( Brc#ساعتي موقت )نتايج محاسبات مرحله اجرا : 

 شرح الگو: 

شب بیشتر شود مي توان بدون توجه به ساختار   12ساعت  توسط اين الگوی قانون , در صورتي كه مقدار يك كد از مرز نیمه شب يعني  

شیفتي تعريف شده برای فرد آن مقدار را به روز قبل منتقل كرد.توجه شود كه اين الگو در واقع دو مقدار متوالي از يك كد در دو روز 

 شب باشد به هم متصل مي كند و در يك روز  نمايش مي دهد.   24مختلف را  كه مرز آنها ساعت 

 

   ثال:م

در محل كار    ی يا مازادحضور  اضافه كار  فردا صبح به عنوان      6روز جاری لغايت    17ساعت  از  برای افرادی كه    اگر بخواهیم .1

سیستم بدون توجه به شیفت تعريف شده برای نیمه شب است ،  24بعد از ساعت  يعني  بخشي ازحضور آنها    حضور دارند

 مازادحضور روز دوم را به روز اول منتقل كند از اين الگوی قانون استفاده مي شود.فرد مقدار اضافه كار يا 
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 پارامتر 

 

  د، يبگذار بعد( سقف  ا يمنتقل شونده به روز قبل )كدهای میزان  یبرا مي خواهیم كهي در مواقع :حد اكثر مقدار )ساعت(  .1

 باشد. می   24:00  اين پارامترمقدار پیش فرض كاربرد دارد 

   شود.كدهايي كه میخواهیم به روز قبل يا بعد منتقل : كدهای انتقالي .2

 : بعد( 1قبل/ 1-نوع انتقال)

 . كه  از ساعت صفر شروع مي شود را به روز قبل منتقل مي كند يي = كد ها 1-

 ختم مي شوند را به روز بعد منتقل مي كند .  24كه به ساعت  ي:  كدهاي 1 
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 شروط

 بله  آيا اين قانون شرط میپذيرد ؟ 

 { 2}  شابلون اين مرحله:

 برای توضیحات بیشتر به پايین صفحه مراجعه كنید.    برای كنترل يکسری كدهای خاص میتوان استفاده كرد  {4}  شابلوناز  در اين مرحله  

 نمونه شرط :

 وجود يك كد خاص ، منوط كنیم مي توان از شرط زير استفاده كرد: شرط اگر بخواهیم اجرای اين قانون را به  

:در اين مرحله 59:23تا ساعت   00:00از ساعت نحوه كنترل وجود يك كد       

^{2} exists$ CodeNumber $<270$-1$1440$^   

 

 

 

 

 حل مسئله

پارامترهای آن را به  ،را كه برای روز بعد محاسبه مي شود،به روز قبل منتقل كنیم  24اگر بخواهیم اضافه كار بعد از ساعت   

 مقدار دهي مي كنیم   ري صورت ز
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 شرط گذاری پیشرفته 

 جدول اصلي اين مرحله : 

 

 

 maintblاسم مستعار اين جدول در اين قانون : 

 نیز استفاده كنید ولي دقت كنید تنها كدهای زير را میتوانید در اين شابلون كنترل كنید.  4در اين قانون میتوانید از شابلون نکته : 

 ايام هفته  كدهای 

   پرسنليكدهای گروه 

 كدهای ساختار  

  (11251)كد كل حضور  

 ( 10051كد موظفي )

 

 


