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 عملکرد الگو

 

 اعمال نشده یمجوز ها جادیاالگو:  اسم

  *(BRC#)نتایج محاسبات ساعتي موقتمرحله اجرا : 

 شرح الگو: 

 صورت   غیرموظف واقع شده است به علت اینکه در روز  كه به  شده استمجوزی ثبت    سیستمهرگاه در    مي توان،  توسط این الگوی قانون

   آن را در سیستم اعمال ومحاسبه كرد.شود ، مي اعمال نشده نمایش داده   محاسبه نشده و 

 

   مثال:

و در حالت پیش    استثبت شده    ،و استراحت    جمعه، در روز تعطیل رسميمجوز استحقاقي      با وجود اینکهمي خواهیم   .1

داده  فرض   نمایش  نشده  اعمال  به صورت  روزانه   شدر كاركرد  واعمال  ومي  فرد محاسبه  برای  آن مجوز  و د،    در   گردد 

 نباشد بلکه به عنوان مجوز اعمال شده از مانده كاردكس فرد كسر گردد.   "اعمال نشده "در ستون نیز كاردكس 
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 پارامتر 

 . از حالت اعمال نشده اصالح شوند دیخواهیكه م یمجوز ی كدها: كد ایجاد شونده .1

 كد مجوز شما به آن مقدار ایجاد گردد.  دیخواهیم مقدارثابتي كه :مقدار)دقیقه( .2

 . مجوز از حالت اعمال نشده به حالت اعمال شده اصالح گردد  یيدر صورت وجود چه كدها :كدهای وجودی .3

 شروط

 بله  آیا این قانون شرط میپذیرد ؟ 

 { 2}  شابلون این مرحله:

 برای توضیحات بیشتر به پایین صفحه مراجعه كنید.    برای كنترل یکسری كدهای خاص میتوان استفاده كرد  {4}  شابلوناز  در این مرحله  

 نمونه شرط :

 اگر بخواهیم اجرای این قانون را به  شرط وجود یک كد خاص ، منوط كنیم مي توان از شرط زیر استفاده كرد: 

:در این مرحله 59:23تا ساعت   00:00از ساعت نحوه كنترل وجود یک كد       

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

برای فرد این مجوز    ،ثبت كرد  استحقاقي  برای روز استراحت مجوز    فردی  مي خواهد اگر  كیمیاگران سرزمین رایانه    شركت .1

 محاسبه واز كاردكس وی كسر گردد. 

 .ساختار استراحت =11502كد  ،  استحقاقي روزانه  =  11002 كد
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 شرط گذاری پیشرفته 

 brc#جدول اصلي این مرحله :

 

 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون : 

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

 ایام هفته  كدهای 

   پرسنليكدهای گروه 

 كدهای ساختار  

  (11251)كد كل حضور  

 ( 10051كد موظفي )

 

 


