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 عملکرد الگو

 تاييدتعداد سطح و/يا نوع سمت )مرحله ثبت تردد( الگو:  اسم

 تردد ثبت مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي كه تردد دست  
, تعداد سطح هاي ذكر شده را طي كرده باشد )و/يا( نوع سمت فرد تاييد   توسط اين الگو, در صورت 

ي شود.   ز حداقل  "حداقل نوع سمت تاييد كننده"  باشد مجوز تاييد نهاتي  كننده ني 

 كاربرد دارد.   دست    ی: اين قانون تنها براي ترددها : نکته 

تاييد ) تعداد سطح و نوع سمت("  در شعت   تاييد ) تعداد سطح يا نوع سمت(" و " : تفاوت این الگو با الگو "2نکته 

این الگو عملکرد ب  تردد دست  ثبت    که کاربران زیادی هم زمان مجوز ثبت میکنند 
ی

ی خواهد میباشد. جاهای بزرگ هي 

 داشت. 

 

   مثال: 

باید تا سطع معاون پیش برود و بعد تایید نهاتي شود. و خود معاون هم باید مجوزهاش یک    تردد های دست   .1

 سطح ط شود 
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 پارامتر 

باشد.    کننده چ    د ییکه حداقل نوع سمت فرد تا   کند یپارامي  مشخص م  نی در ا کننده   د ییحداقل نوع سمت تا  .1

قانون   نی هم شامل ا ر ی باالتر از مد  ی سمتها یتما  د یرا وارد کن  ر ی پارامي  نوع سمت مد  ن ی دقت شود اگر در ا

 , معاون و...  رعامل ی مانند مد  شوند یم

پارامي  سوم را بگذراند و هم نوع سمت پارامي     یهم تعداد سطح ها تردد دست    د ی = حتما با 0:  (1/ 0عملگر ) .2

نوع سمت پارامي  اول   ا ی پارامي  سوم را بگذراند    یتعداد سطح ها    د ی با ا ی   تردد دست  =   1اول را داشته باشد . 

 را داشته باشد 

آن مجوز اعمال   یقانون برا ن ی کند و سپس ا  ط د ی مجوز با  ک ی که    تي حداقل سطح ها:   حداقل تعداد سطح  .3

  کیحداقل  د ی مجوزها با نکهی منظور ا باشدبهیم 1 د یوارد کن د یتوانی پارامي  م نیکه در ا  یقل عدد شود .حدا

 شوند  سطح ط

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

maintbl.code in (CodeNumbers)                         ل وجود یک کد    نحوه کني 

 

 حل مسئله 

 

تمایم مجوزها باید تا سطع معاون پیش برود و بعد تایید نهاتي شود. و خود معاون هم باید مجوزهاش یک   .1

 سطح ط شود 
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 در این الگو به معتز تاری    خ روز جاری میباشد.   today@متغي  نکته : 

 


