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 عملکرد الگو

 

(الگو:  اسم ي
 تبديل كد براساس مخفف نام گروه)مرحله ساعت 

 ( BRC#ساعت  موقت )نتایج محاسبات مرحله اجرا : 

 

ح الگو:   شر

يك يا چند كد  تا سقف متغيري به يك كد ديگر تبديل ميشود . مقدار سقف متغير ، براساس    ، توسط اين الگوي قانون  

(مشخص ميشود.درواقع مقدار كد تبديلي ، همان عدد درج  Acronymمقدار وارد شده در مخفف نام گروه هاي مرتبط )

  45، مقدار تبديلي  JNB45نام مخفف  شده رو به روي نام مخفف گروه ها )به دقيقه( ميباشد. مثالبراي اعضاي گروهي با  

 دقيقه ميباشد.

 مزيت استفاده از اين قانون اين است كه به ازاي افراد مختلف مي توانيد سقف تبديل متفاوت داشته باشيد. 

 

   مثال:

به ميزان   متفاوتسقف    4  متفاوت باشد و    در هر روز  مشتري نياز دارد به ازاي افراد مختلف سقف ايجاد اضافه كاراتوماتيك 

دسته سقف خواسته شده تعريف  مي    4گروه متفاوت براي اين    4لذا ابتدا  به ازاي افراد مختلف تعريف كند.  دقيقه120  و60  ،30،  90

اعضاي    سپس  . EZFre30,EZFre60,EZFre90,EZFre120كه نام مخفف گروه هاي تعريف شده عبارت خواهند بود از  كنيم  

   كد مازادحضور را به اضافه كار تبديل مي نماييم.از اين قانون  با استفادههرگروه را مشخص ميکنيم و
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 پارامتر                                                        

 

  .شود    ل يتبد  گر يد  يكد   كيبه    د يخواه يكه م  ييشماره كدها  :شونده  ليتبد  ي كدها .1

 .گردد    دي تول  د يخواه يكه م  يشماره كد  :كد ايجاد شونده .2

 .شوديم ختهيكدر  ن يدر ا  ليبا سقف تبد  يليمقدار مابه التفاوت كدتبد :كد ما به التفاوت .3

كد   نيدر ا  ،شودآن توسط اين قانون تبديل    قهيدق  45ساعت است و   2كد يك  مقدار     اگرمثالً

 .شوديم  خته ير  15مقدار  

 ليكنترل سقف تبد  يكه برا   ييمخفف نام  گروه ها :(شنينام مخفف گروه )بدون تك كوت .4

 . JNB  مثال:نوشته شود(   شنيكوت و بدون  حتماً بايد به التين  و  شود)  ي،استفاده م

كنترل   يمخفف ثبت شده برا يپارامتر، مقدارعدد درج شده روبرو  ني در ا  ست يتوجه : الزم ن   

 . ديرا وارد كن  ليسقف تبد

 شروط                                           

 بله  آيا اين قانون شرط ميپذيرد ؟ 

 { 2}  شابلون اين مرحله:

 براي توضيحات بيشتر به پايين صفحه مراجعه كنيد.    براي كنترل يکسري كدهاي خاص ميتوان استفاده كرد  {4}  شابلوناز  در اين مرحله  

 نمونه شرط :

 اگر بخواهيم اجراي اين قانون را به  شرط وجود يك كد خاص ، منوط كنيم مي توان از شرط زير استفاده كرد: 

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

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

سقف متفاوت به ميزان   4مشتري نياز دارد به ازاي افراد مختلف سقف ايجاد اضافه كاراتوماتيك در هر روز متفاوت باشد و   

دسته سقف خواسته شده تعريف  مي    4گروه متفاوت براي اين    4دقيقه به ازاي افراد مختلف تعريف كند.لذا ابتدا  120و  60،  30،  90

. سپس اعضاي   EZFre30,EZFre60,EZFre90,EZFre120ريف شده عبارت خواهند بود ازكه نام مخفف گروه هاي تع  كنيم  

 هرگروه را مشخص ميکنيم وبا استفاده از اين قانون كد مازادحضور را به اضافه كار تبديل مي نماييم.  
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

 جدول اصیل این مرحله : 

 

 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 نيز استفاده كنيد ولي دقت كنيد تنها كدهاي زير را ميتوانيد در اين شابلون كنترل كنيد.  4در اين قانون ميتوانيد از شابلون نکته : 

 ايام هفته  كدهاي 

   پرسنليكدهاي گروه 

 كدهاي ساختار  

  (11251)كد كل حضور  

 ( 10051كد موظفي )

 


