
 

 تبديل كد براساس مخفف نام گروه*نام الگو : 

 

 #(BRCموقت ) ساعتینتایج محاسبات مرحله اجرا :  

 

 4تعداد پارامتر : 

 

 كسر شونده هایكد .1

 كد تبدیلي .2

 كد تفاوت .3

 )که حتمًا باید به التین باشد.( مخفف نام گروه .4

 
 
 

 شرح قانون :

 

 كه استفاده می شود.دیگر كد یك به كد یك از مقدار یك تبدیل برای این الگو 

درواقع مقدار کد تبدیلی ، .باشد مي مشمول گروههاي مخفف براساس مقدار این

، JNB45 با نام مخففدر نام مخفف گروه مستتر است. مثالبراي گروه 

باید  JNBمخفف  . ودر پارامتر چهارم ،دقیقه میباشد  44سهمیه  مقدار

 قرار گیرد.

 توجه : 

 .می باشد    brc #  آن اصلي جدول و بوده فعال الگو این روي شروط .1

 

این ، بگذاریم  یا شروطی شرطروی این الگو در صورتی که بخواهیم  .2

 ، گذاشته می شود. 2با شابلون در اغلب مواقع ط وشر

اجرا  (10101)رط حضورموظفاین قانون به ش اگر بخواهیم  به عنوان مثال

 در بخش شروط داریم :شود،

^ exists $10101$>0$0$1440$ {2} ^ 
 

 

 

 مثال :

 

 ، 30 میزان به ترتیب به مختلف گروه 4 براي كه كنیم اعمال قانوني بخواهیم اگر

 مازاد از دقیقه 120 و 90 ، 60
 زیر طریق به و قانون این از كنیم تبدیل كار اضافه به را ایشان روزانه حضور

 :كنیم مي عمل

در  120EZFree30,EZFree60,EZFree90,EZFreeمخفف هاینام  با گروه 4 ابتدا

صفحه ی تعریف گروه ، تعریف می کنیم و اعضای هرگروه را مشخص می 

 کنیم.

تاريخ 

 تنظیم :

11/11/1131 

 رکت مهندسي کسرا ش

راهنمای الگوی قوانین سیستم اتوماسیون 

  تردد



 و ایجادتبدیل كد براساس مخفف نام گروه*  الگوي با قانون یك سپس

 :كنیم مي دهي مقدار زیر صورت به را آن پارامترهاي
 

 )کد مازادحضور(      10101 كد كسر شونده

 )کد اضافه کاری(     11101 كد تبدیلي

 )کد دلخواه(     15111 كد تفاوت

 EZFree مخفف نام گروه

 

 .کنیم مي انتخاب باال گروه 4 را،  قانون این مشمولین و
 

 

 نتیجه :

 30 گروه اعضاي ی حضورروزانه مازاد از دقیقه  EZFree30  كار اضافه به 
 .شود مي تبدیل

 00 00 گروه اعضاي ی حضورروزانه مازاد از دقیقهEZFree  كار اضافه به 
 .شود مي تبدیل

  ترتیب همین به نیز بقیه... 
 

 

 

 

 

 
 


