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 عملکرد الگو

 

 تبديل كد تا سقف مشخص)مرحله ساعتي( الگو:  اسم

 ( Brc#) موقت  يمحاسبات ساعت جينتامرحله اجرا : 

 شرح الگو: 

تبديل میشود .  كاربرد اين الگو مواردی مانند بخشش كسركار توسط اين الگوی قانون ، يك يا چند كد  تا سقف مشخصي به يك كد ديگر  

 متناظر با حق جانبازی يا حق شیرتا سقف موردنظر مي باشد. 

تا در    اختالف بین مقدار استفاده شده با مقدار سقف ثابت تعیین شده برای فرد ذخیره مي شود   "كد ما به التفاوت": در پارامتر    نكته

 صورت نیاز قابل گزارش گیری باشد. 

 

   مثال:



 تبديل كد تا سقف مشخص)مرحله ساعتي( 

از كسرحضور فرد بدون نیاز به ثبت مجوز، مجاز  دقیقه   120گروه حق شیر، به اندازه ی حداكثر    برای   مشتری نیاز به قانوني دارد كه

مابه التفاوت مقدار استفاده شده از سقف به ،  عدم استفاده از اين سهمیه  در صورت    همچنینشود ،    بخشیدهحق شیر    عنوانشده و به  

 ه كند. تا در ماه های بعد بتواند استفاد اضافه شود اووی به كاردكس شیر سهمیه استفاده نشده از حق شیر عنوان

 

 

 پارامتر 

 

 شود .  ليتبد گري كد د  كيبه  دیخواهیكه م  ييشماره كدها  :شونده  ليتبد  یكدها .1

 گردد .  دیتول دیخواهیكه م  یشماره كد :  كد ايجاد شونده  .2

ساعت    2كد    كي. مثالً اگر مقدار  شودیم  ختهير  كد   نيدر ا  ،ل يبا سقف تبد  ي ليتبد  مقدار مابه التفاوت كد  :كد ما به التفاوت .3

ازسقف كه پرسنل   ی. ) در واقع مقدارشودیم  ختهير  15كد مقدار    نيشود، در ا  ليقانون تبد  نيآن توسط ا  قهیدق  45است و  

 شود.(  يپارامتر درج م نيدر ا کنندیاستفاده نم

 . دیشود را وراد كن ليشما تبد یكدها دیخواهیكه م یحداكثر مقدار :  (قهیمقدار سقف )دق .4

 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 :

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

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

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

 

از كسرحضور فرد بدون نیاز به ثبت مجوز، مجاز  دقیقه   120گروه حق شیر، به اندازه ی حداكثر    برای   مشتری نیاز به قانوني دارد كه 

مابه التفاوت مقدار استفاده شده از سقف به ،  عدم استفاده از اين سهمیه  در صورت    همچنینشود ،    بخشیدهحق شیر    عنوانشده و به  

 تا در ماه های بعد بتواند استفاده كند.  اضافه شود اووی به كاردكس شیر سهمیه استفاده نشده از حق شیر عنوان

 : مقداردهي مي كنیمرا به صورت زير پارامترهای خود    از اين الگوی قانون استفاده كرده و حالتدر اين 
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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 )

 

 


