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 عملکرد الگو

 

ي مشخصالگو:  اسم
 تبديل كد در بازه  زمان 

 اولیه موقتنتایج محاسبات مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

كد   به مشخیصسقف تا  را  كد   يك يا چند  یم تواندر هر روز ، مشخص  زمان  در يك بازه  ی قانون،توسط اين الگو 

 . کرد ديگري  تبديل  

  مثال: 

کت  1حتی  پرسنل گروه حق شیر در صورنی که  . 1 تاخیر یا تعجیل  ساعت از  1 ،حضور داشته باشند دقیقه در شر

 شود. یم بخشیده  آنها 

 . اتوماتیک به اضافه کار تبدیل شود  14در روزهای تعطیل رسیم مازاد حضور های بعد ساعت  . 2
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 پارامتر

وع)ساعت( . 1 وع بازه مورد نظر را وارد کنساعت :  ساعت شر  . د یشر

 . د یساعت خاتمه بازه مورد نظر را وارد کن: ساعت خاتمه)ساعت( . 2

 60ثال اگر م، د یشود را وارد کن لیدتبزمان   بازه  نیدر ا د یخواهیکه م  یحداکیر مقدار  : (قهیحداکیر مقدار )دق . 3

 انتخاب شده تبدیل خواهد شد. از کدهای ساعت  1 سقفتا حداکیر  د یوارد کن

 . د یگردد را وارد کن  تبدیل د یخواهیکه م  هاني شماره کد:  شونده لیتبد یکدها . 4

 آن ریخته شود را وارد کنید. و مقدار تبدیل شده داخل  ایجاد  د یخواهیکه م  یشماره کد: ايجاد شونده  کد  . 5

 

 

 شروط

ط میپذیرد   بله ؟ آیا این قانون شر

 {2}  شابلون این مرحله: 

^{2} exists$CodeNumber$>0$-1$1440$^      ل وجود یک کد در این مرحله 23:59تا ساعت  00:00از ساعت  نحوه کنیی  

 

 

 

 

 

 

 



ي مشخص 
 تبديل كد در بازه  زمان 

 حل مسئله

 

کت  1حتی  پرسنل گروه حق شیر در صورنی که  . 1  ساعتی کرسکار ساعت از   1 ،حضور داشته باشند دقیقه در شر

 شود. یم بخشیده  آنها وقت یا کرسکار بیر   تعجیل  ،تاخیر  آنها اعم از 

 نکته دارد :  2ین مثال ا

  (کرسکار )10102در این مرحله اگر میخواهید کد ط حضور را  ساعتی اگر  ، بگذارید را ببخشید حتما باید شر

ط گذاشته نشود  کم میکند   ساعت از کرسکار وی 1هم نداشته باشد در صورنی که فرد اصال تردد  این شر

 . 

  ندر این مرحله کدهای کرسکار بیر  وقت و تاخیر و تعجیل مجزا از هم میباشد . پس در این مثال چو 

ی منظور   کد را میگذاریم.   3تمایم کرسکار ها بوده است ما هر مشیی

 

{^2 } exists$10101,10105$>0$-1$1440$^ 

 

 

 

 

 اتوماتیک به اضافه کار تبدیل شود 14در روزهای تعطیل رسیم مازاد حضور های بعد ساعت  . 1

^{4} exists$13097$>0^ 
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 شرط گذاری پیشرفته

 جدول اصیل این مرحله : 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون : 

در این مرحله  4نیر  استفاده کنید ویل تنها کدهای زیر با شابلون  4: در این مرحله شما میتونایند از شابلون نکته 

 قابل شناساني میباشند : 

  و تعطیل رسیمایام هفته 

  کد گروه های هر فرد 

  کد ساختارهای روز 

  (11251)کل حضور  

 (  10051موظف) 

 


