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 عملکرد الگو

 

 تبديل كد )مرحله اوليه(الگو:  اسم

 اولیه موقتنتایج محاسبات مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 . يك يا چند كد به يك كد ديگر تبديل ميشود  ،قانون  یتوسط اين الگو 

 

  مثال: 

عد وقت به مازاد حضور تبدیل شوند و در ستون مازادحضور  بقبل وقت و مازاد کدهای مازاد ترتیبی داده شود که   . 1

 به پرسنل نشان داده شود تا بتوانند روی آن مجوز بزنند. 

 

 پارامتر

 . د یشود را وارد کن لیتبد یگر ید کد   به د یخواهیکه م  ی  شماره کدها:  شونده لیتبد یکدها . 1

 . د یگردد را وارد کن  ایجاد  د یخواهیکه م  یکدشماره    :  كد ايجاد شونده . 2

 



 تبديل كد )مرحله اوليه( 

 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 کنتر  

 

 

 

 حل مسئله

 

عد وقت به مازاد حضور تبدیل شوند و در ستون مازادحضور  بقبل وقت و مازاد کدهای مازاد ترتیبی داده شود که   . 2

 به پرسنل نشان داده شود تا بتوانند روی آن مجوز بزنند. 

ی میخواهد در صفحه روزانه در یک ستون آنها  ی مجزا میباشد . ویل مشتر در این مثال مازاد حضور قبل و بعد مشتر

 را ببنید و بتواند بر روی لینک مزاد حضور کلیلک کند و مجوز ثبت کند . 

 دهد از این مرحله باید استفاده کنیم . به خاطر اینکه میخواهیم لینک به درسبر مقادیر را نمایش 

 

 



 تبديل كد )مرحله اوليه( 

 شرط گذاری پیشرفته

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون : 

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

 قابل شناسای  میباشند : 

  و تعطیل رسیمایام هفته 

  کد گروه های هر فرد 

  کد ساختارهای روز 

  (11251)کل حضور  

 ( 10051موظفز) 


