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 عملکرد الگو

 

ي به اندازه مابالتفاوت باكدديگر الگو:  اسم
   تبديل كددربازه زمان 

 (Brc#) موقت محاسبات ساعت   ج ی نتامرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي مشخص   
در نظر گرفته یم شود و اگر مقدار ایجاد برای یک کد سقف مشخیص  توسط اين الگو , در يك بازه ساعت 

شده برای آن کد تا این مرحله به سقف مورد نظر نرسیده باشد ، مقدار ما به التفاوت آن کد با سقف در نظر گرفته 

 باعث تبدیل  )بخشش (  یک کد دیگر شود.   ،  به عنوان  مقدار باقیمانده ، یم تواند شده 

نویع مکمل قانون هاني مانند قوانیر  بخشش ناهار یا بخشش حق شیر یا بخشش  نکته : در واقع این الگوی قانون به  

 حق جانبازی یم باشد که یم توان مقدار استفاده نشده در این قوانیر  را از کدهای دیگر کرس کرده و بخشید. 

 

   مثال: 

ی یم خواهد   ساعت از کرسکارشان    1  مقدار   کرسحضور داشتند    14تا   12گر بیر  بازه  ا   ناهار پرسنل گروه حق  مشی 

ساعت  است و به طور کامل    1اگر کیس  مقدار کرسکارش کمی  از این مقدار    و   بخشیده شود. به عنوان حق ناهار  

به اندازه  ماز حق ناهارش استفاده نکرده است   بازه  قدار  ، در صورت وجود استحقاق  ساعت  یا روزانه در این 

ان  حق ناهار  از این دو مجوز وی  به عنواناستفاده نشده از حق ناهار فرد      کاسته شود.   جیر
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ي مشخص لذا ابتدا با یک قانون از الگوی "
" مقدار کرسکار در بازه ناهار  را ببخشد ، سپس    تبديل كد در بازه  زمان 

د و به همان     با استفاده از  این قانون مقدار کد ایجاد شونده در قانون قبیل  را با سقف ناهار مابه التفاوت بگیر

ان از استحقاق  فرد کرس کند.    میر 

 

 پارامتر 

وع)ساعت(  .1 وع بازه مورد نظر را وارد کن:  ساعت شر  . د یساعت شر

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

به اندازه مابه التفاوت از آنها کرس گردد مانند کد   د یخواهیکه م  ني شماره کدها : شونده ل ی تبد  یکدها  .3

 . استحقاق  

شود را وارد   ل ی بازه تبد   نی در صورت مجاز بودن در ا   د یخواهیکه م   یحداکیر مقدار : (قهیحداکیر مقدار )دق .4

 خواهد بود.  ل ی ساعت قابل تبد  1تا سقف   د یوارد کن 60مثال اگر ، د یکن

شود  و  به اندازه مابه   یم  سه یمقا 4در پارامی   لیآن با سقف تبد  انیر  که م  یشماره کد : شونده سه یكد مقا .5

 گردد.   شونده کرس یم ل ی تبد  یالتفاوت آنها از کدها 

 

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 {2}  شابلون این مرحله: 

 برای توضیحات بیشتر به پایین صفحه مراجعه کنید.    برای کنترل یکسری کدهای خاص میتوان استفاده کرد  {4}  شابلوناز  در این مرحله  

 نمونه شرط :

 اگر بخواهیم اجرای این قانون را به  شرط وجود یک کد خاص ، منوط کنیم می توان از شرط زیر استفاده کرد: 

در این مرحله: 59:23ساعت  تا  00:00نحوه کنترل وجود یک کد از ساعت       

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

ی یم خواهد پرسنل گروه حق ناهار اگر بیر  بازه   ساعت از کرسکارشان    1کرسحضور داشتند  مقدار    14تا   12مشی 

ساعت  است و به طور کامل    1به عنوان حق ناهار بخشیده شود. و اگر کیس  مقدار کرسکارش کمی  از این مقدار  

به اندازه  مقدار  از حق ناهارش استفاده نکرده است ، در صورت وجود استحقاق  ساعت   بازه   یا روزانه در این 

ان  حق ناهار کاسته شود.     استفاده نشده از حق ناهار فرد از این دو مجوز وی  به عنوان جیر

ي مشخص لذا ابتدا با یک قانون از الگوی "
" مقدار کرسکار در بازه ناهار  را ببخشد ، سپس    تبديل كد در بازه  زمان 

د و به همان  با استفاده  از  این قا نون مقدار کد ایجاد شونده در قانون قبیل  را با سقف ناهار مابه التفاوت بگیر

ان از استحقاق  فرد کرس کند.    میر 

 

 

 

دقیقه کرسکار داشته باشد ، این مقدار  با قانون  که    45مقدار     14تا   12بیر  ساعت  برای این نمونه اگر فردی  •

ي مشخصتبديل كد در    از روی الگوی "
  15برای وی بخشیده یم شود . حال  نوشته شده است  "  بازه  زمان 

اگر او برای    بازه کمی  کند  و   ساعت  او را در این 
 
ناهار وی یم تواند مجوز استحقاق دقیقه باقیمانده از حق 

 ساعت  داشته باشد به جای  
 
 از کاردکس او کم یم   1مقدار    15: 1همیر  بازه  استحقاق

 
 شود.   ساعت استحقاق

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 جدول اصیل این مرحله : 
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 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 نیز استفاده کنید ولی دقت کنید تنها کدهای زیر را میتوانید در این شابلون کنترل کنید.  4در این قانون میتوانید از شابلون نکته : 

 ایام هفته  کدهای 

   پرسنلیکدهای گروه 

 کدهای ساختار  

  (11251)کد کل حضور  

 ( 10051کد موظفی )

 


