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 عملکرد الگو

 تفويض دسته اي كارتابلالگو:  اسم

اجرا :  ن عمویممرحله   قوانی 

ح الگو:   شر

 توسط اين الگو قانون , ميتوان به صورت دسته اي كارتابل گروهي از پرسنل را به يكرسي افراد خاص تفويض داد. 

  :  اجرا خواهد شد .   ExecCommonScriptsاين قانون توسط جاب نكته 

 را اجرا میکند (   exec [Att].[uspGetCommonScripts]  اس پی )این جاب 

  مثال: 

1. ( کت( باید مدیر سیستمپرسنل هدی کاردواپن  مشاهده کند. کارتابل تمایم مدیران را  بتواند شر

 

 

 

 

 

 



 تفويض دسته اي كارتابل 

 پارامتر

 دیده  ضیرا تفو   کارتابلشان  دیخواهیو م باشندیکارتابل م یکه دارا یاز افراد  گروه : (از )گروه پرسنیل  ضیتفو  .1

  نیا  دیتوانیم  دیاز )شماره سمت(" را پر کرد ضیکه پارامت  "تفو  در صورپ  -  رانی.مثال گروه مد دیرا انتخاب کن

 دینگه دار  پارامت  را خایل

را    دیخواهیو م باشندیکارتابل م  یکه دارا یافراد یشماره سمتها:   از )شماره سمت(  ضیتفو  .2 کارتابلشان 

پارامت  را   نیا  دیتوانیم  دی(" را پر کرداز )گروه پرسنیل  ضیکه پارامت  "تفو  در صورپ  - دیرا وارد کن دیده  ضیتفو 

 دینگه دار   خایل

.در دییداده شود را وارد نما ضیسندها به افراد آن تفو   دیخواهیکه م  گروه :   (به )گروه پرسنیل  ضیتفو  .3

به )شماره  ضیاز پارامت  "تفو   دو یبگذار   پارامت  را خایل نیا  دیتوانیم  دیافراد ندار   نیا  یبرا  که گروه  صورپ  

 دیسمت(" استفاده کن

.  دییداده شود را وارد نما ضیسندها به آن تفو   دیخواهیکه م  پي شماره سمت ها:  به )شماره سمت(  ضیتفو  .4

پر   (" رابه )گروه پرسنیل  ضیکه پارامت  "تفو  .در صورپ   دیدر صورت وجود چند شماره سمت با کاما جدا کن

 دیبگذار   پارامت  را خایل نیا  دیتوانیم  دیکرد

 شروط

ط میپذیرد  خت   ؟  آیا این قانون شر

 

 حل مسئله

1. ( کت( باید مدیر سیستمپرسنل هدی کاردواپن  مشاهده کند. کارتابل تمایم مدیران را  بتواند شر

 ایجاد کنید و تمایم افرادی که دارای کارتابل میباشند را در این گروه عضو کنیدابتدا باید گروه در سیستم 
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پیشرفته  شرط گذاری 

ط پذیر نمیباشدین قا  انون شر


