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 عملکرد الگو

 

 جدا كردن مازاد و اضافه كار قبل و بعدالگو:  اسم

 اولیه موقتنتایج محاسبات مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي از هم جدا ميشود و در كدهاي مجزا محاسبه  ،قانون  یتوسط اين الگو 
مازاد حضور و اضافه كار قبل و بعد از موظف 

 ميشوند. 

ي روي ما ،سپسبگذاريد  ين قانون را اگر ميخواهيد لينك مازاد حضور خراب نشود ابتدا ا :نكته  زاد طبق خواسته مشتر

در مرحله اولیه دقت شود تمام این قوانی    .تبديل كنيد  10103قبل و بعد خود كار كنيد و سپس اين دو كد را مجدد به 

 باید اتفاق بیفتد وگرنه لینک کرس و مازاد شما خراب میشود. 

 . نداريد   combinecoderesultض كردن ديگه نيازي به عو  : 2نکته 

 

  مثال: 

ی میخواهد  . 1  برای برخ  از پرسنل مازاد حضور قبل از موظف  ان ها محاسبه نشود. مشتر

 



 جدا كردن مازاد و اضافه كار قبل و بعد 

 پارامتر

 را وارد کنید.  شود  ریختهد قبل وقت در آن اماز  مقدار  كدي كه ميخواهيد :  كد مازاد قبل وقت . 1

 را وارد کنید.  شود  ریختهوقت در آن  بعد د اماز  مقدار  كدي كه ميخواهيد :   كد مازاد بعد وقت . 2

ي كه تبعيت از تعطالت رسمي  : كد مازاد در روزهاي تعطيل . 3  ل،حضور روز تعطیكل   دارند براي شيفت هايي

به طور  ؟ايجاد شود  یميخواهيد براي اين حالت چه كدي براي مشتر در این حالت  . مازاد حضور ميباشد 

 . " استفاده كنيد د از همان كد "مازاد حضور قبل وقتپيشفرض ميتواني

 . را وارد کنید  شود  ریختهاضافه كار قبل وقت در آن مقدار  ميخواهيد كدي كه :   كد اضافه كار قبل وقت . 4

 را وارد کنید.  شود  ریختهد وقت در آن ضافه كار بعامقدار كدي كه ميخواهيد :   كد اضافه كار بعد وقت . 5

 

 

 شروط

ط میپذیرد   خت   ؟ آیا این قانون شر

 

 

 حل مسئله

ی  . 1  میخواهد برای برخ  از پرسنل مازاد حضور قبل از موظف  ان ها محاسبه نشود. مشتر

 مرحله را باید یط کنید :  3این مسیله برای حل 

 مشمولی   مربوطهبرای  1اولویت با "   جدا كردن مازاد و اضافه كار قبل و بعد  ": ایجاد قانون با الگوی 1مرحله 
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 مشمولی   مربوطهبرای  2اولویت با "   تبدیل کد )مرحله اولیه( ": ایجاد قانون با الگوی 2مرحله 

 

 

 مشمولی   مربوطه برای  3اولویت با "   تبدیل کد )مرحله اولیه( ": ایجاد قانون با الگوی 3مرحله 

 حضور ایجاد میشود مازاد این قانون برای خراب نشدن لینک 

 

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته

ط پذیر نمیباشد.  این   قانون شر

 


