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 عملکرد الگو

 

ي (   الگو:  اسم  جمع و تفريق كدها )مرحله روزانه نهايي

 ( Daily) نهايي نتايج محاسبات روزانه مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ميتوان دو عمليات را انجام داد .هم ميتوان مقادير چند كد را با هم جمع كردو هم ميتوان يك   ،قانون    یتوسط اين الگو 

 تفریق کرد. يك يا چندكد ديگر    از يا چندكد را 

 

 مثال: 

ن رایانه یم خواهد مجموع  اضافه کاری و مازاد حضور را   کت کیمیاگران شزمی  از کرس حضور ساعتی کم    در هر روز شر

 کند ونتیجه را به عنوان اضافه کار مجاز حداکثر تا سقف خایص در یک کد جدید بریزد. 

 

 

 

 

 



 جمع و تفريق كدها )مرحله روزانه نهايي (  

 

 پارامتر 

 

 . را در این پارامثی وارد کنید  کدها   قی تفر   یا حاصل جمع نتیجه  کد    : كد ايجاد شونده

را وارد  شود و مجموع آن از پارامثی بعد یعتن کدهای تفریق کرس  با هم جمع گردد   د یخواهیکه م   يي کدها  : كدهاي مجموع

 . د یکن

پیش فرض این پارامثی صفر یم  . از پارامثی کدهای مجموع کرس شود را وارد کنید   د یخواهیکه م   يي کدها:    قی كدهاي تفر 

ن کدها را دارد. باشد که   در صورت صفر بودن آن این قانون حکم ، جمع بی 

  ن یاگر مقدار کد شما کمثی از مقدار ا  یعتن دی شونده مشخص کن  جاد ی مقدار کف  را  براي كد ا  : (قهیحداقل مقدار )دق

 . شود یم ختهی پارامثی در کد شما ر   نیپارامثی بود , عدد داخل ا

از مقدار   شثی یاگر مقدار کد شما ب   یعتن دی شونده  مشخص کن  جاد ی را  براي كد امقدار سقف     :   (قهیحداکثر مقدار )دق

 . شود ی م خته ی پارامثی در کدشما ر  نیپارامثی بود , عدد داخل ا نی ا

 

 شروط 

ط میپذیرد ؟    بلهآیا این قانون شر

 {6}  شابلون این مرحله: 

^{6} exists$CodeNumber$>0^           ل وجود یک کد در این مرحله نحوه کنثی  
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 حل مسئله 

ن رایانه یم خواهد مجموع  اضافه کاری و مازاد حضور را   کت کیمیاگران شزمی  از کرس حضور ساعتی کم    در هر روز شر

 کند ونتیجه را به عنوان اضافه کار مجاز حداکثر تا سقف خایص در یک کد جدید بریزد. 

 

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

  Att.DailyResultجدول اصیل این مرحله : 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  
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 :  Periodmonth@ متغیر 

ط پذیر قابل استفاده است. و شما با استفاده از آن یم توانید ، محاسبات  ن شر ط ، در تمام الگوها وقوانی  این متغث  به عنوان شر

 منوط به شماره ماه درحال محاسبه کنید. یک قانون را 

ط بر روی دوره بگذاریم. مثال میخواهیم در ما های فروردین این قانون اجرا شود.   توسط این متغث  میتوانیم شر

 دوره ها برابر تاری    خ های یک ماه  توجه : 
ً
 در برخن سازمان ها دوره ها از وسط یک ماه تا وسط ماه بعد تعریف یم شوند ، و الزاما

 دوره مهر
ً
تعریف یم شود. در این موارد   ، آپشن جدیدی  به نام " آیا   1400/ 07/ 20تا    1400/ 06/ 21از     1400نیستند، مثال

وع دوره به عنوان شماره آن ماه برگردانده شود ؟" به    "تنظیمات اتوماسیون تردد" در صفحه تعریف    Tabماه مربوط به تاری    خ شر

ن مقدار   1آن را مقدار تنظیمات  وجود دارد ، که اگر   است( یعتن   1قرار دهید)مقدار پیش فرض تعریف شده برای این متغث  همی 

 

 

وع دوره به عنوان شماره آن ماه برگردانده یم شود .واگر این آپشن   باشد ماه    0این آپشن را فعال کنید، ماه مربوط به تاری    خ شر

 گردانده یم شود. مربوط به تاری    خ خاتمه آن دوره به عنوان شماره ماه بر 

ک ، همان مقدار ثابت شماره ماه  خواهد بود.یعتن این متغث  در مهرماه   نکته : در تمام سال ها ، مقدار این متغث  در یک ماه مشثی

 خواهد بود.  7تمام سال ها دارای مقدار 

روز به عنوان سهمیه ی   15ه ، مقدار  بار در سال ، در فروردین ماه  ومهرما  2برای تمام افراد عضو گروه جانبازی ، فقط  مثال :  

ط قانون موردنظر مقدار متغث  را به صورت زیر چک یم کنید:  ن شر  جانبازی ، به کاردکس جانبازی اضافه گردد.برای نوشیی

@periodmonth in(1,7) 

 


