
شش ماه(-سه ماه -)سال  جمع کدها در بازه زمان     

 

 فهرست

 1 ..........................................................................................................................................عملکرد الگو 

 1 ................................................................................................................................................ پارامتر

 2 ................................................................................................................................................. شروط

 2 ............................................................................................................................................. حل مسئله 

 3 ................................................................................................................................ ته شرفیپ  یشرط گذار

 

 

 عملکرد الگو
 

 شش ماه(-سه ماه -)سال بازه زمان  جمع کدها در الگو:  اسم

 نتایج محاسبات نهانی دورهمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

محاسبه و شش ماهه توسط اين الگو قانون , مقدار يك كد يا مجموع مقادير چندين كد را به صورت ساالنه , سه ماهه 

 ميشود و در يك كد جديد ريخته ميشود.  

 ايجادي شما هر ماه ايجاد ميشود: كد نكته

  مثال: 

یم خواهد   کت کیمیاگران شزمی   رایانه  سالشر را در شش ماه اول  پرسنل  ها و مازاد حضور  داشته    جمع اضافه کاری 

     باشد . 
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 پارامتر
 

 ی که میخواهید حاصل جمع کدها در آن ریخته شودکد  :كد ايجاد شونده

 ساالنه جمع شود  ا یشش مهه   ا یآنها از به صورت سه ماهه  ر یمقاد  دیخواهیکه م  نی کدها  :كدها

      باشد. هم فصل ماه محاسبانی    ع میکند کهرا جم  یر ماهه هانی تنها مقاد سه ماهه:  = 90:     (365/ 180/ 90)  بازه زمان  

 ع میشودال جمس  ماه اول  6های   ماه اول سال باشد مقادیر ماه 6جز ورنی که ماه محاسبانی در صهه:  ماششم   = 180

برای  ر و همی     میوال  نی   برقرار  : مقادیر کل ماه365    باشد. شش ماه دوم سال  سا  = ساالنه  ل محاسبانی جمع  های 

 میشود

 

 روطش

ط میپذیرد ؟   بلهآیا این قانون شر

 {7} شابلون این مرحله:  

^{7} exists$CodeNumber$>0^          ل وجود یک کد در این مرحلهنحوه کنیی  

 

 مسئلهحل 
 

یم خواهد   کت کیمیاگران شزمی   رایانه  سالشر را در شش ماه اول  پرسنل  ها و مازاد حضور  داشته    جمع اضافه کاری 

 باشد .   
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 پیشرفته  گذاریشرط  
 : اصیل این مرحله   جدول 

 

 

 maintbl :   اسم مستعار این جدول در این قانون

 :   Periodmonth@ متغی  

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

 یک قانون را منوط به شماره ماه درحال محاسبه کنید. 

ط بر روی دوره بگذاریم. مثال میخواهیم در ما های    فروردین این قانون اجرا شودتوسط این متغی  میتوانیم شر

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

 دوره مهر
ً
ا تعریف یم شود. در این موارد   ، آپشن جدیدی  به نام " آی 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

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

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

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

ک ، همان مقدار ثابت شماره ماه  خواهد بود.یعن    این متغی  در مهرماه نکته : در تمام سال ها ، مقدار این متغی  در یک ماه مشیی

 خواهد بود.  7تمام سال ها دارای مقدار  

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

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

@periodmonth in(1,7) 

 


