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 فهرست 

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

 1 ................................................................................................................................................. پارامت  

وط  2 ................................................................................................................................................ شر

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

فته ط گذاری پیشر  3 .............................................................................................................................. شر

 

 الگو عملکرد
 شمارش تعداد ترددها الگو:  اسم

 (*Dailyنتايج محاسبات روزانه موقت )#: را مرحله اج

ح الگو:     شر

ریخته یم  در یک کد جدید  ميشود و    به تفکیک نوع ترددها شمارشروز    هر تعداد ترددها در    ، ی قانونتوسط اين الگو 

 شود. 

 

  : مثال

و در آن روز کشکار  وجود دارد کشکار    های فرد در یک روز ناقص است ،  در صورن  که تعداد ترددسازمانی میخواهد  

 وی بخشیده شود. 

 

 پارامتر 

 . : کدی که میخواهید ایجاد شود را وارد کنید  شونده جاد ی د اك 

 : (3/ 2/ 1/ 0نوع تردد)
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 . به عنوان ورود در نظر گرفته شده  است   ستم یکه در س  رد اشم یرا م ی = تنها تردد0 

 . به عنوان تردد خروج در نظر گرفته شده است  ستم یکه در س  رد اشم یرا م ی = تنها تردد1 

 .  رد اشمیورود  و خروج را م ی= ترددها  2 

در نظر یم  را    روز    کی  خام   یترددها  تمایم  و    رد اشمیتردد ها را م   att.attendanceاز جدول    می حالت مستق  نی = ا3

د، ی در این دسته شمارش یم شود.   یتردد تکرار   ا ی  گپ  فرد  مثال اگر  گتر    داشت نتر

 

 

 

 شروط 

ط میپذیرد ؟    بلهآیا این قانون شر

 {4}  شابلون این مرحله: 

^{4} exists$CodeNumber$>0^                                        ل وجود یک کد در این مرحله  نحوه کنت 

 

 مسئله حل
 

و در آن روز کشکار  وجود دارد کشکار    های فرد در یک روز ناقص است ،  در صورن  که تعداد ترددسازمانی میخواهد  

 وی بخشیده شود. 
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 شرط گذاری پیشرفته 

 dr#جدول اصیل این مرحله : 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 

 

 

 

 

 

 

 :  Periodmonth@ متغیر 

ط پذیر قابل استفاده است. و شما با استفاده از آن یم توانید ، محاسبات  ی شر ط ، در تمام الگوها وقوانیر این متغتر 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 متغتر میتوانیم شر

 دوره ها برابر تاری    خ های یک ماه  
ً
توجه : در برخی 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

ی مقدار   1تنظیمات  وجود دارد ، که اگر آن را مقدار  است( یعنی   1قرار دهید)مقدار پیش فرض تعریف شده برای این متغتر همیر

وع دوره به عنوان شماره آن ماه برگردانده یم شود .واگر این آ باشد ماه    0پشن  این آپشن را فعال کنید، ماه 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.یعنی این متغتر در مهرماه   نکته : در تمام سال ها ، مقدار این متغتر در یک ماه مشت 

 خواهد بود.  7تمام سال ها دارای مقدار 

 

 

 تاریخ  

 مقدار ایجاد شده  دوره

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

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

@periodmonth in(1,7) 

 

 

 


