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 عملکرد الگو

 شناوري و تهاتر كد )مرحله ساعتي(  الگو: اسم

 ( Brc#)موقت  یمحاسبات ساعت   جینتامرحله اجرا : 

 شرح الگو: 

دیگر در همان روز،تا سقف مشخصی كم و وجه )شناور( می  توسط این الگوی قانون , مقادیر یك یا چند كد  در یك روز با یك یا چندكد  

 شود.

به كدهای  شروع یا پایان تهاتر ، آن  مجوزی وارد شده باشد ، در صورتی كه  چسبیده    "  مجوز لغو كننده   ی كدها "توجه : اگر در پارامتر  

 نوع مجوز وجود داشته باشد دیگر شناوری بر روی آن كد اعمال نخواهد شد. 

 

 مثال: 

ساعت   1یعنی اگر فرد  تا سقف  شوند،    شناور ساعت در روز  با یکدیگر    1كسر حضور و مازاد حضور پرسنل  تا سقف    نیاز دارد  مشتری   

ساعت اضافه كار یا مازادحضور بعد از موظفی نیز داشت این دو كد با هم تهاتر گردند  وتاخیر فرد مجاز   1روز تاخیر  در ورود داشت  و    در

 گردد. 
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توجه شود  می خواهیم كه اگر فرد در ورود به سازمان تاخیر داشته باشد وبخشی از تاخیر خود را استحقاقی ساعتی ثبت كند تا به سقف 

 . نشودشناوری مورد تایید سازمان برسد ، شناوری دیگر اعمال 

 

 پارامتر 

 

 حد اكثر مقدار تاخیر/تهاتر :(قهیمقدار سقف )دق .1

 و كسركار.   لیو تعج ریانها اعمال گردد،مثال تاخ یتهاتر بررو میخواهیكدهای كسر كار كه م :كدهای شروع تهاتر .2

 . و مازاد حضور یمثال كد اضافه كار انها اعمال گردد،  یتهاتر بررو میخواهیكه م  مازادكدهای  :تهاتر  انیكدهای پا .3

جهت گزارش گیری در این كد   بازه شناوری  مقدار تهاتر شده از كدهای شروع  :مقدار تهاتر شده از شروع یبرا جادشوندهیكد ا .4

 ریخته میشود.

بازه شناوری جهت گزارش گیری در این كد   پایان  مقدار تهاتر شده از كدهای    :انی مقدار تهاتر شده از پا  یبرا  جادشوندهیكد ا .5

 ریخته میشود.

  یشناور  ا یبه انجام تهاتر  ل یباالتر بود باز هم ما  وردنظراز سقف م،  یتهاتر  ی كه مقدار كدها  یدر صورت:  (0/1از سقف )  ش یاعمال ب .6

 .   =بله1/  ری= خ  0 باشد یساعت م  2 یو مقدار اضافه كار ساعت است 1نه؟ مثال سقف شما  ا ی دیهست

 اعمال نشدن شناوری می گردد.  باعث   وجود آنها كه  ییمجوزهاكد   :مجوز لغو كننده یكدها .7
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 شروط

 بله  آیا این قانون شرط میپذیرد ؟ 

 { 2}  شابلون این مرحله:

 برای توضیحات بیشتر به پایین صفحه مراجعه كنید.     برای كنترل یکسری كدهای خاص میتوان استفاده كرد  {4}  از شابلوندر این مرحله  

 نمونه شرط :

 اگر بخواهیم اجرای این قانون را به  شرط وجود یك كد خاص ، منوط كنیم می توان از شرط زیر استفاده كرد: 

در این مرحله: 59:23تا ساعت   00:00نحوه كنترل وجود یك كد از ساعت       

^{2} exists$ CodeNumber $<270$-1$1440$^   

 

 

 حل مسئله

 

ساعت در   1یعنی اگر فرد  تا سقف  شوند،   شناورساعت در روز  با یکدیگر    1كسر حضور و مازاد حضور پرسنل  تا سقف    نیاز دارد  مشتری  

مازادحضور بعد از موظفی نیز داشت این دو كد با هم تهاتر گردند  وتاخیر فرد مجاز ساعت اضافه كار یا    1روز تاخیر  در ورود داشت  و  

 گردد. 

تاخیر داشته باشد وبخشی از تاخیر خود را استحقاقی    بیش از سقف تعریف شده   توجه شود  می خواهیم كه اگر فرد در ورود به سازمان

 اعمال نشود. ساعتی ثبت كند تا به سقف شناوری مورد تایید سازمان برسد ، شناوری دیگر 
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 شرط گذاري پیشرفته 

 

 جدول اصلی این مرحله : 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون : 

 را میتوانید در این شابلون كنترل كنید. تنها كدهای زیر نیز استفاده كنید ولی دقت كنید  4در این قانون میتوانید از شابلون نکته : 

 ایام هفته  ی كدها

   پرسنلیكدهای گروه 

   كدهای ساختار

  (11251)كل حضور كد  

 ( 10051موظفی ) كد

 

 


