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 عملکرد الگو

 

ي مشخصالگو:  اسم
 محاسبه مقدار كد در بازه زمان 

 اولیه موقتنتایج محاسبات مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي یم توان  ی قانون توسط اين الگو 
دید در یک کد ج آورد و  كد را به دست   چند مقدار يك يا مشخص ،در يك بازه زمان 

،  محاسبه كرده زمان   يا مجوز را در يك بازه خاص نوع  حضور ،عدم حضور از .اين الگو یمي تواند مقدار كدهاي ریخت

ي يا واقعي نمايش دهد. 
 و به دو صورت منطق 

  مثال: 

 . مقدار حضور افراد را در روز تعطیل رسیم در کد تعطیل کاری نمایش دهید  . 1

نمایش )در روز اول نمایش دهید ری ، اشبک به عنوانصبح روز بعد  7تا  22مقدار حضور پرسنل را از  ساعت  . 2

 . (منطق  مقدار حضور براساس ساختار فرد

از  ود مقدار حضور ش . دقتصبح روز بعد در شبکاری نمایش دهید  7تا  22مقدار حضور پرسنل را از  ساعت   . 3

ییک مقدار حضور هر روز در روز وقوع )بق  را در روز دوم باید نمایش دهید ا در روز اول و مار  24تا  22 نمایش فی  

 . (خودش
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 پارامتر

 . د یگردد را وارد کن  ایجاد  د یخواهیکه م  یشماره کد:  كد ايجاد شونده . 1

وع)ساعت( . 2 وع بازه مورد نظر را وارد کن:  ساعت شر  . د یساعت شر

 . د یوارد کنساعت خاتمه بازه مورد نظر را  :  ساعت خاتمه)ساعت( . 3

 ه مقدار کدهای وجودی. حداقل مقدار  الزم برای محاسب : (قهیحداقل مقدار )دق . 4

 مقدار آن ها در آن بازه محاسبه شود و در کد  د یخواهیکه م  ني کدها:  همه کدها( 0)کدها  / یوجود یکد ها . 5

 د یخواهیمن با توجه به پارامی  وضعیت حضور  که  . دقت شود در صورن   وارد نمایید شود را  ختهیر  یگر ید

وطقانون را   . د یوارد کن 0 مقدار این پارامی  را  د یتوانیم د یکن  خایص یکدها  وجود  به مشر

ي = 0  : (1/ 0روز ايجاد شونده ) . 6
 یکه کد شما در چه روز   د یکنیامی  شما مشخص مپار  نیدر ا . واقعي = 1 و منطق 

مقدار حضور  د یخواهیما م. حال ش باشد یصبح فردا م 7تا  22که از   د یدار  یساختار  د یشود . فرض کن جاد یا

ساعت  2کد را به مقدار   عن  ی واردنمایید ( واقع) 1پارامی  را  نیاگر مقدار ا آورید،بازه به دست  نیفرد را در ا نیا

کد را   نیا د ی( بزن)منطق   0کد را   نیاگر مقدار ا . ویل کند یم جاد یساعت در روز دوم ا 7اول و به مقدار  وز در ر 

 . کند یم جاد یساعت در روز اول ا 9به مقدار 

که  حضور   د یکنیپارامی  مشخص م نیدر ا .  هردو  2حضور، = 1  عدم حضور،= 0: (2/ 1/ 0حضور ) تیوضع . 7

 . را آنها  عدم حضور  ا ی د ی  نظر بگافراد را در 

ي كه :  (1-/ 0مقدار كد ) نوع انتقال . 8
ي مقدار كد در روز اول ايجاد  د باش 1-در صورن 

در اصل اين پارامی   ،شود يعن 

ود  كه ساختار فرد روزكار باشد ویلي در بازه شب حضور داشته باشد و شما بخواهيد  ي به كار می  براي حالت هاني

 . مقدار حضور بازه  شب در روز اول محاسبه گردد 

 شروط

ط میپذیرد   بله ؟ آیا این قانون شر

 {2}  مرحله: شابلون این 

^{2} exists$CodeNumber$>0$-1$1440$^      ل وجود یک کد در این مرحله 23:59تا ساعت  00:00از ساعت  نحوه کنی   
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 حل مسئله

ساعت حضور داشته باشند مقدار حضور شان را در روز  2در صورن  که افراد در روز تعطیل رسیم حداقل  . 1

 : تعطیل رسیم در کد تعطیل کاری نمایش دهید 

^{4} exists$13097$>0^ 

 

 

 

را در روز اول  حضور  مقدار  کلصبح روز بعد در شبکاری نمایش دهید و   7تا  22مقدار حضور پرسنل را از  ساعت  . 2

 نمایش دهید : 

 

 

 

ود مقدار ش . دقتصبح روز بعد در شبکاری نمایش دهید  7تا  22مقدار حضور پرسنل را از  ساعت  . 3

ییک مقدار حضور هر )را در روز اول و ما بق  را در روز دوم باید نمایش دهید  24تا  22حضور از  نمایش فی  

 : (روز در روز وقوع خودش
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 شرط گذاری پیشرفته

 جدول اصیل این مرحله : 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون : 

در این مرحله  4زیر با شابلون  نی   استفاده کنید ویل تنها کدهای 4: در این مرحله شما میتونایند از شابلون نکته 

 قابل شناساني میباشند : 

  و تعطیل رسیمایام هفته 

  کد گروه های هر فرد 

  کد ساختارهای روز 

  (11251)کل حضور  
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