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 عملکرد الگو

ي ثبت تردد روزهاي قبل الگو:  اسم
 محدوديت تاريخ 

 تردد ثبت مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 ميباشد.   توسط اين الگوي قانون, فرد تا چند روز قبل  مجاز به ثبت تردد دست  

روز قبل باشد. روز    4: روز جاري جز شمارش حساب نميشود مثال اگر روز جاري دهم ماه باشد و محدوديت تا  نكته   

ي ثبت كنند 
 جاري شمرده نميشود و آن ها فقط روزهاي ششم ام به بعد را ميتوانند تردد دست 

   مثال: 

ام    3ام ماه باشد فرد تنها برای    4روز فرصت ثبت ترددهای دست  خود را دارند . مثال اگر امروز    2د حداکثر تا  افرا  .1

 ام میتواند تردد دست  ثبت کند و برای روزهای قبل از آن اجازه ثبت ندارد.  2و 

 

جمعه و    ,روز  قبل میباشند .دقت شود در صورت  که پنجشنبه    1تا     ,افراد مجاز به ثبت ترددهای دست  خود   .2

تعطیل رسیم بود این روزها حساب نشود. مثال اگر شنبه بود میتونه برای چهارشنبه مجوز برنه.)پنجشنبه و جمعه  

 حساب نمیشه( 
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 پارامتر 

 . شود یداده م شی مت   به کاربر نما ن ی ا تیدر صورت اعمال محدود:    غامیپ  .1

  3. مثال افراد تا  د یثبت کنند را وارد کن  تردد دست    توانند یکه پرسنل م   یروز  حداکثر :   حداکثر روز مجاز)عدد(  .2

 . قبل خود  را ثبت کنند  یروزها  دست   ی ترددها توانند ی روز م

  6, .... ,  کشنبه ی   1شنبه ,  0) شوند یقبل حساب نم ی که  در شمارش روزها  تي روز ها :  روزهاي غثر مشمول  .3

  د یوارد کن  د ی را با  56پنجشنبه و جمعه شمرده نشود عدد    یروز ها  د یخواهیتعطيالت(. مثال اگر م 7جمعه و 

 . د ییرا وارد نما 99همه روز ها شمرده شود عدد  د یخواهی. اگر م 

. مثال   شود یاعمال نم  د یکنیپارامث  وارد م   نیکه در ا  تي نوع سمت ها  یبرا  تیمحدود نی ا:  استثنا  ی نوع سمتها .4

شود   ستمیوارد س باشد یم ر ی که نوع سمتش مد  اگر شخیص  د یرا انتخاب کن ر ی پارامث  نوع سمت مد  نی اگر در ا

  خال   تواند یپارامث  م ن ی اون شخص اعمال نخواهد شد. ا ی قانون برا نی ثبت کند ا  یمجوز  کیو بخواهد 

 شود یاعمال م تیدود افراد مح تمایم  یکه برا  باشد یمنظور م  ن ی باشد و به ا

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 

 

 حل مسئله 

  3ام ماه باشد فرد تنها برای    4روز فرصت ثبت ترددهای دست  خود را دارند . مثال اگر امروز    2افراد حداکثر تا   .1

 ام میتواند تردد دست  ثبت کند و برای روزهای قبل از آن اجازه ثبت ندارد.  2ام و 
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جمعه و    ,روز  قبل میباشند .دقت شود در صورت  که پنجشنبه    1تا     ,افراد مجاز به ثبت ترددهای دست  خود   .2

تعطیل رسیم بود این روزها حساب نشود. مثال اگر شنبه بود میتونه برای چهارشنبه مجوز برنه.)پنجشنبه و جمعه  

 حساب نمیشه( 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 در این الگو به معت  تاری    خ روز جاری میباشد.   today@متغثر نکته : 

 


