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 عملکرد الگو

 

مجوزالگو:  اسم  محدوديت تعدادي 

اجرا :   ثبت مجوز جدیدمرحله 

ح الگو:   شر

تعداد دفعات ثبت مجوز را    ميتوان محدود كرد.  بازه زمان  در توسط اين الگوي قانون 

ثبت كنيم چون يك بار ثبت شده است  4/ 3الي    4/ 1منظور از تعداد دفعات,  اين است كه اگر يك مجوزي را از تاري    خ 

ي .  شودیبار شمرده م 1,  
  شمرده میشود. حه نمایش مجوزها در صفمجوز   آن  هایرکوردتعداد  دیگر   به عبارن 

:اگر در قسمت كد هاي مجوز چندين مجوز انتخاب شده باشد جمع دفعات ثبت همه كدهاي انتخاب شده شمرده نكته

 ميشود. 

  مثال: 

 بار در ماه نمیباشند.   3افراد مجاز به ثبت استحقاق  روزانه بیشت  از    .1

 

 



 محدوديت تعدادي مجوز 

 پارامتر

. مثال   شودیاعمال نم دیکنیپارامت  وارد م نیکه در ا  ني نوع سمت ها  یبرا تیمحدود نیا:  استثنا  ینوع سمتها .1

شود  ستمیوارد س باشدیم ر یکه نوع سمتش مد  اگر شخیص دیرا انتخاب کن ر یپارامت  نوع سمت مد نیاگر در ا

  خال  تواندیپارامت  م نیاون شخص اعمال نخواهد شد. ا  یقانون برا  نیثبت کند ا  یمجوز   کیو بخواهد  

 شودیاعمال م تیافراد محدود تمایم  یکه برا  باشدیمنظور م  نیباشد و به ا

= سه ماه       90ماه        کی= 30هفته        کی=    7روز        کی= 1 : (365/ 180/ 90/ 30/ 7/ 1/ 0)زمان   بازه .2

فرد )از زمان تار 0سال       کی=    365=شش ماه      180 دوره    یاستخدام فرد تا انتها خی    = کل بازه استخدام 

 (ستمیدر س  ف  یتعر  یها

  نیا یو معموال کد ها  شودیاعمال م تیکدها وجود داشته باشد محدود  نیکه ا  در صورن  :  یوجود  یکدها .3

 . میگذار یمجوز" م  یپارامت  "کدها هیپارامت  را شب

 نیو به ا میکنیرا وارد م  3. مثال عدد  میمجوز را ثبت کن  میتوانیکه م  یتعداد دفعات مجاز :    تعداد مجاز )عدد( .4

 . مییثبت نما  میتوانیمجوز را م نیبار ا 3که تا    باشدیم  معن  

اجازه    ول دهدیم غامی= به کاربر پ1 -  دت  گیثبت مجوز را م  یو جلو  دهدیم غامی= به کاربر پ0 :   (1/ 0عملكرد) .5

 دارد .  و فقط جنبه اطالع رسان   دهدیثبت مجوز را م

نمایش داده میشود. : پيغام .6  در صورت اعمال محدودیت این پیغام به کاربران 

شود در دیآن اعمال شود را وارد کن  یبر رو  تیمحدود  دیخواهیکه م یمجوز   یکدها:  مجوز   یکدها .7 . توجه 

 جمع دفعات ثبت همه كدهاي وارد شده شمرده ميشود.   دیپارامت  بگذار   نیکد در ا  نیکه چند  صورن  

 شروط

ط میپذیرد  بله ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 

 

 

 



 محدوديت تعدادي مجوز 

 حل مسئله

 بار در ماه نمیباشند.   3مجاز به ثبت استحقاق  روزانه بیشت  از   افراد   .1

 

 

 

پیشرفته  شرط گذاری 

 

 

 

  

 :  maintblاسم مستعار این جدول در این قانون 

  :  در این الگو به معن  تاری    خ روز جاری میباشد.   today@متغت  نکته 

 


