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 عملکرد الگو

 

ي الگو:  اسم
ي در زمان موظف 

ي مجوز روزانه با ساعت 
 محدوديت تالق 

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح   الگو: شر

ي  
ي را ندارد. ولي در بازه غير موظف 

ي و روزانه را در بازه موظف 
توسط اين الگو قانون فرد اجازه ثبت همزمان مجوز ساعت 

 مشكلي نيست.  

ي افراد از ساعت     
ي روزانه ثبت ميكند    20: 17الي    8به طور مثال در كرسا موظف 

دقيقه است و شخص يك روز استحقاق 

ي نير  ثبت كند.  در اين صورت تنها در اين  
 بازه نمتواند مجوز ساعت 

   مثال: 

میباشد و استحقاق  روزانه ثبت کرده است .این پرسنل بعد از    17تا    8ام از ساعت    25در روز     xظف  پرسنل  و م  .1

 بدهد. تایم موظف  
 
 خود مجاز به ثبت مجوز ساعت  میباشد و نیابد بهش پیغام تالق
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 پارامتر 

اجازه   ول دهد یم  غامی = به کاربر پ 1 -   د ير گیثبت مجوز را م  ی و جلو   دهد یم  غامی = به کاربر پ 0: (1/ 0عملكرد) .1

 دارد .   و فقط جنبه اطالع رسان   دهد یثبت مجوز را م

 اعمال نشود.  ها  آن  یبر رو  ت ی محدود  نی ا م یخواهیکه م   ني کد ها :  استثنا  یکدها  .2

       در نظر گرفته نشود   "مازاد"گروه کد  كدهاي  تالق  برای    0: (1/ 0مازاد ) یگروه کد ها   یبرا  اعمال تالق   .3

 . در نظر گرفته شود  " مازاد"گروه کد كدهاي  تالق  برای  = 1

 در صورت اعمال محدوديت اين مت   به همراه نام مجوز مي آيد.  پیغام :  .4

 

 شروط 

ط میپذیرد   خير   ؟  آیا این قانون شر

 

 حل مسئله 

میباشد و استحقاق  روزانه ثبت کرده است .این پرسنل بعد از    17تا    8ام از ساعت    25در روز     xموظف  پرسنل   .1

 تایم موظف  خود مجاز به ثبت مجوز ساعت  میباشد و نیابد بهش پیغام تالق  بدهد. 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

ط پذیر نمیباشد.   این قانون شر

 


