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 عملکرد الگو

 

ي الگو:  اسم
ي مجوز روزانه با ساعت 

 محدوديت تالق 

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي و روزانه را در يك روز )از ساعت  
(   59: 23بامداد تا    00توسط اين الگوي قانون , فرد اجازه ثبت همزمان مجوز ساعت 

 را ندارد . 

ي در   از الگو " فتد یاتفاق ب تنها در بازه موظف    تی محدود نی ا د یخواهی چنانچه م 
ي مجوز روزانه با ساعت 

محدوديت تالق 

ي 
   . د ی" استفاده کن   زمان موظف 

ي با مجوز + نام مجوز" است. 
 پيغامي كه به كاربر نمايش داده ميشود "تالق 

   مثال: 

هم استحقاق  روزانه ثبت کرده است و هم توانسته است استحقاق  ساعت  ثبت کند. که  ام  25در روز   xپرسنل   .1

 مجوز در یک زمان داشته باشند. اینکار اشتباه است و نباید بتوانند دو 
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 ارامتر پ 

اجازه   ویل دهد یم  غامی = به کاربر پ 1 -   د ی  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  الق  اعمال ت  .3

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

 

 شروط 

ط میپذیرد   خی    ؟  آیا این قانون شر

 

 حل مسئله 

ام هم استحقاق  روزانه ثبت کرده است و هم توانسته است استحقاق  ساعت  ثبت کند.    25در روز     xپرسنل   .1

 که اینکار اشتباه است و نباید بتوانند دو مجوز در یک زمان داشته باشند. 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

ط پذیر نمیباشد.   این قانون شر

 


