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 عملکرد الگو

 

چند روزالگو:  اسم سقف  تا  صورت پيوسته   محدوديت ثبت مجوز به 

 : اجرا   ثبت مجوز جدیدمرحله 

ح    الگو: شر

ميباشيد.  شده ن شخص  عداد روز م ت سقف  تا  صورت پيوسته  ما مجاز به ثبت مجوز به  ش قانون  اين الگو   توسط 

د :   حالت جلوی کاربر را میگیر در دو   دقت  شود این قانون 

ظر باشد . در  -1 مورد ن از سقف  شیی  مجوز بی یک  طول   صورتی که 

شت   -2 صورت پ را به  جدا مجوز خودش  ظر  در صورتی که فرد جدا  شیی از سقف مورد ن عداد روزهاش بی و ت شهم بزند 

 باشد. 

: م   ثال

روزانه   .1 استحقاقی  نتوانند  شیی از  را پرسنل  شهم ثبت کنند.   3بی شت   روز پ
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 پارامتر

شود.   :  مجوز   یکدها .1 مال  آنها اع محدودیت روی  میخواهید این   کدهاتی که 

عداد مجاز )عدد( .2 ميخواهيد :    ت ی كه  روزهاتی عداد  را  ت به صورت پيوسته  فرد اجازه ثبت مجوز  از آن  شیی  بي

ال اگر   . مث باشد  شیی از  3نداشته  مجوز را بي فرد يك  ثبت كند3بزنيد  ميتواند  ن صورت متوالی   روز به 

محدودیت :  غامیپ .3 مال  شود.   ,در صورت اع می داده  مایش  به کاربر ن ن   این متی

سمتها .4 وع  سمت ها  یبرا تیمحدود نیا:  استثنا  ین وع  وارد م نیکه در ا  تی ن نم دیکنیپارامیی  مال  ال   شودیاع . مث

مت مد نیاگر در ا وع س ن وع سمتش مد  اگر شخیص دیرا انتخاب کن ر یپارامیی  ن شود  ستمیوارد س باشدیم ر یکه 

برا  نیثبت کند ا  یمجوز   کیو بخواهد   ا  یقانون  شد.  نخواهد  مال  شخص اع   خال  تواندیپارامیی م نیاون 

ا باشد و  ظور م  نیبه  مایم  یکه برا  باشدیمن محدود ت م تیافراد  مال   شودیاع

 

 شروط

میپذیرد ط  شر این قانون   بله ؟  آیا 

 : مرحله این   ندارد   شابلون 

 

 حل مسئله

 

از  .2 شیی  را بی روزانه  استحقاقی  نتوانند  شهم ثبت کنند.   3پرسنل  شت   روز پ
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پیشرفته  شرط گذاری 

 

 

 

  

 : قانون  در این  جدول  عار این  ست  maintblاسم م

  : غیر نکته  میباشد.   today@مت عنن تاری    خ روز جاری  م  در این الگو به 

 


