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 عملکرد الگو

 

مجاز الگو:  اسم  محدوديت ثبت مجوز گروه كدهاي غير

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي كه در يك گروه كد ميباشد را ندارد.  توسط اين   الگوي قانون فرد اجازه ثبت يكرسي از مجوز هايي

آن گروه    در  را  نكنند  ثبت  يكرسي كاربران  ميخواهيد  ي كه  مجوزهايي و  ايجاد كنيد  يك گروه كد  ميتوانيد  شما  روش  اين  با 

 اضافه كنيد .  

   مثال: 

 آموزش و بسیج را ندارند  ,استعالجی  ,عادی اجازه ثبت مجوزهای بدون حقوق پرسنل   .1
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 پارامتر 

چند تا   م یتوان یو م م یکنیکد را وارد م   یکد گروه کد ساخته شده در صفحه گروه بند   :  مجوز  یگروه کدها  .1

 م یبا کاما آنها را جدا کن   د ی و با می گروه کد وارد کن

. مثال   شود یاعمال نم  د یکنیپارامير وارد م   نیکه در ا  يي نوع سمت ها  یبرا  تیمحدود نی ا:  استثنا  ی نوع سمتها .2

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

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

 شود یاعمال م تیافراد محدود  تمایم  یکه برا  باشد یمنظور م  ن ی باشد و به ا

 ن نمایش داده میشود. در صورت اعمال محدودیت این پیغام به کاربرا  پیغام:  .3

 

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 

 حل مسئله 

 

 آموزش و بسیج را ندارند  ,استعالجی  ,پرسنل عادی اجازه ثبت مجوزهای بدون حقوق  .1

صفحه "گروه بندی کد" یک گروه کد با نام "گروه کدهای مدیرسیستیم" ایجاد کنید و این مجوزها را در  ابتدا در 

پارامير اول این قانون قرار دهی   5د .در این مثال شماره آن  آن گروه کد قرار دهید و سپس شماره آن گروه کد را در 

 میباشد. 
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 

 

  

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 در این الگو به معنی تاری    خ روز جاری میباشد.  today@متغير نکته : 

 

 

 


