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 عملکرد الگو

مجاز بر روي تاخير و تعجيل الگو:  سما  محدوديت ثبت مجوزهاي غير

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 ندارند. توسط اين الگو قانون ,  افراد اجازه ثبت يكرسي مجوز ها را بر روي بازه تاخير و تعجيل  

 کند.   عمل نیم : این قانون برای سمت های فرع نکته

 دوحالت وجود دارد: :  منطق فهميدن تاخير 

ي كه فرد در   : 1حالت 
 : روز تردد داشته باشد یک در صورت 

ن تردد )در بازه ساختار فرد( بود به عنوان تاخير حساب ميكند وع مجوز قبل از اولير  اگر شر

 در صورت  که فرد در یک روز ترددی نداشته باشد:   : 2حالت 

)دقيقه( "پارامي   ابتداي ساختار فرد را با   ي
ن اين بازه    د جمع ميكن  "   محدوده زماتن وع مجوز بير و سپس اگر شر

 . بوده به عنوان تاخير حساب ميكند 

وع میشود و عدد این پارامي     7مثال موظفن فرد از   ن    2شر فرد اگر    9تا    5ساعت میباشد. در نتیجه از بير

 مجوز ثبت کند به عنوان تاخير تلف  میگردد. 

ن صورت عمل ميكند با اين تفاوت كه به انتهاي شيفت نگاه ميكند   فهمیدن براي   ن به همير  . تعجيل نير



 محدوديت ثبت مجوزهاي غيرمجاز بر روي تاخير و تعجيل  

   مثال: 

 هیچ نوع مجوز ساعت  به جز مجوز استحقاق  ساعت  نباید بر روی تاخير خود ثبت کن  .1

 

 

 پارامتر 

 اعمال شود  شانیبرا تیمحدود نی ا د یخواهیکه م  یمجوز  ی کدهاکدهای مجوز :   .1

 3تاخير و تعجيل= ----  2تعجيل= ---  1تاخير = (3/ 2/ 1)لیتعج   ا ی  ير تاخ  .2

)دقيقه( .3 ي
ي كه فرد در  :  محدوده زماتن

بازه تاخير قابل فهم نمیباشد به  روز تردد نداشته باشد  یک در صورت 

ن علت با کمک این پارامي    تاخير یا تعجیل را مشخص کنید و در صورت  که مجوز  همير
میتوانید محدوده زماتن

د. مثال موظفن شما از  وع میشود و شما در این   7شما شامل این محدوده شود جلوی ثبت کاربر را میگير شر

اخير  اگر مجوزی خواستند بزنند سیستم به عنوان ت 30: 7تا  30: 6پرسنل از  ,دقیقه وارد مکینید   30پارامي  

 لحاظ میکند. 

ی از ثبت مجوز به کاربر نمایش دهد.  :  پيغام .4  پیغایم که میخواهید موقع جلوگير

ي كه کد مجوز ا: كدهاي استثنا  .5
  ير پارامي  قبل از مجوز پارامي  اول وجود داشت به عنوان تاخ   نیدر صورت 

ن همچن – نمیکند محاسبه  که کد مجوز پارامي  بعد از مجوز پازامي  اول وجود داشت    در صورت   ل یتعج  یبرا ير

ن باشد  0ميتواند  -  کند ی محاسبه نم لی به عنوان تعج  نير

. مثال   شود یاعمال نم د یکنی پارامي  وارد م  نی که در ا  تي نوع سمت ها ی برا ت ی محدود ن ی ا: استثنا  ی نوع سمتها .6

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

  خال   تواند یپارامي  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

 شروط 

ط میپذیرد   خير   ؟  آیا این قانون شر
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 حل مسئله 

 پرسنل هیچ نوع مجوز ساعت  به جز مجوز استحقاق  ساعت  نباید بر روی تاخير خود ثبت کند  .1

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 اين قانون شرط پذير نميباشد. 


