
 محدوديت مانده كاردكس با سقف مقدار يك كد  

 

 فهرست
 1 ...................................................................................................................................................... عملکرد الگو 

 2 ............................................................................................................................................................. پارامتر 

 2 .............................................................................................................................................................. شروط 

 2 .......................................................................................................................................................... حل مسئله 

 2 ............................................................................................................................................ ته شرفي پ  ی شرط گذار

 

 

 عملکرد الگو

 

 محدوديت مانده كاردكس با سقف مقدار يك كد الگو:  اسم

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 .  گردد یمحدود م  " کد  کیمقدار " ر اساس توسط اين الگوي قانون, مانده كاردكس پرسنل ب 

 بر اساس فرمول خاص   ا ی هر فرد متفاوت است    ی کاربرد دارد که سقف مانده کاردکس برا  الگو در مواقیع  نی ا   : 1نکته  

 . شود یمحاسبه م

 افراد مشخص ميشود. به طور مثال در يك سازمان بر اساس يك آيتم ماهانه سقف كاردكس 

 در دوره هاي قطیعي نشده مجوزهاي در انتظار محاسبه مي شوند و از مانده كرس مي شود.   

   مثال: 

ایط  در این سازمان    .1 تغییر میکند . میخواهیم  سقف مانده کاردکس افراد متفاوت میباشد و بر اساس یکرسی شر

بخواهد استحقاقی روزانه و ساعتی برود باید  مدیر سیستم سقف هر پرسنل را مشخص کند و در صورتی که فرد  

 به این سقف نگاه کنید و  اگر بیشیی بود اجازه ثبت به کاربر را ندهید . 

 پرسنل بر اساس یکرسی فرمول بدست میاد که نتیجه این فرمول   .2
ی
در این سازمان سقف مانده کاردکس استحقاق

 برای هر شخص ممکنه متفاوت باشد . 
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 پارامتر 

 کد هاتي که میخواهیم این محدودیت برای آن ها اعمال شود.   :  مجوز  یکدها  .1

فرد داشته باشد به عنوان سقف مانده کاردکس آن فرد محاسبه   ی کد برا   نیکه ا  یهر مقدار :  کد سقف  .2

 . گردد یم

اجازه   ویل دهد یم  غامی = به کاربر پ 1 -   د یر گیثبت مجوز را م  ی و جلو   دهد یم  غامی = به کاربر پ0:  (1/ 0عملكرد) .3

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

 این متی  به کاربر نمایش داده میشود.  ,در صورت اعمال محدودیت :  غامیپ  .4

که ثبت    یبا کد مجوز  شود یکه از کاردکس کرس م  یمواقع کد در بعض  :  مجوز  ی با کدها  نی گز ی جا   یکدها  .5

:  کد مجوز$کد کاهنده   ح ی. فرمت صحد یدرست وارد کن  د ی پارامیی را با  نی حالت ا  نیدر ا  کند ی فرق م میکن یم

  0پارامیی   نی ا  باشد یم   کسان ی که کدمجوز شما با کد کاهنده کاردکس    . در صورتی   c1$c2,m1$m2کاردکس  

 . باشد یم

 

 شروط 

ط میپذیرد   خیر   ؟  آیا این قانون شر

 حل مسئله 

 

ایط تغییر میکند . میخواهیم  در این   .1 سازمان سقف مانده کاردکس افراد متفاوت میباشد و بر اساس یکرسی شر

 روزانه و ساعتی برود باید  
ی
مدیر سیستم سقف هر پرسنل را مشخص کند و در صورتی که فرد بخواهد استحقاق

 به این سقف نگاه کنید و  اگر بیشیی بود اجازه ثبت به کاربر را ندهید . 

ین مثال شما یک کد با نام" سقف مانده کاردکس "به عنوان آیتم ماهانه تکرار شونده تعریف کنید و به مدیر  در ا 

ی را انجام   تا سقف پرسنل را ر این کد تعریف کند و سپس با قانون زیر درخواست مشیی سیستم آموزش دهید 

 دهید . 
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یکرسی فرمول بدست میاد که نتیجه این فرمول  در این سازمان سقف مانده کاردکس استحقاقی پرسنل بر اساس   .2

 برای هر شخص ممکنه متفاوت باشد . 

در این مثال شما قوانتر  مورد نظرتون را برای بدست آوردن فرمول سقف مانده کاردکس بگذارید و نتیجه را در کد  

ی را انجام دهید .   "سقف مانده کاردکس" بریزید کند و سپس با قانون زیر درخواست مشیی

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

ط پذیر نمیباشد.   این قانون شر

 


