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 عملکرد الگو

 

مرتبط با مجوزدرحال ثبت الگو:  اسم  محدوديت مانده كاردكس غير

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح   الگو: شر

توسط اين الگوي قانون تا زمانيكه مانده كاردكس به يك حدي نرسيده باشد اجازه ثبت يك نوع مجوز ديگر,  كه اصال  

 , را ندهد.  باشدیجز كاهنده هاي كاردكس نم

   مثال: 

 را ندارند . در صورتی  در این سازمان    .1
ی

پرسنل اجازه ثبت بدون حقوق را در صورت وجود مانده کاردکس استحقاق

 کیتوانند ار این مجوز استفاده کنند که مانده منفی باشد. 

 

 

 

 



 محدوديت مانده كاردكس غيرمرتبط با مجوزدرحال ثبت  

 پارامتر 

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

که مانده    . مثال در صورتی   د یپاراميی مشخص مکن  نی کاردکس را در ا حداقل مقدار  :   مقدار مجاز )ساعت(  .2

 د یباش یبود  شما مجاز به ثبت بدون حقوق م  00: 00کميی از    کاردکس استحقاقی 

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

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

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

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

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

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

 . باشد یم

 

 شروط 

ط میپذیرد   خير   ؟  آیا این قانون شر

 حل مسئله 

در صورت وجود مانده کاردکس استحقاقی را ندارند . در صورتی  در این سازمان پرسنل اجازه ثبت بدون حقوق را   .1

 کیتوانند ار این مجوز استفاده کنند که مانده منفی باشد. 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

ط پذیر نمیباشد.   این قانون شر

 


