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 عملکرد الگو

 

 محدوديت مانده كاردكس)سامانه تردد( الگو:  اسم

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ل ميشود.   توسط اين الگوي قانون,  سقف مان   ده كاردكس كنتر

ي 
ي اگر مانده   0به طور مثال اگر مانده كاردكس استحقاقر

ي را به شخص ندهد يا حتر
شده اجازه ثبت مجوز هاي استحقاقر

 ساعت شد اجازه ثبت بيشتر آن را ندهد.  -20كاردكس مثال 

 .محاسبه مي شوند و از مانده كرس مي شود جریان : در دوره هاي قطعي نشده مجوزهاي در نكته 

   مثال: 

 در این سازمان افراد تا زمانی میتوانند استحقاقر ساعتر و روزانه ثبت کنند که مانده آنها منفی نشود.   .1

 ساعت شود.  20-مانده کاردکس استحقاقر پرسنل نباید کمتر از در این سازمان  .2

 پرسنل نباید منفی شود. در این سازمان ماند .3
ر
)نکته ای که در این سازمان وجود دارد کد مجوز   ه کاردکس استحقاق

 استحقاقر با کدی که از کاردکس استحقاقر کرس میگردد متفاوت میباشد(  

 

 



 محدوديت مانده كاردكس)سامانه تردد(  

 پارامتر 

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

نشود   کاردکس منفی   می خواهیکه م  . مثال در صورنر   م یکنیحداکتر مقدار مجاز را وارد م :   مقدار مجاز )ساعت(  .2

 م یکنیوارد م 00: 00

  غام ی= به کاربر پ 1 -   د ت  گی ثبت مجوز را م  یو جلو  دهد ی م غام ی = به کاربر پ 0:  ثبت( 1عدم ثبت /  0عملكرد) .3

 .  دارد   و فقط جنبه اطالع رسانی  دهد یاجازه ثبت مجوز را م ول  دهد یم

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

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 پارامتر را با  نی حالت ا  نیدر ا  کند ی فرق م میکن یم

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

 . باشد یم

 

 شروط 

ط میپذیرد   خت    ؟  آیا این قانون شر

 حل مسئله 

 

 آنها منفی نشود. در این سازمان افراد تا زمانی میتوانند استحقاقر ساعتر و روزانه ثبت کنند که مانده   .1

 

 ساعت شود.  20-در این سازمان مانده کاردکس استحقاقر پرسنل نباید کمتر از  .2

 

 



 محدوديت مانده كاردكس)سامانه تردد(  

 

)نکته ای که در این سازمان وجود دارد کد مجوز  در این سازمان مانده کاردکس استحقاقر پرسنل نباید منفی شود.  .3

 .(   استحقاقر با کدی که از کاردکس استحقاقر کرس میگردد متفاوت میباشد 

( را ثبت میکنند  و بعد یکرسی محاسبات روی این کد انجام میشه  11002در این مثال پرسنل استحقاقر روزانه )

( ریخته میشود و این کد جز کاهنده از کاردکس میباشد . در این حالت  14050استحقاقر اعمال شده )و در کد  

 ." را درست وارد کنیدمجوز   یبا کدها   نی گز یجا  یکدها  شما باید حتما پارامتر "

11002$14050 

 

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

ط پذیر نمیباشد.   این قانون شر

 


