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 عملکرد الگو

وط تردد الگو:  اسم  محدوديت مشر

 ثبت تردد مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي  
ط نوشته شده, ندارد . به منظور ديگري در صورت  ي را بر اساس شر

توسط اين الگوي قانون فرد اجازه ثبت  تردد دست 

ي گرفته ميشود.  
ط قانون برقرار بود جلوي ثبت تردد دست   كه شر

ي به كاربران داده نميشود 
طي نداشته باشد اجازه ثبت هيچ تردد دست 

ي كه اين قانون هيچ شر
 نكته: در صورت 

   مثال: 

 در این سازمان پرسنل قراردادی اجازه ثبت تردد دست  را ندارند.  .1

 پرسنل اجازه ثبت تردد دست  را برای روزهای آینده ندارند .  .2

ح  .3  ت  داشته باشد کارک  20اجباری میباشد و حداقل باید دست  تردد شر
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 ارامتر پ 

ن به کاربر نما ن ی ا تیدر صورت اعمال محدود:    غامیپ  .1  . شود یداده م شی مت 

. مثال   شود یاعمال نم  د یکنیپارامت  وارد م   نیکه در ا  تي 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 پارامت  نوع سمت مد  نی اگر در ا

  خال   تواند یپارامت  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   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 

 حل مسئله 

 

 در این سازمان پرسنل قراردادی اجازه ثبت تردد دست  را ندارند.  .1

ن   ط بگذارید و در مشمولت   گروه قراردادی را انتخاب کنید. این قانون را بدون هیچ شر

 

 

 

 پرسنل اجازه ثبت تردد دست  را برای روزهای آینده ندارند .  .2

Maintbl.date>=@today 
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 هنگام ثبت تردد دست  انتخاب نوع تردد اجباری میباشد  .3

Isnull(maintbl.Type,0)=0 

 

ح تردد دست  اجباری میباشد و ح .4  داشته باشد ت   کارک  20باید   داقل شر

len(maintbl.description)<20 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 در این الگو به معتن تاری    خ روز جاری میباشد.   today@متغت  نکته : 

ن ع  maintblبه بعد  11.03.23از پچ نکته :    اال از پچ  لت تمایم مثال های ب به این الگو اضافه شد به همت 

 . د قابل استفاده میباشند به بع 11.03.23


