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 عملکرد الگو

 

 مقدار تلورانس استفاده شده اسم الگو: 

 زوج کردن کارتها مرحله اجرا : 

 شرح الگو:

 در هر روز را براي هرفرد به دست آورد. تلورانس استفاده شده مقدارسرجمع توسط اين الگوي قانون مي توان  

 

 

   مثال:

تا  رمقدار تلو افراد در يک ماه را محاسبه کنید  از  انس استفاده شده  افرادي که کمتر  انس  ردقیقه در کل ماه تلو  15به 

   استفاده نموده اند پاداش تعلق گیرد.

 

 پارامتر 
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 سرجمع تلورانس استفاده شده در هر روز درون اين کد ريخته مي شود.:   کد ايجاد شونده 

 شروط 

 بله  ؟   آیا این قانون شرط میپذیرد

 

 حل مسئله 

آن  ساعت  باشد ،   07:15  تا 06:45 ساعت بین تردد  اگر  که  به نحوي وجود دارد  ورود دقیقه تلورانس در  30   سازمان يک  در

 .شوددر نظر گرفته 07:00  در محاسباتتردد

 ساعت استحقاقي تشويقي  2در هر ماه صفر باشد ،   شده توسط آنها   مقدارتلورانس    که افرادي به فقط که دارد وجود قانوني همچنین

 ، لذا توسط اين قانون مي توان تلورانس استفاده شده در يک ماه را محاسبه نمود: گیرد تعلق منظم بودن  پاداش عنوانبه 

 

 
 

                              <=شود.       مي  تولید + 10 عدد  باشد 06:50 ساعت ماه روز اولین  در فرد  ورود اگر

15135=+10 
                                               <=شود.           مي تولید  0 عدد  باشد 07:00 ساعت ماه روز دومین در فرد  ورود اگر

15135=(0)+10 =10 
 < =شود.          مي تولید  -8 عدد  باشد 07:08 ساعت ماه  روز درسومین فرد  ورود اگر

 15135=(-8)+10 =2 
 <=شود.    مي تولید + 15 عدد باشد  06:45 ساعت ماه  روز درچهارمین فرد  ورود اگر

15135=(+15)+2 =17 
 < =شود.     مي  تولید - 12 عدد باشد  07:12 ساعت ماه  روز درچهارمین فرد  ورود اگر

15135=(-12)+17 = 5 
 

 

   کساني  ماه پايان وبدين ترتیب ، تا پايان ماه اين کد جمع  کل مقدار استفاده از تلورانس را ايجاد مي کند،نهايتا در

 .باشد صفر  آنها  براي کد اين مقدار که شوند مي پاداش مشمول
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

Att.PairedAttendnce= #Tmpatt 
 

 

 

ز استفاده کنید ویل تنها کدهای زیر با شابلون   4از شابلون  میتوانید : در این مرحله شما نکته  در این مرحله   4نی 

 قابل شناسایی میباشند : 

 و تعطیل رسم ایام هفته  •

 کد گروه های هر فرد   •

 کد ساختارهای روز   •

 

 
 


