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 عملکرد الگو

ها(الگو:  اسم ن تردد ) كليه ورودها يا خروج   ميانگي 

اجرا :   نتایج محاسبات نهایی دورهمرحله 

ح    الگو: شر

ن تردد ورود ها يا تردد خروج هاي پرسنل محاسبه مبشود.   توسط اين الگو قانون, ميانگي 

ن ورود يا  ن تردد )اولي  را به دست آوريد از الگو "ميانگي  ن تردد ورود و آخرين تردد خروج  ن اولي  چنانچه ميخواهيد ميانگي 

 اخرين خروج(" استفاده كنيد. 

 مثال: 

کت    ن ترددهای ورود پرسنل در بازه زماین   یم خواهد  کرساشر  را بدست آورد. صبح   9صبح تا   8میانگي 

 پارامتر

ان میانایجاد شونده:  كد  ن ن در آن  گکدی که میخواهید می   ایجاد شودي 

 = خروج1= ورود    0:  (1/ 0) نوع تردد

وع ن تردد ها را  : )ساعت(  ساعت شر وع بازه ای که میخواهید میانگي   محاسبه کند. ساعت شر

ن تردد ها را محاسبه کند. : )ساعت(  خاتمهساعت   ساعت خاتمه بازه ای که میخواهید میانگي 
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 شروط

ط میپذیرد  بله ؟  آیا این قانون شر

 {7}   : شابلون این مرحله

^{7} exists$CodeNumber$>0^         ل وجود یک کد در این مرحله  نحوه کنیر

 

 حل مسئله

 

کت   ن ترددهای ورود پرسنل در بازه زماین   یم خواهد کرساشر  را بدست آورد. صبح   9صبح تا   8میانگي 
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پیشرفته  شرط گذاری 

 : اصیل این مرحله   جدول 

 

 

 maintbl :   اسم مستعار این جدول در این قانون

 :   Periodmonth@ متغی  

ط ، در تمام الگوها   ط پذیر قابل استفاده است. و شما با استفاده از آن یم توانید ، محاسبات  این متغی  به عنوان شر ن شر وقواني 

 یک قانون را منوط به شماره ماه درحال محاسبه کنید. 

ط بر روی دوره بگذاریم. مثال میخواهیم در ما های فروردین این قانون اجرا شود  توسط این متغی  میتوانیم شر

 دوره ها برابر تاری    خ های یک ماه  
ً
توجه : در برخن سازمان ها دوره ها از وسط یک ماه تا وسط ماه بعد تعریف یم شوند ، و الزاما

 دوره مهر
ً
تعریف یم شود. در این موارد   ، آپشن جدیدی  به نام " آیا  1400/ 07/ 20تا   1400/ 06/ 21از   1400نیستند، مثال

وع د "تنظیمات اتوماسیون تردد" در صفحه تعریف    Tabوره به عنوان شماره آن ماه برگردانده شود ؟" به   ماه مربوط به تاری    خ شر

ن مقدار   1تنظیمات  وجود دارد ، که اگر آن را مقدار   است( یعنن  1قرار دهید)مقدار پیش فرض تعریف شده برای این متغی  همي 

وع دوره  این آپشن این آپشن را فعال کنید، ماه مربوط به تاری    خ شر باشد ماه   0به عنوان شماره آن ماه برگردانده یم شود .واگر 

 مربوط به تاری    خ خاتمه آن دوره به عنوان شماره ماه برگردانده یم شود. 

ک ، همان مقدار ثابت شماره ماه  خواهد بود.یعنن این متغی  در مهرماه  نکته : در تمام سال ها ، مقدار این متغی  در یک ماه مشیر

 خواهد بود.  7سال ها دارای مقدار  تمام  

روز به عنوان سهمیه ی   15بار در سال ، در فروردین ماه  ومهرماه ، مقدار   2برای تمام افراد عضو گروه جانبازی ، فقط  مثال :  

ط قانون موردنظر مقدار متغی  را به صورت زیر چک یم کنید:  ن شر  جانبازی ، به کاردکس جانبازی اضافه گردد.برای نوشير

@periodmonth in(1,7) 

 


