
 

 جانبازي تكي*نام الگو : 

 

 (#BRCنتایج محاسبات ساعتی موقت )مرحله اجرا :  

 

  4تعداد پارامتر : 

 

 كد كم شونده)كسر كار( .1

 كد تبدیلی)جانبازي( .2

 )مقداراستفاده نشده(كد ما به التفاوت  .3

 :  حداكثر مقدار تبدیلی مقدار .4

 

 شرح قانون :

این الگو  براي مواردي كه بخواهیم به میزان حداكثر یک مقدار از یک كد به كد دیگر تبدیل شود ، كاربرد دارد .در واقع این الگو  

نوعی تبدیل كد است كه این تبدیل كد تا سقف مقدار خاصی انجام می شود. كاربرد این الگو در اعطاي   حق جانبازي و حق شیر 

)به مقدار و موارد مشابه براي جبران كسركار ناشی از حق جانبازي یا حق شیرتا سقف درصد جانبازي یا سقف موردنظر می باشد.

تبدیل به  p04-p01وجود نداشت تفاوت  p04به اندازه  p01تبدیل می شود  و اگر كد p02به كد  p01از كد  p04حداكثر 

 می شود . ( p03كد 

 توجه : 

 می باشد.    brc #  آن اصلی جدول و بوده فعال الگو این روي شروط .1

 

 مثال :

 مجاز شده و بدون نیاز به ثبت مجوز، روزانه فرد از كسرحضور دقیقه  021گروه حق شیر، بخواهیم به اندازه ي حداكثر   براي  اگر

به كد حق شیر تبدیل شود ، و در صورت وجود ما به التفاوت ، بقیه حق وي به كاردكس شیر اضافه شود، از این الگو استفاده كرده 

عتی یا نرسیدن و هم در صورت عدم وجود كسركار سا، دقیقه مجاز می كنیم  021و هم كسركار وي را درصورت وجود تا سقف 

 مقدار،  ما به التفاوت آن را در كدمابه التفاوت  ریخته وبه كاردكس شیر اضافه می كنیم.مقدار آن به پارامتر چهارم یعنی 

 در این مثال پارامترهاي خود را به صورت زیر مقداردهی می كنیم:

 

 01012 كد كم شونده)كسر كار(

 (استفاده شده)كد حق شیر 01051 كد تبدیلی)جانبازي(

 )حق شیر استفاده نشده جهت اضافه شدن به كاردكس شیر(05011 كد ما به التفاوت

 01012 مقدار

 تاریخ تنظیم :

11/50/1131 

 شركت مهندسی كسرا  

 راهنماي الگوي قوانین سیستم اتوماسیون تردد
 



 


