
 

 (*دائم روزانه)كد ايجاد نام الگو :
 

 (*daily) نهایینتایج محاسبات روزانه   مرحله اجرا :

 

  5 تعداد پارامتر :

 

 كد ایجاد شونده .1

 مقدار كد ایجاد شونده  .2

 )می تواند عدد اعشار باشد.( ضریب  .3

 مقدار حداقل .4

 مقدار حداكثر .5

 
 

 شرح قانون :

ریب ، داخل یک كد دیگر می محاسبه و با ضنهایی مجموع  مقادیر یک یا چند كد را در مرحله روزانه یک مقدار ثابت ، یا این الگو 

نتایج محاسبات كد مورد نظر در مرحله اجراي  كه تفاوت این با باشد،  )روزانه(می كد ایجاد الگوي مانند دقيقااین الگو ، ریزد.

براي ایجاد كد می ریزد.  dailyرا ایجاد ودر جدول  p01كد   p03*p02( توليد می شود یعنی به ميزانdaily) نهاییروزانه 

 مقدار كف و سقف مشخص كرد. 5و  4توليدي می توان با استفاده از پارامتر 

 

 توجه : 

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

از  valueفيلد   dailyجدول  در حتی اگر نتيجه)كد ایجادشونده( اعشاري باشد فقط قسمت صحيح آن ایجاد می شود، زیرا .2

 است. intنوع 

 

 

 : مثال

دیگر ماموریت ساعتی به  نيم ساعت فرد، روزانه شهري برون ماموریت ساعت یک هر ازاي به كه دارد وجود قانونی سازمانی در

 :كرد ایجاد را پاداش مقدار توان می قانون این از استفاده با . شود اعطا پاداش به فرد عنوان

 

 این اعمال با پاداش مقدار داشتن نگه براي دلخواه )كد  14145 كد ایجاد شونده

 قانون(

 تاريخ تنظیم :

11/50/1131 

 شركت مهندسی كسرا 

 راهنمای الگوی قوانین سیستم اتوماسیون تردد
 



 روزانه( شهري برون )كد ماموریت ,11012 مقدار كد ایجاد شونده 

 0.5 ضریب

 99999- مقدار حداقل

 99999 مقدار حداكثر

 
 

 شهري ماموریت برون ساعت)به اندازه كل موظفی روز وي( 8فردي  و باشد، سازمان در پرسنل كليه قانون این مشمولين اگر

ساعت نيز براي وي كد  4اندازه ي ،بعد از انجام محاسبات روزانه ، به  شد نهایی تایيد مجوزش اینكه از پس باشد رفته روزانه

 ) معادل پاداش ماموریت روزانه( توليد می گردد.14145


