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 عملکرد الگو

 

 ترددخودكار  ايجاد: الگو اسم 

 تعیین ساختار روزهای محاسبه: مرحله اجرا 

 : شرح الگو

 ،)ورود،خروج يا هردو(  تردد  نوعپارامتر  به  توجه  با  افراد  براي  شده   تعريف  ساختار  براساس  قانونالگوی    اين  توسط

 .گردد مي ايجاد آنها پايان موظفی ساختار شیفتی انتساب داده شده به يا شروع ساعت با برابر یاتوماتیك تردد افراد براي

 خواهد شد. ايجاد ن  برای فرد  اتوماتیک تردد   اين قانون توسط،    کننده  لغو مجوز در صورت وجود :1نکته 

 تی ثبت شود ، توسط اين  قانون هیچ در يک روز برای فرد تردد واقعی از طريق کارتخوان يا به طور دس  اگر  :2نکته 

 تردد اتوماتیکی برای آن روز لحاظ نخواهد شد. 

 

  : مثال

ثبت تردد فیزيکی ندارند ولی برای آنکه   بهدر يک شرکت مديرانی وجود  دارند که به سبب موقعیت شغلی نیازی  

برای آنها اتوماتیک  کارکرد آنها کامل حساب شود الزم است در روزهايی که ماموريت يا مرخصی  نیستند سیستم 

 تردد ثبت کند تا کارکرد کامل برای ايشان لحاظ شود. 
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 پارامتر 

 

  3،خروج=   2،ورود=  1:تردد اتوماتیک ايجاد شونده است    نوعاین پارامتر مشخص کننده    : (1/2/3نوع تردد) .1

 .هردو= 

می شود ، وارد    خودکار  تردد   نشدن   پارامتر کدهای مجوزی که باعث ايجاد    ايندر   :    مجوز لغو کننده   یکدها .2

 می شود.

 روز: نوع .3

 .  تعطیالت تابع= 3تعطیالت،  غیرتابع= 2روزعادي،=1 

توسط اين پارامتر می توان مشخص کرد که ترددهای اتوماتیک در کدام نوع روز ايجاد گردد.مثال گاهی مشتری   

 2و1نیاز دارد در روزهای تابع تعطیل نیز برای افراد تردد اتوماتیک ايجاد شود.مقدار پیش فرض اين پارامتر 

 درنظر گرفته شده است. 

 

 شروط 

 بله  ؟   ذيردآيا اين قانون شرط میپ 

ط گذاری نیم باشد.   : شابلون اين مرحله  این مرحله دارای شابلون خایص جهت شر

 حل مسئله 

 اعضای گروه مدیران ، بدون نیاز به ثبت تردد در روزهای کاری کارکرد کامل بگیرند.

 

 شرط گذاری پیشرفته 
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 maintbl: اسم مستعار اين جدول در اين قانون 

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

 قابل شناسایی میباشند : 

 ایام هفته و تعطیل رسیم  •

 کد گروه های هر فرد   •

 

شماره مربوط به آن روز در بین 

 تمام روزها درجدول 

gnr.days 


