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 عملکرد الگو

 

 فاصله خاص(  با مجدد  بخشش تردد بين وقت)بخشش خروج و وروداسم الگو: 

 زوج کردن کارتها مرحله اجرا : 

 شرح الگو:

  به طوريکهمتوالي بين وقت با فاصله زماني خاص برای افراد وجود داشته باشد    ورود  خروج وراگ  ،قانونالگوی  توسط اين  

 قابل چشم پوشي خواهد بود.   مشخصتعداد ومقدار اين کسرکارها تا سقف ، بين وقت شودرکارمنجربه کس

 

باشد، و مدت زمان    5و    4تعريف شده در پارامتر    زماني  مربوط به خروجي که بايد بخشيده شود، بين بازهساعت ورود   اگر  :  1نکته

بارکسرکارساعتي    1باشد،حداکثر به تعداد پارامتر    3کمتر يا مساوی پارامتر  ،  مجدد به سازمان)ورود مجدد(  سپری شده تا برگشت

 ند اين است که خروج و ورودی صورت نگرفته باشد. دقيقا مانبخشيده مي شود و  ،ايجاد شده 

باشد، اين قانون فقط    1در صورتي که تعداد خروج و ورود های دارای شرايط اين قانون بيش از سقف تعيين شده در پارامتر  :  2نکته

 تا سقف مورد نظر را مي بخشد وبقيه را بدون تغيير باقي مي گذارد. 

 

برای  :  3نکته قانون  نمايند  است مناسب    هايي شرکت  اين  مي  استفاده  مجزا  وخروج  ورود  های  گيت  از  فاصله    ،که  يا 

 است. پرسنل زياد کار  قرارگرفتن دستگاه کارتخوان از محل اصلي
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   مثال:

  دو بين ما   " ساعتي  حضور  کسربخشيده شود، بدين صورت که  دقيقه 10 از کمتر های  حضور کسرنياز داريم در سازماني 

 :   صفر تبديل کند ،را درشرايط زير به"خروج و ورود   تردد

 

   .باشد دقيقه 10 از کمتر که صورتي در -1

  تبديل  صفر  به  کسرکار  5  داشت،اين   هايش   خروج  و   ورود   مابين  دقيقه10  زير  کار  کسر  مرتبه  5  پرسنل  روز  يک   در  اگر -2

  کسرکارهای  مجموع  عادی   روال  طبقبقيه    ،و   شود  تبديل   صفر  به   مرتبه  5تا سقف  گذشت،  مرتبه  5  از   اگر  ولي ،  دشو

 . شود داده  نمايش کار کسر ستون در پرسنل روز ان

 صبح باشد. 10:00تا  8:00اين کسرکارهای ساعتي حتما بين ساعت  -3

 

 پارامتر 

 

عدد   100مقدار پيش فرض اين پارامتر را در اين پارامتر وارد مي کنيم،   روز بخشش در سقف تعداد: سقف تعداد بخشش -1

 مي باشد.  در روز

 

مقدار پيش فرض اين پارامتر  را در اين پارامتر وارد مي کنيم،  روز بخشش در مقدارسقف : (قهيسقف مقدار بخشش )دق -2

 مي باشد.  در روز  دقيقه  1440

 

 مجاز کارت ترددها درهربار بخشش در اين پارامتر وارد مي شود. فاصله: (قهيدو تردد )دق نيحداقل فاصله ب -3

 

 مي باشد.   00:00مقدار پيش فرض اين پارامتر ساعت :  ساعت شروع )ساعت( -4

 مي باشد.   23:59مقدار پيش فرض اين پارامتر ساعت :     ساعت خاتمه )ساعت( -5

 نشود.  اعمال :  0 اعمال شود،  :1:  (0/1) از سقف تعداد  شياعمال ب -6

 نشود.  اعمال :  0 اعمال شود،  :1:  (0/1از سقف مقدار) شياعمال ب -7
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 شروط 

 بله  ؟   آیا این قانون شرط میپذیرد

 

 حل مسئله 

  دو بين ما   " ساعتي  حضور  کسربخشيده شود، بدين صورت که  دقيقه 10 از کمتر های  حضور کسردر سازماني نياز داريم 

 :   صفر تبديل کند درشرايط زير به،را "خروج و ورود   تردد

 

   .باشد دقيقه 10 از کمتر که صورتي در -4

  تبديل  صفر  به  کسرکار  5  داشت،اين   هايش   خروج  و   ورود   مابين  دقيقه10  زير  کار  کسر  مرتبه  5  پرسنل  روز  يک   در  اگر -5

  کسرکارهای  مجموع  عادی   روال  طبقبقيه    ،و   شود  تبديل   صفر  به   مرتبه  5تا سقف  گذشت،  مرتبه  5  از   اگر  ولي ،  دشو

 . شود داده  نمايش کار کسر ستون در پرسنل روز ان

 صبح باشد. 10:00تا  8:00اين کسرکارهای ساعتي حتما بين ساعت  -6
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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   •

 

 

 

 


