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 عملکرد الگو 

 

 حذف همپوشاني ساختارها اسم الگو: 

 تعیین ساختار روزهای محاسبه* مرحله اجرا : 

 شرح الگو:

شبکار و    همپوشاني داشته باشند) مثالً  یکدیگرمتوالي با    ، در دو روزدو ساختار  كه  صورتيقانون ، در  الگوی  این    توسط

  كه دنباله دارد  ساختار اولمربوط به    فعال    زیر ساختار  دوساختار،  (  overlap)  برای حذف  همپوشاني   ( ،روزكار متوالي 

 جایگزین میشود. همان ساختار باشد   كه انتهای آن پایان موظفي  جدیدیبا زیرساختار  ( شبکاری )

 

 

 دو روش وجود دارد :  ساختارهامربوط به  )شماره زیرساختار(   detailcollectionidبرای به دست آوردن   : 1نکته 

 

ساختار ،     یک    structureidمراجعه كرده و با توجه به    Att. detailcollection  در دیتابیس به جدول •

 را به دست آوریم.   یا زیرساختار صحیح آن   detailcollectionIDشماره 

مربوط به ساختار      detailcollectionدر صفحه نتایج روزانه    با كلیک بر روی هر روز در صفحه كاركرد روزانه ، •

 همان روز را نشان مي دهد. 

 جاری برابر با انتهای روز قبل میشود.در حالت شبکار متعلق به روز قبل ابتدای روز  : 2نکته 
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 در حالت شبکار متعلق به روز بعد انتهای روز جاری برابر با ابتدای روز بعد میشود.  : 3نکته 

لي برای یک فرد دارای تالقي باشند اگر از قانون همپوشاني استفاده نشود در محاسبات بازه  اوقتي دو ساختار متو  :  4نکته  

 های مشترک بین دو ساختار مشکل به وجود مي آید وحتما باید از قانون همپوشاني مناسب برای این مورد استفاده شود.  
 

 

   مثال:

محاسبات    گردد    متوالي    یا شیفت شب با صبح عصر  باشد كه شیفت شب با صبحدر بیمارستان الزهرا  ، اگر چینش ساختارها به نحوی  

 د . جهت این مورد الزم است بازه همپوشاني بین این ساختارها در محاسبه مدیریت گردلذا ، سیستم دچار مشکل مي گردد

 

 پارامتر

 

الزم    ي هر همپوشان  یپارامتر به ازا  ن یدر ا    :(CurrentDay,NextDay,Replace)   رساختارهایز  ي نیگزینحوه جا .1

در یک مجموعه سه    نی گزیجا  رساختار یبعد از آن ،وشماره ز  يساختارمتوال  ری، شماره ز  يرساختارفعل یاست شماره ز

 وارد شود.  تایي

  3هرمجموعه    یبرا  میقانون ساپورت كن   ن یرا با ا  ياز چند مجموعه همپوشان  شتریب  میكه ممکن است بخواه یياز آنجا

عالمت    هاآن  رساختاریز  یيتا با  متما  $را  هم  كل میی نما  يم  زیاز  ز  ي.فرمت  صورت  بود:    ریبه  خواهد 

CurrentDC,NextDayDC,ReplaceDC$Next Set 

روز بعد) یا روز قبل ، بر اساس  نوع شبکاری كه متعلق به روز بعد را دارد و    1یعني روزی كه زیر ساختار  :    4,5,6$1,2,3  مثالً

 .  6و5و4جایگزین میشود و به همین ترتیب  3را دارد با زیر ساختار  2یا متعلق به روز قبل باشد( آن زیر ساختار 

ییر مي یابد.)زیرساختارها به  در صورت بروز توالي زیرساختارهای اول و دوم ، زیرساختار اول به زیرساختار سوم تغ به بیان دیگر

 از هم جدا مي شوند، در پارامتر اول وارد مي شوند.(   $تایي كه با  3صورت دسته های 

 

 

 شروط

 بلهآیا این قانون شرط میپذیرد ؟ 
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 ندارد   شابلون این مرحله:

 

 

 حل مسئله 

 

یا شیفت شب با صبح عصر متوالي  گردد   در بیمارستان الزهرا  ، اگر چینش ساختارها به نحوی باشد كه شیفت شب با صبح 

این مورد الزم است بازه همپوشاني بین این ساختارها در محاسبه مدیریت  حل  جهت  ، لذا محاسبات سیستم دچار مشکل مي گردد 

 گردد . 
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 maintbl: اسم مستعار این جدول در این قانون 

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

 قابل شناسایی میباشند : 

 ایام هفته و تعطیل رسم  •

 کد گروه های هر فرد   •

 

 

 


