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 عملکرد الگو

 

 زوج كردن اتوماتيك ترددها: الگو اسم 

 تعيين ساختار روزهای محاسبه: مرحله اجرا 

 : شرح الگو

ورود/خروج مي    اتوماتيك و  ،ترددهاي وي به صورت ترتيبي    بدون درنظر گرفتن شيفت فرد ،  قانون  الگوی  توسط اين

اولين تردد اين    نوع  ، نگاه مي كند وبراساس نوع تردد مورد نظردوره قبل  شده     Pair  آخرين تردد  به  دوره گردد. در هر  

   رددها را به ترتيب زوج مي كند.و از آن به بعد بقيه ت را مشخص مي كند  دوره

 

در   ( گروههاي مشمول زوج کردن ترددها)  sortcardgroupآپشن    وقتی از اين قانون استفاده می شود  :  1نکته  

 . نمی باشد که اين قانون همزمان با آپشن مورد نظر فعال باشد  باشد و امکان  اين (خالی)غیرفعال    جدول تنظيمات بايد

 : زوج كردن اتوماتيك ترددهاتفاوت بین آپشن گروه های مشمول زوج کردن ترتیبی و قانون  : 2نکته 

دوره ای که در حال    سيستم تردد، ،   استفاده از اين آپشن  با   آپشن گروه های مشمول زوج کردن ترتیبی:عملکرد  

اولين حالتی که يا نوع    ،   باز می گردد به عقب    محاسبه است را درنظر گرفته و از ابتدای دوره موردنظر 

   اگر نوع  حال  ، می کند را پيدا    باشد   )تردد ناقص( معلوم باشد و يا روزی بدون کارت    )ورود/خروج( کارت  
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  تردد    اولين کارت   بود )تردد ناقص(    و اگر روز بدون کارت   نوع کارت آخر،   اساس   بر مشخص بود  ارت  ک 

 لحاظ می کند. ورود/خروج  را    و يک درميان کارت ها   د ن را ورود درنظر ميگير آ بعداز  

مشتری بايد تردد  که    می نمايد ايجاد اشکال    قطعا    )تردد ناقص(   کارت کم و يا اضافه   وجود لذا در اين حالت    

مشخص نمايد و يا به طور دستی نوع اولين تردد ماه    دستی به طور  ناقص مورد نظر را به همراه نوع آن  

مورد محاسبه را ورود يا خروج نمايد. اين آپشن در بحث وجود تردد ناقص برای مشتری مشکالتی ايجاد می  

 گردد. نمی  )به خصوص در مرز ماه(، بنابراين پيشنهاد    کند 

ل باشد حتی اگر فرد مشمول اين قانون ، يک روز از آن دوره را  فعايک مشتری  اين قانون برای    وقتی  :  3نکته  

 ل دوره وی لحاظ می شود نه فقط برای يک روز خاص. عضو اين قانون باشد عمليات زوج کردن ترتيبی برای ک

 

   : زوج كردن اتوماتيك ترددهاقانون عملکرد 

با    ، نباشد   )تردد ناقص(   براساس روز بدون کارت   زوج کردن اتوماتيک ترددها    مشتری حالتی ميخواست که اگر  

زوج کردن  ترددها صورت    که براساس کارت با نوع مشخص د  و ش می  قانون حالتی ايجاد  استفاده از اين الگوی  

و به ترتيب    ود قبل مشخص ش   دوره براساس محاسبه    تردد دوره مورد محاسبه ، اولين کارت    يعنی نوع   پذيرد، 

Pair   شود کردن انجام . 

 

 مثال

  نترددهای ورود وخروج افراد بدون در نظر گرفت می خواهيم برای يک گروه پرسنل )مشاوران ساعتی( .1

اين افراد بر اساس ميزان حضور فيزيکی اين افراد در مجموعه کارکرد  شود و  شيفت يا ساختار فرد محاسبه

 لحاظ شود. 

ی پيشنهاد بدهيد که بدون درنظر گرفتن شيفت اين افراد براساس  راهکار كاركرد پرسنل ساعتيمحاسبه براي  .2

 ، کارکرد ايشان محاسبه گردد. ضور آنها ح باره 

 

 پارامتر 

 ندارد.  پارامتراين قانون  
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 شروط 

 خير   ؟   آيا اين قانون شرط ميپذيرد

 

 حل مسئله 

گروه پرسنل )مشاوران ساعتی( ترددهای ورود وخروج افراد بدون در نظر گرفتن شيفت يا  می خواهيم برای يک 

 ساختار فرد محاسبه شود و کارکرد اين افراد بر اساس ميزان حضور فيزيکی اين افراد در مجموعه لحاظ شود. 

 

 شرط گذاری پيشرفته 

 . اين قانون شرط پذير نميباشد

 


