
 
 

 نمایش( تعداد اساس بر قیمت محاسبهو  )رزرو،سرو،محاسبه( تعداد اساس بر قیمت محاسبهنام الگو : 
)رزرو قیمت  

 
 Onlineو قیمت غذا  غذا انتخاب هاي کنترلمرحله اجرا :  

  
  4تعداد پارامتر : 

 قیمت  نوع .١
 تعداد  از .٢
 تعداد الی .٣
 قیمت بیشترین یا کمترین .۴

 
 

  شرح قانون :
اگر تعداد غذاي یک فرد در یک تاریخ و در یک وعده بین بازه تعریف شده در این قانون باشد ، بر اساس  با استفاده از این الگو

پارامتر چهارم به آنها قیمت می دهد. پارامتر چهارم براي این است که غذا هایی که داراي کمترین قیمت هستند ابتدا در این قانون 
  را دارند.قرار گیرند و یا غذا هایی که بیشترین قیمت 

این قانون فقط براي غذا هاي مستقل کار می کند ، همچنین سرویس هاي غذایی جداگانه قیمت آنها حساب میشود و 
  دسرو نوشیدنی و ... نیز توسط این قانون به صورت مجزا قیمت آنها محاسبه می شود.

در زمان سرو دستی و اتوماتیک و هم در زمان هم در طمان ثبت رزرو ، هم  )رزرو،سرو،محاسبه( تعداد اساس بر قیمت محاسبه
رزرو) در زمان کلیک بر روي عالمت دالر در صفحه رزرو کار  قیمت نمایش( تعداد اساس بر قیمت محاسبه کار می کند . محاسبه

  می کند.

  
  د.قیمت غذا ها بایستی تعریف شده باشد و حواستان به سایر قوانینی که قیمت غذا را تغییر می دهند باش 

  توجه : 
  نمی باشد. فعال الگو این روي شروط .1

 تاریخ تنظیم :
28/01/1396 

 شرکت مهندسی کسرا 

  تغذیهراهنماي الگوي قوانین سیستم اتوماسیون 



  
  

   مثال :
  براي غذا هاي ذیل :

 1  گوسفندي راسته گوشت با برگ چلوکباب
 2  دریایی چلوماهی

 3  ومرغ گوشفند گوشت خوراك
 2  بامرغ پلو زرشک

 1  مرغ با پلو قالی با شوید
  9  جمع

  و با در نظر گرفتن قوانین ذیل :
  اول به صورت کمینه قیمتاز اولین تا دومین پرس 

  به صورت کمینه قیمت دوماز سومین تا پنجمین پرس 
  به صورت کمینه قیمت سومپرس  صدمینتا  ششمیناز 

  نتیج ه به شرح ذیل می باشد:
  با اجراي اولین قانون:

  
  

  قانون: دومینبا اجراي 



  
  

  قانون: سومینبا اجراي 

  
  و نتیجه کار :

  
 

 

 


