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 عملکرد الگو

 

 چينش اتوماتيك شيفت)براساس نزديكترين ساختاربه تردد( اسم الگو: 

 زوج کردن کارتهامرحله اجرا : 

 شرح الگو: 

)از طريق صفحه برنامه کاری    شيفت هاي نامنظم هستند و شيفت چيني ثابت تعدد  ي  اراكه  د  سازمان هايیقانون براي  الگوی  توسط اين  

تردد ورود بررسي مي شود و نزديكترين  ساختار به  تردد ورود كه  بيشترين    ،ممكن است  سخت يا غيربراي آنها    زمانبندی(برنامه  يا  

تالقي  موظفي با حضور واقعي فرد )بر اساس تردد ورود وخروج( را دارد به طور هوشمند به عنوان ساختار پيشنهادي سيستم در  

 نظر گرفته مي شود.  

اي فرد به طور هوشمند ساختاري را پيشنهاد مي دهد كه  داراي  با توجه به تردد ورود وخروج زوج شده براين قانون     به عبارت ديگر، 

 . وهمچنين نرديكترين مقدار شروع موظفي به تردد فرد باشد   بيشترين موظفي در بازه ترددهاي فرد

 

قانون استفاده کرد   دقت شود :  1نکته اين  بتوان از  تا  باشد  تفکيک  قابل  بايد کارت ورود از خروج  اين  ، که حتما  برای تحقق 

 : ميتواند    امرمشتری 

 يعنی کارتخوان ورود از کارتخوان خروج مجزا باشد. کارتخوان مجزا باشد  دارای     .1
 )استفاده از قانون زوج کردن ترتيبی ترددها(   . باشد   ترتيبی   و   اتوماتيک   Pair  قانون   دارای  .2

باعث  چون    ، ها داشته باشد آن هيچ ارتباطی به شيفت    تردد افراد نبايد شدن کارت    نحوه جفت مشمولين اين قانون  برای    : 2کته  ن 

و با    است   سرکار بوده   چه زمانی وی مشخص  شود  فرد  با توجه به شيفت  به وجود آمدن چرخه می گردد)امکان اينکه همزمان  

 شود وجود ندارد(. شيفت به او داده  فرد،   توجه به زمان سرکار بودن 

 



 چينش اتوماتيك شيفت)براساس نزديكترين ساختاربه تردد(  

 

چيده   : 3نکته   افراد  برای  اتوماتيک  که  ساختارهايی   ، قانون  الگوی  اين  از  استفاده  نوع    در صورت  هيچ  مشمول  اند  شده 

 تلورانسی نخواهند شد وامکان تعريف تلورانس برای ساختارهای هوشمند وجود ندارد. 

شرايط    : 4نکته   روز  يک  در  اگر  يعنی  شود،  استفاده  نيز  ساختار  تغيير  برای  تواند  می  قانون  هوشمند  اين  ساختار  وجود 

پيشنهادی سيستم وجود داشته باشد ساختار قبلی فرد را با ساختار جديد جايگزين کند تا کسرکار فرد حداقل شود.)کاربرد برای  

 دی( حه برنامه زمانبن ف چينش  شيفت نامنظم از طريق ص 

 

  مثال:

به طور هوشمند  بر اساس ساعت ورود وخروج ايشان  م  ، سيست   کارخانه  واحد توليدترتيبی اتخاذ شود تا برای افراد   .1
 پيشنهاد دهد. به عنوان ساختار آن روز را   به تردد ورود فردساختار شيفتی نزديکترين  

 
نزديکترين  به طور هوشمند  بر اساس ساعت ورود وخروج ايشان  م  ، سيست  CCUترتيبی اتخاذ شود تا برای افراد   .2

اختار چيده شده برای او از طريق صفحه برنامه جايگزين سبه عنوان ساختار را  به تردد ورود فردساختار شيفتی 
 انتخاب نمايد.   (بيمارستانی)زمانبندی 

 
 

 

 پارامتر 

 

کد ساختارهايی که سيستم  مجاز است به عنوان ساختار هوشمند برای افراد اعمال کند را  :  کد ساختارها -1
   وارد می کنيم.

 
مشخص می کند، حداقل  چه  وارد شده در اين پارامترمقدار  :  (قهي تالقي ساختار با تردد)دقحداقل مقدار   -2

ميزان حضور فرد بايد در بازه موظفی آن ساختار باشد تا ساختار موردنظر به عنوان شيفت فرد در آن  
 روز توسط سيستم انتخاب شود. 

 
استثنا -3 روز  :  ساختارهاي  يک  برای  اگر  که  ساختارهايی  ساختار کد  تغيير  عمليات   ، باشد  داشته  وجود 

 هوشمند برای آن روزها  اعمال نمی شود. 

 

 



 چينش اتوماتيك شيفت)براساس نزديكترين ساختاربه تردد(  

 شروط 

 خیر   ؟   آیا این قانون شرط میپذیرد

 

 حل مسئله 

 

به طور هوشمند  بر اساس ساعت ورود وخروج ايشان  م  ، سيست   کارخانه  واحد توليدترتيبی اتخاذ شود تا برای افراد  
 : پيشنهاد دهدبه عنوان ساختار آن روز را   به تردد ورود فردساختار شيفتی نزديکترين  

 
 

 

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 . این قانون شرط نمی پذیرد    

 


