
 

 * كدها مقدماتي تهاتر-شناوري نام الگو :
 

 *(#BRCنتایج محاسبات ساعتی موقت )  مرحله اجرا :

 

  6 تعداد پارامتر :

 

 تهاتر/تاخير مقدار اكثر حد:  تهاتر سقف .1

 كار كسر كدهاي: اول هاي كد .2

 كار اضافه و مازاد كدهاي:  دوم كدهاي .3

 1 شده استفاده تهاتر/شناوري كد :  شده تهاتر اول هاي كد .4

 2 شده استفاده تهاتر/شناوري كد:   شده تهاتر دوم هاي كد .5

 اعمال= 1اعمال، عدم=0 : (1و0)سقف از بيشتر در سقف اعمال .6

 

 شرح قانون :

هدف گویند.  (Set off.adjustment automatic)اي كه با هم معادلند، تهاتراندازه برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل را تا

 كد از هم  تا سقف مشخصی است، 2 مقدار تهاتر )كم و وجه كردن بدهکاري با طلبکاري(  ،ازاین الگو

 مازادحضور با هم. و تاخير خاص مقدار یك مثالً تهاتر

ریخته می شود .در ضمن # BRCوارد شده ، داخل جدول  5مقدار تهاتر شده به صورت ركورد جدیدي، در كد تهاتر كه در پارامتر 

 می گردد. درج ، مقدار منفی dailyاز هر دوكد در جدول   2و1 كدهاي تهاتر اندازه ي مقدار به

پرسنل نيز می توان استفاده كرد.در واقع می توان گفت شناوري ، از این الگو براي اعمال شناوري هاي تعریف شده در ورود وخروج 

 نوعی تهاتر كدهاي تاخير یا تعجيل در ورود  با تاخير یا تعجيل در خروج )كسر با مازاد(است.

 

 توجه : 

 می باشد. brc#و جدول اصلی آن  می باشد. فعال الگو این روي شروط .1

 نيست.براي تهاتر اصالً مهم  2و كد  1ترتيب كد .2

بيشتر باشد P04از مقدار سقف مشخص شده در P02وP01صفر باشد در حالتی كه مقدارهردوكد  P03در صورتی كه  .3

 ، یا شناوري اعمال نمی گردد.اصال تهاتر انجام نميشود

 

 

 مثال :

قانون به صورت این  از ،دنشو تهاتر یکدیگر با  روز در ساعت 1 سقف تا پرسنل  حضور مازاد و حضور كسر بخواهيم اگر

 زیراستفاده می كنيم :

 تاریخ تنظیم :

31/50/3131 

 شركت مهندسی كسرا 

 راهنماي الگوي قوانین سیستم اتوماسیون تردد
 



 

 60 تهاتر سقف

 10103 اول هاي كد

  10102,10150,10151 دوم كدهاي

  11111 شده تهاتر اول هاي كد

 )كد دلخواه( 11110 شده تهاتر دوم هاي كد

 1 (1و0)سقف از بيشتر در سقف اعمال

 

 10103كد منفی براي   ساعت 1این قانون به اینصورت عمل ميکند كه براي مشمولين مشخص شده تا سقف كمترین مقدار دو كد تا 

توليد  11110ساعت هم براي  1باشند  ساعت 1توليد ميکند و در صورتی كه مقدار هر دو كد بيشتر از  10102,10150,10151و 

 ساعت باشد به اندازه  ي كد كمتر مقدار توليد ميکند. 1ميشود ولی اگر حتی یکی از كدها كمتر از 

و 10102دقيقه( مقدار منفی براي كد  60ساعت) 1بمقدار ساعت باشد  5ساعت و مازاد حضور فرد  2مثال اگر كسر حضور یك نفر  

 توليد ميشود.  brc#در جدول  در 11110دقيقه(  هم براي كد   60ساعت) 1، 10103مقدار منفی براي  دقيقه(  هم 60ساعت) 1

وبمقدار   10102دقيقه مقدار منفی براي كد 30بمقدار ساعت باشد  2دقيقه و مازاد حضور فرد 30ولی اگر كسر حضور یك نفر 

 توليد ميشود.  brc#جدول   در 11110دقيقه هم براي كد  30،  10103دقيقه  هم مقدار منفی براي 30

 

 

 


