
 

 محاسبه مقدار بازه *نام الگو : 

 

 *(C3#موقت ) اولیهنتایج محاسبات مرحله اجرا :  

 

  7تعداد پارامتر : 

 

 كد ایجاد شونده .1

 شروع)ساعت( .2

 خاتمه)ساعت( .3

 حداقل مقداركدها .4

 بي تاثیر( 0كدهاي وجودي دربازه) .5

 واقعي( 1منطقي  0روز ایجاد شونده ) .6

 بي تاثیر( 2حضور،  1عدم حضور، 0وضعیت حضور) .7

 

 
 

 شرح قانون :

گو این الگو در واقع  بازبیني وتکمیل  الگوي حضور)بازه(* است، كه مقدار یک كد بین دو ساعت خاص)بازه موردنظر( را محاسبه مي كند.این ال 

شامل  ومي تواند مقدار كدهاي نوع  حضور ،عدم حضور، یا مجوز را در یک بازه خاص محاسبه كرده ، و به دو صورت منطقي یا واقعي نمایش دهد. 

 :، كه شرح هر پارامتر عبارت است ازپارامتر زیر  مي باشد 7

 .ریخته مي شودكه در پارامتر  پنجم  درج شده باشد ، در این كد  كدهاي حضور، عدم حضور یامجوز مجموع مقداركد ایجاد شونده :  -1

 ساعت شروع براي بازه درخواستي را در این پارامتر وارد مي كنیم.شروع)ساعت( :  -2

 پارامتر حتما باید به صورت ساعت  ،تکمیل شود. توجه: این

 ساعت خاتمه ي بازه درخواستي را در این پارامتر وارد مي كنیم.خاتمه)ساعت( :  -3

 توجه: این پارامتر حتما باید به صورت ساعت  ،تکمیل شود.

د وارد كنیم.  كه مقدار پیش فرض براي این در این پارامتر ، حد اقل مقدار كدهاي وجودي در بازه را به دقیقه بایحد اقل مقدار كدها:  -4

 )دقیقه( در نظر گرفته شده است.1پارامتر 

بي تاثیر(: در این پارامتر كدهایي كه شرط وجود آنها ، براي محاسبه مقدار بین بازه الزم است ، درج مي  0كدهاي وجودي دربازه) -5

 وز باشد.شوند.این كدها میتوانند از نوع كدهاي  حضور، عدم حضور و یا مج

 ،  7مي باشد. و اگر در این پارامتر كد دیگري درج نشده باشد ، براساس پارامتر 0مقدار پیش فرض این پارامتر  -

 تاریخ تنظیم :

31/50/3131 

 شركت مهندسي كسرا  

 راهنمای الگوی قوانین سیستم اتوماسیون تردد
 



 كدهاي حضور یا كدهاي عدم حضور را در نظر میگیرد)مثال محاسبه مقدار عدم حضور بین یک بازه  را مي تواند محاسبه كند(.

 مي باشد(. 0)مقدار پیش فرض این پارامتر : واقعي(  1منطقي  0روز ایجاد شونده ) -6

یعني در صورت پیوستگي بازه باشد، مقدار بازه ها به صورت مستقل و براساس تاریخ واقعي محاسبه مي شود. 1در صورتي كه این پارامتر  -

 نمایش میدهد.روز وقوع  همانبا روز بعد ، این پیوستگي هیچگونه  دخالتي در سایر شرایط    ندارد. ومقدار بازه هر روز را در 

همان روز مورد نظر قرار گرفته است،  24تا  0بستگي نداشته و از ،  كه به روز قبل یا بعد و ساختار آنها ،میزان حضور به صورت واقعي در واقع

 محاسبه مي شود.

دقیقه حضور باشد، وفرد ساعت  120موردنظرحداقل فردا باشد ومالک تولید كد  04:00تا  22:00مثال اگر ساعت شروع وخاتمه در این قانون از 

 23:00دقیقه حضور نه در روزاول یعني بین ساعت  120بامدا حاضر شده باشد، اصال كد مورد نظر ایجاد نمي شود، زیرا شرط حداقل  01:30تا  23

 .01:30تا  00:00صدق مي كند ونه  در روز دوم  كه بین ساعت  24:00تا 

یعني در صورت پیوستگي باشد، مقدار بازه ها به صورت پیوسته و براساس تاریخ منطقي محاسبه مي شود. 0امتر در صورتي كه این پار -

نمایش داده خواهد شد. مثال اگر فرد در روز  منطقي)با توجه به ساختارفرد( فرداصبح ، این پیوستگي،   4تا  22بازه با روز بعد  مثال براي بازه 

 شده ، نمایش داده مي شود. pairي كه ترددهایش به طور منطقي  شبکار باشد ، در همان روز

 

 مي باشد(. 1)مقدار پیش فرض این پارامتر بي تاثیر(  :  2حضور،  1عدم حضور، 0وضعیت حضور) -7

ساعتي ( باشد ،  از نوع مجوز كسرحضور)مثال ماموریت 5را مشخص مي كنیم.مثال اگر كدهاي  پارامتر  5وضعیت كدهاي پارامتر در این پارامتر ، 

انتخاب مي شود.در این شرایط  مثال اگر فرد در بازه موردنظرحضور نداشته باشد، ولي مجوز ماموریت ساعتي داشته باشد ،  مقدار  0این پارامتر 

ي وارد نشده باشد مقدار باشد ودر پارامتر پنجم كد 0مجوز ماموریت ساعتي  كه در بازه ذكرشده است را بدست مي آورد.یا اگر مقدار این پارامتر 

باشد مالک حضور فرد در بازه مذكورخواهد بود  وكدهاي پارامتر پنجم به  1عدم حضور در بازه مذكور را به دست مي آورد.اگر مقدار این پارامتر 

م نیست ، بلکه فقط قراردهیم یعني اصال حضور یا عدم حضور فرد براي ما مه 2شرط حضور مالک قرار خواهد گرفت.وقتي این پارامتر را 

 كدهاي موجود در پارامتر پنجم را چک مي كند.وجود

 

 مي باشد.  brc #فعال مي باشد، وجدول اصلي مربوط به آن   الگو این روي شروطتوجه : 

 

 : 3 مثال

 

دقیقه  در سازمان حضور)اعم از حضور  120صبح  حداقل به میزان  06:00شب  تا  21:45مقدار شبکاري  افرادي كه بین ساعت   بخواهیم اگر

 پارامترهاي این قانون را به صورت زیر تکمیل مي كنیم :محاسبه كنیم ، به عنوان حق شبکاري  موظف یا مادحضور یا اضافه كار یا...( دارند ،  را 

 

 شبکاري()كد دلخواه به نام میزان     14123 كد ایجاد شونده

 21:45 شروع)ساعت(

 06:00 خاتمه)ساعت(



 120 حداقل مقداركدها

)حضورموظف،اضافه كار،مازادحضور،حضور ,1010110105,11101,10103 بي تاثیر( 0كدهاي وجودي دربازه)

 موظف تعطیل(

 0 واقعي( 1منطقي  0روز ایجاد شونده )

 2حضور،  1عدم حضور، 0وضعیت حضور)

 بي تاثیر(

1 

 

 

 : 2مثال 

دقیقه  ماموریت بوده اند   1بعد از ظهر  حداقل به میزان  16:15صبح  تا  13:30مقدار مجوز ماموریت ساعتي  افرادي كه بین ساعت   بخواهیم اگر

 ،  را  به عنوان حق ماموریت  بعدازوقت محاسبه كنیم ، پارامترهاي این قانون را به صورت زیر تکمیل مي كنیم :

 

 )كد دلخواه به نام میزان شبکاري(    14170 شوندهكد ایجاد 

 13:30 شروع)ساعت(

 16:15 خاتمه)ساعت(

 1 حداقل مقداركدها

 )مجوز ماموریت ساعتي(11021 بي تاثیر( 0كدهاي وجودي دربازه)

 )مي خواهیم در تاریخ وقوع مجوز مقدار آن محاسبه شود.(1 واقعي( 1منطقي  0روز ایجاد شونده )

 2حضور،  1عدم حضور، 0حضور)وضعیت 

 بي تاثیر(

0 

 

 

 

 


