
 

 (روز1از بيش براي)روزواقعي ترددهادر نمايش نام الگو : 
 

 زوج کردن کارتها*:  مرحله اجرا 
 

 0تعداد پارامتر : 

 

 شرح قانون :

یا  ورود روز رد آنها نشدن pair و (نه منطقي براساس ساختار موظفي فرد)واقعي روز همان در ترددها واقعي نمایشهدف از این الگو ، 

اگر شبکاری متعلق به روز بعد باشد ترددهای  منطق محاسبات سیستم در حالت عادی وبدون قانون خاصي این است که:) است.  خروج

ترددهای مربوط به شیفت های  مربوط به شیفت های چندروزه در روز ورود نمایش داده مي شود، واگر شبکاری متعلق به روز بعد باشد ،

 (.نمایش داده مي شود خروجچندروزه در روز 

 روز ورود ترددهای، یعني دهد واقعي نشان ترتیب همان به را ترددها روزانه کارکرد مدیریت صفحه در که است نیاز مورد که مواردی در

 ، از این الگو استفاده مي شود.نشود pair هم با آخر روز خروج و اول

مي  ایجاد (بیش از یك روز)روزه چند کاری مداومت در بین و انتها ، ابتدا روزهای در خروج و ورود مجازی ساعت قانون یك با واقع در

 . شود
 

  توجه :

 این الگو قابلیت پذیرش شرط یا شروط خاصي را ندارد. .1

 ، در صورت حضور فرد درر روز بعد از استفاده از این الگو در ستون ترددها در صفحه ی مدیریت کارکرد روزانه ، ترددهای ه .2

به  )00:01مرز صبح با ساعت و در صورت حضور فرد در  (مجازی فرد به عنوان خروج) 25:32 ساعت بامرز شب 

 نمایش داده مي شود. (عنوان ورود مجازی فرد

 

 مثال : 

 را خروجش کارت دیگر روز یك در و ورود کارت روز یك فردی که روزهایي کال یا چرخشي های شیفت برای است نیازکه  ی ردامودر 

 واقعي نمایش واقع در. شود داده نمایش شده ثبت تردد که روزی همان در و  نشود داده نمایش شده pair صورت به زند،ترددها مي

 ، از این الگو استفاده میشود.است نیاز مورد ترددها

 .به خود او باشدهدف از این کار مي تواند نمایش میزان حضور واقعي فرد در هر روز 
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