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1 Cursuri

Un curs este o combina ie a elementelor clasă , profesor , materie  i sală cu un anumit număr de ore  i
eventual al i parametri. Trebuie făcută deosebirea între cursurile de planificat  i cele planificate .

Un curs de planificat ar fi, de ex.: cursul de muzică de două ore pe care ar trebui să-l  ină prof. Callas de
la clasa 1a în sala R1a.
Un curs planificat con ine, în plus, pozi ionarea în orar: de exemplu cursul se  ine Lu-2  i Jo-1.

 Curs de planificat 

Curs planificat
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2 Fereastra de curs

Fereastra are, la fel ca fereastra de date de bază , în principiu trei păr i: bara de unelte , fereastra rastru
 i fereastra formular.

Fereastra formular  i cea de rastru func ionează la fel ca în cazul ferestrei pentru date de bază . În
fereastra formular se afi ează fiecare curs cu toate atributele sale. În fereastra de tip rastru se afi ează
toate cursurile sub formă tabelară. Pentru a putea fi identificat intern de sistem, fiecare curs prime te
automat un număr de curs (care nu poate fi influen at de utilizator).

Notă: Ferestre
Fereastra de curs este  i ea o fereastră Untis. Din această cauză, indica iile de la capitolul ' Ferestrele
datelor de bază ' privind utilizarea ferestrelor ( Editarea ferestrelor  i Gestiunea ferestrelor ) sunt valabile
 i pentru fereastra de curs.

Ferestrele de cursuri se pot deschide sortate după clase (sau profesori) folosind comenzile de meniu
'Clase' sau 'Profesori' de pe fila 'Start'.
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Aten ie: cuplaje
Pentru  cuplaje  (cursuri  care  se   in  simultan)  în  coloana  Cl,Prof  se  găse te  un  +  .  La  selec ia  lui  cu
ajutorul mouse-ului se vor afi a toate rândurile de cuplaj ale cursului respectiv.

3 Introducerea cursurilor

Cursurile pot fi introduse atât în fereastra de formular cât  i în cea de rastru . Deoarece există diferite
tipuri de cursuri, acestea vor fi descrise separat.
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Un cuplaj constă din cursuri cu mai multe elemente de acela i tip care trebuie să se desfă oare
simultan. În cazul unui cuplaj de clase, mai multe clase sau fragmente de clase urmează cursul
aceluia i profesor, în timp ce la un cuplaj de profesori, mai mul i profesori predau simultan uneia sau mai
multor clase.

Curs simplu
Oră dublă - bloc
Cuplaje

Notă: Câmpul 'Cl,Prof'
Valoarea din câmpul Cl,Prof con ine numărul de clase  i profesori care iau parte la cursul curent. Un
curs simplu cu o singură clasă  i un profesor nu are nicio valoare în acest câmp.

3.1 Cursuri simple

Deschide i o fereastră de cursuri  i ac iona i butonul <Nou> care creează un nou curs cu o oră pe
săptămână. O altă solu ie este folosirea ultimului rând (gol) din fereastra de cursuri.
Pentru acest curs trebuie introduse acum toate elementele componente (clasă, profesor, materie, sală)
 i, dacă este nevoie, se modifică numărul de ore săptămânale.
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Clasă / Profesor

În func ie de modul de lucru (în fereastra de cursuri a claselor sau a profesorilor), la declararea unui nou
curs se introduce automat clasa curentă sau profesorul curent.

Sala de bază

Dacă la datele de bază ale claselor a fost alocată câte o sală fiecărei clase, atunci această sală este
introdusă automat în câmpul Sala de bază a cursului imediat ce a fost indicată clasa. Dacă a fost
indicată o sală de bază pentru profesori, func ionarea este similară  i pentru profesori.

Sală specifică materiei
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La datele de bază pot fi alocate săli  i materiilor, care în acest caz sunt săli specifice acelei materii,
cum ar fi de ex. alocarea unei săli de gimnastică materiei Mi care  i sport. La introducerea unei materii
cu sală specifică , sala va apărea automat în câmpul Sală specifică materiei .

Notă: Sală specifică materiei + Sală de bază
Pentru un curs poate fi introdusă atât sala specifică materiei cât  i sala de bază. În acest caz, programul
de optimizare încearcă mai întâi să programeze cursul în sala specifică materiei. Dacă acest lucru nu
este posibil, cursul este planificat în sala de bază. Mai multe informa ii pot fi găsite în capitolul Logica
sălilor .

3.2 Oră dublă - bloc de ore

Oră dublă

Toate cursurile sunt planificate în ore independente dacă nu se dore te altfel. Faptul că sunt dorite sau
permise ore duble se indică în coloana Ore duble a fiecărui curs. În acest câmp se indică distribu ia
orelor duble  i a orelor simple:

Valoarea 1-1 indică faptul că distribu ia se întinde între 1  i 1, deci cursul trebuie planificat în exact o oră
dublă.

Valoarea 0-1 arată că planificarea celor două ore de curs poate fi făcută într-o oră dublă, fără însă să fie
obligatoriu (minimum 0, maximum 1 oră dublă).
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Valoarea 1-2 arată că planificarea celor 4 ore de curs poate fi făcută folosind o oră sau două ore duble.
Algoritmul de realizare a orarului va trebui să decidă ce variantă este mai potrivită din punctul său de
vedere.

Pont: condi ia de ore duble
Dacă la anumite cursuri este posibilă o oarecare marjă de manevră în ceea ce prive te orele duble (de.
ex. 0-1 sau 1-2 etc.), atunci această libertate trebuie transmisă algoritmului de optimizare, ceea ce
poate duce la un rezultat semnificativ mai bun.

Bloc

Dacă un curs de mai multe ore trebuie planificat în ore consecutive, atunci avem de a face cu un bloc de
ore

De exemplu, pentru un bloc de 3 ore se introduce valoarea '3' în coloana 'Bloc'.

Dacă un curs de 6 ore trebuie  inut în două blocuri de 3 ore, se introduce valoarea '3,3'.

3.3 Cuplaje

Conform Untis, un curs este cuplat dacă mai mul i profesori  i / sau mai multe clase iau parte la acel
curs care trebuie planificat simultan pentru toate elementele sale.

Aten ie: sintaxa pentru cuplaje
Clasele se introduc separate prin virgulă.  Dacă există mai mul i  profesori,  fiecare dintre ei este introdus
pe un rând de cuplaj propriu.

Curs cuplat (mai multe clase)

Profesorul Rubens trebuie să predea gătitul la clasa 1a  i 1b două ore pe săptămână în sala pentru
bucătărie.
 Ore s.  Profesor  Materie  Clasă  Sală 
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2 Rub gătit 1a,1b buc.

Se procedează la fel ca pentru cursurile simple, dar în coloana 'Clasă(e)' se introduc clasele 1a  i 1b
separate prin virgulă. De această dată sala nu este introdusă automat deoarece materiei 'gătit' nu i s-a
alocat nicio sală. Sala trebuie introdusă în coloana 'Sală specifică materiei'.

Dacă se comută la clasa 1b, se poate observa că acest curs apare automat  i pentru această clasă.

Curs cuplat (mai multe clase  i mai mul i profesori)

Limba germană va trebui predată la clasele a doua 4 ore diferen iat în func ie de cuno tin e, adică elevii
din clasele 2a  i 2b vor urma cursurile în trei grupe cu trei profesori (Cer, Ander, Callas) în trei săli
diferite.
 Ore s.  Profesor  Materie  Clasă  Sală 
4 Cer G 2a,2b R2a
4 Ander G 2a,2b R2b
4 Callas G 2a,2b PS1

1. Focaliza i fereastra de cursuri pe clasa 2a.

2. Introduce i '4' în coloana 'Ore săptămânale'  i confirma i cu tasta de tabulare <TAB>.

3. Introduce i numele scurt 'Cer“  i confirma i din nou cu <TAB>. Nu contează cu care dintre cei 3
profesori începe i.

4. Introduce i 'G' la materie.

5. Introduce i clasele 2a  i 2b separate prin virgulă în coloana 'Clasă(e)'.

6. Sala de bază a clasei 2a - R2a - este introdusă automat.

7. Muta i mouse-ul deasupra coloanei 'Cl, Prof'  i ac iona i pe '+'. Comanda directă de la tastatura
pentru aceasta este <CTRL> + R. Pe rândul gol pe fond gri, introduce i următorul profesor 'Ander' din
nou cu clasele 2a  i 2b.

8. Modifica i acum sala din R2a în R2b deoarece în R2a este deja programat Cervantes cu grupa sa.
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9. Proceda i la fel pe al treilea rând de cuplaj pentru profesoara Callas folosind o altă sală.

Acum în coloana 'Cl,Prof' simbolul '+' apare permanent. Prin ac ionarea mouse-ului asupra lui, se
afi ează înforma ia completă relativă la curs. Utilizatorul poate opta pentru afi area întotdeauna a tuturor
rândurilor de cuplaj sau numai a primului rând.

Pont: afi area tuturor rândurilor de cuplaj
Activarea, respectiv dezactivarea, afi ării tuturor rândurilor de cuplaj poate fi făcută cu ajutorul simbolului
<+> din antetul coloanei 'Cl,Prof'. Comanda directă de la tastatură pentru aceasta este <CTRL> +
<SHIFT> + R.

Informa ii suplimentare privind lucrul cu cuplaje pot fi găsite în capitolele ' Cuplarea cursurilor'   i '
Decuplarea cursurilor'  .

Mai multe săli

Pentru un curs (sau un rând de cuplaj) este nevoie uneori de două sau mai multe săli.
Aceste săli pot fi introduse separate de virgulă similar cu clasele.

În exemplul de mai jos, pentru cursul de muzică al profesoarei Callas este nevoie atât de sala MZ cât  i
de sala R2a.

3.4 Cuplarea cursurilor

Cuplare cu Drag&Drop

Dacă se dore te cuplarea a două cursuri, trebuie 'agă at' unul din cursuri în coloana 'Cl,Prof'  i tras cu
Drag&Drop peste cursul cu care se dore te a fi cuplat.
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La fel de simplă este  i decuplarea cursurilor. Se trage afară (din coloana 'Cl,Prof') cu Drag&Drop rândul
de cuplaj care se dore te a fi decuplat  i se lasă să cadă. Cursurile sunt acum decuplate.

Cuplare folosind bara de unelte

Dacă se dore te cuplarea a două cursuri existente, trebuie selectat unul dintre cursuri  i apoi se
ac ionează butonul <Cuplare> de pe bara de unelte. Se va deschide o altă fereastră de dialog care
con ine deja cursul curent. Există trei posibilită i de adăugare a altor cursuri:

Dubla ac ionare a mouse-ului în fereastra de cursuri pe cursul dorit.
Activarea noului curs în fereastra de cursuri  i ac ionarea butonului <Adăugare>.
Introducerea numărului cursului  i ac ionarea butonului <Adăugare>.

3.5 Decuplarea cursurilor

Decuplarea cursurilor cu Drag&Drop a fost descrisă deja în capitolul anterior .

Decuplare cu ajutorul butonului
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Func ia transformă fiecare rând de cuplaj al unui curs cuplat într-un curs independent (cu număr de curs
propriu).

Trebuie activat un cuplaj  i ac ionat apoi butonul <Decuplare extinsă>. Se deschide o fereastră în care
se pot selecta rândurile de cuplaj care trebuie eliminate din cuplaj.

Aten ie: decuplare completă
Dacă se ac ionează butonul <Decuplare completă>,  se desfac   i  toate  cuplajele  de  clase,  ceea  ce  ar
putea să aibă un impact drastic asupra distribu iei sarcinilor de predare.

Deci, dacă se dore te desfacerea unui cuplaj (numai) în toate rândurile de cuplaj, dar cuplajele de clase
trebuie păstrate, trebuie marcate toate rândurile din câmpul din stânga  i ac ionată apoi săgeata dublă
din mijloc.

3.6 Introducerea cursurilor cu Drag&Drop

Introducerea cursurilor se poate face  i cu Drag&Drop din fereastra elementelor care poate fi deschisă de
la 'Start | Fereastra elementelor' sau 'Introducerea datelor | Fereastra elementelor'.
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În această fereastră pentru elemente se pot alege una sau mai multe date de bază care să fie trase în
fereastra de curs .

În fereastra pentru elemente se poate defini  i un filtru.

Indica ie: mai multe elemente
Cu tasta CTRL apăsată, se pot marca mai multe elemente care să fie apoi trase în fereastra de curs.

Dacă se trag mai multe clase în fereastra de curs, toate vor fi introduse într-un rând de cuplaj . Dacă se
trag mai mul i profesori într-un curs deja existent, fiecare profesor va fi înscris într-un rând separat.
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Indica ie: dublă ac ionare a mouse-ului
În locul tehnicii Drag&Drop se poate folosi  i o dublă ac ionare a mouse-ului în fereastra de elemente.

3.7 Zona de memorie tampon (clipboard)

Cursurile selectate (prin parcugere  i marcare cu mouse-ul) pot fi copiate în memoria tampon temporară
(clipboard)  i apoi adăugate în alt loc. Aceste func ii pot fi apelate folosind pozi iile din meniu 'Copiere'  i
'Adăugare' de pe fila 'Introducerea datelor, sau folosind următoarele combina ii de taste:

CTRL + X = tăiere
CTRL + C = copiere
CTRL + V = adăugare

Utilizare internă

Unul sau mai multe cursuri pot fi copiate de la o clasă la alta sau (cu modulul Orarul perioadelor ) de la
o perioadă la alta.

Dacă se dore te, de exemplu, copierea tuturor cursurilor claselor 1a la 1b, atunci

selec iona i cu mouse-ul toate cursurile sau apăsa i CTRL+ A pentru a marca toate cursurile,
ac iona i butonul 'Copiere' din fila 'Introducerea datelor',
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comuta i la clasa 1b,
ac iona i butonul 'Adăugare' din fila 'Introducerea datelor'.

Notă:
La adăugarea cursurilor în clasa 1b, a fost preluată sala de bază a clasei 1b.

Aten ie: mod editare
Dacă un câmp este în fază de editare, se copiază numai con inutul câmpului  i  nu întreg rândul de curs.
Din modul de editare se poate ie i prin apăsarea tastei Escape.

Adăugare extinsă

Pont: copierea orarului
Func ia 'Adăugare extinsă' permite copierea orarelor.

Pe lângă func ia normală de adăugare, în meniul 'Adăugare' se găse te  i func ia 'Adăugare extinsă'.
Această func ie adaugă, pe lângă cursul copiat,  i orarul cursului copiat, adică cel al clasei al cărui curs
a fost copiat.

Copierea datelor în alte programe

Memoria tampon intermediară poate fi folosită  i pentru exportul cursurilor (sau a altor date) în programe
externe, cum ar fi, de exemplu, programe de calcul tabelar  i de prelucrare de text.

Multe dintre ferestre pot fi exportate direct în Excel folosind butonul <Export Excel>.
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4 Proprietă ile cursurilor

În afara datelor de bază ale unui curs, se pot defini multe alte proprietă i. Cu excep ia restric iilor
temporale, introducerea lor poate fi făcută în fereastra de rastru sau în cea de formular. Toate filele care
sunt descrise în continuare se găsesc în fereastra de formular .

Constrângeri temporale
Fila 'Cursuri'
Fila 'Orar'
Fila 'Coduri 1'
Fila 'Coduri 2'
Fila 'Valori'  i 'Rânduri de cuplaj'

4.1 Constrângeri temporale pt. cursuri

Pentru afi area constrângerilor temporale, există trei posibilită i:

Constrângerile temporale ale cursului

Fiecărui curs i se poate ata a o constrângere temporală specială. Func ionarea generală a restric iilor
temporale este descrisă în capitolul Constrângeri temporale , sec iunea Instruc iuni de utilizare . Trebuie
re inut că unui curs nu i se poate defini o restric ie temporală +3, în acest caz ar trebui să fie planificat
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manual  i apoi fixat.

Constrângerile temporale ale tuturor elementelor

Fiecare curs mo tene te restric iile temporale ale datelor de bază care-l compun. Dacă, de exemplu,
Victor Hugo are ziua sa liberă mar i, mar i nu va putea fi planificat niciun curs  inut de Hugo.

Op iunea 'Constrângerile temporale ale tuturor elementelor' afi ează în partea centrală a ferestrei o
situa ie de ansamblu a constrângerilor temporale ale tuturor elementelor din componen a cursului. Dacă
se selectează o zi a săptămânii în această zonă, în partea inferioară apare informa ia exactă privind
elementul care este responsabil pentru respectiva constrângere. Folosind butonul <Restric ii temporale>
în fereastra 'Restric ii temporale | Curs', se poate comuta direct la fereastra de restric ii temporale a
elementului respectiv.

Restric iile temporale ale tuturor elementelor, fără săli

Deoarece alocarea sălilorîncă mai poate fi modificată la optimizare, adesea constrângerile temporale ale
sălilor nu sunt atât de importante ca cele ale celorlalte elemente. Din acest motiv, ele pot fi mascate
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folosind op iunea de jos.

4.2 Fila 'Cursuri'

Pe fila 'Cursuri' se pot defini următorii parametri:

Ore săptămânale / Ore anuale, Profesor, Materie, Clasă(e), Sală
Parametrii principali ai cursului sunt datele de bază care-l compun precum  i numărul de ore.
Introducerea a fost deja tratată în capitolul Introducerea cursurilor .

Departament
Dacă o clasă este alocată unui departament, acest departament este introdus aici.

Număr de divizare
Numărul de divizare este necesar pentru calcularea corectă a numărului de ore al unei clase  i atunci
când apar divizări. O divizare apare dacă, de exemplu, se predă engleza timp de 4 ore în două grupe fără
ca aceste cursuri să fie cuplate, adică nu se desfă oară simultan. Avem astfel două rânduri de curs cu
câte 4 ore care însă contribuie în total numai cu 4 ore la numărul de ore al clasei.

Dacă celor două rânduri de curs (numere de curs) li se alocă acela i cod de divizare (valoare permisă: 0 -
255), calculul valorilor unită ilor consumate se face a a cum a fost descris mai sus. Cursurile care au
codul de divizare 0 sunt ignorate la calculul totalului de ore al clasei.

Acela i cod de divizare poate fi introdus  i la mai mult de 2 rânduri de curs ale clasei. La totalul clasei
se adaugă numărul cel mai mare de ore al diviziunilor.

Grupă de elevi
Valoarea din câmpul 'Grupă de elevi' este foarte importantă la folosirea WebUntis cu cursuri partajate. În
manualul WebUntis se găsesc informa ii detaliate.
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Nume alternativ (alias)
Cursurile pot avea denumiri alternative la fel ca elementele din datele de bază. O descriere a acestei
func ii poate fi găsită în capitolul ' Date de bază - Fila Clasă' .

Sală
Aici se poate introduce sala (specifică materiei) dorită pentru curs. Dacă materia respectivă are deja
declarată o sală specifică , atunci ea este preluată automat la introducerea materiei.

Sală de bază
Dacă introducerea datelor se face din fereastra 'Clase | Curs', aici se introduce sala de bază a clasei, iar
pentru 'Profesori | Curs' cea a profesorului.

Coduri statistice
Func ionează similar cu datele de bază. Unui curs i se pot ata a oricâte coduri statistice. Aceste coduri
sunt foarte utile atunci când se dore te filtrarea după diverse criterii.

Grupe de cursuri
La utilizarea modulului 'Orar multisăptămânal', aici se poate introduce grupa de cursuri. Mai multe detalii
pot fi găsite în capitolul ' Grupe de cursuri' din sec iunea Orar multisăptămânal .

Grupa de materii
Dacă materia cursului este alocată unei grupe de materii, grupa va fi afi ată aici. Utilizarea <grupelor de
materii> este utilă mai ales împreuna cu competen ele profesorilor  i tabelele de ore (Modulul
Planificarea cursurilor ).

Elevi / Eleve / Total
Aici se poate introduce numărul de elevi / eleve care participă la cursul curent. Suma celor două valori
este afi ată în câmpul 'Total'. Aceste valori influen ează alocarea sălilor în timpul optimizării  i al 
optimizării sălilor .

Text
Cu ajutorul acestui câmp fiecărui curs i se poate ata a un text oarecare. El este afi at  i în lupa orarului
în coloana 'Text special'  i poate fi afi at  i în fereastra de orar propriu-zisă.
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Textul rândului/Textul rândului-2
Cele două câmpuri permit alocarea unor comentarii  i fiecărui rând de cuplajal unui curs.

4.3 Fila 'Orar'

Pe fila 'Orar' se pot defini următorii parametri:

Ore duble min-max - Mărimea blocurilor de ore
Introducerea orelor duble  i a blocurilor a fost tratată deja în capitolul Ore duble - blocuri de ore .

Ore în sală
Dacă pentru curs există o sală specifică materiei, programul de optimizare încearcă să planifice toate
orele cursului în această sală. Uneori, dacă nu sunt suficiente săli sau sunt suprasolicitate, aceasta nu
este de dorit. Dacă numai 2 din cele trei ore de fizică s-ar putea desfă ura în laboratorul de fizică, atunci
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aici se poate introduce valoarea '2'. De obicei, în acest câmp nu este nevoie să se introducă ceva.

Prioritate de planificare
Acest câmp a fost introdus în Untis numai din motive de compatibilitate. Nu trebuie introduse date.

Codul de optimizare a profesorilor
Modulul Planificarea cursurilor oferă o posibilitate de influen are a alocării profesorilor în faza de
optimizare cu ajutorul codului de optimizare a profesorilor. Detaliile pot fi găsite în capitolul ' Codul de
optimizare a profesorilor' , sec iunea ' Optimizare' .

Ore neplanificate
Aici se afi ează numărul de ore neplanificate încă în orar ale cursului activ.

Durată
Modulul Planificare multisăptămânală permite limitarea în timp a cursurilor.

Succesiune de materii - clase / Succesiune de materii - profesori
La fel ca în cazul datelor de bază,  i pentru cursuri, există un câmp 'Succesiune de materii'. Valorile
permise sunt 1 - 9 pentru succesiunile pozitive  i A - E pentru cele negative. Citi i capitolul ' Succesiuni
de materii' în sec iunea ' Indica ii de utilizare' .

Cod col. cl (Cod de coliziune clase, KKK)
Acest cod permite planificarea simultană a două cursuri chiar dacă cele două cursuri se adresează
aceleia i clase. Valorile permise sunt 1 - 9 dacă este permisă coliziunea cu acela i cod de coliziune  i
A - H atunci când sunt permise coliziuni cu alte coduri de coliziune non numerice. Citi i capitolul 'Codul
de coliziune al claselor' în sec iunea ' Indica ii de utilizare'.

4.4 Fila 'Coduri' partea 1

Există un număr mare de coduri care se pot folosi pentru a defini cursurile mai precis.
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(X) fixat, (i) Ignorat, (m) marcat
Func iile acestor coduri au fost deja explicate în capitolul ' Câmpuri comune tuturor datelor de bază' .

În ferestrele de cursuri, cursurile ignorate sunt marcate cu un (i) lângă numărul de curs.

(E) Ore duble peste pauze - *
Peste pauzele care sunt marcate în rastrul de timp cu '*' nu pot fi planificate ore duble sau blocuri. Codul
(E) elimină această limitare pentru acele cursuri pentru care este folosit.

(F) Materie facultativă
Cursul cu acest cod este tratat de către programul de optimizare ca  i când ar fi vorba de o materie
facultativă. Pentru mai multe detalii, vede i capitolul 'Indica ii de utilizare - Materii facultative  i ore
marginale' .

(G) Nu în ore marginale
Cu ajutorul acestui cod, cursul nu va fi planificat, pe cât posibil, în ore marginale. Pentru mai multe
detalii, citi i capitolul 'Indica ii de utilizare - Materii facultative  i ore marginale'  .

(K) Fără sală alternativă
Utilizarea acestui cod indică o posibilă planificare a cursului curent numai în sala indicată. Planificarea
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în săli alternative nu este permisă.

(k) fără analiză de date
Codul permite eliminarea unui curs din analiza automată a datelor efectuată de programul de diagnoză .

Aten ie!
Acest  cod trebuie activat  numai după ce există siguran a că optimizarea nu este împiedicată de cursul
respectiv.

(r) Toate orele în aceea i sală
Toate orele unui curs cu acest cod sunt planificate în aceea i sală. Codul are o influen ă majoră asupra
optimizării sălilor. Un curs având codul (r) poate chiar să scoată o clasă din sala sa de bază. Pentru o
în elegere mai bună a procesului, citi i neapărat capitolul ' Indica ii de utilizare - Logica sălilor' .

Alocarea profesorilor fixată
Alocarea profesorilor poate fi fixată separat pentru fiecare rând de cuplaj, astfel încât aceasta să nu fie
modificată de alocarea automată a profesorilor (posibil numai cu modulul Planificarea cursurilor  i
calculul valorilo ) (vede i  i capitolul ' Optimizare'  ).

Restric ii temporale
Dacă există restric ii temporalepentru curs, atunci acest câmp este bifat automat.

4.5 Fila 'Coduri' partea 2

Dăm mai jos explica ii pentru codurile din coloana a 2-a.

(B) Fixare condi ionată
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Dacă acest cod este activ, în prima fază de optimizare (plasare) cursul respectiv este tratat ca un curs
fixat. În fazele ulterioare de optimizare (optimizare prin permutări) această fixare temporară este
eliminată. (vede i  i capitolul ' Optimizare' )

(D) Respectarea orelor duble
Dacă acest cod este activ pentru un curs (sau pentru materie), programul de optimizare trebuie să
respecte neapărat numărul de ore duble permise (dorite) pentru acel curs. Aceasta este valabil  i pentru
cazul în care nu sunt permise ore duble pentru un anumit curs ('0-0' în câmpul 'Ore duble min-max').
Erorile de optimizare 'desfacerea orelor duble', 'ore duble nepermise'  i 'materie  i de 2x pe zi' vor fi foarte
atent evitate în cazul acestor cursuri.

Aten ie: a se utiliza cu modera ie
Acest  cod  trebuie  utilizat  cu  multă  zgârcenie  (în  caz  de  îndoială,  de  loc).  El  limitează  foarte  mult
optimizarea mai ales pentru materiile cu multe ore. Din această cauză, înainte de utilizare, trebuie mărită
corespunzător valoarea parametrului de ponderare ( Evitarea erorilor pentru ore duble ),  dacă este nevoie,
chiar la 5.

În afară de acestea, trebuie avut în vedere, că pentru o prelucrare corectă a orelor duble este neapărat
nevoie de o valoare în câmpul 'Ore duble min-max'.
Existen a codului (D) exclude utilizarea codurilor (2)  i (C).

(C) fără ore independente
Dacă se folose te acest cod, planificarea blocurilor capătă prioritate maximă. Planificarea de ore
independente va fi, pe cât posibil, limitată.

Folosirea acestui cod se justifică numai pentru cursurile cu peste 6 ore pe săptămână.
Codurile (D), (2)  i (C) se exclud reciproc.

(R) Oră marginală
Acest cod indică, similar cu cazul materiilor pentru ore marginale, că planificarea cursului trebuie făcută
într-o oră marginală. Atributul determină planificarea cu prioritate a respectivului curs (conform rastrului
de timp) la începutul sau sfâr itul unei zile, respectiv semizile, de  coală. Informa ii suplimentare pot fi
găsite în capitolul Indica ii de utilizare / Materii op ionale  i ore marginale  .

(S) Planificarea grupelor de clase mai târziu
În cazul folosirii de grupe de clase , se poate modifica prioritatea de planificare a cursului selectat. Codul
determină întârzierea planificării cursului în timpul optimizării ,  i anume după ce au fost planificate
celelalte clase ale aceleia i grupe de clase.

Recomandăm folosirea acestui cod numai de către utilizatorii care au experien ă în lucrul cu grupe de
clase.

(2) Materia  i 2x/zi
Algoritmul de optimizare al Untis presupune că, în afara orelor duble sau a blocurilor de ore dorite, o
materie trebuie planificată la o clasă numai o singură dată pe zi. Codul se utilizează dacă se dore te o
derogare de la această regulă, caz în care Untis va putea planifica materia  i de mai multe ori pe zi.

Codurile (2), (C)  i (D) se exclud reciproc.

(V) Profesor variabil
Utilizarea acestui cod permite Untis să schimbe profesorul care  ine cursul cu un profesor mai potrivit
dacă în timpul optimizării se ajunge la locuri înguste. Detalii suplimentare pot fi găsite în capitolul 
Optimizare  .
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(L) Nu în legendă
Pentru cursurile cu acest cod nu se imprimă legenda la imprimarea orarului.

(U) După amiaza numai ore duble
Acest cod are drept efect planificarea, în faza de optimizare numai de ore duble ( i nicio oră
independentă). Acest cod este util numai atunci când

cursul poate fi planificat în ore duble  i
dacă materia respectivă poate fi planificată după amiaza.

(M) planificare manuală
Cursurile care au codul (M) activat nu sunt prelucrate de către programul de optimizare. Cursul trebuie
planificat manual.

Planificarea suplinirilor: supraveghetor automat
Această op iune trebuie aplicată numai cuplajelor. Dacă unul din profesorii unui cuplaj este absent, el va
fi înlocuit automat cu un alt profesor al cuplajului, pe post de supraveghetor.

(s) Întotdeauna la acela i moment
Cursul va fi planificat întotdeauna la acela i moment. (ex.: întotdeauna în ora a 3-a)

4.6 Filele 'Valori'  i 'Rând de cuplaj'

Filele 'Valori'

Această filă este afi ată numai dacă există modulul Planificarea cursurilor  i calculul valorilor . Detaliile
legate de câmpuri pot fi găsite în capitolul Valori sec iunea Calculul valorilor .

Fila 'Rând de cuplaj'

Pe această filă se găsesc câmpuri care se referă numai la un rând de cuplaj, însă nu la întregul cuplaj.
Majoritatea câmpurilor se găsesc  i pe fila 'Cursuri' , unde sunt  i descrise.

Câmpurile 'Alocarea profesorilor fixată'  i '(Profesor)' sunt descrise în capitolul Alocarea automată a
profesorilor în timpul optimizării , sec iunea Planificarea cursurilor.

4.7 Afi area codurilor

Acest câmp, care poate fi activat numai în fereastra de tip rastru cu ajutorul butonului <Câmpurile
afi ării>, oferă o vedere de ansamblu excelentă privind parametrii unui curs. În cadrul acestei coloane se
afi ează în mod clar, unul lângă altul, toate codurile active pentru un curs. Codul Z indică aici că există o
constrângere pentru respectivul curs.
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Dacă prin intermediul <Parametrilor> acestei ferestre de cursuri a fost bifată  i căsu a corespunzătoare,
atunci se afi ează între paranteze  i codurile mo tenite, adică acele coduri introduse pentru elementele
de bază care intră în compozi ia cursului.

4.8 Cursuri fixate / ignorate

Cu ajutorul butonului 'Planificare | Cursuri fixate/ignorate' se poate deschide o fereastră în care sunt
listate toate cursurile fixate sau ignorate. Se afi ează  i la ce nivel au fost fixate, respectiv ignorate,
cursurile respective.
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Fixările cursurilor pot fi eliminate  i în această fereastră prin selectarea celulei respective  i ac ionarea
butonului < tergere> de pe bara de unelte.

Notă
Nu este suficientă selec ia rândului respectiv - în acel rând trebuie selectată  i acea celulă responsabilă
pentru fixare. Mai multe informa ii privind fixările pot fi găsite în capitolul Fixări , sec iunea Indica ii de
utilizare .

5 Func iile de pe bara de unelte

Func iile generale sunt explicate în capitolul Date de bază / Func iile barei de unelte .

Func iile speciale care se găsesc numai în fereastra de cursuri sunt:

Cuplare
Vede i capitolul Cuplarea cursurilor .

Decuplare extinsă
Vede i capitolul Decuplarea cursurilor .

Propunere de prof.
Vede i capitolul Propunere de profesor , sec iunea Planificarea cursurilor .

Calendarul anului  colar
Cu ajutorul modulului de Planificare multisăptămânală se poate limita durata (se pot defini intervale de
timp) unor elemente de date de bază, a unor cursuri precum  i a unor grupe de cursuri . Calendarul
anului  colar afi ează pe fond verde intervalul de timp în care cursul selectat poate fi  inut.
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Compararea cursurilor
Cu această func ie pot fi comparate cursuri din mai multe perioade.

Preluarea cursului drept curs op ional
Vede i capitolul Declararea cursurilor op ionale , sec iunea Planificarea cursurilor op ionale 

Parametri
Afi area rastrului ferestrei de cursuri se poate adapta la cerin ele personale ale utilizatorului cu ajutorul
<parametrilor>.

 O săptămână - Această căsu ă este activă numai dacă se utilizează modulul Planificare
multisăptămânală . Se afi ează numai acele cursuri care se  in într-o anumită săptămână.
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Afi area codurilor mo tenite- Op iunea ac ionează asupra câmpului 'Coduri'. Descrierea
amănun ită a câmpului poate fi găsită în capitolulAfi area codurilor.

Afi area rândului de totaluri- Acest parametru afi ează, în fereastra de rastru, un rând de
totaluri sub rândul de antet. Câmpurile numerice vor con ine suma câmpurilor afi ate.

Pont: meniu contextual
Rândul de totaluri poate fi activat  i prin folosirea tastei din dreapta a mouse-ului deasupra antetului.

6 Imprimare

Cele spuse la Imprimarea datelor de bază sunt adevărate  i pentru imprimarea cursurilor.

Butonul <Detalii>, din fereastra de dialog pentru selec ia imprimării, permite deschiderea parametrilor de
configurare a paginii  i definirea unor parametri suplimentari valabili numai pentru cursuri.

1 pagină / element
Cu această op iune, cursurile diverselor elemente ( profesori sau clase ) vor fi imprimate pe pagini
separate.
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Rând de balan ă (real-normat)
Folosind această op iune se imprimă  i rândul de balan ă. Func ia este disponibilă numai cu modulul 
Planificarea cursurilor  i calculul valorilor .

Cursurile elementului
Această op iune inhibă imprimarea, în cazul cuplajelor , a acelor rânduri care nu sunt relevante pentru
elementul activ.

Calcula ii
Op iunea Calcula ii este utilizabilă numai pentru modulul Planificarea cursurilor .

Restric ii
În plus, folosind dialogul de selec ie a imprimării, există posibilitatea de a imprima restric iile
( constrângerile temporale ) ale fiecărui curs.
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7 Succesiuni de cursuri

Asupra planificării cursurilor se poate interveni prin definirea succesiunilor de cursuri în fila 'Planificare'.
Există mai multe tipuri de succesiuni de cursuri:

succesiune fixă de materii
cursuri simultane
succesiune săptămânală

7.1 Succesiune fixă de materii

Succesiunile fixe de materii definesc cursurile care trebuie să se desfă oare succesiv.

Fereastra Succesiunea cursurilor se deschide din fila 'Planificare', după care, folosind 'Succesiune fixă
de materii' din meniul derulant, se pot introduce acele cursuri care trebuie să se succeadă.

Exemplu
În clasa 1a, cursul nr. 96 de teorie de fizică trebuie să se  ină înaintea cursului nr. 97 - laborator de fizică.
După definirea succesiunii de materii, Untis va planifica orele imediat una după cealaltă.
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Notă: Introducere cu dubla ac ionare a mouse-ului
Introducerea numerelor cursurilor pentru succesiunile de cursuri se poate face  i prin dubla ac ionare a
mouse-ului pe respectivele numere de cursuri (în prima coloană a ferestrei de cursuri).

Succesiune de materii fixă variabilă
În cazul unei succesiuni de materii fixe variabile, componen a succesiunii este fixă, în timp ce ordinea
materiilor în această succesiune este variabilă. În cazul exemplului de mai sus, Untis ar putea încerca,
în faza de optimizare, să planifice mai întâi laboratorul  i apoi teoria.

Aten ie: toate orele cursului
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În cazul succesiunilor fixe de materii, toate orele unui curs  se planifică întotdeauna ca un bloc.  Dacă un
curs de două ore este declarat drept succesiune fixă împreună cu un curs de trei ore, se creează un bloc
de cinci ore, fără să fie nevoie de introducerea unor date în coloana 'Bloc'.

7.2 Succesiune săptămânală

Cu ajutorul succesiunii săptămânale se pot defini succesiuni de cursuri în cadrul săptămânii. Ea este
gândită pentru cursuri de 1 sau 2 ore.

Introducerea cursurilor care trebuie să se succeadă se face din fereastra Succesiune de cursuri de pe
fila 'Planificare', folosind Succesiune săptămânală de pe meniul derulant..

Exemplu
În clasa 1b trebuie planificat mai întâi un curs de teorie de chimie, după care, mai târziu, în cursul
săptămânii, ar trebui planificate  i lucrările de laborator.
Dacă se define te o succesiune săptămânală ca în figură, Untis va planifica ora cursului nr. 98 înaintea
cursului nr. 99.

Succesiunea săptămânală poate avea maximum 3 numere de cursuri.
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7.3 Cursuri simultane

În anumite cazuri, cum ar fi de exemplu utilizarea modulului de planificare a cursurilor op ionale sau în
cazul cursurilor planificate din două în două săptămâni, este de dorit (dar nu obligatoriu) o simultaneitate
a unor cursuri. Această condi ie poate fi introdusă aici.

Se deschide fereastra Succesiunea cursurilor din fila 'Planificare', după care, folosind 'Cursuri simultane'
din meniul derulant, se pot introduce acele cursuri care trebuie să se  ină simultan.

Deosebirea fa ă de un cuplaj este că grupele de cursuri simultane pot fi desfăcute în timpul optimizării, în
timp ce cuplajele rămân întotdeauna neatinse.

Transformarea succesiunilor de cursuri în cuplaje
În fereastra 'Succesiuni de cursuri', acele succesiuni marcate drept 'cursuri simultane' pot fi transformate
în cuplaje cu o singură ac ionare a mouse-ului. Dacă aceste cursuri au alocate grupe de cursuri, ele sunt
transcrise în câmpul 'Rânduri-Grupe de cursuri'.
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