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1 Optimizarea orarului

Capitolul următor se ocupă de optimizarea orarelor, dar se vor trata și mai multe unelte de diagnoză ,
care pot fi utilizate înainte și după optimizare.

Programul pornește cu un rastru de timp gol pe care așează singur orele de curs. Evident, că numai
această operație nu poate să producă un orar bun. Pentru aceasta, orarele create în prima fază sunt
îmbunătățite prin permutări dirijate ale orelor de curs. Definiția unui orar "bun" este dată de dvs. cu
ajutorul parametrilor de ponderare.

2 Ponderare

Ponderarea reprezintă baza pentru optimizarea automată a orarelor. În Untis  puteți  defini prioritatea cu
care  sunt  tratați  diverșii  parametri  pentru  școala  dvs.  folosind  șase  trepte:  începând  de  la
"neimportant" (valoare 0) pănă la "extrem de important" (valoare 5).

Indicație!
Unii parametri de ponderare acționează numai după ce introduceți anumite date în datele de bază sau în
cele pentru curs, în timp ce alții influențează orice proces de optimizare, independent de datele
introduse. (vezi si capitolul "Introducerea datelor").

Un parametru de ponderare dependent ar fi de exemplu "Respectarea nr. maxim. respectiv minim, de
ore/zi pentru profesori". Dacă ați introdus ceva (ex. '2-4') la "Profesori | Date de bază" în pagina "Orar" în
câmpul "Ore/zi min,max", atunci această pondere determină importanța respectării condițiilor definite.
Dacă acest câmp nu este completat, ponderea nu influențează cu nimic optimizarea.

O pondere independentă este, de exemplu, "Evitarea ferestrelor claselor" sau "Evitarea orelor izolate
pentru profesori în decursul unei semizile", deoarece atât orele izolate cât și ferestrele nu au nevoie de
nici o informație suplimentară de la date de bază sau curs .

Puteți ajunge la definirea ponderilor folosind butonul <Ponderare> de pe pagina 'Start'.

În dialogul de ponderare care se deschide, diverșii parametri de ponderare se găsesc ordonați pe pagini
după teme. Definirea ponderilor se face cu comutatoare liniare, a caror poziție reflectă importanța fiecărui
punct. Interpretarea pozițiilor, de la stânga la dreapta, este următoarea:

pozitia 0 - neimportant

pozitia 1 - puțin important

pozitia 2 - de luat în considerare

pozitia 3 - important

pozitia 4 - foarte important

pozitia 5 - extrem de important



Ponderare 5

În capitolul următor se descrie pe scurt fiecare parametru . Pentru ponderile dependente se fac referiri la
datele relevante din datele de bază respectiv din curs.

2.1 Parametrii de ponderare

Ponderile pot fi definite pe mai multe pagini unde gruparea parametrilor s-a facut pe bază tematică.

Secțiunea Profesor (1)
Secțiunea Profesor (2)
Secțiunea Clase
Secțiunea Materii
Secțiunea Materii principale
Secțiunea Săli
Secțiunea Distribuția orelor
Secțiunea Restrictii de timp
Secțiunea Analiză
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2.1.1 Secțiunea Profesor (1)

Evitarea orelor izolate pentru profesori în timpul unei semizile
Dacă un profesor are cursuri într-o jumătate de zi, creșterea ponderii acestui parametru determină
planificarea, pe cât posibil, a mai multor ore succesive.

Optimizarea ferestrelor profesorilor
Acest parametru controlează respectarea numărului maxim și minim de ferestre indicate de dvs. la
"Profesor | Date de bază".

Evitarea ferestrelor duble pentru profesori
Acest parametru poate genera puncte negative suplimentare pentru eventuale ferestre duble față de cele
generate pentru ferestrele de o singură oră.

Respectarea pauzei de masă pentru profesori
- acționează împreună cu valorile minime și maxime introduse pentru pauza de prânz la "Profesori | Date
de bază".

Succesiune de materii pentru profesor
- controlează importanța codului de succesiune de ore introdus de dvs. la "Curs", respectiv la "Materii |
Date de bază". Explicații mai amănunțite pentru "succesiunea de materii" se găsesc în capitolul "Indicații
de utilizare pentru succesiunea de materii".

Respectarea pauzelor la începutul/sfârșitul zilei
- controlează respectarea pauzelor introduse la "Profesori | Date de bază" în pagina "Orar". Explicații mai
amănunțite pentru pauzele de la începutul sau sfârșitul zilei puteti găsi în capitolul "Proprietățile datelor
de bază".
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2.1.2 Secțiunea Profesor (2)

Respectarea numărului maxim, respectiv minim de ore pe zi pentru profesori
- controlează respectarea numărului minim, respectiv maxim, de ore de curs pentru profesori introduse la
"Profesor | Date de bază".

Respectarea numărului maxim de ore consecutive pe zi
- controlează respectarea numărului maxim de ore consecutive declarat la "Profesor | Date de bază".

Respectarea numărului maxim de ore de prezență pe zi
- controlează respectarea numărului maxim de ore pe care poate să-l petreacă profesorul zilnic în
școală. Numărul de ore de prezență în școală se definește în fereastra 'Profesor | Date de bază'.

Blocul de introducerea datelor „Ore în ultima oră de dimineață"

Maximum
Acei profesori care predau prea des în ultima oră de dimineață sunt dezavantajați. Din această cauză,
puteți introduce numărul maxim admis de ore predate de fiecare profesor în ultima oră de dimineață.

Pondere
Cu aceasta puteți indica importanța respectării acestei condiții.

Ponderile pentru ferestre, pauze de prânz, număr maxim de ore pe zi și secvența maximă de ore, pot fi
mărite individual pentru fiecare profesor la "Profesor | Date de bază" în pagina "Orar".
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2.1.3 Secțiunea Clase

Evitarea orelor libere pentru clase
- controlează evitarea orelor libere pentru clase.

Respectarea numărului maxim, respectiv minim, de ore pentru clase
- controleaza respectarea valorilor introduse în fereasta "Clase | Date de bază".

Respectarea pauzelor de prânz pentru clase
- controlează respectarea duratelor minime și maxime ale pauzelor de prânz declarate în fereastra
"Clase | Date de bază".
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Succesiune materiilor pentru clase
- controlează respectarea codului de succesiune de materii introdus la cursuri, respectiv în fereastra
"Materii | Date de bază".

Respectarea numărului maxim de cursuri diferite pe zi pentru clase
- controlează importanța parametrului referitor la nr. maxim de cursuri care poate fi predat fiecărei clase
într-o zi. Definirea acestuia se face la datele de bază pentru clase.

Dirigintele cel puțin o dată pe zi
- dacă la datele de bază ale claselor au fost declarați diriginți pentru clase, programul de optimizare va
încerca să planifice fiecare diriginte cel puțin o dată pe zi în clasa sa. Această pondere determină
importanța acestei planificări.

Respectarea numărului maxim de clase cu pauză de prânz simultană

În rastrul de timp se poate indica numărul de clase care pot să aibă simultan pauză de prânz.
Parametrul ponderează această condiție cadru.
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2.1.4 Secțiunea Materii

Cu ajutorul ponderilor următoare puteți defini modul de tratare a materiilor opționale, respectiv cele
marginale în școala dvs. Ele se definesc la datele de bază ale materiilor, respectiv la cursuri (cod (F)
pentru materie opțională, respectiv (R) pentru materii marginale). Aceste materii sunt în special acele
materii care nu sunt studiate de toți elevii din clasă și, pentru a evita ferestrele pentru restul elevilor,
trebuie planificate la începutul sau sfârșitul unei jumătăți de zi.

Următoarele reguli pentru materiile opționale și cele marginale se pot defini cu ajutorul a trei parametri:
'în prima oră de curs', dacă este permisă planificarea în prima oră a zilei
'în ultima oră a zilei', dacă este permisă planificarea în ultima oră a zilei
'între dimineață și după amiază', dacă este permisă planificarea între dimineață și după amiază

Singura deosebire între materiile opționale și cele marginale este dată de ponderea acestora.

Indicație!
Evident că puteți realiza planificarea materiilor marginale și opționale exclusiv din constrângerile de timp,
dar parametrii de ponderare permit mai multă flexibilitate.

Cursurile cu cod G nu trebuie planificate în ore marginale
O materie, respectiv un curs, care are activat acest cod, nu trebuie planificat în orele marginale, ci în
"mijlocul" zilei. Parametrul definește importanța acestui parametru.
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2.1.5 Secțiunea Materii principale

Materiile sunt definite drept materii principale în fereastra „Materii | Date de bază“ .

Respectarea numărului maxim de materii principale pe zi pentru clase
- controlează respectarea numărului maxim de materii principale pe zi, definit în fereastra „Clase | Date
de bază“ .

Respectarea nr. maxim de materii principale succesive pentru clase
În fereastra „Clase | Date de bază“ se poate indica numărul maxim de materii principale succesive pentru
o anumită clasă. Cu acest parametru se controlează importanța datelor introduse inițial.

Blocul de introducerea datelor " Ponderea orelor de graniță"

Ore de graniță pentru următoarele considerente
În acest câmp de introducere a datelor puteți defini orice oră drept oră de graniță.
 Materii principale - max. 1 dată dupa ora de graniță 
Acest parametru controlează prioritatea cu care se poate planifica o materie principală cel mult o data pe
săptămână după ora de graniță.

Materie principală cel puțin o dată până la ora de graniță (incl)
Controlează prioritatea cu care se poate planifica o materie principală cel puțin o dată pe săptămână
înaintea sau în timpul orei de graniță.
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2.1.6 Secțiunea Săli

Optimizarea ocupării sălilor
Câmpul 'Pondere sală" de la datele de bază ale sălilor definește importanța unei săli pentru un anumit
curs. O sală de curs fără o dotare deosebită, poate fi înlocuită ușor cu o altă sală (Valoare 0) în timp ce
un curs de sport poate fi ținut numai în sala de sport dacă ea este liberă la momentul respectiv (Valoare
4).

Cu parametrul de ponderare 'Optimizarea ocupării sălilor', se poate controla împortanța ponderii introduse
pentru sală.

Atenție!
Dacă butonul de reglaj al acestei ponderi se găsește în pozitia 5 ("extrem de important") sau în poziția 4
("foarte important") și, în plus, ponderea laboratorului de specialitate pentru un anumit curs este 4, atunci
cursul nu va fi planificat dacă nu se poate găsi un laborator potrivit.

Optimizarea sălilor dislocate
- controlează importanța calculului timpilor de deplasare între clădirile îndepartate (dislocate / cladiri
aflate la distanta). (Pentru aceasta vedeți și capitolul „Indicații de utilizare | Săli dislocate“ )

Considerarea capacității sălilor
Programul de optimizare și cel de optimizare a sălilor caută să aloce o sală cu o capacitatecare
corespunde numărului de elevi care urmează cursul. Dacă aceasta nu reușește, atunci se caută o sală
care este numai un pic mai mare decât cea necesară. În cazuri extreme poate fi alocată și o sală un pic
mai mică.
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2.1.7 Secțiunea Distribuția orelor

O materie numai o singura dată pe zi
O materie trebuie planificată la o clasă (chiar dacă se găsește în cuplaje diferite) numai o dată pe zi.

Evitarea erorilor de ore duble.
În Untis există două tipuri de erori de ore duble: pe de o parte separarea unor ore duble dorite, pe de altă
parte, apariția "întâmplătoare" de ore duble nedorite, atunci când aceeași materie se planifică în ore
succesive. Optimizarea consideră mai importantă păstrarea orelor duble dorite.

Această pondere este legată de atributele "(2) și de mai multe ori pe zi" și "(D) -respectarea orelor
duble", pe care le puteți găsi în datele de bază, dar și la curs. Cele două atribute se exclud reciproc.

Atributul "2" aduce ponderea pentru "Evitarea orelor duble" la 0 ("neimportant"), în timp ce atributul "D" o
crește. Această creștere poate fi atât de mare, încât un curs să nu poată fi planificat dacă condiția de
ore duble nu poate fi respectată.
Dacă puneți ponderea "Evitarea erorilor de ore duble" pe "extrem de important" (poziția 5), atunci, la
începutul optimizării, condiția de ore duble va primi o pondere foarte mare pentru toate cursurile, pondere
care va creste chiar mai mult în timpul optimizării, ceea ce determină ca la sfârșitul optimizării cursurile
să fie tratate automat ca și cum ar fi fost activat codul "(D) respectarea orelor duble".

Atentie!
Din  această  cauză,  nu  folosiți  codul  "(D)"  sau  folosiți-l  numai  în  cazuri  excepționale.  Folosirea  lui
excesivă înrăutățește rezultatele optimizării.
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Materii cu 2 ore / săptămână nu în zile succesive
Această pondere se referă la cursurile cu două blocuri de ore pe săptămână (ore independente, ore duble
sau blocuri) și controlează distribuția uniformă în cursul săptămânii. O pondere mare împiedică
planificarea cursului în zile succesive. Se evită și planificarea unui bloc în ultima zi din săptămână și a
următorului în prima zi.

Materii cu 3 ore / săptămână nu în zile succesive
Această pondere acționează la fel cu cea anterioară pentru cursuri cu blocuri de 3 ore.

Distribuție bună a unei materii in diverse ore ale zilei
Dacă, de exemplu, se programează pentru o clasă o materie luni în ora a 3-a, atunci în celelalte zile
trebuie evitată ora a 3-a pentru această materie. Această pondere controlează importanța acestei reguli.

Același curs în zile diferite în același timp
Dacă, de exemplu, o anumită materie este programată pentru luni în ora a 3-a, atunci ea trebuie
programată și în celelalte zile în ora a 3-a. Această pondere controlează importanța acestei reguli.

Blocuri mari la marginea semizilei
Planificarea blocurilor de ore la marginea semizilei ar putea fi dorită din cele mai diferite motive. Dacă o
jumătate de zi are, de exemplu, 6 ore, s-ar putea planifica prin această metodă două blocuri de 3 ore
într-o jumătate de zi. Sau, atunci când cursul în bloc este un pic mai scurt decât suma orelor
independente (eventual prin eliminarea pauzelor), elevii ar putea pleca acasă mai devreme, sau veni la
școală mai târziu.

2.1.8 Secțiunea Restricții temporale

Introducerea de date pentru restricții temporale are loc la datele de bază sau la curs, prin acționarea
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butonului corespunzător. Informații detaliate despre restricțiile temporale se pot găsi în capitolul „Indicații
de utilizare | Restricții temporale“ .

Restricții temporale pentru profesori
- controlează respectarea restricțiilor de timp introduse la „Profesor | Date de bază“ .

Restricții temporale pentru clase
- controlează respectarea restricțiilor temporale introduse la „Clase | Date de bază“ .

Restricții temporale pentru materii
- controlează respectarea restricțiilor de timp introduse la „Materii | Date de bază“ .

Restricții temporale pentru săli
- controlează respectarea restricțiilor de timp introduse la „Săli | Date de bază“ .

Restricții de timp pentru ore de curs
- controlează respectarea restricțiilor de timpintroduse pentru curs.

2.1.9 Secțiunea Analiză

Condiția de obținere a unui rezultat bun la optimizare este distribuția bine echilibrată a ponderilor.
Secțiunea Analiză dă o imagine de ansamblu privind frecvența nivelelor diferitelor ponderi.

In exemplu sunt aproximativ 4 parametri de ponderare cu nivelul maxim posibil (5 - extrem de important).

Folosind butonul <Detalii>, se pot obține indicații privind eventualele probleme ale distribuției curente a
parametrilor de ponderare.
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2.2 Indicații de utilizare

Pentru cei fără experiență în lucrul cu programul  recomandăm  ca  pentru  parametrii  de  ponderare  să
procedeze în felul următor:

Făceți-vă mai întăi o imagine asupra tuturor parametrilor de ponderare și importanța acestora.

Mutați cursoarele de reglaj pentru toți parametrii care nu au aplicabilitate pentru școala dvs în extrema
stângă (poziția 0: "neimportant"). Această situație poate să apară, de exemplu, pentru parametrul
"Optimizarea sălilor dislocate", dacă în școala dvs. nu există săli dislocate.

Indicație!
În cazul în care aveți îndoieli legate de un parametru, vă recomandăm să poziționați cursorul pe poziția 1
("puțin important").

Alocați apoi ponderi mai mari în mod crescător de la "puțin important" până la "extrem de important".

Țineți evidența frecvenței ponderilor alocate. Recomandăm ca frecvența de alocare să corespundă
graficului și să scadă odată cu creșterea ponderilor.
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În nici un caz nu trebuie să ajungeți la distribuții în care majoritatea ponderilor să fie pe
"neimportant" (respectiv "puțin important") sau "extrem de important". Nici chiar o distribuție care scade
pe măsură ce crește ponderea nu este bună.
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Atenție!
Deosebirea între ponderea 4 și 5 este mult mai mare decât cea dintre 3 și 4. Dacă s-a ales o pondere
"extrem de important" pentru prea mulți parametri, optimizarea va fi atât de restricționată încât de foarte
multe ori nu se va putea planifica decât o fracțiune din ore. Din această cauză, alegeți poziția 5 numai
acolo unde este neapărat necesar!

3 Optimizare

3.1 Date de comandă pentru optimizare

Dialogul de optimizare poate fi deschis de pe pagina 'Start' cu butonul <Optimizare>. În cele ce urmează
vom prezenta fiecare câmp de introducere de date.
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3.1.1 Desfășurarea optimizării

Pentru optimizare se pot alege diferite strategii și nivele de optimizare.

Strategia A - Optimizare rapidă

Strategia B - Optimizare complexă

Strategia D - Planificare procentuală complexă

Strategia E - Optimizare nocturnă

3.1.1.1 Strategii de optimizare (A, B, D, E)

Pentru generarea orarului,  Untis  oferă patru strategii  diferite, de diverse complexități. Strategia A  este
cea mai simplă, iar strategia E cea mai complexă. Regula generală: cu cât este mai complexă strategia
de  optimizare,  cu  atât  rezultatul  este  mai  bun  și  timpul  de  execuție  mai  lung.  O  să  descriem
particularitățile fiecărei strategii în detaliu un pic mai târziu.

Strategia A - Optimizare rapidă

Strategia B - Optimizare complexă

Strategia D - Planificare procentuală complexă

Strategia E - Optimizare nocturnă

3.1.1.2 Nr. orare/serie de optimizare (1-20)

Aici  puteți  specifica  numărul  de  orare  diferite  care  trebuie  calculate  pentru  fiecare  serie.  Dacă  la
parametri, secțiunea 'Diverse' la punctul 'Salvare' a fost activată căsuța 'Salvarea suplimentară a orarelor
optimizate în fișiere', fiecare orar este memorat într-un fișier separat (work x .gpn, unde x  este numărul
orarului) în directorul curent al Untis. (Recomandăm să se definească o cale proprie pentru aceste fișiere
de lucru la 'Dosar'.) Aceste orare vor fi  prelucrate ulterior de program în conformitate  cu  strategia  de
optimizarealeasă.

3.1.1.3 Nivelul de optimizare / orar

Aici puteți  indica "nivelul de previziune"  pentru fiecare rulare de optimizare.  Untis  calculează  înaintea
fiecărei "mutări" (înaintea poziționării fiecărei ore de curs), asemănător unui program de șah, cât de mult
va modifica acea "mutare"  situația generală. Cu cât  calculatorul lucrează mai mult,  cu atât  rezultatul
este, de obicei, mai bun. La începutul lucrului, de cele mai multe ori,  optimizările foarte lungi nu sunt
totuși necesare deoarece primele rulări scot de obicei în evidență necesitatea efectuării de modificări în
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datele inițiale.

3.1.1.4 % de ore de planificat

Aici puteți să introduceți procentul de ore de curs care ar trebui planificat pentru școala dvs. Dacă acest
câmp rămâne gol, programul de optimizare va încerca să planifice toate orele.

Notă!
Valoarea procentului se referă la întreaga școală. De exemplu, la o valoare de 10 % pentru un total de
1000 de ore de planificat, se aleg mai întâi cele mai dificile 100 de ore. În acest mod se poate vedea
repede ce cursuri sunt considerate mai greu de planificat de către algoritm.

3.1.1.5 Asemanărea cu orarul anterior

În acest câmp puteți stabili cât de tare trebuie să semene viitorul orar de ultimul orar calculat. Se pot
introduce valori între 0 (fără nicio asemănare) până la 4  (foarte asemănător). Se iau în considerare și
modificarile  efectuate  în  dialogul  de  planificareîntre  optimizări.  Dacă  acest  câmp  rămâne  liber,  se
presupune automat valoarea "0".

3.1.1.6 Fixarea condiționată a orarului

Dacă un orar deja calculat  este fixat  condiționat, atunci la o nouă rulare nu se mai execută  faza  de
poziționare. Se execută numai o optimizare prin permutări prin care noul orar rămâne foarte asemănător
orarului anterior. Cu această metodă se obține un rezultat superior celei mai înalte trepte a parametrului
anterior („4“ - foarte asemănător).

Dacă ați activat câmpul de comandă "Fixarea condiționată a orarului" și în același timp măriți valoarea în
câmpul "% de planificat din orele clasei", se fixează mai întâi orarul anterior, apoi se poziționează orele
care mai trebuie poziționate și în final se efectuează o optimizare prin permutări cu toate orele.

3.1.1.7 Profesori: liberi numai în zilele dorite

Activarea acestei opțiuni are drept efect păstrarea de zile libere pentru profesori numai în zilele cerute
explicit, fără nicio zi suplimentară.

Indicație!
Gândiți-vă bine înainte de utilizarea acestui câmp. Prin activarea acestei opțiuni se împiedică elaborarea
celui mai bun orar pentru toți participanții, prin aceea că, de exemplu, unul dintre profesori ar obține 'din
întâmplare' o zi liberă suplimentară față de cerere. Astfel, orarul respectivului profesor devine mai prost
din punctul său subiectiv de vedere și, bineînțeles, toate celelalte orare ale celorlalți colegi.
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3.1.1.8 Respectarea capacității sălilor

Activarea acestui parametru are drept efect ca în faza de optimizare să se efectueze comparația între
valorile introduse la capacitateasălilor cu numărul elevilor introdus  pentru clase sau curs  și să se țină
cont de rezultat.

3.1.1.9 Clădiri exterioare / jumătăți de zi

Acest parametru este activ numai dacă în fișier au fost introduși parametri de dislocarela datele de bază
ale sălilor. Dacă este activ, programul va încerca să evite mutarea profesorilor și claselor de la o clădire
la alta în timpul unei semizile.

3.1.1.10 Crestere procentuală

Acest camp este important numai pentru strategia Dși va fi discutat în capitolele respective.

3.1.1.11 Cu preoptimizare

Acest parametru a fost conceput special pentru școlile mai mici cu un rastru de timp restrâns. În faza de
poziționare a orelor se examinează mult mai multe variante, ceea ce are un efect pozitiv asupra
rezultatului final, însă lungește timpul de calcul.

3.1.1.12 Optimizarea suplimentară a orelor duble

Dacă cel puțin 70% din cursurile introduse trebuie planificate ca ore duble, se poate activa parametrul
'Optimizarea suplimentară a orelor duble'. Astfel, în cazul optimizării ulterioare se va acorda o atenție
deosebită orelor duble.

Pentru calcule, rastrul de timp și numărul de ore de curs este înjumățățit, astfel încât în timpul procesului
de calcul să trebuiască planificate numai ore simple și jumățăți de oră.

ATENȚIE!
Trebuie avut în vedere ca numărul de ore definite pentru dimineață în rastrul de timp să fie par. Dacă
rastrul de timp are 10 ore, pentru dimineață nu trebuie declarate 5, ci 4 sau 6.

3.1.2 Alocarea profesorilor la optimizare

Dacă în timpul optimizării  se găsesc  locuri înguste (vezi și capitolul  „Analiza  CCC“  ),  acestea  pot  fi
evitate adesea prin schimbarea unui profesor. Dacă, în timpul optimizării, Untis găsește profesori prin a
căror alocare se poate îmbunătăți calitatea orarului, programul face permutările necesare.

Modulul "Planificarea cursurilor" oferă o extindere a acestei funcții.

Alocarea automată a profesorilor poate fi efectuată numai atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre
următoarele două condiții:

Există cursuri cu parametrul „(V) Profesor variabil“

Există cursuri având alocat Profesor-? (în modulul "Planificarea cursurilor și calculul valorilor")

3.1.2.1 (V) Profesor variabil

Parametrul "(V) Profesor variabil" determină posibilitatea de schimbare a profesorilor. El se găsește în
fereastra de cursuri pentru profesori pe pagina „Atribute“ . Un profesor care creează locuri  înguste  la
optimizare și pentru care acest parametru este activ, poate fi schimbat cu un alt profesor.
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Codul V se referă în principiu la toți profesorii unui curs. Dacă, însă doriți ca în niciun caz anumiți
profesori ai unui astfel de curs să fie schimbați, marcați pe rândul de cuplaj respectiv căsuța "Alocare
prof. fixă". Prin aceasta se inhibă parametrul „V“ pentru acest profesor din cuplaj (vezi figura).

3.1.2.2 Profesor - ?

Dacă dispuneți de modulul "Planificarea cursurilor", se va căuta un profesor potrivit pentru toate cursurile
pentru care a a fost alocat profesorul "?".

3.1.2.3 Parametri

Permutarea automată a profesorilor este comandată de dialogul de optimizare prin următorii parametri:
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Fără optimizarea alocării
Marcarea acestei căsuțe dezactivează permutarea profesorilor. Toate codurile '(V) profesor variabil' vor fi
ignorate .

Următoarele două elemente sunt disponibile numai cu modulul 'Planificarea cursurilor'.

Nu se permută profesori pentru alte materii
Profesorii se permută numai între cursuri cu aceeași materie.

Permutări numai pentru cursuri cu aceeași durată
Se fac permutări numai între cursuri cu același număr de ore.

Permutări numai în cadrul aceluiași nivel
Dacă această căsuță de comandă este activată, se vor permuta profesorii variabili numai dacă clasele
care urmează respectivele cursuri aparțin aceluiași nivel (an) de învățământ.

3.1.2.4 Profesor conform curs

Prin acționarea acestui buton se șterg toate permutările de profesori efectuate în ciclurile de optimizare
anterioare. Aceasta înseamnă că toate cursurile vor fi susținute de către acei profesori introduși inițial la
"Profesor | Curs".

După o permutare de profesori reușită, funcția de diagnostic ( Butonul <Diagnostic> de pe pagina 'Start' )
afișează atât noul profesor cât și cel care a fost schimbat. In figura alăturată se arată cum a fost
schimbat "?" în cursul 35 cu profesoara "Callas".

3.1.2.5 Codul de optimizare al profesorilor

Modulul de planificare a cursurilor oferă, în plus, o posibilitate suplimentară de a limita permutările
profesorilor variabili, folosind codul de optimizare a profesorilor.

Găsiți acest atribut la „Profesor | Date de bază“ și în ferestrele de curs. Atributele din cele două tipuri de
ferestre nu se influențează reciproc.
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Codurile sunt utilizate pentru a selecta cursurile (sau profesorii) într-o listă comună de permutări.
Aceleași coduri semnalează că profesorii acestor cursuri pot fi permutați între ei.

În principiu puteți folosi codurile de optimizare 1-9 și A-Z. Codurile au întotdeauna acțiune restrictivă
suplimentară. Dacă, de exemplu, a fost activată opțiunea "Permutări numai în cadrul unui an de
invățământ" și dacă la profesorii Gauss și Newton este introdusă valoarea comună1, atunci pentru
cursurile lui Newton intră în calcul numai cursurile profesorului Gauss din cadrul aceluiași an de
învățământ.

3.2 Strategii

Pentru planificarea automată a cursurilor aveți la dispoziție patru strategii de optimizare diferite:

Strategia A - Optimizare rapidă

Strategia B - Optimizare elaborată

Strategia D - Optimizare procentuală elaborată

Strategia E - Optimizare în cursul nopții

3.2.1 Strategia A - Optimizare rapidă

Este varianta cea mai rapidă dintre toate variantele de optimizare. Ea nu dă cele mai bune rezultate, dar
este foarte utilă pentru detectarea erorilor din datele de intrare. Din această cauză ea ar trebui folosită la
începutul lucrului pentru eliminarea erorilor grosiere din datele de bază sau cursuri.

Pont: Verificarea datelor de intrare
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Erorile din datele introduse împiedică realizarea unei bune optimizări. Pentru găsirea acestor erori este
recomandabilă folosirea strategiei A și a modulului 'Date de intrare' din diagnostic.

3.2.2 Strategia B - Optimizare complexă

Această strategie are deja rezultate foarte bune, iar timpul de execuție nu este prea mare. Utilizați-o
după  varianta  A  și  analizați  rezultatele,  eventual  reglați  cursoarele  de  ponderare  dacă  orarele  nu
corespund așteptărilor dvs.

Pont: Reglarea parametrilor de ponderare
Există o (foarte) mare diferență între ponderea 4 și 5. Dacă un cursor de reglaj este pe poziția 5, deși
valoarea 4 ar fi fost suficientă, rezultatul se înrăutățește. Din această cauză, așezați mai întâi cursoarele
pe maximum 4 și, numai dacă orarele nu corespund așteptărilor dvs., deplasați-le apoi progresiv pe 5.

3.2.3 Strategia D-Planif procentuală complexă

În funcție de școală, se pot obține rezultate mai bune cu strategia D sau B. Deoarece timpul de execuție
al strategiei D este mult mai mare, ea ar trebui lansată după ce parametrii  de ponderare au fost  deja
reglați  cu  strategia  B.  În  cazul  acestei  variante,  algoritmul  funcționează  în  mod  progresiv,  deci  nu
prelucrează de la început 100% din cursuri. Din această cauză, pentru această variantă trebuie indicat
procentul de start și procentul de creștere pentru fiecare iterație.

Pont: procentul de pornire și cel de creștere
Recomandăm un procent de pornire de 30% și un procent de creștere de 20%.

3.2.4 Strategia E-Optimizare în cursul nopții

Așa cum o arată numele, această strategie poate să dureze foarte mult, dar dă în schimb, în cele mai
multe cazuri, cele mai bune resultate.

Ea trebuie utilizată la sfârșit, deci după utilizarea celorlalte strategii. Durata procesului de optimizare
depinde foarte mult de dimensiunea școlii, dar și de numărul de orare care trebuie calculate, de pașii de
optimizare pentru fiecare orar, precum și de puterea de calcul a calculatorului și ar putea dura toată
noaptea.

3.3 Fereastra auxiliară

Optimizarea se lansează, așa cum s-a descris deja, prin deschiderea dialogului de optimizare (butonul
<Optimizare> de pe fila 'Start'), definirea parametrilor doriți și confirmarea cu <Ok>.

Dacă se deschide apoi fereastra de analiză a datelor, trebuie analizate încă o dată indicațiile și erorile
afișate, după care se confirmă și aici cu <Ok>. În cazul în care au fost afișate erori, ele trebuie corectate
pentru ca Untis să poată calcula orarele.

În fereastra auxiliară care se deschide după aceasta, partea superioară este o fereastră de informare.
Aici se poate interveni în timpul desfășurării optimizării (oprire, întrerupere, etc.).

În plus, aici se afișează continuu informații cheie privind optimizarea în curs: evaluarea (punctele de
penalizare) ale orarului curent, precum și numărul de ore neplanificate, orele libere (pentru clase) și
violarea condițiilor privind orele de bază (ore cu restricție temporală +3 care nu pot fi ocupate de
programul de optimizare dintr-un motiv oarecare). În plus, se afișează și de câte ori nu a fost respectată
condiția de ore duble, respectiv de câte ori a fost programată aceeași materie de două ori pe zi din
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punctul de vedere al clasei. În cazul folosirii modulului de planificare a cursurilor opționale se afișează și
numărul de coliziuni din orarele elevilor precum și numărul total al ferestrelor acestora.

Aceste date furnizează deja o primă imagine de ansamblu privind calitatea orarelor. Uneltele pentru un
diagnostic precis vor fi descrise în capitolul 'Unelte de diagnosticare“ .

La terminarea optimizării, pe ecran se afișează un buton <OK> de culoare galben-albastru.

Notă
Fiecare orar este evaluat (coloana 'Evaluare'). Un orar este cu atât mai bun cu cât are mai puține puncte
de penalizare. Numărul de puncte depinde de cantitatea de date precum și de parametrii de ponderare.
Din această cauză, compararea numărului de puncte de penalizare între școli nu are niciun sens.

3.4 Vizualizarea rezultatelor optimizării

După  terminarea  optimizării  se  încarcă  cel  mai  bun  rezultat,  dar  pot  fi  încărcate  și  celelalte  orare
calculate, prin selectarea rândului corespunzător în partea superioară a ferestrei.

Dacă a fost activată opțiunea "Memorarea suplimentară a orarelor optimizate în fișiere de lucru" de la
<Parametri>, 'Diverse | Salvare',- fiecare orar este salvat în mod suplimentar într-un fișier propriu
(work1.gpn până la work n .gpn) în dosarul de lucru al Untis și poate fi afișat și analizat oricând.

După confirmarea, prin acționarea butonului galben-albastru <OK>, rezultatele individuale pot fi încărcate
din fișierele work.gpn sau de pe pagina 'Start' din meniu-ul 'Optimizare | Orare optimizate'. A doua
posibilitate există numai în sesiunea Untis în care s-a lansat optimizarea, adică dacă programul a fost
oprit între timp, comanda din meniu va fi inactivă.
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Pont!
Locul fișierelor work.gpn poate fi modificat prin definirea unei căi în câmpul 'Fișiere de lucru' de la punctul
'Amplasarea fișierelor' din secțiunea 'Diverse' la care se poate ajunge de pe pagina 'Start' prin acționarea
butonului <Parametri>.
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4 Unelte de diagnoză

Datele de bază și de curs ale școlii dvs conțin foarte multe informații care nu pot fi urmărite cu ușurință.
Din această cauză este foarte natural ca la introducere să existe erori, confuzii sau neclarități. Căutarea
lor este o sarcină grea dar necesară pentru care Untis vă oferă diverse unelte.

Capitolul nu se ocupă numai de erori, ci și de așa-zisele 'slăbiciuni în datele de intrare'. Prin aceasta se
înțeleg acele date care nu sunt eronate în sine, dar care pot duce la rezultate mai proaste, respectiv
neașteptate.

Planificare procentuală

Diagnostic

Diagnostic global

4.1 Planificarea procentuală

După  terminarea  introducerii  datelor,  este  recomandabil  să  lansați  mai  întâi  numai  o  planificare
procentuală a cursurilor (ex.30%). În acest mod, rezultatul va conține cu precădere cursuri pe care Untis
le cataloghează drept "dificile". De regulă programul pornește cu astfel de cursuri pentru a le introduce
cât mai repede în orar și pentru a se evita blocarea prematură a acestuia.

Indicație!
Dificultatea unui curs este cu atât mai ridicată cu cât elementele sale sunt mai puțin disponibile, cu cât
mai multe elemente sunt cuplate și cu cât este mai mare blocul de planificat.

Dacă Untis are probleme de planificare deja de la primele 30% din ore, și în fereastra auxiliară de
optimizare apar ore neplanificate chiar de la prima rulare de optimizare, va trebui, drept primă soluție, să
încercați să creșteți numărul orarelor calculate precum și numărul pașilor de optimizare. Dacă aceasta
nu aduce niciun rezultat, ar trebui verificate erorile din datele de intrare.

4.1.1 Exemplu

Înainte  de  a  descrie  câteva  exemple  de  erori  și  probleme  de  introducere  de  date,  vom  încerca  să
descriem pe scurt utilizarea planificării procentuale cu ajutorul unui exemplu.

1. Deschideți fișierul demo.gpn.

2. Ștergeti toate orarele cu ajutorul comenzii din meniu: "Planificare | Deplanificarea tuturor orelor" de
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pe pagina 'Start'.

3. Confirmați mesajul de atenționare care apare după aceasta prin acționarea butonului <Ok>.

4. Lansați o optimizare de orar cu butonul <Optimizare> de pe pagina 'Start' folosind valoarea 30 pentru
parametrul "% de planificat din orele clasei".

5. Afișați orarul clasei 1a (Meniu "Clase | Orar clasă vertical" de pe pagina 'Start').

Orarul obținut ar trebui să arate aproximativ așa ca în figură. Pot să apară însă diferențe în funcție de
versiunea Untis pe care o utilizați!

Subliniem din nou și aici că valoarea procentuală se aplică întregii școli și nu numai unor anumite clase.
În acest exemplu, în clasa 1a au fost planificate mai puțin de 30% din ore, spre deosebire de celelalte
clase unde au fost planificate, prin compensație, mai multe ore. Aceasta este o indicație că această
clasă are mai puține cursuri dificile decât celelalte.
6. Selectați cu mouse-ul cursul de lucru manual.

Cu ajutorul lupei de ore puteți observa că planificarea cursului de lucru manual este dificilă pentru că la el
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participă trei profesori (Andersen, Gauss și Curie), sunt necesare două săli (atelier și atelier textile) și
peste toate acestea, pe lângă clasa 1a, la curs mai participă și clasa 1b. Dacă acest curs ar fi fost
planificat de abia la sfârșit, ar fi fost mult mai greu să se găsească un moment în care să fie diponibili
profesorii, sălile și clasele.

Asa cum s-a menționat anterior, în cazul în care după o planificare procentuală apar ore neplanificate,
puteți presupune existența unor erori sau neclarități de introducere a datelor.

4.2 Restricții temporale

Restricțiile temporale reprezintă adesea un motiv de nerealizare a unui orar bun. Pentru urmărirea erorilor
și deficiențelor relative la datele de intrare, puteți  apela la o serie de liste predefinite. La toate  listele
relevante pentru optimizare, se poate ajunge din pagina 'Planificare' folosind meniul 'Rapoarte'.

Drept exemplu pot servi restricțiile orare aflate în coliziune reciprocă ale unei echipe de profesori. Din
figură reiese că numai joi nu există niciun bloaj pentru toți profesorii participanți.
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Această echipă de profesori nu poate ține un curs compus din 3 ore independente fără să contravină unui
blocaj (ceea ce programul de optimizare nu va planifica niciodată). sau contra condiției de a se planifica
numai ore independente (dacă se contravine acestei condiții, depinde de parametrii de ponderare cum ar
fi, de exemplu, "Evitarea erorilor de ore duble").

Informații suplimentare referitoare la echipele de profesori se găsesc în capitolul „Indicații de utilizare |
Echipe de profesori“.

4.3 Opțiuni

Un aspect important este și deosebirea între „ trebuie “ și „ se poate “.

Valoarea '2-2“ la un curs de 4 ore din câmpul 'Ore duble' obligă Untis la planificarea a două ore duble. O
valoare '1-2' lasă decizia la alegerea algoritmului pentru două dintre cele patru ore. Ele vor putea fi
planificate ca ore simple sau ore duble. Rezultatul optimizării este cu atât mai bun cu cât programul are
mai multă libertate.

4.4 Ore fixate

În plus, nu trebuie să  limitați  prea  tare  optimizarea  prin  planificarea  manuală.  Dacă  ați  fixat  manual
anumite ore independente, verificați încă o dată dacă aceasta este cu adevărat necesar (vezi și capitolul
 „Planificare manuala“ ).

4.5 Ponderi

Dacă rămân multe ore neplanificate, este de asemenea util  să  se  deschidă  încă  o  dată  dialogul  de
ponderare și să se verifice dacă este justificată definirea unora dintre parametri ca "extrem de importanți"
(5). Adesea, pentru rezolvarea problemei, este suficientă mutarea unora dintre reglaje cu o treaptă înapoi
pe "foarte important" (vedeți și capitolul „Ponderare | Indicații de utilizare“ ).

Procentajul va trebui apoi mărit pas cu pas până se obține siguranța eliminării tuturor slăbiciunilor de
introducere a datelor.
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Se va trece la strategiile de optimizare mai complexe numai după obținerea siguranței în ceea ce privește
corectitudinea datelor.
Diagnosticul și diagnosticul total, descrise în cele ce urmează, sunt unelte puternice pentru identificarea
și localizarea incompatibilităților cu datele inițiale.

4.6 Diagnostic

Cu ajutorul programului de diagnosticare se pot  analiza, pe de o parte,  datele  de  intrare  înainte  de
generarea orarului și, pe de altă parte, rezultatele optimizării după crearea orarului.

Pont:
Trebuie investit suficient timp pentru a analiza mesajele de pe pagina de date de intrare și a elimina
eventualele slăbiciuni ale introducerii datelor. Calitatea orarului calculat depinde direct de calitatea
datelor de intrare. Dacă există condiții generale greșite, contradictorii sau pur și simplu acestea sunt
inexistente, nici cel mai bun algoritm nu va putea produce un orar bun.

La diagnostic se ajunge cu ajutorul butonului <Diagnostic> de pe pagina 'Start'. Se deschide fereastra de
diagnostic care are două părți: fereastra de selecție la stânga și Fereastra de detalii la dreapta.

4.6.1 Fereastra de selecție

Fereastra de selecție este împărțită în două zone:

Probleme posibile în datele de intrare
Nerespectarea condițiilor în orar

Comutarea între cele două zone se face selectându-le în partea superioară a ferestrei. Amândouă zonele
sunt alcătuite din rubrici care împart punctele de diagnostic în diverse teme. În dreapta, lângă rubrici, se
afișează suma erorilor din respectiva temă. Dacă numărul este afișat pe fond roșu, înseamnă că există
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cel puțin o mare problemă (o problemă cu pondere mare). Diversele domenii pot fi deschise unul câte
unul ca în cazul Windows Explorer sau acționând simbolul "+".

Ponderea diferitelor criterii de diagnostic este afișată pe coloana 'Gw'. În figură, criteriul 'Materie 1/zi
imposibil' are pondere 5. Ponderile au fost definite în dialogul de ponderare . Acele criterii de diagnostic
care au * în coloana 'Gw' nu pot fi ponderate. Coloana 'Anz' afișează numărul de erori descoperite pentru
fiecare criteriu de diagnostic.

În mod implicit se afișează numai acele criterii de diagnostic pentru care au apărut erori. Acestea se
afișează cu ajutorul butonului <Filtru> din bara de simboluri a ferestrei de diagnostic împreună cu
câmpurile de filtrare pe fond verde (Valoare >=1 în coloana 'Anz').
Figura arată cum se poate limita, de exemplu, afișarea punctelor de diagnostic numai la acele
neconcordanțe care se referă la ponderi de 4 sau mai mari.



34

 Afișarea formei normale 

Cu ajutorul acestui buton fereastra de diagnostic se reglează la dimensiunea
optimă.

 Reîmprospătarea ferestrei 
Prin acționarea acestui buton, se lansează un nou proces de diagnosticare. Recalcularea se face și
dacă se închide fereastra de diagnostic după care se deschide cu butonul <Diagnostic> de pe pagina
'Start'.
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Trebuie avut în vedere că diagnosticul se referă întotdeauna numai la o săptămână. Aceasta este
necesar, deoarece dacă se folosește modulul de orar multisăptămânal sau cel de perioade, în două
săptămâni succesive pot să existe orare foarte diferite (de exemplu pentru clase cu cursuri cu durată mai
mică decât un an școlar). Dacă se analizează un astfel de orar, prin stabilirea datei (în cadrul
elementelor de comandă deja descrise) se poate defini săptămâna în care se face analiza.

4.6.2 Fereastra de detalii

În fereastra de detalii care se găsește în partea dreaptă a ferestrei de diagnostic, se pot obține informații
mai precise relativ la diversele puncte activate în fereastra de selecție.

Acționarea legăturii 'Afișarea ferestrei relative' deschide dialogul relevant pentru problema diagnosticată.
Din figură rezultă, de exemplu, că pentru cursul 82 nu a fost definită nicio sală pentru profesorul Gauss.
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Imediat ce problema a fost rezolvată, aceasta este semnalizată prin bifare în coloana de stare (semafor)
a diagnosticului. După recalcularea diagnosticului, problema nu se mai afișează.
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Diagnosticul semnalează probleme posibile în date, respectiv orar. Se poate întâmpla, de exemplu, și să
se fi definit cu bună știință un curs fără sală. În astfel de cazuri, se poate trece peste mesajul din
diagnostic sau se poate marca mesajul drept ignorat folosind tasta din dreapta a mouse-ului și selecta
'Ignorarea erorii'.

Dacă se dorește blocarea afișării în listă a acestor mesaje, atunci în meniul contextual care se deschide
cu tasta din dreapta a mouse-ului trebuie aleasă comanda "Mascarea erorilor ignorate"
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Notă
Comanda 'Ignorarea erorii' din meniul contextual al diagnosticului, servește exclusiv pentru claritatea
afișării diagnosticului. Ea nu are niciun efect pentru o optimizare ulterioară a orarului

4.6.3 Materie 1/zi imposibil

În fereastra de detalii a diagnosticului se afișează un text explicativ pentru fiecare punct de diagnoză.
Punctul 'Materie o dată pe zi - imposibil' din 'Date de intrare | Clase' necesită o atenție deosebită. În mod
normal, algoritmul orarului încearcă să programeze o materie numai o dată pe zi. Dacă nu este posibil,
deoarece trebuie distribuite prea multe ore, materiile respective sunt listate în diagnostic.

În figura de mai jos, pentru cele două cursuri cu câte 5 ore de engleză și germană ale clasei 1a a fost
prevăzut un profesor auxiliar cu materia FU. Prin aceasta, pentru 1a a fost definit un curs FU cu 10 ore/
săptămână care unește cele două cursuri. Untis va încerca apoi să planifice această materie numai o
dată pe zi. Deoarece într-o săptămână de 5 zile nu se pot planifica 10 ore independente, acest caz este
listat în lista de erori.
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Posibilități de soluționare pentru acest exemplu concret:

Definirea de ore duble sau blocuri de ore
Activarea opțiunii '(2) și de mai multe ori pe zi' pentru materia FU în datele de bază ale materiilor.
Modificarea denumirii materiei pentru unul dintre cele două cursuri (ex. 'FU_D' pentru cursul auxiliar de
germanăf)

4.7 Diagnostic global

Diagnosticul  global  dă  o  imagine  de  ansamblu  asupra  claselor,  respectiv  profesorilor  care,  conform
datelor inițiale introduse, au orarele cele mai proaste.  Apelul  se  face  din  pagina  'Planificare'  folosind
meniul 'Diagnostic | Diagnostic global'.

La fel ca diagnosticul , diagnosticul global se calculează numai pentru o anumită săptămână.

În funcție de parametrul ales (clasă sau profesor), în fereastră se listează pe rânduri toate elementele
școlii. Sortarea este efectuată după coloana 'Puncte' care conține rezultatul evaluării calității orarului
elementului respectiv. Cu cât numărul de puncte este mai mare, cu atât planul este mai prost.

În următoarele coloane se afișează cele mai rele trei ore. În imagine, cea mai rea oră a clasei 2b este joi
în ora a 7-a. Dacă se selectează cu mouse-ul numărul de puncte, în coloana 'Motiv' se afișează motivul
pentru care ora respectivă este astfel evaluată. În plus, lângă fereastra de diagnostic, se afișează o
fereastră de orar sincronizat cu ora respectivă. În exemplu se dă drept motiv 'Sală indisponibilă'. S-ar
putea obține o evaluare mai bună prin planificarea unei săli.
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Dacă în coloana 'Grund' (motiv) nu există date, orarul total al respectivului profesor sau al respectivei
clase este evaluat deja ca fiind foarte bun. Ora afișată este printre cele mai proaste trei ore ale
elementului, dar încă foarte bună. Din această cauză se poate renunța la o modificare manuală a
orarului.

Deci, în timp ce diagnosticul dă o imagine asupra totalității orarelor, cu ajutorul diagnosticului global se
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pot îmbunătăți punctual cele mai proaste orare ale școlii și se pot vedea imediat cauzele slabei evaluări.

4.8 Analiza - CCC

Pentru ca în final să obțineți  un orar bun, este important  ca la planificarea orelor să găsiți  eventualele
locuri înguste și să le eliminați înainte de optimizare .

Aceste locuri înguste apar sub forma unor lanțuri de conflicte (Complex Conflict Chains, pe scurt CCC).
Printre ele se găsesc acele grupe de activități școlare care nu pot fi planificate simultan deoarece sunt
impiedicate de către clasele participante sau de către profesorii cuplați.

Indicație!
Suma totalurilor orelor săptămânale ale cursurilor dintr-un lanț, este o măsură a gradului de dificultate a
planificării lanțului. Dacă ea este mai mare decât numărul de ore disponibile ale rastrului de timp,
planificarea completă a lanțului este, în principiu, imposibilă.

Analiza CCC poate fi apelată din fila 'Planificare' cu comanda de meniu 'Diagnostic | Analiză CCC' și
evidențiază lanțurile cele mai lungi. Pentru școlile mari, analiza tuturor cuplajelor poate să dureze câteva
minute.

4.8.1 Informații în timpul analizei

În timpul rulării analizei, în partea superioară a ferestrei, se afișează (în dreapta, lângă cuvântul "curs")
numărul cursului prelucrat la acel moment. Numărul total de cuplaje de verificat și cel al cuplajelor deja
verificate este afișat alături, între paranteze.

Cu ajutorul butoanelor <Întrerupere>, rezpectiv <Start analiză> din bara de simboluri ale dialogului se
poate întrerupe o analiză în curs, respectiv se poate lansa una nouă.
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4.8.2 Fereastra CCC

În partea superioară a ferestrei se poate observa că există 82 de cursuri și 16 cuplaje. Rezultă că există
peste 3 milioane de combinații care ar trebui verificate.

Fereastra din mijloc
În fereastra din mijloc se afisează CCC-urile (pe rânduri). În prima coloană se găsesc totalurile orelor
săptămânale ale fiecărui lant, iar în dreapta numerele cursurilor din lanț. Lângă unele elemente ale
lanțurilor se afișează între paranteze, numele scurte ale profesorilor - vom reveni la aceasta cu mai multe
detalii mai târziu.

Lupa CCC
Datele din fereastra inferioară, lupa , se modifică în funcție de informațiile marcate în fereastra din mijloc.
În cazul nostru, a fost selectat cursul 80 (Ander). Câmpul cu cursul numărul 80, precum și cel cu
numărul orelor săptămânale vor fi afișate pe fundal albastru deschis în lupă. În același timp alte câteva
câmpuri se vor colora în rosu.

Datele din lupă se citesc după cum urmează: Cursul cu nr 80 care are 2 ore / săptămână este urmat de
clasa 4 și ținut de profesorii Ander și Curie.

La unele cursuri iau parte mai multe clase, respectiv profesori (ex. Nr. 6 - 3 clase, 7 profesori). În aceste
cazuri, în coloanele 'Clase', respectiv 'Profesori', se listează toate elementele unele lângă altele.

Marcajele roșii din celelalte câmpuri indică motivul pentru care cursul respectiv nu se poate planifica
simultan cu cursul selectat în fereastra din mijloc. Cursul 80, de exemplu, nu poate fi planificat simultan
cu cursul 5 deoarece amândoua cursurile sunt urmate de către clasa 4. În schimb, cursul 6 se referă la o
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altă clasă, dar nu poate fi planificat simultan cu cursurile 82, 80 și 26 deoarece sunt predate de către
profesorul Ander.

4.8.3 Scurtarea CCC-urilor

Lanțul cel mai lung - primul rând din fereastra din mijloc - are 26 de ore care nu pot fi planificate simultan.
Desigur, pentru fiecare profesor, clasă și curs pot fi definite restricții de timp și alte condiții suplimentare.

Indicație!
Din această cauză un număr mare de lanturi cu multe ore reduce foarte rapid posibilitățile de planificare.

Există posibilitatea de a scurta lanțurile prin alocarea unui alt profesor la unele cursuri.

Acel profesor a cărui schimbare ar scurta lanțul cu cele mai multe ore, este considerat critic. Analiza-
CCC furnizează numele scurt al acestuia în zona de mijloc a ferestrei între paranteze, lângă numărul
cursului.

Dacă nu se afișează niciun element critic, nu se poate aștepta nicio îmbunătățire în urma unei permutări,
de exemplu printr-un număr mare de clase implicate.

4.8.3.1 Lista echipelor de profesori

Pentru a obține o bună vedere de ansamblu asupra componenței echipelor de profesori,  se pot  folosi
butoanele <Afișarea listelor de echipe de profesori> respectiv <Imprimarea listei echipelor de profesori>
în fereastra CCC.

La sfârșitul listei se afișează profesorii și echipele de profesori (cuplajele), în care sunt implicați. Cu cât
numărul echipelor de profesori este mai mare, cu atât este mai greu, din acest punct de vedere, să se
planifice cursurile acestor profesori. În exemplul de mai jos este cazul profesorului Ander care este
planificat în cinci echipe de profesori diferite.

În consecință, aceasta înseamnă că un orar este cu atât mai ușor de creat cu cât numărul de echipe
diferite de profesori este mai mic. Dacă, de exemplu, Ander a fost deja planificat o dată într-un cuplaj cu
Gauss, atunci din punctul de vedere al programului ar fi bine ca aceeași echipă să fie folosită și pentru
alte cursuri. Modulul 'Planificarea cursurilor și calculul valorilor' oferă ajutor pentru aceasta sub forma unui
cod al culorilor în propunerile pentru profesori. Informații detaliate se pot găsi în manualul modulului.
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