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aSc Седмично разписание

1 General

1.1 PDF documentation

You can download this online help in PDF format:

Several versions are available, the content is the same. Just select the layout that fits you more:

Portrait 1 column

Good for online reading or those who prefer big letters.

Portrait 2 columns

Save some space. 

Also good when your printer can print booklets or more pages on one A4. You can also use FinePrint software to print booklets.

Landscape 4 columns

Good when you want to print less pages and do not want to bother with booklets.

The PDF for aSc Substitutions can be found here:

2 Първи стъпки

2.1 Стартиране на софтуера

След инсталирането,  вие можете да намерите иконите на "aSc Седмично разписание" и "aSc Заместване" на

работния екран/десктопа на Вашия компютър и в менюто - Стартиране/Програми. 

Ако стартирате "aSc Седмично разписание", на екрана ще видите следното: 

Предлагаме ви първо да изгледате видео презентацията, тъй като тo представя най-основните характеристики на

софтуера и можете бързо да получите информация какво може да се прави със софтуера и къде можете да намерите

необходимата информация.

След като вече сте се запознали с видео презентацията, можете да създадете ваше седмично разписание с ваши данни.

От вас се изисква само да изберете опцията:

Работа с програмата. Вижте: 2.3 Създаване на ново/отваряне на съществуващо седмично разписание.
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2.2 Запознаване с видео презентацията

Видео презентацията може да се пусне или от диалоговия прозорец за демонстрации или от менюто -

Ръководство/Демонстрация:

Видео презентацията се състои от няколко части. Кликнете с мишката върху бутона, за който бихте искали да научите

повече.

След това прочетете текстовете и натиснете клавиш Enter, за да продължите да гледате видео презентацията. След

приключването на дадена част, вие се връщате обратно в диалоговия прозорец и от там можете да изберете друга част.

2.3 Създаване на ново/отваряне на съществуващо седмично разписание.

След стартиране на програмата ще се появи следният екран: 

Създаване на ново разписание: След избиране на "Създай ново разписание" програмата ще създаде празно

разписание и ще отвори поредица от диалогови кутии за вкарване на данни. Това спомага данните да бъдат вкарвани в

правилната последователност.
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Съществуващо седмично разписание може да се отвори като се кликне върху името на файла в част Последни

файлове, която показва последните осем документа, с които сте работили. Ако търсите по-стар файл, кликнете върху

Отвори от диска, за да търсите файла във вашия компютър.

Забележка:

- можете да използвате екрана с настройките по-късно по всяко време чрез менюто - Задание/Помощник за настройки

- добра идея е да прегледате и някои демо файлове. Първо прегледайте Основните демо файлове. След това може да

поискате да прегледате файлове, специфични за дадена страна. Всички демо файлове  представляват седмично

разписания от съществуващи училища.

2.4 Основни данни

Като използвате менюто Основен/Нов или Задание/Помощник или Стъпка 1 от помощния екран за настройка, можете да

въведете следните данни:

1. Имe на училището

2. Учебна година

3. Дни, за които ще създавате седмично разписание (ако във вашето училище има часове и в събота, е необходимо да

включите в списъка и събота).

4. Брой часове на ден. Това е максималният брой часове, които имате във Вашето училище.

5. Отбележете ако искате да използвате нулеви часове. Много училища имат специален час преди започване на учебния

процес. Ако във Вашето училище няма такава практика, махнете тази опция.

6. Ако имате разписание за повече от 7 дни, можете да вкарате брой дни в последната кутийка за комбинации. Ако имате

по-малко от 7 дни, оставете кутийката за комбинации празна. Ако имате разписание за 2 седмици, моля прочете част: 

11.2 Двуседмично разписание.

Преминете от Стъпка 2 към Стъпка 3 като цъкнете върху Продължи.

Забележка 1 -  Всички данни, които са въведени в Помощника за настройки могат да бъдат променени по всяко време

по-късно.  Можете да извикате Помощника за настройка чрез менюто - Задание/Помощник.

Забележка 2 - Регистрационният ви номер е свързан с името на вашето училище. Ето защо, ако той се промени,

програмата автоматично ще се затвори. При следващо пускане е необходимо да въведете истинското име на училището

и регистрационен номер, или да въведете ново име на училището и да регистрирате програмата отново.

Забележка 3 - Бутон звънец обозначава кога започват и свършват вашите часове.
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2.5 Учебни предмети

В тази стъпка въвеждате предметите, които ще се преподават през учебната година. Можете да създадете съвсем нов

учебен предмет или да редактирате съществуващ предмет.

Това са опциите, които можете да въведете за всеки предмет:

4.1 Подготовка на домашна работа

16.1 Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)

4.2 Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие

4.3 Класни стаи по учебни предмети

Моля обърнете внимание, че това не е данъчна декларация - не е необходимо да попълвате всички полета; попълнете

онези, които разбирате и наистина искате да използвате; можете да промените всяка стойност по всяко време по-късно.

Не се безпокойте.

2.6 Класове

Както и в предходната стъпка, тук можете да създавате, редактирате или изтриете даден клас. Можете да въведете други

данни за даден клас: Часове, Групи, и Време, в което не трябва да имат учебни часове.

Можете да намерите подробна информация за Класове тук:

5.3 Делене на групи

5.2 Условия за класове

5.4 Учебни часове

Page 4/253



aSc TimeTables - Online Help

5.5 Детайли

Забележка 

- Последователността, в която са показани класовете в този списък е същата както и тази, показана на главния екран и в

която те се принтирани. Виж: 3.1 Как да избера учители/ класове/ учебни предмети/ класни стаи?

2.7 Класни стаи

Както и в предишната стъпка, тук можете да създадете, редактирате или изтриете класни стаи. Можете също така да

въведете кога дадена класна стая е свободна. 

8.2 Какво е споделена класна стая? 

8.6 Как да обознача, че не можем да използваме класна стая по определено време?

8.4 Как да обознача Основна класна стая за учител?

8.3 Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?

Въвеждането на класните стаи може да бъде пропуснато и направо да създадете седмично разписание без да въвеждате

класни стаи.

 

Повечето училища, обаче, имат сериозен недостиг на класни стаи и график, който е генериран без класни стаи би бил

неизползваем. Ето защо, въвеждането на класните стаи е не само добре, защото дава информация на учениците къде да

отидат, но и защото казва на генератора на алгоритми да не слага 3 часа по Физическо възпитание и спорт по едно и

също време, когато в училището има само два физкултурни салона.

2.8 Учители
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Тук можете да използвате бутони Нов, Редактирай и Премахни, за да добавяте, редактирате и премахвате учители.

Можете да използвате бутон Условия, за да въведете интервали, в които съответният учител не може да води часове.  

Освен това можете и да настроите:

� Часове, които преподава

� Цвят - изберете цвят за дадения учител

� Ограничения -  настройте други особености за учителя. Това включва максимален брой на прозорци, брой дни, когато

може да преподава и максимален брой часове, които може да преподава последователно.

� Цветове за всички - ще бъдат зададени стандартни цветове за всички учители.

За повече детайли, моля прегледайте следните части:

6.4 Норматив

6.3 Въвеждане на допълнителна информация за учителите

2.9 Часове

Като кликнете върху бутон Часове в менютата за въвеждане на Учители и Класове  можете да видите на екрана часовете

на определен клас и учител.

Тук можете да добавяте нови часове, да редактирате съществуващи часове, да премахвате някои часове, да добавяте

още часове едновременно, а също така и да копирате часове на друг клас.

Вижте тези части от ръководтсвото:

6.4 Норматив

7.1 Добавяне и корекция на учебен час
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2.10 Проверка и генериране

След като нанесете основните данни, можете да генерирате седмичното разписание. Натиснете бутон "Генерирай

разписание", за да генерирате разписанието:

Диалоговият прозорец за генериране ще предложи да тествате седмичното разписание преди генерирането. Добра идея

е да прегледате темите, които обясняват процеса на генериране:

24.1 Стартиране на генерирането.

и

24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание.

Ако все още не сте направили това, нашият съвет е да прегледате видео презентацията:

2.2 Запознаване с видео презентацията

3 Въвеждане на данни

3.1 Как да избера учители/ класове/ учебни предмети/ класни стаи?

Можете да използвате двата малки бутона в долния десен ъгъл на списъка с учители/ класове/ учебни предмети/

класни стаи, за да размествате местата на обектите в списъка.

Само кликнете върху обекта, който искате да разместите в списъка и използвайте стрелките нагоре/ надолу, за да го

преместите на желаната позиция. За класове, учители и класни стаи това ще доведе и до промяна в изгледа на редиците

на разписанието на основния екран в Цялостен/ Учители/ Класни стаи.

Друг начин да разместите обектите в списъка е да кликнете върху полето с наименованието на колоната. Това ще

размести списъка, съобразно тази колона. По този начин можете да селектирате обекти, например по име � собствено

или фамилно, или която и да било друга колона. Този избор, обаче, е временен - можете да го отмените и да се върнете
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и използвате първоначалната последователност.

Когато списъкът е подреден според някоя колона, малките бутони долу вдясно се променят в бутони за заключване

(ключ) и отказ (хикс).

С бутона за заключване можете да направите текущия (временен) избор постоянен. Като използвате бутона за отказ,

можете да отмените временно избраната последователност на списъка с обекти и да се върнете към първоначалната

(постоянна) последователност.

Забележка:

1. Временният избор няма да промени последователността на обектите в изгледите на разписанията.

2. Ако искате да подредите обектите в низходящ ред, кликнете два пъти върху наименованието на колоната.

3. С Ctrl+click върху полето с наименование на колоната може да сортирате по няколко колони.

3.2 Условия

За класове, учители, класни стаи и учебни предмети може да определяте т. нар. "Условия". С тях се определя кога може

да има часове (зелено) и кога не може да има часове (червено). Също така може да определяте "позиции с въпросителен

знак", където може да има часове, но бихте искали да избегнете провеждането на часове тогава:

Може да кликнете върху една клетка, за да промените нейния статус, или може да кликнете върху клетката с името на

колоната или реда, за да промените статуса на целия ден. Така, ако учител не може да дойде в петък, просто кликнете

върху наименованието на ред петък и целият петък ще бъде блокиран.

Забележка:

- Всеки час има много условия - за учебния предмет, за учител/и, за клас/класове, за класна/и стая/стаи. Те се прилагат

заедно и затова, ако някоя позиция е блокирана само в едно от тези условия, позицията се блокира и за този час.

3.3 Мога ли да използвам данни от предходната година?

Да, можете. Всъщност, това е много просто:

Отворете Вашия файл 2004/2005 и използвайте менюто Файл/ Запази като. След това запазете този файл под различно

име, например "razpisanie2005-2006".

След това можете да добавяте нови данни и да премахвате данни, които не са валидни за новата учебна година.

По този начин можете да пестите време като използвате повторно вече въведени данни за графика.

Забележка: В някои случаи има смисъл да се промени наименованието на класовете. Например, ако клас 2А има почти

същите часове, каквито е имал предходната година, просто можете да отидете в меню Задание/ Класове/ 

Редактирайте клас 1А и да променете името на 2А. Като направите това, новият клас 2А ще има същите часове, които е

имал предходната година, когато се е наричал 1А.
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3.4 Допълнителни полета

Може да определите и да въведете допълнителни полета за всеки учител, клас, класна стая или учебен предмет за

цялото седмично разписание.

Например, ако е необходимо да въведете и принтирате за всеки учител неговата позиция, можете да отидете на

допълнителни полета за учители:

И тук може да натиснете бутон Добави и да създадете ново допълнително поле, наречено "Позиция". 

След като вече сте създали това поле, може да въведете стойност за всеки учител:

Виж също:

28.1 Проекти за печат
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4 Въвеждане на данни - учебни предмети

4.1 Подготовка на домашна работа

Когато добавяте нов учебен предмет или редактирате съществуващ, можете да използвате чекбокса "Изисква се

подготовка на домашна работа", за да отбележите онези предмети, които изискват подготовка на домашна работа.

След това можете да уточните максималния брой на тези предмети, които могат да се изучават в един ден. Можете да

отбележите това индивидуално за всеки клас:

 

По този начин можете да балансирате времето, което е необходимо на учениците за подготовка за училище всеки ден.

Можете да избегнете ситуации, където един клас може да има един ден с лесна програма, след който следва ден с

трудна програма с много предмети, за които е необходима подготовка у дома.
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4.2 Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие

За определени предмети можете да отбележите, че двойните часове не могат да продължават по време на голямото

междучасие. Например, не искате на учениците да е позволено да закусват по средата на лабораторно упражнение по

химия.

Първо трябва да добавите междучасията в седмичното разписание:

10.5 Как мога да принтирам междучасията между часовете?

След това, по подразбиране всички двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие. 

Mожете да определите индивидуално за всеки предмет дали двойните часове могат или не могат да продължават по

време на голямото междучасие. Можете да направите това чрез бутон "Ограничения":

4.3 Класни стаи по учебни предмети

След като кликнете върху менюто "Предмети" и изберете за конкретен предмет опцията Редактирай/ Класни стаи, се

появява следният диалогов прозорец:
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Тук можете да определите класните стаи, в които ще се преподава определен учебен предмет.

Тази функция може да се използва по два начина:

1. Всеки път, когато добавяте нов час, в зависимост от въведените учебни предмети, програмата автоматично ще избира

класните стаи и така ще спести усилието вие да ги нанасяте. Разбира се, можете винаги да промените дадена класна

стая, ако определен учебен предмет изисква това.

2. Втората възможност е да използвате бутон "Задай за всички часове по този предмет".

Като направите това, можете да Заместите/ Добавите класните стаи за часовете, които вече сте определили.

5 Въвеждане на данни � класове

5.1 Какво са паралелки (класове)?

Паралелка

Паралелката е група от ученици, които следват сходен график/ програма. 

Например, училището е разделило учениците от пети клас в шест паралелки - 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е:
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Учениците от 5А следват сходно седмично разписание. То вероятно няма да е абсолютно еднакво за всяко дете, защото

5А клас може да бъде разделен на групи.

Отделни ученици/ Физкултурни салони

Повечето училища не се нуждаят от Отделни ученици � часовете се отбелязват като Математика за 6А, или Физическо

възпитание и спорт за 1А/ момчета.

За определени графици, обаче, е необходимо да се въведат отделни ученици. Всеки ученик ще принадлежи към

определена паралелка, например Иван от 4А.

Гимназии

Ако няма ясно обособени групи с деца, които следват еднакъв график, може да въведете само една "паралелка" за всеки

клас. Нещо подобно на:
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Думата �клас� не обозначава отделен час. За тази цел ще използваме думите �секция� или �урок/час�.

Забележка: 

- Възможно е двата подхода да се комбинират свободно в едно седмично разписание - някои часове могат да се

определят за паралелки, други за отделни ученици.

- можете също така да създавате часове, които ще са за слети �класове�.

5.2 Условия за класове

Като кликнете върху Условия, можете да определите кога дадена паралелка може или не може да има часове. Можете

да дезактивирате часовете в седмичното разписание за времето, за което паралелката не може да има часове.

Може да определите подходящото време като кликнете върху дадена клетка или върху клетка с наименованието на

ред/колона.

Вижте още:

3.2 Условия
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5.3 Делене на групи

Всеки клас може да бъде разделен на различни групи. При деленето всеки клас може да бъде разделен на неопределен

брой групи.

 

Когато се създава даден час, винаги може да определите група за него. Например, Физическо образование и спорт - 2

пъти седмично за Група момчета, или Английски език - 3 пъти седмично за Група напреднали, или Математика - 3 пъти

седмично за цялата паралелка, защото целият клас/паралелка е също една група.

Програмата автоматично ще създаде делене по тези първоначално въведени критерии за един нов клас:

Делене 1: Група 1/ Група 2

Делене 2: Момчета/ Момичета

Часовете за групите от едно делене могат да се преподават едновременно.

Това означава, че, например, ако Група Момчета имат час в определено време, само часовете на Група Момичета могат

да протичат едновременно с тях. Часовете на Група 1 не могат да бъдат преподавани по това време (защото вероятно

има няколко момчета в Група 1).

Освен това може да създавате допълнително делене, например делене, коeто се състои от 3 групи според нивата на

умения или други критерии:

Делене 3: Първа група/ Втора група/ Трета група

Делене 4: Начинаещи/ Среднонапреднали

Делене 5: Ученици, изучаващи английски език/ Ученици, изучаващи немски език

Отново � часовете за Първа, Втора и Трета група могат да се преподават едновременно. Но час на Първа група не може

да се преподава по същото време, когато Начинаещи и Среднонапреднали имат часове.

Диалоговият прозорец показва деленето на определен клас. Всяка линия представлява едно делене, в което всички групи

са въведени. Деленето може да бъде променяно чрез клик върху Редактирай или чрез двоен клик върху линията в

диалоговия прозорец Определете делене.

Освен това, е възможно да се добави ново делене чрез клик върху Добави делене. И в двата случая ще се появи

диалогов прозорец, в който може да въведете наименованията на отделните групи.
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Въведете имената на групите в съответните редове. След като кликнете върху OK, програмата ще избере попълнени

редове и ще ги интерпретира като имена на нови групи.

 

Всяко делене може да бъде изтрито. В този случай всички часове, които са заложени на това делене, също ще бъдат

изтрити. Ако редактирате имената на групите, но не промените броя на групите в дадено делене, всичко ще бъде

запазено. Така ще може да корегирате правописни грешки или да модифицирате имената на групите в дадено делене.

Вижте също:

9.1 Типична ситуация: Двама учители преподават два учебни предмета в един клас по едно и също време.

5.4 Учебни часове

При кликване върху Часове може да видите на екрана учебните часове, определени за класа.

Стандартната процедура по изготвяне на разписанието започва с въвеждане на класовете, следвано от въвеждане на

учителите и техния норматив. 

Тъй като процедурата за въвеждане на учебните часове за един клас е същата както и процедурата на въвеждане на

норматива на учителите, ще опишем двата начина в частта за въвеждане на норматива на учителите в: 6.4 Норматив
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5.5 Детайли

След като кликнете върху бутон Ограничения, ще се появи следния диалогов прозорец:

В този диалог прозорец може да:

1. Настройвате учебен блок. Можете да позволите на класа да идва от втори час. За разширени настройки можете да

използвате бутон Разширени. Вижте: 17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си

тръгват по-късно от училище.

  

2. Въвеждате максимално позволения брой часове на ден, които изискват подготовка. Вижте: 4.1 Подготовка на домашна

работа

3. Вземате решение дали групите ученици трябва да приключват учебния ден по едно и също вреве. Вижте: 17.6 И двете

групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

4. Определите време за Обяд. Вижте: 5.6 Как да се определи кога един клас може да обядва?

5. Зададете максимален  брой часове с въпросителен знак, т.е. максималният брой часове, които могат да се поставят в

позиции, маркирани със знак �?� в �Условия�. Вижте: 17.1 Как да обознача, че даден клас може да има максимум един

седми час или максимално един нулев час?

6. Настроите програмата така, че класният ръководител да преподава на класа в определено време през седмицата.

Вижте: 15.6 Нашите класни ръководители винаги трябва да преподават първи час

Забележка: Може да въвеждате тези възможности по всяко време, докато тече процесът на изготвяне на разписанието.

Като начало може да ги игнорирате и, може би по-късно, когато работата с графика върви по-гладко, да внесете още нови

условия.

5.6 Как да се определи кога един клас може да обядва?

Ако учениците обядват през междучасието между петия и шестия учебен час, или ако всички ученици обядват след

приключване на часовете, не е нужно да въвеждате обяд в програмата.

Ако всички класове обядват през шестия час, може да означите това с Условия за класовете. Маркирайте шести час в

Условия (може да направите това и ако, например, 1-4 клас имат почивка за обяд по време на шестия час, а 5-8 клас имат

почивка за обяд през седмия час - само определете условията за съответните класове).

Ако учениците, обаче, трябва да обядват по време на петия или шестия час, и програмата трябва да избере един от тях,

трябва да уточните кой, за да може алгоритъмът да остави свободно време за обяд всеки ден. Можете да направите това

в Клас/Ограничения.
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Ако, например, уточните, че обядът трябва да бъде в периода между петия и седмия час, софтуерът ще остави един

свободен час през този интервал от време - или пети, или шести, или седми учебен час. Така учениците ще имат поне

един свободен час за обяд всеки ден. 

Може също да уточните, че не желаете да има учебен процес след обяда, в случай че те обядват в последния от

посочените за обяд интервали.

Казус, когато не желаете да има само един час след обяда:

17.5 Изгягвайте часове след обедната почивка.

5.7 Брой ученици в клас

За всеки клас може да посочите броя на учениците  му:

Можете също да посочите размера на всяка група, ако използвате групите:
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Вижте също:

8.8 Капацитет на класната стая

6 Въвеждане на данни - Учители

6.1 Как се настройва Неподходящо време за учители

В диалоговия прозорец за учители можете да уточните кога всеки учител може да преподава. Възможно е да настоите

това в менюто Задание/ Учители/ Условия.

При кликване на конкретен ден (на ред) или час (колона), можете да отбележите за целия ред или колона желаната

опция. С едно кликване можете да настроите така, че този учител не може да преподава, например в петък, или може да

преподава седми час само в случай, че няма друга възможност.

Ако имате учители, които преподават само два дни седмично и е без значение кои са те, моля вижте също:

15.1 Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.
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6.2 Как да обознача класен ръководител?

Моля прегледайте картината:

Забележка: Имената на класните ръководители се принтират в горния десен ъгъл на седмичното разписание на класа.

Вижте също: 15.6 Нашите класни ръководители винаги трябва да преподават първи час

6.3 Въвеждане на допълнителна информация за учителите

В този диалогов прозорец можете да направите следните неща:

1. и 3. Да ограничите броя на прозорците в седмичното разписание на даден учител и Учителят не може да има три

прозореца в един ден. Вижте: 15.2 Прозорци на учители в разписанието

2. Да ограничите броя на дните в които учителят може да преподава. Вижте: 15.1 Имаме учител, който преподава само

2 дни през седмицата и няма значение кои са те.

4. Да дадете максималния брой прехвърляния от една сграда в друга на ден.
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Вижте: 21.2 Прехвърляния между сградите

5. Да настройвате максимален/минимален брой на часовете на ден.. Вижте: 15.9 Как да обозначим минимален и

максимален брой часове, които даден учител трябва да има в един ден?

6.Да намалявате броя на последователните часове.. Броят конкретизира максималния брой часове, които даден

учител може да преподава без почивка. Вижте: 15.7 Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част

последователно

7. Максимум въпросителни знаци. Вижте: 15.8 Как да обозначим, че един учител  може да преподава само един седми

час?

Забележка:

-ако не обозначите данните в точка 1 и 6, ще се прилагат глобални стойности, заложени в Разписание/ Параметри.

- можете също да натиснете бутон "Настрой всички", за да копирате настройката на повече или на всички учители.

6.4 Норматив

След като в меню Учители кликнете върху бутон Часове или при въвеждане на нов учител, ще се появи следния

диалогов прозорец:

Същият диалогов прозорец се появява, когато редактирате часовете на определен клас.

Всеки ред представлява един час. Данни, които се виждат: учебен предмет, клас (или класове в случай, че той

преподава в слети класове), продължителност на учебен час, брой часове на седмица, групи в определен клас, класна

стая, цикъл и други учители.

Кликнете два пъти на всеки ред, за да редактирате настройките за часовете

В долната част на екрана има бутони за добавяне, редактиране или изтриване на норматива.

Както и при други списъци, имате възможност да сортирате списъка като кликнете на заглавието на колоната. Като

използвате иконата за уголемяване в горния десен ъгъл, можете да уголемите прозореца до цял екран. 

Като използвате CTRL/ SHIFT можете да избирате повече часове и да ги триете или да ги копирате в друг клас/учител. 

Вижте също:

7.1 Добавяне и корекция на учебен час
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6.5 Апробация/ Сертифициране

За всеки учител можете да въведете учебните предмети, които той/тя има правоспособност да преподава.

Тази информация се използва само за да определи софтуера подходящо заместване при отсъстващ учител. 

Първо трябва да кажете/зададете на софуера, че искате да използване апробиране:

След това за всеки учител можете да изберете учебните предмети, за които той има съответната правоспособност да

преподава:
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6.6 Конфигуриране формата на името (собствено име/ фамилно име)

При експорт на данни от aSc Разписанието, можете понякога да откриете, че собственото и фамилното име са

разместени. Фамилното име е изнесено като собствено име.

За да оправите това, трябва да конфигурирате формата на имената в aSc Седмично разписание. Можете да направите

това в менюто Възможности/ Персонализиране на софтуер/ Потребителски интерфейс/ База данни/ Формат на име

.

Обикновено ще искате да настроите формат от:

[Собствено име] [Фамилия]

към:

[Фамилия] [Собствено име]

или (имената са отделени със запетая):

[Фамилия], [Собствено име]

Не забравяйте да запазите седмичното разписание след като сте конфигурирали това. След това се опитайте да

експортирате данните отново.

Забележка:

Същата настройка се прилага и при импорт на данни от друг файл. Трябва да конфигурирате това преди да започнете

импортирането.

7 Въвеждане на данни � учебни часове

7.1 Добавяне и корекция на учебен час

Учебният час е най-важният елемент за генериране. Часовете могат да се създават от диалогов прозорец Норматив на

учителя или от Класове/Часове. 
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И в двата случая се появява следния диалогов прозорец:

1. Учител: Тук може да изберете учител, който преподава на този клас. Може също така да изберете �Без учител�, ако

въвеждате някакви специални часове или все още не сте решили, кой учител ще влиза в този час.

2. Други учители: При кликване върху този бутон, може да добавяте други учители към този час в случай, че някои

учители преподават заедно. Бъдете внимателни - това означава, че тези учители ще преподават този час заедно в

същата класна стая. Така че, ако определите, че момчетата от 5А имат часове с двама учители, това означава, че

момчетата ще играят футбол с двама учители. Това е добре, ако единият учител е в часа, за да се грижи за някои

ученици с увреждания или пък за талантливи ученици. Това не е мястото, където определяте учителя, който ще

преподава на момичета в същото време. Ще уточните учителя на момичетата, когато въвеждате часовете на момичетата

3. Предмет: При кликване върху дясната стрелка виждате на екрана списъка с учебни предмети. Може да изберете

учебен предмет с мишката или като напишете първите няколко букви на учебния предмет.

4. Клас - Както и при учебния паралелка.

5. Група - тук може да изберете група на паралелката от съществуващо делене.

6. Слети класове - Ако класовете са заедно, кликнете върху бутон Слети класове...

7. Делене - Може да добавите ново делене. 

8. Брой часове на седмица: Въведете броя часове.

Този брой означава, колко часа от този учебен предмет трябва да се преподават в този клас седмично.

9. Продължителност: - Часовете могат да са с продължителност един, два, три или повече учебни часа.

10. Седмици/Учебни срокове - Ако училището използва различен цикъл от едноседмичния, тогава тук може да зададете

това.
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11. Основна (несподелена) класна стая - Маркирайте тази опция, ако часът може да се проведе в основна

(несподелена) класна стая.

Споделена класна стая - Маркирайте тази опция, ако часът може да се проведе в една от класните стаи за групи

(споделено). Свободни класни стаи  - Съкращения на други помощни класни стаи. Можете да ги промените чрез бутон

Промени.

12. За един час може да са необходими повече класни стаи.

Вижте някои често срещани специфични ситуации:

9.5 Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?

7.4 Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2

8.2 Какво е споделена класна стая? 

9.6 Как да комбинирам часове на две деления на даден клас в една позиция?

7.2 Как да определя двойни/тройни и др. часове?

Има много възможности относно това, как да се въвеждат различни ситуации. Моля, проверете всички глави �Въвеждане

на данни�, за да видите как да въведете специфична за училището ситуация. 

Може да използвате и интерфейса с полета за часовете, който позволява да въвеждате учебните часове по-бързо в

много ситуации. Прегледайте част: 12.1 Преглед на таблицата с часовете

7.2 Как да определя двойни/тройни и др. часове?

За повече подробности, моля, прегледайте тази картинка:
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7.3 Изглежда, че двойни часове са дублирани в седмичното разписание � какво не е наред?

Това се случва, когато въведете един двоен час седмично в диалогов прозорец: 

Часове/седмица (брой): 2

Продължителност: Двоен

Ако въведете тази информация така, това означава, че има два часа и всеки един от тях е с продължителност два учебни

часа, а това представлява общо 4 учебни часа.

Ако желаете да има само един двоен час, въведете следното:

Часове/седмица (брой): 1

Продължителност: Двоен

По подобен начин, ако искате два двойни часа, трябва да въведете:

Часове/седмица (брой): 2

Продължителност: Двоен

вместо:

Часове/седмица (брой): 4

Продължителност: Двоен

и т.н.

7.4 Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2

Може просто да добавите в часовете на учителите, че даден учител преподава, например 3 единични и 1 двоен час.

Моля, вижте следващия пример:

Това означава, че той преподава 1+1+1+2 = 5 часа седмично.

Забележка:

- Ако не знаете, колко от тези часове ще са двойни, и колко ще са единични, моля прочетете тази част:

7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.

- Може също да използвате таблицата с часовете, за да въведете тази комбинация по по-лесен начин. Само отворете

таблицата с часовете и напишете 2111 в желаната клетка. Вижте също 12.1 Преглед на таблицата с часовете и 12.3

Седмичен брой часове � формат
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7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.

Ако не знаете разпределението от начало и желаете компютъра да вземе решение, трябва да направите следното:

1. Задайте, че имате 5 единични часа седмично.

2. Задайте, че съществува връзка между картите, както е посочено на следващия пример:

Вижте също:

16.16 Може да има два часа по математика, но не може да са последователни

16.17 Може да има два часа по математика в един ден, но те трябва да са поставени последователно.

7.6 Как мога да задам час без клас? Например, методическа среща на учители или време за

подготовка

Моля, вижте следващия пример:

Часовете без клас могат да се използват, за да се уточнят определени дейности, предназначени само за учители -

административна работа, подготовка и др. 

Един добър пример е създаването на час с всички учители по математика без класове. Като направите това, може да

бъдете сигурни, че всички учители по математика ще имат определено време да се срещат и да дискутират стратегии на
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преподаване по математика по едно и също време всяка седмица.

20.6 Максимум един час за планиране за ден

7.7 Как да задам час без учител?

Може да направите това от диалогов прозорец Класове/Часове:

Вижте също и:

12.4 Какво означават отделните цветове в таблицата с часовете

7.8 Как да копирам часове?

1. Изберете часовете, които искате да копирате. Натиснете CRTL и кликнете върху няколко реда, ако искате да

копирате повече часове.

2. Натиснете бутон Копирай в:

3. Софтуерът ще попита, в кои класове искате да копирате избраните часове.

Забележка 1: Ако копирате часове без клас, софтуерът ще пита, на кои учители да копира избраните часове.

Забележка 2: Ако искате да направите малки промени в часовете, които се копират, изберете ги като използвате CTRL и

натиснете бутон �Добави още�. Тук може да променяте преди часовете да се добавят в разписанието.

Вижте: 7.9 Добавяне на повече часове едновременно.
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7.9 Добавяне на повече часове едновременно.

Ако много учители/класове имат същите или сходни часове, можете да изберете бутон Добави още и да добавите

няколко часа едновременно:

Изберете броя на часовете, които искате да добавите в диалоговия прозорец за комбинация и след това всеки ред ще

представлява един час.

Натиснете бутон Добави, когато сте приключили с въвеждането на часовете.

Използването на този диалогов прозорец има няколко предимства:

1. След като въведете часовете, можете да запазите тази група от часове като натиснете бутон Запази. Софтуерът ще

попита за едно име от тази група часове. Следващия път трябва за изберете това име и същите часове ще бъдат

добавени към друг клас или учител.

2. Може да натиснете бутон SHIFT, за да промените наведнъж цялата колона.

3. Също така може да изберете няколко часа от диалогов прозорец Часове и след това да натиснете Добави още.

Избраните часове автоматично ще се попълнят в диалоговия прозорец. После използвайте SHIFT, за да промените

колоните, ако е необходимо, и добавете променените часове към седмичното разписание.

Page 29/253



aSc TimeTables - Online Help

Вижте също и:

7.8 Как да копирам часове?

8 Въвеждане на данни - класни стаи

8.1 Задаване на часове за класни стаи

Въпрос: Как да създаваме разписание на часове за класни стаи? Нашето училище има ограничен брой класни стаи и ние

сме длъжни да проверим наличността на класни стаи по време на създаването на седмичното разписание.

1. Първо, трябва да въведете класните стаи.

Отидете в Менюто Задание/Класни стаи. Тук трябва да въведете всички класни стаи, които са налични във Вашето

училище. За всяка класна стая можете да определите дали тя е споделена класна стая или несподелена класна стая.

(виж по-долу).

2. Втората стъпка е да определите наличните класни стаи за всеки час.

Mожете да определите наличните класни стаи за даден час в диалоговия прозорец за редактиране на Часове. Долната

част на диалоговия прозорец позволява вие да определите класните стаи:

Можете да изберете конкретна класна стая или да използвате четирите чекбокса за Основна класна стая, Споделена

класна стая, Класна стая на учителя и Класна стая за предмета.

Можете да изберете една или повече кутийки, например и двете - Основна класна стая и Споделена класна стая. В този

случай софтуерът ще определи или Основна класна стая или една от маркираните като споделени класни стаи.

Всяка карта за часове отива в една от свободните класни стаи.

Вижте също:
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8.2 Какво е споделена класна стая? 

8.3 Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?

8.4 Как да обознача Основна класна стая за учител?

8.5 Как да задам класни стаи на повече часове едновременно?

и:

8.11 Моите часове не са поставени в класни стаи/ Добавяне на класни стаи в създадено седмично разписание

8.2 Какво е споделена класна стая?

Споделена класна стая и Основна класна стая са начин да направите въвеждането на данни по-лесно.

Когато въвеждате класните стаи, можете да означите, че някои от тях за Споделени класни стаи или Основни класни стаи

за определени учебни предмети.

По-късно, когато въвеждате часове, вие можете да обозначите, че този час ще бъде проведен в една от класните стаи,

маркирани като споделени класни стаи. Така не е нужно да обозначавате всички тези стаи, а само с едно кликване

обозначавате всички възможни класни стаи. 

Например, часът по Английски език е разделен на две групи; първата провежда часа в основната клана стая, а втората

отива в някоя от маркираните като споделени класни стаи:

За специални часове като Химия Вие няма да използвате несподелени или споделени класни стаи, а ще посочите

определени стаи:
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Важно: софтуерът ще използва една от дефинираните стаи. Така че, ако кажете, че този час може да се проведе в

споделена класна стая или в стая GR502, или стая GR504, софтуерът може да използва една от споделените класни

стаи, или GR502, или GR504.

Вижте всичко: Classroom topics

8.3 Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?

За всеки учебен предмет можете да обозначите, че часовете по този предмет трябва да се провеждат в определена

класна стая:

След както вече сте обозначили тази информация, всеки нов въведен час по тези учебни предмети ще бъде настроен да

използва определените вече класни стаи:
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За съществуващи часове ще бъдат засегнати тези с маркирани класни стаи по учебни предмети. Например, ако имате

час по Физическо възпитание и спорт, който използва маркирана класна стая по предмета, и добавите нов салон по

Физическо възпитание и спрот, то всички часове по Физическо възпитание и спорт ще могат също да се провеждат в тази

нова стая.

Ако, обаче, има някакъв специален час по Физичесто възпитание и спорт, за който кутийката не е маркирана, то той ще

остане без да е маркиран.

Например, ако тези специални часове по Физическо възпитание и спорт са били в Плувен басейн, те ще останат в

плувния басейн.

Ако желаете да промените класните стаи на вече въведени часове, можете да използвате бутон "Настрой всички",

където можете да добавяте и напълно да замествате информацията за класните стаи за всички часове по този предмет.

Вижте също:

8.4 Как да обознача Основна класна стая за учител?

или

8.2 Какво е споделена класна стая? 

8.4 Как да обознача Основна класна стая за учител?

Чрез бутон "Редактирай" може да обозначите класна стая за всеки един учител:

След това при дефинирането на часа можете да обозначите, че часът трябва да се проведе в една от класните стаи на

учителя.
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Тази опция се избира автоматично за нови часове, които имат учител със своя класна стая. Разбира се можете да

разрешите ползването на други класни стаи.

Забележка: Ако учебният предмет има свои класни стаи, тогава това е приоритет и по подразбиране класните стаи на

учителя не се вземат под внимание.

Например, ако учител преподава История в своя класна стая, но той също така преподава Физическо възпитание и спорт,

тогава часовете по Физическо възпитание и спорт по подразбиране ще се провеждат само в гимнастическия салон,

определен по предмета. Това разбира се може да бъде променено по всяко време.

Вижте също:

8.5 Как да задам класни стаи на повече часове едновременно?

и

8.2 Какво е споделена класна стая? 

8.5 Как да задам класни стаи на повече часове едновременно?

Можете да промените свободните класни стаи за много или всички часове едновременно като използвате менюто 

Задание/ Промени.

Тук можете да обозначите, че например, всички часове по определен учебен предмет с определен учител трябва да се

провеждат в определена класна стая:

Забележка: това променя свободните класни стаи за всички часове, които вече са въведени. Това не оказва влияние

върху часовете, които по-късно ще въведете.

Вижте също:

8.3 Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?

8.4 Как да обознача Основна класна стая за учител?
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8.6 Как да обознача, че не можем да използваме класна стая по определено време?

Както и при други обекти (учители, класове и др.), можете да използвате бутон "Условия", за да определите кога можете

да използвате определена класна стая.

Например ако плувният Ви басейн се почиства всеки ден по едно и също време, може да обозначите това по този начин:

Повече информация за въвеждането на условия ще намерите тук: 3.2 Условия

8.7 Часът изисква повече класни стаи

Някои часове изискват повече класни стаи. 

Пример 1: Имам час по Английски език, с два класа и двама учители, които преподават заедно, но са ми нужни две

класни стаи.

Пример 2: Имам само един физкултурен салон. Този салон е достатъчно голям, така че в повечето случаи може да

поеме два класа. Ето защо съм разделил салона на Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б. Има много класове,

обаче, в които има много момчета, а за тях са необходими и двете секции А и Б.

Решение: Когато настройвате параметрите на часа използвайте бутон: "Повече класни стаи": 
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Горната картина изисква алгоритъм, за да предостави две класни стаи. Първата ще бъде основната класна стая или стая

У.А1 или кабинета по математика, а втората ще бъде У.6В.

Когато редактирате седмичното разписание ръчно, можете да видите това в появяващото се меню на класните стаи.

Вижте още:

8.1 Задаване на часове за класни стаи

8.8 Капацитет на класната стая

За всяка класна стая можете да обозначите максимален брой ученици, които тя може да поеме:

След това за всеки клас можете да обозначите брой ученици. 

Вижте също:

5.7 Брой ученици в клас

Забележка: не е необходимо да обозначавате тази информация. Обозначете я само за класни стаи, където очакване

проблеми. Обикновено е напълно достатъчно да обозначите свободните класни стаи за всеки час.

Вижте: 8.1 Задаване на часове за класни стаи
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8.9 Два класа в една и съща класна стая по едно е също време (Решение 1)

Можете да обозначите, че в дадена класна стая може да се провеждат повече часове едновременно:

Вижте също:

8.10 Два класа в една и съща класна стая по едно и също време (Решение 2)

8.10 Два класа в една и съща класна стая по едно и също време (Решение 2)

Ако дадена стая може да побере два класа по едно и също време, вие можете да въведете това като създадете две

"стаи".

Например, ако един Физкултурен салон може да побере два класа, той може да представлява две класни стаи -

Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б.

Тогава вие въвеждате, че часът по Физическо възпитание и спорт може да се проведе във Физкултурен салон А ИЛИ

Физкултурен салон Б:
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Забележки:

- не можете да използвате истинския Физкултурен салон (защото тогава софтуерът може да постави един час в салона и

друг във Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б едновременно)

- Ако имате голям клас с много ученици, за които е необходим целият физкултурен салон, тогава вие трябва да въведете,

че тези часове изискват две класни стаи � Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б. 8.7 Часът изисква повече класни

стаи

Вижте още:

8.9 Два класа в една и съща класна стая по едно е също време (Решение 1)

8.11 Моите часове не са поставени в класни стаи/ Добавяне на класни стаи в създадено седмично

разписание

При въвеждането е необходимо да обозначите наличните класни стаи за всички часове. Генериращото устройство тогава

поставя карта само когато една от възможните стаи е свободна. Така в генерираното седмично разписание всички часове

са поставени в техните стаи.

Ако ръчно поставите карта в разписанието, софтуерът отново автоматично избира една от възможните класни стаи. 

Но може да се случи така, че някои карти, поставени във вашето разписание, са поставени без да им е избрана правилна

класна стая. Съществуват три начина това да се случи: 

- Поставили сте картата ръчно в позиция, където нито една от възможните класни стаи не е свободна (всички те са

използвани от вече поставени карти). Тогава софтуерът ще постави картата в седмичното разписание, но няма да зададе

класна стая. Това ще бъде показано с бяла лента върху картата; освен това карта в сиво ще фигурира в списъка с

непоставени информационни карти, за да напомня, че стаята не е избрана.

- Ако сте сменили дефинираните класни стаи за някои учебни предмети, които вече са поставени в седмичното

разписание, или сте премахнали изцяло класни стаи.

- Ако сте спрели генериращото устройство преди да приключи.

Гореописаните случаи ще доведат до това, че някои от Вашите карти ще бъдат с бели ивици:

Какво можете да направите?

1. Можете ръчно да изберете класна стая за всеки час като кликнете с десния бутон на мишката върху картата:
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2. Може да ги определите всички наведнъж:

И в двата случая може да се случи така, че вие или софтуерът да не може да поставя всички информационни карти. 

Например, ако ръчно поставите 3 часа по Физическо възпитание и спорт в понеделник първи час, но разполагате само с 2

 салона за Физическо възпитание и спорт, тогава трябва да преместите часовете.

Ето защо всеки път е по-добре да генерирате ново разписание, отколкото ръчно да нагласявате стаите.

Вижте още:

8.1 Задаване на часове за класни стаи

9 Въвеждане на данни � Групи и сборни класове

9.1 Типична ситуация: Двама учители преподават два учебни предмета в един клас по едно и също

време.

Софтуерът позволява да създавате часове не само за цял клас, но и часове за всяка група от определен клас. 

Например, може да кажете, че учител Шекспир преподава английски език на Група 1:

а учител Айнщайн преподава Математика на Група 2:
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Тогава ще видите, че двата часа могат да бъдат поставени по едно и също време:

Виж също:

5.3 Делене на групи

и

20.3 Групите започват по едно и също време

и

9.2 Типична ситуация: Сборни групи по Физическо възпитание и спорт от момчета и момичета от два класа: 

9.2 Типична ситуация: Сборни групи по Физическо възпитание и спорт от момчета и момичета от два

класа:

Един учител преподава на момчета от два класа, друг учител преподава на момичета от два класа:

Използвайте бутон Сборни класове за това:
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Ако в училището има много момчета, трябва да се създадат две групи с момчета. Така, ще имаме трима учители - един

за момчета от 5А клас, един за момчета от 5Б клас и един, който поема момичетата от 5А и 5Б класове:

Бъдете внимателни: Диалоговият прозорец за часовете на горепосочената картина показва само редовете за часовете на

5А клас. Редът за часовете на момчетата от 5Б клас не е на тази картина.

9.3 Типична ситуация: Учениците от целия випуск са разделени на групи

Много училища вземат учениците от целия випуск и ги разделят на групи според нивото им.

Например, събират в една група най-добрите ученици по български език и литература от целия випуск:
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Виж също:

9.5 Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?

и

5.3 Делене на групи

9.4 Типична ситуация: Религии

Учениците от цялото училище могат да избират една от две религии или Етика:
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9.5 Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?

За да обозначите такива часове, използвайте бутон"Събрани класове" в диалогов прозорец "Час". 

След като натиснете този бутон, се появява нов прозорец и в определени редове може да изберете класовете, от които

учениците са събрани в този час.

В случай, че желаете да комбинирате само няколко ученици от един клас (например Група момчета), тогава трябва да

попълните полето "Група" за всеки клас.
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9.6 Как да комбинирам часове на две деления на даден клас в една позиция?

В някои случаи е подходящо да комбинирате часовете от различно делене в една позиция. Например, нека вземем един

клас, в който учениците по математика са разделени � на 3 групи (ИE1/ИE2/ИE3), и учебното съдържание във всички

групи е еднакво. В такава ситуация може да решим да поставим някои от учениците от Група М1 в Група ИЕ1, а някои

ученици от Група М2 в Група ИЕ3, а останалата част от учениците от М1 и М2 ще бъдат поставени в Група ИЕ2. По този

начин ние сме предвидили ситуация, така че учениците от Групи М1 и ИЕ 3 да не съвпадат - хипотетично определени

информационни карти могат да отиват в една позиция  (подобна е ситуацията и с Групи М2 и ИЕ 1.

Проблемът се състои в това, че програмата няма да ни позволи да поставим тези карти в една позиция, защото те са от

различно делене. Как можем да решим тази ситуация?

По принцип съществуват две възможности:

Вариант 1 - да създадем комбинирано делене

Вместо да делим класа на М1/М2 и ИЕ1/ИЕ2/ИЕ3, ние ще създадем едно комбинирано делене:М1ИЕ1/

М1ИЕ2/М2ИЕ2/М2ИЕ3. По този начин Група Мх ИЕу има пресечна точка с група Мх и ИЕу. Моля, вижте следващия

пример:

След това ще обозначим час за М1 като час от група М1ИЕ1 и М1ИЕ2 (с бутон �Събрани класове�). По подобен начин

ще обозначим М2 като М2ИЕ2+М2ИЕ3 и ИЕ2 като М1ИE2+М2ИЕ2. Група ИЕ1 е идентична с група М1ИЕ1 и група ИЕ3 е

идентична с група М2ИЕ3. По този начин правим така, че програмата ни позволява да комбинираме ИЕ1 с М2 и ИЕ3 с М1

на една позиция.

Вариант 2 - да се използваме Семинари  

Този вариант е малко по сложен и е необходимо в програмата да се състави списък с ученици. Неговото преимущество

обаче е, че по този начин може да решавате дори много сложни ситуации.

Моля, вижте също и: 

22.1 За какво са часовете за семинари/курсове?
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9.7 Цели и разделени часове от един учебен предмет

В някои училища определени учебни предмети се преподават по такъв начин, че по-голямата част от часовете учениците

имат заедно като клас, но например, за един час, те се разделят на две групи. В тази ситуация е важно да поставим някои

ограничения, така че седмичното разписание да е разпределено правилно:

- Разделените часове не може да са цял учебен час - това е важно, за да може, когато всички ученици имат заедно час,

една група да не е един час по-напред с материала от другата.

- Разделените часове не може да са в същия ден като целите - важно е само в някои училища.

Моля, вижте следващия пример за това, как се налагат тези ограничения.

9.8  Типична ситуация: Физичесто възпитание и спорт � 3 групи в 2 класа

Имаме сборна група момичета от 2 класа. Момчетата от всяка паралелка, обаче, имат самостоятелно часове.

Решение:

Трябва да въведете 3 часа.

1. Момчета от 5A:
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2. Момчета от 5Б:

3. Сборна група момичета от 5А и 5Б:

4. Резултатът ще изглежда така:

Примерът може да изтеглите от тук. 

Забележка: за всеки час сме задали, че  може да се провежда във всеки от трите свободни Физкултурни салона.

Page 46/253

http://help.asctimetables.com/samples/tutorial_3PE_in_2_classes.roz


aSc TimeTables - Online Help

9.9 Как мога да копирам делене/групи в различни класове?

9.10 Как да въвеждам Варианти � всеки ученик трябва да избере един курс на обучение от Опция 1 и

един от Опция 2

Например, учениците от класове 901, 902, 903 трябва да изберат:

Един учебен предмет измежду: 

Физика за напреднали/ Алгебра/ Поезия/ Драма

и един учебен предмет измежду:

Портрети/ Скулптура/ Импресионизъм

Учебните предмети от Опция 1 ще се провеждат по едно и също време.

Решение: 

Има два начина как да се въведат гореописаните опции. Единият начин е като се въведе като един голям час с четирима

учители, а вторият начин е като четири часа всеки с един учител:
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Решение 1:

Най-бързият начин да се реши това е като се създадат учебни предмети с имена �Опция 1� и �Опция 2�. След това

създайте дълги часове с всички учители, които преподават учебните предмети от Опция 1 и слейте всички три класа.

Използвайте бутон �Повече учители� и �Събрани класове�: 

Уверете се, че използвате и бутон �Повече класни стаи�, защото този час в действителност ще заеме повече класни

стаи.

Решение 2:

Това решение отнема повече време за въвеждане, но има няколко преимущества. Първо, в разпечатките е ясно кой

учител кой учебен предмет преподава и в коя класна стая; второ, ако използвате  Софтуера за заместване, и ако

определен учител отсъства, софтуерът знае какво и къде трябва да бъде заместено.

За да въведете това, първо трябва да разделите класовете на групи:
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Трябва да добавите едно делене за всяка опция. Ако използвате групите от същото делене, софтуерът може да разбърка

часовете от различните опции.

Използвайте бутон �Копирай�, за да копирате цялото делене за други класове.

След това трябва да въведете 4 часа за Опция 1 � по един за всеки учебен предмет, който може да бъде избран от

Опция 1. Всеки път избирате един учител, един учебен предмет, 4 сборни групи от всеки клас:

Може да намерите примерен файл с двата подхода тук:download here. 

Вижте също: 

22.1 За какво са часовете за семинари/курсове?

9.11 Как мога да избера кой ученик в коя група да отиде?

Може да зададете учениците в групи от прозорец �Ученици�:

Изберете клас отдясно, след това изберете няколко ученици с Shift+click или Ctrt+click, кликнете с десен бутон на
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мишката в съответната колона и изберете група за тези ученици.

Забележка:

- Този диалогов прозорец е полезен, ако желаете да принтирате индивидуалното седмично разписание на всеки ученик.

- Информацията от този прозорец се използва и за Електронен дневник на класа.

- Не може да комбинирате групи от различно делене на едно и също място в седмичното разписание, дори и тези групи

да имат различни ученици, избрани в този прозорец. Ако е необходимо да направите това, трябва да използвате

Семинари вместо Групи/Делене.

10 Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

10.1 Мога ли да настроя брой часове на ден?

Можете да настроите това в менюто Задание/ Училище/ Брой часове на ден:

Забележка: Това е максимумът, който имате за училището.

Софтуерът автоматически балансира броя на часовете на ден. Така че дори и да настроите на 15 часа и 1А клас да има

30 часа, софтуерът ще постави 5-6 часа на ден.

10.2 Мога ли да премахна нулев час? Ние започваме от първи час.

Ако Вашето училище не използва нулев час (час преди първия учебен час), можете напълно да го премахнете в менюто - 

Задание/ Училище<.b>.

Моля, прегледайте тази екранна снимка:
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10.3  Как мога да дам друго име на часовете и да определя начало и край на всеки учебен час?

(Звънци)

Както и при пренаименоване на дните, можете да направите това и с учебните часове. За всеки учебен час можете да

определите име, да дадете съкращение, а също така и началото и края на всеки учебен час.

Забележка: не можете да изтриете учебните часове, а само междучасията между тях. Ако искате да промените брой на

учебните часове, използвайте падащото меню в главния диалогов прозорец.

Забележка: Освен това, моля маркирайте  чекбокса, който разрешава нулев час. Маркирайте дали ще включва включва

нулев час или не, ако той не се използва във Вашето училище. Не е нужно да преномерирате нулевия и първия час в

случай, че нямата практика да използвате този специален нулев час.

Вижте също:

10.6 В някой дни звънците ни са по различно време.
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10.4 Имаме 6 часа всеки ден, но в петък имаме само 4.

Моля, прегледайте екранната снимка:

За всеки клас можете да определяте различни "Условия".

Можете да използвате бутон "Задайте още", за да копирате условията за повече часове.

10.5 Как мога да принтирам междучасията между часовете?

Ако имате по-дълги междучасия, които трябва да бъдат обозначени в разпечатките на седмичното разписание, можете да

ги добавите като използвате бутон "Добавете междучасие, което ще бъде принтирано между часовете":

За всяко междучасие можете да дадете и определен текст, който да се отпечатва в разпечатките:
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Вижте също:

4.2 Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие

10.6 В някой дни звънците ни са по различно време.

В меню Задание/ Училище ще намерите диалогов прозорец за промяна на времето за звънене на звънците.

Ако имате различни звънците в определен ден, трябва да изберете учебния час, да поставите отметка в чек-бокса "През

някой дни в този период има различни звънци" и след това да кликнете на бутон Редактирай:

Появява се диалогов прозорец, в който можете да въведете времето за звънците всеки ден. Обичайното време, е

показано най-отгоре; ако не го попълните, тогава за този час се използва обичайното време.

Ето защо попълвайте само времето, което е различно в сравнение с други дни.

Вижте още:

27.21 Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни
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10.7 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да  въведем това?

(Решение 1)

Има училища, които използват различна продължителност на междучасията в различни части на училището, т.е. една

продължителност за начален курс, друга продължителност за среден/горен курс. B седмичните разписания aSc можете

да въведете само една продължителност на междучасията, наречена Звънци, но с тази ситуация може лесно да се

справите като използвате един малък трик: трябва да въведете продължителността на Вашите междучасия не като

продължителност на междучасията в "Звънци", а като допълнителен учебен час в седмичното разписание, който няма

да е активен чрез използване на "Условия" за класовете.

Типичната ситуация изглежда така:

Начален курс

1 8:00-8:45

2 8:50-9:35

3 9:40-10:25

4 10:30-11:15

Междучасие 11:20-11:45

5 11:45-12:35

6 12:40-13:25

7 13:35-14:15

Горен курс

1 8:00-8:45

2 8:50-9:35

3 9:40-10:25

4 10:30-11:15

5 11:20-12:05

Междучасие 12:05-12:35

6 12:40-13:25

7 13:35-14:15

Можете да се справите с тази ситуация като добавите един нов час и настроите времето, когато ще бият звънците така:

1 8:00-8:45

2 8:50-9:35

3 9:40-10:25

4 10:30-11:15

5 11:20-12:05

6 11:45-12:35

7 12:40-13:25

8 13:35-14:15

След това трябва да дезактивирате петия учебен час на Начален курс и шестия учебен час на Среден/Горен курс. Така

продължителността на междучасията е въведена като неактивен час.

Това решение е вариант за класовете, но има и друг проблем - учителите, които преподават и в Начален и в Горен курс в

училището. Времето за 5 и 6 учебни часове съвпада; ето защо учителите не могат да преподават едновременно в тези

учебни часове през този ден. Можете да се справите с това като направите разширена връзка между картите:

15.14 Teacher cannot teach 4th in Grade 5 and 5th lessons in Grade 6

Забележка: Ако това не е подходящо решение за вашето училище, моля, свържете се с нас, опишете подробро вашата

ситуация и ние може да ви окажем помощ.

Вижте още: 10.8 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това?

(Решение 2)
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10.8 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това?

(Решение 2)

Като използвате менюто Училище и изберете бутон "Звънец/Преименувай часове" можете да създадете още звънци и

да обозначите, че те са валидни за някои класове:

Използвайте следните стъпки:

1. Сменете времето на часовете за първата група класове. Това ще бъдат "Звънци 1". Времето за всеки час може да

определите като кликнете върху бутон �Редактирай� и настроите времето както искате. 

Може да настроите времето за часовете за началните класове или за няколко класа или просто за повечето от класовете.

Не мислете за останалите класове на тази стъпка. 

2. Едва след като настроите "Звънци 1", маркирайте чек-бокса "За различните класове имаме различно време на

звънеца" и от падащото меню, което ще се появи, изберете "Звънци 2". Кликнете на "Важи за" и изберете втората

група класове, които ще имат звънци по различно време. 
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3. При така направената селекция на - "Звънци 2", просто променете времето за съответните различни часове. Изберете

съответния час, кликнете на "Редактирай" и ги променете. Виждате отдолу настройките за "Звънци 1", така че трябва да

настроите само там, където времето е различно. 

Забележка: Често срещана грешка е в падащото меню "Печат с време на звънец" да се прави промяна като се избере

"Звънец 2". Не правете тази промяна, и оставете настройката за "Всички класове". В противен случай времето на часа

ще излиза само в разпечатките за класовете, за които са избрани "Звънци 2".

4. Ако имате нужда от повече варианти на звънци (Звънци 3, Звънци 4 ...), повторете стъпка 2 и стъпка 3 за други класове.
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Забележка: Различните времена не оказват влияние върху създаването на седмичното разписание. Ако имате часове,

които съвпадат, ще трябва да въведете ограничения за учителите.

Вижте съшо:

15.14 Teacher cannot teach 4th in Grade 5 and 5th lessons in Grade 6

27.21 Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни

10.7 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да  въведем това? (Решение 1)

10.9 Часове с намалена на половина продължителност на учебен час

В някои училища има някои часове, чиято продължтелност е равна на половината от обикновения учебен час.

Седмичното разписание на aSc поддържа само часове с продължителност 1, 2, 3 и т.н. учебни часа. Ето защо не е

възможно директно да въведете това. Но в повечето случаи това може да бъде решено по един от тези начини:

Решение 1: В много училища само първият учебен час е с намалена на половина продължителност и всички подобни

часове трябва да отидат в тази позиция. В този случай можете да се справите със ситуацията като определите нов Вид

учебен предмет (Неподходящо време) за часа с намалена наполовина продължителност и така той влиза в

разписанието само като първи час всеки ден и Вид учебен предмет за всички останали учебни предмети и той не влиза в

разписанието като първи час. С това решение всичко ще е наред; трябва само да имате предвид, че програмата ще

показва грешен общ брой часове на учителя и на класа. За да получите верния брой часове, ще трябва да извадите

часовете намалени наполовина.

Забележка: Това решение може да се приложи във всеки вид училище, където има предварително определени позиции

за цели часове и предварително определени позиции за намалени наполовина часове и тези позиции не съвпадат.

Например, в някои училища всички часове следобяд могат да се намалени на половина.

Решение 2: Друго решение е да се удвои дължината на всички часове в седмичното разписание. Така ще въвеждате

часовете с намалена на половина продължителност като 1, нормалните часове ще въвеждате с продължителност 2, 1.5

като 3, двойните часове като 4 и т.н. Освен това ще трябва съответно да нагласите Звънците и Условията за

неподходящото време.
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10.10 Изчисляване на дължина на часовете в норматива на учителя (достъпни във версия 2009)

Възможно е да обозначите дължината на всеки учебен предмет. Например, ако имате часове по разговорен английски

език, които са с 0.5 часа над общия брой часове на учителя по норматив, можете да обозначите това в диалоговия

прозорец Предмети/ Ограничения. Този брой оказва влияние само върху норматива на учителя.

Забележка: Ако освен това желаете да генерирате тези часове да се провеждат в определени позиции, например този

0.5 час може да бъде изнесен като първи час, трябва просто да зададете това в "Условия".

10.11 Учебни часове с различна продължителност + часове, изразени в минути на седмица (Канада)

Ако във вашето училище има часове с различна продължителност, можете да отидете в меню Възможности/

Персонализиране на софтуера. След това маркирайте, че желаете да въвеждате учебните предмети в минути

(изберете �Позволете въвеждане на предмети в минути за седмица�)

След това ще можете да обозначите за всеки учебен час колко минути на седмица ще има този час.
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Дължината на всеки учебен час е определена в диалоговата Звънец/ Преименувай часове:

Забележка: трябва също да дадете информация и за броя на часовете на седмица. Така че, ако Математика в 6А ще

бъде 150 минути, тогава обозначите 3 часа седмично, софуерът може да реши 60 + 40 + 50 или 50 + 50 + 50.

10.12 Промяна на формат за време

В меню Възможности/ Персонализация на софтуер можете да промените формата за време, който ще бъде използван

за разпечатките за начало и край на учебния час:
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10.13 Не принтирайте някои междучасия или учебни часове в някои класове (или учители или в

обобщените седмични разписания)

За всеки учебен час можете да отбележите, че той няма да се принтира в някои класове. Ако, например, имате различни

обедни почивки в 1, 2, 3 клас и в 4, 5, 6 клас, можете  да направите следното:

1. Добавете две обедни почивки. След това за първата обедна почивка отбележете, че само тя ще бъде принтирана в

1,2,3 клас (чрез Звънци 1):

а за втората обедна почивка можете да отбележите, че тя ще бъде принтирана само в Звънци 2.

Вижте още:

10.13 Не принтирайте някои междучасия или учебни часове в някои класове (или учители или в обобщените седмични

разписания)
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10.14 Какво пердставлява нулев час?

Софуерът позволява да използвате специални часове преди започването на редовния обучителен процес. Например, ако

вашите ученици имат учебни часове 1, 2, 3, 4, 5, 6, можете да добавите също и нулев час преди тези редовни часове.

Възможна употреба:

- да се създадат няколко "общи за цялото училище часа", които ще се провеждат преди първия учебен час

- да позволява на определени учебни предмети да бъдат поставяни в нулевите часове. Ако, например, имате недостиг на

специални класни стаи, нулевият час може да помогне да извикате учениците да идват по-рано на училище веднъж

седмично.  

11 Въвеждане на данни � дни/седмици

11.1 Имаме часове и в събота. (Имаме шестдневен цикъл на обучение)

Разгледайте съботната опция:

Вижте още:

26.2 Трябва ни Ден 1, Ден 2..., а не понеделниек � петък.

и

Page 61/253



aSc TimeTables - Online Help

11.7 Мога ли да променя имената на дните?

11.2 Двуседмично разписание

В случай, че използвате двуседмично разписание, имате две опции да въведете това в програмата:

Вариант 1 � седмични разписания за всеки час може точно да обозначите, в коя седмица ще се провежда.

Тази опция се препоръчва в случай, че имате само няколко часа през седмица и повечето от часовете в разписанието са

обичайни ежеседмични часове, които са на една и съща позиция всяка седмица. За повече информация, моля проверете:

11.3 Как мога да определя седмиците?

Вариант 2 - десетдневното  разписание  е полезно в случай, че имате абсолютно различни разписания през седмица.

Моля, проверете:  

11.5 Как да създам разписание за повече от 5 дни?

11.3 Как мога да определя седмиците?

Ако училището има различни разписания на четни и нечетни седмици (понякога наричани седмица А и седмица Б), може

да обозначите, че имате две или повече седмици:

След това за всеки час може да кажете, в коя седмица ще може да се провежда. По подразбиране е �Всички седмици�.

Това означава, че часът ще се провежда на същата позиция всяка седмица. Ако промените да показва �Която и да било

седмица�, софтуерът ще позволи да поставите този час в седмица 1 или 2. 

Page 62/253



aSc TimeTables - Online Help

11.4 Как мога да определя час, който е всяка седмица?

За версия 2009: проверете тук:

11.3 Как мога да определя седмиците?

В диалоговия прозорец за "Час" може да определите, че часът е всяка седмица чрез бутон "Цикъл".

След натискане на този бутон ще се появят нови полета на това място. Избирате седмичния цикъл, който Ви е

необходим. В този случай цикълът е 2 седмици. Отметките представляват отделни седмици: 

Според примера час Г е всяка първа седмица, докато час В е всяка втора седмица, но само за Група 1. Това означава, че

Група 2 е свободна всяка втора седмица. 

Може да кликнете на горния ляв хедър, за да изберете седмици:

Може да изберете, дали да принтирате само първа или втора или всички седмици комбинирано. 
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Виж също:

11.2 Двуседмично разписание

11.5 Как да създам разписание за повече от 5 дни?

В меню Настройки е възможно да настроите разписанието да бъде за повече от 5 дни (например 10 дни):

Моля, имайте предвид, че в този случай трябва да удвоите часовете на учителите. Например, ако даден учител

преподава 2 часа на седмица, тогава в десетдневното разписание ще преподава 4 часа за 10 дни.

Проверете още:

11.2 Двуседмично разписание

11.6 Имаме десетдневен график. Трябва да определим една класна стая като основна класна стая за

два класа.

Класната стая може да бъде основна класна стая за повече класове. Само обозначете тези два класа:
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11.7 Мога ли да променя имената на дните?

Това може да се направи в Основен/ Училище:

За всеки ден можете да използвате пълното име и съкращение.

Ако оставите полето празно, тогава програма ще използва имена по подразбиране. Имената по подразбиране на

понеделник, вторник, (при разписание за повече от 7 дни имената по подразбиране са Ден 1, Ден 2...)

Освен това може ръчно да превключвате към Ден 1, Ден 2 по следния начин:

26.2 Трябва ни Ден 1, Ден 2..., а не понеделниек � петък.

11.8 Разписания за повече учебни срокове

За всеки час може да обозначите, през кой срок ще се води този час. Може да обозначите един срок, или може да кажете

всеки срок, или всички срокове. Освен това, може да кажете, че даден час трябва да се провежда през първия и втория

учебен срок или през първия учебен срок, или втория и четвъртия.

Тук може да обозначите своите срокове. Маркирайте, че имате срокове или седмици и след това обозначете съответния

брой срокове.
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Използвайте бутон Редактирай, ако желаете да ползвате различни имена за учебните сроковете. 

След като вече сте казали, че ще използвате срокове, можете да видите комбиниран диалогов прозорец, откъдето да

изберете учебния срок, който искате да виждате:

А за всеки час може да определите учебния срок, през който този час да се провежда.

Подобно на дните, така и при учебните сроковете може да определите специални учебни срокове. Ако имате 4 учебни

срока, софтуерът автоматично добавя два специални срока, наречени Семестър 1 и Семестър 2.

Семестър 1 в действителност е учебен срок 1 и учебен срок 2.

Ето защо, ако за определен час/курс обозначите Семестър 1, то той ще се провежда и през двата срока в един и същи
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ден/час.

Но ако, например, обозначите Учебен срок 1 или Учебен срок 2, тогава този час може да се провежда и през първия и

през втория срок, а софтуерът може да избере кой от двата по време на генерирането.

Как мога да обознача, че даден час е на нечетна седмица/седмица А?.

Ако разписанието на училищетo е различно за четни и нечетни седмици (наричани понякога седмица А и седмица Б),

само трябва да обозначите, че имате две седмици.

Тогава за всеки час можe да кажете, през коя седмица ще се провежда. По подразбиране това е �Всички седмици�. Това

означава, че часът ще бъде на същата позиция през всички седмици. Ако промените на �Която и да било седмица�,

софтуерът ще позволи да поставите този час през седмица 1 или седмица 2.

Вижте също:

19.3 Два учебни предмете трябва да бъдат по едно и също време и в двете седмици/ учебни срока

11.9 Мога ли да променя имената на дните? (може да се използва във версия 2009)

Софтуерът позволява да определите имената на дните, както и техните съкращения в случай, че желаете да промените

имената по подразбиране:
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Ако училището има 2 различни дни Ден А и Ден Б, където Ден А е понеделник, сряда и петък, а Ден Б е вторник и

четвъртък, тогава може да създадете нови дни А и Б. Само използвайте бутон Комбинирай:

Тогава можете да обозначите Ден Б като комбинация от вторник и четвъртък. Ще приключите с два специални дни А и Б:

За всеки час можете да определите, че този час може да се провежда в Ден А или Б. Просто въведете краткото

наименование в полето с брой часове. Ако сте обозначили А, часът ще бъде поставен в понеделник, сряда и петък:
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11.10 Увеличен брой часове седмично

Този час ще се провежда два пъти седмично и може да бъде поставен на различна позиция всеки ден.

Ако желаете да обозначите час, който е на същата позиция всеки ден, може да напишете Е (Е означава всеки ден) и този

час ще се провежда 5 пъти седмично по едно и също време всеки ден.

 

Забележка: 

- Може да комбинирате тези два дни, така че е добре да имате час по математика, обозначен с Е и час по химия,

обозначен като 2 в същото разписание. Софтуерът ще разбере това.

Page 69/253



aSc TimeTables - Online Help

- Също така може да изберете каквото и да било съкращение за дните, например, изписвайки По, създавате час, който е

само в понеделник.

- Освен това, може да определите собствени �дни�. Например, може да обозначите Ден А като понеделник и сряда и

петък. След това ще може да обозначите, че часът ще се провежда в Ден А и софтуерът ще разбере, че това е час по

същото време в понеделник/сряда/петък.

- Може също и да комбинирате номер с кратко име. Като напишете 2Е ще се създадат два учебни часа всеки ден на

същата позиция и пр. Но тук вероятно ще желаете час и двойна продължителност на часа, което може да се зададе във

втория комбиниран прозорец. Така ще определите двоен час във всеки ден по същото време.

11.11 Нашето училище използва часове с четириседмичен и двуседмичен цикъл

Първо трябва да обозначите, че Вашето разписание има 4 седмици: 

11.3 Как мога да определя седмиците?

След това трябва да създадете някакви комбинации от седмици:

Комбинирайте Седмица А и В заедно, за да създадете четни седмици.

Комбинирайте Седмица Б и Г заедно, за да създадете нечетна седмица.

Изберете две седмици, натиснете бутон Комбинирай и изберете първата опция: 

След това за всеки час ще можете да кажете, че часове ще са, например, през Седмица А или на четна седмица; това

ще постави часа в същата позиция и през седмица А, и през седмица В.
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11.12 Как да променя седмицата за повече часове едновременно?

В случай, че все още не сте определили, дали разпределението ще бъде за две или повече седмици, трябва да го

направите сега. Моля, прегледайте част:

11.3 Как мога да определя седмиците?

Сега изберете от менюто Задание/ Промени и обозначете часовете за учебните предмети, класовете и учителите, които

желаете да промените. Накрая изберете седмица:

12 Въвеждане на данни � Таблица с часовете

12.1 Преглед на таблицата с часовете

Таблицата с часовете показва всички часове в училището на един екран. Може да добавяте или променяте часовете и

от тук: 

Моля, прочетете и тук:

12.2 Добавяне на час в таблицата с часовете

12.4 Какво означават отделните цветове в таблицата с часовете

12.5 Корекция на час
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12.2 Добавяне на час в таблицата с часовете

1. Изберете предмет или клас. Може да направите то чрез кликване или като използвате клавишите:

2. Напишете броя часове на седмица в избраната клетка: 

Готово!

Часът е оцветен в розов цвят, понеже все още не е посочен учител за този час. 

3. като следваща стъпка трябва да изберете учител за този час. Изберете час и напишете първата буква от името на

учителя: 

Page 72/253



aSc TimeTables - Online Help

Или кликнете в клетката:

Моля, прегледайте и тази инструкция, за да разберете какви са различните начини за определяне на двойни часове,

напр. 2+2+1 и др.:

12.3 Седмичен брой часове � формат

12.3 Седмичен брой часове � формат

Тук е описано как се визуализират различните комбинации на броя часове и тяхната продължителност и как може да

бъдат въведени в горния панел на таблицата с часовете. (виж също 12.1 Преглед на таблицата с часовете и 12.5

Корекция на час)

1 2 3 4 ...

Цифрите от 1 до 20 само обозначават седмичния брой часове. Всички часове са с продължителност един учебен час.

2* 3* 4* ...

Цифрите от 2 до 8, следвани от знак * означават един час с продължителност от 2 до 8 учебни часа. 

22 222 2222 33 333 3333 ...

Повтарящи се цифри означават повече часове със следната продължителност:
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22 = два двойни часа

222 = три двойни часа

33 = два тройни часа

111 = три единични часа (абсолютно същото като обикновени 3)

21 221 211 322 ...

Комбинация от цифри означава комбинация от различна продължителност на часа:

21 = един двоен и един единичен час (общо 3 учебни часа седмично)

221 = два двойни и един единичен час (общо 5 учебни часа седмично)

322 = един троен и два двойни часа (общо 7 учебни часа седмично)

=21 =22 =23 ...

Цифри със знак = преди тях означават брой на единични часове седмично (можете да въведете 1-20 единични часа без

=, но 21 ще означава двоен и единичен час, ето защо трябва да използвате =21 вместо 21).

12.4 Какво означават отделните цветове в таблицата с часовете

Тук е описано какво означават различните цветове в таблицата с часовете

1) Ако една клетка е светлосива, това означава, че учебният предмет в колоната се преподава в съответния клас. Броят в

клетката показва броя на учебните часове на седмица Цветната лента от лявата страна показва цвета на учителя.

2) Ако един клас е разделен на групи по даден учебен предмет, съответната клетка ще бъде разделена хоризонтално.

3) Възможно е само част от даден клас (например Група 1)  да има този учебен предмет (друга част може да има някакъв

друг учебен предмет, който се появява в друга колона). В този случай само част от клетката е светлосива. Обърнете

внимание на знак * преди цифрата � той означава, че показаният брой учебни часове на седмица се отнася само за част

от учениците, а не за всички ученици в класа.

4) 4.Черна вертикална линия показва, че два класа са слети по даден учебен предмет. 

5) Това е комбинация от ситуации по точки 2+3+4. 

6) В случай, че все още няма определен учител за часа, клетката се оцветява в розов цвят. 

7) Може да изберете клетка като кликнете върху нея. Написнете Ctrl и кликнете, за да изберете повече клетки. Можете

също да натиснете Shift и да кликнете, за да изберете последователност от клетки в същата колона. (може да използвате

и клавиатурата, за да изберете клетките � клавишите със стрелки и клавиш shift)

8) Панелът най-горе дава повече информация за избраната клетка/клетки. Това е и мястото, където вие можете да

правите промени, за да изберете учебен предмет в даден клас. 

9) Може да видите общия брой учебни часове за даден клас в последната колона.

10) Ако има връзка между карти, тя е указана в чрез оцветен долен десен ъгъл (не се вижда на тази снимка на екрана).

Цветовете означават:

- син � разпределение на картата през седмицата.

- оранжев � запазено място за определени учебни предмети.

- зелен � Други видове връзки между картите.

- сив - Връзките между картите са дезактивирани. 

Съвет: Може да използвате букви, за да обозначите учителя. Например, ако натиснете 2 и след това M в празното поле,

ще добавите един час за учител Маринов, който е два пъти седмично.

Вижте още: 
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12.5 Корекция на час

12.5 Корекция на час

Основните опции за корекция на таблицата с часовете са достъпни в горния панел:

 1) Тази част показва информация за направения избор - клас и учебен предмет (или повече класове и учебни

предмети в случай, че в таблицата са избрани повече клетки)

2) Тук може да въведете общия брой часове. Кликнете в това поле, напишете броя и натиснете Enter, за да

потвърдите въведеното. 

Забележка: Може също да зададете брой часове без да кликвате в това поле. Просто изберете една клетка от таблицата

и напишете на клавиатурата цифрата (в този случай не е необходимо да натискате Еnter). Вижте: 12.3 Седмичен брой

часове � формат

3) Тук можете да изберете учител по учебния предмет.  В посочения на картинката случай, класът е разделен на две

групи по този предмет, затова има две полета � по едно за всяка група. 

Когато кликнете в това поле, ще можете да видите списъка с учители, от който може да изберете учителя за конкретния

час. В този списък виждате и общия брой часове, които вече са разпределени на конкретния учител. Избраният за даден

учебен предмет учител е даден в сив цвят.

Забележка: Може също така да изберете учител без да кликвате върху полето. Просто изберете клетка от таблицата и

натиснете на клавиатурата (а-я) първата буква от името на учителя. Програмата ще избере първият учител с име, което

започва с тази буква. Натиснете тази буква отново, за да изберете втори учител, т.н.

4)Тук се показват имената на групите в случай, че класът е разделен  на групи по този учебен предмет. Ако този

учебен предмет се преподава само на една група, може да с кликване да премахнете чекчето от едната от двете клетки. 

5) Други опции може да видите като кликнете на този бутон. Вижте: 12.6 Корекция на час � възможности

Забележка: Ако сте избрали много клетки, някои полета/опции от горния панел може да не са активни в зависимост от

избраната комбинация.

Вижте още: 12.4 Какво означават отделните цветове в таблицата с часовете

12.6 Корекция на час � възможности

Тези опции са достъпни чрез бутон Възможности в горния панел на таблицата с часовете или чрез кликване с десния

бутон на мишката върху клетката:

Списъкът с възможните опции зависи от часа, който искате да коригирате:

Часове - Показва часовете в тази клетка в стандартна диалогова кутия за часовете на класа (може да направите същото
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като кликнете два пъти върху клетката от таблицата).

Делене на класа на групи - Ще раздели класа на групи по този учебен предмет. Може да изберете една от

съществуващите (или предварително зададените) групи, или да създадете нови групи чрез опция  �Добави делене...�.

Откажи делене на групи  - Ще премахне деленето на групи по този учебен предмет и часовете ще бъдат за целия клас.

Промени деленето - С тази опция може да промените деленето на вече разделен учебен предмет. Например, може да

промените деленето на групи по предмет от �Група 1/Група 2� на �Български език и литература 1/ Български език и

литература 2�.

Сборни класове - Tази опция е възможна, ако изберете повече клетки от същата колона (=повече класове по същия

учебен предмет). Така класовете ще се слеят в един час.

Разделяне на сборни класове - Ще раздели съществуващи сборни класове.

Класни стаи  - В това подменю може да посочите свободни класни стаи 

Премахни - Премахва всички часове в клетката.

12.7 Работа с разделени часове

Създаване на разделени часове:

1. Изберете учебен предмет и клас като кликнете върху съответната клетка. Напишете 3 като брой часове на седмица.

След това натиснете десния бутон на мишката върху създадения час и изберете съответното делене:

2. Сега може да изберете учители за часа:

Забележки

Ако желаете само една група да има този час, тогава не маркирайте съответната клетка:

Ако желаете да промените деленето или да го премахнете, кликнете с десния бутон на мишката:

Page 76/253



aSc TimeTables - Online Help

12.8 Сборни часове

Може бързо да създавате сборни часове в таблицата с часове.

1. Задръжте CTRL and и кликнете върху класовете, които искате да слеете:

2. Натиснете 2 за два пъти седмично:

3. Използвайте десния бутон на мишката, за да слеете тези часове:

12.9 Селектиране на повече часове

Таблицата с часовете позволява да изберете повече часове от същата колона:

- или използвайте CTRL и кликнете върху желаните клетки.

- или кликнете върху най-горната клетка и,задържайки  SHIFT кликнете на последната клетка
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- или задръжте  SHIFT докато използвате клавишите със стрелки от клавиатурата.

Когато направите селекцията, може да използвате десния бутон на мишката, за да я модифицирате, да впишете брой

часове или да изтриете часовете.

13 Работа със седмичното разписание

13.1 Работа със седмичното разписание � Обща информация

Главният екран на aSc Седмично разписание се състои от следните части:

 

1 - Meню � съдържа команди за управление на програмата.

2 - Лента с инструменти � бутони за бърза селекция на най-често използваните команди.

3 - Разписанието съдържа карти, като всяка клетка е отделен учебен час.

4 - Заглавен ред/колона. Кликнете тук, за да изберете клас; кликнете с десния бутон на мишката, за да видите опциите за

класа.

5 - Контролен панел, който съдържа информация за текущите действия, както и списък с неразпределените карти.

6 - Кратка информация за избраната карта. 

Класовете са в редове; дните и учебните часове са в колони.

Разписанието се състои от цветни карти, които представят отделните учебни часове. Цветът на всяка карта посочва

учителя, който води дадения учебен час.

Разделените часове се показани с разделена по наполовина по диагонал клетка; часовете, разделени на три групи, с

разделена на три карта, и т.н.  

Това означава, че ако определим при въвеждането на данните, че г-н Христов преподава Математика три пъти седмично

в 5А клас, програмата ще подготви три абсолютно еднакви карти за 5А клас означени като Математика в определения за

г-н Христов цвят.

Картите се поставят в разписанието според начина, по който се генерират от програмата или според начина, по който се
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поставят ръчно. Може да генерирате едно разписание и след това, ако е необходимо, да го промените, като премествате

картите с мишката. 

Можете да променяте часове, учители, класове по всяко време.

Преди да видите как може да променяте разписанието ръчно, ето описание на контрол панела: 13.2 Контролен панел

13.2 Контролен панел

Контролният панел се намира в най-долния край на екрана. Състои се от три части:

1 - Информация за текущата карта се показва в това поле, когато курсорът е поставен върху картата.

2 - Бутон за разглеждане на разписанието на конкретен учител или клас.

3 - Панел на картите, които все още не са разпределени.

Бутоните, намиращи се най-долу в панела на неразпределените карти, се използват за определяне на показаните карти:

Първата икона показва всички неразпределени карти 

Останалите икони показват карти на избран клас, учител, учебен предмет или класна стая.

Може да кликнете върху бутона в средата, за да покажете седмичното разписание на избран учител или клас:

Ако има повече карти, отколкото е възможно да се покажат в панела с неразпределените карти, вдясно на панела ще се

появят жълти стрелки.

13.3 Ръчно поставяне на карти

Както вече споменахме, може да променяте разписанието с лесни премествания на картите. Разбира се, програмата

прави проверка за дублиране на класове, учители и класни стаи.

Стъпки за преместване на карта: 

1. Кликнете върху картата с мишката и я вземете. Сега преместете картата с мишката:

Може да кликнете и върху карта, която се намира най-долу в панела на неразпределените карти.

Класът, на когото принадлежи картата, се оцветява в зелено. Програмата няма да позволи да я поставите на друг ред. 

Наименованията на колоните могат да бъдат в следните цветове:

A. Зелен означава, че всичко е добре;
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B. Червен  означава заета позиция (позиция, в която учителят вече е поставен другаде);

C. Син означава позиция под въпрос;

D. Сив означава напълно неподходяща позиция (неподходящо време).

2. Поставете картата като кликнете върху желаната позиция.

Когато поставяте картата, програмата автоматично ще определи класна стая за часа от списъка със свободни класни

стаи. Ако поставите картата в позиция, в която няма свободни класни стаи, програмата ще я приеме, но ще се появи бяла

лента в левия край на картата, за да напомня, че за този час не е определена класна стая. 

По подобен начин програмата ще позволи да поставите карта в позиция, която не е разрешена. Но в този случай,

програмата ще предупреди с червена ивица върху картата. Вие решавате дали искате да поставите картата в тази

позиция или не. 

В случай, че има проблем, софтуерът или ще изключи картата, или, ако има повече подобни карти, ще покаже прозорец с

откритите несходства. 

Можете да изберете действие, за да поправите възникналия проблем. Ако изберете друга карта от менюто на появилия

се прозорец, оригиналната карта се поставя и продължавате да работите с избраната карта. 

Вижте още:

14.3 Свързани разписания
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13.4 Премахване на карта от разписанието

За да премахнете поставена карта от разписанието  можете:

1. Да кликнете картата, за да я изберете.

2A. Да я преместите в панела на неразпределените карти и да я поставите тук чрез кликване.  

2Б. Да я преместите в частта от разписанието без никакви класове и да я поставите тук чрез кликване. 

2В. Да кликнете с десния бутон на мишката, докато държите картата.

13.5 Десен бутон на мишката

Чрез десният бутон на мишката можете бързо да изберете най-често използваните функции за избрания обект. След като

кликнете върху определен обект с десния бутон на мишката, програмата ще предложи меню с възможни операции за този

определен обект. Съдържанието на менюто зависи от това дали курсорът е поставен на карта или не. 

Кликване с десен бутон на мишката върху поставена карта.

В появилото се меню може да:

1. Премахнете картата.

2. Отключите/заключите картата. 

3. Получите информация � появява се прозорец с информация за верификация, ако има някакъв проблем с тази карта.

Това е същото както меню Разписание/Верификация, само че тук ще се покажат грешките, свързани само с тази карта.

4. Изтривате ред.

5. Класна стая � Тук може да избирате една от свободните класни стаи за тази карта � тя ще бъде поставена в избрана

класна стая. Подробна информация, моля намерете тук 13.7 Работа с класни стаи.

6. Видите разписанието на определения учител/предмет/клас 

7. От меню други може да заключите или отключите учител.

8. Правите корекция на часа или на условията за съответния учител/предмет/клас.

Кликване с десен бутон на мишката върху свободна позиция

Програмата ще предложи списък с карти, които могат да бъдат поставени в тази позиция.

Виж също:

13.9 Кликване с десен бутон на мишката върху заглавния ред
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13.6 Заключени карти

Ако знаете, че даден учебен час трябва да бъде в определено време, т.е. неговата карта трябва да бъде на определено

място, може да заключите картата на това място като кликнете върху нея с десния бутон на мишката. Заключената карта

има малка ивица в долния десен ъгъл: 

Заключването на карти има две предимства:

- позицията на картата няма да се променя, когато премествате карти ръчно; 

- генераторът не премества заключени карти.

Но имайте предвид, че по принцип заключването на карти не е добра идея. Заключването на карта на недобра

позиция може да попречи на завършването на разписанието. Ако съществуват най-малко две възможности, къде да бъде

поставена дадена карта, тогава е по-добре да поясните на генератора, къде може да бъде поставена тази карта. 

Може да заключвате/отключвате карти като използвате командите от меню Разписание, или като използвате десния

бутон на мишката върху картата, заглавния ред на реда или колоната.

Виж също:

20.7 В 4A клас Биология трябва да е само в сряда (Биология не може да е в сряда)

13.7 Работа с класни стаи

Генераторът автоматично определя класните стаи; дори картите да се преместват ръчно, класните стаи се определят

автоматично. Долуописаните функции са необходими само, ако желаете да пренаредите класните стаи:

Карти без класни стаи се отбелязват с бяла лента върху тях:

Поставяне на карта в дадена класна стая:

Кликнете с десния бутон на мишката върху картата, на която желаете да определите класна стая и след това кликнете

върху класната стая, която искате да използвате:

Знаците пред отделните класове означават:

�Червено кръстче� означава, че класната стая е заета с друг час по това време.
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�Синьо тикче� означава, че часът е вече поставен в тази класна стая.

Класна стая без знак е свободна (на разположение).

Освобождаване на карта от класна стая:

Кликнете с десния бутон на мишката и изберете Освободи класната стая.

Командата не е активна, ако картата не е поставена в дадена класна стая.

Виж също:

13.11 Изглед на класна стая 

13.8 Промяна на изглед

Опцията за промяна на изгледа позволява да разделяте разписанието на по-малки и по-лесни за преглед части.  

Например, можете да покажете класове от 5.A до 5.Д в един изглед.

Определяне на изгледите

Целият основен изглед, който показва пълното седмично разписание, е винаги достъпен при всички разписания. 

Може да определите изгледа на екрана от меню Основен/ Определяне на изгледи:

След кликване върху опции Нов или Редактирай може да редактирате изгледа:

Въведете, кои дни ще се показват, както и брой часове на ден. Определете брой часове като включите и нулевите часове.

След това изберете класовете или учителите, които желаете да виждате на този изглед.

Превключване между изгледи

Може да превключвате изгледите като използвате падащото меню от лентата с инструменти:
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Забележка: може също да принтирате променения изглед. Тази опция е удобна, когато желаете да принтирате само

учителите, или само един ден, и др.:

Виж също: 

14.5 Промяна в начина, по който изглежда седмичното разписание на екрана

13.9 Кликване с десен бутон на мишката върху заглавния ред

Може да кликнете с десния бутон на мишката върху заглавната клетка на реда:

Оттук може да редактирате учител/клас/класна стая, възможности, часове или бързо да тествате генерирането на този

ред.

13.10 Връщане и възстановяване на действия

Може да отменяте и връщате свои промени като използвате меню Виж

или използвате бутоните от лентата с инструменти:

Моля, обърнете внимание на факта, че тези действия оказват влияние само върху позициите на картите. Не е възможно

да Отмените въвеждане в нормативите на учители.

Добра идея е също да използвате Файл/Запази като..., за да запазите разписанието на диска под друго име. Това ще

позволи да съхраните незавършено разписание, към което ще можете да се върнете в бъдеще.
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13.11 Изглед на класна стая

Изгледът на класната стая е особен вид изглед, защото, когато премествате картите в този изглед, тогава само класните

стаи се променят. Позициите на картите не се променят.

Следващия пример показва, че може лесно да преместите Физическо възпитание и спорт за 8Е клас от малкия в големия

физкултурен салон:

Картите, показани в контролния панел са или карти, които все още не са поставени в разписанието, или карти, които са

поставени, но за тях все още не е определена класна стая. Те са маркирани с бяла лента:

13.12 Функция Филтър (достъпна във версия 2009)

Просто натиснете десния бутон на мишката в някоя част от неразпределената карта. Появява се нов прозорец, откъдето

можете да изберете някои допълнителни филтри � като да се показват само двойни часове или само часове със само

една секция:

Ако училището желае да създаде седмично разписание ръчно от нулата, то може да се филтрират само часовете с една

секция и да се започне с тях.

13.13 Работа с дните от основния екран (достъпно във версия 2009)

По подразбиране, софтуерът показва всички дни на основния екран, обикновено от понеделник до петък. Ако, например,

желаете да виждате само един ден, можете да направите това от падащото меню за дните. Тази опция не се вижда по

подразбиране, а трябва да я активирате от диалоговия прозорец за опции:

След това може да изберете един ден, който искате да се вижда на екрана:
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13.14 Имаме едно и също разписание всеки ден през даден учебен срок или седмица (достъпно във

версия 2009)

Ако имате едно и също разписание всеки ден, тогава вероятно няма нужда да виждате на екрана 5 колони за всеки ден.

Това, което трябва да направите, е от падащото меню да изберете �Сливане на дните�:

Комбинирайте това с �Покажете учебни срокове поотделно� и ще виждате на екрана една колона за всеки срок; в тази

колона всички дни са слети в едно, така че имате допълнителни колони само за времето на провеждане на учебните

часове.

Забележка: Все още може да имате някои часове, които са на различна позиция всеки ден. Ако всички часове, например,

са по едно и също време всеки ден, а един час е различен във вторник и четвъртък, софтуерът ще ги постави в

подходяща колона.

13.15 Бърза промяна на изгледа на екрана (доспътно във версия 2009)

Като изберете меню Основен и отворите падащото меню

Може бързо да изберете какъв текст да се принтира на картите и в какъв цвят. Например, като избирате класна стая като

цвят, може  да видите седмичното разписание с цветовете, определени за класните стаи:
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След запазване на разписанието, тази конфигурация  става по подразбиране. Ако искате да запазите тези стойности,

трябва да отидете в опции и да изберете, че искате да запазите направените промени в изгледа: 

13.16 Как мога да филтрирам карти, които са показани в списъка на неразпределени карти.

Може да кликнете с десния бутон на мишката в най-долната част с неразпределените карти. 

След това изберете опция Филтриране.

Например:

Изберете всички двойни часове:

Изберете всички семинари, които имат най-малко 3 части:
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Виж също:

23.6 Как мога да тествам само определени часове, например, всички двойни часове или всички часове по Руски език?

13.17 Какво се случва, когато променя вида на училището?

Може да промените вида на училището. 

Стандартен � използва базиран на групи генератор. Ако сте въвели учениците, те трябва да са разпределени по

групи/секции преди генерирането. Учениците остават в тези групи по време на генерирането. 

Разписание, което се базира на избора на учениците (Майстор) � показва всички курсове на един ред, без да взема

под внимание випуските. Тази опция използва генератор за гимназиален етап, който може да мести учениците между

секциите по време на генерирането.

Разписание, което се базира на избора на учениците (класове/випуски) - Този изглед показва един ред за всеки

клас/випуск.

Тази опция използва генератор за гимназиален етап, който може да мести учениците между секциите по време на

генерирането.
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13.18 Какво означават линиите на картите?

Софтуерът може да покаже линии в различен цвят на картите, за да сигнализира:

Бяла линия � поставени карти, но без определена класна стая

Червена линия - поставена карта в непозволена позиция

Лилава линия - нови визуални индикации за карти, които надхвърлят капацитета 

Синя линия - този час има няколко "висящи" ученика

Малка линия в долния десен ъгъл - заключена карта

14 Потребителски интерфейс

14.1 Бързи клавиши

F5 генериране на седмичното разписание

Space Bar (Клавиш за интервал) показва верификацията на разписанието

CTLR-L - сравни с последната запазена версия

Numpad бързи клавиши:

+ приближаване на разписанието

- отдалечаване от разписанието

/ подходящо увеличение

* променя цветовете на екрана

Седмични разписания:

Цифра 0 - показва резюме на всички седмици

Числа 1-8 - показват седмица 1-8

Ctrl-0 показва всички разширени/уголемени седмици

Бързи клавиши с мишка:

CTRL + ляв бутон на мишката - ако класът е разделен на групи,  със CtrlClick ще се изберат всички групи на тази

позиция. Ако се кликне на празна позиция, CtrlClick ще постави всички групи. Работата с разделени класове може да бъде

изключително полезна.

Обърнете внимание, че това понякога не е възможно, тъй като допълващият учител може да няма възможност да

преповада по това време. 

SHIFT - при задържане на бутон SHIFT, докато се мести карта, ще се види неподходящо време на картата под курсора

вместо на картата, която имате. Така че трябва да проверите, къде можете да сложите картата под курсора преди в

действителност да я замените с текущата карта, с която имате проблем.

14.2 Възможно ли е да промените графика след генерирането?

Да. По всяко време, преди или след генерирането можете да промените позицията на всяка информационна карта като

цъкнете върху нея с мишката и я поставите на друга позиция.

Или можете да превключите на изглед �Класни стаи� и да направите малки промени в класните стаи, зададени за някои

карти.

След като направите тези промени, можете да принтирате разписанието.

Забележки:

Ако стартирате генериране, софтуерът ще генерира ново разписание.

Ако наистина ви трябва карта на дадена позиция, можете да я заключите и генерирането няма да я премести.
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14.3 Свързани разписания

Можете да активирате функцията �свързани разписания� в менюто Виж/ Свързани разписания. Можете да използвате

бърз клавиш Ctrl+R.

Нов светлосив панел ще се покаже над седмичното разписание:

Този панел показва разписанията, които са свързани с картата, която държите в момента.

Можете да поставите картата директно в панел свързани разписания. След като поставите тази карта, разписанията,

които са свързани с тази последна  карта, остават на екрана.

Възможно е да вземете картата и от свързаните разписания.

Можете да настроите максимален брой на свързани от разписанието редове в менюто Виж/ Свързани разписания.

Забележка: Като задържате клавиш SHIFT, можете да покажете свързани с картата разписания под курсора или над

картата, която държите в момента.

Забележка 2: Възможно е да закюлчите някои редове в свързаните разписания като кликнете върху кутийката с

наименованието на реда. Заключените редове ще останат там дори и да не са свързани с текущата карта.

14.4 Сравняване на седмични разписания

Има две опции как да сравнявате своите файлове с разписания. Можете да намерите и двете опции в менюто Файл/

Сравнение.

"Сравни с последно записаната версия" - сравнява вашето текущо разписание (това, върху което работите в момента)

и неговият статус на диска (това е състоянието, когато той е бил отворен или запазен последно). Това може да е полезно

особено, когато правите промени ръчно и желаете да видите какво сте променили от последния запазен файл.

"Cравни с друг файл..."  - тази функция ще ви предложи да изберете друг файл с разписание и след това ще го

сравнява с вашите текущи разписания.

След като оперирате с тази функция, програмата ще закрие текущото разпределение и ще маркира/ освети само онези

карти, които са на различна позиция в разписанието, с което го сравнявате. В долния край на екрана ще видите списък с

променените части:

Page 90/253



aSc TimeTables - Online Help

 

Забележка: Двете функции ще показват само промените в позициите на картите и имената на учебните

предмети/класове/учители/класни стаи. Няма да показват промените в ограниченията.

14.5 Промяна в начина, по който изглежда седмичното разписание на екрана

Тази статия е относно промяната в начина, по който изглежда седмичното разписание на екрана.

Отидете в меню Основен отворете падащото меню Общо и изберете Промяна на текущия изглед:

Ако например, изберете цвят според това, в коя сграда се провеждат учебните занятия, можете бързо да видите, кога

учениците са в първата и кога във втората сграда.

Mожете също така да промените текстовете, които ще се показват на екрана. В някои случаи вие желаете да виждате

учител, а не класна стая, и др.

Забележка: може напълно да промените разпечатките в режим преглед на предпечата.
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27.1 Персонализиране на разпечатките

14.6 Файлове със седмичното разписание � архивиране, проблеми с отварянето на файлови и др.

aSc Разписанията съхраняват своята информация във файлове с разширение .roz. Работата с тези файлове е същата

като с файловете .doc на Microsoft Word.

Можете да запазите вашето текущо разписание в нов файл (под различно име) чрез меню Файл/ Запази като.

За да прехвърлите този файл на друг компютър, можете да го копирате на USB диск, на  CD, или да го изпратите по

мейла..

Можете също да имате толкова файлове с разпределениея на компютъра си, колкото желаете. Можете да запазите

няколко версии на разписанието си с  различни имена на файловете.

Проблеми с файла:

Не мога да отворя файла: ако програмата докладва, че файлът е създаден с по-новата версия на разписания aSc, моля

свалете и инсталирайте последната версия от нашата уебстраница. Ако програмата се срине, моля изпратете ни вашия

файл с разписанието по пощата на: support@asc.sk и ние ще проверим какъв е проблемът. Обикновено това е проблем

с диска и вашият файл е бил повреден.

Мога да отворя файла, но в него има липсващи данни: в повечето случаи, сте отворили неправилния файл. Моля,

намерете правилната версия на файла. Или сте забравили да запазите файла последния път, когато сте работили върху

него. Или е възможно по невнимание да сте зместили вашия файл с по-стара версия. Ако можете да отворите файла, но

в него липсва част от данните, тогава тези данни са или изгубени, или са в друг файл.

Не мога да намеря своя файл: Моля, проверете типични места, където може да е вашия файл: на Десктопа, в папка 

Моите документи, на някои от драйвърите на вашия компютър или на вашия USB диск. Или се консултирайте с човек с

опит с компютрите във вашето училище, за да ви помогне да намерите файла на вашия компютър.

15 Ограничения - Учители

15.1 Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.

Можете да използвате опция Спецификация/ Учители/ Ограничения. Тогава програмата ще избере най-подходящите

дни измежду даден брой:

Забележка: Ако обозначите дните точно, внимавайте да не обозначите по сходен начин други учители. Може да се случи

така, че всички външни учители желаят да преподават във вторник и четвъртък. Такива изисквания може да се окаже

невъзможно да се изпълнят.

Моля, вижте също: 6.1 Как се настройва Неподходящо време за учители
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15.2 Прозорци на учители в разписанието

В много училища учителите се оплакват, че имат прозорци в своите разписания - интервал, когато учителите трябва да

стоят в умчилище без на имат часове, а не могат да си тръгнат, защото имат по-късно часове.

Стойности за всички учители по подразбиране:

 можете да ограничите общия брой на прозорците на учителя на седмица в менюто Разписание/ Параметри.

Ако прозорците/интервалите не са проблем във вашето училище, ви съветваме да изключите тази опция.

Променливите стойности за всеки учител могат да се настройват от менюто � Учители - изберете Учител/

Ограничения:

Тази опция може понякога да се дезактивира. Трабва да я активирате в меню � Разписание/Параметри.

Тази опция може понякога да се дезактивира. Трабва да я активирате в меню � Разписание/Параметри.

Също така можете да ограничите броя на прозорците дневно чрез кутийките за маркиране при подробна информация за

учителя. Така ще обозначите, че учителят може да има максимум 2 прозореца дневно.

Въпреки че сте обозначили, че учителят може да има 6 прозореца седмично, програмата ще попречи, например, да има 5

прозореца в един ден и 1 в друг ден. За някои лесни графици можете да обозначите, че учителят може да има максимум

1 прозорец на ден като използвате втората кутийка за маркиране.
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15.3 Учител XY преподава 2 часа садмично в 5А клас, но и двата часа са следобяд.

Задавате инструкции на генериращото устройство, така че ако учител преподава само два или три часа в един клас, те да

не бъдат поставяни късно през деня.

Имате две възможности:

1. Максимум един час по история на шеста позиция във всеки клас (Решение 1) 16.1 Максимум един час по история в

шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)

или

2. Обозначете колко часа ще сa преди определена позиция.

20.2 Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция

15.4 Трябва ни един учител по Математика, който е свободен във всяко време.

Въпрос: Трябва да имаме по всяко време през седмицата поне един свободен учител по математика (измежду 5

учители), как можем да добавим ограничения за това?

Отговор:

Трябва да въведете това като сложна връзка между инофрмационните карти в меню � Връзки � взаимоотношения

между картите. Въведете като ограничение, че може да има максимално 4 часа за тези 5 учители на всяка позицзия.

Вижте картина:

15.5 Как може да се разпределят първи/ последен час за всички учители по равно?

Можете да направите това в менюто Спецификация/ Връзки с карта/ Разширения

Пример за този първи час:

Трябва да настроите за всички учители ограничение "Максимален брой на първи учебни часове"  като разширени връзки

с картата, вижте екранната снимка:
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По същия начин можете да въведете �Максимален брой на последни за деня часове�

15.6 Нашите класни ръководители винаги трябва да преподават първи час

Ако този учител преподава само един учебен предмет, можете да заключите неговия час на тази позиция.

Но, ако той преподава повече учебни предмети или има двойни и единични часове, тогава е по-добре, да не се заключва,

а да се обозначи, както е показано на екранната снимка:

See: 

13.6 Заключени карти
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15.7 Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част последователно

Можете да зададете глобална стойност в менюто � Разписание/ Параметри:

Ако тази стойност е настроена на 6, тогава вашите учители не могат да преподават 1-ви, 2, 3, 4, 5, 6, 7 час, но могат да

преподават 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Ако последователните часове не са проблем и вашите учители могат да преподават или ще преподават повече часове

последователно, просто дезактивирайте тази опция.

Също така можете да обозначите максимания борй часове, които един учител може да преподава последователно за

всеки учител поотделно:
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15.8 Как да обозначим, че един учител  може да преподава само един седми час?

Просто решение

Дефинирайте позициите в които има въпросителен знак.

След това определете муксимума на позиции под въпрос в подробности за учителя.

Можете да обозначите колко часа могат да се поставят в позиция под въпрос. Mожете, например да обозначите, че при

даден учител шестият час е под въпрос, а максимумът е 2часа. Тогава учителят ще има само два шести часа на седмица.

 

Като използвате квадратчето за отметка, можете да зададете на алгоритъма да вземе под внимание брой поставени под

въпрос часове на ден.

Например, можете да кажете, че 5, 6 и 7 час са под въпрос и учителят може да има максимум 2 часа всеки ден. Тогава

можете да сте сигурни, че учителят има най-малко един свободен час за обедна почивка всеки ден.

Сложно решение:
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Може да видите още: 

See also: 17.1 Как да обознача, че даден клас може да има максимум един седми час или максимално един нулев час?

15.9 Как да обозначим минимален и максимален брой часове, които даден учител трябва да има в

един ден?

Можете да направите това в Ограничения за учителя:

Забележки:

- можете да обозначите тези стойности да не се маркират в събота/неделя. Така учителят трябва да има 2 часа всеки ден

от поноделник до петък, но може да има нулев или първи час в събота.
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- моля, погрижете се да нямате нереалистични изисквания тук. Горещо се препоръчва да добавите тези и сходни

изисквания по-късно. Ако не е възможно да генерирате разписание, ще се окаже дори още по-невъзможно да го

генерирате с изискването, че всеки учител трябва да има 2-5 часа дневно.

Вижте: 24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание.

15.10 Имаме десетдневно разписание (двуседмично); искаме да разпределим часовете на учителите

поравно в тези две седмици

Ако учител преподава, например 23 часа на седмица и вие използвате десетдневно разписание (2x5 дни), може да се

случи, че софтуерът да генерира 30 часа през първата седмица и 16 часа през следващата седмица.

За да предотвартите това, трябва да определите разширени връзки в картата, които определят максимум часове, които

един учител може да преподава през първите 5 дни (първата седмица):

15.11 Как да подсигурим почивка за учителите?

Ако е необходимо да се уверите, че всеки учител има поне един свободен час по време на обедната почивка, можете да

го въведете по този начин:

Пример: Обяд между 3-ти и 6-ти час. Tова означава, че има 4 часа на разположение. Ние може да въведем това и по

този начин да сме сигурни, че по време на 3-6 учебни часове даден учител може да има максимум 3 часа.

Отворете меню Основен/ Връзки/ Напреднали и въведете стойностите според тази картина:
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15.12 Всеки учител трябва да има един или два свободни следобеда

Следващото ограничение определя, че всеки учител има два свободни следобеда:

Бележки:

- В нашия случай следобедът е бил определен като  пети и следващ учебен час. Можете да промените това като

кликнете във времевата карта. 

- Същата ситуация може да бъде определена за сутрините; отново само променете времевата карта.

- Можете да изберете само някои учители, които трябва да се вземат предвид.
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15.13 Двама учители не могат да преподават по едно и също време

Обикновено не е нужно да обозначите този вид ограничение, тъй като повечето случаи са решени от факта, че учителите

трябва да използват същата класна стая или че те преподават на същата група ученици. При положение, че имате двама

отделни учители, и не желаете те да преподават по едно и също време, можете да определите разширена връзка с

картата, която казва � максимум 1 карта на всяка позиция:

15.14 Teacher cannot teach 4th in Grade 5 and 5th lessons in Grade 6

This constraint can be usefull if you have a situation that you have different bells in grade 5 and grade 6th. 

You need to use cardrelationship:
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See also:

10.7 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да  въведем това? (Решение 1)

10.8 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 2)

15.15 Учителят трябва да има няколко часа сутрин

Можете да добавите връзка в картата, която казва, че всеки учител трябва да има поне един час във времето,

определено  за 1, 2, 3 учебни часове:

Бележка: 

- можете също да промените времевата карта, така че да дава по-ясно определение за сутрин.
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- използвайте смяна на учители, ако това трябва да се приложи само върху няколко учители.

15.16 Трябват ни двама свободни учители за всеки учебен час, за да сме сигурни, че разполагаме с

достатъчно учители за заместване

Добавете разширена връзка с информационната карта:

Числото 28 обозначава максимален брой учители, които преподават по едно и също време.

Ако разполагате с 30 учители във вашето училище и желаете да сте сигурни, че винаги има 2 свободни учители, сложете

в един учебен час максимум 28-ма учители.

Бележка:

- Ако използвате връзки с информационната карта, които започват с "Максимален брой карти" или "Mаксимален брой

учебни часове", калкулирането може да не е вярно, когато разделите часовете и часовете с повече учители, свързани на

една карта.

"Maксимален брой учители" калкулира/ изчислява правилно броя на учителите независимо от сборни/разделени часове.

- Tова решение може да генерира седмично разписание, където, например, един учител ще отговоря за повечето от

�свободните� часове. Това може или не да е онова, което желаете.

В случай, че всеки от вашите учители трябва да има предварително определен брой �задължения�, можете да

използвате следното решение:

15.18 Нашите учители имат като задължение да заместват колеги в часове; нуждаем се от минимум 2 за всеки час

15.17 Учител не може да преподава и сутрин и следобяд

Можете да използвате меню Основен/ Връзки/ Напреднали и да добавите Разширени връзки с картата:
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Приложете това върху учителите � така че това да е отбелязано индивидуално за всеки учител и маркирайте двете 

Неподходящи времена за съответните учебни часове.

Не е необходимо да маркирате всички учебни часове. Ако например, оставите шести час неотбелязан и в двата случая

това ще означава, че софтуерът ще игнорира часовете, поставени във времето за шести час, когато това правило е

отбелязано.

Тогава даден учител може да има  1-5 + 6, но не 1-5 + 7 часове.

15.18 Нашите учители имат като задължение да заместват колеги в часове; нуждаем се от минимум 2

за всеки час

1. Задайте нов предмет "Замествене"

2. Създайте часове "Без клас" по този предмет.

3. След това добавете карта за връзка:
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Можете да маркирате времето на провеждане. Софтуерът тогава ще подсигури минимум две замествания само на това

маркирано за часове време на няколко учебни часа в картата за Неподходящо време. 

По друго учебно време може да има само едно или никакво заместване. На маркираното учебно време ще фигурират 2

или повече.

Бележка:

В някои училища това решение е неприложимо, защото изисква от вас да определите колко пъти всеки учител

трябва да изпълнява тези задължения по заместване.

Ако не знаете предварително това, можете да използвате следното решение:

15.16 Трябват ни двама свободни учители за всеки учебен час, за да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно

учители за заместване

15.19 Учител не може да преподава в два различни класа в един ден

Можете да добавите връзка в информационната карта, която казва � учител не може да преподава в 5A и 5Б клас същия

ден:
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Ако имате повече класове, ще трябва да добавите повече връзки в картата, в замисимост от това какво наистина ви

трябва. Това правило казва, че всяка информационна карта, която изпълнява условията от лявата страна, не може да

бъде в същия ден както всяка карта, която изпълнява условията от дясната страна.

15.20 Учител може да преподава максимум 2 часа на ден в един клас

Добавете тази разширена връзка с картата:

Изберете максимален брой учебни часове и настройте техния брой.
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Важно е правилно да изберете опция Максимален брой часове на ден. В този случай ние сме използвали приложи

върху избраните класове на учителя. Tова означава, че правилото е приложено на всеки клас, където всеки избран

учител преподава самостоятелно.

Ако например, изберете само Ок, това ще означава, че всеки учител може да има максимално 2 учебни часа дневно.

15.21 Двама учители преподават заедно, но само 3 пъти седмично от общо 5 часа

С други думи:

- 3 часа се провеждат с двама учители и

- 2 часа се провеждат само с един учител

Можете да въведете това точно, както  се иска

тогава

След това ще изглежда така:

Забележка:

- Ако използвате същия учебен предмет в двата часа, тогава софтуерът автоматично се опитва да разпредели тези 5

часа поравно през цялата седмица; в този случай 1 час дневно.
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15.22 Учител не може да преподава 3 последователни учебни часа в едни клас

Добавете тази разширена връзка в картата:

Моля, обърнете внимание на:

Приложи на избраните класове на учителя. Това ще направи възможно прилагането на правилото на всеки учител във

всеки един от неговите класове поотделно. Ако използвате, например, �Приложи глобално�, тогава няма да може да има

3 последователни часа в цялото училище.

15.23 Учител не може да има прозорец с продължителност 2 часа

Може да добавите това картово взаимоотношение:
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Забележка:

- използвайте това само, когато имате генерирано някакво седмично разписание.

Вижте още:

15.2 Прозорци на учители в разписанието

15.24 Как да подсигуря започването на работния ден на учителя от първи или втори час (той не може

да започва по-късно от втори час)

Можете да добавите тази разширена връзка в картата
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Забележки:

- можете да изберете учителите и да изберете само учителите, които имат достатъчно часове

- както обикновено: добавете това ограничение само, когато вече можете да генерирате разписанието без него

- в някои разписания това ограничение може да не работи; когато имате, например, много повече учители отколкото

класове, няма да има достатъчно ранни позиции, за да се поставят всички учители.

15.25 Учител не може да преподава и 6 и 7 час. Той може да преподава само един от тях.

Можете да поставите тази връзка в картата.
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Изберете само онези два учебни часа в Неподходящо време - ограничението максимум 1 на ден се прилага само на

онези часове, които са маркирани в зелено.

16 Ограничения � учебни предмети

16.1 Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)

За всеки учебен предмет можете да определите колко пъти е позволено да бъде в позиция, маркиран с въпросителен

знак/позиция под въпрос.

На първо място, дефинирайте въпросните позиции в "Time-off" за темата.

След това можете да зададете колко урока е разрешено.
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Типичната употреба на тази характеристика е следната:

Представете си, че клас има 3 часа по история седмично. Вероятно няма да е възможно и трите часа да бъдат преди

обедната почивка за всички класове. Но ще бъде много лошо, ако и трите часа са след обедната почивка. Tогава

учителят може да се оплаче, че не може да преподава история в този клас.

Можете да обозначите, че шести и седми учебен час са под въпрос и че вие приемате само 1 час от тази позиция,

маркирана с въпрос за всеки клас. Тогава софтуерът ще уважи само тези разписания, където всичките три часа са преди

обедната почивка, или, където 2 часа са преди и само един след  обедната почивка.

Допълнителна информация:

Гореописаното се настройва за ВСИЧКИ часове по този учебен предмет.

Ако ви трябват различни настройки за различни класове, можете да използвате една от тези опции: 

20.2 Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция

16.2 Maксимум един час по история в шеста позиция във всеки клас (Решение 2)

16.2 Maксимум един час по история в шеста позиция във всеки клас (Решение 2)

Можете да добавите разширена връзка в картата � Максимум часове на седмица и да обозначите 6 и 7 часове във

времевата карта:
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Не забравяйте да настроите �Приложи избраните предмети върху избраните класове�.

Софтуерът тогава ще отбележи максимално 1 час История във всеки от избраните класове.

Например, ако използвате �Приложи глобално�, софтуерът ще позволи само един час по история в позиция 6 и 7 в

цялото училище.

Вижте още:

16.1 Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)

20.2 Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция

16.3 Два учебни предмета не могат да са един след друг/ да са в същия ден

Можете да създадете връзка в картата, която определя, че два учебни предмета не могат да са един след друг или да

са в същия ден:
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16.4 Разпределяне на учебен предмет през седмицата

По подразбиране програмата се опитва да разпредели учебния предмет в разписанието на класа равномерно през

седмицата.

Правилата по подразбиране са:

1. Ако е възможно, програмата ще постави картите на учебния предмет в различни дни.

2. Ако броят на картите по предмета е по-голям от броя на дните (например 8 единични часа и 5 дни), програмата ще ги

разпредели, така че броят на учебните часове по този предмет на ден да е приблизително равен за всеки ден (в нашия

пример от 8 часа, ще  се изисква 1 или 2 часа дневно).

3. Ако предмета се води 2 или 3 пъти седмично, той не може да бъде в последователни дни (можете да настроите тови в

менюто � Разписание/Параметри).

Ако не желаете да се случва гореописаното по подразбиране, има две опции да го промените:

Опция 1:

В Предмети/ Ограничения можете да обозначите разпределянето по подразбиране по даден учебен предмет. Преместете

плъзгача наляво, за да дадете възможност на софтуера да постави двата часа в едни ден.

Oпция 2:

Можете също да създадете променено разпределение, където можете да обозначите точно в колко дни предметът ще се

преподава. Използването на този начин позволява да обозначите, че два единични часа в един ден трябва да се поставят

последователно. Влезте в менюто - Основен/ Връзки/ Добави, след това изберете предмет/и и клас/класове. После

изберете "Разпределяне на картите през седмицата" и цъкнете на Настройки:

Така изглежда диалоговият прозорец за настройки:
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Може да проверите всяка комбинация за избраните учебни предмети/часове на учители.

Когато отбелязвате в кутийките, картината ви показва какво ще бъде прието и какво няма да бъде прието за генериране.

Например може да проверите този случай:

7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.

Няколко допълнения:

- С "Използвай горепосочените настройки само за..." вие можете да филтрирате класове, в които се прилага това

разпределение. Така вие можете, например, да създавате разпределения за класовете, които имат 4 часа Математика на

седмица без да е необходимо да избирате тези класове в предишната диалогова кутия.

"Разпределение на групата от информационни карти на включените в списъка учебни предмети" може да се използва за

разпределяне, например, за учебни предмети "Биология" и "Лаборатория по Биология" заедно; То ще ги счита/ за един и

същ учебен предмет (и няма да ги постави в един и същи ден или в последователни дни, например).

Вижте още:

16.10 Разпределяне на часовете в различно учебно време всеки ден

16.5 Не желая география да се изучава в петък и след това в понеделник

Програмата автоматично поставя вашите часове равномерно през цялата седмица, не в последователни дни. Но по

подразбиране петък и понеделник не са последователни дни. Ако не желаете да имате часове в петък и след това в

понеделник, трябва да обозначите разширена връзка в картата.

Моля, прегредайте следната картина:

Настроена е така, че часовете по География във всички класове могаг да бъдат максимум в един от маркираните дни,

било то понеделник или петък.

Важно е да изберете правилната връзка в картата:

"Максимален брой дни на седмица" - това меню определя максималния брой дни, в които има учебен час по

маркирани позиции

и също 

"Прилагане към избрани теми в избраните класове"

Опция от втората кутия с комбинации
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16.6 Желая учебен предмет в един клас да бъде на същата позиция като учебен предмет в друг клас

Въпрос: Желая да има часове по Математика в 5.A  клас на същата позиция като Английски език в 5.Б клас.

Отговор:

Трябва да определите нова разширена връзка в картата (меню Основен/ Връзки/ Напреднали) за тази цел.

Вижте картината долу.

Вижте също: 16.8 Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б

клас 

16.7 Какво ще стане, ако трбява да се преподават едновременно два специфични учебни предмета?

Ако тези учебни предмети са от различни класове Прегледайте тази статия: 16.8 Необходимо ми е учебен предмет

Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас .

Ако те са от същия клас:

Ако сте разделили даден клас и едната част има Английски език, а другата част Испански език, софтуерът автоматичо ще

ги постави заедно, ако те са от същия поток. Не е нужно да обозначавате това.

Добре, но софтуерът поставя  тук Математика вместо Испански език! В този случай трябва да използвате друг поток за

часовете по Математика. Софтуерът може да слее всеки час, ако те са от същия поток.

Вижте: 5.3 Делене на групи

Ако не желаете да имате само Английски език в края на деня, и само Испански език в края на някой друг ден, можете да

използвате това: 17.6 И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

Друга опция е да слеете групите или класа, но използвайте това само, когато сливането е винаги същото: 9.5 Как да

обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?

За много специални случаи можете да кажете, че групите трябва да започнат  училище по едно и също време: 20.3

Групите започват по едно и също време
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16.8 Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и

5.Б клас

Моля, влезте в меню � Основен/ Връзки/ Добави

Използвайте връзка в картата: "Избраните предмети трябва да бъдат по също време във всички избрани класове".

Вижте екранната снимка:

Бележки:

1) За 5В+5Г клас ще трябва да обозначите друга връзка в картата.

2) Ако желаете това ограничение и за часовете по Английски език, трябва също да създадете друга връзка в картата. С

други думи, ще имате една връзка в картата за Математика и една за Английски език. (Ако изберете два учебни предмета

с единична връзка, това ще има друго значение; Виж 3)

3) Освен това е възможно да кажете, че два (или повече) учебни предмета трябва да бъдат на същите позиции в 5.A клас

и в 5.Б клас.
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Вижте също:

20.3 Групите започват по едно и също време

16.9 Два учебни предмета трябва да следват един след друг

Можете да създадете една връзка в картата, която определя, че два учебни предмета трябва да следват един след друг 

(в произволен или определен ред/последователност):
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16.10 Разпределяне на часовете в различно учебно време всеки ден

Въпрос: Как мога да разпределя, например 5 часа по математика в една седмица, така че те да са по различно време

всеки ден. Не желая всички часове по математика да са първи час вреки ден.

Отговор:

Можете да използвате разширена връзка в картата. Влезте в меню � Основен/ Връзки /Напреднали.

- изберете вид "Максимален брой дни с час за същия период".

- изберете "1" от кутията с комбинации отдолу.

- изберете "Приложи към избраните учебни предмети в избраните класове".

- изберете "Класове", в които желаете да приложите това ограничение (или го оставете както е  "Всички класове")

- изберете "Учебни предмети" Maтематика (или повече предмети).

Това ще гарантира, че ще за всеки период има максимално 1 час Математика (или  някои други избрани учебни

предмети) за всяко учебно време..

Горната екранна симка в действителност показва два учебни предмета в тази връзка в картата. Но тъй като сме

обозначили "Приложи към избраните учебни предмети в избраните класове", тогава всеки предмет се третира отделно

във всеки клас. Така, че трябва да определите една връзка в картата да информира, че трябва да има само един час по

Математика и само един час по Английски език за всяко учебно време през седмицата.

Внимание:

- обикновено тази връзка не е необходима. В по-сложни графици часовете ще са напълно произволни във вашето

седмично разписание.

- тази връзка може лесно да сложи край на вашето разписание. Затова трябва да я добавите само, когато е необходимо.

Например, когато предишни поколения имат склонността да слагат някои часове в една и съща позиция през седмицата.

- Също така можете да решите да обозначите "максимум 2" за всяко учебно време. Това е по-лесно да се генерира и в

повечето случаи ще свърши работа.

Вижте също: 20.2 Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция
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16.11 Желая да имам часове по Математика в едни клас по едно и също време всеки ден

Можете да обозначите, че някои учебни предмети трябва да са по едно и също учебно време всеки ден.

Просто добавете връзка в картата, която казва �Учебен предмет трябва да е по едно и също учебно време всеки ден�:

Забележка: ако обозначите повече учебни предмети, например Математика и Английски език, тогава часовете по

Математика винаги ще бъдат по време на втория час, а часовете по Английския език винаги ще бъдат по време на

четвъртия час.

Разширено използване: В някои случаи може да се наложи да използвате разширена връзка в картата. Например, ако

един клас има 2 часа Английски език с учител А и 3 часа разговорен Английски език с учител Б и желаете и двата учебни

предмета да са по едно и също време всеки ден - Използването на разширените връзки в картата е както следва:

Моля, влезте в менюто - Онсовен/ Връзки /Напреднали и въведете:

-  максимарен брой различно учебно време на седмица

- 1 (вижте забележката по-долу)

- "Приложи към избраните учебни предмети в избраните класове".

Изберете учебен предмет Математика.

По желание можете да изберете също класове (ако желаете това ограничение да се прилага само на опрределени

класове).

Забележка: Tова поле трябва да съдържа дължината на часовете в учебното време. Ако желаете да имате това

ограничение за даден предмет, това се залага като двоен час; въведете 2 вместо 1.

Page 120/253



aSc TimeTables - Online Help

16.12 Трябва учебен предмет География да е последен час в един от дните в  5.A, 5.Б, 5.В... класове

Можете да обозначите това с връзка в картата:
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16.13 Промяна на разпределението на картите по подразбиране на седмица по един предмет

Като използвате връзки в картите, казвате на софуера точно колко дни и колко пъти на ден той може да поставя всеки

учебен предмет.

16.4 Разпределяне на учебен предмет през седмицата

Въпреки, че гореописаното дава пълен контрол върху това как да се разпределят часовете през седмицата, понякога

може да е напълно достатъчно само да се промени настройката по подразбиране за всеки учебен предмет.

В ограничениято по предмети  можете да намерите плъзгача. Колкото по-надясно е плъзгача, толкова по-равномерно

предметът е разпределен през седмицата.

Най-дясната позиция не само се опитва да постави картите всеки ден, но тя също проверява дали те не са в

последователни дни (в случай, че имате 3 часа седмично, те не могат да са през първите 3 дни).

От друга страна: колкото по-наляво е този плъзгач, толкова по-малко равномерно предметът ще е разпределен през

седмицата. �Например, най-лявата позиция � въобще не го интересува разпределянето. В случай, че имате 5 часа

седмично, те всички могат да се озоват в понеделник.

Забележки:

- ако още от самото начало знаете, че ще искате двойни/ тройни часове, въведете ги:

7.4 Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2

- в случай, че не е нужно даден предмет да е разпределен равномерно, преместете плъзгача наляво; това ще спомогне

за по-лесно генериране.
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16.14 Имам География два пъти седмично. Тя не трябва да е в последователни дни.

Изберете География от списъка с учебни предмети и натиснете бутон  "Ограничения".

След това променете разпределянето на картите по подразбиране през седмицата на "Идеално/ Без последователни

дни":

После:

- ако имате този предмет 2 пъти през седмицата, той не може да е поставен в два последователни дни. Не може да е в

понеделник/вторник, а в понеделник/сряда или понеделник/четвъртък..

- ако даден клас има този предмет 3 пъти седмично, той не се поставя в 3 последователни дни. 

Не може да е в понеделни/ вторники/ сряда, а в понеделник/ вторник/ четвъртък или понеделник/ сряда�петък.

- ако клас има този предмет 4 или повече пъти седмично, тази настройка нямат ефект;  тя е същата като идеалната. Няма

да постави тези предмети в същите дни.

Вижте също:

16.5 Не желая география да се изучава в петък и след това в понеделник

16.4 Разпределяне на учебен предмет през седмицата

16.13 Промяна на разпределението на картите по подразбиране на седмица по един предмет

16.15 Как да определя часове, които могат да са извън  времето, предназначено за преподаване извън

редовния блок часове (следобяд)?

Ако имате няколко учебни предмети, които могат или трябва да бъдат следобяд, вие можете да добавите това в картата с

връзки:
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Сега избраните предмети могат, например, да бъдат през осмия час, докато обикновено нормалните часове по

програмата приключват пети час. Без тази връзка с картата софтуерът никога няма да създаде 3 часа прозорци за

учениците

Без тази връзка с картата софтуерът никога няма да създаде 3 часа прозорци за учениците.

Забележки:

- Ако искате да намалите максималната дължина на прекъсването,  която децата могат да имат, ще е необходимо да

добавите следващата връзка в картата.

17.9 Клас може да има максимално 2 прозореца на ден

- можете също така да промените неподходящото време за класове и учебни предмети, за да поберете разписанието в

по-малко часове; в някои ситуации тоза е по-лесно от добавянето на връзка.

16.16 Може да има два часа по математика, но не може да са последователни

Ако имате 6 часа по математика в 5 дни от седмицата, тогава ще има два часа математика в един ден. Ако те не могат да

са един след друг, е  нужно да добавите разширена връзка в картата:
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Забележка:

- уверете се, че избирате подходящите учебни предмети; ако, имате вече двоен час по този предмет, те няма да се

поставят. 

Вижте също:

16.17 Може да има два часа по математика в един ден, но те трябва да са поставени последователно.

7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.

16.17 Може да има два часа по математика в един ден, но те трябва да са поставени последователно.

Ако имате 6 часа по математика в 5 дни от седмицата, тогава два ще бъдат в един ден. В този случай можете да кажете

на софтуера да постави тези часове последователно:

Добавете една нова връзка в картата и изберете маркираните с червено:

Зеленият цвят е пожелание; ако, например, имате 6 часа по математика, софтуерът ще ги разхвърлу по подразбиране в 5

дни (един ден ще има два час).

Но можете да кажете на софтуера да постави 6 часа в 4 дни. Или, както е показано на екранната снимка, да оставите

софтуера да реши дали 6 часа по математика ще са в 4 или 5 дни.

Вижте също:

16.16 Може да има два часа по математика, но не може да са последователни

7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.
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16.18 Биология не може да бъде в деня след Химията

Моля, добавете  следните връзки в картата:

Забележка:

- можете да използвате картата отдолу, за да обознаите,че един клас не може да има биология  сутринта, когато е имал

химия предишния ден следобяд. Просто маркирайте съответните времена във всяка карта.

16.19 Двойни часове трябва да са преди единичните

Въпрос: 

Учебен предмет Биология в 1A клас е с 5 учебни часа седмично, два двойни часа и един единичен час. Нужно е тези

карти да се разпределят през седмицата в този ред: 2, 2, 1. Как да въведем това?

Отговор:

Трябва да създадете една нова разширена връзка в картата. Следвайте указанията на екранната снимка.
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16.20 В определени класове Биология трябва да е следобяд, а при други сутринта

Времето определено за Биология, оказва влияние върху всички часове по Биология във всички класове.

Ако е необходимо различно прекъсване за различни класове, тогава:

A. Едно решение е да определите два учебни предмета с две различни прекъсвания.

Б. Ако не желаете да определяте втори предмет, можете да оставите прекъсването равно и да определите разширена

връзка в картата:

Връзката в картата казва, че може да има максимум 0, което означава � няма часове по Биология за маркираното време

в определените класове (5a/ 5б). С други думи биологията в тази класове може да бъде единствено в немаркирана
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позиция.

Вероятно ще пожелаете да определите и други подобни правила за други класове, които трябва да имат биология в

различни позиции.

Забележка:

- можете да промените максимум 0 на максимум 1. Това може да е от полза, ако правилото е твърде стриктно за вашето

седмично разписание и може би ще предпочетете 1 биология в маркираната област, но не и две във всеки даден клас

(правилото се прилага за всеки избран учебен предмет във всеки от избраните класове поотделно)

16.21 5A клас трябва да има Биология точно преди или след часа по биология на 5Б (двата класа

трябва да имат последователни часове по биология

За целта ще трябва да въведете две връзки в картата:

1. Първо, обозначете, че няма да има интервал между часовете на определена група.

Изберете предмети, класове и "приложи глобално":

2. Но предходното правило ще отчете за интервал само време между два часа в същия ден.

Ако Биология е в различни дни в 5А и 5Б класове, софтуерът няма да счита това за интервал. Трябва да добавите втора

връзка в картата, която ще принуди часовете да са в същите дни.
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Ако имате 3 часа по биология на седмица в 1A клас и 3 часа биология в 1Б клас, ще поискате и двата класа -  1А и 1Б, да

имат биология в 3 дни. Tака часът по биология ще бъде в двата класа в същия ден.

17 Ограничения - класове

17.1 Как да обознача, че даден клас може да има максимум един седми час или максимално един

нулев час?

Просто решение:

Първо определете позициите под въпрос:

След това можете да кажете, че класът трябва да има максимум един час на позициите под въпрос. Това може да стане в

подробната информация за класа:
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Сложно решение:

Простото решение не може да се използва, ако желаете да обозначите две условия. Например, класът трябва да има

максимум един седми час или максимално един нулев час.

В този случай вие можете да използвате разширени връзки в картата. Тук можете да обозначите областта и максималния

брой на картите в тази област на седмица.

Моля, прегледайте екранната снимка:

Ние сме обозначили, че всички класове могат да имат максимум 2 часа в маркирана позиция на седмица. Така няма да

може да се случи един клас да има 3 нулеви часа.

Забележки:

- Можете да използвате същата връзка в картата за учителите, просто променете �Приложи върху кутията с

комбинации�.
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17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от

училище.

Програмата автоматично калкулира/изчислява количеството часове на ден. 

Ако имате 32 часа за петдневна седмица, тогава софтуерът изчислява 32/5 = 6.4. Така автомагичното разпределяне на

часовете решава, че този клас трябва да има 6-8 часа дневно. В този случай софтуерът разпръсква часовете така

6+6+7+7+6, или така

6+8+6+6+6 и няма да генерира 9+5+5+9+4.

Също така софтуерът започва с първи час и попълва блока от  учебни часове за всеки клас, докато изчисли

максимума на ден.

Това автоматично калкулиране на блока от учебни часове е добро за повечето училища. Но, ако класът има 32 часа и

искате да позволите да има 5-9 часа дневно, трябва да настроите блока от часове ръчно.

В Класове/Ограничения/Разшири идването от втори час обозначете, че децата могат да си отиват удома след пети

час, но не по-късно от девети час.

Точно по същият начин може да се използва, за да се обозначи, че някои деца могат да идват по-късно на училище. Това

е особено практично, ако имате недостиг на класни стаи или учители. Ако някои деца могат да започват един или два

часа по-късно от останалите, тогава това може да помогне за разпръскването на часовете и решаване на проблема с

недостига на клани стаи/учители.

На следващата екранна снимка сме обозначили, че децата от 5.A клас могат да идват на училище най-късно за трети час

(те не могат да идват по-късно, но могат да идват по всяко време по-рано):
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Моля, обърнете внимание, че това не е необходимо да се прилага за целия клас. Част от класа може да идва по-късно и

да остава по-дълго, докато другата част идва по-рано и си тръгва по-късно на следващия ден. Това е особено практично,

ако и двете групи използват една и съща класна стая или същите учители преподават и в двете части на училището

(начален/среден курс).

Блокът от часове за обучение настройва кога децата могат да започват и свършват училище. Той основно настройва

минимален и максимален брой часове на ден, който те могат да имат. Можете да обозначите това и по-нататък, ако е

необходимо. 

Вижте: 17.3 Мога ли да настроя минимален/ максимален брой часове на ден за един клас? 

Малко повече за учебният блок можете да намерите в тази статия: 17.4 Проверка на прозорците на даден клас

17.3 Мога ли да настроя минимален/ максимален брой часове на ден за един клас?

Да, възможно е да настроите минимален/максимален брой на часовете на ден за всеки клас.

Но, моля обърнете внимание, че по подразбиране софтуерът калкулира това за вас. Ако имате 32 часа в петдневна

седмица, тогава софтуерът ще позволи 6-8 часа на ден. Настройването на минимален/максимален брой часове е

необходимо само, когато искате да спрете автоматичното калкулиране или ако сте го изключили.

Моля, прочетете първо тази част. Тя показва как можете да спрете калкулирането на блока учебни часове: 17.2

Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

Ако използвате автоматичен блок с  учебни часове, се изчислява като 6-8 часа на ден; софтуерът няма да постави девети

час на ден. Но можете да обозначите, че желаете максимум седем часа. Отворете меню 

Класове/Органичения/Напреднал:
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Добре, но аз искам да има минимум 5 часа в дните от работната седмица и минимум 2 в събота.

В този случай трябва да определите разширена връзка в картата, която определя минимум часове в един ден и

обозначава няколко дни. Това определя, че искате минимум 5 часа от понеделник до петък:

Вижте още:
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Вижте също: 17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от

училище.

17.4 Проверка на прозорците на даден клас

Софтуерът изчислява т.н. Блок с часове за обучение. Това е термин, който се използва за описание на обхвата от време,

през което някои класове трябва да се обучават. Например, това може да означава, че всеки ученик от някой клас

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да се обучава във времето от  1-5 час и МОЖЕ да се обучава във времето от 0 -7 час.

Генериращото устройство изчислява автоматически часовете от блока като използва за база общия брой часове,

определен за даден клас и настройките в допълнителна информация за класа. За повечето училища този блок работи

добре автоматично, но в някои случаи това не е успешно и блока с часове за обучение е необходимо да се настройва

ръчно.

Възможни ситуации, когато автоматичната настройка на блока за часове се проваля/ не е успешна:

    * разделени часове с продължителност 3 и повече часа, които нямат допълнителен час

    * разделени часове с продължителност 2 часа заедно с някои сложни комбинации от други часове без допълнения

    * разделени часове с продължителност 2 и повече часа в комбинация с междучасията в края на учебния ден.

    * когато определяте почивката за обяд като забранено време, използвайки Неподходящо време.

Това са само случаи, когато е възможно да има проблем с блока с часове за обучение. Реални проблеми се появяват,

когато програмата казва, че има някакъв проблем със седмичното разписание на класа, а  вие мислите, че това

разписание е добро.

Програмата може да показва един от тези проблеми във верификация (Меню - Разписание - Верификация):

    * Клас (име на класа) има прозорец

    * (карта) е извън блока с часове за обучение

Когато кликнете върху един от тези проблеми, програмата ще покаже повече подробности за това, включително и част от

учебното време от автоматичния блок с часове ("Даден клас трябва да има часове в този интервал" и "Даден клас може

да има часове в тази част�). Ако не сте доволни от автоматичния блок, можете да  кликнете върху бутон Разширено в

Ограничения. Това ще отвори диалогова кутия с разширена информация за класа, където можете да обозначите

настройките в блока с часове за обучение. Тук имате три опции:

    * автоматична � тя ще изчисли автоматично блока с учебни часове. Автоматичният блок с учебни часове се

изчислява, така че обучението започва от първия час и приключва между час N и N+2, където N е брой, изчислен от

общия брой часове в даден клас.

    * неподдържаща/неработеща  � тя напълно дезактивира блока с часове за обучение, също проверява за прозорци в

разписанието на даден клас

    * ръчна � тук можете да обозначите ръчни настройки

Ръчните настройки на блока с часове за обучение са определени с 4 числа: A, B, C, D.
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Числа A и D определят, кога един клас може да се обучава/може да има часове. Можете да обозначите по подобен

начин Неподходящото време за този клас. Можете да оставите тези стойности �Произволни� - в такъв случай само

Неподходящо време е важно.

Числа B и C определят част от учебното време, когато всички ученици от класа трябва да се обучават. Трябва да има

час във всяка позиция в тази част от учебното време за всеки ученик. Ако има липсващи часове, програмата ще отрази

това като прозорец, дори  и в с случаи, когато това не е истински прозорец. 

Можете да оставите всяко едно от тези числа "Произволни". Ако настроите всички като "Произволни", програмата ще

отбележи прозорци само в разписанието на класа, но няма да се погрижи за времето за обучение на учениците. Така те

могат да се обучават един ден сутрин, а друг ден следобяд.

Вижте още: 17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

17.5 Изгягвайте часове след обедната почивка.

Първо вижте: 5.6 Как да се определи кога един клас може да обядва?

Въпрос: В нашето училище учениците имат 6 или 7 учебни часа в едни ден. Ако са шест часа, те са в учебно време 1-6.

Ако са 7 часа дневно, те са в учебно време 1-5, шести час е обедна почивка и след това учебно време 7-8. Ние не искаме

да има единичен час след обедната почивка. Как да въведем ограничение?

Отговор:

Това е малко трудно: Трябва да определите три ограничения, за да го постигнете:

1) Определете обедната почивка в учебно време 6-7 час в менюто - Спецификация/ Класове/ Подробна информация.

2) Ограничете максималния брой последователни часове за класа до 6. Отворете Меню � Спецификации/ Връзки в

картата/ Разширено . Изберете вид: "Максимален брой послеводателни часове във времето за обучение", изберете 6 от

кутията с комбинации отдолу и "Приложи върху избраните класове". Изберете �OK�.

3) Подсигурете поне два часа от учебното време за обедна почивка. Отворете Меню � Спецификации/ Връзки в картата/

Разширено.  Изберете вид: "Mинимален брой часове във времето за обучение на ден върху определени позиции

(свободен ден е добре), изберете 2 от кутията с комбинации отдолу, "Приложи върху избраните класове". 

И махнете маркировката на учебно време 1-6, така че само учебно време 7-8 е отбелязано. Изберете �OK�.
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17.6 И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

По подразбиране софтуерът може да генерера едно разписание, когато една част от учениците имат Английски език в

понеделник шести час, а другата половина си отива удома след пети час. На следващия ден групите се разменят. Това

може да увеличи повече шансовете разписанието да се генерира.

Но, ако някой учител трябва да заведе учениците на обяд, тогава това поведение е вероятно неприемливо за вас, защото

ще трябват двама учители да съпровождат децата за обяд всеки ден (по един за  всяка група).

В този случай можете да забраните такова поведение като определите, че �Групите трябва да приключват обучението по

едно и също време�:

17.7 Какво означава предупреждението 'Въведеното седмично разписание вероятно не е пълно' ?

По подразбиране софтуерът се опитва да създаде разписание за всеки клас, което започва от първи час. То също така

изчислява среден брой часове на ден и се опитва да балансира часовете, сложени за веки ден.

Но, ако вашият клас има по-малко от 3 часа дневно, софтуерът приема, че това е един специален клас и автоматично

изключва блока с часове за този клас.

Така неговите часове не трябва да са от първи час; те могат да започват по всяко време през деня.

Например: часовете на 5.В клас на картината могат да са по всяко време през деня.

Можете да игнорирате тоза предупреждаващо съобщение или, ако искате да се отървете от него, можете да обозначите,

че за този клас не трябва да се използва автоматично изчисляване на блока с часове за обучение:
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17.8 Приложете условията към целия випуск/всички класове във випуска

В редки случаи това може да спести някакво време:

Напремир:

Ako искате всички часове по Музика на всеки клас във випуска да са в един и същи ден. С други думи часовете по Музика

в 1A,1Б,1В класове трябва да са в един ден, часовете по музика във 2A,2Б,2В  класове трябва да са в един ден и т.н

Това може да стане като добавите няколко връзки в картата като тази връзка: максимални дни = 1, избрани класове

1A,1Б,1В и изберете 'приложи глобално':

�Приложи глобално� се използва, защото искате софтуера да включи всички часове на избраните класове 1A,1Б,1В.

Тогава на ще е необходимо да добавите връзка в картата към 2A,2Б,2В и т.н. за всеки клас от випуска. Но, ако изберете

�Приложи към избраните от випуска класове�, тогава ще е нужно само да въведете две връзки в картата и софтуерът

ще раздели избраните карти на групи за всеки випуск и ще приложи ограничение за всяка група (випуск):
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Преимущество на втория подход е, че трябва да въведете връзка в една карта вместо в 10 (една за всеки випуск). Ако

имате специални изисквания, за които трябват връзки в 2-3 карти за всеки випуск, това може да бъде още по-полезно. Да

не споменаваме за грешките при въвеждането на 30 връзки.

Забележка:

- ако изберете само няколко класа, софтуерът първо ще създаде група от карти и едва след това ще ги раздели по

випуски. Ако пропуснете клас, неговите карти просто няма да бъдат засегнати от тази връзка.

- можете да въведете випуск в диалоговата кутия за клас:

17.9 Клас може да има максимално 2 прозореца на ден

По подразбиране софтуерът няма да създаде прозорци за учениците. Софтуерът ще изчисли среден брой часове на ден

и след това ще ги поставя последователно.

Но, ако са нужни прозорци/интервали, можете да настроите "неподдържаща /неработеща " опция за блока с часове за

обучение. Или можете да кажете, че някои  предмети могат да са следобяд.

Тогава можете да добавите тази връзка в картата, за да намалите до минимум създаването на прозорци/интервали.

Page 138/253



aSc TimeTables - Online Help

Забележки:

- тази тема е за по-дълги интервали; акo е нужен едии свободен час за обяд, можете да направите това директно:

22.13 Ученик може да има кмаксимум 3 прозореца дневно

- същата връзка в картата може да бъде използвана за настройки за учениците:

Вижте също:

16.15 Как да определя часове, които могат да са извън  времето, предназначено за преподаване извън редовния блок

часове (следобяд)?

17.10 Децата могат да идват на училигще за втори учебен час, но само веднъж седмично

1. Първо вие трябва да позволите на учениците да идват за втори час:

17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

2. След това можете да ограничите колко пъти това ще се случва чрез връзки в картата; ще се каже, че клас трябва да

има поне 4 часа, които да започват първия учебен час:
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17.11 Нашето училище работи на две смени; някои класове идват сутрин, други следобяд

Ако вече е решено кои касове идват сутрин и кои следобяд, просто трябва да направите малки промени в Неподходящо

време на класовете:

Може да трябва да увеличите броя на учебните часове на ден в главното меню /Училище.

Ако искате софтуерът да определи това кои класове в коя смяна да бъдат, решението записи от вида на вашето

седмично разписание и трябва индивидуално да бъде консултирано.

Не забравяйте да проверите прозорците на учителите. На учителите обикновено им трябват повече прозорци на седмица

в този сценарии.

Вижте също:

15.2 Прозорци на учители в разписанието

15.17 Учител не може да преподава и сутрин и следобяд

18 Ограничение � класни стаи

18.1 Оптимизиране използването на класни стаи от учениците

Софтуерът позволява да въвеждате няколко ограничения, за да подобрите използването на стаи в зависимост от това,

което е важно за вас:

1. Ако определена стая е по-добра за специален учебен предмет:

18.2 Поне един час седмично трябва да се провежда в определена класна стая

2. Ако определена стая не е много добра, но поради нейния капацитет все пак трябва да я използвате, ето как можете да

минимизирате използването:

18.4 Даден час може да се провежда само веднъж седмично в определена класна стая

3. Ако часът може да се провежда в няколко стаи, но искате класът да използва същата стая във всички часове седмично:

18.3 Имаме 3 часа седмично и те трябва да бъдат в същата класна стая

Имаме 3 часа седмично и те трябва да бъдат в същата класна стая.

Важното е, че по време на въвеждането винаги да се опитвате да обозначите всички свободни класни стаи за всеки час.

Ако час по Музика може да се проведе в специална стая по музика или в несподелена класна стая, въведете и двете, не

само стая по музика. Софтуерът не позволява да се поставят часове извън опциите, които обозначавате. Така че, ако

поне един час по музика трябва да бъде проведен в несподелена класна стая, той ще има проблем с генерирането на

седмичното разписание.
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След като вече сте генерирали няколко разписания, можете да обясните на софтуера кои класни стаи са

по-добри/по-лоши или чрез описаните по-горе ограничения, или  като просто премахнете стаите от списъка със свободни

стаи за определен час.  Но ще знаете, че сте на прав път.

Забележки:

- -	Ако генерирате свободно, можете да решите да въведете гореописаните връзки в картата с по-малък приоритет.

Можете дори да добавите две връзки � една да казва �поне един час в по-добра стая�, и втора �поне 2 часа в по-добра

стая� и да обозначите, че втората е по-маловажна.

Вижте също:

18.5 Намаляване използването на стаи

18.2 Поне един час седмично трябва да се провежда в определена класна стая

Да кажем, че имате 2 салона за Физическо възпитание и спорт. Исаке децата винаги да бъдат в големия салон, но знаете,

че тове е невъзможно. Някои от часовете трябва да са в малкия физкултурен салон. Искате да сте сигурни, че всяко дете

поне един път седмично е в по-добрата стая.

1. Първо, уверете се, че сте обозначили всички физкултурни салони като свободни за часовете по физичесто възпитание

и спорт, така че софтуерът да може да избере всеки от тях при генрирането.

2. Добавете разширена връзка в картата така:

Минимум един час по Физичесто възпитание и спорт седмично трябва да бъде в големия физкултурен салон. Моля,

Page 141/253



aSc TimeTables - Online Help

обърнете внимание на "Приложи върху групи в избраните класове". Ако разделите вашите часове по Физическо

възпитание и спорт на групи Момчете/Момичета, това ще гарантира, че  поне ведннъж всяка група ще бъде вголемия

физкултурен салон. Ако, обаче, изберете само �Приложи върху избраните класове�, генериращото устройство ще

провери само дали има един час по Физичесто възпитание и спорт на клас; това ще означава, че само момчетата ще са в

големия физкултурен салон.

Вижте също:

18.1 Оптимизиране използването на класни стаи от учениците

18.3 Имаме 3 часа седмично и те трябва да бъдат в същата класна стая

Проблем:

Нека кажем, че 5A клас има час по Биология 3 пъти седмично. Часът по Биология може да бъде в стая

Биология-Лаборатория 1, или Биология-Лаборатория 2, или Биология-Лаборатория 3; генериращото устройство може да

избере една стая, но тя трябва да е една и съща за трите часа по Биология.

Решение:

1. Въведете часа по Биология, така че да бъде в която и да било от трите лаборатории:

2. Добавате разширена връзка в картата, която казва �Часът по Биология може да се провежда в максимум 1 класна стая

на седмица�:
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18.4 Даден час може да се провежда само веднъж седмично в определена класна стая

Например, имате два физкултурни салона във вашето училище � голям и малък. За съжаление, те не са достатъчни за

провеждане на всички ваши часове по Физическо възпитание и спорт.

Ето защо, в някои случаи разрешавате мазето вприземния етаж да изпълнява функцията на физкултурен салон.

Но разбира се, искате да минимизирате тази възможност. Просто казвате, че тази стая може да се използва само,

например, 5 пъти седмично.

Обърнете внимание  на �Приложи глобално�. Tова означава максимум 5 е приложен върху всички часове по Физическо

възпитание и спорт във вашето училище.

По този начин сте ограничили използването на приземния етаж до необходимия минимум. Но може да се случи така че,

дори и тази стая да се използва само 5 пъти, един клас има всички часове в стаята на приземния етаж.

За да оправите това, можете да добавите следваща връзка в картата, която ще казва �Всеки клас (или група, ако

часовете по Физическо възпитание и спорт са разделени на групи) може да има максимално 1 час седмично Физичесто

възпитание и спорт в стаята на приземния етаж.
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Сега всяка група има максимално 1 час седмично Физичесто възпитание и спорт в тази стаята за извъредни ситуации и

тази стая се използва 5 пъти седмично в цялото училище.

Забележка:

- след като вече сте генерирали едно разписание, можете да се опитате да направите ограниченията по-строги и опитате

с вариант 4 пъти седмично.

Вижте също:

18.1 Оптимизиране използването на класни стаи от учениците

18.5 Намаляване използването на стаи

Правилата, описани в:

18.1 Оптимизиране използването на класни стаи от учениците

Но след като веднъж разписанието е готово, можете да поискате да намалите използването на стаята, например, за да

спестите разходи за почистване или да позволите повече помещения да бъдат дадени под наем.

Ето няколко съвета:

18.6 Физкултурният салон може да се използва само 4 дни седмично (Физкултурният салон трябва да е свободен 3

следобеда)

или

18.7 Концентрирайте групи от класове в по-малко класни стаи

Забележки:

- добавете тези правила само след като имате приемливо седмично разписание

- генерирайте свободно и използвайте нисък коефициент на важност за тези правила, така че да не създадете много

по-лошо разписание за учетили и ученици, само, за да освободите физкултурния салон, за да го давате под наем един

следобяд.

18.6 Физкултурният салон може да се използва само 4 дни седмично (Физкултурният салон трябва да

е свободен 3 следобеда)

Ако обозначите само часове следобяд във времевата карта Неподходящо време, тогава ограничението ще брои само

дните, когато класната стая се използва следобяд.

Така че можете да обозначите, например, максимум 2 часа следобяд. Това би означавало, че класната стая е свободна

три следобеда седмично.

Вижте също:
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18.5 Намаляване използването на стаи

18.7 Концентрирайте групи от класове в по-малко класни стаи

Например, трите лаборатории, и Биология, и Химия час 2 могат да бъдат някои от тези. Можете да добавите това

ограничение, което ще обозначава, че само две от тези три лаборатории могат да бъдат използвани всеки ден, например,

за да намалите разходите.

Разбира се, горепосоченото е приблизително равностойно на изключването на едната лаборатория от училището. Но,

ако генерирате свободно, горепосоченото има две предимства:

В зависимост от друго ограничение, не е възможно да използвате само две стаи, софтуерът ще освободи това и ще

използва 3. Ако други ограничения позволяват това, той ще използва 2.

2. По-важно, освобождаването върши работа по дни; това може да доведе до получаване на разписание, в което през

повечето дни вие ще използвате само 2 лаборатории и само няколко дни ще е необходимо да използвате и почиствате

всичките три лагобатории.

Забележка:

- засегнатите лаборатории са били обозначени индиректо чрез учебните предмети, които ги използват.

- добавете тези ограничения само след като видите, че можете да  генерирате с 3 лагобатории.

Вижте също:

18.5 Намаляване използването на стаи

18.6 Физкултурният салон може да се използва само 4 дни седмично (Физкултурният салон трябва да е свободен 3

следобеда)

18.1 Оптимизиране използването на класни стаи от учениците
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19 Ограничения � Учебни срокове/седмици

19.1 Ученик трябва да приключи час по Биология преди да може да присъства на практика по

Биология

Ако ученик трябва да завърши определен курс (учебен предмет) преди да може да започне друг, можете да използвате

една от следните връзки в картата:

След това просто уточнете двата курса:
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19.2 Учебеният предмет трябва да бъде поставен в последователни седмици/учебни срокове

Ако имате даден учебен предмет, който трябва да бъде поставен в два последователни учебни срока (не може да бъде в

първи учебен срок, а след това в четвърти учебен срок), можете да въведете тази връзка в картата. Определяте, че

даден час като два пъти през �който и да било учебен срок� и добавяте горепосоченото ограничение:

Същото може да бъде използвано, когато имате, например, 20 седмици, а определен курс трябва да бъде поставен в 8

последователни седмици.

19.3 Два учебни предмете трябва да бъдат по едно и също време и в двете седмици/ учебни срока

Например, имате един двоен час по Алгебра през седмица А и един двоен час по Геометрия през седмица Б. Софтуерът

може да ги постави в различни дни, което обикновено не е лошо.

Но, ако искате часовете да са по едно и също време през всяка седмица, защото учителите могат да разменят деца,

тогава можете да създадете връзка в картата:

 

По принцип това ще гласи, че може да има максимум учебни часа за всички седмици. Ако часовете не са по едно и също

време, за тях ще е необходимо повече време; така генериращото устройство ги поставя заедно.

Забележки:

- ако имате само един час на седмица, трябва да обозначите максимум 1 учебенчас за всяка седмица.

Вижте също:
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20.8 Какаво означава  "Приложи върху" при връзки в картата?

20 Ограничения - други

20.1 Възможно ли е да се попречи два определени часа да бъдат преподавани едновременно?

Можете да попречите два часа да бъдат проподадени едновременно като добавите няколко ресурса (учител /клас/ класна

стая), които се изискват и в двата часа. Ако Математика и Физика се преподават от един и същи учител, или трябва да

бъдат в същата стая, тогава това се случва автоматично.

20.2 Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция

Можете да създадете специална връзка в картата, която определя колко часа трябва да бъдат преди определена

позиция.

Например, тази екранна снимка показва определяне на една връзка в карта за всички класове, които имат 1, 2, 3 или 4

часа Биология. За тези класове генериращото устройство трябва винаги на поставя поне два часа преди четвърти учебен

час.

Така сега имаме поне 2 часа по биология в добри позиции.

За класовете, които имат повече часове по Биология седмично, можете да обозначите друга връзка в картата.

Вижте също: 16.1 Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)

20.3 Групите започват по едно и също време

Забележка: Тази част е за групи от един клас. Ако ви трябват два учебни предмета от различни класове, моля вижте:

16.8 Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас 

Сега: как да сме сигурни, че две групи започват по едно и също време:

Моля, прегледайте тази екранна снимка. Тя показва, че групи по Испански език и Немски език винаги ще започват по едно

и също време:
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Bнимавайте: в повечето ситуации не ви трябва да конфигурирате/настройвате тази връзка в картата, защото

задавате часовете на групите и само групите от същия поток могат да бъдат по едно и също време. Така софтуерът няма

да поставя Испански език за Група1 заедно с Физическо възпитание за Момчета. Вижте: 5.3 Делене на групи

Друга погрешна употреба на тази връзка е да забраните на генериращото устройство да поставя Група 1 в края на

учебното време в понеделник, а на Група 2 в края на  учебното време във вторник. Ако искате децата да приключват по

едно и също време, по-добре използвайте съответните кутийки за маркиране в Клас/ Детайли.

Вижте: 17.6 И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

От друга страна, тази връзка в картата е добра, когато Група 1 има час по Готварство, който продължава 3 учебни часа,

докато Група 2 трябва да има час по Шиене и след това по Ръкоделие през това време, и Група 2 трябва да започне с час

по Шиене.

Вижте също: 16.8 Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б

клас 

20.4 Децата не могат да свършат училище след осми учебен час; няма автобус след осми учебен час в

нашето училище

Въпрос: : Децата не могат да свършат училище след осми учебен час. Те трябва да свършват училище или след седми

или след девети час.

Отговор:

Моля, отворете меню � Основен/ Връзки/ Напреднали и настройте връзка в картата като тази на снимката:
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Сега сте въвели ограничение, което, когато има час във времето, заложено за осми учебен час, трябва да има също и час

във времето за девети учебен час (защото трябва да има поне два учебни часа във времето за 8-9 часове или  времето

за 8-9 час трябва да е свободно). Така децата не могат да свършват училище осми час; те трябва да останат до края на

девети час.

20.5 Имам двойни и единични часове, но двойните часове не могат да бъдат в понеделник

Например, имате 3 единични часа по Математика и един двоен час по Математика. Не желаете двойният час да е в

понеделник или в сряда.

Трябва да създадете разширена връзка в картата точно като е показано на екранната снимка:
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20.6 Максимум един час за планиране за ден

Часовете за планиране могат да се нанесат като часове без клас. Те се виждат в учителкото седмично разписание и те не

зависят от нито един клас.

Като използвате разширена връзка в картата, можете да обозначите, че даден учител може да има максимално един час

за планиране на часа на ден.

Погрижете се да обозначите правилните стойности:

- Изберете "Mаксимален брой часове на ден (#10)"

- Обозначете максимум 1 на ден
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- Изберете "Приложи към избраните учители"

- Обозначете учебния предмет - "Време за планиране"

20.7 В 4A клас Биология трябва да е само в сряда (Биология не може да е в сряда)

Ако искате определен час да бъде само в един ден, можете да изпозвате тази връзка в картата:

По принцип, тя казва, че искате 0 учебно време по Биология в 5A клас в маркираните дни. Така Биология в 5A клас може

да бъде само в сряда.

Забележки:

- този подход е по-добър от заключването, защото съществуват 7 различни позиции. Биология може да приключи в петък

- може да създадете нов учебен предмет, наречен Биопетък и да настроите Неподходящо време, но този подход е по

ясен.

- същата връзка в картата може да бъде използвана, за да се обозначи, че Биология не може да бъде в понеделник;

просто изберете понеделник в седмичната таблица.

20.8 Какаво означава  "Приложи върху" при връзки в картата?

Когато определяте разширени връзки в картата, можете да обозначите опция �Приложи� към кутията с комбинации.

Нека предположим, че обозначите условие максимум 1 Математика или Геометрия на ден.
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Нека сега да видим какво ще означава всяка една опция �Приложи�:

Приложи глобално/към всички обекти

Може да има максимум 1 час Математика или Геометрия на ден за цялото училище. Ако учител Айнщайн има

Математика в понеделник, никой друг учител не може да има Математика или Геометрия в понеделник.

Приложи върху учители

Всеки учител може да има максимум 1 учебен час по Математика или Геометрия на ден. Така, ако Айнщайн има

Математика в понеделник, той не може да има Геометрия или друга Математика в понеделник. Но други учители могат,

разбира се, само по 1 на учител.

Ако обозначите няколко учители във филтъра, само тези учители ще се вземат под внимание. Останаите учители не са

засегнати.

Приложи върху класове

Подобно на учителите, всеки клас може да има по 1 час Математика или Геометрия на ден.

Приложи върху учебни предмети от избрани класове

Всеки клас може да има максимум 1 път Матаметика на ден и максимум 1 път Геометрия на ден. Така, ако 5A клас има

Математика, той не може да има друга Математика същия ден, но може да има 1 път Геометрия.

Приложи върху класни стаи

Всяка класна стая ще получи максимум 1 път Математика или Геометрия на ден.

Приложи върху учениците

Всеки ученик ще получи максимум 1 час Математике или Геометрия на ден. Така класът може да има 5 часа по

математика дневно, всеки един за различен ученик.

Това условие работи само, ако въведете учениците и курсовете; не работи при редовни групи.

Приложи върху випуск

Вижте: 17.8 Приложете условията към целия випуск/всички класове във випуска

Забележки:

- на теория можете да направите всичко с �Приложи глобално�. Но ще трябва да създадете отделна връзка в картата

за всеки учител. �Приложи върху учители� позволява да създадете само една връзка в картата, която вътре в картата

се подразделя и работи за всеки учител индивидуално.

Вижте също:

20.9 Какво означава времевата карта в разширена връзка в информационната карта?

20.9 Какво означава времевата карта в разширена връзка в информационната карта?

Нека да разгледаме тази връзка в картата:
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Както е въведена, тя казва , че всеки учител може да има максимум един ден седмично с часове, поставени на 6-10

позиция. С други думи, това означава, че всеки учител ще преподава само един път в седмицата следобяд. Той/тя могат

да имат всякакъв брой часове в учебно време 1-5; тази връзка в картата само взема предвид учебното време следобяд.

Ако въведете същото условие без да обозначите времевата карта, това би означавало, че всеки учител може да

преподава само в един ден седмично.

Вижте също: 20.8 Какаво означава  "Приложи върху" при връзки в картата?

20.10 Как да определя, че учител може да има максимум 3 последователни учебни часа (но може да

има 2 двойни))

Първо, ще е необходимо да определите, че всеки учител може да има максимум 4 последователни часа:

15.7 Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част последователно

След това трябва да кажете, че всеки учител може да има максимум 3 последоватилни единични часа:

После трябва да обозначите, че учител може да има 3 последователни часа � смесени, единични и двойни:

Забележки:

- в двете връзки в картата можете да поискате да изберете подходящи/релевантни учебни  предмети, така че, времето за

подготовка на учителите и обедната почивка да не се считат при преброяването на последователните учебни часове.
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20.11 Двойни часове не може да има по време на определени междучасия

В повечето случаи най-доброто решение е да определите междучанията между часовете. По подразбиране вашите

двойни часове не могат да се простират по време на тези междучасия.

Вижте тук: 

10.5 Как мога да принтирам междучасията между часовете?

4.2 Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие

В някои случаи, обаче, трябва по-точна спецификация. Като използвате връзката в картата, можете прецизно да

определите кои учебни предмети, в кои дни, часове и т.н.

Като добавите това ограничение ще предотвратите възможността който и да било двоен час да съзпадне с междучасията

между 2 и 3 учебен час, но само в сряда-петък.

Обърнете знимание на бутон �опции�, където определяте, че тази връзка с картата трябва да се има предвид само при

двойните часове.

20.12 Не може да има двойни часове в понеделник/ следобед

Просто можете да кажете, че може да има 0 учебни часове и да изберете понеделник от времевата карта за

Неподходящо време.

Важно е да използвате бутон �Опции�, където можете за изберете, че това правило трябва да се прилага само към

часове с продължителност 2:
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20.13 Проверка на капацитета на стаите

Можете да определите капацитета на всяка стая, т.е. максимален борй ученици, които тя побира.

След това за всеки клас (цял клас) или всяка група ученици, можете да обозначите колко ученици са в нея.

След това, по време на генерирането, софтуерът проверява този капацитет и може да ви предупреди, ако ръчно сте

въвели по-голям клас в по-малка стая.
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Забележки:

- ако използвате семинари (курсове), не е нужно да обозначавате колко деца има в клас/група; софтуерът знае това,

защото има информация за отделните деца.

21 Сгради

21.1 Как въвеждаме сгради

Забележка: Не е нужно да въвеждате сгради, ако учебният процес при вас е в една сграда, или прехвърлянията между

сградите не са от значение за вас по време на създаването на седмичното разписание.

Въвеждането на сгпради е много лесно:

Стъпка 1. Обозначете, че имате повече сгради като ги въведете в менюто Опции/Разширени

Стъпка 2. Можете да обозначите за всяка стая в коя сграда се помещава:
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Трябва също да въведете ограничения за сграните. Вижте също:

21.2 Прехвърляния между сградите

21.3 Покажете седмичното разписание оцветено според сградите

21.2 Прехвърляния между сградите

Забележка: Трябва първо да въведете сградите. Вижте: 21.1 Как въвеждаме сгради

Има 3 ограничения относно прехвърлянията между сгадите:

Първите две се намират в диалоговата кутия на сградите.

Тук можете да обозначите:

1) че ученицете от даден клас не могат да се прехвърлят между сградите през деня (това е типично).

2) колко време трае прехвърлянето между сградите. Ако въведете тук 1, това означава, че на даден учител му трбява

един учебен час, за да се прехвърли между сградите. Ако въведете 0, това означава, че сградите са много близо и

учителят може да се придвижи по време на почивката между часовете.

Третото ограничение се намира в допълнителата информация за учителя:

Тук можете да ограничите максималния брой прехвърляния на ден за учителя.

Можете да обозначите изискванията за ограничения с повече детайли тук:

21.4 Максимум различни сгради на ден
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21.3 Покажете седмичното разписание оцветено според сградите

Можете да променяте всеки изглед, за да показвате различните цветове.

Например, тази  снимка ще създаде нов изглед с учителите; оцветяването е според сгладите. Така може бързо да видите

кога сградите на учителите се сменят, и др.

Вижте също: 13.15 Бърза промяна на изгледа на екрана (доспътно във версия 2009)

21.4 Максимум различни сгради на ден

Без значение за кой клас/ учител/ учебен предмет или ученик, вие можете да обозначите максималния брой на

различните сгради, в които те или той/тя могат да бъдат във всеки един ден.

Използвайте връзка в картата #58:

Екранната снимката по-горе казва, че 1.A клас може да е в не повече от две различни сгради във всеки едни ден.

Но моля, имайте предвид, че това не казва колко прехвърляния могат да имат учениците. Сградите може да са две, но

прехвърлянията на ден 4.

За учител има специална настройка за максималния брой прехвърляния. За учениците, по подразбиране те не могат да
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се превхърлят през деня; така че трябва да позволите това.

Вижте:

21.2 Прехвърляния между сградите

Също така можете да обозначите времева карта за тази връзка в информационната карта.  Така, например, тази връзка в

картата казва, че учениците могат да бъдат само в една сграда в учебното време за  3,4,5. С други думи, те не могат да

се прехвърлят между  3/4 и 4/5 учебни часове:

22 Семинари/курсове

22.1 За какво са часовете за семинари/курсове?

Семинарите са специални часове, където можете точно да обозначите кои ученици посещават този час. Програмата ще

провери за застъпване между часовете според записването на учениците за семинарите. Това е различно спрямо

обикновените часове, където учениците се определят на базата на групи/потоци.

В повечето случаи, когато се въвеждат часове, е достатъчно да се използват групи, като Момчета/Момичета или Група 1/

Група 2. По този начин ще избегнете необходимостта да въвеждате всички ученици в програмата и да им дадете часове.

Но в някои по-сложни случаи, ще трябва да въведете часовете като семинари. Това важи за учебни предмети по избор,

където учениците избират кои предмети ще посещават от списък с достъпни учебни предмети. Със ситуацията може да

се справите чрез групи, ако учениците изберат само един от предметите в списъка. Но в случай, че те изберат два или

повече учебни предмети, ситуацията може да стане толкова комплицирана, че да е необходимо да използвате семинари.

Вижте:

See also:

22.5 Как да въвеждам часове за семинари?

22.2 Как мога да добавям ученици

22.3 Как мога да въвеждам избрания от учениците предмет/курс

22.4 Как да създам курсове по учебни предмети

22.6 Работа със семинарни часове във вашето разписание.

22.11 Как да се генерира разписание с ученици

22.12 График на ученика
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22.2 Как мога да добавям ученици

Преди да добавите ученици трябва да имате въведени класовете (випуски):

След това можете да отворите секция Ученици/Семинари и да добавите вашите ученици:

Имате две опции. Можете да добавите един ученик и тази опция ще ви позволи да въведете и учебните предмете, които

той е избрал:
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Но както ще видим по-късно, въвеждането на избора на учениците може да стане също за повече ученици

едновеременно, така че може би ще е по-добре като първа стъпка да се въведе само името и випуска. Това може да се

направи и във втората опция чрез Добави повече ученици:

В резултат на това, ще видите новите си ученици в списъка:

Вижте също:

See also:

22.3 Как мога да въвеждам избрания от учениците предмет/курс

22.4 Как да създам курсове по учебни предмети

22.11 Как да се генерира разписание с ученици

22.12 График на ученика

31.7 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2

22.3 Как мога да въвеждам избрания от учениците предмет/курс

След като вече имате ученици, можете да добавите учебните предмети (курсове), които те са избрали. Ако не сте

правили това преди, може да се наложи да затворите учениците и да въведете учебните предмети.

След като имате учебните предмети, пред вас са две възможности как да въведете техния избор. Първата опция беше

директно да редактирате диалоговата кутия, която ние използвахме за създаването на нов ученик. Цъкнете два пъти на

който и да било ред и ще се отвори диалагова кутия, където можете да добавите/премахнете предметите, за които

ученикът се е записал.

Но може би по-бързо е да направите това директно в диалоговата кутия на учениците: да преминете на Изглед � учебни

предмети в колони
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Кликнете с десен бутон на мишката върху клетката, която е избрал ученика. 

Например, това ще добави Английски език в курсовете на Едисон.

Можете да използвате CTRL и изберете повече редове (ученици) и след това като кликнете с с десен бутон на мишката, 

ще се добавят предметите към повече ученици.

Можете да видите, че предметите, които ученикът е избрал стават червени. Защо такъв драматичен цвят? Защото до

този момент казахте, че ученикът е избрал Англиски език, но нямате определени никакви часове (секции) за този

предмет..

Вижте също: 22.4 Как да създам курсове по учебни предмети

22.4 Как да създам курсове по учебни предмети

От дясната страна на диалоговата кутия на учениците, ще видите списък с предметите. Ако някой предмет е червен, това

означава, че по него има записани ученици, но все още нямате курс. Можете да кликнете с десен бутон на мишката върху

този презмет и да изберете Създай курс:

Ще се появи нова диалогова кутия, която ще покаже колко ученици са се записани за този предмет, така че да можете да

създадете подходящ брой секции за този предмет.
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В тази диалогова кутия можете да обозначите брой секции и ако го знаете, можете да обозначите по един учител за всяка

секция. Софтуерът също ще каже средния брой на учениците за секция. Ако не знаете учителите за секциите, можете да

го оставите като TBA.

Обърнете внимание и на полето за учебния предмет. Тук можете да обозначите броя на часовете на седмица. Ако

обозначите, например 4, всяка секция ще бъде 4 пъти седмично.

Ако имате разписание, където тази секция ще бъде всеки ден (в дадения учебен срок), тогава вместо 5, ще трябва да

въведете  Е за всеки ден � ежедневно. Ако въведете 5, този час ще бъде 5 пъти седмично, но може да бъде по различно

учебно време всеки ден. Е означава 5 пъти  по същото време всеки ден. Повече по този въпрос може да се намери в

секцията за определяне на час/курс.

Забележки:

Можете да промените настройката на часовете (курсовете) по всяко време по-късно в диалоговата куия за часовете.

Можете също така да обозначите класовете (випуските), от които учениците могат да кандидатстват за този предмет.

Това е изключително важно, ако използвате отново същия предмет в различни випуски.

Или, ако имате класове, определени като части от випуска, като 11-1/11-2/11-3, а за предмета може да  искате само

ученици от 11-1 и 11-2 да са записани в този курс. Ученици 11-3 ще имат различен набор от курсове за този предмет.

След като това е свършено, червеният цвят за предмета се променя в нормален бял.

 Но все още има светло червено при избора на учениците. Защо отново червено, независимо, че е светлочервено?

Защото, въпреки че имате секции, все още не е ясно кой ученик в коя секция ще попадне. Това е задача за генериране.

Вижте също: 22.11 Как да се генерира разписание с ученици

22.5 Как да въвеждам часове за семинари?

Въвеждането на часове за семинари е много лесно. Въвеждате ги по абсолютно същия начин, както обикновени часове;

само че в поле �Група�, трябва да изберете �Семинари�.

Семинарни часове, където се сливат много на брой класове, са въведени по същия начин, както обикновените сборни

класове (с бутон "сборни класове"), само трябва да изберете �Семинари� като група за всички класове:
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Семинарни групи

Специална ситуация се случва, когато имате два часа семинари от същия предмет в един клас.

Програмата разбира това като  - тези два часа са еднакви. Ако ученик посещава този предмет, няма значение към кой от

тези два часа той принадлежи (но той би могал да принадлежи само към един). Tова обикновено се използва, когато

учениците искат да посещават един предмет, ето защо е нужно те да бъдат разделени на групи.

Например, следната картина определя, че има две групи за семинар по математика. Една може да се посещава от

ученици от 4A клас, друга от ученици оп 4A/4Б/4В/4Г: по-късно ще имате възможност всеки ученик да избере един от тези

семинари или софтуерът може да определи това за вас.

След като сте въвели часовете за семирнарите, трябва да определите учениците за семинарите. Вижте: 

22.6 Работа със семинарни часове във вашето разписание.

Работата със семинарни карти във вашите разписания е мното сходна с обикновените карти, но има няколко различия:

Първата разлика е в начина на показване на картите. Картите за семинар се показват като хоризонтални ленти в реда на

даден клас.

В повечето случаи един час е показан като една хоризонтална лента, но в други - като повече ленти; например, като час

SPS; на екранната снимка е показан като две ленти. 

Тези ленти не са случайни; те се разпределят по такъв начин, че е ясно от пръв поглед кои семинарни часове могат да са

заедно. Ако лентите от двата семинара �пасват�, това означава, че часовете могат да са заедно в същата позиция, а ако
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не �пасват�, тогава това означава, че има поне един ученик, който посещава и двата семинара. Ето защо тези семинари

не могат да бъдат по едно и също време. 

Например, както можете да видите на екранната снимката, възможно е да преместим час SPS на мястото на предишния

час, но не на следващия, защото часове INF и SED пречат.

Съвет: много е полезно да използвате CTRL � click, докато работите със семинарите. С това цялата група се премества

заедно.

Друга разлика, когато работите със семинарни часове е, че когато се опитвате да замените семинарните часове ръчно на

някаква позиция, където вече има друг семинар, той може да активира функция. 22.8 Функция �Пренареждане на

учениците в групи за семинари�

Вижте също:

22.7 Как мога да определям ученици за групите ръчно

Професионалната (PRO) версия определя учениците в групи по време на генерирането. Тя може дори да промени

групата за ученик, ако са налични повече групи (ако не заключите учениците в тази група, разбира се).

Обикновената версия само определя учениците преди генерирането. След това не може да променя групите.

И в двата случая може да искате само да определите учениците в групи без да ги генерирате, така че можете да видите

картите, евентуално да си поиграете с тях, за да видите как те се държат заедно.

В този случай само натиснете този бутон:

Друг вариант:

Можете ръчно да определите всеки ученик към позволена група.

Изберете един или повече ученици, след това цъкнете с десен бутон на мишката върху колоната с учебния предмет, за

който искате да поставите учениците, и след това изберете група:

Запомнете:

1. това разпределение може да не е оптимално. Например, ако имате два предмета, които всички ученици трябва да

изберат. Софтуерът може да раздели пръвия предмет като Момчета/Момичета, а втория като По-големи/По-малки

ученици. Тогава няма да е възможно да комбинирате тези два предмета. Това е нещо дребно, но нещата могат да станат

по заплетени, ако вземете предвид Неподходящо време на учителите и т.н. PRO версията може да промени учениците по

време на генерирането и така да намери по-добро решение като раздели учениците в същите групи за двата предмета.

2. 2. ако сте доволни от групите, можете да ги заключите.
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22.8 Функция �Пренареждане на учениците в групи за семинари

Тази функция е активна, когато се опитвате да поставите някоя карта за семинар в позиция, където вече има поставени

карти за семинар и единсвената причина защо не е възможно да поставите карта в тази позоция е, че няколко ученици

принадлежащи към този семинар имат редовни часове по това време. Функцията ще се покаже най-долу в менюто, което

се показва  при застъпване, когато се постави картата:

Ако нямате групи за семинар (същият предмет се преподава от повече учители), тогава софтуерът не може да пренареди

нищо и тази опция е сива.

Ако активирате тази функция, тогава програмата ще позволи да поставите карта в тази позиция и междувременно ще

пренареди учениците в групи за семинар, за да избегне застъпване. Програмата пренарежда учениците между така

наречените групи/семинари, където има повече часове по същия предмет на семинара. Програмата никога няма да

�отпише� ученик от някой предмет, нито да го запише като нов ученик. Програмата също взема предвид избраните и

заключени групи за семинар за ученика (кръгчета в диалоговата кутия Семинари).

В същото време програмата се опитва да запази същия брой ученици в определени групи за семинар по същия предмет.

Това е много важен критерий, защото броят на учениците в групите оказва влияние върху качеството на обучението, а не

желаете да има големи различия вътре в даден клас. Възможно е да поставите ограничения каква максимална разлика

от оптималния брой на учениците в група е позволена. Тази настройка може да се намери в диалогова кутия 

Ученици/Семинари в кутия за маркиране �Разширено�. Има две ограничения � когато програмата предупреждава

само за големи разлики (стандарт 10%) и когато програмата няма дори да предложи толкова лошо решение (стандарт

30%).
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22.9 Не мога да видя часовете за семинар в разписанието на класа

Tази ситуация се случва, когато няма ученик в този клас, който да е поставен за даден семинар.

В този случай се създава карта �без клас�, която може да се постави в учителското разписание.

Решението на тази ситуация е или да запишете някой ученик от този клас в този семинар или да изтриете този час от

договора на учителя.

Забележка: Подобни ситуации могат да се случат и за семинар, където има ученици от два класа. В такъв случай може

да стане така, че има ученици само от един клас, записани за този семинар и така картата се показва само в

разписанието на този клас. Ако искате тази карта да се вижда и в разписанието на друг клас, трябва да запишете няколко

ученици от този клас за семинара.

22.10 Максимум ученици за определени семинарни часове

Възможно е да въведете максимален брой ученици, които да са определени за даден семинар (секция). Можете да

въведете това в диалогова кутия �Часове�  в полето  "Капацитет на часове" :

Забележка: Можете да въведете минимален и максимален капацитет: ако въведете 10-20, това означава, че всички

решения, в които има между 10 и 20 ученици, се считат за правилни за генератора.

Ако въведете само 20 - този номер показва максимално. Минималният брой се изчислява като брой студенти/ брой

секции + - 10%. Тези 10% могат да бъдат посочени в семинара / секцията за настройки.

Също така е възможно да въведете това за всички часове на някой предмет в органиченията за предмета:
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 Забележка: Стойност за учебния предмет се използва само за часове, където полето  "Капацитет на часове" е

оставено празно. Ако въведете "Капацитет на часове" в час, тогава стойността от предмета се игнорира за този час.

22.11 Как да се генерира разписание с ученици

След като вече имате ученици и техния избор, и за всеки предмет имате определени секции, можете да опитате да

генерирате. Само натиснете червения бутон Генериране на разписание:

Имате три опции за генериране:

1. Генерирайте цялото разписание - ще генерира и двете позиции; означава в какво учебно време, през кой учебен срок

ще бъде поставена всяка секция. Освен това ще постави учениците в курсовете. Преимуществото е, че това не е

решение на два етапа; когато се добавя ученик в секции, софтуерът може да премести секциите на различна позиция, за

да задоволи избора на повече ученици.

2. Генерирайте цялото разписание без учениците � това ще постави само секциите в учебното време и седмиците, и за

момента няма да определи учениците. Резултатът е Мастер разписание/ разписание на �шефа�, без все още да има

определени ученици. Но по време на генерирането се използва всичката информация, с която се разполага. Ако има

ученици, които са избрали и двата курса � курс А и Б, софтуерът няма да ги постави в същото учебно време и др. С

колкото повече желания на учениците разполагате, толкова по-добро Мастер/ �шефско� разписание ще се получи.

3. Генерирайте само учениците � това ще определи само учениците за секциите. Няма да премести секциите, така че

тази опция е приблизително равна на втората стъпка от предходното генериране на шефското разписание. Тоза е добър

вариант, когато вече имате разпределено Мастер/шефско разписание за учителите и не можете да го промените.

Обърнете внимание, че можете да използвате която и да е опция във всяка фаза на генерирането. Дори и да не сте

определили учители за някои курсове или всички ученици в тях, можете да генерирате разписание, за да видите какво се

случва във вашето разписание.

We recommend using the 1 and if you can�t use the 1st option. You will get the best master timetable and most students choices

when generating both together. It might take longer, but generally the percentage is higher then when you generate first master,

then students. Of course, you will may need to use the 3rd option in later stages, when the students choices changed dramatically

and you don�t want to change the master timetable. 

See also:

22.12 График на ученика
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22.12 График на ученика

Можете да изберете студент, в долната част ще видите изчакващите му карти. Можете просто да плъзнете субектите му

от дъното или да преместите текущите му задачи в неговия ред. Обърнете внимание, че в този изглед не можете да

промените позицията на урока; можете само да промените секциите, към които принадлежи този ученик:

Например, можете да кликнете върху час 141, който сега е в секция 3.

След като изберете, софтуерът ви показва зелени позиции, където този час може да бъде поставен. В този изглед това

означава, че има други секции на 141.

Поставяме го в трети учебен час. Виждате на картата, че той току що е бил прехвърлен в секция 1. Цветът също се е

променил, защото е използвано оцветяване за разпознаване на учителите. (можете да промените кодовете за

оцветяване)

Този изглед е полезен при някои последни промени за подобрение. Ако случайно преместите неговата карта от групите,

ще откриете, че картите  най-долу са онези, които не са поставени в разписанието. В този изглед това означава -  изборът

на учениците в момента не е нанесен.

Вижте също:

22.13 Ученик може да има кмаксимум 3 прозореца дневно

1. Първо, трябва да разрешите неработещ/неподдържан изглед, така че софтуерът да може да съдваде прозорци. По

подразбиране той няма да създаде никакви прозорци.
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2. След това трябва да добавите връзка в картата �Максимум прозорци на ден�.

Забележка:

Тази функция работи най-добре във PRO версия, защото, ако  софтуерът може да мести ученици между паралелни

секции на същия предмет, е по-лесно да се изпълнява това условие. В стандартната версия софтуерът премества само

картите около ученици, които са фиксирани към техните секции.

22.14 Принтиране на индивидуалното разписание на учениците

Можете на принтирате разписанието на всеки ученик; отворете Изгед преди принтиране/ print preview и изберете

"Разписание за всеки ученик":
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Сега софтуерът ще принтира само онези семинари/курсове, които даден ученик е избрал.

Ако също сте въвели и часове за групи, тогава софтуерът ще принтира всички групи, тъй като той не знае в коя група

принадлежи този ученик. Тук можете да обозначите тук:

Забележка: това е необходимо само, ако създавате разписание, базирано на групи. Ако принтирате курсове/избор на

ученици, очевично не ви трябва гореописаното (ако не сте смесили някоя група на база на часове).

22.15 Student choices - Importance

For each student's request you can specify the "importance" of this request. During the generation the software then makes sure

that student receives the more important subjects while the lower important subjects might even be dropped. 

You can set the importance for each individual request by right click:

Page 172/253



aSc TimeTables - Online Help

Or you can set the importance to all requests of certain subject. Right click on one or more rows:

Note: To set the importance to ALL request right click on "All subjects".

Possible values:

Strict - the software has to place this. This selection cannot be relaxad. 

High - it is important to place this, but in rare cases this can go unrealized. Note: most of the time if you see high importance picks

unplaced it is usually because of some problem in the constraints.

Normal - shall be placed but can be relaxed more often than High. 

Note: the generator may relax one high importance pick and assign 100 normal onces, instead of relaxing 100 normals just to

place one high. Contrary, the generator will relax all the high and normal picks if it is needed to place one strict.
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Low - same as above, just the software is more likely to relax low importance picks.

Optimize - the software doesn't care about these picks at all during the generation. Only after the timetable is completed, the

generator tries to place these. No card or student pick is relaxed bacause of these. But since the software doesn't think about

these picks in advance it may choose build a timetable in a way that will be very unfriendly for putting these picks at the very end. 

Alternative - you need to go to student's dialog to specify this one. Basically this course selection is alternative to some other

selection. In case the main selection is not possible to realize, the student gets this alternative one.

Disabled - the software doens't place these at all.

22.16 Ученик може да избере/пожелае курсове в нашето училище

За повечето училища не е нужно да въвеждат учениците, за да създадът график.

Достатъчно е да се знае, че даден час е за момчета от 5A клас. Софтуерът ще знае, че може да намери Група момчета и

момичета по същото учебно време, защото в тези групи учениците не съвпадат. 

Най-обикновен пример - учител преподава на всички деца от 6A клас Биология и на момчетата от 8B Физическо

възпитание и спорт. Вероятно някой друг учител ще има Физическо възпитание и спорт с момичетата от 8B:

Ho, ако децата могат да избират сами своите предмети/курсове, не е толкова ясно, дали два предмета могат да са по

едно и също време � зависи от това дали те имат същия ученик или не

За тази цел софтуерът позволява да:

1. въвеждате индивидуални ученици

2. за всеки ученик може да се въвеждат неговите желания

3. след това да се въвеждат "часове/секции"

Например:

1. Ученикът Джон от 9 клас

2. Джон желае да участва в 2 курса � Биология и Химия.

3. Училището определя секция по Биология с учител Флеминг и друга секция по Биология с учител Пастьор.

По време на генерирането Джон е определен или за Флеминг, или за Пастьор. Или и за двамата, ако по някъква причина

не е възможно да се постави неговото желание.

Системата може да се справи и с двата подхода в същото разписание, така че не е необходимо да се взема решение

предварително. Вие ще се погрижите за това по-късно, когато са определени часовете.

За подробна информация как работи това, моля проверете:

22.1 За какво са часовете за семинари/курсове?
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23 Тестване на графика (седмичното разписание)

23.1 Why to test the timetable?

Before you can generate timetable, your timetable needs to pass the test (menu Timetable/Test). 

This test tries to generate small parts of timetable to detect basic mistakes in inputting data or constraints. Finding these mistakes

is important, because if it is not possible to generate timetable for just one class or one teacher then it will not be possible to

generate whole timetable. 

So test can save you lot of time that you will othervise waste on generating "impossible" timetable:

See also:

23.2 Тестването показва, че има някакъв проблем. Какво следва?

23.2 Тестването показва, че има някакъв проблем. Какво следва?

Вижте също: 23.1 Why to test the timetable?

Когато тестването се провали,  ще се  докладва частта, която не е било възможно да се генерира и ще се  предложат

няколко опции, които ще ви помогнат да намерите и решите проблема.

Провери и реши този проблем - pпрограмата ще покаже частта от разписанието, която е генерирана и ще даде картата,

която не е успяла да генерира. Можете да проверите защо компютърът не е успял да постави тази карта.

Пълното упътване се намира тук: 23.3 Проверка и справяне с проблема

Тестване на частта отново - може би разписанието в тази си част е твърде сложно за генериране и това е причината

тестването да се провали. Когато стартирате тестването върху същата част отново, то може да е успешно (рядко се
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случва).

Тестване с освобождаване - тази опция много прилича на първата,  само че сега програмата ще се опита да генерира

тази част с включено ограничение освобождаване. Ако тя успее, ще покаже кои ограничения са били освободени. Това

може да е полезно за намиране на ограничение, което е твърде рестриктивно. Вашата задача в този момент е същата,

както и при първата опция � да довършите разписанието в тази част (и евентуално промените ограниченията или

данните), така че програмата да приеме вашето решение.

Пропускане на този елемент и продължаване на тестването - пропуснете тази част и продължете с тестването на

останалите части. Можете да се върнете към тази част по-късно като стартирате тестване отново (меню Разписание/

Tест).

Край на тестването - приключва тестването на разписанието.

Помощ - показва страница помощни указания.

23.3 Проверка и справяне с проблема

1. Teстванията говорят, че има проблем с 5A клас. Избираме Поправи:

2. Teстването ни показва какво е постигнато и също така ни дава картата, която не е успяло да постави в разписанието. В

този случай това е час по Музика:

3. Не може да поставим часа по Музика като седми час, защото сме забранили на 5.A  да има седми часове. 

4. Ето защо решаваме да го поставим в понеделник като шести час и да преместим часа по Геометрия като първи час.

5. След като преместим Геометрия като първи час, софтуерът показва верификация, която казва, че това не е било добро
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място, защото няма свободна класна стая за часа по Геометрия.

6. Може да цъкнем с десен бутон върху този час, за да проверим бързо свободните стаи:

7. Ще открием, че за този час изискването е  да се провежда само в несподелена класна стая. The problem is that this is a

divided lesson and the only lessons that can run at the same time also have to be in the home classroom.

You obviously have to allow some other classrooms for these divided lessons. Проблемът е, че това е разделен час и

единствените часове, които могат да  се провеждат по същото време, трябва да са в несподелената класна стая.

Очевидно ще трябва да разрешите използването на други класни стаи за тези разделени часове. Ако погледнете първата

екранна снимка, това е била една причина, поради която софтуерът не е поставил разделените часове заедно от самото

начало.

Този пример ни показва как тестването може да помогне за намирането на даден проблем.
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23.4 Тестване на няколко класове/ учители едновременно.

Можете да тествате много класове/ учители/ класни стаи/ учебни предмети/ ученици по този начин: FПърво, отворете

съответния изглед (Цяло разписание/ Учители/ Класни стаи/ Предмети/ Ученици).

След това изберете редове, които искате да тествате. Можете да направите това като кликнете върху кутийката с

наименованията на редовете. Използвайте Ctrl+click, за да добавите ред към избраните за тестване и Shift+click, за да

добавите поредица от редове едновременно. После кликнете с десен бутон на мишката върху някои от избраните кутийти

с наименованието на редовете и изберете Тестване.

Забележка: Възможно е също да тествате много части като кликвате с десен бутон на мишката върху всяка карта, след

това избирате Тестване/ Повече.

23.5 Генериране на проектно разписанието

В ранните етапи от генерирането на разписанието е добре да се опитате да генерирате проект (чернова). Черновата е

разписанието без никакви ограничения. Това е много полезно, защото няма никакъв смисъл да генерирате завършено

разписание с всички въведени ограничения, ако при въвеждането на данните има някакъв основен проблем.

Можете или да премахнете ограниченията, или да използвате особеност, наречена Проект:
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След като сте избрали генериране на Проект, можете да обозначите кои ограничения искате да изключите. Просто ги

изберете, натиснате бутон Деактивирай или Aктивирай:

След това натиснете Генерирай и едно разписание ще бъде генерирано без ограниченията, които сте му наложили.

23.6 Как мога да тествам само определени часове, например, всички двойни часове или всички часове

по Руски език?

Sometimes it may be usefull to try to test if you can put some group of lessons into the timetable.

For example put in all double lessons or all divided math lesson.

This is possible:

1. click right mouse button in the bottom part where the unplaced cards are shown and select Filter.

More on filter can be found here:

13.16 Как мога да филтрирам карти, които са показани в списъка на неразпределени карти.

2. Click right mouse button again and select Test. The software will now try to place all the cards into your timetable that match the

Filter options selected in the first step.

See also:
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23.4 Тестване на няколко класове/ учители едновременно.

23.7 Тестване на връзките в карти

Можете да тествате отделни връзки в картата:

Можете да направите това с кликване с десен бутон на мишката в горния ляв ъгъл на разписанието, след това избирате 

"Teст�Връзки между картите" и изберете една от връзките. Това ще генерира всички карти от тази връзка; това ще

помогне да разберете дали връзката в картатавърши това, което искате, или  има някакъв проблем с нея.

23.8 Aнализиране на разписанието чрез генереране

�Aнализирай� генерира разписанието точно за 1 минута и след това показва кои карти са създавали най-много

пробеми.

При някои разписания това може да помогне бързо да се идентифицират някои грешки при въвеждането или някои

спънки, които не могат да бъдат планирани и трябва да бъдат отстранени преди генерирането на цялото разписание. Но

при други разписания тази функция  няма да помогне много, защото картите, които причиняват най-много проблеми са

просто най-трудните.

Нека сега погледнем няколко примера, за да видим къде тази характеристика може да помогне и как да разчитаме

данните.

Пример 1.

Това разписание е преминало тестването и е възможно да генерера всеки учител/ клас/ учебен предмет/ класна стая. Но

все още не е възможно да се генерира цялото разписание. Една карта непрекъснато остава. Може да се каже, че това е

защото  картата е по Физическо въПървият опит е бил генериране с по-голяма сложност. Това не е помогнало �

разписанието все още не може да бъде генерирано. Ето защо стартираме "Aнализирай чрез генериране", за да видим

дали това ще помогне:

След минута софтуерът показва същото разписание с други цветове:

Page 180/253



aSc TimeTables - Online Help

Червените карти са трудни, белите карти не са създали проблем. Можем да видим, че има една група от червени карти в

класове 704, 705 и 707. Също така една от картите най-долу е оцветена в червено. Явно има нещо погрешно не само с

картата по Физическо възпитание и спорт, но и с всички карти на учител  "Клоуи". Невъзможно е да се постави

последната карта на Клоуи, защото тя или вече преподава в тази позиция, или децата не са свободни, защото имат

Физическо възпитание и спорт. Съществуват 29 позиции на седмица, но 3 позиции са блокирани от Физическо възпитание

и спорт. Не можете да поставите часовета на Клоуи в тази позиция, защото всички деца имат Физическо възпитание и

спорт. Резултатът е, че има 26 позиции за часовете на Клоуи, но тя има 27 часа в тези класове. Няма изход от това, или

трябва да разделите часа по Физическо възпитание и спорт, или да преместите поне 1 от часовете на Клоуи в друг клас.

Като използваме �Aнализирай� откриваме, че няма проблем с часа по Физическо възпитание и спорт; проблемът е в

договора на Клоуи � комбиниране с часове по Физическо възпитание и спорт.

Пример 2

Стартиране на разписанието "Aнализирай чрез генериране", показва тези карти в червено:
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Ето защо се връщаме към оригиналните цветове:

И след това проверяване тези часове:

Веднага е ясно, че тези карти не могат да се поставят в разписанието, защото една група във всеки випуск е сборна, а

останалите групи, които трябва да са по едно и също време, са обучавани от същия учител. Това отново е проблем с

въвеждането и няма начин да се направи разписанието, докато не се реши.

23.9 Aнализиране на разписанието чрез Разширени тествания

Ако е възможно да се тества вашето разписание, но пълното генериране все още се проваля, тази втора нова

характеристика може да помогне да откриете малка част от вашето разписание, която все още не е възможно да бъде

генерирана.

Може да стартирате чрез меню � Разписание/ Анализирай/ Разширени тестове:
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Появява се диалогова кутия, която показва прогреса на Разширените тествания. Например, на тази картина, софтуерът

първо е опитал да генерира разписанието без никакви ограничения освен Неподходящо време за класове. Това

генериране е било успешно.

Вижте � 1:

След това съфтуерът е добавил Неподходящо време за учители. Това тестване не е било успешно. Затова софтуерът се

е опитал да премахне класовете един пo един, за да намери по-малка част от разписанието, която все още не може да

бъде генерирана, отчитайки само Неподходящи времена за учители и класове.

След няколко опита за генериране той открива, че не е възможно да генерира само два класа. Вижте � 2.

Сега знаете къде е проблема. Можете дори да използвате бутон �Покажи�. Това ще стартира генериране на  

�Чернова� само на проблемните места и само с посочените ограничения. След генериране ще видите, че последната
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карта не е било възможно да се постави. Така че можете да се опитате да я поставите и откриете какъв може да е бил

проблема.

Забележки:

- това разширено тестване може да отнеме дълго време при някои разписания. Затова го стартирайте, когато имате

време. Като се върнете, може  софтуерът да намери нещо полезно  или може да не намери.

- това е тестване, затова все пак е възможно, ако сте генерирали някоя докладвана част няколко пъти, или част с голяма

сложност, да откриете, че в действителност е възможно да я генерирате. В този случай може да погледнете списъка с

индивидуалните тествания и да видите какво друго е открито при тестването.

Вижте � 3 на картината по-горе.

- Неподходящите времена на класовете са винаги включени, защото по принцип те не подлежат на дискутиране. Ето

защо не е от голяма полза, когато софуерът казва, че е възможно да генерирате вашето разписание с петък седми

учебен час, когато вашето училище е вече затворено. Но това също означава, че, ако имате някакви Неподходящи

времена, които теоретично са възможни, добре е да се опитате да ги премахнете.

24 Генериране на разписание

24.1 Стартиране на генерирането.

След като вече използвате меню �  Разписание/ Генерирайте ново� се появява следната диалогова кутия:

Ако все още не сте тествали разписанието, или сте направили по-големи промени във въведените данни, е добра идея

да го направите преди генерирането.

Кликнете бутон Tестване на разписанието. Или започнете генерирането.

Можете също да промените параметрите на генерирането.

Те са описани в тези части:

24.3 Освобождаване на ограниченията и 24.2 Какво означава сложност на генериране?

24.2 Какво означава сложност на генериране?

Сложност на генериране означава колко време ще отнеме на компютъра да провери разписанието.

Нормална сложност

Тази опция е подходяща за първоначално генериране, където искате да проверите дали вашето разписание е добре

въведено и се поддава на генериране.

За много училища тази опция ще доведе до едно добро разписание и те няма да имат нужда да използват много сложно

и обикновено бавно генериране.

Голяма/огромна сложност

Тези настройки са изплючително сложни; компютърът се нуждае от повече време за проверка на вашето разписание.

Това ще означава, че генерирането ще бъде по-бавно. За някои сложни разписания може да е необходимо да се зползва

този вид сложност.
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Забележки:

а.) Моля, прегледайте  24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание 24.4 Добър начин за генериране на вашето

разписание..

б.) Не забравяйте да тествате вашето разписание преди генериране.

в.) Не е добра идея да се използват големи и огромни настройки преди да сте се убедени, че няма грешки в основните

данни и че сте въвели реалистични ограничения.

24.3 Освобождаване на ограниченията

Освобождаване на ограниченията позволява на генериращото устройство частично да нарушава някои ограничения с цел

пълното генериране на разписанието.

Когато е възможно освобождаване на ограниченията, програмата се опитва да изпълни всички ограничения; но, ако се

натъкне на по-голям проблем с дадена карта, тя ще я постави в разписанието дори това да означава, че някои

ограничения ще бъдат нарушени. Разбира се тя се опитва да създаде разписание, което възможно най-много подхожда

на вашите ограничения.

Освобождаването на ограниченията може да помогне по два начина:

1. Може да помогне при идентифициране на същността на проблема с вашето разписание и кои ограничения

вероятно са по-сурови. Ако генерирате своето разписание, когато освобождаването е включено, шансовете

разписанието да бъде генерирано стават по-големи.  Тогава можете  да проверите кои ограничения са били освободени,

както и да помислите дали те са били реалистични. Или можете да решите да промените настройките на някои от

ограниченията към по-лесни стойности.

2. Може да ви помогне да намерите финалното разписание само с няколко освободени ограничения. Ако

превключите освобождаването на ограниченията на стриктни, тогава нито едно ограничение няма да може да бъде

освободено и само онези разписания, които напълно съответстват на вашите изисквания ще се приемат. Софтуерът ще

генерира докато намери такова, или ще остави някои карти без настройка в случай, че такова разписание не съществува.

Вижте също:

24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание.

24.2 Какво означава сложност на генериране?

23.5 Генериране на проектно разписанието
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24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание.

Ето някои от 'най-използваните в практиката' процедури за изпълнение при генериране на  разписание:

1. Tестване на разписанието преди първото генериране.

2. Tестване на разписанието след като направите големи промени в данните.

3.Опит за генериране на Чернова на разписанието преди въвеждането на всички ваши ограничения.

Една чернова на разписанието ще съдържа само основни данни (часове). Tя е добре да се използва за проверка, ако

разписанието в основни линии е това, което очаквате да се получи; ако групите си подхождат и др.

4. Добра идеяе да се позволи освобождаване на ограничения по време на първите няколко генерирания. Това може да

подскаже какъв може да е проблемът с вашето разписание. Например, ако софтуерът винаги освобождава максимален

брой последователни часове на даден учител,  много вероятно е да трябва да позволите на този учител да може да

преподава повече последователни часове.

5. Добавяне на ограничения едно по едно. Ако сте успели да генерирате чернова на разписанието, тогава вероятно сте

се насочили в правилната посока. Сега можете да добавите ограниченията едно по едно - от най-важното до

�пожелателния списък� на вашите учители. Затова добавете едно ограничение, генерирайте и, ако е успешно, добавете

друго. Ако не успеете да генерирате график след добавянето на някои ограничения, вероятно това ограничение е

нереалистично, базирайки се на това как данните от вашето разписание са настроени понастоящем. 

6. Ако е необходимо, можете да повишите сложността на генерирането, включително и черновата. Правете това,

само ако сте уверени, че софтуерът разбира какво искате. С други думи, при тази сложност, успели ли сте да генерирате

чернови или предходни разписания с такова ниво на сложност.

7. RПовтарайте стъпки 4,5,6 докато получите разписание, което ви удовлетворява напълно. Добрата новина при

този подход е, че обикновено накрая имате разписание, което може да се използва дори и ако генерирането с добавени

ограничения е без резултат. 

8. В някакъв  момент можете да се опитате за изключите освобождаването от ограниченията и да приемете само

разписанията без освобождаване.

Или, ако това не ви върши работа, можете да продължите с освобождаване и да приемете разписание с няколко

освободени ограничения.

Забележки:

a) Понякога може да се наложи генерирането да отнеме няколко часа. Но най-добре правeте това само, ако сте в

по-късните етапи на генериране, т.е. вече сте генерирали няколко графика и добавяте нови ограничения.

б) Препоръчваме ви да не добавяте всички ограничения за които се сещате от самото начало и след това да генерирате

10 часа, например. По-добре е да следвате предходния подход  (използване на чернова и след това добавяне на

ограниченията едно по едно)

в) Винаги можем да ви помогнем, ако имате проблеми с генерирането на вашето разписание. Само се свържете с нас

като използвате червения въпросителен знак (не забравяйте да опишете проблема, за да можем по-добре да ви

помогнем).

24.5 Какво означава появата на диалогова кутия, докато тече генерирането?

Диалоговата кутия се появява по време на пълното генериране и показва неговия прогрес/докъде е сигнало

генерирането:
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1. стълб на прогреса - показва общия брой на картите в разписанието. Също показва и колко карти софтуерът не е

успял да постави в разписанието. Ако алгоритъмът за генериране не е успял да постави картите в разписанието,

оцветяването на стълба се променя и се показва общият брой на непоставени карти. Например, 3/768. Генерирането

продължава, но можете да решите да го спрете, да опитате отново и/или да освободите някои ограничения.

2. този стълб на проглеса показва колко разписания на секунда даден компютър може да провери. Броят не е

реална стойност, а само информативен.

3. този стълб показва колко ограничения са били освободени, ако сте разрешили освобождаване на

ограниченията. Ако техният брой се увеличава, можете на спрете генерирането и веднага да стартирате верификация

(натиснете SPACE). Това ще покаже кои ограничения са били освободени. Може да подскаже какво е било

проблематично за софтуера и как да реагирате. 

Повече относно освобождаване на ограничения можете да намерите в: 24.3 Освобождаване на ограниченията.

4.Пълен прогрес. Вашата цел е да стигнете колкото се може по-надясно. Но, както можете да видите, ако генериращото

устройство не може да продължи в избраната посока, то може да се върне назад, да изхвърли няколко карти и да опита

друг път. Това прилича много на това, което хората биха направили ръчно.

Забележка: сложността на генерпирането горе долу означава колко упорито е генериращото устройство, колко усилия

ще положи, за да разследва всяка възможност преди да опита друг начин. Повече относно сложност ще намерите в: 24.2

Какво означава сложност на генериране?.

5. Този стълб показва прогреса при вътрешно разследване по текуща пътека.  . Ако стигне възможно най-надясно,

се прави заключението, че текущата посока е погрешна и се връща назад, за да провери нещо различно.

6. Графиката показва историята на целия прогрес (точка 4).Моля, обърнете внимание на малкия зелен вертикален

стълб в лявата част на графиката. Този зелен стълб показва максималния достигнат прогрес. Какво може да се научи от

графиката?  Ако зеленият вертикален стълб е близо до върха, това означава, че в някои момент от генерирането, само

няколко карти са били оставени. Това е добър знак, че генерирането ще бъде успешно. От друга страна, ако стълба е на

10%  и графиката показва равна линия, генериращото устройство се опитва да реши няколко групи от карти в самото

начало. Може да е добра идея да проверите каква е тази група и да се опитате да генерирате само нея. Но понякога

може да е необходимо да изчакате и да дадете на алгоритъма време за намиране на решение.

7. текущата карта, която компютърът се опитва да постави в разписанието.Обърнете внимание, че има стълб в

горната част на картата. Ако той стане червен, това означава, че е имало много несполучливи опити да се генерира тази

карта и, ако има още няколко опита, тази карта ще бъде пропусната при генерирането.

Подсказки:

а.) Моля, прочетете: 24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание..

б.) Можете да генерирате повече разписания на един компюър; само трябва да стартирате различно начало в софтуера

едновоременно. Или можете да генерирате и проверите няколко други варианта във втората серия на разписания aSc.

24.6 Генерирането е приключило и програмата ви казва, че трябва да освободи няколко ограничения.

В случай, че сте разрешили освобождаване на ограничения преди генерирането, е възможно да видите диалогова кутия в

края на генерирането:

Какво означава това?

Означава, че компътюрът е успял да постави всички часове в разписанието, но е трябвало да освободи някои от вашите

ограничения.

Означава, че компътюрът е успял да постави всички часове в разписанието, но е трябвало да освободи някои от вашите
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ограничения.

Ако кликнете върху бутон "Покажи..." , софтуерът ще покаже списък с ограниченията, които е трябвало да освободи.

Можете да проверите дали ограниченията, които са били освободени са реалистични.

Моля, проверете:

24.3 Освобождаване на ограниченията

24.2 Какво означава сложност на генериране?

24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание.

24.7 Мога ли да накарам генериращото устройство да постави определн час на определена позиция?

Можете да поставите час в разписанието преди генерирането и след това да ги заключите. Генериращото устройство

няма да премести заключените карти. Заключените карти са маркирани с малка лента в долния десен ъгъл:

Ако кликнете с десеният бутон на мишката, можете да обозначите и класната стая за този час.

ВАЖНО: опитайте се да избегнете заключването на часове, ако не е наистина необходимо. По-добре обозначете

Неподходящо време за учител, класове, учебни предмети, и др. Ако заключите много карти, ще направите разписанието

невъзможно за генериране. Понякога една карта, заключена на неподходяща позиция може да провали цялото

разписание.

24.8 Многопроцесорно генериране (dual-core...)

Някои от новите компютри имат специален вид процесор, наречен DUAL-CORE (или  мулти-процесорен/ multi-core).

Процесотър е централната част на компютъра, която извършва повечето изчисления. В случая с двупроцесоврния/

DUAL-CORE компютър, този процесор �съдържа� два отделни процесора. Ето защо той теоретически може да върши

двойно повече работа паралелно. 

Генериращото устройство в aSc Разписание е способно да използва тази допълнителна сила. Всичко, което  трябва да

направите е да оставите кутийката за маркиране "Разрешете използването на мутипрецесорно генериращо

устройство" 1  отбелязана.
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Тази кутийка се вижда само при двупроцесорните/ dual-core (мултипроцесорни/multicore, или multi-cpu) компютри и е

маркирана по подразбиране.

От наши измервания, мултипроцесорното генериращо устройство на двупроцесорния компютър стартира 50 % по-бързо

от обикновената версия.

Кога да деактивирате мултипроцесорно генериране?

В някои случаи не е практично да се използва мултипроцесорното генериращо устройство: 

- ако извършвате интензивна изчислителна работа на вашия компютър докато генерирате разписание

- ако генерирате две разписания в отделни прозорци

В тези случаи се препоръчва да изключите мултипроцесорното генериращо устройство.

24.9 Tестването беше успешно, но генерирането се провали

1. Опитайте да генерирате по-висока сложност

2. Опитайте да генерирате с освободени ограничения, за да видите какъв вид ограничения е трябвало да се

освободят и след това ги освободете.

3. Можете също да опитате да тествате го-големи части от разписанието. Тестването проверява само по една част

наведнъж, но понякога проблемите не са свързани с отделен клас/учител, а се появяват, когато се опитвате да

генерирате два или повече класа/учители, цели випуски и дори половината от класовете, и др.

Моля вижте: 23.4 Тестване на няколко класове/ учители едновременно.

Вижте също: 24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание.

24.10 Какво се случва, когато откажа генериране?

Стандартното генериращо устройство генерира докато постави всички карти в разписанието. Ако сте разрешили

освобождаване, то генерира докаго всички карти се поставят, но може да е нужно да махне някои ограничения. 

Ако откажете генерирането, имате две опции:

Отказът веднага ще спре генериращото устройство точно в тази позиция, в която то е било в момента на отменяне. Ако

генериращото устройство вече е поставило 90% от картите, но за последните няколко е трябвало да изследва различни

възможности, можете да отмените генерирането с 10 % само поставени карти.

Опция �Приключи първо� ще принуди генериращото устройство да се опита да постави всички останали карти без

големи пренареждания на разписанието.

Тази опция няма да ви даде разписание, но повечето от картите ще бъдат поставени, което ще ви даде информация

какво се случва във вашето разписание.

Генериращото устройство за база ученици работи по друг начин. След като открие разписание, бутонът отдолу се

променя от �Откажи� на �Спри�. Но все още се опитва да намери по-добро решение(обикновено това означава

по-малко не отбелязани желания на ученици). Ще спре след определено време (в зависимост от сложността на

генерирането), но можете да го спрете по всяко време и софтуерът ще покаже най-доброто решение до този момент.
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25 Верификация - Проверка

25.1 Проверка на разписанието

Програмата aScTimeTables позволява да проверите създаденото разписание. Можете да стартирате верификация от

менюто � Основен/ Проверка (или чрез натискане на "Интервал" (Space)). Показват се нарушените или освободени

ограничения в текущо разписание. 

Разписанието е сиво. В долната част виждате списък с грешки. Всяка линия показва една грешка. Когато кликнете върху

някоя линия, засегнатите карти в разписанието се оцветяват, така че да можете веднага да локализирате проблема.

От лявата страна на тези грешки можете да намерите повече информация за текущи грешки, както и бутони за Настройки

и Помощ.

Като кликнете върху Настройки виждате подробно описание на определена грешка и как можете да я коригирате.

25.2 Статистика

Можете да получите повече информация за седмично разписание като изберете в менюто Разписание/ Статистика:
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25.3 Клас XY има прозорец

Софтуерът изчислява кога даден клас ТРЯБВА да има часове и кога МОЖЕ да има часове.

По подразбиране всеки ученик трябва да има часове в част �ТРЯБВА�. Ето защо софтуерът алармира, ако има група

ученици, които нямат часове в тази част. Например, понеделник, четвърти час на картината:

Прозорец може да се създаде също и в част �МОЖЕ�. Ако тази част е в учебно време 5-7час  и даден клас има седми

час, но няма шести час, тогава шести час е прозорец в разписанието на учениците. 

Можете да промените част ТРЯБВА И МОГА като промените блока с часове за обучение ръчно и позволите на учениците

да идват по-късно на училище или си тръгват по-рано от училище.

Вижте: 17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

25.4 Разделените карти се поставят на твърде много места в клас XY

Този проблем е тясно свързан с проблем: 25.3 Клас XY има прозорец

Програмата автоматично преброява за всеки поток колко позициии могат напълно да се заемат с часове.

Има някои позиции в разписанието, където всички ученици трябва да имат часове, например, защото са отбелязани

прозорци в разписанието на класовете, или, защото всички ученици трябва да започват училище първи час. Ако

поставите картите от потока на повече подобни позиции отколкото могат да бъдат заети, програмата докладва/съобщава

за грешка.

25.5 Проверете само един клас/учители/ учебен предмет

Ако искате да видите проблемите само на един клас или само на учители в текущото разписание, можете да кликнете с

десен бутон на мишката върху реда с наименованието на класа/учителя и да изберете "Проверка".

Това ще покаже само проблеми, свързани с избрания обект.
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25.6 Съветник - заложени повече класове/ учители/ класни стаи

Понякога може да се случи, да сте определили повече часове на седмица на един учител/класна стая или клас, отколкото

позиции на седмица имате в действителност.

Това може да бъде или грешка при въвеждането, или недоразумение как софтуерът интерпретира въведената

информация. 

Например, даден учител трябва да преподава 5 учебни часа седмично в 10 различни класа. Общо това са 50 часа на

седмица. Но има само 5 дни, всеки с по 7 учебни часа. Очевидно е, че не може да се преподава 50 часа на седмица. Или

увеличете броя на учебните часове на ден, или променете договора на този учител.

Друг пример:

Учител преподава само 20 часа на седмица, но това са двойни часове; общо той има 40 учебни часа седмично.

Не забравяйте да проверите времето за отсъствие - учителят може да има 10 часа, но само 5 свободни периода на

седмица:
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25.7 "Съветник"  � няма часове в определено учебно време

Понякога може да се случи така, че даден клас просто да няма часове, които са на определени позиции.

Например, това училище е забранило всички учебни предмети да са в четвърти учебен час:

Това е проблем в настройките по подразбиране, където един ученик не може да има прозорец в своето разписание.

Трябва или да разрешите на някои учебни предмети, или да блокирате това учебно време като Неподходящо време за

този клас. След това софтуерът ще знае, че няма учебен час в този интервал:
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Разбира се това е прост пример � може да се случи, че само определени учители, комбинирани с учебни предмети,

попаднат в учебно време, когато нито един час не може да бъде поставен, защото, или учителят, или предметите не

могат да отидат там.

25.8 "Съветник"  � различен брой часове за групите

Нека да разгледаме този клас:

Момчетата имат 3 часа Физическо възпитание и спорт на седмица, докато момичетата имат само 2. Това може да е

напълно възможна, съобразена с нормативни документи ситуация в някои училища, но много пъти това е грешка във

въведените данни. �Съветникът� се опитва да предупреди за това.

Разбира се това е прост пример. Но, понякога има много групи и си заслужава да се провери диалоговата кутия. Тя

показва колко часа има всяка група:

Моля, запомнете, че софтуерът може само да постави часовете на групите от същия ред в  същото учебно време. Така,

ако една група има 8 часа, а друга група от същия ред има 0 часа � ще трябват 8 места, където само една група е

поставена, а останалите деца няма с какво да се занимават. 

Този пример показва некоректно зададени часове.

Page 194/253



aSc TimeTables - Online Help

Тъй като софтуерът може да поставя само часове от същия поток в едно учебно време, той не може да постави Момчета

и Момичетата заедно в едно и също учебно време, въпреки че вероятно това е било намерението.

Часовете е трябвало да бъдат определени за Момичета, така че софтуерът да знае, че тези два часа могат да се

поставят в същото учебно време.

Забележка:

- можете да деактивирате това предупреждение в �съветника�, ако това ви върши работа във вашето училище

Вижте още: 5.3 Делене на групи

25.9 "Съветник" � часове с различна продължителност

Софтуерът позволява да въвеждате двойни и единични часове по същите учебни предмети.

Но понякога е за предпочитане да въведете всички часове като единични.

Например, ако имате 5 часа седмично, можете да имате един двоен час (2+1+1+1) или два двойни часа (2+2+1). Ако и

двете ситуации са добри за вашето училище, тогава е по-добре да оставите решението на генерирането. 

Може би тогава ще е възможно да се намери по-добър график, ако има повече опции.

Това може да е вярно, ако имате много подобни часове. Защото, ако определите всички като 2+2+1, такова разписание

може дори да не съществува; но, ако позволите на софтуера да отиде на вариант 2+1+1+1, той може да намери решение.

След като вече имате решение, можете да опитате да се върнете на вариант  2+2+1 за определени предмети, където е за

предпочитане да имат двойни часове.

Моля, проверете: 7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.

25.10 "Съветник" - повече часове отколкото дни

Ако имате 5 дни, а определите, че часовете по Математика трябва да са 6 пъти на седмица, софтуерът ще се опита да

сложи поне 1 час Математика всеки ден. 

Така часовете винаги ще са 1+1+1+1+2.

Но за някои училище това не е точно онова, което е необходимо; може да има два проблема с така въведените данни:

1. Софтуерът няма да се опита да постави часовете по Математика последователно. Ако вашето изискване е часовете по

математике да бъдат поставени последователно, е по-добре да определите часовето като 4 единични часа и един двоен

час.

Вижте също: 7.4 Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2

2. Вторият проблем може да е, че се позволява повече гъвкавост тук. Може би 2+2+1+1 е също вярно решение за вашето

училище. Но тъй като софтуерът третира 6 винаги като 1+1+1+1+2, може да ограничите възможностите за генериране.

Вижте: 7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.
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25.11 "Съветник"  - Учителите имат много блокирани дни

Много от учителите имат цял блокиран ден.

Това може да е според нормативни документи и софтуерът да може да се справи с това.

Но много пъти, ако блокирате различен учител в различни дни, разписанието може да стане невъзможно за генериране.

Прост пример:

Нека да кажем, че имате малко училище с 2 класа - 1.A и 1.Б.

Всеки клас има 5 часа Математика, 5 часа Английски език, 4 часа Физическо възпитание и спорт и, 1 час Изобразително

изкуство. Часът по Изобразително изкуство е сборна група от 1.A и 1.Б. клас и той е по едно и също време.

По подразбиране софтуерът е настроен да поставя един час всеки ден, така че всеки ден децата имат 1 час по

Математика, 1 час по Ангилйски език, и, или 1 час по Физическо възпитание и спорт, или Изобразително изкуство.

Разписанието ще изглежда така:

Сега, учителите по Физическо възпитание и спорт � Aрнолд и Кристияно, са заети хора. Арнолд не може да идва в

понеделнки, а Кристиано в петък. Изведнъж има проблем в разписанието. Единственият начин разписанието да бъде

настроено би бил тези двама учители да бъдат поставени в същите дни.

Сега единственото решение, което има софтуерът е да постави два часа по Математика в един и същи ден. Както вече

казахме, софтуерът по подразбиране мисли, че ако имате 5 часа седмично, то ще искате по един час на ден.

За да решите проблема с горното разписание, трябва да кажете на софтуера да приеме, че Математика може да бъде

два пъти в един и същи ден.

Ако това не е приемливо за вашето училище, ще трябва да убедите учителите по Физическо възпитание и спорт да идват

в същите дни. Или можете да позволите четвърти час.

Тъй като софтуера не може да реши това, трябва да му кажете кое е приемливото за вас решение.

Това е прост пример. В реалния живот, ако блокирате много учители в много дни, разписанието ще стане толкова

оплетено, че няма да можете да разберете какво не е наред.
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В този случай се опитайте да отблокирате от Неподходящо време на учителите онези времена, които не са толкова

важни и да разрешите на софтуера да постави тези два учебни часа в един и същи ден, ако това е приемливо за вашето

училище.

Вижте също:

7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.

17.2 Блок от часове � позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

25.12 "Съветник" - специални класни стаи не са определени

Типичен пример за този проблем:

Вие определяте, че часа по Английски език е разделен на две групи. Всяка група може или да стои в несподелената

класна стая, или да отиде в стаята на учителя:

Но, когато забравите да определите стаите за вашия учител, резултатът е, че и двете групи могат да останат само в

несподелената класна стая, т. е. тези два часа не могат да бъдат в същото учебно време, защото те изискват същата

стая.

Това може да е добре и разписанието да се довърши. Но много пъти това не е разписанието, което искаме, особено, ако

всички групи трябва да останат в несподелената класна стая.

За да се оправи това, трябва или да определите специални стаи за учител или за учебен предмет, или да определите

споделени стаи:

Или ръчно обозначете останалите налични класни стаи за тези часове:
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Вижте също:

8.2 Какво е споделена класна стая? 

8.1 Задаване на часове за класни стаи

25.13 "Съветник"  - тези учители трябва да препода в твърде много класове по едно и също време

Типичен пример за този проблем � Нека кажем, че имаме малко училище:  9  учебни предмета,  3 класа и 8 учители.

Тогава искаме да създадем само свободни часове за учителите. Добре е, докато не определим, че 6 учители имат

"почивка" в точно същия период (на екранната снимката по-долу е третият период в сряда).

 

Това означава, че за тези три класа, има само двама свободни да преподават учители по това време. Тази ситуация

софтуерът оценява ясно като грешка във въведените данни.

Решение:

Трябва да маркираме "Почивка" (неподходящо време) на всички други учители, след това споменатата от �Съветника�

оцветена ярко позиция и да позволим някои учебни часове.

Разбира се, в истинското разписание, това е много по-трудно. Не е нужно да има само Неподходящо време, но трябва да

отбележите и други ограничения, които сте създали (като максимум учебни часове на ден за учителите, ограничения,

забраняващи на учителите да преподават в специфично време и др.)

Page 198/253



aSc TimeTables - Online Help

25.14 Блокирана част от деня

Възможно е да се блокира всяка част на деня за всякакви обекти в разписанието.

Нека погледнем това разписание:

Учител Айнщайн може да преподава цяла седмица без четвъртък. Но все пак, той може да преподава девети част в

четвъртък. В повечето истински ситуации това не е каквото ползвателят иска да види, затова софтуерът докладва това

като предупреждение. Може да скриете това � ако Айнщайн може наистина да преподава само този един час. 

Сега си представете, че Айнщайн преподава 5 часа математика в 1A и 5 часа математика в  1Б. В настройката по

подразбиране софтуерът ще се опита да постави 1 час Математика дневно във всеки клас. Това не може да се постигне,

защото в четвъртък има само един свободен интервал за Математика в 1A и 1 Б.

Ако целият четвъртък е бил блокиран правилно, софтуерът щеше да знае, че Айнщайн има само 4 дни и ще генерира два

часа по Математика в един ден.

Така че си заслужава да се оправят тези малки грешки в Неподходящо време � те могат да наранят генерирането.

Това беше много простичък пример. Но, ако блокирате няколко дни наполовина на повече учители/учебни предмети, ще

бъде много трудно да се каже защо разписанието не се генерира.

В този случай е по-добре, ако е възможно, да оставим софтуера да вземе решение.

Можете, например, да кажете на софтуера, че даден учител трябва да има само 2 дни, но генериращото устройство може

да реши кои дни точно:

15.1 Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.

Или, ато трябват няколко свободни следобеда за вашите учители � оставете софтуера да реши кои.

15.12 Всеки учител трябва да има един или два свободни следобеда

Софтуерът разрешава да въведете много подобни ограничения. По принцип, първоначално се опитайте да въведете

само онези часове от Неподходящо време за учителите, които са най-важни. След като генерирате първоначалното

разписание, можете да се опитате да задоволите изискванията и на други учители. Но, ако въведете всичко в самото

начало, разписание може да няма и няма да знаете защо.

Забележка:

- в някои училища си заслужава да обмислите това:

7.5 Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично.
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26 Принтиране

26.1 Как да принирам цветно и определям цветовете в разпечатките

Кликнете върху икона Цветове. Появява се диалогова кутия, където можете на включите или изключите цветове. 

 

Освен това можете да обозачите какво трябва да бъде принтирано като основен цвят.

Ако обозначите, например Учител, цветът на основа на всяка карта ще се определя от часовете на учителя. Това се

отнася само за избрани разпечатки. Тази характеристика е полезна, например, ако искате да принтирате разписанието за

учителите и го оцветите на база сгради, за да виждате кога учителите е нужно да се прехвърлят/сменят сгради.

Можете да изберете два цвята, един основен и един за малката лента в дъното на всяка карта.

26.2 Трябва ни Ден 1, Ден 2..., а не понеделниек � петък.

Можете да промените това в главното Основен/Училище
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Вижте още: 11.7 Мога ли да променя имената на дните?

26.3 Как мога да принтирам дни в колони и учебни часове в редове?

По подразбиране софтуерът принтира индивидуалния график на учители, класове или класни стаи като използва дните

като редове и учебното време като колони.

Можете да обърнете това, както е показано на картината.

Забележка: можете да влачите колони и редове, за да промените ширината или височината на колоните или редовете.
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26.4 Как мога да принтирам Лектор или Професор вместо Учител?

Просто кликнете с десен бутон намишката върху текста и напишете желания текст.

26.5 Как мога да променя цвят на класа?

Моля, прегледайте тази екранна снимка:
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26.6 Принтиране на договори на учители

Можете да прехвърлите договорите на MS Excel, да ги пригодите за своите нужди и принтирате от Excel:

30.1 Мога ли да прехвърлям часове, учители, учебни предмети в MS Excel?

26.7 Как да премахна всички променени текстове? Някои текстове в разпечатките са грешни. Какво да

направя?

Софтуерът позволява да променяте текстовете в принтираното разписание. Това помага в някои специални случаи,

когато искате различни текстове в разписанието, след това оригиналните.Например 5 клас вместо 5А/5Б/5В.

Но понякога искате да премахнете тези променени текстове. Например, когато използвате данни от предходната година,

за да създадете график за новата учебна година, тогава промененият текст може да остарее.

В този случай можете за махнете всички променени текстове като кликнете с десен бутон на мишката в изглед предпечат.

Вижте също: 27.1 Персонализиране на разпечатките

26.8 Как мога да принтирам разписание за отделните ученици?

Ако използвате семинар, можете да принтирате разписаниеза всеки ученик.

Моля, прегредайтеекранните снимки:

1.
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2.

Забележка: ако използвате семинари, тогава може да нямате индивидуални ученици в софтуера, а само групи. В този

случай можете само да принтирате разписанието на целия клас.

26.9 График на учебните предмети

Отворете меню � "Файл/Печат". В долния десен ъгъл маркирайте "Принтирай разписанията по учебни предмети".

Програмата ще принтира разписанията за всеки предмет, където виждате списък с класовете, в които даден учебен

предмет се преподава.

Ако желаете да покажете и малките имена на учителите, можете да редактирате тази разпечатка в Преглед на печата

като използвате десен бутон на мишката.

Вижте също: 27.1 Персонализиране на разпечатките

26.10 Как да печатам по-малко?

Отворете Преглед на печата

След това изберете �Принтирай таблицата с часовете� от списъка с налични разпечатки:
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26.11 Как да избера каква разпечатка да бъде разпечатана?

От главната лента с инструменти изберете Преглед на предпечата.

Появява се изглед предпечат и можете да изберете какво трябва да се принтира в кутията с комбинации.

 

След като изберете документа, можете да видите всички страници чрез бутон Следваща страница, Предишна страница

или можете да натиснете бутон Принтирай, за да го принтирате.

Също така можете да използвате останалите икони, за да промените тези избран документ.
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26.12 Искам да имам учебни часове, които заповат от горния край  и  свършват в долния край, а не

отляво надясно.

Има една основна настройка, която може да размени изгледа на разписанията за всички разпечатки. Отворете 

�Глобални настройки� и изберете опция, че часовете трябва да вървят от горе надолу.

                         

Всички разпечатки ще се променят съответно, ще можете да определите какво трябва да се принтира в редове и колони

по-прецизно в: Променете структурата на разпечатката.

26.13 Искам да променя заглавната част над принтираното разписание

Можете да отворите Преглед на печата, след това да кликнете на иконата Глобални настройки.

Показва се диалогова кутия, където можете да напише своя собствена заглавна част:

Резултатът ще изглежда така:
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26.14 Как да принтирам постер за стена, например 3х2 документи

Изберете този постер от списъка с налични доументи:

След това променете дължината и височината на колоната:

27.14 Променете височината на редовете или ширината на колоните (възможна опция във версия 2009)

27 Персонализиране на разпечатките

27.1 Персонализиране на разпечатките

aSc Timetables позволява напълно да променяте вашите разпечатки.

Има две основни неща, които можете да променяте:

- промяна на разписанието

- използване на дизайн на разпечатки

1. Промяна на разписанието се извършва в Преглед на предпечат. Просто натиснете десния бутон на мишката в тази

част от разписанието, която искате да промените:

 

Всяка част има своя собствена диалогова кутия за промени, която определя как тази част е представена в разпечатките.

Можете също да използвателевия бутон на мишката, за да направите части от разписанието с други размери.

2. Използване на дизайн на разпечатки позволява да променяте всичко, което заобикаля разписанието. Това е описано
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в: 28.1 Проекти за печат

27.2 Искам да разпечатам само имената на учителите в разпечатката на разписанието/трябва ми

по-голям шрифт

Можете да промените това, което е принтирано на всяка карта:

1. Отидете в режим Преглед на предпечат.

2. Използвайте десния бутон на мишката върху желаната карта:

3. Проверете какво ще се принтира.

Същият подход може да се използва за обозначаване на текстове и в индивидуалните разписания.

Можете да обозначите размера на шрифта и позициите на всеки елемент, който искате да принтирате.

Запомнете, че променяте само един вид от картата. Това позволява да използвате различни изгледи на страниците/

големина на шрифта за двойни часове и единични часове. От друга страна, ако искате същата промяна на двойни и

единичини часове, трябва да направите това два пъти.

Вижте също: 27.3 Искам да принтирам също класни стаи/учители/учебни предмети за всеки час.

27.3 Искам да принтирам също класни стаи/учители/учебни предмети за всеки час.

В Преглед на предпечат можете да кликнете с десен бутон на мишката върху която и да било карта и да промените това,

което ще се принтира на тази карта:
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Можете да проверите дали искате да принтирате класна стая/учител/учебен предмет и за всеки обект можете да

обозначите позиция на всеки елемент.

Например в горната екранна снимка обектът е отпечатан в средата, учител в долния десен ъгъл. Класна стая е

отпечатана в долния ляв ъгъл, но ако урока е в домашна класа за този клас, тя не се отпечатва.

Вижте също:

27.2 Искам да разпечатам само имената на учителите в разпечатката на разписанието/трябва ми по-голям шрифт

Можете да промените и текстовете към  всеки час

27.4 Принтиране на картинки на учебните предмети

За всеки учебен предмет можете да определите картинка. Тази характерна особеност е много добра за по-малките

ученици � те ще могат да разберат разписанието без да го четат. Също така, ако сложите хубави картинки, разпечатката

ще изглежда по-хубава.

Ето как определяте картинката:
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Освен това за всеки клас можете да обозначите дали искате за принтирате картинки или не, за по-малки ученици можете

да принтирате картинки, за по-големите само текст.

Забележка:

aSc TimeTables върви с колекция от картинки, които се намират в директория �Картини по учебни предмети�, но

можете да намерите картинки във вашите колекции или в интернет.

- избраните картинки се копират в разписанието/папка Картинки по учебни предмети. Така че, ако искате да принтирате

разписанието на друг компютър, трябва да копирате тази папка преди принтирането.

27.5 Мога ли да поставя настройки за промяна на разпечатките от друго разписание?

Моля, прегледайте тази екранна снимка:

Обърнете внимание, че това се отнася само до настройки на разпечатки на разписанието, не за дизайн на разпечатки.
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27.6 Как да наглася ширина на редовете?

Първо, влезте в Преглед на печата.

След това цъкнете върху заглавната част на разписанието. Появява се диалогова кутия, където можете да въведете

ширината на редовете:

Една ширина за главните редове между дните и една ширина за по-маловажните редове, които обикновено разделят

учебните часове във всеки ден.

27.7 Как да принтирам DPA, Вход, Обедна почивка, Междучасия?

Някои училища желаят разпечатката да изглежда така:

Ако вашето училище е между тях, моля, следвайте тези стъпки:

1. Блокирайте учебните часове:

За всеки клас обозначете в Неподходящо време, че няма учебен процес в тези учебни часове.
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2. Като направите това, софтуерът ще разбере, че искате да пропуснете тези учебни часове и няма да ги номерира в

разпечатките:

Може да се наложи да превключите разпечатките на �Покажи дните в колони�, в случай че не сте го направили вече:

26.3 Как мога да принтирам дни в колони и учебни часове в редове?

3. Създайте дизайн на разпечатки за вашето училище.
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4. Цъкнете с десния бутон на мишката и изберете Редактиране на дизайн. След това добавате поле за текст в празните

полета като използвате отново с десния бутон на мишката:

Новото поле е добавено в горен ляв ъгъл; преместете го в желаната позиция.

5. Цъкнете два пъти върху него, за да напишете желания текст.
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Можете да разположите текстовете, промените големината на шрифта и някои обекти с картинки.

Вижте също:

28.1 Проекти за печат

26.3 Как мога да принтирам дни в колони и учебни часове в редове?

27.8 Искам да принтирам обобщено разписание на учителите с техните цветове

По подразбиране обобщеното разписание на учителите се принтира като се използват цветовете за класовете.

Но можете да отидете в Изглед предпечат и да кликнете с десния бутон на мишката върху заглавната част на

разписанието.

Можете да изберете кой цвят да използвате.
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27.9 Искам учебните часове да започват отгоре надолу, а не отляво надясно (възможна опция във

версия 2009)

Има една основна настройка, която може да разменя изгледа на страниците в разписанието за ВСИЧКИ разпечатки.

Влезте в �Глобални настройки� и изберете, че часовете трябва да започват отгоре надолу:

                         

Всички разпечатки ще бъдат съответно променени. Можете да определите какво ще се принтира в редове и колони

по-прецизно в: �Промяна в структурата на разпечатката�.

27.10 Как да определя Допълнителни колони?

За всяка разпечатка можете да определите няколко допълнителни колони или редове. Например, искате да добавите

колона с договорите на учителите и действителен общ брой на техните часове.

- Отворете Допълнителни колони, добавете две колони заедно с промяна на полетата. Ако изберете едно поле за

промяна, в диалоговата кутия с комбинации се появява допълнителен бутон, където можете да обозначите

действителното поле за промяна, което ще се принтира:

 

Резултатът е 2 допълнителни колони с договорите на учителите и действителен общ брой на техните часове:
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Полетата за промяна могат да се редактират и можете да напишете действителните стойности за всеки учител:

3.4 Допълнителни полета

27.11 Принтиране на повече разписания на една страници (възможна опция във версия 2009)

Изберете меню �Размери/Ширини� . Тук можете да обозначите колко разписания трябва да се съберат на един лист

хартия. Това е добре за пестене на хартия, когато се принтират разписания за учениците или класовете. Изберете 

�Посочете брой на страница�  и задайте  �На широчина�  и  �На височина�  или просто бързо изберете 4->1:

Page 216/253



aSc TimeTables - Online Help

27.12 Как мога да определя ширина на редове (възможна опция във версия 2009)

Ако редовете са твърде тесни на вашия принтер, отидете в меню �Размери/Ширини�  можете да обозначите ширината

на вътрешните и основните външни редове:
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27.13 Как да принтирам само определени класове или учители? (възможна опция във версия 2009)

Можете да използвате бутон �Филтър�. Тук можете да обозначите за всеки вид от обектите позволените стойности,

които искате за виждате в разпечатките.

Например, тук ще принтираме обобщено разписание само за трима учители и само за понеделник, учебни часове 2-4:

Този филтър е глобален � за всичик разпечатки, и ще окаже влияние на всичик разпечатки. Например, ако изберете

трима учители, тогава в обобщеното разписание на учителите то ще отпечата само три реда. В разпечатката на всеки

учител ще бъдат принтирани само три страници. Но разпечатката за всеки клас няма да бъде засегната. Ще се отпечата

една страница за всеки клас. 

Можете да изчистите фиртъра като използвате бутон �Изчисти филтър � Печат на ВСИЧКИ елементи�. 

Забележка: Филтърът не е запазен, той е пренастроен след като сте поставили разписанието.

27.14 Променете височината на редовете или ширината на колоните (възможна опция във версия

2009)

Във всяка разпечатка можете да �влачите� редовете между разписанието, горния и долния колонтитул:
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В някои документи можете да влачите Първата линия, която разделя първия ред или колона. Защо само в някои? Защото

даден документ е настроен да пасва/съвпада с ширината или височината на страницата.

Например, обобщеното разписание на учителите е с подходяща ширина, но не и височина; ето защо, можете да

настроите височина на редовете. Ако има повече редове, разпечатката ще  продължи на средващата страница.
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Ако трябва да нагласите ширина или височина на разпечатката, можете да промените това в �Промени структурата�.

Това се отнася само за текущия документ и можете да обозначите това поотделно за ширина или височина. Ако

страницата не пасва по височина, тогава можете да промените височината на редовете.

27.15 Промяна на структурата на разпечатките (възможна опция във версия 2009)

По подразбиране, софтуерът предоставя най-типичните видове документи. Например, �Разписаниие за всеки клас�,

или обобщено разписание за класовете. Можете да промените изгледа на тези документи. Но е възможно да попаднете в

ситуация, когято ви трябват по-големи промени.

Типичен пример може да бъде промяна на  документ за всеки клас или всички ученици, така че той да не показва дни/

учебните часове, а учебни срокове/учебни часове.

Това е особено полезно за училища, които имат един и същи график всеки ден през семестъра. За да създадете този

документ, трябва да кликнете върху �Промени структурата� и промените онова, което ще се покаже отляво:

Ако искате същия документ, но с учебните часове от лявата страна, а учебните срокове горе, просто разменете

съдържанието на кутиите с комбинации относно редове и колони.
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Ако например, имате различно разписание всеки ден и семестър, можете да принтирате отделен лист за всеки ученик и

всеки срок. Просто обозначете в горната част какво трябва да има на всяка страница. По подразбиране има една

страници на ученик; там можете да добавите учебен срок:

Всеки път, когато избирате в основната кутия с комбинации, че искате да принтирате разписание за всеки ученик, ще се

използва този нов променен изглед.

Обърнете внимание, че винаги променяте текущия изглед. Можете да натиснете бутон  �Задай оформление по

подразбиране�, за да получите стойности по подразбиране. Това ще пренастрои всички ваши промени.

Преди да правите промени в изгледа, уверете се, че редактирате правилния или най-близкия документ. На теория

можете да промените обобщаваното разписание на учителите, така че да се принтира една страница за учител. Но вече

имате такъв документ по подразбиране и тогава няма да имате нужда да принтирате обобщеното разписание.

В този случай е по-добре да промените оригинала за всеки учителски документ.
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27.16 Как да принтирам отчет само за понеделник или вторник само? (възможна опция във версия

2009)

Трябва да отидете в меню �Училище/ Дни/ Комбинирай� и да създадето нова елемент

�понеделник или вторник� :

След като вече сте направите това, можете да изберете този нов елемент във филтъра и само тези два дни ще бъдат

принтирани.

Това може да изглежда малко сложно, но след като определите този специален ден, можете бързо да го използвате

отново при следващи разпечатки; можете дори да го комбинирате с някои нови дни; същата система работи и за седмици
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и учебни срокове, ако това се отнася за вашето учичище.

27.17 Как да принтирам документи за Ден А/Ден Б? (възможна опция във версия 2009)

Ако вашето училище има разписание за Ден А/Ден Б, можете да определите тези специални дни в меню Преглед на

печат/ Филтър/ Дни, вижте по-горе.

След това всичко, което трябва да направите е да се уверите, че сте избрали елементи ДенА/ДенБ във филтъра:

 

Тогава програмата ще принтира съответно вашите часове; например, това е документ, който принтира учебни срокове и

дни горе, а учебни часове отляво.

27.18 Как мога да принтирам обобщени разписания за учители/класове/класни стаи?

Отидете в Преглед на предпечат и в маркираната кутийка с комбинации изберете своя документ.
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Забележки:

1. Можете да промените това, което ще бъде принтирано на всяка карта.

27.3 Искам да принтирам също класни стаи/учители/учебни предмети за всеки час.

2. Можете да промените височината на редовете с влачене на линиите.

27.14 Променете височината на редовете или ширината на колоните (възможна опция във версия 2009)

3. Можете да промените цветовете на картите.

26.1 Как да принирам цветно и определям цветовете в разпечатките

27.19 Как да принтирам дежурство в класна стая в разписанието на учител и класна стая?

Можете да принтирате дежурство в класна стая в разписанията за всеки учител или класна стая.

В меню Преглед на предпечат/ Глобални настройки можете да отбележите какво искате да принтирате - дежурствата в

индивидуалното или обобщаващото разписание.

Забележка:

- можете дори да промените големината на шрифта/позицията. Само кликнете с десен бутон на мишката върху която и да

било стая за дежурство:
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- ако сте отбелязали "Цветен печат", тогава фонът е запълнен с цвета на учителя, който фигурира в разписанието с

класите стаи и цвета на класната стая в разписанието на учителите.

27.20 Възможно ли е да се принтират последователни единични часове като един час?

Да, в меню Възможности/ Персонализиране на софтуер:

Когато е отбелязано това, софтуерът ще принтира всички последователни единични часове като един по-дълъг час.

Забележка:

- това се отнася само до разпечатки; разписанието в софтуера ще показва два единични часа.

- часовете трябва да са същите; същите учебни предмети, същите класни стаи и т.н.

27.21 Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни

По подразбиране софуерът принтира времето за звънците под номера на съответния учебен час.

В случай, че имате различни звънци в някои части на училището или в различни дни, тогава можете да принтирате

времето за звънците директно на картите; цъкнете десен бутон на мишката върху тях в Преглед на предпечат и

изберете, да принтирате звънците на картите:

Тогава, ако действителният учебен час има различно начало или край от стойностите в колонтитула, учебното време ще

се принтира:
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Това може да се случи в разписанието за класовете, когато има различни звънци в някои дни; в разписанието на

учителите това може да се случи, когато учител преподава в част от училището с различно време за звънците. 

Вижте също:

10.13 Не принтирайте някои междучасия или учебни часове в някои класове (или учители или в обобщените седмични

разписания)

10.8 Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 2)

27.26 Принтирай различно време за звънци за учители

27.22 Принтиране на разписанието по седмици

По подразбиране софтуерът принтира двуседмично/ двусрочно разписание на един лист, с редове, разделени на

седмици. Горната част от редицата показва Седмица А, долната част показва Седмица Б.

Настройка 1

Ако желаете да принтирате всяка седмица на отделен лист, отидете в �Промени структурата� и добавете �Учебни

седмици� в колонтитула.
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Софтуерът ще принтира един лист за всяка седмица.

Настройка 2

Ако промените структурата така:

Софтуерът ще принтира дните от седмица А и след това отдолу дните от седмица Б.
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Настройка 3

Сходна настройка; седмиците са отгоре:
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27.23 Как мога да принтирам времето за звънците?

Времето за звънците по подразбиране може да се принтира чрез кликване с десен бутон намишката върху номера на

часа в Преглед на предпечат:

Вижте също:

27.21 Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни

27.24 Отпечатай цвета само в лявата част на клетката

Ако не желаете да принтирате разписанието  изцяло цветно, можете да принтирате цвета на учителя само в лявата част

на всеки учебен час.
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27.25 Отпечатай дата или забележка под разписанието

По подразбиране софтуерът принтира датата от последната промяна в долния ляв ъгъл на разписанието.

Можете да промените това в Глобални настройки.

27.26 Принтирай различно време за звънци за учители

Ако вашето училищи има различно време за звънци в различните части на училището, тогава софтуерът опитва да

познае кои звънци трябва да принтира за всеки учител. Например, ако даден учител има всички часове в едната част от

училището, тогава този звънец се принтира. Но, ако учителят преподава и в двете части, не е ясно какво ще се принтира.

Тогава можете да обозначите за всеки учител неговите/нейните звънци и те ще бъдат принтирани. 

Вижте също:

27.21 Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни
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28 Дизайн на разпечатки

28.1 Проекти за печат

Разписание aSc позволяваa напълно да променята вашите разпечатке. 
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Разписание aSc върви с колекция от предварително определини варианти за дизайн. Можете да изберете и използвате

един от тях. Можете също да промените всеки дизайн и да създадете свой собствен, променен за вашето училище с

вашето лого, адрес и цялата информация, която е необходима на разпечатките, изисквана от министерството.

Ето възможните задачи:

28.2 Как да прилагам дизайн за принтиране

28.8 Как мога да променям/премахвам дизайн?

28.7 Как да променя дизайна за печат?

28.6 Свойства на обектите, участващи в дизайна

27.4 Принтиране на картинки на учебните предмети

28.2 Как да прилагам дизайн за принтиране

Отидете в Преглед на предпечат и покажете на екрана клас, учител или класна стая, чиито дизайн искате да промените.

След това написнете бутон Дизайн (1), изберете свой Дизайн (2) и натиснете бутон Приложи дизайн (3). Програмата

ще попита (4) дали искате да приложите този дизайн към избрания клас или към всички класове.

 

След това вашето разписание се показва с този нов дезайн:
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28.7 Как да променя дизайна за печат?

28.3 Принтиране на легенди под разписанието

Под всяко разписание можете да принтирате легенда, която показва списък с учебни предмеги, учители или класни стаи,

за да може вашите ученици да разберат съкращенията в разписанието.

Първо, трябва да създадете ваш собствен дизайн.

След това трябва да приложите към избраните класове или учители като отворите меню Преглед на предпечат/ Дизайн

и от �Управление на дизайн� да изберете Нов
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След като вече имате свой собствен дизайн, можете да добавите легендите към него. Отново кликване с десен

бутон намишката върху Преглед на предпечат:

Появява се диалогова кутия �Настройки за печат�, където можете да промените изгледа на легендата:

След като кликнете върху бутона �OK�, можете да преместите легендата на желаната позиция  и в желаната

големина/ размер. Можете също да добавите други легенди (учители, учебни предмети) или да промените

изгледа на легендата като кликнете върху нея с десен бутон на мишката.

28.4 Как да се добави име на класа, класния ръководител, собствена класна стая към �Моят

принтиран дизайн

1. Добавете нови обекти към вашия дизайн като използвате десен бутон на мишката и изберете от менюто �Добави

обект�.

2. Добавете полета за промени към дизайна.
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3. Наберете текста преди това

"{Клас: класен ръководител}"

Например:

"Основен учител: {клас: класен ръководител}"

Частта в скоби за всеки клас ще бъде заменена от името на съответния класен ръководител.

Вижте също:

28.7 Как да променя дизайна за печат?

28.5 Искам да принтирам различни текстове за всеки учител. Трябва ли да създам дизайн за всеки

учител?

Не. Трябва само да създадете един шаблон и да използвате полета за промяна. Можете да определите своите полета за

промяна и след това да ги попълните за всеки учител. В дизайна ще принтирате поле за промяна, така че за всеки учител

ще се принтира неговия/нейния текст.

Вижте също:

3.4 Допълнителни полета

28.6 Свойства на обектите, участващи в дизайна

28.6 Свойства на обектите, участващи в дизайна

Всеки обект в дизайна може да има текст, рамки, фон и картини:

Моля, обърнете внимание, че текстът позволява да определите заменяеми части. Така вместо да създавате дизайн за

всеки клас с кодирано за класа име, можете да създадете един дизайн с текст, който включва {Клас:Име}. Тази част ще се

замени с действителното име на класа по време на принтирането.

Не трябва да се безпокоите за формата; по-добре използвайте двата бутона под полето с текста. Те показват вашите

полета за промяна. Кликнете два пъти в диалоговата кутия на полетата за промяна и съответното поле ще бъде 

поставено във вашия текст.
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Можете да комбинирате нормален текст с персонализирани полета в един текстов обект.

Можете също да обозначите откъде да започват новите редове в текста като кликнете върху една от 9 позиции в

контрола, показани под полето с текста.

Забележка: файлът с намерената в Интернет картинка/снимка ще бъде копиран в директория �Дизайн�, за да може

всичко, което е необходимо, да бъде поставено в една папка �Дизайн�. 

Вижте също:

3.4 Допълнителни полета

28.7 Как да променя дизайна за печат?

Кликнете с десен бутон на мишката в Преглед на предпечат и изберете �Редактирай дизайн�:

Веднага ще видите текущия дизайн в режим �Редакция�. Всеки обект от дизайна е показан в син правоъгълник.

Можете да:

1. Кликнете, за да изберете обекти и ги влачите до друго място.

2. Използвате червени точки за проследяване, за  да промените големината на даден обект.

3. Кликнете два пъти върху всеки обект, за да редактирате свойствата му. 

Вижте също: 28.6 Свойства на обектите, участващи в дизайна

4. Кликнете с десен бутон на мишката и изберете �Добави обект�, за да добавите нов обект към вашия дизайн. Новото

поле е добавено в горен ляв ъгъл и можете веднага да редактирате свойствата на този нов обект.

5. Кликнете с десен бутон на мишката �Премахни обект�, за да премахнете даден обект.

6. Кликнете с десен бутон на мишката и изберете �Изпрати към фон�. Това ще покаже всички други обекти над този. Ако

кликнете с десен бутон на мишката над самото разписание, имате друга опция �Свойства на разписанието�, която

позволява да промените изгледа на разписанието, както е описано в: 27.1 Персонализиране на разпечатките

Когато вече сте доволни от вашите промени, можете да кликнете с десен бутон на мишката и изберете или  �Запази

промените�, или �Откажи промените�.

Забележки: 

- всеки дизайн е представен от своето име. Например, ако промените дизайн наречен �Нашият най-жесток дизайн�,

тогава всички класове/учители (също и други разписания), които използват �Нашият най-жесток дизайн� ще бъдат

показани с промените, които сте направили

Ето защо, ако искате само да промените дизайна за един клас, тогава създайте копие  �Жесток дизайн за 5.A�  и

променете това копие.

- действителният дизайн не е запазен във вашето разписание. Ако искате да използвате дизайна на друг компютър,

първо трябва да копирате папката С:\разписание\дизайн\нашият най-жесток дизайн в друг компютър преди да

принтирате.

Вижте също:
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3.4 Допълнителни полета

28.8 Как мога да променям/премахвам дизайн?

Ако не харесвате избрания дизайн, можете да кликнете с десен бутон на мишката в режим Преглед на предпечат и

изберете �Премахни дизайн� . От тук нататък  избраната страница ще се принтира без никакъв специален дизайн.

Вижте също:

28.9 Получавам съобщение за грешка: файлът с дизайн не е наличен в този компютър

28.9 Получавам съобщение за грешка: файлът с дизайн не е наличен в този компютър

Получавам съобщение за грешка: файлът с дизайн не е наличен в този компютър

Ако създадете нов дизайн на даден компютър, този дизайн не е достъпен на друг.

Можете или да копирате цялата папка С:\разписание\дизайн\име на дизайн от друг компютър, или да премахнете дизайна

от вашето разписание, така че всички разписания ще се принтират в стандартен изглед.

Кликнете: Преглед на предпечат/ Дизайн и  �Премахни от всички� 

29 Дежурства в класната стая (дежурства през междучасията)

29.1 Какво е дежурство в класната стая?

В някои училища децата трябва да бъдат наблюдавани от учител по време на междучасията в някои части на училището

(например зали или училищния двор). Разписание aSc предлага набор от функции, за да се справите с тази ситуация
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Как да въвеждам дежурство в класна стая?

Първо, трябва да въведете местата (стаите), в които трябва да има наблюдение. Въвеждате тези места като обикновени

класни стаи, но трябва да изберете кутийка за маркиране 1 от диалогова кутия �Класни стаи�.
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Препоръчително е също така да въведете съседните класни стаи 2 в тази част на училището. Тази информация помага

при определяне на дежурните учители � по-добре е да изберете учител, които е преподавал в някоя от близките класни

стаи преди или след времето за дежурство.

Следващата стъпка е да определите времето за дежурство. Можете да направите това в специален Изглед "Дежурство

в класни стаи" (меню Основен/ Наблюдение на стая).

В този изглед ще виждате само класните стаи, за които сте маркирали Дежурство в класна стая в диалогова кутия класни

стаи.

Забележка: Изглед Дежурство в класна стая  е видим само, когато сте определили няколко класни стаи, в които трябва

да има дежурство.

Можете да добавите време за дежурство като кликнете върху желаната позиция. Може да добавите дежурство през

времето за междучасие между часовете (1) или по време на обикновен час (2).

Първоначално няма да има определен учител за дежурство; затова ще е 

показано като сиво квадратче с въпросителен знак в него (3). След като определите учител за дежурството, ще бъде

показано като квадратче с цвета на учителя (4).

Следващата стъпка е да определите учителите за дежурството. 29.2 Избор на учители за дежурство в класната стая
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29.2 Избор на учители за дежурство в класната стая

Можете да изберете учител за дежурство в класната стая като кликнете върху време за дежурство в Изглед  "Дежурство в

класни стаи"  (меню Виж/ Избери/ Дежурство в класна стая):

Появилото се меню ще посочи всички учители свободни за дежурство приз това време. Учителите се разпределят така,

че най-добрите да дежурят по това време и те излизат първи. Оцветени кладратчета (1) дават информация за часовете

на учителя преди и след това време за дежурство. Зелено означава, че учителят преподава в близка стая; синьо

квадратче, че преподава в някаква друга стая. Ляво квадратче е за час преди, а дясно квадратче за час след дежурство.

Червено квадратче (2) означава, че учителят е дежурен в друга стая по това време. Числата след името на учителя

показват колко дежурства са вече определени за този учител (минути/брой).

Когато преместите мишката върху учители в това появило се меню, ще видите разписанието на учителя в изглед показан

в редове (3). Това разписание показва в коя класна стая учителят преподава. То също показва кога учителят е дежурен в

тази стая (4), в някоя друга стая (5), и позицията, за която в момента определяте дежурство (6).

Вижте също: 29.3 Генерирайте дежурство в класна стая.

29.3 Генерирайте дежурство в класна стая.

Програмата съдържа просто генериращо устройство за дежурства. Можете да стартирате генериращото устройство като

кликнете с десен бутон на мишката където и да било в Изглед Дежурства в класна стая. Изберета �Генерирай� от

показалото се меню.

Генериращото устройство се опитва да оптимизира разписанието според критерии. Преди генерирането можете да

проверите тежестта на всеки критерий.
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Червената част означава, че не искате тази ситуация да се случва; зелено означава, че тази ситуация е за предпочитане.

Добра идея е да проверите генерираните дежурства в Изглед Учители. Ако откриете нещо, което не ви харесва,

променете съответно критериите и генерирайте нови дежурства.

Вижте също: 29.5 Мога ли да определя максимум/минимум дежурства за някои учители?

29.4 Възможно ли е да има двама дежурни учители в една класна стая?

Да. Можете да определите броя на учителите, необходим за едно дежурство:

Моля, обърнете внимание, че можете да обозначите това по различен начин за всяко дежурство. Например, класна стая

изисква двама учители през междучасията сутрин, но един учител следобяд,

29.5 Мога ли да определя максимум/минимум дежурства за някои учители?

Възможно е също така да ограничите дежурствата на определени учители в меню � Спецификации/ Учители/ Детайли/

Дежурство в класна стая. 
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Можете да ограничите броя или общо минутите за дежурство (или и двете).

Ако не искате за ограничите учител, просто оставете тези полета празни.

В меню Разписание/Статискита можете да проверите истинската стойност заедно с максимална/минимална:

29.6 How can I export/print the room supervision?

Можете да принтирате дежурства в разписанията на всеки учител или класна стая.

27.19 Как да принтирам дежурство в класна стая в разписанието на учител и класна стая?

Mожете също да прехвърлите дежурствата в Excel, ако ви трябва някакъв специален изглед. Използвайте меню � Фаил/

Експорт/ Експорт - наблюдение на класна стая.

Дежурствата се прехвърлят в шаблон в Еxcel template, който се намира в:

c:	imetables	emplateexcelexport

oom_supervisions_template.xml

Ако искате, можете да промените този шаблон и да го запазите под ново име room_supervisions.xml - without the

"_template" в същата директория.

При следващо прехвърляне софтуерът ще използва вашия променен шаблон.
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30 Прехвърляне/ Публикуване

30.1 Мога ли да прехвърлям часове, учители, учебни предмети в MS Excel?

Можете да прехвърляте данни, които сте въвели в MS Excel.

Изберете меню Файл/ Експорт/ Експорт в MS Excel:

Появява се следната диалогова кутия. 

Можете да изберете онова, което искате да бъде прехвърлено.

- Можете да върнете обратно в aSc разписанието прехвърлените данни.
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Прегледайте част: 31.1 Въвеждане от клипборда/ междунния буфер

30.2 Прехвърляне в XML

Тази тема е за компютърните специалисти от вашето училище. Тя изисква основни умения за програмирене.

Моля, вижте тази тема за по-лесен/ достъпен начин  за прехвърляне на данни от aSc разписание:

30.1 Мога ли да прехвърлям часове, учители, учебни предмети в MS Excel?

Вижте също:

30.3 Експортът е ограничен до максимум 10 карти / урока

31.3 Въвеждане от XML

Integration with SIS systems

aSc разписание може да прехвърлят данни в "Разписания aSc XML" файлове. Съществуват 3 вида прехвърляне на

данни:

1) прехвърляне по подразбиране - прехвърля само основни данни

2) конфигурирано прехвърляне - тук можете да конфигурирате какво ще бъде прехвърлено.

3) комбинирано внасяне/прехвърляне на файлове.

Прехвърляне по подразбиране

Можете да направите XML прехвърляне по подразбиране от aSc разписания като използвате команда � меню Файл/

Прехвърли - aSc Разписания 2012 XML. Програмата прехвърля данни от разписанието в структура с данни по

подразбиране. Тази структура с данни по подразбиране е сходна с вътрешната структура на aSc разписания. Тя

съдържа само основни данни.  Също така всички идентификационни номера/ IDs, използвани при това прехвърляне са

случайни вътрешни идентификационни номера. Те могат да променят живота на разписанието (те не са постоянни; могат

да се променят; например, когато ползвателите добавят/премахват някакви обекти от разписанието или променят

техните стойности).

За да получите по-полезно прехвърляне, е нужно да използвате конфигурирано прехвърляне:

Конфигурирано прехвърляне

За конфигурираното прехвърляне трябва. XML конфигуриращ файл.Този файл съдържа описание на структура с данни,

в която искате да получите данни, прехвърлени от aSc разписаниe. Може също да съдържа вашата "idprefix:" опция; така

ще получите вашите прехвърлени идентификационни номера/ IDs вместо вътрешни идентификационни номера/IDs (ако

данните са били внесени от вашата система).

Файловете за прехвърляне  се съхраняват в директория:

C:/TimeTables/template/xmlexport.

Page 244/253

https://docs.google.com/document/pub?id=1zCYlTigQeo1YSz9poZVAj02-08MikJ9sJSZEMgvjicg


aSc TimeTables - Online Help

За да контролирате конфигурираното прехвърляне идете в меню � Файл/ Прехвърли/ Име на вашете прехвърляне.

Можете да намерите модел на файл за прехвърляне тук:

C:/TimeTables/template/xmlexport/sample.xml

Това е само модел. Mожете да изберета в която и да било таблица/колона. Не забравяйте да конфигурирате idprefix

oпция (ако трябва да получите вашите идентификационни номера - IDs).

Попълнете и името, което се появява (=име на елемент от менюто в aSc разписания - Меню прехвърляне) и показани

страни (=отделени със запетая, списък с Интернет кодове на страна).

Сменете името на файла на program_cc.xml, където програма е името на вашия софтуер и cc е код на вашата страна

(държава).

Когато този файл е завършен, изпратете ни го по електронната поща и ние ще включим към него стандартно инсталиране

на aSc Разписание.

Забележки: XML конфигурация за прехвърляне е нещо като  "празна база данни". Тя съдържа само таблици и колони с

дефиниции, но обикновено няма данни в тези таблици.

Моля вижте: 31.3 Въвеждане от XML как да направим XML файл по-добър с нови таблици/ колони?.

Създаване на комбинирани XML внесени + XML прехвърлени файлове за конфигурация

Възможно е да комбинирате XML внасяна с XML прехвърляне. Tова може да е полезно, например, ако се изисква от

ползвателя да въведе учебни предмети/класове във вашата система, но той внася часове в aSc Разписание.

В този случай няма нужда да прехвърляте учебни предмети/ учители/ класове от aSc Разписание. Само трябва да

свържете учебни предмети/ учители/ класове в aSc Разписание със съответните обекти във вашата система. Но трябва

да прехвърлите часове. Можете да намерите инструкции как да приложите това тук.

Ако имате въпроси относно прехвърляне/ внасяне на XML, моля пишете на:

support@asc.sk.

30.3 Експортът е ограничен до максимум 10 карти / урока

В някои функции за прехвърляне (например, в XML) са за максимум 10 карти или 10 часа. За да надхвърлите този лимит,

трябва специален компютърен код за регистрация. Ако сте регистриран потребител на aSc Разписание, можете да

получите безплатен код.  Може да поискате този код като изпратите имейл до: support@asc.sk.

Моля, да ни предоставите следните данни:

1) Вашете текущо има на регистрация

2) компютърен лиценз

(може да намерите и двете стойности в меню Помощ/ Информация.

Трябва да регистрирате програмата с новия геристрационен код. Можете да направите това в меню Помощ/ Покупка за

регистрация/ Регистрация.

Забележка:

- новият код е валиден само за един компютър.
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31 Въвеждане

31.1 Въвеждане от клипборда/ междунния буфер

�Въведи от клипборда� е полезен инструмент, който можете да използвате за въвеждане на вашите данни от почти

всяка друга програма.

Тези стъпки ще опишат как да се прехвърлят данни от MS Excel, но същият метод може да се изпълзва и с други

програми.

(ако правите разписание на база ученици, прегледайте: 31.5 Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel))

В тази статия ще покажем как да въведете данни от този Еxcel файл 

this excel file в aSc Разписание. Please note that this file contains all the information, your file may contain only subjects, or only

teachers.

Моля, обърнете внимание, че този файл съдържа всичката информация; вашият файл може да съдържа само учебни

предмети или само учители.

1. Отворете aSc Разписание и създайте празен документ.

2. В MS Excel изберете първия лист с класовете и го копирайте в клипборда с (CTRL-C или меню Редактирай/Копирай)

3. Прехвърлете се на Разписания и изберете меню Файл/Въведи/Въведи от клипборда.

4. Появява се диалогова кутия, която показва избраните данни в списъка. Ако списъкът е празен, тогава не сте копирали

данните в клипборда. Върнете се в Excel и ги копирайте, както е описано в стъпка 2.

5. Изберете  Часове в горната комбинирана кутия, защото искаме да внесем първо часовете.

6. Маркирайте кутийка Първи ред съдържа заглавия на колони цъкнете върху всеки колонтитул и обозначете какво

означава колоната.

7. След като сте обозначили значението на всяка колона, цъкнете на бутон Въведи. 

Обърнете внимание, че софтуерът ще създаде също учители, класове, предмети, ако те все още не са поставени в

разписанието.

По същия начин можете за използвате същите стъпки, както описаните горе и да въведете учители или класове преди

часове. Така ще можете да обозначите име и малко име за всеки обект. По-късно, когато се въвеждат часове, софтуерът
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няма да създаде нови учители, но ще използва онези, които преди това сте въвели.

31.2 Синхронизиране с базата данни

aSc Разписание може да синхронизира (прехвърляне и въвеждане) своите данни с базата данни на административния

софтуер на училища партньори (или други файлове с разписания). Моля, сръзжете се с нас на: info@asc.sk, ако вашият

административен софтуер не може да комуникира с aSc Разписание.

Следната диалогова кутия може да се появи по време на синхронизацията на данните от aSc Разписание с базаданни:

Забележка: Tази диалогова кутия може да се показва няколкжо пъти по време на синхронизацията на различни видове

обекти (например: учители, ученици, групи, ......)

Диалоговата кутия показва различията между данните (учители, класове и др.) в aSc Разписание и базаданни. Левият

списък  показва данни от базаданни, които ги няма в разписанието, или са в разписанието, но се различават по нещо

(например, различно име, съкратено име и др.). Десният сипък 2 показва, че данните са само в aSc Разписание, или че

данните от разписанието се различават от тези в базаданни. Вашата задача тук е да прегледате или промените

действията 8 за всяка редица в двата списъка. Можете да направите това като кликнете на бутона долу. Бутон 3 ще

промени действие в списък базаданни 1, а бутон 4 в списък 2 на разписанието. Бутон 5 се прилага и при двата списъка

(трябва да изберете един обект от всеки списък).

Ето значенията на различните действие:

Добави � Това действие ще добави обект в другата страна (например добавя нов учител от базаданни към

разписанието, или обратното).

Изтрий � Tова действие ще премахне избрания обект (например, премахва няколко неизползваеми класни стаи).

Игнорирай � Не прави нищо с този обект.

Свържи � Това специално действие казва, че избран обект в списък 1  е същият като избран обект от списък 2 То ще

свърже двата обекта заедно.

Забележка: Някои действия може да са недостъпни в определени ситуации. Например, ако тази диалогова кутия е

показана по време на въвеждане, няма да можете да попълните действие �Изтрий� от списък 1, защото въвеждането

не е позволено да променя базаданни.

По подразбиране програмата ще попълни предварително следните действия:

"Свържи" за обекти, за които тя е открила съответстващ обект от другата (на база име). "Добави" за всички обекти в

базаданни и "Игнорирай" за останалите обекти от aSc Разписание.

Когато приключите с попълването на действията, кликнете OK 6  и програмата ще извърши вместо вас тези действия.

Можете да кликнете също "Пропусни" 7, за да пропуснете тази стъпка от синхронизацията и продължите с друг вид

обект (например, ако желаете да въведете само часове, кликнете �Пропусни� докато не получите списъка с часове).
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31.3 Въвеждане от XML

Тази тема е за ИТ персонала във вашето училище. Тя изисква основни умения по програмиране.

Моля, прегредайте тази тема за по-лесен начин за внасяне на данни в aSc Разписание:

31.1 Въвеждане от клипборда/ междунния буфер

aSc Разписание може да въведе данни от файл aSc Разписание XML. Необходимо е да напишете вашите данни в този

формат. Има примерен XML файл за въвеждане, включен при инсталирането на aSc Разписание:

c:\TimeTables\template\Import Samples\XML\import_basicdata.xml

Tози XML файл е твърде опростен и съдържа информация за внасяне на много важни основни данни за класове, учебни

премети, учители и класни стаи.

Това е добро начало за прилагане на прехвърляне от вашата училищна система в този формат.

Забележка: За да създадете нов файл с разписание от XML данни, първо кликнете върху "Cъздай ново разписание" и

тогава отворете меню � Файл/ Въведи/aSc Разписание XML.

Забележка 2: Необходимо е да замените "Моите приложения" в първата редица с име от вашата система (използвайте

само букви/интервали).

Възможно е да подобрите това въвеждане по два начина:

 

1) Можете да добавите нови колони в съществуващите таблици XML файл

2) Можете също да добавите талици за въвеждане на други данни (например, часове).

Добавяне на нови колони в XML файл

Като пример, ние може да подобрим XML внасяне с класни ръководители на класове.

В документацията (вижте линк най-долу) можете да откриете, че колоната за класния ръководител е в таблица "класове"

и се нарича "teacherid" (лична карта на учителя).

Трябва да добавим "личната карта на учителя" към списъка с колони в columns="id,name" в XML режим "класове". 

Трябва да добавим "личната карта на учителя" към списъка с колони в columns ="id,име" в  XML режим "класове".

Също така за всеки клас трябва да добавим лични карта на учителя teacherid="xxx". Така получилият се XML може да

изглежда така (само част класове е показана тук):

   <classes options="" columns="id,name,teacherid">

      <class id="1" name="5.A" short="5.A" teacherid="1"/>

      <class id="2" name="5.B" short="5.B" teacherid="2"/>

   </classes>

По този начин може да подобрите въвеждането с всякакъв брой колони (например, цветове за учители, пол, и др....).

Пълен списък с поддържащите колони можете да намерите в документацията.

Забележка: възможно е да въведете до 3 променени полета за учители, класове, учебни предмети и класни стаи. В този

случай трябва да добавите името на промененото поле в

   <teachers options="customfield1:Email" columns="id,name,short">

      <teacher id="1" name="Bacova" short="Bc" customfield1="bacova@myschool.net"/>

      <teacher id="2" name="Belicova" short="Bl" customfield1="belicova@myschool.net"/>

      <teacher id="3" name="Benkova" short="Be" customfield1="benkova@myschool.net"/>

   </teachers>

Добавяне на нови таблици в XML файл

Може да подобрите XML файл като внесете данни от часове.

В документация (вижте линка долу) може да откриете, че има няколко таблици за тази цел. Изберете таблица �учебни

предмети� и въведете учебни премети по класове, техния брой на седмица и учител. За целта добавете секция в XML:
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   <classsubjects options="" columns="classid,subjectid,periodsperweek,teacherid">

      <classsubject classid="1" subjectid="1" periodsperweek="5" teacherid="1"/>

      <classsubject classid="1" subjectid="2" periodsperweek="3" teacherid="2"/>

      <classsubject classid="2" subjectid="1" periodsperweek="5" teacherid="1"/>

      <classsubject classid="2" subjectid="3" periodsperweek="4" teacherid="3"/>

   </classsubjects>

По този начин можете да правите подобрения с всякакви допълнителни таблици от списъка с всички възможни. Пълен

списък на поддържаните таблици и техните колони може да намерите в документация.

Документация

Тук ще намерите пълна документация за XML структура.

Забележка: Ако имате въпроси относно XML въвеждане, моля пишете на: support@asc.sk

Вижте също: 30.2 Прехвърляне в XML

31.4 Идентификационни номера в импортиране / експортиране

Какво означава звездичката в идентификационния номер?

Когато прехвърляте от aSc Разписание във файл XML, може да получите числа, които изглеждат така *1, *2, *3. Tова са

така наречените временни идентификационни номера. Те се поставят по време на прехвърлянето на обектике, които

нямат определен до този момент никакъв идентификационен номер - ID. Наричат се временни, защото са валидни само

по време на определено прехвърляне. Когато прехвърляте някое разписание следващия път, може да получите други

временни идентификационни номера за същите прехвърлени обекти.

Тези временни идентификационни номера са необходими, за да осъществят връзки между редиците в таблиците,

например редица часове може да се свърже чрез временния идентификационен номер в колона �лична карта на

учителя�  с таблицата на учителите.

Ако искате да получите истинсти номера за идентификация, трябва да конфигурирате така наречения "idprefix".

IDPREFIX � Как да обозначите къде "aSc Разписание" трябва да съхранява вашите идентификационни номера?

Когато създавате XML, искате да го въведете в aSc Разписание; трябва да попълните Глобални опции "idprefix".

Например:

<timetable importtype="database" options="idprefix:MyApp" displayname="MyApp sample XML configuration"

displaycountries="us">

ID prefix опция обозначава къде трябва aSc Разписание да съхранява вашите идентификационни номера. В горния

пример вашите идентификационни номера ще бъдат съхранени в поле за промяна наречено "MyApp ID".

Вижте също: 3.4 Допълнителни полета

Как да обознача idprefix по време на прехвърляне?

Когато използвате XML прехвърляне по подразбиране от aSc Разписание, винаги ще получавате временни

идентификационни номера (защото вътрешният idprefix е настроен на %TEMPID). За да обозначите idprefix за

прехвърляне, трябва да създадете XML конфигуриращ файл. Тези файлове са съхраняват в директория in directory

C:\timetables\template\xmlexport\. 

Можете да намерите пример в: sample.xml файл.

Специални idprefix стойности

 

%NAME - id - записва се в име на обекта

%SHORTNAME - id - съхранено в краткото име на обекта.

%NUMBER - id - се съхранява в полето за номер на обекта.

%TEMPID - не съхранява идентификационни номера в разписание (по подразбиране).

Можете да обозначите idprefix стойности за индивидуални таблици с "idcf:" опция. Например, ако искате да съхраните id

номера на учениците използвайте:

<students options="canadd,idcf:%NUMBER" columns="....">
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Забележка: Съществува разлика между "idprefix:" и "idcf:" , когато  id се съхранява в поле за промяна. С 

"idprefix:MyApp" aSc Разписание ще добави " ID" в края, но с "idcf:"  трябва да използвате пълното име на полето за

промяна: "idcf:MyApp ID".

Документация

Можете да намерите още подробности тук. Прегледайте "Types - id", "Базаданни опции - idprefix" и  "Taблици опции - idcf".

31.5 Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel)

1. 1. Отворете файл в Еxcel и изберета данни, след това натиснете CTRL-C:

Можете да използвате този excel файл за тестване, или да добавите данни в този excel файл.

Ако запазите имената на колоните, софтуерът може да разпознае автоматично колоните.

2. Отворете разписанието и създайте нов документ. След това отидете в меню Файл/ Въведи/ Внеси от клипборда.

3. Изберете "Секции" и "Първият ред съдържа заглавия на колони":

4. Натиснете Въведи.

Забележки:

- ако вашето разписание вече съдържа учители, курсове, класове и др., внесените данни ще се опитат да намерят сходни

с тях. Ако съответният обект не е намерен, ще бъде създаден чрез въвеждане.

- ако искате да въведете Учебни срокове/ Седмици/ Дни ,трябва да ги създадете преди това.

Вижте също:

31.6 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 1

31.7 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2
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31.6 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 1

1. Oтворете вашия Еxcel файл и изберете данните, натиснете CTRL-C:

Можете да използвате този excel файл за тестване, или добавяне на данни към него. Ако запазите имената на колоните,

софтуерът може да ги разпознае автоматично. 

2. Отворете разписанието, отворете файла с разписанието или създайте нов файл. След това отидете във Файл/

Въведи/ Въведи от клипборда

3. Избери "Ученици" и "Първият ред съдържа заглавия на колони":

4. Натиснете Въведи.

Забележки:

- ако вашето разписание вече съдържа учиници, курсове, класов , въведените данни ще се опитат да намерят сходни с

тях. Ако съответният обект не е намерен, ще бъде създаден чрез въвеждане.

- можете да кликнете върху колонтитула в случай, че вашият Еxcel има различни имена на колоните

Вижте още:

31.5 Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel)

31.7 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2

31.7 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2

Вместо ръчно да въвеждате, е възможно да въведете учениците и техния избор от програма MS Excel.  Само изберете

вашите екселски данни и ги копирайте в междинния буфер.

Данните за въвеждането трябва да бъдат точно в този формат.

Внимавайте да останете в правилната струкура на пръвите три колони (третата колона трябва да е празна).

Използвайте точните имена на обектите и класовете, както са обозначени в програмата.

Ако използвате имената на групите в семинара, номер 1 и номер 2 обозначават групите на вашите ученици в този

семинар.
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След това натиснете бутон въведи в меню � Спецификации/Семинари.

Забележки: 

Можете да кликнете в колонтитула, за да обозначите, че колоната съдържа имената на учениците или имената на класа,

в случай че не са били автоматично засечени правилно от софтуера.

Софтуерът ще добави дори учебни предмети, класове, които не са все още въведени. 

Можете да откриете пример тук 

Вижте също: 

31.6 Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 1

31.5 Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel)

31.8 Как да обедините два файла в разписание в един?

1. Оворете първото разписание

2. Изберете меню Фаил/ Въведи/ aSc Разписание:

3. Намерете в компютнъра втория файл.

Ако учителите, предметите са със същите имена и в двата файла, софтуерът автоматично ще ги свърже. Ако са с

различни имена, трябва да можете да обозначите, дали трябва да се добави нов обект или можете да изберето един от

съществуващите обекти.
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Вижте също:

31.2 Синхронизиране с базата данни
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