ΩΡΟΛΟΓΙΟ - Οδηγός Εκμάθησης

Γενικά Χαρακτηριστικά
Το μοναδικό Πρόγραμμα
∆ημιουργίας Ωρολογίου Προγράμματος, τώρα καλύτερο από ποτέ!
Είναι τόσο εύκολο, όσο ένα κλικ..
Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι μια μηχανογραφική εφαρμογή, που σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε
γρήγορα και με ακρίβεια το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ∆ιδασκόντων (ΩΠ∆).
Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ αναπτύσσεται και εξελίσσεται από την ANTINOOS εδώ και οκτώ χρόνια έχοντας σαν
βάση τις υποδείξεις ενός μεγάλου αριθμού χρηστών για ένα μεγάλο πλήθος περιπτώσεων. Πάνω
από 1000 Σχολεία και Φροντιστήρια σε Ελλάδα,Κύπρο και Μ.Βρεταννία χρησιμοποιούν το
ΩΡΟΛΟΓΙΟ για την δημιουργία του Ωρολογίου Προγράμματός τους.
Αντίθετα με άλλα Προγράμματα το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι το μόνο που πραγματικά σας φτιάχνει το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Η ταχύτατη επεξεργασία, που προσφέρεται από το ΩΡΟΛΟΓΙΟ, σας δίνει τη δυνατότητα να
δημιουργήσετε τελείως αυτόματα περισσότερα από ένα ΩΠ∆, να τα βελτιώσετε με αυτόματες
ή χειροκίνητες διαδικασίες και να επιλέξετε το καλύτερο. Ετσι, πετυχαίνετε εξοικονόμηση
χρόνου, με χαμηλότερο κόστος και ταυτόχρονα καλύτερα αποτελέσματα.
Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ήδη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα 4-5 προγράμματα της παγκόσμιας
αγοράς στο είδος του και η εταιρεία ANTINOOS στοχεύει με τη διαρκή βελτίωσή του να καλύψει
ανάγκες σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και
υποστήριξη του προϊόντος της.

Όρια Προγράμματος
Ημέρες
30
Ώρες Ημερησίως
24
Καθηγητές, Τμήματα
250
Μαθήματα, Αίθουσες
250
> 800
Σύνολο Διδ. Ωρών (Professional)
< 800
Σύνολο Διδ. Ωρών (Advanced)

Ενδεικτικοί χρόνοι δημιουργίας
Προγράμματος
σε Pentium 3000 MHz
100 ώρες εβδομαδιαίως
8 sec
300 ώρες εβδομαδιαίως 1.5 min
1500 ώρες εβδομαδιαίως 6,5 min
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Το Ωρολόγιο προσφέρεται σε δύο Εκδόσεις. Την Advanced και την Professional.

ΝΕΟ! ΩΡΟΛΟΓΙΟ 14
Γενικά
Tαχύτατη εξεύρεση διαφορετικών λύσεων & αποθήκευσή τους σε Αρχεία
Προσαρμογή σε κάθε τύπο Εκπαιδευτηρίου
Βελτιωμένος κώδικας 32bit για Windows 95, 98, 2000, NT, XP
∆εδομένα που υποστηρίζονται
Καθηγητές, Τάξεις & Τμήματα
Αίθουσες, χωρητικότητα Αιθουσών & Κτήριο για κάθε Αίθουσα
Συνδιδασκαλίες και χωρισμοί Τμημάτων σε πολλαπλά επίπεδα
Συνδιδασκαλίες Καθηγητών
Ειδικές Ομάδες Μαθητών
Ώρες και Μαθήματα κάθε Καθηγητή με κάθε Τμήμα, συνεχόμενες ώρες
Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών-Εκπαιδευτηρίου)
Σχέσεις ∆εδομένων
Καθορισμός σε ποιά Αίθουσα μπορεί να κάνει Μάθημα ένας Καθηγητής με κάποιο Τμήμα
Καθορισμός σε ποιό Τμήμα κάνει Μάθημα ένας Μαθητής ή Ομάδα Μαθητών
Καθορισμός σε ποιό Κτήριο κάνει Μάθημα ένα Τμήμα
Καθορισμός ποιά Τμήματα δεν κάνουν Μάθημα συγχρόνως
Καθορισμός σε ποιό Κτήριο βρίσκεται κάθε Αίθουσα
Έλεγχοι ∆εδομένων
Πολλαπλοί έλεγχοι συμβατότητας δεδομένων πριν και μετά την επεξεργασία
Αρχικές Συνθήκες και Επεξεργασία
Προκαθορισμός διδακτικών ωρών σε συγκεκριμένες θέσεις πριν την επεξεργασία
∆υνατότητα επεξεργασίας νέου ολοκληρωμένου Προγράμματος
∆υνατότητα επεξεργασίας μερικού Προγράμματος με αρχικές συνθήκες
∆υνατότητα επεξεργασίας μόνο των Συνδιδασκαλιών του Προγράμματος
Ικανοποίηση περιορισμών Ωραρίου, συνεχομένων διώρων, τριώρων κλπ
Ισοκατανομή των διδασκομένων αντικειμένων σε εβδομαδιαία βάση
Εμφάνιση του Αποτελέσματος
Εμφάνιση του Ατομικού Προγράμματος ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή
Εμφάνιση του Συνολικού Προγράμματος (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών)
Αυτόματες Βελτιστοποιήσεις
Αυτόματη ελαχιστοποίηση κενών ωρών Καθηγητών & Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ημερήσιας κατανομής των ωρών Καθηγητών & Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ανά περίοδο κατανομής των ωρών Καθηγητών & Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής των συνεχόμενων ωρών των Καθηγητών
Αυτόματη ελαχιστοποίηση της χρήσης των Αιθουσών, απελευθέρωση Αιθουσών
Αυτόματη ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων Καθηγητών & Τμημάτων μεταξύ των Κτηρίων
Αντικατάσταση απόντος Καθηγητή και επεξεργασία ημερήσιου Προγράμματος
Χειροκίνητες Επεμβάσεις
Επέμβαση στην λύση και τροποποίησή της μετά την δημιουργία της
Αυτόματη υπόδειξη για το πού μετακινείται μία διδακτική ώρα
Εμφάνιση της επίδρασης κάθε μετακίνησης διδακτικής ώρας στο Πρόγραμμα
Βίαιη αναγκαστική μετακίνηση μιας διδακτικής ώρας απο μια θέση σε μία άλλη
Κλειδώματα ωρών και απαγορεύσεις ωραρίου στο αποτέλεσμα
∆ιαδικασία βήμα προς βήμα αναίρεσης των μεταβολών
Εκτυπώσεις & Εξαγωγή
Μεταφορά του προγράμματος στο Word, Excel με αντιγραφή – επικόλληση (copy-paste)
Εξαγωγή του προγράμματος σε Αρχείο Text
Παραμετρικές Εκτυπώσεις Ατομικών Προγραμμάτων ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα
Παραμετρικές Εκτυπώσεις Συνολικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση Έκθεσης Ελέγχου συμβατότητας των δεδομένων
Βοηθητικό Υλικό & Υπηρεσίες
Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης και Οθόνες Βοήθειας
Τεχνική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μέσω Internet και τηλεφώνου
Εγγύηση - Συντήρηση
1 έτος ∆ΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ με Αναβαθμίσεις (Upgrades)
ΕΓΓΥΗΣΗ επιστροφής αντιτίμου 30 ημερών

Adv

Pro

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

ΝΕΟ!

ΝΕΟ!

ΝΕΟ!
ΝΕΟ!

ΝΕΟ!
ΝΕΟ!
ΝΕΟ!
ΝΕΟ!

ΝΕΟ!
ΝΕΟ!
ΝΕΟ!

ΝΕΟ!

ΝΕΟ!
ΝΕΟ!

ΝΕΟ!

ΝΕΟ!
ΝΕΟ!
ΝΕΟ!

2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ - Οδηγός Εκμάθησης

Βοήθεια και Υποστήριξη
Η ANTINOOS προσφέρει για το Ωρολόγιο
Τηλεφωνική Υποστήριξη και Βοήθεια και κατά την διάρκεια που δοκιμάζετε το Πρόγραμμα σαν
DEMO, αλλά και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη φάση που το χρησιμοποιείτε στο Εκπαιδευτήριό
σας.
Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, στο τηλ.κέντρο
(210) 2582613
Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα e-mail
support@antinoos.gr και
antinoos@antinoos.gr
Αυτή η Υποστήριξη θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το Πρόγραμμα στις ιδιαιτερότητες του
Εκπαιδευτηρίου σας και να κάνετε το πρώτο "τρέξιμο".
Υποστήριξη μέσω Web στη σελίδα www.antinoos.gr.
Εκεί θα βρείτε νέες Εκδόσεις και Βοηθητικά κείμενα.

Βοήθεια στο Πρόγραμμα θα βρείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο-εικονίδιο
Εμφανίζεται το κεντρικό παράθυρο της Βοήθειας.

της Βοήθειας.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
του Ελέγχου Ύπαρξης Νεότερης Έκδοσης του προγράμματος
στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στο ∆ιαδίκτυο.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παραγγελίες απευθυνθείτε

ANTINOOS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΒΕΡΩΦ 34Α, 142 32 Ν.ΙΩΝΙΑ

Τηλ: (210)2582613 Fax: (210)2582757

Email: antinoos@ antinoos.gr
Site: http://www.antinoos.gr
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Εγκατάσταση και Εκκίνηση
Αν έχετε το CD ANTINOOS Suite ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Τοποθετήστε το CD στον Οδηγό του CD-ROM. To CD είναι διαμορφωμένο να ξεκινά αυτόματα
(AUTORUN), οπότε με την τοποθέτησή του εμφανίζεται το Παράθυρο ANTINOOS Οδηγός
Εγκατάστασης ANTINOOS Suite.
Αν ο Οδηγός του CD-ROM δεν είναι ρυθμισμένος να ξεκινά αυτόματα το CD, τότε από τον
Υπολογιστή μου καλέστε το Πρόγραμμα του CD-ROM Alink.exe

Αφού εμφανιστεί το παραπάνω παράθυρο κάντε κλικ στην επιλογή ΩΡΟΛΟΓΙΟ για να εκτελεστεί το
Πρόγραμμα Εγκατάστασης.
Αν έχετε κατεβάσει το ΩΡΟΛΟΓΙΟ από το Internet κάντε διπλό κλικ στο Αρχείο oro_14.exe που
έχετε κατεβάσει και αφού αυτό αποσυμπιεστεί θα εκτελεστεί αυτόματα το Πρόγραμμα
Εγκατάστασης (setup.exe)
Εμφανίζεται το Παράθυρο εγκατάστασης του ΩΡΟΛΟΓΙΟ.
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Επιλέξτε τον ∆ιάδρομο Εγκατάστασης. Ο προεπιλεγμένος διάδρομος είναι ο 'c:\orologio'.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Εκκίνηση και θα ξεκινήσει η Εγκατάσταση.
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ΩΡΟΛΟΓΙΟ είστε έτοιμοι να τρέξετε το πρόγραμμα.

5

ΩΡΟΛΟΓΙΟ - Οδηγός Εκμάθησης

Το Κεντρικό Παράθυρο
1.

Για να ξεκινήσετε το ΩΡΟΛΟΓΙΟ, στο Μενού Έναρξη επιλέξτε Προγράμματα, την Ομάδα
Προγραμμάτων Antinoos που έχει δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση και κάντε κλικ στην επιλογή
Ωρολόγιο.
Ή από την Εξερεύνηση των Windows ανοίξτε τον Φάκελο OROLOGIO που έχει δημιουργηθεί κατά
την εγκατάσταση και κάντε διπλό κλικ στο Αρχείο orologio.exe.
Στο πάνω μέρος της οθόνης σας εμφανίζεται το Κεντρικό Παράθυρο με τα πλήκτρα λειτουργιών του
προγράμματος.

Εικ. 1

Από το Κεντρικό Παράθυρο μπορείτε να καλέσετε τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος.
Στην συνέχεια αυτού του οδηγού θα τις εξετάσουμε μία προς μία.
2.

3.

4.

5.

της Βοήθειας. Εμφανίζεται μία λίστα όπου μπορείτε να
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλέξετε είτε το κεντρικό παράθυρο της Βοήθειας είτε το παράθυρο των Υποδείξεων που
περιλαμβάνει αυτόν τον "Οδηγό Εκμάθησης".
Νεότερης Έκδοσης. Με τον τρόπο αυτό καλείται η διαδικασία
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
αυτόματου ελέγχου για την ύπαρξη νεώτερης Έκδοσης του Προγράμματος. Επειδή η διαδικασία αυτή
συνδέεται με τον Εξυπηρέτη (Server) της ANTINOOS, πρέπει οπωσδήποτε να είστε συνδεδεμένος
στο Internet.
της Εξόδου για να εγκαταλείψετε το ΩΡΟΛΟΓΙΟ. Αυτός είναι
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για να βγαίνετε από το πρόγραμμα.
Ξανατρέξτε το ΩΡΟΛΟΓΙΟ όπως στο βήμα 1.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
προγράμματος.

των Παραμέτρων για να δείτε τις παραμέτρους του

Το πρώτο καρτελάκι <Φάκελοι> περιέχει τον διάδρομο εργασίας "∆ιάδρομος Φακέλων" δηλ. τον
διάδρομο όπου το ΩΡΟΛΟΓΙΟ αποθηκεύει τα Αρχεία του προγράμματος.
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Εικ. 2

Μπορείτε με διπλό κλικ να βρείτε και να επιλέξετε τον προκαθορισμένο διάδρομο 'c:\orologio\data' ή
όποιον άλλο θέλετε. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ]. Το παράθυρο των Παραμέτρων κλείνει.
Σημείωση
Ο προκαθορισμένος διάδρομος όπου βρίσκονται και τα παραδείγματα των Προγραμμάτων είναι ο 'c:\orologio\data'. Καλό
είναι επομένως για να ακολουθήσετε αυτόν τον Οδηγό Εκμάθησης να παραμείνετε στον προκαθορισμένο διάδρομο.

Τα υπόλοιπα καρτελάκια των Παραμέτρων θα επεξηγηθούν στη συνέχεια.
6.

Φάκελοι στο κεντρικό
Αφού επιλέξετε τον '∆ιάδρομο Φακέλων' κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
παράθυρο του προγράμματος.Εμφανίζεται ένα παράθυρο με μία λίστα όλων των Αρχείων του
προγράμματος που υπάρχουν στον διάδρομο εργασίας.

Εικ. 3

Επιλέξτε έναν από τους Φακέλους ∆ειγμάτων που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ στο πλήκτρο
[Άνοιγμα].
Σημείωση
Οι Φάκελοι ∆ειγμάτων περιέχουν γενικά παραδείγματα Προγράμματος με διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει
ένας συντάκτης Ωρολογίου Προγράμματος και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικό Πρόγραμμα Σχολείου, Φροντιστηρίου ή
άλλου Εκπαιδευτηρίου.Καλό είναι να μην τα χρησιμοποιείτε για να εισάγετε δικά σας δεδομένα, αλλά να φιάξετε καινούργιο
αερχείο.
Σημείωση

Για την έκδοση των ∆ημοσίων Σχολείων, παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη δημιουργία Νέου Αρχείου,
χρήσης έτοιμων δομών για κάθε τύπο Σχολείου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τύπο Σχολείου,
Αριθμό Κτηρίων, Αιθουσών, Καθηγητών, Τμημάτων ανα Τάξη, Ημερών και Ωρών ανά ημέρα,
επιταχύνοντας έτσι την εισαγωγή των δεδομένων.
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7.

Αφού ανοίξετε το Φάκελο του αρχείου που θέλετε όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα στο Κεντρικό Παράθυρο
γίνονται ενεργά.
Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στις βασικές λειτουργίες του ΩΡΟΛΟΓΙΟ.

Τα Έντυπα σαν Φόρμες ∆εδομένων
8.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο

Έντυπα στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος.

Εικ. 4

Εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα διαθέσιμα Έντυπα. Τα Έντυπα αποτελούν τις φόρμες δεδομένων του
προγράμματος και χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση, τροποποίηση και επέκταση των δεδομένων
ενός Ωρολογίου Προγράμματος.
9.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Ωράριο και στη συνέχεια κλικ στο καρτελάκι <Σχολείο>.
Εμφανίζεται το Ωράριο λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου.
Στο παράθυρο αυτό κατ΄ αρχάς δηλώνουμε οπωσδήποτε το πλήθος των Ημερών και το πλήθος
των διδακτικών Περιόδων του Ωρολογίου Προγράμματος, ορίζοντας τον 'χώρο' στον οποίο τρέχει το
πρόγραμμα.
Αν θέλουμε το Πρόγραμμα να συνδεθεί με πραγματικές Ημερολογιακές Ημέρες, επιλέγουμε την
ένδειξη 'από Ημ/νία' και ανοίγουμε το Ημερολόγιο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [...]. Επιλέγουμε την
Ημερομηνία της 1ης Ημέρας του Προγράμματος, οπότε το πρόγραμμα καθορίζει αυτόματα, σύμφωνα
με το τρέχον ημερολόγιο, τις Ημέρες της εβδομάδας.
Αν θέλουμε το Πρόγραμμα να συνδεθεί με Ημέρες Εβδομάδας, ανεξάρτητα από το πραγματικό
Ημερολόγιο, αποεπιλέγουμε την ένδειξη 'από Ημ/νία' και δηλώνουμε την Ημέρα της Εβδομάδας που
αντιστοιχεί στην 1η Ημέρα του Προγράμματος.
Επιλέγουμε κατά περίπτωση την Επικεφαλίδα της Εβδομάδας που θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
Αυτή χρησιμοποιείται σαν επικεφαλίδα πάνω από τα λεκτικά των Ημερών και έχει νόημα αν τα όρια
του Προγράμματός σας υπερβαίνουν την μία εβδομάδα.
1ο Παράδειγμα:
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∆ημιουργούμε Πρόγραμμα Σεμιναρίων που ισχύει για 20 Ημέρες, έχει 14 διδακτικές Περιόδους ανά Ημέρα και ξεκινάει στις 9
Απριλίου 2001 ημέρα ∆ευτέρα. ∆ηλώνουμε Πλήθος Ημερών: 20, Πλήθος Περιόδων: 14, επιλέγουμε 1η Ημέρα Εβδομάδας:
∆ευτέρα, επιλέγουμε 'από Ημ/νία', ανοίγουμε το Ημερολόγιο και επιλέγουμε 1η Ημέρα: 9 Απριλίου 2001 και τέλος Επικεφαλίδα
Εβδομάδας 'Μικρές Ημερομηνίες' (δηλ. στη μορφή: 9/4/2001) ή 'Μεγάλες Ημερομηνίες (δηλ. στη μορφή: 9 Απριλίου 2001).
2ο Παράδειγμα:
∆ημιουργούμε Πρόγραμμα Εκπαιδευτηρίου που ισχύει για 2 Εβδομάδες, έχει 12 διδακτικές Περιόδους ανά Ημέρα και
επαναλαμβάνεται ανά δύο εβδομάδες. ∆ηλώνουμε Πλήθος Ημερών: 14, Πλήθος Περιόδων: 12, επιλέγουμε 1η Ημέρα
Εβδομάδας: ∆ευτέρα, αποεπιλέγουμε την ένδειξη 'από Ημ/νία' και τέλος επιλέγουμε Επικεφαλίδα Εβδομάδας 'Αριθμός
Εβδομάδας' (δηλ. στη μορφή: 1η Εβδομάδα).
3ο Παράδειγμα:
∆ημιουργούμε Πρόγραμμα Σχολείου που ισχύει για 1 Εβδομάδα (∆ευτέρα-Παρασκευή), έχει 6 διδακτικές Περιόδους ανά Ημέρα
και επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. ∆ηλώνουμε Πλήθος Ημερών: 5, Πλήθος Περιόδων: 6, επιλέγουμε 1η Ημέρα Εβδομάδας:
∆ευτέρα, αποεπιλέγουμε την ένδειξη 'από Ημ/νία' και τέλος επιλέγουμε Επικεφαλίδα Εβδομάδας 'Καμμία Επικεφαλίδα'.

Εικ. 5

Αν θέλετε να εισάγετε νέα Ημέρα ή Περίοδο σε υπάρχον Ωράριο, επιλέξτε από την λίστα την ημέρα
πχ. ‘ΤΡ’ πριν από την οποία θέλετε να κάνετε την εισαγωγή και κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή
Ημέρας πρίν από], οπότε θα είσαχθεί μία νέα στήλη πρίν την Τρίτη. Ομοίως αν επιλέξετε μία περίοδο
πχ. ‘3η’ πρίν από την οποία θέλετε να κάνετε την εισαγωγή, κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή
Περιόδου πριν από], οπότε θα εισαχθεί μία νέα γραμμή πρίν από την ‘3η’.
Σημείωση
Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή περιόδων διαλειμμάτων κλπ. και μετά τη δημιουρφγία του Βασικού
προγράμματος.

Αν θέλετε να διαγράψετε μία ολόκληρη Ημέρα ή Περίοδο αφού την επιλέξετε στην αντίστοιχη λίστα,
κάντε κλικ στο κουμπί [∆ιαγραφή Ημέρας] ή στο κουμπί [∆ιαγραφή Περιόδου] ανάλογα με την
περίπτωση.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Ημέρες + Περίοδοι] για να καθορίσετε τις ονομασίες των Ημερών και των
διδακτικών Περιόδων όπως θέλετε να εμφανίζονται στο Πρόγραμμα. Εμφανίζεται το παράθυρο των
Παραμέτρων στο αντίστοιχο καρτελέκι <Περίοδοι>.
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Μπορείτε πληκτρολογώντας στις αντίστοιχες κυψέλες να ονοματίσετε κάθε Περίοδο κάθε Ημέρας.
Στην πρώτη Γραμμή μπορείτε να ονοματίσετε τις Ημέρες.

Εικ. 6

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [Ίδιες Περίοδοι] τότε οι ονομασίες των Περιόδων της πρώτης ημέρας
(πχ. ∆ευτέρας) μεταφέρονται ως έχουν και σε όλες τις υπόλοιπες ημέρες του Προγράμματος.
Αφού κάνετε τις τροποποιήσεις σας κάντε κλικ στο [ΟΚ] για να αποδεχθείτε τις επιλογές σας. Το
παράθυρο των Παραμέτρων/Περίοδοι κλείνει.
Κάνουμε κλικ στο [ΟΚ] του παραθύρου Ωράριο Σχολείου για να αποδεχθούμε τις επιλογές μας για τα
όρια και την μορφή του προγράμματος.
Στη συνέχεια δηλώνουμε με απαγορευτικό αν κάποια ημέρα και ώρα το Εκπαιδευτήριο δεν
λειτουργεί, πχ τις τρείς πρώτες ώρες της ∆ευτέρας ή την τελευταία ώρα της Παρασκευής.
Κάντε κλικ σε συγκεκριμένη ελεύθερη ημέρα και ώρα
για να βάλετε ένα απαγορευτικό
σημαίνει πως τη συγκεκριμένη περίοδο το Εκπαιδευτήριο δεν λειτουργεί.
Αντίστροφα κάντε κλικ σε κάποιο απαγορευτικό

, που

για να απελευθερώσετε τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σημείωση
Είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε επακριβώς το Ωράριο λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου ώστε το πρόγραμμα να αποφεύγει
άσκοπα ψαξίματα σε ημέρες και ώρες που δεν γίνονται μαθήματα. Οι απαγορεύσεις στο Ωράριο λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου
'περνάνε' αυτόματα σαν απαγορεύσεις και στα Ωράρια Καθηγητών, Τμημάτων, Μαθητών και Αιθουσών.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής ή τροποποίησης των δεδομένων καλό είναι κάνοντας κλικ στο
πλήκτρο-εικονίδιο
'Γρήγορο Σώσιμο' να κατωχυρώνετε τις μεταβολές σας, σώζοντάς τες στο
αρχείο του προγράμματος.
Σε κάθε Έντυπο εισαγωγής δεδομένων χρησιμοποιήστε το πλήκτρο-εικονίδιο 'Γρήγορο
Σώσιμο' για την αποθήκευση των δεδομένων σας.
Τα υπόλοιπα καρτελάκια περιλαμβάνουν στοιχεία για το Ωράριο των Καθηγητών, των Τμημάτων κλπ
και θα τα εξετάσουμε στη συνέχεια.
Κλείστε το παράθυρο του Ωραρίου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

10.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Αίθουσες στη λίστα των Εντύπων.
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Εμφανίζεται το παράθυρο με όλες τις διαθέσιμες Αίθουσες. Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να δηλώσετε
την ονομασία κάθε Αίθουσας, το μέγιστο πλήθος των Μαθητών που χωράνε σ΄αυτήν καθώς και το
Κτήριο στο οποίο βρίσκεται. Τα διαθέσιμα Κτήρια έχουν δηλωθεί στο καρτελάκι <Κτήρια>.
Στην τελευταία στήλη εμφανίζεται το πλήθος των Σχέσεων της Αίθουσας και με διπλό κλίκ
εμφανίζεται ένα παραθυρο με τη σύνοψη αυτών των Σχέσεων, δηλ. των Καθηγητών-ΤμημάτωνΜαθημάτων που έχουν δηλωθεί οτι μπορούν να φιλοξενηθούν στη συγκεκριμένη Αίθουσα (βλ.
παρακάτω βήμα 17).
Η στήλη με το ID της Αίθουσας, καθώς και το καρτελάκι με στοιχεία του ΣΧΟΛΕΙΟΥ, χρησιμεύουν γιά
επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με βάσεις δεδομένων, όπως αυτή του ΑΒΑΚΙΟ.
Σημείωση
Το μέγιστο πλήθος των Μαθητών μιας Αίθουσας καθορίζει αν ένα Τμήμα μπορεί (χωράει) να κάνει μάθημα σ΄αυτή την Αίθουσα.
Αν θέλετε όλα τα Τμήματα να μπορούν να κάνουν μάθημα σε όλες τις Αίθουσες, οπότε το πλήθος των Μαθητών να είναι
αδιάφορη παράμετρος, δηλώστε για κάθε Αίθουσα μέγιστο πλήθος Μαθητών συμβατικά το 1 και στη συνέχεια για κάθε Τμήμα
δηλώστε πλήθος Μαθητών πάλι το 1 (βλ. βήμα 12).

Εικ. 7

Για να εισάγετε μία ή περισσότερες Αίθουσες, κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
'Εισαγωγή
Αίθουσας'. Η Αίθουσα εισάγεται αυτόματα πάνω από την γραμμή που είστε εστιασμένοι, με αρχικές
τιμές τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε. Αν θέλετε να εισάγετε Αίθουσα στο τέλος της λίστας,
εστιάστε πρώτα στην τελευταία κενή γραμμή και μετά κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο 'Εισαγωγή
Αίθουσας'.
Για να διαγράψετε μια Αίθουσα επιλέξτε την και κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Αίθουσας'.

'∆ιαγραφή

Τέλος είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή λίστας Αιθουσών από Text αρχείο κάνοντας κλικ στο
αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο

, όπως επίσης και η εξαγωγή των δεδομένων που αφορούν τις

Αίθουσες απ’ ευθείας στο Excel, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο

.

Κάνοντας διπλό κλικ στη στήλη Χρώμα μπορείτε να δηλώσετε ένα χρώμα για κάθε Αίθουσα. Το
χρώμα αυτό χρησιμοποιείται κατά την Εμφάνιση του Ωρολογίου Προγράμματος.
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Αν θέλετε να δώσετε το ίδιο χρώμα σε περισσότερες από μία, πηγαίνετε στην πρώτη και πατώντας
Shift και κάτω βελάκι φθάστε μεχρι την τελευταία, επιλέγοντας ένα διαδοχικό σύνολο Αιθουσών. Κάντε
διπλό κλικ στην στήλη Χρώμα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.
Σημείωση
Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε ίδια χρώματα σε αίθουσες που βρίσκονται στο ίδιο κτήριο ή να τις ομαδοποιήσετε με όποιον
άλλο τρόπο θέλετε.Αν πάλι, ενδιαφέρει η μετακίνηση από Αϊθουσα σε Αίθουσα πχ. των Καθηγητών, καλνό είναι να
χρησιμοποιήσετε διαφορετικό χρώμα για κάθε Αίθουσα. Θα χρησιμοποιηθεί στην ΕΜΦΑΝΙΣΗ (του αποτελέσματος).

Κάντε κλικ στο καρτελάκι <Κτήρια>.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε τα διαθέσιμα Κτήρια ή τοποθεσίες κτηρίων στα οποία βρίσκονται οι
Αίθουσές σας και να τα χρησιμοποιήσετε στο καρτελάκι των Αιθουσών.
Σημείωση
Είναι απαραίτητο να δηλώσετε διαφορετικά κτήρια αν θέλετε να έχετε μία εικόνα για τις μετακινήσεις των Καθηγητών ή των
Τμημάτων μεταξύ των Κτηρίων όπως θα δούμε παρακάτω. ∆ιαφορετικά ένα Κτήριο είναι αρκετό.
Επίσης, μπορεί να παραστεί η ανάγκη να δηλώσετε περισσότερα του ενός Κτήρια (ψευδο-Κτήρια), πχ. για να δηλώσετε 2
γυμναστήρια (Αυλές), πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί για να έχετε ατυτόχρονη παρουσία 2 τμημάτων Γυμναστικής !!
Σημείωση

Για την έκδοση των ∆ημοσίων Σχολείων, στο καρτελάκι ΣΧΟΛΕΙΟ η καταχώρηση της Ονομασίας του
Σολείου καθώς και της οικείας Β’Β’αθμιας ∆/νσης είναι απαραίτητες για την αποστολή στοιχείων
στην προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής δεδομένων στην αντίστοιχη Β΄Βάθμια ∆/νση (βλ.
Φάκελοι.. Αποστολή προς..) .
Στην έκδοση 15, το παρακάτω καρτελάκι έχει μεταφερθεί στο Έντυπο των Τμημάτων.
Κάντε κλικ στο καρτελάκι <Κτήρια-Τμήματα>.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε τα διαθέσιμα Κτήρια ή τοποθεσίες κτηρίων στα οποία μπορούν να κάνουν
μάθημα τα Τμήματα, ώστε αργότερα στο Έντυπο των Τμημάτων να δηλώσετε και σε ποιές Αίθουσες
συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν μάθημα τα Τμήματα.

Εικ. 8

Σε κάθε Έντυπο Πίνακα / Λίστας ∆εδομένων, όπως των Αιθουσών, των Καθηγητών, των Μαθητών και
των Μαθημάτων όπου τα δεδομένα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα, στο κάτω μέρος του παραθύρου
εμφανίζονται τα πλήκτρα προώθησης και αποδοχής ή απόρριψης των τροποποιήσεων που κάνετε.
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Κλείστε το παράθυρο των Αιθουσών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

11.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Καθηγητές στη λίστα των Εντύπων.
Εμφανίζεται το παράθυρο των διαθέσιμων Καθηγητών. Εδώ μπορείτε να δηλώσετε τα Ονόματα των
Καθηγητών, την Ειδικότητα τους καθώς και τις Υποχρεωτικές τους Ώρες.
Σημείωση
Οι υποχρεωτικές ώρες των Καθηγητών δεν έχουν σημασία για την δημιουργία του Ωρολογίου Προγράμματος. Σας διευκολύνουν
όμως στη συνέχεια για να ελέγξετε αν έχετε αναθέσει σε κάθε Καθηγητή όλες τις ώρες με τα Τμήματα που κάνει μάθημα στο
παράθυρο Σχέσεις (βλ. βήμα 15).

Η στήλη Θέση του Καθηγητή χρησιμεύει γιά να καθορίσει τη σειρά κάθε Καθηγητή στις λίστες
Καθηγητών που δημιουργούνται, είτε στα Έντυπα ∆εδομένων είτε στην Εμφάνιση είτε στις
Εκτυπώσεις.
Η στήλη 7η Ώρα του Καθηγητή χρησιμεύει γιά να καθοριστούν οι τελευταίες (7ες) ώρες που
επιτρέπεται να κάνει Μάθημα.
Η στήλη Αναπλ. του Καθηγητή χρησιμεύει γιά να καθοριστούν οι αναπληρώσεις πού έχει κάνει ένας
Καθηγητής αντικαθιστώντας κάποιον που απουσίαζε.
Η στήλη Μεγ. Αναπλ. του Καθηγητή χρησιμεύει γιά να καθοριστούν οι μέγιστες αναπληρώσεις πού
επιτρέπεται να κάνει ένας Καθηγητής αντικαθιστώντας κάποιον που απουσίαζε.
Η στήλη με τον Αρ. Μητρώου του Καθηγητή χρησιμεύει γιά την καταγραφή του Αριθμού Μητρώου του
Καθηγητή.
Οι στήλες με το ID, την Ειδικότητα, το Μητρώο, τα Σχόλια και τη Θέση Εργασίας του Καθηγητή
χρησιμεύουν γιά επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με βάσεις δεδομένων, όπως αυτή του
ΑΒΑΚΙΟ.
Σημείωση

Για την έκδοση των ∆ημοσίων Σχολείων, η καταχώρηση της Ειδικότητας καθώς και της Θέσης
Εργασίας είναι απαραίτητες τόσο για την διευκόλυνση του χρήστη (πχ. αυτόματη συσχέτιση των
Μαθημάτων που διδάσκει ένας Καθηγητής με Ειδικότητα ΠΕ 03), όσο και για την αποστολή ακριβών
στοιχείων στην προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής δεδομένων στην αντίστοιχη Β΄Βάθμια ∆/νση (βλ.
Φάκελοι.. Αποστολή προς..) .
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Εικ. 9

Για να εισάγετε έναν ή περισσότερους Καθηγητές, κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εισαγωγή
Καθηγητή. Ο Καθηγητής εισάγεται αυτόματα πάνω από την γραμμή που είστε εστιασμένοι, με αρχικές
τιμές τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε. Αν θέλετε να εισάγετε Καθηγητή στο τέλος της λίστας,
εστιάστε πρώτα στην τελευταία κενή γραμμή και μετά κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Εισαγωγή
Καθηγητή.
Τέλος είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή λίστας Καθηγητών από Text αρχείο κάνοντας κλικ στο
αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο

, όπως επίσης και η εξαγωγή των δεδομένων που αφορούν τους

Καθηγητές σε Text αρχείο, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο

.

Η ∆ημιουργία Καθηγητή Συνδιδασκαλίας (ταυτόχρονης δηλ. παρουσίας στην Αίθουσα δύο ή και
περισσότερων Καθηγητών) είναι εφικτή με τη χρήση του πλήκτρου-εικονιδίου
Εισαγωγή
Καθηγητή, αφού πρώτα επιλέξετε με διπλό κλίκ στην αντίστοιχη στήλη τους απλούς Καθηγητές που
αποτελούν την συνδιδασκαλία.
Για να διαγράψετε έναν Καθηγητή επιλέξτε τον και κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Καθηγητή.

∆ιαγραφή

Κάνοντας διπλό κλικ στη στήλη Χρώμα μπορείτε να δηλώσετε ένα χρώμα για κάθε Καθηγητή. Το
χρώμα αυτό χρησιμοποιείται κατά την Εμφάνιση του Ωρολογίου Προγράμματος.
Αν θέλετε να δώσετε το ίδιο χρώμα σε περισσότερους από έναν, πηγαίνετε στον πρώτο και πατώντας
Shift και κάτω βελάκι φθάστε μεχρι τον τελευταίο, επιλέγοντας ένα διαδοχικό σύνολο Καθηγητών.
Κάντε διπλό κλικ στην στήλη Χρώμα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.
Σημείωση
Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε ίδια χρώματα σε καθηγητές με την ίδια ειδικότητα ή να τους ομαδοποιήσετε με όποιον άλλο
τρόπο θέλετε.

Επίσης, στη στήλη Μαθ/Αιθ με διπλό κλίκ εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής των Μαθημάτων που
διδάσκει ο Καθηγητής στο Εκπαιδευτήριο αλλά και της Αίθουσας ή των Αιθουσών στις οποίες μπορεί
να διδάξει. Η αντιστοίχιση των Μαθημάτων-Αντικειμένων που πρόκειται (γενικώς) να διδάξει,
όπως και οι Αίθουσες στις οποίες μπορεί να διδάξει, σε αυτό το βήμα, είναι πολύ σημαντική
και εξυπηρετική γιά το βήμα εισαγωγής των Σχέσεων (Κατανομής Ωρών) (βλ. βήμα 15).
Σημείωση
Σε περίπτωση που θα εισάγετε Μαθήματα από τις έτοιμες λίστες Μαθημάτων Γυμνασίων,Λυκείων και ΕΠΑΛ, η αντιστοίχηση
διδασκομένων Μαθημάτων από τους Καθηγητές, σύμφωνα με την ειδικότητα εκάστου, θα γίνει αυτόματα, όπως θα δούμε στη
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συνέχεια..

Κάντε διπλό κλικ στο κουτάκι που αντιστοιχεί στο Μάθημα για να δηλώσετε οτι ο Καθηγητής διδάσκει
το Μάθημα, και θα εμφανιστεί το σύμβολο-εικονίδιο .
Εισάγετε έναν αριθμό απο 1 έως 4 για να δηλώσετε οτι ο Καθηγητής έχει τη δυνάτοτητα να κάνει
μάθημα στη συγκεκριμένη Αίθουσα και με ποιά προτεραιότητα. Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε 4
προτεραιότητες ανά ¼ [1 Æ 1, 2 Æ ¾, 3 Æ ½, 4 Æ ¼, 0 Æ 0].

Εικ. 10

Κλείστε το παράθυρο των Μαθημάτων – Αιθουσών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

Κάντε κλικ στο καρτελάκι <Μαθήματα>.

Εικ. 11

Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να δείτε και να δηλώσετε για κάθε Καθηγητή τα Μαθήματα που
διδάσκει, χωρίς να καθορίσετε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως ώρες που διδάσκει, που θα καθορίσετε
στις Σχέσεις. Η πληροφορία στο παράθυρο αυτό είναι η ίδια πληροφορία όπως στο παράθυρο
Μαθημάτων που βγαίνει στο καρτελάκι των Καθηγητών για κάθε Καθηγητή, απλά εδώ είναι σε
πινακοειδή μορφή για όλους τους Καθηγητές.
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Κάντε διπλό κλικ στο κουτάκι που αντιπροσωπεύει το ζευγάρι Καθηγητής – Μάθημα για να δηλώσετε
οτι ο Καθηγητής διδάσκει το Μάθημα, και θα εμφανιστεί το σύμβολο-εικονίδιο .
Τέλος είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή του πίνακα Καθηγητών – Μαθημάτων από Text αρχείο (της
μορφής Καθηγητής ID – Μάθημα ID) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο

.

Κάντε κλικ στο καρτελάκι <Αίθουσες>.

Εικ. 12

Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να δείτε και να δηλώσετε για κάθε Καθηγητή τις Αίθουσες στις οποίες
διδάσκει, χωρίς να καθορίσετε περαιτέρω λεπτομέρειες, που θα καθορίσετε στις Σχέσεις. Η
πληροφορία στο παράθυρο αυτό είναι η ίδια πληροφορία όπως στο παράθυρο Αιθουσών που βγαίνει
στο καρτελάκι των Καθηγητών για κάθε Καθηγητή, απλά εδώ είναι σε πινακοειδή μορφή για όλους
τους Καθηγητές.
Κάντε δεξί κλικ στο κουτάκι που αντιπροσωπεύει το ζευγάρι Καθηγητής – Αίθουσα για να δηλώσετε σε
ποιές Αίθουσες έχει δυνατότητα ο Καθηγητής να κάνει μάθημα, και θα εμφανιστεί το σύμβολο-εικονίδιο
. Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε 4 προτεραιότητες ανά ¼ [1, ¾, ½, ¼, 0].

Κάντε κλικ στο καρτελάκι <Αποκλειόμενοι Καθηγητές>.
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Εικ. 13

Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να δηλώσετε τους Καθηγητές που είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, δηλ
αυτούς που δεν επιτρέπεται να κάνουν Μάθημα την ίδια ώρα. Κάντε διπλό κλικ στο κουτάκι που
αντιπροσωπεύει το ζευγάρι Καθηγητών που θέλετε να αποκλείσετε, και θα εμφανιστεί το σύμβολοεικονίδιο
Σημείωση
Φυσικά, Καθηγητές που είναι εκ των πραγμάτων αποκλειόμενοι,

όπως οι Καθηγητές Συνδ/λίας με τους Καθηγητές που
εμπλέκονται στην συγκεκριμένη Συνδιδασκακλία είναι αυτομάτως αποκλειόμενοι και η κατάσταση αυτή δεν
είναι τροποποίσιμη.
Κλείστε το παράθυρο των Καθηγητών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

12.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Τμήματα στη λίστα των Εντύπων. Εμφανίζεται το παράθυρο
με τις δομές των Τμημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
δομηθούν τα Τμήματα για κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζετε.
Στο παράθυρο αυτό τα Τμήματα είναι χωρισμένα σε τρία Επίπεδα.
Το Μηδενικό Επίπεδο.
Το Μηδενικό Επίπεδο αποτελείται από ένα πίνακα, κάθε γραμμή του οποίου αντιστοιχεί σε μια Τάξη.
Κάθε στήλη του Πίνακα αντιστοιχεί στα Τμήματα της συγκεκριμένης Τάξης. Κάθε Τάξη μπορεί να
αναλυθεί λοιπόν οριζόντια σε παραπάνω του ενός υποσύνολα, που είναι τα Τμήματα και δηλώνονται
με ένα . Έτσι τα Τμήματα του Μηδενικού Επιπέδου θεωρούνται εκείνα που αποτελούν τις βασικές
ομάδες Μαθητών που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας.
Για να δημιουργήσετε μία νέα Τάξη με ένα Τμήμα κάντε κλικ στην τελευταία γραμμή των Τάξεων που
είναι ελεύθερη και στην πρώτη στήλη. Εμφανίζεται ένα και δημιουργείται αυτόματα μία νέα Τάξη με
ένα Τμήμα.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο Τμήμα σε υπάρχουσα Τάξη κάντε κλικ στην τελευταία ελεύθερη στήλη
της γραμμής της Τάξης. Εμφανίζεται ένα και δημιουργείται αυτόματα ένα νέο Τμήμα.
Για να καταργήσετε ένα Τμήμα κάντε κλικ στο

του συγκεκριμένου Τμήματος και αυτό θα διαγραφεί.

17

ΩΡΟΛΟΓΙΟ - Οδηγός Εκμάθησης

Πεδία Ονομασίας &
Χρώματος Τάξης

Πεδία Ονομασίας &
Χρώματος Τμήματος

Πλήθος Μαθητών
Τμήματος

Αίθουσες Τμήματος
Μαθητές Τμήματος

Μητρικά Τμήματα
0ου Επιπέδου

Θυγατρικά Τμήματα
1ου+2ου Επιπέδου

Εικ. 9

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
Εισαγωγής ∆εδομένων, μπορείτε να κάνετε τις παραπάνω
λειτουργίες, δηλ. μπορείτε να δημιουργήσετε Νέα Τάξη, Νέο Τμήμα, ή Νεα Τάξη Συνδιδασκαλίας.
∆ιαγραφής μπορείτε να καλέσετε τις λειτουργίες ∆ιαγραφή
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
Τμήματος, ∆ιαγραφή Τάξης ή ∆ιαγραφή Επιπέδου.
Το Πρώτο Επίπεδο.
Το Πρώτο Επίπεδο εξυπηρετεί την ανάγκη αναδιανομής των μαθητών των Τμημάτων του Μηδενικού
Επιπέδου σε νέα παραγόμενα θυγατρικά Τμήματα. Φυσικά τα θυγατρικά Τμήματα απαγορεύουν την
διδασκαλία στα μητρικά τους του Μηδενικού Επιπέδου κατά τις ίδιες διδακτικές ώρες, είναι δηλαδή εκ
των πραγμάτων αμοιβαία αποκλειόμενα.
Τέτοιες περιπτώσεις αναδιανομής των μαθητών είναι οι εξής:
1η περίπτωση : Χωρισμός Μαθητών ενός Τμήματος σε πολλά
Χωρισμός των μαθητών ενός τμήματος σε περισσότερα του ενός υποτμήματα, ώστε κάθε υποτμήμα
να ακολουθεί ιδιαίτερο πρόγραμμα διδασκαλίας για κάποιες διδακτικές ώρες.
πχ. Ένα τμήμα με 30 μαθητές (του 0ου Επιπέδου) χωρίζεται σε 2 τμήματα (στο 1ο Επίπεδο) των 15 Μαθητών για να
παρακολουθήσουν κάποιο Μάθημα χωριστά, αν και την ίδια χρονική περίοδο. Ετσι δημιουργείτε μία Τάξη στο 1ο Επίπεδο που
αποτελείται μόνο από το Τμήμα αυτό με τους 30 Μαθητές και την χωρίζετε σε δύο Τμήματα στο 1ο Επίπεδο.

2η περίπτωση : Αναδιανομή Μαθητών πολλών Τμημάτων σε πολλά
Αναδιανομή των μαθητών πολλών τμημάτων σε περισσότερα του ενός νέα τμήματα, ώστε κάθε
υποτμήμα να ακολουθεί ιδιαίτερο πρόγραμμα διδασκαλίας για κάποιες ώρες.
πχ. Τέσσερα τμήματα με σύνολο 120 μαθητές (του 0ου Επιπέδου) χωρίζεται σε 3 τμήματα (στο 1ο Επίπεδο) των 40 Μαθητών
για να παρακολουθήσουν κάποια Μαθήματα χωριστά, αν και την ίδια χρονική περίοδο. ∆ημιουργείτε λοιπόν μία Τάξη στο 1ο
Επίπεδο που αποτελείται από τα 4 Τμήματα του 0ου Επιπέδου και την χωρίζετε περαιτέρω σε 3 Τμήματα στο 1ο Επίπεδο.

3η περίπτωση : Ένωση Μαθητών πολλών Τμημάτων σε ένα
Επανένωση των μαθητών πολλών τμημάτων σε ένα μόνο τμήμα για να καλύψουν κάποιες διδακτικές
ώρες σε συνδιδασκαλία.
πχ. ∆ύο τμήματα (του 0ου Επιπέδου) ενώνονται σε 1 τμήμα (στο 1ο Επίπεδο) για να παρακολουθήσουν οι Μαθητές κάποια
Μαθήματα μαζί. ∆ημιουργείτε λοιπόν μία Τάξη στο 1ο Επίπεδο που αποτελείται από τα 2 Τμήματα του 0ου Επιπέδου και την
αφήνετε με ένα μόνο Τμήμα στο 1ο Επίπεδο.
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4η περίπτωση : ∆ημιουργία άλλων Τμημάτων
∆ημιουργία οποιουδήποτε Εικονικού Τμήματος για την εξυπηρέτηση συνδιδασκαλιών Καθηγητών ή
για την διδασκαλία κάποιου ιδιαίτερου Αντικειμένου-Μαθήματος σε κάποιο υποσύνολο Μαθητών σε
συγκεκριμένες διδακτικές ώρες.
πχ. Κάποιοι Μαθητές ενός τμήματος (του 0ου Επιπέδου) πρόκειται να παρακολουθήσουν κάποια Μαθήματα ανεξάρτητα
απ΄τους υπόλοιπους. ∆ημιουργείτε λοιπόν μία Τάξη στο 1ο Επίπεδο που προέρχεται από το Τμήμα του 0ου Επιπέδου και την
αφήνετε με ένα μόνο Τμήμα στο 1ο Επίπεδο.

Το Πρώτο Επίπεδο αποτελείται από ένα πίνακα κάθε γραμμή του οποίου αντιστοιχεί σε μια
παραγόμενη Τάξη. Κάθε στήλη του Πίνακα αντιστοιχεί στα Τμήματα της συγκεκριμένης Τάξης. Κάθε
Τάξη του πρώτου επιπέδου αντιστοιχεί στο σύνολο των Μαθητών των τμημάτων του μηδενικού
επιπέδου από τα οποία έχει προέλθει. Αυτή μπορεί περαιτέρω να έχει αναλυθεί οριζόντια σε
περισσότερα του ενός υποσύνολα που είναι τα Τμήματα του πρώτου επιπέδου και τα οποία είναι
αμοιβαία αποκλειόμενα με τα Τμήματα του Μηδενικού επιπέδου από τα οποία έχουν προέλθει.
Όταν βρίσκεστε εστιασμένοι σε ένα Τμήμα του 1ου επιπέδου τότε τα μητρικά του Τμήματα (δηλαδή τα
Τμήματα του 0ου Επιπέδου από τα οποία έχει προέλθει) μαρκάρονται με κόκκινο χρώμα.
Για να δημιουργήσετε μία νέα θυγατρική Τάξη με ένα Τμήμα κάντε δεξί κλικ στα Τμήματα του 0ου
Επιπέδου που θα δημιουργήσουν την νέα θυγατρική Τάξη. Αυτά μαρκάρονται με χρώμα πράσινο. Στη
συνέχεια κάντε κλικ στην τελευταία γραμμή των Τάξεων του 1ου Επιπέδου που είναι ελεύθερη και
στην πρώτη στήλη. Εμφανίζεται ένα
και δημιουργείται αυτόματα η νέα θυγατρική Τάξη με ένα
Τμήμα.
Για να χωρίσετε τη θυγατρική Τάξη σε περισσότερα Τμήματα κάντε κλικ στην τελευταία ελεύθερη
στήλη της γραμμής της Τάξης. Εμφανίζεται ένα και δημιουργείται αυτόματα ένα νέο Τμήμα.
Για να καταργήσετε ένα Τμήμα κάντε κλικ στο

του συγκεκριμένου Τμήματος και αυτό θα διαγραφεί.

Σημείωση
Τα παραγόμενα Τμήματα του 1ου Επιπέδου παίρνουν κανονικά ώρες με τους Καθηγητές που πρέπει, οπότε τα αντίστοιχα
Τμήματα του 0ου Επιπέδου απο τα οποία έχουν προέλθει εμφανίζονται να κάνουν λιγότερες ώρες.

Το ∆εύτερο Επίπεδο.
Με ανάλογο τρόπο μπορούν να αναδιανεμηθούν οι Μαθητές των Τμημάτων του Πρώτου Επιπέδου σε
παραγόμενα Τμήματα του ∆ευτέρου Επιπέδου.
Για κάθε Τάξη ή και Τμήμα που έχετε δημιουργήσει μπορείτε να μεταβάλετε τις ονομασίες τους στα
πεδία Τάξη και Τμήμα στο πάνω μέρος του παραθύρου.
Εκτός από τα παραπάνω για κάθε Τμήμα μπορεί να οριστεί το χρώμα που θα χρησιμοποιεί το
πρόγραμμα γι΄αυτό καθώς και το πλήθος των Μαθητών που ανήκουν στο Τμήμα, ώστε το πρόγραμμα
να ελέγχει σε ποιές Αίθουσες χωράει το συγκεκριμένο Τμήμα (βλ βήμα 10). Η δήλωση των
Αιθουσών στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθεί (γενικώς) ένα Τμήμα, σε αυτό το βήμα, είναι πολύ
σημαντική και εξυπηρετική γιά το βήμα εισαγωγής των Σχέσεων (Κατανομής Ωρών) (βλ. βήμα
15).
Σημείωση
Αν επιλέξετε χρώμα για την Τάξη, τότε αυτό επιλέγεται αυτόματα σαν χρώμα και των Τμημάτων της, εκτός αν σε επόμενο βήμα
τροποποιήσετε απ΄ευθείας το χρώμα του Τμήματος. Καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε για εποπτικούς λόγους ίδια χρώματα σε
Τμήματα με κάποιο κοινό χαρακτηριστικό.

Επιπλέον βοηθητικές λειτουργίες στο παράθυρο των Τμημάτων είναι οι εξής:
Με κλικ στο πλήκτρο
Εισαγωγής ∆εδομένων, μπορείτε να κάνετε τις παραπάνω λειτουργίες,
δηλ. μπορείτε να δημιουργήσετε Νέα Τάξη, Νέο Τμήμα, ή Νεα Τάξη Συνδιδασκαλίας.
Σημείωση
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο-λειτουργία της αλλαγής σειράς των Τάξεων μπορείτε να αλλάξετε σειρά των Τάξεων κάθε
ο
Επιπέδου , αλλά και να μεταφέρετε Τάξεις ανάμεσα στα επίπεδα, όπως μεταφορά τμημάτων Συνδ/λίας από το 1 επίπεδο στο 0ο.

19

ΩΡΟΛΟΓΙΟ - Οδηγός Εκμάθησης
Σημείωση

Για την έκδοση των ∆ημοσίων Σχολείων, η καταχώρηση του Αρ.Μαθητών για κάθε Τμήμα είναι
απαραίτητη για την αποστολή ακριβών στοιχείων στην προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής
δεδομένων στην αντίστοιχη Β΄Βάθμια ∆/νση (βλ. Φάκελοι.. Αποστολή προς..) .
Κλείστε το παράθυρο των Τμημάτων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

13.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Μαθητές στη λίστα των Εντύπων. Εμφανίζεται το παράθυρο
των Μαθητών.
Γιά ορισμένα Εκπαιδευτήρια, κυρίως δημόσια Σχολεία, η δημιουργία λίστας Μαθητών δεν έχει νόημα
αφού συνήθως ένας Μαθητής παρακολουθεί όλα τα Μαθήματα του Τμήματος του. Υπάρχουν όμως και
εκπαιδευτήρια, όπως τα Σχολεία της Μεγ.Βρεταννίας, της Κύπρου, Σχολεία που ακολουθούν το
σύστημα Baccaleaureatte, Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Φροντιστήρια Μ.Ε., στα οποία οι Μαθητές
πέραν του βασικού κορμού, παρακολουθούν Μαθήματα σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν κάνει.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηλώνουμε τα ονόματα των Μαθητών. Η στήλη με το ID του Μαθητή
χρησιμεύει γιά επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με βάσεις δεδομένων, όπως αυτή του ΑΒΑΚΙΟ.
Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή λίστας Μαθητών από Text αρχείο (βλ. αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο).
Στην έκδοση Enterprise του ΩΡΟΛΟΓΙΟ, όπου δίνεται η δυνατότητα καταγραφής των Επιλογών των
Μαθητών (καθώς και η αυτόματη Κατανομή των μαθητών σε Τμήματα Συνδιδασκαλίας σύμφωνα με τις
επιλογές τους), οι στήλες Τμημ/Επιλ και Σϋνοψη μας δίνουν μία συνοπτική εικόνα των Επιλογών
(Μαθημάτων-Αντικειμένων) κάθε Μαθητή αλλά και των Τμημάτων στα οποία έχει καταχωρηθεί, με
δυνατότητα αλλαγών.
Επίσης, εμφανίζεται σε ορισμένα εκπαιδευτήρια (κυρίως Φροντιστήρια), η ανάγκη δήλωσης κάποιων
ιδιαιτεροτήτων σε σχέση με το Ωράριό τους
Τέτοιες ιδιαιτερότητες έχουμε:
Όταν έχουμε κάποιον ή κάποιους Μαθητές που συγκεκριμένες περιόδους του Προγράμματος κάνουν
κάποια δραστηριότητα εκτός Προγράμματος, πχ. Μαθητής Φροντιστηρίου Μ.Ε. παρακολουθεί και
Φροντιστήριο Ξ.Γλωσσών κάποιες ώρες. Αυτοί οι Μαθητές ή η ομάδα Μαθητών πρέπει να δηλωθούν
και να εξαιρεθούν αυτές οι ώρες από το Ωράριό τους (βλ. βήμα 16).
Όταν έχουμε κάποιον ή κάποιους Μαθητές που κάνουν δύο ή περισσότερες φαινομενικά συμβατές
δραστηριότητες μέσα στο Πρόγραμμα, πχ. Μαθητής Φροντιστηρίου Ξ.Γλωσσών παρακολουθεί δύο
Τμήματα διαφορετικών Γλωσσών τα οποία δεν θέλουμε να τα δηλώσουμε ώς ασύμβατα. Αυτοί οι
Μαθητές πρέπει να δηλωθούν και να οριστεί η συμβατότητα τους με τα συγκεκριμένα Τμήματα (βλ.
βήμα 17). Σε περίπτωση που τα Τμήματα αυτά εμφανιστούν συγχρόνως οπότε ο Μαθητής έχει
πρόβλημα να παρακολουθήσει και τα δύο εμφανίζεται στο Πρόγραμμα το σύμβολο

.
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Εικ. 10

Για να εισάγετε έναν Μαθητή κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
'Εισαγωγή Μαθητή'. Ο Μαθητής
εισάγεται αυτόματα με αρχικές τιμές τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε.
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Για να διαγράψετε έναν Μαθητή επιλέξτε τον και κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Μαθητή'.
Κλείστε το παράθυρο των Μαθητών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

'∆ιαγραφή

.

14.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Μαθήματα στη λίστα των Εντύπων. Εμφανίζεται το
παράθυρο των Μαθημάτων που είναι διαθέσιμα.

Εικ. 11

Το παράθυρο αυτό χρησιμοποιείται προαιρετικά αν θέλουμε να δηλώσουμε τα Μαθήματα που
διδάσκονται. Αν δεν σας ενδιαφέρουν τα Μαθήματα, δηλώστε απλά ένα Μάθημα με λεκτικό ΜΑΘΗΜΑ.
Η βαρύτητα του Μαθήματος χρησιμεύει γιά την ισοκατανομή των “βαρύτερων” Μαθημάτων στις
διαθέσιμες ημέρες και την απόφυγή “φορτώματος ” του προγράμματος ενός Τμήματος κάποια ημέρα.
Στην έκδοση Options του ΩΡΟΛΟΓΙΟ, όπου δίνεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των
Εξετάσεων, η στήλη Γρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά να δηλωθούν τα γραπτώς εξεταζόμενα
Μαθήματα. Στην ίδια έκδοση, όπου είναι δυνατή η αυτόματη δημιουργία Τμημάτων Συνδιδασκαλιών
σύμφωνα με τα Μαθήματα Επιλογών που έχουν επιλέξει οι Μαθητές, είναι δυνατή (και απαραίτητη) η
δημιουργία (ή η εισαγωγή) λίστας Επιλογών (και κατηγοριών αυτών) με τον ίδιο τρόπο.
Η στήλη με το ID του Μαθήματος χρησιμεύει γιά επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με βάσεις
δεδομένων, όπως αυτή του ΑΒΑΚΙΟ. Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή λίστας Μαθημάτων από Text
αρχείο (βλ. αντίστοιχο πλήκτρο-εικονίδιο).
Για να εισάγετε ένα ή περισσότερα Μάθημα κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
'Εισαγωγή
Μαθήματος'. Το Μάθημα εισάγεται αυτόματα με αρχικές τιμές τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε.
Σημείωση

Για την έκδοση των ∆ημοσίων Σχολείων, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής της λίστας
όλων των Μαθημάτων ανά τύπο Σχολείου, πχ. Γυμνάσιο, Λύκειο κλπ..
Για να διαγράψετε ένα Μάθημα επιλέξτε το και κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Μαθήματος'.

'∆ιαγραφή

Κάνοντας διπλό κλικ στη στήλη Χρώμα μπορείτε να δηλώσετε ένα χρώμα για κάθε Μάθημα. Το
χρώμα αυτό χρησιμοποιείται κατά την Εμφάνιση του Ωρολογίου Προγράμματος.
22
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Κλείστε το παράθυρο των Μαθημάτων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

15.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Σχέσεις στη λίστα των Εντύπων. Εμφανίζεται το παράθυρο
των Σχέσεων μεταξύ των Τμημάτων, των Καθηγητών που διδάσκουν στα Τμήματα και των
Μαθημάτων που διδάσκονται.

Εικ. 12

Βρίσκεστε στο καρτελάκι <Τμήματα>.
Στο παράθυρο αυτό δηλώνονται για κάθε Τμήμα πόσες ώρες κάνει μάθημα ένας Καθηγητής σ΄αυτό το
Τμήμα και με ποιά Μαθήματα (σε ποιές Αίθουσες) κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [...] που εμφανίζεται στη
στήλη Μαθήματα.
Στο παράθυρο ∆ιδασκόμενα Μαθήματα αυξήστε τις ώρες του Μαθήματος με αριστερό κλικ στη
στήλη Ώρες ή μειώστε τις με δεξί κλικ. Επίσης μπορείτε να δηλώσετε τα συνεχόμενα πολύωρα που
θέλετε να εμφανίζονται για συνεχόμενη διδασκαλία την ίδια μέρα κάνοντας δεξί ή αριστερό κλικ στις
στήλες 'Συνεχόμενη ∆ιδασκαλία'.
Γιά τα Εκπαιδευτήρια στα οποία η δήλωση Αίθουσας γιά τη διδασκαλία ενός Μαθήματος είναι
σημαντικό στοιχείο στη δημιουργία του προγράμματός τους, στο παράθυρο αυτό, δίνεται η δυνατότητα
δήλωσης της Αίθουσας ή των Αιθουσών στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθεί το ζευγάρι ΤμήμαΚαθηγητής γιά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου Μαθήματος, κάτι που μπορεί βέβαια να γίνει και στο
Έντυπο ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (βλ. βήμα 17). Αν μάλιστα έχει προηγηθεί η δήλωση των Αιθουσών γιά κάθε
Καθηγητή (ή και κάθε Τμήμα) (βλ. βήματα 11 και 12, αντιστοίχως), η σύνδεση Καθ-Τμη-Μαθήματος με
τις συγκεκριμένες Αίθουσες γίνεται αυτόματα.
Σημείωση
Τα Μαθήματα που εμφανίζονται στο παράθυρο ∆ιδασκόμενα Μαθήματα για τον συγκεκριμένο Καθηγητή είναι αυτά που έχετε
επιλέξει στο παράθυρο της Συμβατότητας στο καρτελάκι <Μαθήματα>. Αν ένα Μάθημα δεν εμφανίζεται κάντε τον Καθηγητή
συμβατό με το Μάθημα (βλ. βήμα 17) ή αν θέλετε να περιορίσετε τη λίστα των διαθέσιμων Μαθημάτων του Καθηγητή,
αποεπιλέξτε τη συμβατότητα του Μαθήματος με τον συγκεκριμένο Καθηγητή. Συνιστάται ιδιαιτέρως να προηγηθεί η δήλωση της
συμβατότητας του Καθηγητή με το Μάθημα (βήμα 17).
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Στη στήλη των Αιθουσών, μπορείτε να δηλώσετε σε ποιές Αϊθουσες μπορεί να φιλοξενηθεί η Σχέση,

αλλά και να δείτε ποιες άλλες Σχέσεις ήδη έχουν δηλωθεί ότι μπορούν να φιλοξενηθούν. Για τις ειδικές
Αίθουσες, όπως πχ. της Τεχνολογίας
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εμφανίιζεται χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των Αποκλειστικών ωρών της Αίθουσας, των
ωρών δηλ. που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν παρά μονάχα στην Αίθουσα αυτή. Σε περίπτωση
Λογικού Λάθους, υπέρβασης δηλ. του αριθμού των διαθεσίμων ωρών, εμφανίζεται ένδειξη λάθους.
Κλείστε το παράθυρο των ∆ιδασκομένων Μαθημάτων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Μόνο Σχετιζόμενοι Καθηγητές" εμφανίζονται μόνο οι Καθηγητές που
έχουν ώρες με το επιλεγμένο Τμήμα.
Επίσης μπορείτε να δηλώσετε το μέγιστο Πλήθος Μαθημάτων ανά Ημέρα κάνοντας δεξί ή αριστερό
κλικ στη στήλη 'Μαθήματα ανά Ημέρα', αυξάνοντας τα ή μειώνοντας τα αντιστοίχως.
Οι τελευταίες στήλες είναι αθροιστικές και υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα.
Ανάλογα πράγματα εμφανίζονται στο καρτελάκι <Καθηγητές> όπου οι Σχέσεις εμφανίζονται ανά
Καθηγητή.
Κάντε κλικ στο καρτελάκι <Συνολικά> όπου εμφανίζονται Συνολικά σε πινακοειδή μορφή οι Σχέσεις
ανά Καθηγητή και ανά Τμήμα.
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Εικ. 13

Στο παράθυρο αυτό κάντε κλικ στη κυψέλη που αντιστοιχεί σε ένα Καθηγητή και στο Τμήμα που θέλετε
να δηλώσετε ότι κάνει μάθημα. Εμφανίζεται το αντίστοιχο Παράθυρο ∆ιδασκομένων Μαθημάτων.
Στο παράθυρο ∆ιδασκόμενα Μαθήματα αυξήστε τις ώρες του Μαθήματος με αριστερό κλικ στη
στήλη Ώρες ή μειώστε τις με δεξί κλικ ώστε να δηλώσετε τις ώρες που κάνει ο Καθηγητής το
συγκεκριμένο Μάθημα στο Τμήμα.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Εναλλαγή Γραμμών-Στηλών ώστε να διαταχθούν τα Τμήματα σε
γραμμές και οι Καθηγητές σε στήλες και αντίστροφα.
Έχουμε επομένως τρείς δυνατότητες (ή τέσσερις, αν συνυπολογίσουμε και την περιγραφόμενη
παρακάτω στο καρτελάκι <Μαθήματα>.) να δηλώσουμε ποιά Μαθήματα και πόσες ώρες κάνουν οι
Καθηγητές με τα Τμήματα. Στο πρώτο καρτελάκι ανά Τμήμα, στο δεύτερο καρτελάκι ανά Καθηγητή και
στο τρίτο καρτελάκι συγκεντρωτικά ανά Καθηγητή και Τμήμα.
Κάντε κλικ στο τέταρτο καρτελάκι <Μαθήματα>. Εμφανίζονται σε πινακοειδή μορφή τα ζεύγη
Καθηγητών και Τμημάτων σε Γραμμές και σε Στήλες τα σχετιζόμενα Μαθήματα και οι ώρες
διδασκαλίας τους.
Αν και αυτό το παράθυρο προσφέρεται κυρίως για μία εποπτική τελική εικόνα του ποιός Καθηγητής
κάνει μάθημα σε ποιό Τμήμα καί πόσες ώρες από κάθε Μάθημα, είναι δυνατή η τροποποίηση των
δεδομένων.
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Εικ. 14

Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Εναλλαγή Καθηγητών-Τμημάτων ώστε να εμφανιστούν τα Τμήματα
στην πρώτη στήλη και οι Καθηγητές στη δεύτερη και αντίστροφα.

Κλείστε το παράθυρο των Σχέσεων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

Στο πέμπτο καρτελάκι <Αναλυτικά> παρέχεται μία αναλυτική εικόνα των εισαχθέντων δεδομένων των
Σχέσεων ανά Τμήμα ή Καθηγητή.
Όλες οι μορφές είναι “εξαγώγιμες” στο Excel με τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου-εικονιδίου.
Τέλος, στο καρτελάκι <Επιλεγμένες Σχέσεις>, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των Σχέσεων που
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πιθανόν να θέλουμε να προηγηθούν στην απόδοση των ωρών κατά τη Σύνταξη του προγράμματος.
16.
Κάντε κλικ ξανά στο πλήκτρο-εικονίδιο Ωράριο στη λίστα των Εντύπων. Εμφανίζεται το
παράθυρο του Ωραρίου των Καθηγητών, των Τμημάτων, των Μαθητών, των Αιθουσών και του
Εκπαιδευτηρίου.
Σ΄αυτό το παράθυρο δηλώνουμε ποιές Ημέρες και Ώρες δεν είναι διαθέσιμοι οι Καθηγητές, τα
Τμήματα, οι Μαθητές και οι Αίθουσες βάζοντας στη συγκεκριμένη θέση ένα απαγορευτικό

.

Το Ωράριο του Εκπαιδευτηρίου καθορίστηκε στο βήμα 9.
Βρίσκεστε στο καρτελάκι <Καθηγητές>.
Μπορείτε να δηλώσετε με απαγορευτικό αν κάποια ημέρα και ώρα ο Καθηγητής δεν είναι
διαθέσιμος, πχ απουσιάζει λόγω διδασκαλίας σε άλλο εκπαιδευτήριο την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Κάντε κλικ σε συγκεκριμένη ελεύθερη ημέρα και ώρα
για να βάλετε ένα απαγορευτικό
σημαίνει πως τη συγκεκριμένη περίοδο ο Καθηγητής δεν είναι διαθέσιμος.
Αντίστροφα κάντε κλικ σε κάποιο απαγορευτικό

, που

για να απελευθερώσετε τη συγκεκριμένη περίοδο.

Αν το πρόγραμμα έχει "τρέξει" οπότε υπάρχει λύση, οι ώρες που ο Καθηγητής έχει μάθημα
δηλώνονται με ένα ρολογάκι

.

Τα σύμβολα που εμφανίζονται σε ένα Ωράριο είναι τα εξής:
, και δηλώνει ότι την συγκεκριμένη περίοδο οι Καθηγητές, τα
Ώρα Μαθήματος: Εμφανίζεται ως
Τμήματα, οι Αίθουσες και οι Μαθητές κάνουν μάθημα που συνάγεται από το αποτέλεσμα.
, και δηλώνει τις απαγορεύσεις ωραρίου που έχει δηλώσει
Απαγορεύση Ωραρίου: Εμφανίζεται ως
ο χρήστης για τους Καθηγητές, τα Τμήματα, τις Αίθουσες και τους Μαθητές.
μόνο στο Πρόγραμμα των
Απαγόρευση λόγω Ασύμβατου Τμήματος: Εμφανίζεται ως
Τμημάτων, και δηλώνει αν μία συγκεκριμένη ώρα έχει καταληφθεί από άλλο Τμήμα που είναι
ασύμβατο (δεν μπορεί να κάνει μάθημα συγχρόνως) με το τρέχον.
σε όλα τα Προγράμματα, και δηλώνει τις
Απαγόρευση Ωραρίου Σχολείου: Εμφανίζεται ως
απαγορεύσεις ωραρίου που έχει δηλώσει ο χρήστης για το Σχολείο ή το Φροντιστήριο.
σε όλα τα Προγράμματα εκτός των Αιθουσών, και
Απαγόρευση λόγω Αίθουσας: Εμφανίζεται ως
δηλώνει οτι μια συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμη καμμία Αίθουσα, είτε λόγω απαγόρευσης
των Ωραρίων των (συμβατών) Αιθουσών είτε λόγω καμμίας συμβατής Αίθουσας με τον τρέχοντα
Καθηγητή ή το τρέχον Τμήμα αντίστοιχα.
Απαγόρευση λόγω Ασυμβατότητας Σχέσεων: Εμφανίζεται ως
, και δηλώνει στο μεν Πρόγραμμα
των Καθηγητών οτι μια συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα συμβατό Τμήμα, στο δε
Πρόγραμμα των Τμημάτων οτι μια συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμος κανένας συμβατός
Καθηγητής και τέλος στο Πρόγραμμα των Αιθουσών οτι δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα συμβατό
ζευγάρι Καθηγητή-Τμήματος.
Απαγόρευση λόγω Μαθητή: Εμφανίζεται ως
μόνο στο Πρόγραμμα των Τμημάτων, και δηλώνει
οτι μια συγκεκριμένη ώρα υπάρχουν Μαθητές που δεν επιθυμούν να κάνουν μάθημα τη συγκεκριμένη
Ώρα με το Τμήμα, λόγω περιορισμού στο Ωράριό τους.
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Εικ. 15

Μπορείτε να βάζετε ή να βγάζετε απαγορευτικά και αφού το πρόγραμμα έχει τρέξει. Αν βάλετε
απαγορευτικό σε ώρα που ο Καθηγητής έχει μάθημα, αυτή η ώρα θα φύγει από το Πρόγραμμα
διδασκαλίας και θα γίνει αδιάθετη.
Με όμοιο τρόπο δηλώνετε πότε είναι διαθέσιμα τα Τμήματά σας, οι Μαθητές σας και οι Αίθουσές σας.
Προειδοποίησης ή στο σύμβολο
Πληροφόρησης που
Κάντε δεξί κλικ στο σύμβολο
ενδεχομένως εμφανίζονται στις λίστες των Καθηγητών, των Τμημάτων, των Αιθουσών ή των Μαθητών
για να δείτε κάποια περαιτέρω προειδοποίηση ή πληροφόρηση που τους αφορά.
Κλείστε το παράθυρο του Ωραρίου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

17.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο Συμβατότητα στη λίστα των Εντύπων.
Εμφανίζεται το παράθυρο των Συμβατοτήτων όπου μπορείτε να καθορίσετε σε κάθε καρτελάκι:
Καθηγητές:
Κάθε δυνατό ζεύγος Καθηγητή-Τμήματος σε ποιά Αίθουσα μπορεί να κάνει μάθημα. Η ίδια
πληροφορία θα μπορούσε να έχει δηλωθεί και στο Έντυπο των Σχέσεων (βλ. βήμα 15)
Τα δυνατά ζεύγη Καθηγητή-Τμήματος προκύπτουν από το αν ο Καθηγητής κάνει μάθημα στο Τμήμα
σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί στις Σχέσεις του (βλ. βήμα 15). Σ΄αυτό το παράθυρο τα ζεύγη αυτά
εμφανίζονται με επικεφαλής τον Καθηγητή. Οι επιτρεπόμενοι αριθμοί είναι 1..5 και δηλώνουν την
προτεραιότητα κατάληψης μιάς Αϊθουσας (με το 1 μέγιστη προτεραιότητα και το 5 ελάχιστη).
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Εικ. 16
Σημείωση
∆ηλώστε πως ο Καθηγητής με το Τμήμα κάνουν μάθημα μόνο σε συγκεκριμένες Αίθουσες όταν αυτό είναι άκρως απαραίτητο. Αν
όλες οι Αίθουσες είναι ισοδύναμες χωρίς καμμία ιδιαιτερότητα, τότε αφήστε τους Καθηγητές με τα Τμήματα συμβατούς με όλες τις
Αίθουσες. Το πρόγραμμα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις Αίθουσες και αυτό θα διευκολύνει την επίλυση του
Προγράμματος.

Τμήματα:
Κάθε δυνατό ζεύγος Τμήματος-Καθηγητή σε ποιά Αίθουσα μπορεί να κάνει Μάθημα.
Τα δυνατά ζεύγη Τμήματος-Καθηγητή προκύπτουν όπως προηγουμένως από το αν ο Καθηγητής
κάνει Μάθημα στο Τμήμα. Σ΄αυτό το παράθυρο τα ζεύγη αυτά εμφανίζονται με επικεφαλής το Τμήμα.

Εικ. 17
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Τα παρακάτω περιγραφόμενα καρτελάκια, από την έκδοση 14 και μετά, έχουν μεταφερθεί στα
αντίστοιχα ΕΝΤΥΠΑ, πχ. Μαθητές στον έντυπο των Μαθητών.
Μαθητές:
Κάθε Μαθητής ή ομάδα Μαθητών σε ποιά Τμήματα μπορεί να κάνει Μάθημα.

Εικ. 18

Αυτό το παράθυρο Συμβατότητας θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το βήμα 13 για την περίπτωση
που έχουμε κάποιον ή κάποιους Μαθητές που κάνουν δύο ή περισσότερες φαινομενικά συμβατές
δραστηριότητες μέσα στο Πρόγραμμα, πχ. Μαθητής Φροντιστηρίου Ξ.Γλωσσών παρακολουθεί δύο
Τμήματα διαφορετικών Γλωσσών τα οποία δεν θέλουμε να τα δηλώσουμε ώς ασύμβατα. Αυτοί οι
Μαθητές πρέπει να δηλωθούν και να οριστεί η συμβατότητά τους μόνο με τα συγκεκριμένα Τμήματα.
Μαθήματα:
Κάθε Καθηγητής ποιά Μαθήματα διδάσκει. Η ίδια πληροφορία θα μπορούσε να έχει δηλωθεί και στο
Έντυπο των Καθηγητών (βλ. βήμα 11)
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Εικ. 19

Αυτό το παράθυρο Συμβατότητας θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το βήμα 15 για να δηλωθούν
ποιοί Καθηγητές κάνουν ποιά Μαθήματα, ώστε η λίστα των διαθέσιμων Μαθημάτων στο παράθυρο
∆ιδασκόμενα Μαθήματα των Σχέσεων να περιλαμβάνει μόνο τα Μαθήματα που κάνει ο Καθηγητής.
Κτήρια:
Κάθε Τμήμα σε ποιά Κτήρια μπορεί να κάνει Μάθημα.

Εικ. 20

Αυτό το παράθυρο Συμβατότητας θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το παράθυρο Συμβατότητας
των Καθηγητών ή των Τμημάτων με τις Αίθουσες, ώστε η λίστα των διαθέσιμων Αιθουσών στα δύο
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ανωτέρω παράθυρα να περιλαμβάνει μόνο τίς Αίθουσες που είναι συμβατές με το αντίστοιχο Τμήμα.
Αποκλειόμενα Τμήματα:
Κάθε Τμήμα με ποιά άλλα Τμήματα δεν μπορεί να κάνει συγχρόνως Μάθημα.
Εδώ Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να καθορίσετε ποιά Τμήματα δεν μπορούν να κάνουν Μάθημα
συγχρόνως, είναι δηλαδή αμοιβαία αποκλειόμενα.
Στο παράθυρο αυτό ήδη εμφανίζονται σαν αμοιβαία αποκλειόμενα με το σύμβολο
τα μητρικά του
0ου Επιπέδου με τα θυγατρικά του 1ου Επιπέδου και τα μητρικά του 1ου Επιπέδου με τα θυγατρικά
του 2ου Επιπέδου, που είναι εξ ορισμού αμοιβαία αποκλειόμενα.
Επίσης σαν αμοιβαία αποκλειόμενα με το σύμβολο
εμφανίζονται τα Τμήματα στα οποία κάνει
Μάθημα ο ίδιος Μαθητής ή η ίδια Ομάδα Μαθητών, αφού ένας Μαθητής δεν μπορεί συγχρόνως να
βρίσκεται σε δύο ή περισσότερα Τμήματα, όπως επίσης και σαν αμοιβαία αποκλειόμενα με το
σύμβολο εμφανίζονται τα Τμήματα στα οποία κάνει Μάθημα ο ίδιος Καθητής και μόνον αυτός, αφού
ένας Καθητής δεν μπορεί συγχρόνως να βρίσκεται σε δύο ή περισσότερα Τμήματα.

Εικ. 21

Μπορείτε πέραν των παραπάνω να καθορίσετε και άλλα Τμήματα σαν αμοιβαία αποκλειόμενα
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι. Το σύμβολο που εμφανίζεται για τα αμοιβαία αποκλειόμενα από
τον χρήστη Τμήματα είναι το .
Αν θέλετε να αναιρέσετε το κάντε κλικ πάνω του. Τα αμοιβαία αποκλειόμενα των τριών δύο πρώτων
περιπτώσεων δεν αναιρούνται, δηλαδή αναιρούνται μόνο αυτά που τοποθετεί ο χρήστης.
Αποκλειόμενοι Καθηγητές:
Κάθε Καθηγητής με ποιούς άλλους Καθηγητές δεν μπορεί να κάνει συγχρόνως Μάθημα.
Εδώ Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να καθορίσετε ποιοί Καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν Μάθημα
συγχρόνως, είναι δηλαδή αμοιβαία αποκλειόμενοι.
Στο παράθυρο αυτό ήδη εμφανίζονται σαν αμοιβαία αποκλειόμενοι με το σύμβολο
Καθηγητές με τους θυγατρικούς που είναι εξ ορισμού αμοιβαία αποκλειόμενα.

οι μητρικοί
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Εικ. 21

Μπορείτε πέραν των παραπάνω να καθορίσετε και άλλους Καθηγητές σαν αμοιβαία αποκλειόμενους
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι. Το σύμβολο που εμφανίζεται για τους αμοιβαία αποκλειόμενους
από τον χρήστη Καθηγητές είναι το .
Αν θέλετε να αναιρέσετε το
κάντε κλικ πάνω του. Οι αμοιβαία αποκλειόμενοι της πρώτης
περίπτωσης δεν αναιρούνται, δηλαδή αναιρούνται μόνο αυτά που τοποθετεί ο χρήστης.
Για να καταστήσετε ένα ζεύγος πόρων συμβατό σε οποιοδήποτε από τα παράθυρα Συμβατότητας
κάντε κλίκ στην αντίστοιχη κενή κυψελίδα για να εμφανίσετε ένα .
Αντίστροφα κάντε κλικ σε κάποιο

για να καταστήσετε το ζεύγος ασύμβατο.
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Προειδοποίησης ή στο σύμβολο
Πληροφόρησης που
Κάντε δεξί κλικ στο σύμβολο
ενδεχομένως εμφανίζονται στις λίστες των Καθηγητών, των Τμημάτων, των Μαθητών, των
Μαθημάτων ή των Κτηρίων για να δείτε κάποια περαιτέρω προειδοποίηση ή πληροφόρηση που τους
αφορά.
Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι μη χρησιμοποιηθέντες πόροι (Καθηγητές-Τμήματα-ΑίθουσεςΜαθητές-Μαθήματα-Κτήρια).
Κλείστε το παράθυρο της Συμβατότητας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
18.

Γιά το Έντυπο των Επιλογών, βλ. Παράρτημα ΕΠΙΛΟΓΕΣ

19.

Γιά το Έντυπο των Εξετάσεων, βλ. Παράρτημα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

.

Αφού λοιπόν τελειώσατε με τον καθορισμό των δεδομένων σας, είστε έτοιμοι να 'τρέξετε' το
πρόγραμμα.
Κλείστε το παράθυρο της λίστας των Εντύπων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

Έχετε επανέλθει στο Κεντρικό Παράθυρο των λειτουργιών.
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Η Αυτόματη Σύνταξη του Προγράμματος
20.

της Σύνταξης στο κεντρικό παράθυρο. Εμφανίζεται το
Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
παράθυρο από το οποίο μπορούμε να καλέσουμε την αυτόματη σύνταξη του Ωρολογίου
Προγράμματος.

Εικ. 22

Σ΄ αυτό το παράθυρο βλέπουμε πληροφορίες που αφορούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που πρόκειται
να 'τρέξουμε'.
Βλέπουμε το πλήθος των Αιθουσών (Αίθουσες), των Καθηγητών (Καθηγητές), των αμιγών Τμημάτων
0ου Επιπέδου (Τμήματα) και των παραγομένων Τμημάτων 1ου+2ου Επιπέδου (Συνδιδασκαλίες)
καθώς επίσης πόσες ώρες πρέπει να δοθούν στα αμιγή Τμήματα (Ώρες Τμημάτων) και πόσες στα
παραγόμενα (Ώρες Συνδιδασκαλιών).
Βλέπουμε επίσης, το σύνολο των διδακτικών ωρών που πρέπει να συνολικά να αποδοθούν (Σύνολο
Ωρών), το σύνολο των διδακτικών ωρών που θα αποδοθούν (Σώρες προς Απόδοση) στο παρόν
“τρέξιμο” σύμφωνα με τις επιλογές που έχουμε κάνει, πόσες έχουν αποδοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή
(Αποδοθείσες Ώρες) και τις υπολοιπόμενες προς απόδοση ώρες (Απομένουσες Ώρες).
21.

Πρίν τρέξουμε το πρόγραμμα πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτό το τρέξιμο θα είναι για την
δημιουργία ενός νέου προγράμματος ή όχι.
Αν φυσικά είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει ξανατρέξει, τότε πάντα θα δημιουργείται ένα νέο
πρόγραμμα.
Αν το πρόγραμμα έχει ξανατρέξει, οπότε ήδη υπάρχει κάποιο πρόγραμμα σαν αποτέλεσμα, τότε
μπορεί να θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να διατηρηθεί και το νέο τρέξιμό μας να γίνει πάνω σ΄αυτό.
Έτσι λοιπόν έχουμε δύο επιλογές. Ή να επιλέξουμε '∆ημιουργία Νέου Προγράμματος' οπότε το
σύστημα αγνοεί τα αποτελέσματα, τα διαγράφει και δημιουργεί νέα ή να μην επιλέξουμε '∆ημιουργία
Νέου Προγράμματος' οπότε το σύστημα κτίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα θεωρώντας τα αποτελέσματα
που ήδη υπάρχουν σαν αρχικές συνθήκες και τα κρατάει στο νέο αποτέλεσμα.
Το σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να βγάλει πρόγραμμα είτε για το σύνολο των
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διδακτικών ωρών ή μόνο για τις διδακτικές ώρες των παραγομένων Τμημάτων 1ου + 2ου Επιπέδου,
επιλέγοντας ή όχι 'μόνο Τμήματα Συνδιδασκαλίας' .
Αυτή η δυνατότητα υπάρχει γιατί μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα μερικό πρόγραμμα για τα
παραγόμενα τμήματα που συνήθως είναι και πιό δύσκολα, να τα ελέγξετε και να τα τακτοποιήσετε
χειροκίνητα και αφού τελειώσετε να προχωρήσετε και στο τρέξιμο των υπολοίπων ωρών πάνω στο
υπάρχον μερικό πρόγραμμα των παραγομένων τμημάτων.
Ομοίως, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος (κατ’αρχήν) γιά τους Καθηγητές Συνδ/λίας
ή τα συνεχόμενα 2ωρα,3ωρα κλπ. αλλά και γιά επιλεγμένα Τμήματα Συνδ/λίας ή και επιλεγμένες
Σχέσεις (βλ. βήμα 15, Έντυπο ΣΧΕΣΕΙΣ).
Αφού λοιπόν αποφασίσουμε τι είδους τρέξιμο θέλουμε να κάνουμε, κάνουμε κλικ στο πλήκτροεικονίδιο
[ΟΚ] και το σύστημα αρχίζει αυτόματα να επεξεργάζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και να
αποδίδει ώρες.
Όταν το σύστημα τελειώσει με την απόδοση των ωρών μας εμφανίζει μήνυμα πως η διαδικασία της
Σύνταξης τελείωσε και είτε όλες οι ώρες έχουν αποδοθεί είτε κάποιες ώρες έχουν μείνει 'αδιάθετες'.
Αν έχουν μείνει 'Αδιάθετες Ώρες' δηλαδή διδακτικές ώρες που δεν έχουν 'μπεί' στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα ∆ιδασκαλίας πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των αδιαθέτων
ωρών (βλ. βήμα 23), για να έχουμε ένα πλήρες Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Κλείνουμε το παράθυρο της Σύνταξης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
22.

.

Πρίν τρέξουμε το πρόγραμμα έχουμε και μία άλλη δυνατότητα.
Έχουμε τη δυνατότητα να αποδώσουμε χειροκίνητα κάποιες ώρες στο πρόγραμμα τις οποίες
είτε τις θεωρούμε 'δύσκολες ώρες' είτε ξέρουμε εκ΄ των προτέρων ποιά ημέρα και ώρα πρέπει να
γίνονται αποκλειστικά αυτές.
Σημείωση
Η περιγραφόμενη δαιδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αν κάποιος θελήσει να αποδώσειι όλες τις ώρες χειροκίνητα, είτε γιατί
έχει ήδη δημιουργημένο πρόγραμμα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Για να το πετύχουμε αυτό κάνουμε τα εξής:
Κάνουμε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εμφάνιση στο κεντρικό παράθυρο. Εμφανίζεται το
παράθυρο των προγραμμάτων των Καθηγητών, Τμημάτων κλπ.
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Εικ. 23

Από τη στιγμή που το πρόγραμμα δεν έχει τρέξει για να υπάρχουν αποτελέσματα, τα προγράμματα
αυτά είναι κενά και όλες οι ώρες που έχουν ανατεθεί στους Καθηγητές θεωρούνται αδιάθετες ώρες.
23.

Αδιάθετες Ώρες.

Στο παράθυρο της Εμφάνισης κάνουμε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο

Εμφανίζεται μια λίστα με τις αδιάθετες ώρες του συγκεκριμένου Καθηγητή. Αφού το πρόγραμμα δεν
έχει τρέξει όλες οι ώρες του συγκεκριμένου Καθηγητή εμφανίζονται ως αδιάθετες.
Το παράθυρο της Εμφάνισης και το παράθυρο των Αδιαθέτων είναι συντονισμένα. Έτσι, αν έχουμε
εστιάσει στο πρόγραμμα ενός Καθηγητή στην Εμφάνιση, τότε στη λίστα των αδιαθέτων εμφανίζονται οι
αδιάθετες του ίδιου Καθηγητή. Αν θέλουμε να δούμε όλες τις αδιάθετες ώρες κάνουμε κλικ στην
επιλογή 'Όλες οι Ώρες'.
Στο Παράθυρο της Εμφάνισης επιλέγουμε τον Καθηγητή του οποίου θέλουμε να αποδώσουμε
χειροκίνητα κάποια ώρα. Κάνουμε κλικ στην θέση (Ημέρα και Ώρα) στην οποία θέλουμε να
τοποθετήσουμε την αδιάθετη ώρα. Καλούμε το παράθυρο των αδιαθέτων και εστιάζουμε στο ζευγάρι
Καθηγητή-Τμήματος την ώρα του οποίου θέλουμε να διαθέσουμε. Κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο
και
η συγκεκριμένη ώρα μπαίνει στο πρόγραμμα του Καθηγητή στην θέση που είναι προεπιλεγμένη.
της διδακτικής ώρας στη θέση της και εμφανίζεται ένα
. Η ώρα
Κάνουμε κλικ στο κενό πλαίσιο
είναι πλέον 'κλειδωμένη', δηλαδή δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω της τοποθέτησης άλλων ωρών.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις ώρες που θέλουμε να βάλουμε στο πρόγραμμα
χειροκίνητα για τον ίδιο ή και για άλλους Καθηγητές.
Κλείνουμε το παράθυρο των Αδιαθέτων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
24.

.

Βρισκόμαστε στο παράθυρο της Εμφάνισης. Στόχος μας είναι τώρα να τακτοποιήσουμε τις ώρες
που βάλαμε στις 'σωστές τους θέσεις'.
Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητο να γίνει διότι παρόλο που το σύστημα προσπαθεί να αποδώσει μία
αδιάθετη ώρα στην προεπιλεγμένη θέση του Προγράμματος, αν δεν μπορέσει, λόγω κάποιων
περιορισμών, να την αποδώσει εκεί, θα την αποδώσει σε κάποια άλλη θέση που μπορεί.
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Αν έχετε από την προηγούμενη διαδικασία κλειδωμένες ώρες κάντε κλικ στο πλήκτρο
Ξεκλείδωμα Όλων ώστε να ξεκλειδωθούν όλες οι ώρες αυτές και να μπορούν να μετακινηθούν.
Ή ξεκλειδώστε τες μία-μία αφήνοντας κλειδωμένες μόνο αυτές που είναι στις σωστές τους θέσεις. Για
να ξεκλειδώσετε μία ώρα κάντε κλικ στο πλαίσιο με το σύμβολο
πλαίσιο

ώστε να εμφανιστεί ένα κενό

.
Αδύνατη θέση
για μετακίνηση

Δυνατή θέση με
αύξηση κενών

Ώρα προς
μετακίνηση

Εικ. 24

Δυνατή θέση με
μείωση κενών

Κάντε δεξί κλικ στην ώρα που θέλετε να μετακινήσετε.
Εμφανίζονται όλες οι εναλλακτικές θέσεις που μπορεί να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη
διδακτική ώρα.
Οι εναλλακτικές θέσεις εμφανίζονται με κόκκινα, πράσινα και γκρί πλαίσια. Τα κόκκινα πλαίσια
υποδηλώνουν ότι θα έχουμε συνολικά αύξηση κενών ωρών, τα πράσινα μείωση και τα γκρι καμμία
μεταβολή των κενών (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. βήμα 41).
Αυτές οι επιδράσεις δεν μας ενδιαφέρουν σ΄ αυτή τη φάση γιατί αντικειμενικός μας σκοπός είναι να
πάει η ώρα στην επιθυμητή θέση ανεξαρτήτως κόστους.
Αρπάζουμε την ώρα με το ποντίκι και την αφήνουμε στη νέα της θέση (drag and drop).
Κάνουμε κλικ στο κενό πλαίσιο
της διδακτικής ώρας στη νέα της θέση και εμφανίζεται ένα
ώρα είναι πλέον 'κλειδωμένη', δηλαδή δεν μετακινείται σε περαιτέρω αλλαγές άλλων ωρών.

.Η

Αφού τακτοποιήσουμε όλες τις ώρες στις σωστές τους θέσεις κλείνουμε το παράθυρο της Εμφάνισης.
25.

Επανερχόμαστε στο παράθυρο της Σύνταξης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
παράθυρο.

στο κεντρικό

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο
[ΟΚ] της Σύνταξης, έχοντας πρώτα αποεπιλέξει την ένδειξη
'∆ημιουργία Νέου Προγράμματος', ώστε το σύστημα να διαθέσει τις υπόλοιπες ώρες και να
κρατήσει αυτές που βάλαμε χειροκίνητα.
Σημείωση
Όλες οι Ώρες που έχουν προ-αποδοθεί με χειροκίνητο τρόπο κλειδώνονται από το σύστημα αυτόματα πριν απο την αυτόματη
απόδοση των υπολοίπων ωρών που πρόκειται να γίνει από την διαδικασία της Σύνταξης.

Αφού τελειώσει η αυτόματη απόδοση των ωρών κλείνουμε το παράθυρο της Σύνταξης κάνοντας κλικ
.
στο πλήκτρο
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26.

Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση που έχουμε τρέξει το πρόγραμμα είτε εξ΄ αρχής είτε έχοντας
βάλει κάποιες αρχικές ώρες αλλά η αυτόματη σύνταξη μας έχει αφήσει αδιάθετες ώρες, δηλαδή
διδακτικές ώρες που δεν έχουν μπεί στο πρόγραμμα.
Την αποκατάσταση των αδιαθέτων την πετυχαίνουμε επαναλαμβάνοντας τα βήματα 23, 24 και 33.
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Η Εμφάνιση του Προγράμματος
27.

Εμφάνιση στο κεντρικό παράθυρο. Εμφανίζεται το παράθυρο
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
της Εμφάνισης των προγραμμάτων των Καθηγητών, Τμημάτων κλπ.
Το παράθυρο αυτό είναι από τα πιο σημαντικά παράθυρα του ΩΡΟΛΟΓΙΟ. Μπορείτε να το καλείτε ανά
πάσα στιγμή για να έχετε την εικόνα των Προγραμμάτων ανά Καθηγητή, ανά Τμήμα, ανά Αίθουσα και
ανά Μαθητή.
Εκτός απ΄ αυτή την εικόνα των Προγραμμάτων το Παράθυρο αυτό διαθέτει πολύ σημαντικές
λειτουργίες και βοηθητικά Παράθυρα για την διαχείριση του Προγράμματος.

28.

Το Παράθυρο της Εμφάνισης έχει την παρακάτω μορφή.

Πλήκτρα
Λειτουργιών
Πρόγραμμα
Καθηγητή

Κλειδωμένη
Ώρα

Απαγορευμένη
Περίοδος

Λίστα Επιλογής
Καθηγητή

Απαγορευμένη
Περίοδος Σχολείου
Επιλογή
Προγραμμάτων

Ένδειξη
Πληροφόρησης
Τμήμα
Υποδείξεων

Εικ. 25

Στο πάνω μέρος του Παραθύρου εμφανίζονται τα διάφορα πλήκτρα Λειτουργιών.
Εμφάνιση
Μετρητή Αλλαγών

Διαμόρφωση
Κελλιών

Γρήγορο
Σώσιμο

Επιλογή Ένδειξης
Μετακινήσεων

Αντιγραφή
Προγράμματος

Ξεκλείδωμα των
Ωρών του Προγρ.

Εμφάνιση Λίστας
Αλλαγών

Διαγραφή Ώρας
σε Αδιάθετη

Τοποθέτηση
Αδιάθετης Ώρας

Επεξεργασία
Ημερήσιου Προγρ.

Εμφάνιση
Διαθέσιμων Πόρων

Συγκεντρωτικές
Κατανομές

Εμφάνιση
Υποδείξεων

Έκθεση
Ελέγχου

Αλφαβητική
Διάταξη Καθηγητών

Συνοπτικά οι λειτουργίες των παραπάνω πλήκτρων είναι οι εξής:
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Γρήγορο Σώσιμο:
Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης αποθηκεύει στα πραγματικά Αρχεία τις μεταβολές που έχει κάνει
στο Πρόγραμμα
Αντιγραφή Προγράμματος:
Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης αντιγράφει το τρέχον Πρόγραμμα ή όλα τα Προγράμματα στο
Πρόχειρο (Clipboard) ώστε να μπορεί να τα αντιγράψει σε άλλο Πρόγραμμα, όπως στο Word ή στο
Excel. Λειτουργία Αντιγραφής-Επικόλλησης (Copy-Paste).
Εμφάνιση Μετρητή Αλλαγών:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται το Παράθυρο που καταμετρά τις ενδεχόμενες αλλαγές
που έχουν επέλθει στο Πρόγραμμα. Ο χρήστης εδώ μπορεί να κατοχυρώσει ή να απορρίψει συνολικά
τις αλλαγές που έχει κάνει ή να τις αναιρέσει βήμα-βήμα προς τα πίσω.
Επιλογή Ένδειξης Μετακινήσεων:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τι θα του εμφανίζεται στις θέσεις που
ενδεχομένως μετακινείται ή όχι μία Ώρα. Υπάρχουν τρείς επιλογές μετρητών: η εμφάνιση της
συνολικής μεταβολής των Κενών των Καθηγητών, η εμφάνιση της συνολικής μεταβολής των Κενών
των Τμημάτων και το πλήθος των Καθηγητών που εμπλέκονται (μετακινούνται) σε μία μεταβολή.
Επίσης υπάρχουν τρείς επιλογές ενδείξεων: η ένδειξη αμοιβαίας εναλλαγής Μαθήματος Εμφάνιση
Εναλλαγής Μαθημάτων, η ένδειξη απαγορευμένης ώρας Εμφάνιση Απαγορεύσεων και ένδειξη
κλειδωμένης ώρας Εμφάνιση Κλειδωμένων.
Ξεκλείδωμα των Ωρών:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο ο χρήστης ξεκλειδώνει όλες τις Ώρες όλων των Προγραμμάτων που
ενδεχομένως είναι κλειδωμένες. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως όταν θέλουμε να
ξεκλειδώσουμε όλα τα Προγράμματα που έχουν κλειδωθεί μετά από Σύνταξη Προγράμματος με
Αρχικές Συνθήκες, όπως έχουμε αναφέρει στο βήμα 24.
∆ιαμόρφωση Κελλιών:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται το Παράθυρο επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα
εμφανίζονται οι κυψελίδες ενός Προγράμματος. Τι περιεχόμενο θέλουμε να εμφανίζεται, πώς να είναι
στοιχημένο, ποιά χρώματα θα εμφανίζονται, ποια γραμματοσειρά θα χρησιμοποιείται κλπ.
∆ιαγραφή Ώρας σε Αδιάθετη:
Με αυτή την λειτουργία αφαιρούμε μία Ώρα από το Πρόγραμμα η οποία τοποθετείται φυσικά στη λίστα
των Αδιαθέτων Ωρών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβούμε σε πολύπλοκες αλλαγές στο
Πρόγραμμα και τελικά να επαναφέρουμε την Ώρα με την Αποκατάσταση των Αδιαθέτων.
Τοποθέτηση Αδιάθετης Ώρας:
Με αυτή την λειτουργία τοποθετούμε μία Ώρα από την λίστα των Αδιαθέτων Ωρών μέσα στο
Πρόγραμμα. Η διαδικασία περιγράφεται στο βήμα 23.
Εμφάνιση Λίστας Αλλαγών:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται το Παράθυρο με την λίστα όλων των αλλαγώνμετακινήσεων που κάνει το Σύστημα για κάθε αλλαγή που κάνει ο χρήστης. Όταν ο χρήστης κάνει μία
μετακίνηση μιας Ώρας το Σύστημα για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση εκτελεί και άλλες
ενδιάμεσες μεταβολές οι οποίες καταγράφονται στην Λίστα Αλλαγών.
Εμφάνιση ∆ιαθέσιμων Πόρων:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται ένα Παράθυρο με την λίστα όλων των διαθέσιμων
Καθηγητών ή των διαθέσιμων Αιθουσών για κάθε συγκεκριμένη Ώρα του Προγράμματος. Ετσι ο
χρήστης μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση Καθηγητή ή αντικατάσταση Αίθουσας αν αυτό είναι
επιτρεπτό.
Συγκεντρωτικές Κατανομές:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εμφανίζονται διάφορες Κατανομές που αφορούν τα Προγράμματα.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει:
Κατανομή Κενών: Εμφανίζει τα Κενά που έχει κάθε Καθηγητής ή κάθε Τμήμα.
Ημερήσια Κατανομή: Εμφανίζει το πλήθος των Ωρών που κάνει κάθε Καθηγητής (Τμήμα, Μαθητής,
Αίθουσα ή Μάθημα) κάθε Ημέρα του Προγράμματος.
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Κατανομή ανά Περίοδο: Εμφανίζει το πλήθος των Ωρών που κάνει κάθε Καθηγητής (Τμήμα,
Μαθητής, Αίθουσα ή Μάθημα) κάθε ∆ιδακτική Περίοδο του Προγράμματος.
Συνεχόμενη ∆ιδασκαλία: Εμφανίζει το πλήθος των Συνεχομένων Ωρών ∆ιδασκαλίας κάθε Καθηγητή
(ή Τμήματος) ανεξάρτητα απ΄ αυτές που έχουν ζητηθεί στα δεδομένα.
Χρήση Αιθουσών: Εμφανίζει για κάθε Ημέρα και Ώρα πόσες Αίθουσες έχουν χρησιμοποιηθεί σε
σχέση με πόσες είναι πραγματικά διαθέσιμες. Εμφανίζει επίσης την Συνολική - για όλο το εύρος
λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου - χρήση των Αιθουσών.
Μετακινήσεις σε Κτήρια: Εμφανίζει για κάθε Ημέρα το πλήθος των μετακινήσεων κάθε Καθηγητή ή
κάθε Τμήματος μεταξύ των Κτηρίων του Εκπαιδευτηρίου.
Επεξεργασία Ημερήσιου Προγράμματος:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να επανεπεξεργαστεί το Πρόγραμμα μιας
συγκεκριμένης Ημέρας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν απόντες Καθηγητές οπότε
πρέπει οι ώρες τους να αφαιρεθούν από το Πρόγραμμα και να γίνει επανεπεξεργασία για να
τακτοποιηθούν οι "τρύπες" που έχουν δημιουργηθεί.
Έκθεση Ελέγχου:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί δημιουργήσει και να εκτυπώσει μία Έκθεση
Ελέγχου του Προγράμματος. Αυτή περιλαμβάνει διάφορες ενότητες που αφορούν τις Αδιάθετες Ώρες,
την κατανομή των Κενών, την κατανομή των Ωρών κλπ.
Αλφαβητική ∆ιάταξη Καθηγητών:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει την διάταξη της λίστας των
Καθηγητών είτε σε Αλφαβητική σειρά είτε να την επαναφέρει στη σειρά Εισαγωγής.
Εμφάνιση Υποδείξεων:
Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται στο κάτω μέρος του Παραθύρου το τμήμα των
Υποδείξεων το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε για να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση διαφόρων στρεβλώσεων του κάθε Προγράμματος.
Προειδοποίησης ή στο σύμβολο
Πληροφόρησης που
Κάντε δεξί κλικ στο σύμβολο
ενδεχομένως εμφανίζονται στις λίστες των Καθηγητών, των Τμημάτων, των Αιθουσών ή των Μαθητών
για να δείτε κάποια περαιτέρω προειδοποίηση ή πληροφόρηση που τους αφορά.
Θα αναφερθούμε παρακάτω αναλυτικότερα σε ορισμένες από τις παραπάνω λειτουργίες.
29.

∆ιαμόρφωση Κελλιών στο παράθυρο της Εμφάνισης.
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εμφανίζεται το Παράθυρο της ∆ιαμόρφωσης των Κυψελίδων του Προγράμματος.

Εικ. 26
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Θεωρήστε οτι κάθε κυψελίδα του Προγράμματος που αναφέρεται σε μία Ημέρα και Ώρα αποτελείται
από τέσσερα τμήματα. Ένα άνω-αριστερά, ένα άνω-δεξιά, ένα κάτω-αριστερά και ένα κάτω-δεξιά.
Για κάθε είδος Προγράμματος δηλαδή Καθηγητών, Τμημάτων, Αιθουσών ή Μαθητών μπορείτε να
επιλέξετε τι θα περιέχει κάθε τμήμα της κυψελίδας.
Για παράδειγμα στο Πρόγραμμα των Αιθουσών το άνω-αριστερό τμήμα περιέχει τον Καθηγητή, το
άνω-δεξί παραμένει κενό, το κάτω-αριστερό περιέχει το Τμήμα και το κάτω-δεξί το Μάθημα.
Κάνοντας διπλό-κλικ στο χρωματισμένο δείγμα που εμφανίζεται δεξιότερα μπορείτε να επιλέξετε το
είδος και το μέγεθος της Γραμματοσειράς για κάθε τμήμα της κυψελίδας, την Στοίχιση του
περιεχομένου καθώς και το Χρώμα με το οποίο θα χρωματίζεται το κάθε τμήμα.
Αφού κάνετε τις επιλογές σας κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ].
Αν θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του Συστήματος κάντε κλικ στο πλήκτρο [Αρχικές
Ρυθμίσεις].
Κλείστε το παράθυρο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
30.

.

Έλεγχος στο παράθυρο της Εμφάνισης και επιλέξτε
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εκτύπωση. ∆ημιουργείται η Έκθεση Ελέγχου του Προγράμματος και εμφανίζεται το παράθυρο
προεπισκόπισης της Έκθεσης. Επιλέξτε πριν την εκτύπωση Εκτυπωτής, για να καθορίσετε τον
εκτυπωτή για τον οποίο θα δημιουργηθεί η Έκθεση.

Εικ. 27

Κινηθείτε στις διάφορες Σελίδες της Έκθεσης με τα πλήκτρα προώθησης στο κάτω μέρος του
Παραθύρου.
Kάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
εκτυπώσετε την Έκθεση (βλ. βήμα 59).

Εκτύπωση στο πάνω μέρος του Παραθύρου για να

Κλείστε το παράθυρο της Έκθεσης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.
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31.

Μετρητής Αλλαγών στο παράθυρο της Εμφάνισης.
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εμφανίζεται το παράθυρο με τον μετρητή των Αλλαγών που έχουν γίνει στο Πρόγραμμα.
Κάθε τροποποίηση του Προγράμματος είτε αυτόματη όπως η απόδοση των Αδιαθέτων Ωρών είτε
χειροκίνητη όπως η τοποθέτηση ενός Απαγορευτικού, η τοποθέτηση ενός Κλειδώματος, η Μετακίνηση
μιας ώρας από μία θέση σε μιάν άλλη κλπ θεωρούνται Αλλαγές και καταγράφονται στον Μετρητή
Αλλαγών.
Αποδοχή όλων
των Αλλαγών

Ένα Βήμα
Πίσω
Απόρριψη όλων
των Αλλαγών
Εικ. 28

Μπορείτε να αποδεχτείτε όλες συνολικά τις Αλλαγές, να τις απορρίψετε όλες ή να κάνετε ένα βήμα
πίσω απορρίπτοντας μόνο την τελευταία, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πλήκτρα. Όταν ο μετρητής
είναι 0 τα πλήκτρα αυτά είναι ανενεργά.
Αφήστε το παράθυρο των Αλλαγών ανοικτό και τοποθετήστε το στην άκρη της οθόνης σας.
32.

Λίστα Αλλαγών στο παράθυρο της Εμφάνισης. Εμφανίζεται το
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
παράθυρο με τη λίστα όλων των μετακινήσεων από τις οποίες αποτελείται κάθε Αλλαγή του
Προγράμματος.

Εικ. 29

Αυτή η λίστα εμφανίζει την Βασική Αλλαγή που έχει κάνει ο χρήστης με το σύμβολο
αλλαγή που απαιτήθηκε για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή του χρήστη.

, και κάθε άλλη

Συμβουλευόμενοι το παράθυρο αυτό μπορείτε να ξέρετε ποιές ακριβώς τροποποιήσεις έγιναν στο
Πρόγραμμά σας εξ΄αιτίας κάποιας Αλλαγής.
Αφήστε το παράθυρο της Λίστας Αλλαγών ανοικτό και τοποθετήστε το στην άκρη της οθόνης σας.
33.

Αδιάθετες Ώρες στο παράθυρο της Εμφάνισης. Εμφανίζεται το
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
παράθυρο με τη λίστα των Αδιαθέτων Ωρών του Προγράμματος. Αυτή η λίστα εμφανίζει τις ώρες που
το πρόγραμμα δεν έχει καταφέρει να αποδώσει κατά την διαδικασία της Αυτόματης Σύνταξης.
Πρώτο μέλημά μας είναι πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία να αποδώσουμε αυτές τις
Αδιάθετες Ώρες.
Αν προηγουμένως έχετε τρέξει το Πρόγραμμα σε δύο φάσεις (βλ βήματα 21, 22) καί έχετε κλειδωμένες
ώρες κάντε κλικ στο πλήκτρο

Ξεκλείδωμα Όλων ώστε να ξεκλειδωθούν όλες οι ώρες αυτές.
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Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Απόδοση των Αδιαθέτων Ωρών στο Παράθυρο των
Αδιαθέτων Ωρών. Το σύστημα θα προσπαθήσει να αποδώσει τις Αδιάθετες Ώρες καταστρατηγώντας
ενδεχομένως την απαίτηση για ισοκατανομή των ωρών και την απαίτηση για ικανοποίηση των
συνεχομένων ωρών που έχουν ζητηθεί, πράγμα που δεν γίνεται κατά την αυτόματη Σύνταξη.

Εικ. 30

Αν μετά από αυτή την λειτουργία εξακολουθούν και παραμένουν Αδιάθετες Ώρες, τότε το πρόβλημα
είναι πιό σύνθετο.
Ο πρώτος λόγος για να μην μπαίνουν οι ώρες είναι να μήν υπάρχει κοινός διαθέσιμος χώρος για το
ζευγάρι Καθηγητή-Τμήματος που πρόκειται να 'μπεί' στο Πρόγραμμα. Για να δημιουργηθεί αυτός ο
κοινός χώρος πρέπει πιθανότατα να αναιρεθούν απαγορευτικά για τον Καθηγητή ή για το Τμήμα ή και
για τα δύο σε μία συγκεκριμένη Ημέρα και Ώρα ώστε και ο Καθηγητής και το Τμήμα να έχουν "τρύπα"
αυτήν την Ημέρα και Ώρα.
∆εύτερος λόγος για να μην μπαίνουν οι ώρες είναι ο Καθηγητής να κάνει άλλο μάθημα εκεί που το
Τμήμα έχει τρύπα. Για να δημιουργηθεί κοινός χώρος μετακινήστε την ώρα του Καθηγητή σε άλλη
θέση, ώστε και ο Καθηγητής και το Τμήμα να έχουν κοινή "τρύπα". Αν η ώρα του Καθηγητή δεν
μετακινείται, διαγράψτε την ώρα με την λειτουργία ∆ιαγραφή Ώρας
μεταφέροντας το πρόβλημα πλέον σε αυτήν.

κάνοντάς την Αδιάθετη και

Άλλος λόγος για να μην μπαίνουν οι ώρες είναι κάποιο Μητρικό ή γενικότερα Ασύμβατο Τμήμα να
κάνει άλλο μάθημα εκεί που το Τμήμα και ο Καθηγητής έχει τρύπα. Για να δημιουργηθεί κοινός
χώρος, μετακινήστε την ώρα του Ασύμβατου Τμήματος σε άλλη θέση.
και η ώρα που έχετε
Αφού δημιουργήσετε τον κοινό διαθέσιμο χώρο κάντε κλικ στο σύμβολο
επιλέξει για απόδοση θα αποδοθεί στην κοινή "τρύπα". Μετακινήστε την ώρα σε άλλη θέση και
αποκαταστήστε τα απαγορευτικά που ενδεχομένως έχετε αναιρέσει.
Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να αποκαταστήσετε όλες τις Αδιάθετες Ώρες.
Κλείστε το παράθυρο των Αδιαθέτων Ωρών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
.
34.

Θα περάσουμε τώρα στις αυτόματες βελτιστοποιήσεις του Προγράμματος
Πολύ Σημαντική Σημείωση
Η εμφάνιση ενός προγράμματος στη συνηθισμένη μορφή του Συνολικού προγράμματος , με
τους Καθηγητές σε γραμμές και τις ημεροώρες σε στήλες, εξαντλεί τη χρησιμότητά της στην
εκτύπωη μιάς τέτοιας απεικόνισης. Πληροφορία, για το αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό
ή όχι, δεν μπορεί να αντλήσει κανείς κοιτάζοντας ουσιαστικά έναν πίνακα με πχ. 40 γραμμές
και 40 στήλες με 600 κατειλλημμένα κελιά από τα 1600.
Ομοίως βέβαια, δεν αντλεί την αναγκαία πληροφορία παρατηρώντας το πρόγραμμα ενός
μόνον Καθηγητή. ΟΜΩΣ, η δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης των παραθύρων των
κατανομών που θα περιγράψουμε παρακάτω, είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε ανά πάσα
στιγμή τις πιθανές στρεβλώσεις που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα, αφού στα παράθυρα
αυτά ανανεώνεται το περιεχόμενο τους σε πραγματικό χρόνο (real-time) σε κάθε αλλαγή που
επέρχεται στο πρόγραμμα, αυτόματα ή «χειροκίνητα».
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Συνιστάται λοιπόν, κάθε φορά που ανοίγουμε το παράθυρο της ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, να ανοίγουμε
συγχρόνως και τουλάχιστον τις 2 πρώτεες Κατανομές, ΚΕΝΩΝ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ, αφού αυτέες
παρέχουν το 90% των πληροφοριών που καθορίζουν αν ένα πρόγραμμα είναι καλό ή όχι Αν
βέβαια, η οθόνη μας διαθέτει υψηλή ανάλυση (πχ. >= 1600 x 1200), τότε με κατάλληλη
προσαρμογή των παραθύρων, μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα ανοικτές (σχεδόν) όλες τις
Κατανομές.

Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης. Εμφανίζεται το
μενού επιλογής του Παραθύρου κάθε διαθέσιμης Κατανομής.

Κάντε κλικ σε κάθε επιλογή για να εμφανίσετε το αντίστοιχο Παράθυρο. Αν ένα Παράθυρο είναι
ανοιγμένο η αντίστοιχη επιλογή εμφανίζεται τσεκαρισμένη.
35.

Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε Κατανομή Κενών. Εμφανίζεται το παράθυρο με τα Κενά για κάθε Καθηγητή και
κάθε Τμήμα.
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Εικ. 31

Στο πρώτο καρτελάκι Καθηγητές εμφανίζονται τα κενά των Καθηγητών σε στήλες. Για να εμφανίσετε
περισσότερες στήλες στο παράθυρό σας κάντε κλικ στο δεξί βελάκι στο πλήκτρο
μειώσετε τις στήλες που εμφανίζονται κάντε κλικ στο αριστερό βελάκι του ίδιου πλήκτρου.

. Για να

εμφανίζεται αν ο Καθηγητής έχει πολλαπλά κενά την ίδια ημέρα.
Το σύμβολο
Τα κιτρινα τουβλάκια σε κάθε Καθηγητή αναπαριστούν τα κενά ενώ τα γκρι τουβλάκια το σύνολο των
ωρών. Ο αριθμός εκφράζει το πλήθος των κενών.
Με την επιλογή "μόνο μεταξύ ∆ιδακτικών Περιόδων" προσμετρώνται μόνο τα κενά μεταξύ
διδακτικών περιόδων, αλλιώς προσμετρώνται και οι κενές πρώτες και τελευταίες ώρες.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Τροποποίηση Κενών και επιλέξτε την επιλογή "Μείωση Κενών". Το
σύστημα ξεκινάει την διαδίκασία μείωσης των Κενών των Καθηγητών σύμφωνα με την επιλεγμένη
Μέθοδο Μείωσης.
Οι Μέθοδοι Μείωσης είναι οι εξής:
1ος τύπος :

Βελτιστοποίηση κενών κάθε καθηγητή, χωρίς αύξηση των συνολικών.

2ος τύπος :

Βελτιστοποίηση της μέσης τιμής των κενών ανά καθηγητή.

3ος τύπος :

Βελτιστοποίηση κενών για κάθε καθηγητή, με σύγχρονη βελτιστοποίηση της μέσης τιμής.
(σύζευξη 1ου και 2ου τύπου).

4ος τύπος :

Βελτιστοποίηση κενών για κάθε καθηγητή, με σύγχρονη βελτιστοποίηση της μέσης
τετραγωνικής απόκλισης.

5ος τύπος :

Βελτιστοποίηση της μέσης τιμής των κενών ανά καθηγητή, με σύγχρονη βελτιστοποίηση της
μέσης τετραγωνικής απόκλισης.

Αφού η διαδικασία Μείωσης Κενών τελειώσει αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις Αλλαγές στο αντίστοιχο
Μήνυμα Επιβεβαίωσης.
Μία άλλη επιλογή είναι αφού κάνετε κλικ στο πλήκτρο
Τροποποίηση Κενών να επιλέξετε την
επιλογή "Αύξηση Κενών". Το σύστημα ξεκινάει την διαδίκασία αύξησης των Κενών των Καθηγητών
σύμφωνα με την επιλεγμένη Μέθοδο. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη αν ο σκοπός μας είναι να έχουμε
όσο το δυνατόν περισσότερο τους Καθηγητές μας στο Εκπαιδευτήριο.
36.

Κάντε κλικ στο δεύτερο καρτελάκι Τμήματα οπότε και εμφανίζονται τα κενά των Τμημάτων σε στήλες.
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Εικ. 32

Και σ΄αυτό το παράθυρο ισχύουν όσα αναφέραμε για το παράθυρο των Καθηγητών.
Με την επιλογή "με κενά Συνδιδασκαλιών" προσμετρώνται και τα Κενά των Θυγατρικών
Παραγομένων Τμημάτων κάθε Τμήματος, αλλιώς προσμετρώνται μόνο τα Κενά κάθε Τμήματος
αυτόνομα.
Κλείστε το παράθυρο των Κενών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
37.

.

Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε Ημερήσια Κατανομή. Εμφανίζεται τις ώρες που κάνει κάθε Καθηγητής, Τμήμα ή
Μαθητής για κάθε Ημέρα του Προγράμματος.

Εικ. 33

Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Κατανομής. Αυτές είναι:

Αποκατάσταση και επιλέξτε μία από τις επιλογές Αποκατάστασης της

50

ΩΡΟΛΟΓΙΟ - Οδηγός Εκμάθησης
Η Αποκατάσταση Ισοκατανομής:
Η λειτουργία αυτή ισοκατανέμει τις ώρες διδασκαλίας των Καθηγητών σε όλο το εύρος των Ημερών
του Προγράμματός σας. Οι Καθηγητές με ανισοκατανομή εμφανίζουν το σύμβολο
.
Η Αποκατάσταση Αδιαθέτων Πολυώρων:
Η λειτουργία αυτή αποκαθιστά τις συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας των Καθηγητών όπως έχουν ζητηθεί
στα δεδομένα. Οι Καθηγητές των οποίων τα προγράμματα δεν ικανοποιούν το πλήθος των
.
συνεχομένων ωρών που έχουν ζητηθεί, εμφανίζουν το σύμβολο
Η Αποκατάσταση Μεγίστου Αριθμού Ωρών Ημερησίως:
Η λειτουργία αυτή μειώνει τις Ημερήσιες Ώρες διδασκαλίας των Καθηγητών αν αυτός υπερβαίνει την
μέση αναμενόμενη τιμή ανά ημέρα. Οι Καθηγητές με υπέρβαση στις Ημερήσιες Ώρες ∆ιδασκαλίας
εμφανίζουν κόκκινη ένδειξη στην αντίστοιχη Ημέρα.
Οι κλειδωμένοι Καθηγητές εμφανίζουν το σύμβολο

.

Το σύστημα ξεκινάει την διαδικασία της Αποκατάστασης της Κατανομής των Καθηγητών σύμφωνα με
την επιλογή σας. Αφού η διαδικασία τελειώσει αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις Αλλαγές στο αντίστοιχο
Μήνυμα Επιβεβαίωσης.
Την ίδια διαδικασία μπορείτε να ακολουθήσετε και για τα Τμήματα.
Κλείστε το παράθυρο της Ημερήσιας Κατανομής κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
37.

.

Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε Κατανομή ανά Περίοδο. Εμφανίζεται το παράθυρο με την Κατανομή των
διδακτικών Ωρών ανά Περίοδο για κάθε Καθηγητή καθώς και την Κατανομή των Συνεχομένων
Πολυώρων για κάθε Καθηγητή.

Εικ. 34

Στο Παράθυρο με την Κατανομή των διδακτικών Ωρών ανά Περίοδο για κάθε Καθηγητή μπορείτε να
ισοκατανείμετε τις διδακτικές ώρες κάθε Περιόδου ξεχωριστά μεταξύ των Καθηγητών.
Επιλέξτε για ποιά Περίοδο θέλετε να γίνει η ισοκατανομή από το πλήκτρο
κλικ στα βελάκια.

κάνοντας

Οι ∆ιδακτικές Περίοδοι στις οποίες ένας Καθηγητής δεν είναι δυνατόν να κάνει μάθημα, δηλαδή να
πάρει ώρες, εμφανίζονται χρωματισμένες γκρι.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Επεξεργασία και επιλέξτε την μία δυνατή επιλογή Ισοκατανομή της
τάδε Ώρας δηλ. της ώρας που έχετε προεπιλέξει.
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Το σύστημα ξεκινάει την διαδικασία της Αποκατάστασης της Ισοκατανομής των διδακτικών ωρών των
Καθηγητών σύμφωνα με την επιλογή σας. Αφού η διαδικασία τελειώσει αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις
Αλλαγές στο αντίστοιχο Μήνυμα Επιβεβαίωσης.
Τις ίδιες διαδικασίες μπορείτε να ακολουθήσετε και για τα Τμήματα, τις Αίθουσες και τα Μαθήματα.
Κλείστε το παράθυρο της Κατανομής ανά Περίοδο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
38.

.

Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε Συνεχόμενη ∆ιδασκαλία για να εμφανίσετε την Κατανομή των Συνεχομένων
Πολυώρων για κάθε Καθηγητή, Τμήμα ή Μαθητή.
Στο Παράθυρο με την Κατανομή των Συνεχομένων διδακτικών Ωρών ανά Περίοδο για κάθε Καθηγητή
μπορείτε να διασπάσετε κάποιο Συνεχόμενο Πολύωρο μαζικά για όλους τους Καθηγητές.
Επιλέξτε ποιό Συνεχόμενο Πολύωρο θέλετε να διασπάσετε από το πλήκτρο
κλικ στα βελάκια.

κάνοντας

Εικ. 35

Τα Πολύωρα που δεν μπορούν να εμφανιστούν σε κάποιον Καθηγητή εμφανίζονται χρωματισμένα
γκρι.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Επεξεργασία και επιλέξτε την μία δυνατή επιλογή ∆ιάσπαση Συνεχούς
∆ιδασκαλίας τάδε Πολυώρου δηλ. του πολυώρου που έχετε προεπιλέξει.
Το σύστημα ξεκινάει την διαδικασία της ∆ιάσπασης των Συνεχομένων διδακτικών ωρών των
Καθηγητών σύμφωνα με την επιλογή σας. Αφού η διαδικασία τελειώσει αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις
Αλλαγές στο αντίστοιχο Μήνυμα Επιβεβαίωσης.
Κλείστε το παράθυρο της Κατανομής Ωρών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.
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39.

Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε Χρήση Αιθουσών. Εμφανίζεται το παράθυρο με την Κατανομή των διδακτικών
Ωρών σε κάθε Αίθουσα.
Στο πρώτο καρτελάκι εμφανίζεται η χρήση των Αιθουσών ανά διδακτική Περίοδο για κάθε Κτήριο
δηλ. πόσες Αίθουσες χρησιμοποιούνται ως προς τις διαθέσιμες κάθε περιόδου.

Εικ. 36

Με την επιλογή "Όλα τα Κτήρια" εμφανίζεται η χρήση των Αιθουσών ανεξαρτήτως Κτηρίου συνολικά.
Στο δεύτερο καρτελάκι <Συνολική> εμφανίζεται η συνολική χρήση κάθε Αίθουσας, δηλ. πόσες
διδακτικές ώρες γίνεται μάθημα στη συγκεκριμένη Αίθουσα σε σχέση με τις διαθέσιμες ώρες για όλες
τις ημέρες του Προγράμματος.

Εικ. 37

Για να εμφανίσετε περισσότερες στήλες στο παράθυρό σας κάντε κλικ στο δεξί βελάκι στο πλήκτρο
. Για να μειώσετε τις στήλες που εμφανίζονται κάντε κλικ στο αριστερό βελάκι του ίδιου
πλήκτρου.
Τα κίτρινα τουβλάκια σε κάθε Αίθουσα αναπαριστούν τις περιόδους που γίνεται χρήση της Αίθουσας
κενά, ενώ τα γκρι τουβλακια το σύνολο των ωρών που είναι διαθέσιμη η Αίθουσα. Τα σκούρα κόκκινα
τουβλάκια αναπαριστούν τις κλειδωμένες ώρες της Αίθουσας, ώρες που φυσικά δεν μπορούν να
"πάνε" σε άλλη Αίθουσα. Ο αριθμός εκφράζει το πλήθος των περιόδων που γίνεται χρήση της
Αίθουσας.
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Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να κάνετε ελαχιστοποίηση χρήσης κάποιας Αίθουσας. Η λειτουργία αυτή
προσπαθεί να "στείλει" τις ώρες που γίνονται σε μία Αίθουσα στις υπόλοιπες Αίθουσες και μπορεί να
οδηγήσει σε ολική απελευθέρωση της Αίθουσας αυτής.
Κάντε διπλό κλικ στον αριθμό της Αίθουσας της οποίας θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τη χρήση, οπότε
θα εμφανιστεί το σύμβολο
Αίθουσας.

. Κάντε κλικ στο πλήκτρο

Ελαχιστοποίηση Χρήσης

Το σύστημα ξεκινάει την διαδικασία της Ελαχιστοποίησης Χρήσης της Αίθουσας που έχετε επιλέξει.
Αφού η διαδικασία τελειώσει αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις Αλλαγές στο αντίστοιχο Μήνυμα
Επιβεβαίωσης.
Κλείστε το παράθυρο της Χρήσης Αιθουσών κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
40.

.

Κατανομές στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε Μετακινήσεις σε Κτήρια. Εμφανίζεται το παράθυρο με το πλήθος των
Μετακινήσεων από Κτήριο σε Κτήριο για κάθε Καθηγητή ή κάθε Τμήμα και για κάθε Ημέρα του
Προγράμματος.

Εικ. 38

Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Μείωση Μετακινήσεων. Το σύστημα ξεκινάει την διαδικασία μείωσης
των Μετακινήσεων των Καθηγητών από Κτήριο σε Κτήριο αν βρίσκεστε στο καρτελάκι Καθηγητές, ενώ
αν βρίσκεστε στο καρτελάκι Τμήματα ξεκινάει την διαδικασία μείωσης των Μετακινήσεων των
Τμημάτων.
Αφού η διαδικασία τελειώσει αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις Αλλαγές στο αντίστοιχο Μήνυμα
Επιβεβαίωσης.
Κλείστε το παράθυρο της Μετακινήσεων σε Κτήρια κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.
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Η Τροποποίηση του Προγράμματος
41.

Ενώ βρίσκεστε στο Παράθυρο της Εμφάνισης επιλέξτε ένα Καθηγητή από τη λίστα των Καθηγητών και
ενώ βλέπετε το Πρόγραμμα του Καθηγητή κάντε κλικ σε μία διδακτική του ώρα και αμέσως μετά δεξί
κλικ πάνω της για να ενεργοποιήσετε την διαδικασία των Μετακινήσεων.

Ώρα προς
μετακίνηση

Δυνατή θέση με
μείωση κενών
Αδύνατη θέση
λόγω Απαγόρευσης

Αδύνατη θέση
λόγω Κλειδώματος
Δυνατή θέση με
αύξηση κενών

Εικ. 39

Σε διάφορες θέσεις του Προγράμματος εμφανίζονται διάφορες ενδείξεις. Αυτές εξαρτώνται απο το τι
έχετε επιλέξει στη λίστα Ενδείξεις Μετακινήσεων.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
ενδείξεων:

Ενδείξεις Μετακινήσεων οπότε και εμφανίζεται η λίστα επιλογής των

Υπάρχουν τρείς επιλογές μετρητών: η εμφάνιση της συνολικής μεταβολής των Κενών των
Καθηγητών, η εμφάνιση της συνολικής μεταβολής των Κενών των Τμημάτων και το πλήθος των
Καθηγητών που εμπλέκονται (μετακινούνται) σε μία μεταβολή. Αυτές επιλέγονται εναλλακτικά και
μας δείχνουν που μπορεί να μετακινηθεί μία ώρα.
Επίσης υπάρχουν τρείς επιλογές ενδείξεων: η ένδειξη αμοιβαίας εναλλαγής Μαθήματος Εμφάνιση
Εναλλαγής Μαθημάτων, η ένδειξη απαγορευμένης ώρας Εμφάνιση Απαγορεύσεων και ένδειξη
κλειδωμένης ώρας Εμφάνιση Κλειδωμένων.
Οι Ενδείξεις που μπορούν να εμφανιστούν είναι οι εξής:
Ένδειξη επιτρεπτής θέσης με μείωση των Συνολικών Κενών.
Ένδειξη επιτρεπτής θέσης με αύξηση των Συνολικών Κενών.
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Ένδειξη επιτρεπτής θέσης χωρίς αύξηση των Συνολικών Κενών, ούτε αυξομείωσης των
κενών κανενός Καθηγητή.
Ένδειξη επιτρεπτής θέσης χωρίς αύξηση των Συνολικών Κενών, με αυξομείωση όμως των
κενών κάποιων (τουλάχιστον 2) Καθηγητών.
Ένδειξη επιτρεπτής θέσης μόνο για αμοιβαία εναλλαγή των Μαθημάτων.
Ένδειξη μη επιτρεπτής θέσης λόγω χρονικής απαγόρευσης κάποιου εμπλεκόμενου.
Ένδειξη μη επιτρεπτής θέσης λόγω κλειδώματος ώρας κάποιου εμπλεκόμενου.
Για να μετακινήσετε την ώρα κάντε κλικ πάνω της σύρτε το ποντίκι χωρίς να αφήσετε το αριστερό του
πλήκτρο και αφήστε το στην θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί (drag & drop).

Εικ. 40

Το Παράθυρο της Λίστας Αλλαγών σας δείχνει ποιές μετακινήσεις αναλυτικά έχουν γίνει για να
πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή.
Το Παράθυρο των Αλλαγών αυξάνει τον μετρητή των αλλαγών κατά ένα. Αποδεχτείτε ή απορρίψτε
την Αλλαγή στο Παράθυρο Αλλαγών (βλ. βήμα 31). Την αποδοχή ή την απόρριψη μπορείτε να την
κάνετε και αφου έχετε πραγματοποιήσει περισσότερες από μία αλλαγές.
42.

Μία άλλη ενδεχόμενη αλλαγή είναι η εναλλαγή Μαθήματος μιας ώρας με το Μάθημα μιάς άλλης
ώρας.
Κάντε κλικ σε μία ώρα της οποίας θέλετε να αλλάξετε το Μάθημα και αμέσως μετά δεξί κλικ πάνω της.
Οι επιτρεπτές θέσεις για τις οποίες επιτρέπεται να γίνει εναλλαγή Μαθήματος είναι αυτές που ο
Καθηγητής κάνει μάθημα με το ίδιο Τμήμα αλλά διαφορετικό Μάθημα και μαρκάρονται με την ένδειξη
.
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Μάθημα προς
μετακίνηση

Δυνατή θέση με
εναλλαγή Μαθήματος

Εικ. 41

Για να αλλάξετε το Μάθημα κάντε κλικ πάνω στην ώρα του Μαθήματος σύρτε το ποντίκι χωρίς να
αφήσετε το αριστερό του πλήκτρο και αφήστε το στην θέση στην οποία βρίσκεται το Μάθημα με το
οποίο θέλετε να αλλάξει.

Εικ. 42

Παρατηρείτε ότι η αρχική ώρα έχει το Μάθημα της τελικής και η τελική το Μάθημα της Αρχικής.
Αυτή η Αλλαγή πραγματοποιείται οριστικά και δεν αναιρείται από το Παράθυρο Αλλαγών παρά μόνο
με την αντίστροφη διαδικασία.
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Σημείωση
Κατά την διαδικασία Αλλαγής Μαθήματος το Παράθυρο της Λίστας Αλλαγών δεν σας εμφανίζει αυτή την αλλαγή αφού δεν
εμπλέκονται άλλοι Καθηγητές. Επίσης το Παράθυρο των Αλλαγών δεν αυξάνει τον μετρητή των αλλαγών κατά ένα αφού η
Αλλαγή Μαθήματος μπορεί να αναιρεθεί με την αντίστροφη διαδικασία.

43.

Άλλες Αλλαγές που μπορούμε να επιφέρουμε στο Πρόγραμμα είναι να κλειδώσουμε ή να
ξεκλειδώσουμε κάποια ώρα είτε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ένα απαγορευτικό σε κάποια
διδακτική περίοδο.
Για να κλειδώσετε μία ώρα κάντε κλικ στο σύμβολο

της συγκεκριμένης ώρας οπότε εμφανίζεται

.Η ώρα τώρα είναι κλειδωμένη, δηλ. δεν πρόκειται να μετακινηθεί ή να συμμετάσχει σε καμμία
ένα
μετακίνηση στο εξής.
Αντίστροφα για να ξεκλειδώσετε μία ώρα κάντε κλικ στο σύμβολο

της συγκεκριμένης ώρας

.Η ώρα πλέον είναι ελεύθερη να μετακινείται.

οπότε εμφανίζεται ένα

Αν θέλετε να κλειδώσετε ή αντίστροφα να ξεκλειδώσετε ολόκληρο το Πρόγραμμα ενός Καθηγητή
κάντε διπλό κλικ στη λίστα των Καθηγητών και στο τμήμα του αύξοντα αριθμού του
.
της ελεύθερης

Για να απαγορεύσετε να γίνεται μάθημα σε μία περίοδο κάντε κλικ στο σύμβολο

.Η περίοδος τώρα είναι απαγορευμένη, δηλ. δεν πρόκειται να
περιόδου οπότε εμφανίζεται ένα
τοποθετηθεί διδακτική ώρα στη συγκεκριμένη θέση.
Αντίστροφα για να απελευθερώσετε μία περίοδο κάντε κλικ στο σύμβολο
περιόδου οπότε εμφανίζεται ένα

και η περίοδος απελευθερώνεται για διδασκαλία.

Θυμίζουμε πως οι απαγορευμένες ώρες λόγω Ωραρίου του Σχολείου
Έντυπα-Ωράριο στο καρτελάκι Σχολείο.
44.

της συγκεκριμένης

απελευθερώνονται μόνο στα

Άλλη ενδεχόμενη αλλαγή που μπορούμε να επιφέρουμε στο Πρόγραμμα είναι να μετακινήσουμε
κάποιες διαδοχικές συνεχόμενες ώρες σε νέα θέση χωρίς αυτές να διασπαστούν ή να
δημιουργήσουμε συνεχόμενες ώρες από διασπασμένες.
της πρώτης ώρας που θέλετε να μετακινήσετε ως

Κάντε κλικ πατώντας το Ctrl στο σύμβολο
συνεχόμενη, οπότε εμφανίζεται το σύμβολο

.

Κάντε κλικ πατώντας το Ctrl στο σύμβολο της δεύτερης ώρας που θέλετε να μετακινήσετε ως
συνεχόμενη, οπότε εμφανίζεται το σύμβολο

.

Έτσι διαδοχικά δημιουργείτε την αλυσίδα των συνεχομένων ωρών που θέλετε να μετακινήσετε.
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Επιλεγμένη Αλυσίδα
προς μετακίνηση

Δεκτή νέα θέση
της Αλυσίδας

Εικ. 43

και αμέσως μετά δεξί κλικ πάνω της. Θα
Κάντε κλικ στην πρώτη ώρα της αλυσίδας με το σύμβολο
εμφανιστούν οι δυνατές θέσεις που μπορεί να μετακινηθεί αυτή η αλυσίδα ώς συνεχόμενες ώρες.
Για να μετακινήσετε την αλυσίδα κάντε κλικ πάνω στην πρώτη ώρα της σύρτε το ποντίκι χωρίς να
αφήσετε το αριστερό του πλήκτρο και αφήστε το στην θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί.
Μετακινούνται όλες οι ώρες της αλυσίδας σε διαδοχικές θέσεις και με την σειρά που τις έχετε επιλέξει.
45.

Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε τον Καθηγητή που κάνει μάθημα
μια συγκεκριμένη ώρα.
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
∆ιαθέσιμοι Πόροι στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
επιλογής επιλέξτε ∆ιαθέσιμοι Καθηγητές. Εμφανίζεται το παράθυρο με τους διαθέσιμους Καθηγητές
για κάθε επιλεγμένη διδακτική ώρα του Προγράμματος.

Εικ. 44

Κάντε κλικ πάνω στην ώρα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τον Καθηγητή. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι
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Καθηγητές για την ώρα αυτή. Αν επιλέξετε "Λεπτομέρειες" εμφανίζονται και στοιχεία για το τι "κάνουν"
οι Καθηγητές την ώρα αυτή.
Για να ανταλλάξετε τον Καθηγητή αποεπιλέξτε την επιλογή "Λεπτομέρειες" και κάντε κλικ στο σύμβολο
του Καθηγητή που θέλετε να βάλετε στην επιλεγμένη ώρα.
Το Πρόγραμμα αυτομάτως αφαιρεί την διδασκαλία απο τον Καθηγητή της επιλεγμένης ώρας, την
αναθέτει στον Καθηγητή που θέλετε να βάλετε στο Πρόγραμμα και, αν είναι εφικτό, η διδασκαλία της
γίνεται στη θέση της επιλεγμένης ώρας, αλλιώς παραμένει στις αδιάθετες.
46.

Παρόμοια κατάσταση έχουμε όταν θέλουμε να αλλάξουμε την Αίθουσα στην οποία γίνεται μάθημα
μια συγκεκριμένη ώρα.
∆ιαθέσιμοι Πόροι στο παράθυρο της Εμφάνισης και στο μενού
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλογής επιλέξτε ∆ιαθέσιμες Αίθουσες. Εμφανίζεται το παράθυρο με τις διαθέσιμες Αίθουσες για
κάθε επιλεγμένη διδακτική ώρα του Προγράμματος.
Κάντε κλικ πάνω στην ώρα της οποίας θέλετε να αλλάξετε την Αίθουσα. Εμφανίζονται οι διαθέσιμες
Αίθουσες για την ώρα αυτή. Αν επιλέξετε "Λεπτομέρειες" εμφανίζονται και στοιχεία για το μάθημα που
"γίνεται" στις Αίθουσες την ώρα αυτή.

Εικ. 45

Για να αλλάξετε την Αίθουσα αποεπιλέξτε την επιλογή "Λεπτομέρειες" και κάντε κλικ στο σύμβολο
της Αίθουσας στην οποία θέλετε να γίνεται η επιλεγμένη ώρα.
Το Πρόγραμμα αυτομάτως αφαιρεί την διδασκαλία απο την Αίθουσα της επιλεγμένης ώρας του
Προγράμματος, την αναθέτει στην Αίθουσα στην οποία θέλετε να γίνεται η ώρα, γίνεται δηλαδή
ανταλλαγή των διδακτικών ωρων μεταξύ των Αιθουσών.
47.

Ερχόμαστε τώρα σε μία λειτουργία που είναι χρήσιμη στην περίπτωση που έχουμε απόντες
Καθηγητές.
Ημερήσιο Πρόγραμμα στο παράθυρο της Εμφάνισης και
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
επιλέξτε την Σύνταξη Ημερησίου Προγράμματος.
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Εικ. 46

Επιλέξτε με διπλό κλικ την Ημέρα για την οποία θέλετε να γίνει η Επεξεργασία του Ημερήσιου
Προγράμματος εμφανίζοντας ένα .
Επιλέξτε τους απόντες Καθηγητές
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Σύνταξη Ημερήσιου Προγράμματος. Το Σύστημα προσπαθεί
αυτόματα να καλύψει τις ώρες των Απόντων Καθηγητών και να "σπρώξει" τις τελευταίες ώρες των
Τμημάτων προς τις πρώτες ώστε να καλύψει τα κενά τους.
Τις τροποποιήσεις μπορείτε να εξάγετε σε ένα αρχείο Excel. Θα περιέχονται ΜΟΝΟ τα προγράμματα
των Καθηγητών και των Τμημάτων που ενεπλάκησαν.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να μην αλλοιωθεί το κυρίως Πρόγραμμά σας κατά την διαδικασία της Σύνταξης του Ημερήσιου Προγράμματος καλό θα ήταν
πριν προβείτε σε αυτή τη διαδικασία να έχετε αποθηκεύσει το Προγραμμά σας με άλλο όνομα σε δεύτερο Αρχείο και πάνω σ΄αυτό
να εφαρμόσετε την παραπάνω διαδικασία.

48.

Επιλέξτε κάποιο άλλο Πρόγραμμα να δείτε ή να τροποποιήσετε.
Οι ίδιες λειτουργίες εφαρμόζονται και στα Προγράμματα των Τμημάτων, των Αιθουσών και των
Μαθητών.
Αφού τελειώσετε κλείστε το παράθυρο της Εμφάνισης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

Έχετε επανέλθει στο Κεντρικό Παράθυρο των λειτουργιών.
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Συνολικό Πρόγραμμα και Εξαγωγή
49.

Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
του Συνολικού Προγράμματος.

Πρόγραμμα στο κεντρικό παράθυρο. Εμφανίζεται το παράθυρο

Εδώ οι χρήστες που είναι εξοικειωμένοι μ΄ αυτού του είδους την εμφάνιση έχουν την δυνατότητα να
δουν το Πρόγραμμα Συνολικά ως προς Καθηγητές ή Τμήματα ή Αίθουσες ή και Μαθητές.

Ώρες
Διδασκαλίας

Ένδειξη
Μετακίνησης

Επιλογές για τον
τρόπο Εμφάνισης

Εικ. 47

Στο κάτω μέρος του παραθύρου επιλέξτε το κατάλληλο καρτελάκι για να κινηθείτε ανάμεσα στα
προγράμματα για τους Καθηγητές, τα Τμήματα, τις Αίθουσες και τους Μαθητές.
Κάντε δεξί κλικ στο χώρο του Προγράμματος για να εμφανιστεί η λιστα επιλογών όπου μπορείτε να
καθορίσετε ποιές ενδείξεις θέλετε να εμφανίζονται:
Απαγορεύση Ωραρίου: Εμφανίζεται ως
, και δηλώνει τις απαγορεύσεις ωραρίου που έχει δηλώσει
ο χρήστης για τους Καθηγητές, τα Τμήματα, τις Αίθουσες και τους Μαθητές.
μόνο στο Πρόγραμμα των
Απαγόρευση λόγω Ασύμβατου Τμήματος: Εμφανίζεται ως
Τμημάτων, και δηλώνει αν μία συγκεκριμένη ώρα έχει καταληφθεί από άλλο Τμήμα που είναι
ασύμβατο (δεν μπορεί να κάνει μάθημα συγχρόνως) με το τρέχον.
Απαγόρευση Ωραρίου Σχολείου: Εμφανίζεται ως
σε όλα τα Προγράμματα, και δηλώνει τις
απαγορεύσεις ωραρίου που έχει δηλώσει ο χρήστης για το Σχολείο ή Φροντιστήριο.
σε όλα τα Προγράμματα εκτός των Αιθουσών, και
Απαγόρευση λόγω Αίθουσας: Εμφανίζεται ως
δηλώνει οτι μια συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμη καμμία Αίθουσα, είτε λόγω απαγόρευσης
των Ωραρίων των (συμβατών) Αιθουσών είτε λόγω καμμίας συμβατής Αίθουσας με τον τρέχοντα
Καθηγητή ή το τρέχον Τμήμα αντίστοιχα.
, και δηλώνει στο μεν Πρόγραμμα
Απαγόρευση λόγω Ασυμβατότητας Σχέσεων: Εμφανίζεται ως
των Καθηγητών οτι μια συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα συμβατό Τμήμα, στο δε
Πρόγραμμα των Τμημάτων οτι μια συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμος κανένας συμβατός
Καθηγητής και τέλος στο Πρόγραμμα των Αιθουσών οτι δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα συμβατό
ζευγάρι Καθηγητή-Τμήματος.
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Απαγόρευση λόγω Μαθητή: Εμφανίζεται ως
μόνο στο Πρόγραμμα των Τμημάτων, και δηλώνει
οτι μια συγκεκριμένη ώρα υπάρχουν Μαθητές που δεν επιθυμούν να κάνουν μάθημα τη συγκεκριμένη
Ώρα με το Τμήμα, λόγω περιορισμού στο Ωράριό τους.
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται τα Χρώματα που έχετε επιλέξει για τους Καθηγητές, τα
Τμήματα, τις Αίθουσες και τους Μαθητές ή όχι. Αν δεν έχετε επιλέξει Χρώματα τότε χρησιμοποιείται το
ανοικτό κίτρινο για όλες τις διδακτικές ώρες και το ανοικτό κόκκινο για αυτές που είναι κλειδωμένες.
Και τέλος μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται οι Μετακινήσεις που έχετε κάνει στο Παράθυρο
της Εμφάνισης (αν τα έχετε ανοικτά συγχρόνως).
Στο πάνω μέρος του Παραθύρου του Προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε το είδος της
Γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται καθώς και το μεγεθός της. Το μέγεθος των κελλιών του
Προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα από το μέγεθος και το είδος της Γραμματοσειράς.
Επίσης μπορείτε να καθορίσετε το εύρος κάθε στήλης του Προγράμματος, φέρνοντας το ποντίκι σας
στο όριο μιάς στήλης και σέρνοντάς το δεξιά ή αριστερά ανάλογα αν θέλετε να μεγαλώσετε ή να
μικρύνετε τις στήλες. Όλες οι στήλες προσαρμόζονται στο ίδιο εύρος.
50.

Φίλτρο στο παράθυρο του Προγράμματος. Εμφανίζεται το
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
παράθυρο του Φίλτρου των Ημερών και των Ωρών του Προγράμματος.

Εικ. 48

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε ποιές Ημέρες και Ώρες θέλετε να εμφανίζονται στο Πρόγραμμα.
Κάντε κλικ σε κάποιο λευκό κουτάκι ώστε να εμφανίσετε στο Πρόγραμμα την αντίστοιχη ∆ιδακτική Ώρα
της Ημέρας (εμφανίζεται ένα ).
Αντίστροφα κάντε κλικ σε ένα
Πρόγραμμα.

για να αποκρύψετε την αντίστοιχη ∆ιδακτική Ώρα της Ημέρας από το

Επιλέξτε μία ολόκληρη γραμμή, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
Επιλέξτε μία ολόκληρη στήλη, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
Τέλος κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
Ώρες του Προγράμματος.

.
.

μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε όλες τις Ημέρες και

Κλείστε το παράθυρο του Φίλτρου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.
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Αντιγραφή στο παράθυρο του Προγράμματος, αν θέλετε να
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
αντιγράψετε απ΄ευθείας το Πρόγραμμα που βλέπετε στο Excel ή στο Word ή και αλλού.
Επικολλήστε το Πρόγραμμα που αντιγράψατε σε ένα Φύλλο του Excel ή σε μία Σελίδα του Word.
(διαδικασία copy-paste).
51.

Εξαγωγή στο παράθυρο του Προγράμματος, αν θέλετε να
Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
εξάγετε σε νέο Αρχείο Text το Πρόγραμμα που βλέπετε, για να το χρησιμοποιήσετε από άλλο
πρόγραμμα όπως το Excel ή το Word.
Εμφανίζεται το παράθυρο καθορισμού των παραμέτρων εξαγωγής, δηλαδή της μορφής που θα έχει το
Αρχείο Text που θα δημιουργηθεί.

Εικ. 49

Επιλέξτε Εξαγωγή σε Αρχείο Πεδίων Σταθερού Μήκους αν θέλετε τα πεδία που θα εξαχθούν να
έχουν σταθερό πλήθος χαρακτήρων. Η μορφή αυτή εξαγωγής χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις
και το πιο πιθανό είναι να μην την χρησιμοποιήσετε ποτέ.
Επιλέξτε Εξαγωγή σε Αρχείο Οριοθετημένων Πεδίων αν θέλετε τα πεδία που θα εξαχθούν να έχουν
μεταβλητό σύμφωνα με το περιεχόμενό τους πλήθος χαρακτήρων. Η μορφή αυτή εξαγωγής είναι
κατάλληλη για το Excel, το Word ή και άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν πινακοειδείς δομές.
Επιλέξτε Οριοθέτης Πεδίων το ‘Tab’ και Οριοθέτης Κειμένου το ‘Τίποτα’ εκτός αν το πρόγραμμα
υποδοχής έχει άλλες προδιαγραφές.
∆ηλώστε το Όνομα του Αρχείου Εξαγωγής που θα δημιουργηθεί και κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ] για
να το δημιουργήσετε.
Σημείωση
Το Αρχείο Εξαγωγής δημιουργείται στον διάδρομο εργασίας ‘∆ιάδρομος Φακέλων’ όπου βρίσκονται και τα αρχεία των
Προγραμμάτων. Τον διάδρομο αυτόν τον έχετε καθορίσει στις Παραμέτρους στο καρτελάκι <Φάκελοι> (βλ. βήμα 5).

Το πρώτο καρτελάκι <Φάκελοι> περιέχει τον διάδρομο εργασίας '∆ιάδρομος Φακέλων' δηλ. τον
διάδρομο όπου το ΩΡΟΛΟΓΙΟ αποθηκεύει τα Αρχεία του προγράμματος.
.

Κλείστε το παράθυρο της Εξαγωγής κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [Άκυρο] ή στο πλήκτρο
52.

Επιλέξτε κάποιο άλλο Πρόγραμμα να δείτε ή να εξάγετε.
Αφού τελειώσετε κλείστε το παράθυρο του Προγράμματος κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.

Έχετε επανέλθει στο Κεντρικό Παράθυρο των λειτουργιών.
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Οι Εκτυπώσεις
53.

Κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εκθέσεις στο κεντρικό παράθυρο. Εμφανίζεται το παράθυρο
των διαφόρων Εκθέσεων που μπορείτε να εκτυπώσετε.
Έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε 'Συνολικά' ή 'Ατομικά' προγράμματα για τους Καθηγητές, τα
Τμήματα, τις Αίθουσες και τους Μαθητές. Επίσης μπορείτε να εκτυπώσετε τις Σχέσεις των Καθηγητών
με τα Τμήματα, δηλ. τις ώρες που κάνει κάθε Καθηγητής σε κάθε Τμήμα.

Εικ. 50

Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώσετε 'Ατομικό' ή 'Συνολικό' Πρόγραμμα,
μπορείτε να επιλέξετε την Γραμματοσειρά εκτύπωσης και το Μέγεθός της καθώς επίσης και μία σειρά
από Παραμέτρους που αφορούν το πώς θα εκτυπωθεί το Πρόγραμμα.
Αυτές είναι για τα Ατομικά Προγράμματα:
Το εύρος της στήλης των Περιόδων σε cm.
Το εύρος των επομένων Στηλών του προγράμματος, δηλ των Ημερών σε cm.
Το πλήθος των Χαρακτήρων που θα τυπώνονται σε κάθε στήλη ώστε να μην ξεχειλίζει. Αυτό
εξαρτάται από το Εύρος της Στήλης και το μέγεθος της Γραμματοσειράς.
Πόσα ατομικά Προγράμματα χωράνε σε κάθε Σελίδα.
και τέλος ποιός είναι ο Προσανατολισμός της εκτύπωσης, επιλέγοντας 'Κ' για κατακόρυφη εκτύπωση
ή 'Ο' για οριζόντια εκτύπωση.
Αφού κάνετε τις επιλογές σας κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
μέρος του Παραθύρου.

Ανανέωση Έκθεσης στο πάνω
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Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 'Αρχικές Ρυθμίσεις' επαναφέρετε τις παραπάνω επιλογές στις τιμές που
έχει το Σύστημα αρχικά.
Επιλέγοντας τον 'Χάρακα' και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Ανανέωση Έκθεσης, εμφανίζεται στην
Έκθεση ένας Χάρακας που σας βοηθάει να επιλέξετε τα εύρη των στηλών σε cm.
54.

Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα-Συνολικό.

Εικ. 51

Για τα Συνολικά Προγράμματα οι Παράμετροι είναι:
Το εύρος της στήλης των Ονομάτων σε cm (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών ανάλογα).
Το πλήθος των Χαρακτήρων του Ονόματος που θα τυπώνονται στην πρώτη στήλη (με τα Ονόματα
Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών ανάλογα) ώστε να μην ξεχειλίζει. Αυτό εξαρτάται από το
Εύρος της Στήλης και το μέγεθος της Γραμματοσειράς.
Το εύρος των επομένων Στηλών του προγράμματος, δηλ των Περιόδων σε cm.
Το πλήθος των Χαρακτήρων που θα τυπώνονται σε κάθε στήλη περιόδου ώστε να μην ξεχειλίζει.
Αυτό εξαρτάται από το Εύρος της Στήλης και το μέγεθος της Γραμματοσειράς.
Πόσες Γραμμές (δηλ. Καθηγητές-Τμήματα-Αίθουσες-Μαθητές) χωράνε σε κάθε Σελίδα.
Πόσες Ημέρες χωράνε σε κάθε Σελίδα.
και τέλος ποιός είναι ο Προσανατολισμός της εκτύπωσης, επιλέγοντας 'Κ' για κατακόρυφη εκτύπωση
ή 'Ο' για οριζόντια εκτύπωση.
Αφού κάνετε τις επιλογές σας κάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
μέρος του Παραθύρου.

Ανανέωση Έκθεσης στο πάνω

Η εικόνα που βλέπετε αφορά μεν τους Καθηγητές ισχύει όμως και για τα προγράμματα των Τμημάτων,
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των Αιθουσών και των Μαθητών.
55.

Φίλτρο Έκθεσης στο πάνω μέρος του Παραθύρου.
Kάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εμφανίζεται το Παράθυρο του Φίλτρου όπου μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να εκτυπωθεί ανάλογα και
με την Έκθεση που έχετε επιλέξει.
Σε πρώτη φάση μπορείτε να επιλέξετε για ποιούς Καθηγητές ή Τμήματα ή Αίθουσες ή Μαθητές
θέλετε να εκτυπωθούν τα προγράμματα.
Τα καρτελάκια στο κάτω μέρος του Παραθύρου σας επιτρέπουν να κινηθείτε ανάμεσα στους
Καθηγητές ή Τμήματα ή Αίθουσες ή Μαθητές.
Αφού επιλέξετε το κατάλληλο καρτελάκι απλά κάντε κλικ στο λευκό κουτάκι στην αντίστοιχη γραμμή
ώστε να εμφανιστεί ένα .
Αντίστροφα κάντε κλικ σε ένα
Με την χρήση του πλήκτρου

για να αποεπιλέξετε ένα Καθηγητή για παράδειγμα.
μπορείτε να επιλέξετε ή αντίστροφα να αποεπιλέξετε όλη τη λίστα.

Εικ. 52

Σε δεύτερη φάση μπορείτε να επιλέξετε τις Ημέρες και Ώρες που θα εκτυπωθούν στο Πρόγραμμα.
Αυτή είναι πολύ σημαντική λειτουργία γιατί σας επιτρέπει να προσδιορίσετε επακριβώς τι θα τυπωθεί
ιδίως αν έχετε μεγάλα προγράμματα.

Εικ. 53

Επιλέξτε το κατάλληλο καρτελάκι είτε Ημερών είτε Ωρών.
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Στη συνέχεια κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι ώστε να εμφανιστεί ένα και να επιλέξετε την Ημέρα ή
την Ώρα. Αντίστροφα κάντε κλικ σε ένα για να αποεπιλέξετε την Ημέρα ή την Ώρα.
Στο φίλτρο των Ημερών οι ημέρες είναι χωρισμένες σε εβδομάδες. Αν δουλεύετε Πρόγραμμα μιας
εβδομάδας απλά επιλέξτε τις Ημέρες που χρησιμοποιείτε στο Πρόγραμμά σας.
Αν δουλεύετε Πρόγραμμα περισσοτέρων της μιάς εβδομάδων μπορείτε να εκτυπώνετε το Πρόγραμμα
επιλέγοντας μία-μία τις εβδομάδες που σας ενδιαφέρουν, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
βρίσκεστε στην αντίστοιχη γραμμή της εβδομάδας.

ενώ

Ή μπορεί να θέλετε να τυπώσετε όλες τις ‘∆ευτέρες’ του Προγράμματος τις οποίες και επιλέγετε
κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

ενώ βρίσκεστε στη στήλη της ∆ευτέρας.

Τέλος κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
Προγράμματος.

μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε όλες τις Ημέρες του

Στο φίλτρο των Ωρών με την χρήση του πλήκτρου
αποεπιλέξετε όλη τη λίστα των ωρών.

μπορείτε να επιλέξετε ή αντίστροφα να

Κλείστε το παράθυρο του Φίλτρου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
56.

.

Παράμετροι Εκτύπωσης στο πάνω μέρος του Παραθύρου.
Kάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
Εμφανίζεται το Παράθυρο των Παραμέτρων της Εκτύπωσης όπου μπορείτε να καθορίσετε τα
Περιθώρια της Σελίδας, τα Χρώματα εκτύπωσης, τις Επικεφαλίδες ή τις Υποσκελίδες και να
επιλέξετε τον Εκτυπωτή στον οποίο θα γίνει η εκτύπωση κλπ.

Εικ. 54

Επιλέξτε ‘Εκτύπωση με Μαθήματα’ αν θέλετε στο Πρόγραμμα να εκτυπώνονται και οι Ονομασίες των
Μαθημάτων.
Επιλέξτε ‘Εκτύπωση με Αίθουσες’ αν θέλετε στο Πρόγραμμα να εκτυπώνονται και οι Ονομασίες των
Αιθουσών.
Επιλέξτε ‘Εκτύπωση με Περιορισμούς’ αν θέλετε στο Πρόγραμμα να εκτυπώνονται και οι Χρονικοί
Περιορισμοί των Ωραρίων.
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Επιλέξτε ‘Θέση Εκτύπωσης’ (Αριστερά, Κέντρο ή ∆εξιά) ανάλογα με το σε ποιά θέση θέλετε να
εκτυπώνεται το περιεχόμενο μιας κυψελίδας (Περιόδου) του Προγράμματος.
Κάντε διπλό κλικ στο κουτάκι 'Χρώμα' για να επιλέξετε το χρώμα εκτύπωσης των ονoμάτων των
Καθηγητών, Τμημάτων, Αιθουσών, Μαθημάτων και Μαθητών.
57.

Kάντε κλίκ στο πλήκτρο [Επικεφαλίδα]. Εμφανίζεται το Παράθυρο καθορισμού της Επικεφαλίδας της
Έκθεσης.
Το σύστημα προσφέρει τρείς περιοχές για την Επικεφαλίδα. Το άνω Αριστερό μέρος της Έκθεσης
όπου το περιεχόμενο στοιχίζεται αριστερά, το άνω Κεντρικό μέρος της Έκθεσης όπου το περιεχόμενο
στοιχίζεται στο κέντρο της και το άνω ∆εξί μέρος της Έκθεσης όπου το περιεχόμενο στοιχίζεται δεξιά.
Μπορείτε να γράψετε ό,τι κείμενο θέλετε στην κάθε περιοχή. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα των τελεστών για να εμφανίσετε κάποια γραμμή ή για να εμφανίσετε τον αύξοντα αριθμό
της Σελίδας, την Ημερομηνία ή την Ώρα εκτύπωσης, καθώς και το όνομα του Αρχείου του
Προγράμματος.
Από το πρώτο πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την Γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκτύπωση της κάθε Περιοχής της Επικεφαλίδας.

Εικ. 55

Τέλος καθορίστε το Ύψος της Επικεφαλίδας ώστε αυτή να χωράει και να μην ξεχειλίζει καθ΄ ύψος. Η
Επικεφαλίδα τυπώνεται μετά το Άνω Περιθώριο της Σελίδας, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο Ύψος της
Επικεφαλίδας και μετά τυπώνεται το Πρόγραμμα.
Κάθε Επικεφαλίδα που χρησιμοποιείτε καταχωρείται σε λίστα ώστε να είναι διαθέσιμη και σε επόμενη
χρήση. Η ονομασία της Επικεφαλίδας μπορεί να τροποποιείται απο τον χρήστη. Αν θέλετε να
διαγράψετε μία Επικεφαλίδα κάντε κλικ στο πλήκτρο [Χ].
Αφού δημιουργήσετε και ονομάσετε μία νέα Επικεφαλίδα ή επιλέξετε μία υπάρχουσα κάντε κλικ στο
πλήκτρο [ΟΚ].
Κλείστε το παράθυρο των Επικεφαλίδων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
58.

.

Kάντε κλίκ στο πλήκτρο [Υποσκελίδα]. Εμφανίζεται το Παράθυρο καθορισμού της Υποσκελίδας της
Έκθεσης.
Το σύστημα προσφέρει τρείς περιοχές για την Υποσκελίδα όπως και για την Επικεφαλίδα. Το κάτω
Αριστερό μέρος της Έκθεσης όπου το περιεχόμενο στοιχίζεται αριστερά, το κάτω Κεντρικό μέρος της
Έκθεσης όπου το περιεχόμενο στοιχίζεται στο κέντρο της και το κάτω ∆εξί μέρος της Έκθεσης όπου
το περιεχόμενο στοιχίζεται δεξιά.
Μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα καθορισμού της Επικεφαλίδας για να καθορίσετε και την
Υποσκελίδα αφού οι λειτουργίες είναι πανομοιότυπες.
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Εικ. 56

Αφού δημιουργήσετε και ονομάσετε μία νέα Υποσκελίδα ή επιλέξετε μία υπάρχουσα κάντε κλικ στο
πλήκτρο [ΟΚ].
.

Κλείστε το παράθυρο των Υποσκελίδων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

Κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ] του Παραθύρου των Παραμέτρων για να κατωχυρώσετε τις μεταβολές
σας.
Κλείστε το παράθυρο των Παραμέτρων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
59.

.

Εκτύπωση στο πάνω μέρος του Παραθύρου για να
Kάντε κλίκ στο πλήκτρο-εικονίδιο
εκτυπώσετε την Έκθεση που έχετε επιλέξει.

Εικ. 57

Εμφανίζεται το Παράθυρο επιλογών της Εκτύπωσης όπου μπορείτε να επιλέξετε το Εύρος των
Σελίδων που θα εκτυπώσετε.
Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε Όλο το σύνολο των Σελίδων κάνοντας κλικ στη επιλογή ‘Όλο’.
Κάνοντας κλικ στη επιλογή ‘Σελίδες’ μπορείτε να επιλέξετε Όλες-Μονές-Ζυγές ή και να καθορίσετε
από ποιά Σελίδα θα ξεκινήσει η εκτύπωση και έως ποιά θα τελειώσει.
Τέλος μπορείτε να καθορίσετε τα Αντίγραφα που θα δημιουργηθούν.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ] του Παραθύρου της Εκτύπωσης για να προχωρήσετε στην εκτύπωση της
Έκθεσης.
Κλείστε το παράθυρο της Εκτύπωσης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

.
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Έχετε επανέλθει στο Παράθυρο των Εκθέσεων.
Επιλέξτε κάποια άλλη Έκθεση για να εκτυπώσετε ή κλείστε το παράθυρο των Εκθέσεων κάνοντας κλικ
.
στο πλήκτρο
Έχετε επανέλθει στο Κεντρικό Παράθυρο των λειτουργιών.
60.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο

της Εξόδου για να εγκαταλείψετε το ΩΡΟΛΟΓΙΟ.

Αυτός είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για να βγαίνετε από το πρόγραμμα όπως έχουμε πεί.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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