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1

Uvod
V navodilih so razložene možnosti dela in funkcij programa iUrnik.
Poudarek je na vnosu podatkov, izračun končnega rezultata pa naredi iUrnik.

2

Osnovni moduli programa iUrnik
Program iUrnik lahko razdelimo na naslednje module:
·
·
·
·
·

Vnos in urejanje podatkov
Izbirni predmeti in skupine
Izračun urnika
Nadomeščanja - suplence
Varstvo

Program začnemo z modulom za vnos, potem pa običajno delamo s skupinami ali izračunavamo urnik.
V obeh primerih vedno lahko odpremo modul za vnos, pri tem pa moramo upoštevati, da sta odprta dva
programa naenkrat, ki lahko spremenita osnovno skriptno datoteko, zato bodite pozorni, ko vas program
vpraša o tem kaj naj naredi, ko je bila datoteka spremenjena.
V vrstici stanja programov v WINDOWSih sta v takem primeru dve ikoni, s katerima lahko preskakujete
med moduloma.
Spodaj (Slika 1 1) je okno modula Vnos in urejanje podatkov. Z zelenim gumbom gremo na naslednjo
fazo (skupine ali izračun urnika – odvisno od tega, če so skupine že izračunane).

Slika 1 1
Spodaj (Slika 1 2) pa smo v modulu za izračun skupin. S pritiskom na črni gumb (C:\iUrnik_programi
\demo... odpremo modul za vnos (Slika 1 1)
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Slika 1 2
Spodnje okno (Slika 1 3) je modul za izračun urnika. S črnim gumbom zaženemo modul za vnos
podatkov.

Slika 1 3
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Modul nadomeščanje - suplence (Slika 1 4). Tudi od tu lahko zaženemo modul za vnos (c:\iUrnik....) ali
pa modul vrnemo v modul za izračun (<<Urnik).

Slika 1 4
Zadnji modul je varstvo (Slika 1 5). z njim optimiramo skupine za varstvo.
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Slika 1-5

3

Proces izdelave urnika
V tej točki je podan kratek pregled dela, predvsem proces izdelave šolskega urnika s programom iUrnik,
v kasnejših točkah pa je podrobno opisana vsaka funkcija in možnosti, ki jih program nudi.

Slika 2 1
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3.1

Kako naložiti program iUrnik na svoj računalnik
Inštalacija programa in kasnejša uporaba ne vpliva na okolje računalnika, torej se vam ne bo nič
"sesulo". Vse je na mapi in podmapah, kamor ga boste inštalirali. Naredi se tudi ikona na namizju.
Na internet strani http://algit.si/ greste na meni Download in s klikom na iUrnik DEMO se vam pokaže
okno, kjer izberete shrani ( save), to je prenos inštalacijskega programa na svoj računalnik
(shranite ga kamorkoli, običjno kar na namizje). V primeru nakupa ali najema vam pošljemo povezavo,
kjer dobite program. Greste na mapo, kamor ste naložili program in zaženete Setup_IU70_algit_demo.
e x e, poveste kam naj se program inštalira (Slika 2 2) in program je naložen. Inštalacijo lahko zaženete
tudi neposredno z interneta (ne priporočamo), vendar se lahko zgodi, da vam inštalacija ne bo delala
zaradi sistemske zaščite vašega računalnika.

Slika 2 2
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3.2

Kako začeti

Slika 2-3
Program se lahko zažene avtomatsko sam po inštalaciji, če ste obdržali to nastavitev. Program lahko
zaženete preko ikone (IUrnik 7.0), ki jo je naredila inštalacija na namizju. Posledica inštalacije je tudi
podmapa iUrnik na kateri je program iurnik.exe, s katerim tudi lahko zaženete program.
Ko iUrnik zaganjate prvič, morate v meniju izbrati Datoteka in Odpri skripto (Slika 2 3) izbrati datoteko s
katero želite delati, npr. demo_nesestavljen_urnik.txt ali demo_sestavljen_urnik.txt. Lahko pa v meniju
Datoteka in Nova skripta kreirate novo datoteko. Ime izberite sistematično, da vam bo omogočalo
sledenje (npr. 2008_faza_1.txt).

3.3

Vnos podatkov
Ko ste naložili program in ga zagnali, ste v programu (Slika 2 4). Ker je to program za resnično
avtomatsko izdelavo urnika, morate vnesti vhodne podatke, na osnovi katerih vam bo iUrnik, izdelal urnik.
Pri vnosu morate biti natančni, kar se vam bo obrestovalo pri izračunu. Greste kar po vrsti po
podatkovnih oddelkih (script sections):
- Kriteriji za izračun (penalties)
- Pomožna polja (metas)
- Ure (hours)
- Dnevi (days)
- Učilnice (locations)
- Učitelji (teachers)
- Razredi (classes)
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- Učenci (students)
- Predmetnik (courses)
- Dodatne zahteve (extras)

Slika 2 4
Pri pohitritvi vnosa podatkov nam zelo pomagajo orodja, ki jih ima iUrnik, za uvoz iz različnih datotek.
Verjetno je najpomembnejši import iz programa Lopolis (podjetje Logos.si d.o.o.), vendar si lahko zelo
pomagamo tudi z uvozom iz različnih tekstovnih in tabelaričnih datotek. Več o tem je napisano v
poglavju Uvoz in izvoz podatkov.

3.4

Izbirni predmeti
V šolah, kjer imajo učenci možnost izbirati predmete, ki jih bodo obiskovali, lahko z modulom izbirnih
predmetov šola optimalno prilagodi svoje možnosti potrebam učencev. Podrobneje o izbirnih predmetih je
v ločenem poglavju.
V prvi fazi šola uskladi interes in kvalifikacije učiteljev in pripravi seznam izbirnih predmetov. Na osnovi
tega seznama in iz podatkov prejšnjih let (ne sme ponuditi predmetov, ki jih je učenec že imel in ne sme
se ponujati predmetov, za katere nima izpolnjenih pogojev, ker v preteklosti ni obiskoval uvodnejših
izbirnih predmetov), program pripravi obrazec, to je ponudbo izbirnih predmetov za vsakega učenca, ki se
ga da učencem in staršem, da vpišejo svoje želje.
Ko učenci vrnejo izpolnjeni dokument o svojih željenih izbirnih predmetih, naredimo skript ali vnesemo v
iUrnik dobljene podatke, to je izbirne predmete. Postopek vnosa izbirnih predmetov je opisan v delu
vnosa podatkov.. Ko je to narejeno, zaženemo izračun skupin (v programu izberete gumb Urnik preko
skupin >> (Slika 2 4)), v katerem program uskladi ponujene predmete in želje učencev, in lahko se
izkaže, da nekaterih predmetov ne bo. Program bo računal toliko časa, dokler ne ustavimo oblikovanja
skupin izbirnih predmetov z gumbom Fiksiraj (Slika 2 5).
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Slika 2 5
Odgovorni za sistemizacijo postopek lahko večkrat zavrti, da zadosti učenčevim zahtevam, učiteljevim
željam, ustreznemu številu ur, ki jih mora imeti in zahtevam zakonodaje.
Po tem, ko smo ustavili izračunavanje skupin izbirnih predmetov, se pojavi malo spremenjeni ekran
(Slika 2 6) na katerem se spremenijo barve gumbov in pojavijo se tudi novi. V vrstici HTML-ji so gumbi,
preko katerih lahko prikažete različne izpise, med katerimi je najpomembnejši Dokument za učence, ki
za vse učence pripravi dokument o njihovih izbirah in nivojskem pouku.

3.5

Optimizacija skupin za urnik
Po oblikovanju skupin izbirnih predmetov in vnešenih individualnih potrebah učencev program iUrnik
optimira skupine za najboljši možen izračun urnika. . V programu izberete gumb Urnik preko skupin
(Slika 2 4), v naslednjem oknu pa Izdelava urnika preko optimizacije skupin>>.
Kot nadaljevanje prejšnjega postopka se pojavi novo okno (Slika 2 7) v katerem bo program računal
toliko časa, da bo minilo 4 ure po zadnji izboljšavi, lahko pa optimiziranje skupin prekinete z gumbom
FAZA 2/2 : urnik 3:59:24 (Slika 2 7) in začnete z izračunom urnika.
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Slika 2 7
Po tem delu se odpre novo okno in začne se faza avtomatskega izračunavanja urnika.

3.6

Avtomatsko računanje urnika
Vnesli smo vhodne podatke, izračunali izbirne predmete in skladnost skupin. Na vrsti je izdelava urnika.
Kadar nek urnik računamo prvič, se računanje požene avtomatsko (v tem primeru je nekaj sekund na
ekranu samo zgornji del ekrana – zadja vrstica je gumb Prikaži opozorila), če pa že imamo rezultat od
prejšnjega izračuna, nadaljne izboljšvanje urnika poženemo s gumbom Evoluiraj! (Slika 2 8). Program
izračunava in s tem optimira urnik kolikor časa mu daste na voljo. Zaženete ga lahko tudi na več
računalnikih in le ti se bodo med seboj "pogovarjali" preko interneta in skupno iskali najboljšo rešitev. Ko
vam je urnik všeč in mislite da ustreza vašim zahtevam, lahko program ustavite.
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Slika 2 8

3.7

Ročno prerazporejanje
Ročnega prerazporejanje ne priporočamo, je pa dovoljeno in možno. Namesto tega svetujemo nastvitev
začetnih uteži urnika tako, da bo bolj po vaših merilih za dober urnik. Upoštevati moramo, da program
vidi veliko dlje kot človek, zato upošteva kombinacije, ki jih človek ne bi nikoli.

3.8

Izpisi in pregledi
Na izpise najhitreje pridemo preko gumba v oknu za računanje urnika (URNIK: c:\iUrnik\Schedule\out
\demo.html ). Izpisi so pripravljeni v html obliki za tiskanje ali uporabo na internet straneh.

3.9

Nadomeščanja (suplence )
Suplence so namenjenje vsakodnevnim in tedenskim spremembam, ki nastanejo kot posledica
nepredvidene situacije, kot je bolniške. V oknu za izračun urnika je gumb Nadomeščanja s katerim
pridemo v novo okno, kjer urejamo suplence.
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4

Splošno o delu s programom

Slika 3-1
V osnovnem oknu programa (Slika 1 1) lahko izberete podatkovni oddelek s klikom na modro vrstico.
Ponovni klik ga zapre. Ko se nek podatkovni oddelek odpre je prva vrstica vedno naslovna vrstica tabele.
Z levim klikom na oznako stolpca se tabela sortira po tem stolpcu (spremeni barvo; ponovni klik obrne
sortni red), če pa kliknete desno tipko nekje na stolpcu se pojavi okno (Slika 3 1).
Ko je podatkovni oddelek odprt s klikom na naziv oddelka (URE, DNEVI, UČILNICE...) dobimo tudi
vrstico iz skripte, ki opisuje stolpce. Naslovna vrstica tabele ima modro markirane naslove – te lahko
spreminjamo in sivo markirane – te stolpce pa določa sam program.
Vrednosti v stolpcu lahko spremenimo tako, da kliknemo na polje in pojavi se kurzor. Brišemo s tipko
Del ali Back, vnašamo pa s tipkanjem. Ko je vnešeno kar želimo, s tipko Enter potrdimo in zapustimo
vnos.
V nekaterih primerih, ko naredimo spremembo v tabeli, program tega takoj ne shrani. Takrat se pojavi
gumb Shrani (levo zgoraj nad podatkovnimi oddelki), tako da lahko shranite kadarkoli, če pa bi prej
zapustili program, bi vas ob izhodu sam shranil spremembe. Shranjujete lahko tudi s kombinacijo tipk
Ctrl+S.
Akcije prekličete s črko U (tudi več korakov nazaj), preko menija Vnos ali gumba razveljavi (uveljavi za
ponoven preklic).

Kopiraj zapis
Program naredi kopijo vrstice v kateri smo kliknili desno tipko na miški. Običajno program takoj javi
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napako (..... podvojeno), ker če sta dve vrstici povsem enaki, nekaj ni v redu. Zato moramo eno seveda
popraviti. V več podatkovnih oddelkih je na levi hitra tipka "c" - copy.
Nov zapis
Na poziciji, kjer smo, program vrine eno vrstico in opozarja na napake, ker je vrstica prazna. Zato jo
moramo seveda dopolniti s smiselnimi podatki.
Kopiraj več
Kopira večje število zapisov naenkrat, to je vse izbrane, ki jih tisti trenutek prikazuje v tabeli.

Slika 3-2
Če odkljukate "Zapolni stolpec" Delovni čas (stolpec, kjer ste kliknili desno tipko) in v edit polje vpišete
nek tekst, se bo v kopirane zapise v ta polja zapisal odtipkani tekst.

Spremeni zapis v izvorni zapis
Prečrtani izvorni zapis spremeni v zapis, kakor bi ga odtipkal človek in ne izračunal program. Primer
razdelitve športne vzgoje na fante in dekleta raznih oddelkov. V izvornem zapisu smo samo povedali, da
morajo vsi ti imeti svoj delež tega pouka, detaljno skripto nam je pa izračunal program sam.

Zbriši zapis
Zbriše zapis v tekoči vrstici in program ne vpraša za potrditev. V več podatkovnih oddelkih je na levi hitra
tipka "x" -briši.
Zbriši več
Zbriše vse zapise, ki so izbrani v podatkovnemu oddelku. Izberemo npr. 8c razred in potem s to funkcijo
lahko vse naenkrat zbrišemo. Program še vpraša za potrditev.
Kopiraj polje - Prilepi polje
Ti dve možnosti omogočata kopiranje polja v stolpcu ali med stolpci.
Seznam oznak
Prikaže seznam vseh možnih elementov, ki se lahko dodajo v polje.
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Slika 3-3
Seznam vrednosti
Na tem seznamu prikaže, kolikokrat je nek element že uporabljen v tabeli.

Slika 3-4
Zamenjava v stolpcu
Prikaže se okno, s katerim v stolpcu zamenjaš eno vrednost z drugo. Program javi tudi, koliko polj je
zamenjal.

Zapolni stolpec
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Slika 3-5
"Preko" pomeni, da prvotno vsebino prekrijemo. "Na koncu" pomeni, da se niz doda na konec obstoječe
vsebine polja, "Spredaj" pa da se niz doda pred obstoječe vsebine v stolpcu.
Uvoz
Uvoz je podrobno opisan v točki 14.2.3.
Izvoz
Izvoz je podrobno opisan v točki 14.2.3.
Prikaži reference
Prikaže več podatkov vezanih na to polje.
Prikaži izvorne zapise
Prikaži izvorne zapise, kakršni so bili, ko smo jih mi vnesli in jih program še ni modificiral.
Filter
Prikaže se okno (Slika 3 6). Vnesemo filter, po katerem želimo izbirati. Po filtriranju se naslovu stolpca
spremeni barva in pod njim v enojnem narekovaju izpiše kriterij filtriranja. Z desno tipko na ta kriterij se
filtriranje odstrani.
Dodatna možnost sta izbirna kvadratka Celotno polje in Dobesedno. »Dobesedno« pomeni, da niso
vključene sopomenke. Kot recimo "$ods" in "1/1", čeprav pomenita isto. Pač pa samo tista varianta, ki
je dobesedno navedena v filtru. »Celotno polje« pa pomeni, da pri filtru "7a" ne dobimo zraven še "7a+7b"
ali obratno.

iUrnik - narejeno v Sloveniji

Stran: 16

Slika 3-6

Spodnja od slik se prikaže, kadar želimo narediti filter na stolpcih, kjer je to smiselno. Dodana je namreč
možnost "Prikaži le filtrirane besede", za lažje popravljanje npr. nivojskega pouka.
Sortiraj A-Ž
Stolpec se sortira po abecedi. Če želimo vrstni red obrniti, pritisnemo z levo tipko na oznako stolpca
(ima drugačno barvo, ker se po njem sortira).
Napredno sortiranje
Ko je tabela sortirana po enem stolpcu, lahko sortirate po drugem in še tretjem stolpcu tako, da greste
na drug stolpec in z desno tipko izberete pojavno okno (Slika 3 1) in izberete Napredno sortiranje...
(Slika 3 4). Če odkljukamo Ž-A bo sortiranje v obratnem vrstnem redu.

Slika 3 7
Html
V html obliki izpišemo v trenutnem podatkovnega oddelka kar je izbranega – kar dejansko vidimo.

Raztegni
Spreminjamo lahko širino stolpcev in vrstic. S tem prilagodimo širino, da bi kaj (ali vse) videli bolje.
Uporabimo lahko tudi dvojni levi klik na celici, ki razširi stolpec do maksimalnega teksta.

Slika 3-8

5

Vnos in spreminjanje podatkov
V skoraj vseh podatkovnih oddelkih sta leva dva ali trije stolpci gumbi za hitri dostop
· x
briši zapis
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· c
kopiraj zapis
· e
editiraj - urejaj v obrazcu
V naslovni vrstici s klikom na gumb ukaz deluje za vse izbrane zapise podatkovnega oddelka, v sami
vrstici, pa samo za to vrstico.
V nekaterih podatkovnih oddelkih je desno zadnji stolpec R. To je hitra tipka za reference, ki nam
pokaže vse podatke v zvezi z izbranim podatkom.

5.1

Kriteriji za izračun
Kriteriji za izračun vplivajo na rezultat optimizacije in jih lahko spreminjamo. Nastavljeni so tako, da
najbolje ustrezajo večini uporabnikov. Glede na zahteve uporabnika se jih lahko spreminja po potrebi,
vendar je potrebno biti pazljiv, ker se rezultat lahko precej spremeni. Podrobnejši opis je v točki 12.1.
Tabela ima naslednja polja :
Ime

Ime kriterija – ponderja. Se ne spreminja

Dodatna omejitev

Podamo še dodatno omejitev. Npr. za hours_per_day : 4-7 ur
active_subject_below in active_subject_above : 18 (koliko skupin je dovoljenih)

Teža

Kako pomemben je kriterij. Večji je večjo PORABO prinaša. Program skuša
zmanjšati vse napake, vendar bo dal prednost močnejšemu kriteriju pred
šibkejšim, kadar bo močnejši kriterij predstavljal oviro šibkejšemu.

V primeru

Grupa kriterijev – za katero področje so uporabljeni

Slika 4-1

5.2

Pomožna polja (metas)
Pomožna polja so namenjena lažjemu delu in omogočajo imenovanje določenih vrednosti, ki jih potem
uporabljamo v iUrniku z imenom.
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Ime

Ime pomožnega polja je poljubno, prvi znak imena pa mora biti obvezno znak
$.
$standard – v podatkovnih oddelkih se uporablja to ime za določanje
standardnega časa pouka.
Če spremenimo vrednost, to lahko naredimo na enem mestu.

Vrednost

Vsebina pomožnega polja vsebuje dejanske podatke, ki jih potrebujemo v
ostalih Podatkovnih oddelkih.
"1-6/1-5"
primer delovnega časa, ki ga uporabimo v podatkovnem
oddelku Predmetnik v polju Delovni čas, kjer namesto 1-6/1-5 lahko vpišemo
$standard
Katerikoli sintaktično pravilen niz je mogoče tako definirati in uporabljati kot
spremenljivko kasneje v skripti.

Slika 4-2
Če pomožno polje ni uporabljeno v drugih podatkovnih oddelkih, se markira oranžno in je indic za
redundančnost. Različni primeri podatkov v skripti (rdečih znakov se ne sme spreminjati, črne pa lahko.
Lahko pa se briše ali doda cela vrstica):
$anytime = "0-6/1-5"
$vozac
= "1-4/1-5"
$rovtar
= "1-7/1-5"
$domacin = "2-4/1-5"
$alf
= "0-8/1-5"
$al
= "0-8/1-5"
$nivoji
= "1-7/1-5"
$kjerkoli = "1/fiz=bio=tj1=tj2=ma1=ma2=sl1=sl2=zgo=geo=gvz=lvz=pre"
$bre
= "1/fiz=bio=tj1"
$sd
= "1/sd1+sd2"
$th
= "th1+th2"
$telovadnica = "1/tel1=tel2" - ena od telovadnic tel1 ali tel2
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5.3

Ure (Hours)
Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih podatkovnih oddelkih

Besedilo

Prosti tekst, v oklepaju pa je realni čas, ki ga program uporablja

Dodamo lahko dodatne ure, če imamo razmere, da bo prišlo do njih, ker drugače ne bi dobili rezultata.

Slika 4-3

5.4

Dnevi (Days)
Primer slike podatkovnega oddelka dnevi je v prejšnji točki.
Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih podatkovnih oddelkih

Zahtevnost

Obremenjenost dneva v tednu za razrede – v primeru na sliki je petek najlažji

Ime

Ime dneva (Ponedeljek, Torek, …, Sobota,)
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5.5

Učilnice (locations)
Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih podatkovnih oddelkih

Kapaciteta

Število učencev, ki so lahko v učilnici
29 - v učilnici je lahko največ 29 oseb
F200 - v učilnici je lahko hkrati do 200 oseb (primerno za jedilnice,
telovadnice,...)

Skupina

Skupina učilnic.
Program bo pri izračunu pri posameznih predmetih uporabljal učilnice iz iste
skupine, kamor spadajo učilnice, ki jih boste vnesli v podatkovni oddelek
Predmetnik, v polje Učilnica
Običajno so učilnice za oddelke od 1a – 5c vsaka zase svoja skupina, ker so
oddelki vedno v isti učilnici

Ime

Dolgo ime učilnice

Slika 4-5
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Slika 4-6

5.6

Učitelji (teachers)
Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih podatkovnih oddelkih

Proste ure

Število prostih ur na teden in pouka na dan
Vnesemo število ali interval prostih ur, ki naj jih ima učitelj. Če to polje
pustimo prazno, pomeni, da število prostih ur za tega učitelja ni pomembno.
0-3/2;2-4
– od 0 do 3 proste ure na teden/največ dve prosti uri na dan,
uči 2-4 ure na dan
!0-3/2;!2-4
uči 2-4 ure na

– od 0 do 3 proste ure na teden/največ dve prosti uri na dan,

dan, sicer se smatra urnik za nesestavljen - torej napaka v
urniku
0-3/;2-7 P5
– od 0 do 3 proste ure na teden, uči 2-7 ur na dan, obvezna
prosta ura, če uči
5 ali več ur dnevno
Učilnica

Učiteljeva učilnica
Vnesemo v primeru, če obstaja učilnica, v kateri določeni učitelj pretežno ali
vedno poučuje. Vnos te učilnice ima praktično vrednost pri vnašanju učilnic v
podatkovnem oddelku Predmetnik. Tam namesto oznake učilnice vpišemo
(t), kar pomeni učiteljevo učilnico.

Delovni čas

Delovni čas se lahko določi zelo fleksibilno :
0-7/1-5
– od 0. do 7. ure, od ponedeljka do petka
1+7/1+3
– samo 1. in 7. ura v ponedeljek in sredo
6/3
- 6. ura v sredo
1-2/1-2 1-6/4
- 1. In 2. ura v pon. In torek, 1. do 6. ura v četrtek

Na razpolago

To polje izračuna program
40 (8,8,8,8,8) – učitelj je na razpolago 40 ur na teden, vsak dan v tednu 8 ur
(številke v oklepaju predstavljajo število razpoložljivih ur učitelja po dnevih –
od ponedeljka do petka)

Ime

Priimek in ime učitelja

Status

Status učitelja je lahko prazen ali pa ima vrednost ns (ali non-suplent), kar
pomeni, da ne izvaja suplenc in ga program pri suplencah ne bo ponujal.

Delovne ure

Koliko ur na teden uči
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Slika 4-7

Slika 4-8

5.7

Oddelki (classes)
Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih podatkovnih oddelkih

Barva

Za lažje razločevanje razredov, jim lahko damo različne barve – pozna se v
HTMLjih in na izpisih.
000000
črna
0000FF
modra
00FF00
zeleno
FF0000
rdeča
Lahko kombinirate vse barve po RGB načinu (00 je najmanjša svetlost, FF pa
največja, lahko pa uporabite tudi karkoli vmes – heksadecimalen sistem)

Stopnja prijaznosti

Kako pomembna je kvaliteta urnika za ta razred. Pri tem se upošteva samo
število prostih ur učencev.

Število učencev

Število učencev v oddelku. Največ jih je lahko 60.

Učilnica

Matična učilnica razreda
Vnesemo v primeru, če ima razred svojo matično učilnico. Vnos te učilnice ima
praktično vrednost pri vnašanju učilnic v podatkovnem oddelku Predmetnik.
Tam namesto oznake učilnice vpišemo (c), kar pomeni razredno učilnico.

Delovni čas

Delovni čas se lahko določi zelo fleksibilno :
0-7/1-5
– od 0. do 7. ure, od ponedeljka do petka
1-7/1-4 1-5/5
– od 1. do 7. ure od pon. do četrtka, od 1.do 5. ure v petek

Obvezna prisotnost

Obvezna prisotnost razreda
Čas, ko je razred prisoten in povzroči čakajoče učence, če ima prosto uro, tudi
v primeru, da je to prva ura pouka in bi sicer razred (če ne bi imel obvezne
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prisotnosti) lahko kasneje začel pouk
1-4/1-5
- oddelek mora imeti pouk vsak dan od 1-4 ure, sicer se šteje da
čaka
!1-4/1-5
- oddelek mora imeti pouk vsak dan od 1-4 ure, sicer urnik ni
sestavljen
!1-4/1-5 5/1-5 - oddelek mora imeti pouk vsak dan od 1-4 ure, sicer urnik ni
sestavljen, 5 uro lahko čaka, če ni druge rešitve (oddelek npr. mora čakati na
prevoz)
Začetek pouka

Dovoljen začetek in trajanje pouka.
Vnesemo, kadar imamo recimo v istem tednu pouk dopoldne ali popoldne
Primer 1:
1-2(4-7)/ 1-3 6-7(4-6)/ 4-5
pouk naj se:
- od ponedeljka do srede (1-3) začenja 1. ali 2. uro (1-2) in naj traja najmanj
4 in največ 7 ur (4-7)
- v četrtek in petek (4-5) začenja 6. ali 7. uro (6-7) in naj traja najmanj 4 in
največ 6 ur (4-6)
Primer 2:
0/(0-2) 1/(3-5)
pouk naj se:
- od 0-2-krat na teden (0-2) začne 0. uro (0)
- od 3-5-krat na teden (3-5) začne 1. uro (1)
Razlika med primerom 1 in 2 je, da 1-3 brez oklepaja pomeni dneve od
ponedeljka do srede, (0-2) z oklepaji pa, da to pomeni število dni

V šolah s prostorsko stisko je polje Začetek pouka pomembna možnost za boljšo izrabo prostorov preko
daljšega časovnega obdobja. Določenim razredom določimo začetek pouka 0-5 krat npr 6 uro in v okviru
možnosti bo lahko program dal vse oddelke v jutranji termin, če pa to ne bo možno, pa minimiziral število
poznih začetkov. K minimizaciji ga sili ponder hours_per_schedule, ki ga lahko spremenite.
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5.8

Učenci (Students)
Priimke, imena in razred morate vnesti za vsakega učenca, lahko pa jih uvozite iz datoteke tipa *.txt.
Več o uvozu in izvozu je v ločenem poglavju. Vnos lahko naredite v skriptni datoteki, vendar se priporoča
izjemoma, ker vnos v programu dela sprotne kontrole (ali obstaja predmet, ali je za ta razred,...). S
klikom na polje lahko vpisujete ali popravljate podatke.
Vnesti morate vse učence in jim določiti naslednje podatke v ustrezne stolpce:
Ime

Priimek in ime učenca

Razred

Razred oziroma oddelek, ki ga ali ga bo obiskoval

Predmeti tipa L

I – nivojski predmet. Če šola nudi nivojske predmete, potem mora vsak učenec
imeti po eno nivojsko skupino iz ponujenih nivojskih predmetov.

Število ur

Število izbirnih ur, ki jih je izbral učenec

Primarni izbirni *

Predmeti, ki jih želi učenec po prioriteti – v okviru ur (primarni izbor)

Sekundarni izbirni *

Predmeti, ki jih je učenec izbral za rezervo – po prioriteti (sekundarni izbor)

Predmeti tipa P

Poimenski – npr. pevski zbor, heterogene skupine, individualne pomoči,
fakultativni pouk, športna vzgoja po skupinah (če tako organiziramo), krožki,
interesne dejavnosti, izven šolske dejavnosti (glasbena šola...). Načeloma bi
bili vsi predmeti lahko tipa p.

Obvezna prisotnost

Učenec ima lahko od razreda različno obvezno prisotnost. Vozači in domačini,
so lahko primer različne obvezne prisotnosti za učence, saj so vozači vezani
na prevozna sredstva, domačin pa lahko pride lahko tudi drugo uro, ali odide
kasneje.
1-4/1-5
- učenec mora imeti pouk vsak dan od 1-4 ure, sicer se šteje da
čaka
!1-4/1-5
- učenec mora imeti pouk vsak dan od 1-4 ure, sicer urnik ni
sestavljen
!1-4/1-5 5/1-5 - učenec mora imeti pouk vsak dan od 1-4 ure, sicer urnik ni
sestavljen, 5 uro lahko čaka, če ni druge rešitve (učenec npr. mora čakati na
prevoz)
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Spol

Spol – M ali Ž

Fiksirani predmeti

To so dodeljeni izbirni predmeti in točno določene skupine, kamor je program
med optimizacijo določil učence iz ohlapneje določenih skupin. Da je recimo
nek učenec šel natančno v to skupino, čeprav je bilo več možnosti kam gre.

Fiksirani predmeti

Tu so navedene skupine, ki skupaj tvorijo izračunane »superskupine« in se
izvajajo istočasno v urniku.

Nedopustno

V ta stolpec program piše konfliktne situacije. Ko je človek ročno premikal
učence tako med izbirnimi predmeti ali drugimi skupinami, da neprotisloven
urnik ni možen.

Delovne ure

Program sem napiše, koliko ur skupno ima učenec tedensko.

*Če je učenec izbral 2 uri in sta na prvem mestu dva predmeta s po eno uro, vpišemo oba v Primarni
izbirni, če pa je izbral kot prvi predmet takega, ki traja 2 uri, se v ta stolpec vpiše samo ta, ostale pa v
Sekundarni izbirni (največ trije predmeti).
Primer (Slika 4 1), ko so učenci sortirani po razredu (stolpec roza barve). V stolpcu primarnega izbora
izbirnih predmetov ima prvi učenec NI3 in lik, ker ima 3 ure izbirnih, drugi učenec ima samo NI3, ker ima
samo 2 ure izbirnih predmetov.

Slika 4 12
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Slika 4-13

5.9

Predmetnik (courses)
Predmetnik si lahko naložite iz predlog in popravite, kar vam ne ustreza.
Ure

Število ur predmeta

Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih delih programa

Tip

Tipi predmetov. I – izbirni, P (poimenski) – pevski zbor, L – nivojski, S –
standardni, ko imamo znane učitelje, učence in razrede (npr. zgodovina, ko
mora biti prisoten cel razred z učiteljem), X – ko ne poznamo udeležencev
pouka (npr. matematika dodatni)

Oddelek

V katerih razredih ali oddelkih se poučuje
Podatek ni obvezen. Predmet lahko poteka brez (določenega) razreda ali
oddelka. Naprimer razni aktivi učiteljev ali govorilne ure.

Učitelj

Učitelj, ki uči ta predmet

Učilnica

Vnaprej določena učilnica, kjer se bo predmet poučeval. Učilnice istega tipa se
lahko menjajo. Podatek o učilnici ni obvezen. Predmet lahko poteka brez
(določene) učilnice.

Delovni čas

Kdaj se predmet izvaja

Urnik

Določi program

Zahtevnost

Priporočljiva vrednost je od 1-5 in predstavlja zahtevnost predmeta. Če je
vrednost 0, dogodki s tem predmetom ne bodo participirali napake v urniku ignorira last, first pri drugih predmetih in ne prikazuje čakajočih na ta predmet.

Velikost skupine

Velikost skupine v kateri se predmet izvaja

Učenci

Koliko učencev ima predmet – izračuna program

Ime

Ime predmeta. Ob podvojevanju imen, se pojavi oranžna obarvanost kot
opozorilo.

Bolj podroben opis možnosti skripte za predmetnik je v poglavju "Podatkovni oddelki - podroben
opis".
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Slika 4 14
Podrobnejši opis možnosti podatkovnega oddelka Predmetnik je v točki 12.2.
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Slika 4-15

5.10 Dodatne zahteve
Ukaz

Ukaz, ki se izvede

Podatki

Podatki za ukaz
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Slika 4-16

Slika 4-16
Pri dodajnju nove vrstice v podatkovnem oddelku Dodatne zahteve (desna tipka in nov zapis) se pojavi
okno s seznamom ukazov, ki jih lahko uporabimo.
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Podrobnejši opis podatkovnega oddelka Dodatne zahteve je v točki 12.3.

6

Delo s skupinami
Takoimenovane skupine se oblikujejo v več fazah. V prvi fazi zagotovimo, da je splošno zadovoljstvo
učencev z dodeljenimi izbirnimi predmeti maksimalno možno. Povprečni rang predmeta, ki ga učenec
dobi bo čimvišji in seveda, da ni učencev, ki bi bili "žrtvena jagnja" izbire sošolcev. To je prva optimizacija
skupin (Slika 5 1).

Slika 5 1
Druga optimizacija, ki jo iUrnik izvaja, je maksimalna možna skladnost skupin med seboj. V tej fazi se
absolutno spoštujejo "pridobljene pravice" iz prvega kroga optimizacije, le skupine se oblikujejo tako, da
so med seboj čimbolj kompatibilne. Da se kar najlepše mogoče zlagajo v urnik.
Tretja optimizacija skupin avtomatično poišče skupine, ki skupaj tvorijo cele razrede in jih takšne vključi
v urnik. Tako kreiranje "superskupin", kot bi lahko rekli, je avtomatično. (Lahko jo preprečimo z ukazom
CoursesPerHour 0 v skriptnem oddelku Dodatne zahteve - Extras)
iUrniku prepustimo delo, sproti pa lahko spremljamo kaj se dogaja z optimizacijo, katere predmete
dodeljuje učencem in kakšne skupine tvori. Po nekaj minutah računanja (Slika 5 1) ima drugo izbiro 11
učencev, po eni uri (Slika 1 2) pa samo še štirje.

6.1

Proces oblikovanja skupin izbirnih predmetov
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6.1.1

Izdelava ponudbe
V glavnem meniju programa iUrnik, izberemo v meniju Ponudba! in dobite nov ekran.

V meniju Datoteka lahko odpremo že narejeno ponudbo ali naredimo novo (Predlog ponudbe). V polje
Zadnja ponudba vnesemo ime datoteke s ponudbo preteklega leta. Če tega nimamo pustimo polje
prazno. V polje Zadnji urnik vnesemo ime zadnjega veljavnega urnika. Če tega nimamo pustimo polje
prazno. V polje Shrani novo ponudbo kot vpišete ime datoteke v katero boste vpisovali podatke za
izdelavo nove (letošnje) ponudbe.

Slika 6-2
Če imate lanskoletno ponudbo in tekoči urnik ali vsaj enega od njiju, potem bodo podatki v veliki meri že
vnešeni, potrebno jih bo samo preveriti in dopolniti. Če pa teh podatkov še nimate potem bo potreben
celoten vnos.
Modul ponudba ima dva podatkovna oddelka – sekciji. V prvem delu (Ponudba) se vpiše izbirne
predmete, ki jih učitelji nudijo učencem, v drugem delu (Učenci) pa so našteti učenci s svojimi že
obiskanimi izbirnimi predmeti.
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Pojasnila:
-ISN pomeni da je ISN bil izbirni predmet, letos ga pa ne bo v ponudbi
NI2(NI1) pomeni, da bo v ponudbi NI2 samo v primeru, če _JE prej ŽE obiskoval_ NI1
ISp(-ISR -ISN) pomeni, da bo v ponudbi ISp samo če _prej še ni obiskoval_ ISR ali ISN
Oznake stolpcev pomenijo :
· Ponudba
o Oznaka predmeta kratka oznaka predmeta
o Tip
i – izbirni predmet
o Razred
za katere letnike se ponuja
o Velikost
koliko otrok je lahko v skupini
o Ure
koliko ur na teden traja
o Ucitelj
kateri učitelj uči
o ImePredmeta
dolg naziv predmeta
· Učenci
o Ime
Učenec
o Oddelek
v kateri razred bo šel v jeseni
o Obiskuje
kateri razred obiskuje
o Datum rojstva
pustite prazno
o PretekliPredmeti
predmeti, ki jih je že obiskoval

Ko imamo podatke vnesene, naredimo dokumente s pritiskom na gumb Naredi dokumente.
Izberemo datoteko z vnešeno ponudbo (v našem primeru je to nova_ponudba.txt).
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Slika 6-4
Vpišemo potrebne podatke, ki bodo na vseh dokumentih.

Slika 6 5

Opis polj (Slika 6 5):
· Datum
datum izpisa
· Ševilka dokumenta
številka dokumenta, delovodnik
· Šolsko leto
šolsko leto za katero delamo ponudbo
· Datum obiska
kdaj se starši lahko oglasijo v šoli, da izrazijo svoje morebitno
nestrinjanje z dodeljenimi izbirnimi predmeti za njihovega otroka. Standardno povabilo v izpisu
obvestila učencu in staršem v procesu določanje izbirnih in nivojskih skupin

Izberemo za katere razrede ali posamezne učence bomo naredili dokumente:
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Slika 6-6
Izberemo predhodno oblikovan vzorec dokumenta, ki vsebuje spremno besedilo.

Slika 6-7
V privzetem brskalniku se odpre datoteka z dokumenti, ki jo potem lahko izpišete. Primer izpisa
ponudbe izbirnih predmetov (Slika 6 8).
Osnovna šola Na Bregu
Cesta 12
1000 Ljubljana
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Datum: 15.4.2008
OBVESTILO STARŠEM IN UČENCU/KI: NOVAK VESNA 7a
Spoštovani starši!
Pred vami je prijavnica izbirnih predmetov za šolsko leto 2008/09, med katerimi lahko vaš otrok izbira. V
skladu z zakonom lahko izbere dve uri pouka tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri.
Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo
zadostno število učencev. Zato VSE predmete oštevilčite od najljubšega (št. 1) do zadnjega. Kdor bo
zaprosil za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih, predmetov ne oštevilči.
Učence bomo razporedili tako, da bodo vsi dobili kar najbolj zaželene izbirne predmete, zato vas
prosimo, da pazljivo in s preudarkom izpolnite stolpec RANG.
Obkrožite:
A) izbral-a bom DVE uri pouka tedensko
B) izbral-a bom TRI ure pouka tedensko
C) prosimo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih, ker bo otrok obiskoval glasbeno šolo z
javno veljavnim programom. Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo bo prinesel do ___ maja 2008.
Izbirni predmeti za šolsko leto 2008/09:
Učitelj-ica

Razred

Število ur

Izbirni predmet

Rang

Kumar Marko

7+8+9

1

Ansambelska igra

Barantin Milan

7+8+9

1

Astronomija

Smole Vita

7+8+9

2

Francoščina 1

Primožič Tina

7+8+9

1

Gledališki klub

Kocjan Andrej

7

1

Izbrani šport - rokomet

Željan Bojana

7

1

Likovno snovanje 1

1

Ambrožič Maruša

7+8+9

2

Nemščina 1

5

Smrekar Maja

7+8+9

1

Obdelava gradiv - les (OGL)

Bole Barbara

7

1

Prehrana - sodobna priprava hrane

Novak Marjeta

7+8+9

2

Ruščina 1

Jeraj Blaž

7+8+9

1

Šport za sprostitev

Finžgar Daša

7+8+9

1

Turistična vzgoja

2

Knaflič Matjaž

7

1

Urejanje besedil

3

4

Slika 6 8

6.1.2

Oblikovanje skupin izbirnih predmetov
Ko učenci vrnejo izpolnjeno ponudbo izbirnih predmetov njihove želje vnesemo v program.
V podatkovnem odelku UČENCI v stolpec Primarni izbirni vpišemo predmete, ki bi jih učenec rad imel
imel, in sicer toliko, da je število njihovih ur na teden enako vpisanemu številu ur v stolpcu Število ur. V
stolpec Sekundarni izbirni pa nadomestne predmete. Med vse predmete se vpiše znak =, prednost med
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sekundarnimi predmeti določimo v oddelku Kriteriji za izračun in sicer kriterij subject_2nd, kjer vpišemo 3
vrednosti, za vsak nadomestni predmet eno, ki bodo skrbele za to da bodo morebitni dodeljeni
nadomestni predmeti čim bolj zaželjeni. Če so nadmestni izbirni enakovredni vpišemo 3 enake vrednosti
(ponavadi so to 3,3,3). Ni pa nujno, da ima potem vsak učenec 3 nadomestne predmete, lahko ima
samo enega ali pa nobenega, vendar največ 3. Znaka >, ki je na koncu polja Primarni izbirni ni potrebno
vpisovati, ker se zgenerira sam.
Z optimizacijo izbirnih predmetov iUrnik določi izbirne predmete, ki se bodo izvajali glede na vhodne
podatke. Okno za določanje – optimizacija izbirnih predmetov, lahko razdelimo na zgornji, srednji in
spodnji del.
6.1.2.1

Zgornji del
Zgornji del okna je namenjen krmiljenju programa in ima 4 sekcije, ločene s črto. Zgornji sekciji se tudi
razlikujeta, če program optimira skupine ali če čaka (Slika 1 2 in Slika 5 1).
Prva sekcija
Prva sekcija prikazuje katera skripta se optimira s programom in s klikom na črno polje (SKRIPTA: C:
\iUrnik\Scripts\demo.txt) se vam odpre osnovni program za vnos (Slika 1 1). Odprta sta oba programa,
zato bodite pazljivi pri spreminjanju v osnovnem programu. Če kaj spremenite, se vam v programu za
izračun pojavi vprašanje (Slika 6 9) in morate pravilno odreagirati.

Slika 6 9
Kadar program ne izvaja oblikovanja skupin izbirnih predmetov je v prvi sekciji še dodatna vrstica HTML-ji
:
Dokument za učence

Izpis obrazca obvestilo učencem o dodeljenih izbirnih predmetih

Dokument za učitelje

Izpis vseh izbirnih predmetov s podatki o učiteljih

TABELE-Učenci

Izpis vseh izbirnih predmetov po učencih (S4X)

TABELE-Skupine

Izpis vseh izbirnih predmetov po učiteljih (S4Y)

Dokument za učence
Najprej se odpre okno (Slika 6 5), kjer vpišemo zahtevane podatke. Po kliku gumba V redu se pojavi
standardno okno za izbiro datoteke in ustrezno izberemo (template_ucenci_algit_demo.html). Za
vsakega učenca se izpiše obrazec (Slika 6 11), datoteka pa je na C:\iUrnik\Groups\out.
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Slika 6 10
Dokument za učitelje
V internet brskalniku se vam izpiše dokument vseh učiteljev z izbirnimi predmeti (Slika 6 11).
Dokument, ki se nahaja na C:\iUrnik\Groups\out, lahko daste tiskati.

Slika 6-11
Druga sekcija
Druga sekcija ima v času oblikovanja skupin izbirnih predmetov dva gumba :
Fiksiraj

Zelen gumb - ustavi optimizacijo

Odmrzni izbire

Siv gumb. Ponovno računanje skupin od začetka. Pojavi se tudi spodnje okno, da
bi preprečili možno napačno odločitev.
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Slika 6 12

Če smo v prejšnjem primeru pritisnili gumb Fiksiraj, so se pojavili štirje gumbi :
Fiksiraj

Siv gumb. Je fiksirano (vdrto) in ne naredi nič

Odmrzni izbire

Rdeč gumb. Ponovno računanje skupin od začetka. Pojavi se tudi okno (Slika
6 12), da bi preprečili možno napačno odločitev.

Optimiziraj naprej

Siv gumb. Nadaljuje optimizacijo od tam, kjer je bila pred zaustavitvijo.

Izdelava urnika preko
optimizacije skupin>>

Zelen gumb. Preskok na drugo fazo, to je optimizacija skupin za urnik (Slika
2 7).

Naložim ponovno

Roza gumb. Prikaže se samo, če je bila med delom spremenjena skriptna
datoteka z drugim programom. V tem primeru le ponovno naložite podatke, saj
ste jih najbrž spremenili! Če jih slučajno niste, učinka tako ni.

Tretja sekcija
Tretja sekcija prikazuje vrednosti kriterijev, ki vplivajo na izbor skupin izbirnih predmetov. Kako se
spremeni vrednost kriterijev je opisano v poglavju - Vnos podatkov.

Četrta sekcija
Četrta sekcija (Slika 5 1) daje trenutne informacije o rezultatih optimizacije in te so (takoj po zagonu
programa) :
PORABA tekoči = 65

Trenutna vrednost porabe je 65 (je enaka ali večja od najboljše). Ostali
podatki v vrstici so namenjeni vzdrževanju

PORABA Najboljši = 56

Manjša je, boljši je rezultat. Najboljša poraba je tudi 56 (se v začetku
hitro zmanjšuje)

Program teži k čim manjši PORABI, zato je manjši rezultat boljši.
Rezultati so v zadnji vrstici četrte sekcije nad gumbom Skupine, kjer so informacije (vrednost za vsako
polje je v drugi barvi) :
1. Izbira

koliko primarnih izbir je dodeljeno

2. Izbira

koliko sekundarnih izbir je dodeljeno

Vsiljeni

koliko vsiljenih izbir je dodeljeno – učenec jih ni želel

Manjka

ni dobil ustrezno število ur izbirnih predmetov

Preveč

ni dobil ustreznega števila ur izbirnih predmetov, pač pa kakšno uro več

2 ur:....

Na koncu vrstice je še informacija koliko učencev ima 2 uri in koliko 3 uri izbirnih
predmetov.
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6.1.2.2

Srednji del
V srednjem delu spremljate izbirne skupine in planske – poimenske predmete. Tabela se prične z
gumbom Skupine.

Slika 6 13
V vrstici kjer je gumb Skupine so naslednji podatki (Slika 6 13):
Skupin : 18/18

Prva števila 18/ - število skupin najboljšega rezultata
Druga številka /18 – število dovoljenih skupin izbirnih predmetov (določi
uporabnik)

Skupin z derivati vred 20 20

Vse skupine izbirnih predmetov, tudi tiste, ki se delijo zaradi števila
učencev čez 20 pri predmetih, ki to zahtevajo (Slika 6 13)

Oznake za stolpce v tabeli

1. 2. In Vse

V tabeli so vsi izbirni predmeti, različni predmeti so ločeni z vodoravno črto. Isti predmet se pojavi
tolikokrat, kolikor največ skupin je možno oblikovati na osnovi želja učencev. Tabela ima več stolpcev
(Slika 6 13) in spodaj je razlaga za prvo vrstico :
i ANI
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Sirkovec Brane SIR

učitelj in njegova oznaka

Učenci
13-1

13 učencem je program dodelil ANI in oblikoval 1 skupino

0

0 učencev v dejanski skupini – ker ni bila izbrana
13 učencev v drugi vrstici je dobilo ANI

1-28/5

v skupini je lahko od 1-28 učencev in če je več skupin, se lahko skupine
razlikujejo za največ 5 učencev

14

14 učencev je ta predmet izbralo kot primarno izbiro

21

21 učencev je ta predmet izbralo kot sekundarno izbiro

35

skupaj interesentov za ta predmet

100

Pojavi se zelo redko (na Slika 6 8 ga ni). Prikazuje pa PORABO zaradi
neustreznega števila učencev v skupini.

Če želimo več podatkov o izbirnem predmetu, kliknemo nanj (če je podčrtan). Primer (Slika 6 14)
predmeta OGL, kjer je 28-1, to pomeni da je normativ za število 28 otrok v 1 skupini, kot jo priznava
MŠŠ in 2 dejanski fizično ločeni skupini s po 14 učencev, ker je maksimalno število učencev v skupini
20. Za nekatere primere včasih želite manjše skupine, kot jih priznava in sofinancira MŠŠ, potem bi
lahko pokazalo 28-2 in bi vam en izbirni predmet predstavljav 2 skupini. Vidita se tudi obe skupini (Slika
6 14) in da je Kuret Rok dobil drugo izbiro.

Slika 6 14
Na seznamu Planski: so individualizirani predmeti (tip P), ki jih imajo učenci izven matičnega razreda
(športna vzgoja fantje, individualna pomoč,..). Stolpci opisujejo :

iUrnik - narejeno v Sloveniji

Stran: 41

Predmet

pMAT.M61 - nivojski, pevski zbor,..

Priimek, ime in oznaka učitelja

Noč Jana NOČ

Učenci

6.1.2.3

Število učencev

15

Velikost skupine

1-28/10

Dejansko učencev

15

Spodnji del
V spodnjem delu spremljate učence in izbirne predmete, ki jim jih računalnik dodeljuje. Enojno prečrtane
predmete je izločil računalnik, dvojno prečrtane predmete pa uporabnik z nastavitvijo velikosti skupine na
0. Tabela ima 5 delov :
Učenec

Črna barva – vse prve izbire, oranžna barva – ni dobil prve izbire

Primarni izbirni predmeti

Navedeni so vsi željeni izbirni predmeti v okviru ur (2,3,4..). Če ima
predmet zadnji znak + smo mi zahtevali, da dobi učenec ta predmet, če
pa je #, mu ga je dodelil program ob fiksiranju.

Sekundarni izbirni
predmeti

Dodatni izbirni predmeti. (+ in # kot zgoraj)

Dodeljeni izbirni predmeti

Izbirni predmeti, ki jih je program dodelil učencu. V prejšnjih dveh stolpcih
so ti predmeti markirani.

Število ur

Tevilo željenih ur izbirnih predmetov učenca tedensko

PORABA

Koliko točk PORABE je učenec prinesel, ker ni bilo po njegovih željah.

Slika 6 15

6.1.3

Izdelava obvestila o izbranih predmetih
Ko učenci vrnejo izpolnjeni dokument (Slika 6 8), naredimo skript ali vnesemo v iUrnik dobljene
podatke, to je izbirne predmete. Postopek vnosa izbirnih predmetov je opisan v delu vnosa podatkov,
postopek optimizacije skupin pa v delu avtomatska izdelava skupin. Ko je to narejeno, zaženemo
izračun skupin.
Primer obvestila o dejanski – končni, razvrstitvi, ki jo je program izračunal in izpisal je spodaj (Slika
6 16). Na obrazcu so lahko zraven tudi obvestila o dodelitvi nivojev pri diferenciaciji, če jo imamo.
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Slika 6 16

6.2

Avtomatska optimizacija vseh skupin za urnik
V oknu optimizacija skupin je več informacij, ki so razdeljene v sekcije, ločene z vodoravno črto in nekaj
gumbov, ki reagirajo s klikom na siv gumb (Slika 2 7).
Prva sekcija
<<Nazaj

Nazaj na okno za določanje izbirnih predmetov in vseh drugih skupin
(Slika 7 1)

FAZA 2/2 urnik 3:59:24 >>

Desno zgoraj je zelen gumb za prehod na izračun urnika, ki se zgodi
tudi avtomatsko in kjer je napisan tudi predvideni čas do konca izvajanja
te faze

Trenutni

Rezultat trenutne evolucijske veje

Najboljši

Najboljši rezultat do sedaj

Izboljšano pred

Kdaj je bil rezultat nazadnje izboljšan

Čas izvajanja

Koliko časa se program v tem oknu izvaja

Zadnja vrstica

Najboljši rezultati posameznih evolucijskih vej
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Slika 7 1
Druga sekcija
SKRIPTA

Prikaže vam skripto urnika

REZULTAT

Pokaže vam rezultat

Tretja sekcija
Za vsak razred je navedeno, koliko ur vzamejo izbirni predmeti in na koliko ur se to optimizira. Primer
(Slika 2 7) - (7a=14(49,38)) pomeni, da je v tem razredu 14 skupinskih predmetov, ki bi zavzeli 49 ur
pouka v dveh tednih (ker je A in B urnik), a jih je dosedanja optimizacija zaradi paralelizma skrčila na 38
v dveh tednih.
Četrta sekcija
Sekcija je razdeljena na več stolpcev, najmanj v tri. V levem so virtualne ure, v katerih se izvajajo skupine
(zelene), sestavljene iz učencev iz modrih razredov. Več je skupin v eni vrstici, boljše je, ker to pomeni,
da se lahko paralelno izvaja pouk večih skupin.
Peta sekcija
To sekcijo uporablja Algit.
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Šesta sekcija
Članstvo učencev v skupini (Slika 2 7). Levi stolpec je skupina. Naslednji so razredi (vsak v svoji vrstici),
potem število učencev skupine v tem razredu in potem še koliko je učencev v razredu. Na koncu je še
bitna slika članstva v skupini.
Sedma sekcija
Preseki vseh parov skupin, ki onemogočajo hkratno potekanje pouka obeh skupin. Včasih je za to razlog
samo en učenec, včasih pa več. Včasih je razlog samo učitelj (označen črno) včasih pa oboje. Desno od
zavitega oklepaja je število učencev v preseku.

Slika 7 2
Osma sekcija
V spodnjem delu (Slika 7 2) so prazni preseki, kar pomeni, da se lahko skupine izvajajo istočasno.

7

Avtomatsko računanje urnika

7.1

Opis okna za izračun
Okno ima dve stanji
· mirovanje
· izračunavanje
V obeh primerih lahko okno razdelimo v 6 sekcij, ki so ločene z vodoravnimi črtami.

7.1.1

Informacije o skripti in gumb
V prvi sekciji (Slika 8 1) so naslednje informacije :

7.1.2

SKRIPTA

C:\iUrnik\Scripts\demo.txt – lokacija aktivne skripte, ki se uporablja za izračun. S
pritisnomo na gumb, se dodatno odpre še program za vnos podatkov – osnovno okno.

URNIK

c:\iUrnik\Schedule\out\demo.html – lokacija dosedanjih rezultatov. S pritiskom na gumb
sprožimo prikaz v prednastavljenem brkljalniku, od koder lahko naredimo izpise.

Status izračuna
V drugi sekciji (Slika 8 1) so naslednje informacije :
PORABA tekoči

Trenutna vrednost porabe, markirano z modro, temno modri del pa
prikazuje koliko je še do konca izračuna trenutne veje.

Najboljši doslej

Manjši je, boljši je rezultat. Ko tekoči rezultat postane manjši od
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najboljšega, potem postane tekoči najboljši.
Čas izvajanja

Čas izvajanja od začetka, ko smo prišli v to okno. Vključen je tudi čas,
ko smo ustavili izvajanje (z gumbom ustavi).

Izboljšano pred

Kdaj je bila zadnja izboljšava

QL

704 (Slika 8 1) pomeni 704 izboljšave urnika v tem času

SPS

Število novih urnikov na sekundo (Schedules Per Seconds)

Evoluiram ali Ustavljen

Status delovanja programa

Ustavi ali Evoluiraj

Gumb za ustavitev ali začetek izvajanja evolucijskega algoritma

Zapiši urnik

Skreira vse izpise za trenutno stanje, ne da bi se program ustavil

Od začetka

Če želimo izračun pognati znova od začetka

Prekliči 5

Preklic ročnih popravkov, v tem primeru pomeni da jih je bilo 5, največ jih
je lahko 10.000. Gumb se vidi, če smo ročne popravke naredili.

Slika 8 1

7.1.3

Vrednosti ponderjev
Spodnji del prikazuje vrednost kriterijev (Slika 8 3). Program teži k čim manjši skupni vrednosti.
Kriterijem, ki imajo puščice gor-dol, lahko spreminjamo vrednost med delovanjem. Če smo vrednost
spremenili, se prednastavljena vrednost kaže desno od puščic, markirano svetlo (primer idle hours per
teacher: 1E+7| 6)

7.1.4

Informativna vrstica
Prikaži opozorila (skrij
opozorila)

Med prikazovanjem opozoril

Nadomeščanja

Naredi suplence

Omogoči pomoč ali
Onemogoči pomoč

Omogoči pomoč, ki se pokaže, ko smo na nekem polju

Pomoč v Angleščini ali
Pomoč v Slovenščini

V katerem jeziku naj bo pomoč

iUrnik - narejeno v Sloveniji

Stran: 46

Slika 8 2

7.1.5

Spodnja sekcija
V prvi vrstici so gumbi, s katerimi prikazujemo urnik po različnih kriterijih (Slika 8 3):
Razredi

Sortirano po razredih

Razredi po porabi

Sort po porabi. Najslabše izračunan razred je na prvem mestu

Učitelji abc

Sort po abecednem redu učiteljev

Učitelji po porabi

Sort po porabi učiteljev

Učitelji prosto

Sort po učiteljih po prostih urah

Učilnice

Urnik lokacij urejeno po abecedi

Šola

Urnik šole s perspektive prisotnosti učencev in učiteljev cele šole

Graf

Dodatno se odpre še grafični prikaz poteka spreminjanja ponderjev

V drugi vrstici je informacija o urah (ko je program ustavljen), v tretji (drugi) pa so gumbi za krmiljenje
prikaza rezultatov in zamrzovanje urnika (ko je program ustavljen - Slika 8 3).

Slika 8 3
Gumbi v drugi (tretji vrstici):
Prikaži vse urnike

Podrobno prikaže vse urnike kot so bili izbrani z gumbi v prvi vrstici.

Skrij vse urnike

Prikaže samo zbir podatkov

Zamrzni vse urnike

Zamrzne (naredi programu nespremenljivo stanje) vse elemente urnika

Odmrzni vse urnike

Odmrzne vse zamrznjeno

Odmrzni vse učilnice

Odmrzne vse učilnice v urniku
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7.1.6

Rezultati - urnik
V spodnjem delu okna - 6 sekcija, se prikazujejo tekoči rezultati urnika v odvisnosti od tega, po katerem
kriteriju ga želimo gledati. Kadar gledamo učitelje ali razrede, lahko zamrznemo tudi samo enega od
njih. Če je zamrznjen razred, lahko zamrznemo tudi lokacijo tega razreda (Slika 8 3, spodaj desno).

7.1.7

Dodatna sekcija

Slika 8 4
V primeru spremembe skriptne datoteke na kakršen koli način (urejevalnik teksta, kopiranje,..), se med
prvo in drugo sekcijo pojavi še dodatna sekcija. Namenjena je obvestilu – Skriptna datoteka je bila
spremenjena in gumbu Naložim ponovno.

7.2

Izračun urnika
Program iUrnik je programsko orodje, ki samostojno, brez človeške pomoči izračuna optimalen šolski
urnik. Uporabnik program zažene, spremlja rezultate na ekranu in počaka na rezultat, če ta obstaja. Če
ne obstaja rešitev, je potrebno spremeniti vhodne pogoje in izračun še enkrat zagnati, ni pa človek nikoli
v situaciji, ko mora sam iskati najzahtevnejših zadnjih 5% razporeditev.

7.2.1

Odpravljanje nedopustnih situacij
Urnik je na začetku računanja po vsej verjetnosti nekonsistenten (protisloven), kar pomeni, da še ni
sestavljen (izračunan), torej ima napake, ki onemogočajo njegovo izvajanje, ali pa napake, ki so
nedopustne, seveda glede na vnešene zahteve (Slika 2 8).
Protislovja ( nekonsistentnosti ) :
· razred ali učenec imata isto uro več obveznosti - markirano
· učitelj ima isto uro več obveznosti - markirano
· v isti učilnici se istočasno izvaja več ločenih enot učnega programa - markirano
· dve enoti učnega programa imata premajhno časovno razdaljo - markirano
· neustrezen čas izvajanja glede na časovne omejitve (pojavi se samo pri ročnem prerazporejanju) markirano
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Nedopustne napake:
· dve uri iste enote učnega programa se izvajate dvakrat dnevno - markirano
· enota učnega programa se ne izvaja zadnjo ali prvo uro (za vse vpletene razrede), kot je bilo zahtevano
v Predmetniku - Delovni čas (oznake: L - zadnja ura, F - prva ura, LF - zadnja ali prva ura) –
markirano
Opozorilo : kadar je predmet v pogojih fiksiran na določeno uro je označen in ni napaka – markirano.

7.2.2

Optimizacija rezultata
Ko program odpravi vse nekonsistentne in nedopustne napake se začne optimizacija urnika glede na
zahteve iz podatkovnega oddelka Kriteriji za izračun (penalties). Najprej začne odpravljati ponderje z
visoko vrednostjo, se pravi zmanjševanje čakajočih učencev, če smo to postavili kot prioriteto, itd.
Program se med računanjem preko interneta povezuje z drugimi programi, ki računajo isti urnik z istimi
skupinami, tako da si izmenjujejo najboljše rezultate.
Sestavljanje in optimiziranje urnika ustavimo z gumbom Ustavi, nadaljujemo pa z gumbom Evoluiraj!.

7.2.3

Spremljanje izvajanja izračuna
Nekatere hitre tipke vam bodo pomagale pri spremljanju dogajanja :
F

Fokusiraj sliko – funkcija je krožna in spreminja velikost fonta

S

Stop – ustavi izračunavanje

G

Go – požene izračunavanje naprej

U

Undo (preklic) ročnih sprememb

Z zagonom izračuna urnika se vam pokaže okno, kjer lahko v živo spremljate uspešnost izračuna. Morda
je ekran kompliciran, ko pa se ga navadite vam že same barve povedo kako je rezultat dober. Na
začetku je zelo slab, saj se pojavljajo protislovja in nedopustne napake (Slika 2 8). Levo zgoraj lahko
spremljate PORABO ( manjša je, boljše je), V sekciji Rezultati - urnik lahko za vsak razred vidite koliko
je protislovij (v tem primeru jih je 73 za razred 7b).
Po nekem času se rezultat začne izboljševati in vidite lahko že dober rezultat (Slika 8 5), vendar vseeno
pustite programu še nekaj časa, ker bo verjetno našel še boljše rešitve (počakajte vsaj 1 uro od zadnje
izboljšave). Pri tem upoštevajte, da bo morda po internetu prišel še boljši izračun iz enega od
računalnikov, ki tudi računajo isti urnik.
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Slika 8 5
Program dela z evolucijskim algoritmom, zato je rezultat boljši in boljši, odvisno od tega koliko časa
ga izvajamo in s koliko računalniki in procesorji. Vedno ga lahko ponovno izboljšujemo od zadnjega
najboljšega rezultata.

8

Ročno prerazporejanje
Ročnega prerazporejanje ne priporočamo, je pa dovoljeno in možno. Namesto tega svetujemo nastvitev
začetnih uteži urnika tako, da bo bolj po vaših merilih za dober urnik. Upoštevati moramo, da program
vidi veliko dlje kot človek, zato upošteva kombinacije, ki jih človek ne bi nikoli.
Prerazporejanje ur v urniku je možno samo, kadar ustavimo avtomatsko računanje.
Možne so naslednje spremembe:
· učnim uram lahko spremenimo termin v okviru časa, ki smo ga dovolili za to učno uro.
· učnim uram lahko spremenimo lokacijo v okviru lokacij, ki smo jih dovolili za to učno uro.
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· učni uri lahko spremenimo turnus A v B
· dve učni uri lahko zamenjamo med seboj
· eno učno uro lahko dodamo k drugi (sta vzporedni)
Program beleži naše spremembe, zato jih lahko preklicujemo. Morebitne napake ali poslabšanja zaradi
ročnih spremeb sproti prikazuje, a jih dopušča. Prav tako nam dopušča premikati zamrznjene ure, kar
sam program ne bi nikoli naredil. Selektivno lahko zamrzujemo razrede in učitelje, ki tako postanejo za
program nedotakljivi, ročno popravljanje je pa še vedno mogoče.
Razširitev termina in dovoljenih lokacij vnesemo v podatkovnih oddelkih, upoštevanje teh sprememb pri
urniku pa potrdimo z gumbom Naloži ponovno (slika I5), ki se pojavi, kadar spreminjamo nastavitve v
podatkovnih oddelkih. Taka sprememba lahko povzroči drugačne kombinatorične možnosti.

9

Izpisi
Na izpise najhitreje pridemo preko gumba v oknu za računanje urnika
(URNIK: c:\iUrnik\Schedule\out\demo.html ). Izpisi so pripravljeni v html obliki za tiskanje ali uporabo na
internet straneh. Izpišemo lahko :
· skupine
· tedenski urnik za učitelje (posamezno in skupaj)
· tedenski urnik za razrede (posamezno in skupaj)
· tedenski urnik za učilnice (posamezno in skupaj)
· tedenski urnik za učence (posamezno)
· tedenski urnik za šolo
· izpisujemo lahko za celotni turnus ali po urniku A in B
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Slika 10 1
Pri izbiri izpisa urnika se nam pojavi okno (Slika 10 2), kjer določimo parametre izpisa:
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Slika 10 2
Z velikostjo fonta izberemo željeno velikost črk. Izbire oddelkov, učiteljev in učilnic pa nam omogočajo
izbrati samo tiste izpise, ki jih želimo.
Primer izpisa A3 urnika (Slika 10 3), ki je obarvan po nekaterih predmetih in razredih, kot je zapisano v
podatkovnih oddelkih, ki omogočajo nastavitev barv (odločitev uporabnika).

Slika 10 3
Datoteke izpisov, ki so najbolj primerne za internet strani šole, najdete na mapi C:\iUrnik\Schedule\out
\iHTMLnet. Menijska datoteka je vaše_ime_urnika_net1.html, ostale datoteke pa so dejanski urniki za
oddelke, učitelje in učence.

10

Nadomeščanja (suplence)
V oknu za izračun urnika je gumb Nadomeščanja s katerim pridemo v novo okno, kjer urejamo
nadomeščanja. Suplenca je namenjena hitremu iskanju zamenjav učiteljev.
Usmerjanje programa k rešitvam, ki nam najbolj ustrezajo, naredimo z ustreznimi nastavitvami v
podatkovnem oddelku Kriteriji za izračun (poglavje 12.1, točka c), ki jih program iUrnik upošteva.
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Slika 11 1
Okno za nadomeščanja (Slika 11 1) lahko razdelimo na 6 sekcij.
Prva sekcija
<<Urnik

Povratek v modul za izračun urnika

SKRIPTA:

Zagon modula za vnos podatkov

Druga sekcija
Error: 31960

Velikost napake, ki jo je povzročilo nadomeščanje

Poročilo

Poročilo o nadomeščanjih za določeno obdobje. Pojavi se dodatno okno, kjer
izberemo obdobje (Slika 11 2).

Shrani

Shrani trenutno nadomeščanje. Program odpre okno, kjer vpišemo datum, za
katerega shranjujemo in pri tem navzkrižno kontrolira pravilnost datumov (če
je torek res na tisti datum).

Odpri

Odpremo lahko poljubno datoteko za katerikoli dan, da popravimo, če je
prišlo do sprememb, tudi za nazaj, da vnesemo dejansko stanje.

demo_sestavljen.....

Prikaz izpisa za nadomeščanje (Slika 11 3)

Onemogoči pomoč

Izpis pomoči na poljih. Polje se s klikom menja v Omogoči pomoč

Pomoč v angleščini

iUrnik - narejeno v Sloveniji

Stran: 54

Slika 11 2 - izbira datuma za poročilo o nadomeščanjih.

SUPLENCE: Torek, B25-11-2008

Ura Predmet

Razred

Odsoten-a

0

ni3-1

9a 9b

Rovnik Suzan
a
tja2

Ambrož Ana [nadomesti]

1

slo

2b

Svetina Majda 2b

Bobič Janja [zaposli]

2

slo

2b

Svetina Majda 2b

Ambrož Ana [nadomesti]

3

mat

2b

Svetina Majda 2b

Ločnik Valentin
[nadomesti]

4

spo

2b

Svetina Majda 2b

Ambrož Ana [nadomesti]

4

tja.t93 tja.
t92 tja.
t91
9a 9b

zgo tja1
Rabič Katarina tja2

Slivnik Matej [prevzame]

5

ni2-1

Rovnik Suzan
a
fiz1

Tončič Zvezdana
[nadomesti]

8a 8b 9a
9b

Učilnica

Nadomešča

Opomb Podpis
a

Slika 11 3
Tretja sekcija
Ta sekcija prikazuje napake, ki jih povzročijo ponderji za vse Kriterije za izračun.
Četrta sekcija
A B

Urnik, za katerega delamo nadomeščanja – A ali B – izbran je markiran

Dnevi

Dnevi od ponedelka do petka, izbran (2) torek

Izboljšaj 15

Zaženemo optimizacijo za 15 sekund

Izboljšaj 30

30 sekund

Izboljšaj 60

60 sekund

Fiksiraj

Fiksiramo izbrane učitelje za nadomeščanje. Kratice učiteljev in ure, ki jih
nadomeščajo se markirajo turkizno

Peta sekcija
V peti sekciji imamo pregled razredov – oddelkov in učiteljev. Če kliknemo na gumb razredov se le ti
skrijejo, gumb učitelji pa prikazuje vse učitelje ali samo tiste, ki so v suplencah.
Razredi imajo dva dela : levo so oznake oddelkov, desno pa ure, ko imajo oddelki pouk. Če kateri od
razredov ne bo prisoten, samo kliknemo nanj in oddelek in vse ure se označijo rdeče. Lahko kliknemo na
uro, ko bo prisoten in le ta bo črna.

iUrnik - narejeno v Sloveniji

Stran: 55

Učitelji imajo več stolpcev to je predznak, učitelj, vzrok odsotnosti, ure ko uči glede na urnik in zgodovino
nadomeščanj. Če kliknemo na predznak se spremeni. Minus pomeni, da ga program ne bo predlagal za
nadomeščanje. S klikom na učitelja ga označimo da je odsoten vse ure, če pa želimo lahko poklikamo
samo ure, ko bo odsoten. Učitelju s statusom v podatkovnem oddelku določimo da ne izvaja suplenc (ns
– non suplent).
Barve učiteljev in stolpcev za ure pomenijo :
črna
lahko nadomešča in ima tisti dan delo po urniku
plava
nima predavanj na ta dan
turkizna
nadomešča
rdeča
izbran za odsotnost zaradi enega od možnih razlogov
Šesta sekcija
Ta sekcija prikazuje učitelje, ki so predvideni za nadomeščanja. Program jih predlaga glede na kriterije.
Sami pa lahko spremenimo učitelja, če se nam to zdi potrebno. Ko kliknemo na učiteljevo kratico, ga
fiksiramo, ko pa na njegov priimek ali ime, pa se odpre podokno (Slika 11 5) z vsemi možnimi učitelji za
nadomeščanje. Za učitelji so tudi 3 dodatna polja v oglatih oklepajih, ki jih lahko uporabnik uporablja po
svoje. Lahko se uporablja za evidenco dejanskega izvajanja nadomeščanj – ali je npr. učitelj prišel na
nadomeščanje. Ta polja so tudi v poročilu in v CSV datoteki.
Spodaj (Slika 11 4) vidimo tudi "oblaček" pomoči za vrste odsotnosti in primer odsotnosti dveh oddelkov
in treh učiteljev.
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Slika 11 4
Spodaj (Slika 11 5) je predlog učitelja, ki ga predlaga program in še dodatne možnosti, ki jo lahko
izberete sami. Pri tem je tudi podatek kdaj je imel zadnjo uro in kdaj ima naslednjo (+4,+3,-2). V
"oblačku" je pomoč za pomen barv, ki jih imajo učitelji.
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Slika 11 5
Pri učitelju se izpiše način nadomeščanja :
nadomesti

Zamenja odsotnega učitelja

prevzame

Prevzame pouk skupine, če npr. dva učita dve heterogeni skupini, potem
eden prevzame obe skupini

zaposli

Učitelj že uči in dodatno daje naloge še drugemu oddelku ali skupini.

Vsak način nadomeščanja ima svoj stolpec v poročilu, tako da ima uporabnik več možnosti pri obdelavi
ur.

Obdobje od 01-11-2008 do 30-11-2008
[nadomesti
[zaposli [x1 [x2 [x3
BU BO SE SP DO ND PO PP ]
[prevzame] ]
]
]
]
Ahačič Martina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Ambrož Ana

0

0

0

4

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Barlič Andreja

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0
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Basmar Tone

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Bobič Janja

9

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

Dolenjc Maja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jerman Metka

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2

0

0

0

Kikelj Bojana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kocjan Ines

0

2

2

0

0

5

0

0

2

0

0

0

0

1

Kovačič Katarina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Komar Marjanca

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Kos Irenka

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

Leskovnik Tina

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Ločnik Valentin

0

0

0

4

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Luznar Tadeja

0

0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milič Neja

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Noč Jana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Pazlar Tadeja

0

2

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Petrič Petra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pibernik Damjan

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Pokrvinik Žiga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pucihar Bojan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rabič Katarina

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

Rakar Anja

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparič Mojca

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rovnik Suzana

0

0

0

0

0

2

0

0

6

0

0

0

0

0

Sirkovec Brane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Slivnik Matej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Smodiševič Petra 0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

Starič jasna

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

[nadomesti
[zaposli [x1 [x2 [x3
BU BO SE SP DO ND PO PP ]
[prevzame] ]
]
]
]
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Stržišar Almira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Svetina Majda

4

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Tončič Zvezdana

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Vojvoda Helena

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Šinkovec Peter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šterenč Katja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Čelik Zvone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Slika 11 6 - Poročilo suplence
Isti podatki so tudi v datoteki tipa CSV v mapi C:\iUrnik\Schedule\out\suplence, kar vam omogoča uvoz v
preglednice (Open Ofice, Excel,...) in s tem razna preračunavanja ur.
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Podatkovni oddelki - podroben opis
Podrobna razlaga in pojasnilo za bolj zahtevne uporabnike.

11.1 Kriteriji za izračun (penalties)
Kriteriji za izračun so namenjeni temu, da program usmerjajo k zaželjenemu cilju. To pomeni, da bo
sledil prioritetam tako kot bomo to zahtevali.
Kriteriji za izračun so razporejeni v 3 sklope:
a) Kriteriji za avtomatsko oblikovanje skupin izbirnih predmetov
b) Kriteriji za avtomatski izračun urnika
c) Kriteriji za avtomatsko dodeljevanje suplenc
a) Kriteriji za avtomatsko oblikovanje skupin izbirnih predmetov
- group_bellow_minimum
skupina je manjša kot je specificirano v Predmetniku - Velikost skupine (Group size)
- group_above_maximum
skupina je večja kot je specificirano v Predmetniku - Velikost skupine (Group size)
- subject_2nd
učencu je dodeljen nadomestni izbirni predmet iz Učenci - Sekundarni izbirni (Secondary icourses)
- subject_forced
učencu je dodeljen vsiljeni izbirni predmet, ki ga ni želel
- subject_missing
učencu je dodeljenih manj izbirnih predmetov, kot je želel. Specificirano v Učenci - Število ur
(Number of hours)
- active_groups
število skupin (program bo poskušal manjšati število skupin)
- active_subjects_bellow(n)
skupin je manj kot je dovoljeno
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n = število uradno dovoljenih skupin = ciel(število učencev / 23) + 2 * število razredov
Skupina ima lahko do 28 učencev, spodnja meja ni predpisana. Pri predmetih šport, računalništvo,
laboratoriji, delavnice se ustanovijo dodatne skupine tako, da je število učencev manjše ali enako 20.
Tako pridobljene skupine ne štejejo k kvoti dovoljenih skupin.
- active_subjects_above( n)
skupin je več kot je dovoljeno
n = število uradno dovoljenih skupin = ciel(število učencev / 23) + 2 * število razredov
Skupina ima lahko do 28 učencev, spodnja meja ni predpisana. Pri predmetih šport, računalništvo,
laboratoriji, delavnice se ustanovijo dodatne skupine tako, da je število učencev manjše ali enako 20.
Tako pridobljene skupine ne štejejo k kvoti dovoljenih skupin.

b) Kriteriji za avtomatski izračun urnika

- idle_student
čim manj prostih ur učencev, upoštevajoč stopnjo prijaznosti razreda, iz katerega je učenec in ki jo
določimo v Razredi - Stopnja prijaznosti (Care factor)
Poraba = ∑ ( število vseh prostih ur posameznega učenca/teden * stopnja prijaznosti ) * utež
- idle_hour_per_student
čim manj prostih ur pri istem učencu
Poraba = ∑ ( (proste ure posameznega učenca/teden)2 * stopnja prijaznosti ) * utež
- idle_hour_position
proste ure naj bodo v kasnejših urah
- hours_per_day(od-do)
čim manj dni z neustreznim številom učnih ur za posamezen razred
Poraba = ∑ ( višek oz. manjko ur za razred/dan ) * utež
- hours_per_student_per_day(od-do)
čim manj dni z neustreznim številom učnih za posameznega učenca
Poraba = ∑ ( viškov oz. manjkov ur za učenec/dan ) * utež
- schedule_asymmetry
Če je utež za kriterij v Kriterijih za izračun - schedule_asymmetry > 0 potem program vse ure
spremenil v A in B urnik.
Če je v skripti recimo navedeno 2 uri nekega predmeta potem bo program to razumel kot 2/a+2/b in ti
dve uri v a in b urniku ne bosta nujno v A in B urniku na isti termin. Urnika A in B bosta lahko
asimetrična za vse ure.
Če pa kljub dovoljeni asimetriji želimo, da sta urnika A in B čim bolj simetrična, potem to reguliramo z
vrednostjo uteži za asimetrijo.
- subject_order_per_day
učne ure z večjo zahtevnostjo določeno v Predmetniku - Zahtevnost (Weigth) naj bodo v
zgodnejših urah, tiste z manjšo pa v poznejših
Poraba = ∑ ( zahtevnost predmeta * zaporedna številka ure * število prisotnih razredov ) * utež
- subject_order_per_week
obremenjenost dneva za razred naj ustreza stopnjam iz Dnevi - Zahtevnost (Weigth)
Poraba = ∑ ( odstopanje od zahtevane stopnje procentualno za razred/dan ) * utež
- subject_distribution_per_week
učne ure istega predmeta naj bodo enakomerno distribuirane preko vseh dni urnika
- hours_per_schedule
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učni program celotne šole se izvede v čim manj urah za celotno šolo
Poraba = ∑ ( število ur, ki jih pokrivajo vsi razredi dnevno ) 2 * utež
- hours_per_class
učni program posameznega razreda naj se izvede v čim manj urah
Poraba = ∑ ( zadnja ura za razred/dan ) 2 * utež
- idle_hour_per_teacher
učitelj naj ima toliko lukenj kot je zahtevano v Učitelji - Proste ure (Idle hours)
Poraba = ∑ ( višek oz. manjko prostih ur posameznega učitelja/teden ) 2 * utež
- teacher_day_load
učitelj naj ima dnevno čim bolj uravnotežen urnik
Poraba = ∑ ( odstopanje od povprečja učnih ur za učitelja/dan ) 2 * utež
- locations_matching_priority
učna ura naj se izvaja v učilnici s čim višjo prioriteto za posamezen predmet določeno v
Predmetniku - Učilnica (primer zapisa: 1/učilnica1=učilnica2>učilnica3 razlaga: 1/ pomeni, da
potrebujemo eno od naštetih učilnic, učilnica1 in učilnica2 imata prioriteto 1, učilnica3 pa ima prioriteto
2,)
Poraba = ∑ ( prioriteta učilnice - 1 ) 2 * utež
- locations_matching_event
učne ure istega predmeta naj se izvajajo v isti učilnici
Poraba = ∑ ( število različnih lokacij v katerih se izvajajo učne ure istega predmeta ) * utež
- locations_matching_teacher
učitelj naj poučuje v čim manj različnih učilnicah
Poraba = ∑ ( število različnih lokacij v katerih poučuje posamezni učitelj ) * utež

c) Kriteriji za avtomatsko dodeljevanje nadomeščanj (suplenc)
- collide_teacher
učitelju je isto uro dodeljenih več nadomeščanj
- day_off_teacher
učitelj nadomešča na dan, ko sicer nima pouka
- empty_hours_teacher
učitelju naj nadomeščanje zmanjša število prostih ur (lukenj) v rednem urniku
- off_subject_teacher
učitelj ne poučuje predmeta, ki ga bo nadomeščal
- off_class_teacher
učitelj ne poučuje razreda, ki potrebuje nadomeščanje
- forbidden_hours_teacher
učitelju je bilo dodeljeno nadomeščanje, čeprav smo določili, da tisto uro ni razpoložljiv
- free_released_teacher
učitelju, ki je sproščen zaradi odsotnosti razreda, ni bilo dodeljeno nadomeščanje
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11.2 Predmetnik
Ure

Število ur predmeta
5 - pomeni 5 posameznih ur predmeta
2b - pomeni blok uro v trajanju 2-ur
3b - pomeni blok uro v trajanju 3-ur
1/2 - pomeni 1 ura na 2 delovna tedna, ura bo bodisi v A bodisi v B urniku.
2b/2 - pomeni blok ura 2-ur na 2 delovna tedna, blok ura bo bodisi v A bodisi v
B urniku.
1/a - 1 ura, ki bo obvezno v A urniku
1/b - 1 ura, bo obvezno v B urniku
4/a - 4 ure, ki bodo vse v A urniku
4b/b - blok ura 4-ur, ki bo obvezno v B urniku
4+1/2 - pomeni 4 ure na delovni teden in 1 ura bodisi v A bodisi v B
urniku
1+2b - pomeni 1 posamezna ura in 1 blok ura 2-ur na delovni teden

Oznaka

Oznaka, ki se uporablja v ostalih delih programa
mat – matematika
bio – biologija
bio.vaje – biologija vaje. Kadar ima več predmetov iskto oznako na levi strani
pike, takrat ti predmeti ne smejo biti isti dan, razen če tega ne dovolimo z
ukazom allowed.

Tip

Tipi predmetov. I – izbirni, P (poimenski) – pevski zbor, L – nivojski, S –
standardni, ko imamo znane učitelje, učence in razrede (npr. zgodovina, ko
mora biti prisoten cel oddelek z učiteljem), X – ko ne poznamo udeležencev
pouka (npr. matematika dodatni)

Razred

V katerih razredih ali oddelkih se poučuje
8 – v osmem razredu
8a+8b – v osmem a in b oddelku
5a – v petem a oddelku
Podatek o razredu ni obvezen. Predmet lahko poteka brez (določenega)
razreda. Naprimer razni aktivi učiteljev ali govorilne ure.

Učitelj

Učitelj, ki uči ta predmet
voj
voj+kom - učita dva učitelja
voj&kom – oba učitelja učita vsako skupino. S tem ukazom skupine ni, če ni
pogojev zanjo
1*voj+1*kom – vsak uči svojo skupino in s tem določimo da dve skupini bosta,
tudi če ni dovolj otrok

Učilnica

Vnaprej določena učilnica, kjer se bo predmet poučeval. Učilnice istega tipa se
lahko menjajo.
(t) – vzame učilnico od učitelja
zgo – predmet se bo izvajal v zgo ali istega tipa, vendar najprej v zgo
!zgo - predmet bo v učilnici zgo in nikjer drugje
1/zgo=slo – v zgo ali slo
1/zgo>slo – izvajanje raje v zgo kot v slo
Podatek o učilnici ni obvezen. Predmet lahko poteka brez (določene) učilnice.

Delovni čas

Kdaj se predmet izvaja
0-7/1-5
– od 0. do 7. ure, od ponedeljka do petka
0-7/1-5 LF
– od 0. do 7. ure, od ponedeljka do petka, vendar obvezno
zadnja ali prva ura pouka (l – last, f – first)
0-7/1-5 L
– od 0. do 7. ure, od ponedeljka do petka, vendar obvezno
zadnja ura pouka
0-7/1-5 M
– od 0. do 7. ure, ne zadnja in ne prva ura (m - middle)
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1-7/1-4 1-5/5

– od 1. do 7. ure od pon. do četrtka, od 1. do 5. ure v petek

Urnik

Določi program

Zahtevnost

Priporočljiva vrednost je od 1-5 in predstavlja zahtevnost predmeta. Če je
vrednost 0, dogodki s tem predmetom ne bodo participirali napake v urniku

Velikost skupine

Velikost skupine v kateri se predmet izvaja
1-28/10 – najmanj 1 učenec, največ 28, če se naredita 2 skupini, se ne smeta
razlikovati za več kot 10
10-20/5 – najmanj 10, največ 20, razlika med skupinama ne sme preseči 5

Učenci

Koliko učencev ima predmet – izračuna program

Ime

Ime predmeta. Ob podvojevanju imen, se pojavi oranžna obarvanost kot
opozorilo.

11.2.1 Filozofija tipov predmetov
Program iUrnik pozna 5 tipov predmetov:
· x – splošni
· s - skupine v okviru enega oddelka
· p – učne skupine, kjer je članstvo poimensko
· i - izbirni predmeti
· l - nivojski predmeti
Načeloma bi za sestavo samega urnika potrebovali samo tipa x in p. Tip p namreč lahko pokrije tipe s, i
in l. Ker obstaja specifika pri oblikovanju skupin izbirnih predmetov in ker za nivojske predmete
potrebujemo soglasje staršev, je zato potrebno oblikovati poseben obrazec (Slika 6 11). Zato imamo za
izbirne predmete tip i in za nivojske predmete tip l, pri čemer tip l pokriva samo 3 nivojske predmete
slovenščino, matematiko in angleščino. Omejitev pri nivojskih predmetih je tudi struktura oznake
predmeta, ki mora biti obvezno sestavljena takole:
· m81 prva črka je m (za matematiko), s (za slovenščino) ali t (za tuji jezik)
· drugi znak je številka razreda (4,5,6,7,8,9)
· tretji znak pa je številka nivoja (1,2,3,0)
· nadaljni znaki so lahko poljubni
Nivojski predmet lahko zapišemo tudi kot mat.m81 in s tem bomo dosegli, da ne bo matematika, ki ni
nivojska in tista, ki je nivojska na isti dan. Isto velja za slovenščino ali tuji jezik: slo.s81, tja.t73.
Pri tipu s morajo biti vsi učenci oddelka poimensko našteti v podatkovnem oddelku Učenci, sicer
program ne bi mogel deliti poimesko. Poleg tega lahko tudi ročno odvzamemo posameznemu učencu
predmet tipa s (Slika 12 1).
Tip s uporabimo takrat, ko se morajo učenci v okviru enega oddelka razdeliti na 2 ali več skupin. Recimo
tak primer je predmet TIT (tehnika in tehnologija), kjer je potrebno oddelek razdeliti, če jih je več kot 20 v
oddelku. Tudi ta tip je nadomestljiv s tipom p, vendar je bolj priročen, ker ni treba vsakemu učencu
posebej navajati, da ima ta predmet, kot to zahteva tip p.
Tip x se uporablja povsod, kjer so predmeti vezani na en ali več celih oddelkov, lahko pa tudi samo na
učitelja, v tem primeru polje oddelka ostane prazno. Seveda tu so izjeme predmeti kot je TIT, ki tudi
pokriva cel oddelek, vendar ga v primeru delitve na skupine, vnesemo kot tip s.
Tip p je univerzalni tip za vse individualne predmete, v katere se vključujejo posamezniki iz večih
oddelkov ali razredov (ali pa tudi ne).
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11.2.2 Posebnosti vnosa tipov predmetov
Posebnosti vnosa za različne tipe predmetov:
Tip

Opis posebnosti

p,i,l

Potrebno je vnesti interval v polje Velikosti skupine skupaj s toleranco razlike velikosti
najmanjše in največje nastale skupine. Če toleranca ni vnešena je razlika lahko poljubna.

s

Za s tip predmeta ni potrebno vnesti polja Velikost skupine, ker se smatra, da je to celoten
oddelek, če polje vnesemo pa velja isto kot za tipe p,i in l.

x

Polje Velikost skupine je prazno.

s,p,i,l

· Če vpišemo samo enega učitelja, bo ta poučeval vse skupine, ki bodo nastale za ta
predmet.
· Če vpišemo dva učitelja jan+mik za en oddelek bosta oddelek poučevala oba hkrati in
sama določila način pouka.
· Če vemo da bosta skupini 2 in bo vsako poučeval drug učitelj, potem vpišemo takole
1*jan+1*mik, kar pomeni da bo eno skupino poučeval jan in eno mik.
· če bi bile skupine 3 in bi en učitelj poučeval 2 en učitelj pa 1 skupino potem vpišemo:
2*jan+1*mik
· Tretja možnost je, da imamo dve skupini istega predmeta, vendar naprimer 1 skupino
poučujeta 2 učitelja, 1 skupino pa eden, potem vnesemo takole 1*jan&bor+1*mik, kar
pomeni, da bosta eno skupino poučevala hkrati dva učitelja, drugo skupino pa eden.
Lahko vnesemo tudi samo jan&bor, to pa pomeni, da vse skupine, ki izhajajo iz tega
predmeta, poučujeta hkrati dva učitelja.
· Če želimo 3 skupine napišemo 3*jan in program jih bo naredil, ne glede na to, da bi bile
lahko samo 2, glede na velikost.

x

Če je predmet tipa x, potem se več učiteljev, ki poučujejo ta predmet istočasno, vnese z
ločilom +
jan+mik

p,i,l

Ni potrebno pisati oddelkov ampak lahko kar razred ali več razredov.
6
vsi 6 oddelki
6+7+8 vsi 6,7 in 8 oddelki
6a
samo 6a oddelek

s

Vedno moramo navesti oddelek

x

V splošnem moramo navesti vse oddelke, dopustno pa je, da pri vsakem oddelku v
oklepaju napišemo število nespecificiranih učencev tega oddelka.
6a+6b+7a
6a(1)+6b(2)+7a(5)
1 + 2 + 5 učencev (nedoločeni učenci)
6a(1/10)+6b(1/5)+7b(1/2)
1 desetina, 1 petina in 1 polovica oddelka
7a(1./2)+7b(2./3)
prva polovica 7a in druga tretjina 7b. 2. polovica so drugi
učenci kot 1.
polovica in iUrnik ve, da sta 1./2 in 2./2
celota - torej ob istočasnosti nihče ne
čaka!

11.2.3 Primeri iz prakse
Spodnji primer (Slika 12 1) opisuje dodajanje predmeta tipa p in sicer individualne pomoči učencu. Zato
ni pričakovane heterogene skupine matematike pri tem učencu ampak individualna pomoč ipMB, ki jo
nadomesti (rdeč zaznamek), saj učenec ne sme imeti več pouka. V drugem primeru (roza zaznamek) pa
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smo povedali da ima učenec samo 1 uro tja, saj namesto dveh ur tja, obiskuje 2 uri ipMBL.

Slika 12 1
Spodnji primer (Slika 12 2) opisuje tip predmeta s in x. Tip s je uporabljen pravilno in pove, da ima
učenec 4 ure slo namesto 5 ur. Tip x pa ne moremo uporabiti na ta način, saj ne vemo kje so ostali
učenci, ker niso nikjer našteti, zato pa je predmet tipa x.

Slika 12 2
Primer uporabe predmetov tipov x in p pri pevskem zboru (Slika 12 3 - markirano zeleno). Če imamo
znane udeležence, potem damo tip p – poimensko (opz), vendar moramo pri vseh udeleženih učencih
navesti ta predmet v stolpcu Predmeti tipa p (markirano rdeče). V primeru, da še ne vemo učencev ali se
nam jih ne ljubi vnašati v seznam potem lahko določimo tip predmeta x in samo številčno povemo koliko
učencev bo pri zboru (stolpec razred, desno od zelenega markerja). V tem primeru vsi ostali iz naštetih
oddelkov čakajo ali gredo domov, če je predmet zadnjo uro. Z namenom izdelave boljšega urnika, se
priporoča uporaba predmeta tipa p, kadar je le mogoče.

Slika 12 3
Spodnji primer (Slika 12 4) prikaže dva različna pristopa k vnosu športne vzgoje. Klasični način pri
osmih razredih našteje učitelje, oddelke in telovadnice skupaj, potem pa se učitelji sami dogovorijo kdo
bo koga učil. Bolj napreden primer je 9 razred ko k vsakemu učencu povemo v kateri zvrsti športne
vzgoje bo – dekliški ali fantovski. Povemo tudi kateri učitelj bo učil fante in kateri dekleta v kateri učilnici,
program pa potem sam določi skupine. Na ta način dosežemo veliko večjo fleksibilnost urnika, saj
skupine potekajo istočasno samo, če je tako najugodneje, sicer program išče še druge kombinacije.
Napredni primer bi lahko na ta način izvedli samo z dvema učiteljema in telovadnicama.
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Slika 12 4

11.3 Dodatne zahteve
Ukaz

Podatki

allowed

allowed slo
izrecno dovoljenje, da sme biti slo več kot enkrat dnevno, čeprav po defaultu ni tako.
Velja za vse oddelke, ki imajo te predmete.
allowed slo(5a)
oddelek 5a ima lahko slo večkrat v istem dnevu
allowed slo(5a 5b 5c)
oddelki 5a, 5b in 5c imajo lahko slo večkrat v istem dnevu

alternate

alternate 1/2 bio(8a), 1/2 geo(8a)
geografija in biologija bosta alternirali v A in B urniku na isto uro istega dne v
oddelku 8a
Glej opombo 1

apart

apart bio, geo
biologija in geografija ne bosta nikoli smeli biti na isti danv vseh oddelkih, ki imajo ta
dva predmeta
apart bio(8a), geo(8a)
v oddelku 8a biologija in geografija ne bosta smeli biti na isti dan
apart bio(8a 8b), geo(8a 8b)
v oddelkih 8a in 8b biologija in geografija ne bosta smeli biti na isti dan
apart bio(8a), geo(8b)
to ne deluje. Ukaz deluje samo v okviru enega oddelka

break

break (slo,tit) 2 (mat,bio)
med slovenščino, tehnologijo in matematiko, biologijo naj bo vsaj 2 uri – velja za vse
razrede
break slo5a 2 mat5a
med slovenščino in matematiko v 5a oddeleku naj bo vsaj 2 uri –če smo za ta
oddelek določili predmeta slo5a in mat5a. Lahko naredimo tudi predmet za dva ali
več oddelkov, tako da lahko omejimo ukaz po naših zahtevah.

breakcla

breakcla (učilnica1 u5) 1 (učilnica2)
učenci in učitelji naj imajo eno prosto uri pri prehodu iz učilnice1 in u5 v učilnico2
breakcla (učilnica1 u5) 1 (učilnica2) unless 1-2 4-5
učenci in učitelji naj imajo eno prosto uri pri prehodu iz učilnice1 in u5 v učilnico2,
razen če je to med prvo in drugo uro ali 4 in 5 uro

breakgeneral

breakgeneral (švz,išp) 1 (gšv) unless 3-4
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učilnici (v tem primeru telovadnici), ki jo zasedata švz ali išp, gšv ne sme uporabljati
še naslednjo uro, razen če je to med 3 in 4 uro.
Uporablja se pri različnih dolžinah ur za oddelke ali če se mora npr. kemična
učilnica prezračiti pred naslednjo uporabo.
breaktea

breaktea (1a 1b 1c) 2 (5a 5b 5c)
učitelj naj ima dve prosti uri pri prehodu iz kateregakoli od oddelkov 1a, 1b, 1c v
katerikoli oddelek 5a, 5b ali 5c
breaktea (1a 1b 1c) 2 (5a 5b 5c) unless 1-2
učitelj naj ima dve prosti uri pri prehodu iz kateregakoli od oddelkov 1a, 1b, 1c v
katerikoli oddelek 5a, 5b ali 5c, razen če je to med prvo in drugo uro
breaktea (1a 1b 1c) 2 (5a 5b 5c) unless 1-2 unless 5-6 fer unless 3-4 emi zat
učitelj naj ima dve prosti uri pri prehodu iz kateregakoli od oddelkov 1a, 1b, 1c v
katerikoli oddelek 5a, 5b ali 5c, razen če je to med prvo in drugo uro (dolg odmor),
ali če je med peto in šesto in je učitelj fer, ali pa med tretjo in četrto
in sta učitelja bodisi emi, bodisi zat

classcolor

classcolor 5a, F0F8FF
na velikem izpisu " A3 urnik", bo 5a razred markiran z Alice Blue barvo

conjunct

conjunct (išn,išo) (slj9a,tit)
išn in išo ne bosta nikoli istočasno z slj9a in tit. V levem in desnem oklepaju je
lahko od enega do več predmetov in predmeti v levem ne bodo skupaj s predmeti v
desnem. Ukaz velja samo v okviru posameznega oddelka ali oddelkov, ki jih
obiskujejo učenci, če je to poimenski predmet.

conjunctgeneral

conjunctgeneral (išn,išo) (slj,tit)
išn in išo ne bosta nikoli istočasno z slj in tit. V levem in desnem oklepaju je lahko
od enega do več predmetov in predmeti v levem ne bodo skupaj s predmeti v
desnem. Ukaz velja za celotno šolo in ne samo v okviru posameznega oddelka.

coursecolor

coursecolor ONA, DA70D6
na velikem izpisu " A3 urnik", bo predmet ONA markiran z barvo Orhideja

coursesperhour

coursesperhour 3
trije skupinski predmeti se bodo združeveli v "superure", v katerih se bodo nujno
izvajale istočasno tako, da bodo pokriti celi oddelki, čeprav bodo učenci pri treh
različnih skupinah. Vsi bodo imeli pouk. Najvišje možno število skupin je 5!
courseesperhour 2 3 4 5
tvorile se bodo "superure" ure, če bo le mogoče. z dvema, tremi, štirimi ali petimi
skupinami istočasno. To je defaultna vrednost.
courseesperhour 0
Ne tvori "superur"! Program jih ne bo spravljal skupaj v superure. Lahko pa se bodo
vseeno pojavile v urniku, celo več kot 5 naenkrat

disjunct

disjunct mpz, matdod
Čeprav so morda skupni učenci ali učitelji prisotni pri predmetih mpz in matdod,
smeta predmeta potekati istočasno, isto uro istega dne. Učenec in/ali učitelj lahko
delata hkrati več aktivnosti. Velja za vse oddelke, ki imajo te predmete.
disjunct mpz(6a+6b+6c), matdod(6a)
Predmet mpz, ki poteka v 6a, 6b in 6c istočasno, se lahko izvaja isto uro z matdod
v 6a
disjunct mpz(6a+6b+6c), matdod(6a 6b)
Predmet mpz, ki poteka v 6a, 6b in 6c istočasno, se lahko izvaja isto uro z matdod
v 6a in 6b

disjunctclass

disjunctclass mpz, matdod
Čeprav so morda skupni učenci prisotni pri predmetih mpz in matdod, smeta
predmeta potekati istočasno, isto uro istega dne, vendar ne v primeru, da oba
predmeta poučuje isti učitelj. Istočasnost je dovoljena samo za učence.Velja za vse
oddelke, ki imajo te predmete.
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disjunctclass mpz(6a+6b+6c), matdod(6a)
Velja za predmet mpz v 6a, 6b in 6c in predmet matdod v 6a
disjunctclass mpz(6a+6b+6c), matdod(6a 6b)
Velja za predmet mpz v 6a, 6b in 6c in predmet matdod v 6a in 6b
disjunctloc

disjunctloc mpz,matdod
Pevski zbor in matematika dodatni, ko ju imata dva ali več profesorjev hkrati, pa se
vendar lahko odvijajo v istem prostoru. Lokacija prenese več različnih poukov hkrati
– več učiteljev in/ali oddelkov. Velja za vse oddelke, ki imajo te predmete.
disjunctloc mpz(6a+6b+6c), matdod(6a)
Velja za predmet mpz v 6a, 6b in 6c in predmet matdod v 6a
disjunctloc mpz(6a+6b+6c), matdod(6a 6b)
Velja za predmet mpz v 6a, 6b in 6c in predmet matdod v 6a in 6b

freeze

freeze 5a 6c
zamrzne urnika 5a in 6c, medtem ko še teče sestavljanje in optimiziranje ostalega
urnika (Funkcija je dosegljiva tudi z gumbom "Zamrzni" v modulu Izračun urnika!).
freeze jot
zamrzne urnik učitelja jot, medtem ko še teče sestavljanje in optimiziranje ostalega
urnika

freezecustom

freezecustom not(deltaev1 deltaev2&deltaev2) deltaev3&deltaev3
freezecustom slo
Zamrzne vso slovenščino.
freezecustom slo&5a
Zamrzne vso slovenščino petega A.
freezecustom NOT(slo)
Zamrzne vse, razen slovenščine.
freezecustom NOT(slo&5A mat&5A)
Zamrzne vse, razen slovenščine in matematike v 5A.
freezecustom NOT(slo) slo&6A
Zamrzne vse, kar ni slovenščina, pa zraven še slovenščino v 6A.
Seveda lahko napišemo več vrstic in pretehtano zamrznemo kar želimo

idlepercla

ukaz idlepercla izbolj šuj e ukaz noidle
idlepercla 60 (classes)
v vsakem oddelku lahko učenci skupno čakajo največ 60 ur na teden
idlepercla 0 (5a)
v 5a ne sme čakati nihče

noblock

noblock 2-3/1-4, kem bio
Ne postavlja blok ure na drugo in tretjo uro, ampak bodisi konča z blokom drugo, ali
zaćne blok šele tretjo uro. In sicer velja to pravilo od ponedeljka
do četrtka, za predmeta kemijo in biologijo, če sta seveda v predmetniku vnešeni
kot blok uri. Namenjeno je temu, da ni malice med kemijo in biologijo, razen v
petek.

noidle

noidle 1a,1b,2a,3a
našteti oddelki ne smejo imeti nobene proste ure ali pa urnik ni sestavljen.
Neupoštevanje čakanja na pevski zbor rešimo s težo predmeta 0.

noprint

Glede na dodelave izpisa urnika z dodatni možnostmi izbire, kaj želimo izpisati, se
ta funkcija uporablja bolj izjemoma.
noprint rav
na skupinskem urniku vseh učiteljev ne izpisuje ravnatelja, ki nič ne poučuje, je pa
vnešen kot suplent ali pa kar tako (racionalizacija izpisa).
noprint 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b 5c
ne izpisuje urnika za 1a, 1b ... 5c .. oddelek, ki bi samo tratili prostor na
skupinskem urniku vseh razredov.
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pletoras

pletoras (s81 s82 s83) (m81 m82 m83) 25
Funkcija optimira pri oblikovanju skupin nivojskih predmetov, kadar ni dovolj učiteljev
za skupine, da bi jih poučevali hkrati. Zato pletoras funkcija najde VSE MOŽNE
komplementarne kombinacije dveh setov skupin, pri največjem številu učencev v
posamezni skupini 25. Tako se lahko istočasno vsi učenci učijo, noben ne čaka,
čeprav učiteljev ni dovolj za vse skupine! Rezultat je recimo "s811 s821 s831 m822"
v eni uri in "m811 m821 m831 s822"
v drugi uri. Za osnovne nivoje bi za istočasnost potrebovali 6 učiteljev, po
optimizaciji pa so dovolj štirje učitelji, ki pa učijo v dveh različnih urah 8 skupin.
Pletoras funkcija vgradi v skript urnika nastale skupine (z učitelji) in jih dodeli
posameznim učencem.

set

set 1 slo(5a), 1 slo(5b)
1 ura slovenščine v 5a in 1 ura slovenščine v 5b naj bosta zapored v urniku.
set 2b ni1-1, 2b ni2-1
2 blok uri izbirni nemščina1, 1. skupina in 2 blok uri izbirni nemščina2 tudi 1.
skupina, naj bosta zaporedoma.
Predmetom je potrebno navesti oddelek v oklepaju ali številko skupine tega
predmeta za pomišljajem (nemščina1 bi lahko imela več skupin, ukaz velja samo
za 1. skupino)
Vrstni red pri ukazu set NI pomemben!
Glej opombo 1

sequence

sequence 1 slo(5a), 1 slo(5b)
1 ura slovenščine v 5a in 1 ura slovenščine v 5b naj bosta zapored v urniku. Vrstni
red pri ukazu sequence JE pomemben!
Glej opombo 1

softblock

softblock geo
v predmetniku je določena geo kot 2b – 2 blok uri, dodaten ukaz softblock pa po
lastni izbiri blok uri razbije na posamezni uri, če razbitje pripomore k boljšemu
urniku.

syncday

Syncday 1 mat(7a), 1 mat(7b)
7a in 7b naj imata 1 uro matematike na isti dan, (a ne nujno zaporedno)
Najbolje, da v svoji skripti spremenite ukaze SET v SYNCDAY, saj bo urnik tako
imel več maneverskega prostora za sestavljanje

synchour

Synhour 1 szs-1, 1 szz-1
Skupini izbirnih predmetov szs-1 in szz-1 naj imata pouk ISTO uro
Glej opombo 1

transcla

Ukaz optimira število prehodov (manj prehodov je bolje) med različnimi lokacijami
(velja v obe smeri)
transcla 100000000 (lokacije1) (lokacije2)
Številka 100000000 (10^8) je utež, ki vsak prehod oddelka penalizira za takšno
vrednost. Istočasno pa penalizira prehod učitelja za 10-krat manjšo vrednost, torej
1000000 (10^7). Ta vrednost je lahko poljubno velika, vendar je dobro, če je
usklajena z ostalimi utežmi kot so luknje učencev, luknje učiteljev ...

transperday

S tem ukazom pa lahko določimo maksimalno število dovoljenih prehodov na dan.
To pomeni, da bo urnik veljal za nesestavljen, dokler ne bo tej zahtevi zadoščeno.
Ta ukaz deluje v kombinaciji z ukazom transcla, saj tam dobi podatek, katere
učilnice so na kateri lokaciji.
transperday 2 (teachers)
(teachers) pomeni vsi učitelji in jih ni potrebno naštevati. Vsak učitelj ima lahko
največ 2 prehoda na dan (če ostala pravila ne pravijo drugače)
transperday 1 (nov,pot)
učitelja nov in pot lahko med lokacijami prehaja največ 1 krat na dan
transperday 2 (classes)
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(classes) pomeni vsi oddelki in jih ni potrebno naštevati. Vsak oddelek ima lahko
največ 2 prehoda na dan (če ostala pravila ne pravijo drugače)
transperday 1 (8a 1a)
oddelka 8a in 1a imata vsak lahko največ 1 prehod na dan
transperweek

S tem ukazom določimo maksimalno število dovoljenih prehodov na teden. To
pomeni, da bo urnik veljal za nesestavljen, dokler ne bo tej zahtevi zadoščeno. Ta
ukaz deluje v kombinaciji z ukazom transcla, saj tam dobi podatek, katere učilnice
so na kateri lokaciji.
transperweek 5 (teachers)
(teachers) pomeni vsi učitelji in jih ni potrebno naštevati. Vsak učitelj ima lahko
največ 5 prehodov na teden (če ostala pravila ne pravijo drugače)
transperweek 0 (nov)
učitelj nov ne sme prehajati med lokacijami, lahko pa na različne dneve uči na
različnih lokacijah vendar cel dan na isti lokaciji
transperweek 3 (classes)
(classes) pomeni vsi oddelki in jih ni potrebno naštevati. Vsak oddelek ima lahko
največ 3 prehode na teden (če ostala pravila ne pravijo drugače)
transperweek 0 (8a 9b)
oddelka 8a in 9b med lokacijami ne smeta prehajati

unfreezeeloc

unfreezeeloc
V kombinaciji z ukazom freeze (tudi z gumbom "Zamrzni" na ekranu), unfreezeeloc
(Funkcija je dosegljiva tudi z gumbom "Odmrzni lokacije" na ekranu!) odmrzne
učilnice, da se optimizirajo v sicer "idealnem" zamrznjenem urniku. To tehniko
priporočamo velemojstrom uporabe iUrnika.

Opomba 1:
Dodatni ukazi set, sequence, syncday, synchour, alternate so dopolnjeni tako, da lahko zapišemo več
ukazov z enakim parametrom, kar omogoča da lahko naredimo 2 ali več ukazov SET. Ukaza
set 1 mat(7a), 1 mat(7b)
set 1 mat(7a), 1 mat(7b)
naredita, da bosta mat v 7a in 7b dvakrat zaporedno, pri čemer mora seveda v predmetniku biti vsaj 2 uri
matematike v 7a in 7b razredu.
Barve lahko kombinirate po RGB načinu (00 je najmanjša svetlost, FF pa največja, lahko pa uporabite
tudi karkoli vmes – heksadecimalen sistem). Prvi dve številki sta rdeča, drugi zelena in tretji modra.
000000
črna
0000FF
modra
00FF00
zeleno
FF0000
rdeča

12

Pogosta vprašanja

12.1 Zamrznitev predmeta
V:

Želim, da mi program ne spreminja postavitve nekaterih predmetov.

O:
Po novem se lahko zamrzne posamezno postavko v urniku. Do sedaj je bilo možno zamrzniti
cel urnik oddelka ali cel urnik učitelja, sedaj pa se lahko zamrzne posamezni predmet na določeno uro,
tako da se pritisne Ctrl in levi klik miške.
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12.2 OPB - podaljšano bivanje in JV – jutranje varstvo_2
V:

Micka Sraka uči športno vzgojo, ima pa tudi OPB v ponedeljek in sredo.

O:
Za podaljšano bivanje in jutranje varstvo vnesete zapise v oddelek PREDMETNIK tako, da
vpišete – dodate "predmet" opbsra (lahko ga dobite iz predloge) - če ima podaljšano bivanje recimo od
4-7 ure v ponedeljek in sredo potem vpišete
· v stolpec Ure: 4b+4b - to pomeni da ima 2x po 4blok ure
· v stolpec Oznaka: opbsra - to je ime za opb za določenega učitelja, ker se ime ne sme ponavljati pri
drugih učiteljih, zato pri vsaki oznaki opb dodate ali zaporedno številko opb1, opb2 ali pa priimek ali
ime ušitelja ali kratice obojega.
· v stolpec Tip: x
- to je tip predmeta
· v stolpec Razred:
- pustite prazno, da bodo lahko tisti, ki imajo še pouk le tega obiskovali, medtem
ko imajo drugi že OPB.
· v stolpec Učitelj: sra - to je kratica učitelja
· v stolpec Učilnica: vnesite učilnico, kjer bo opb, vendar pazite, da je učilnica takrat lahko prosta, da
naprimer nima notri pouk razredna stopnja. Lahko pa polje učilnice pustite tudi prazno.
· v stolpec Delovni čas: 4-7/1+3 - to pomeni da bo opb s tem učiteljem zasedal čas od 4. do 7. ure v
ponedeljek in sredo.
· v stolpec Zahtevnost: 1 - to za opb ni pomembno koliko je, ne sme pa biti 0, ker je zahtevnost 0
rezervirana za primere, ko želimo omejeno oziranje na te ure pri računanju urnika.
· v stolpec Velikost skupine: pustite prazno
· v stolpec Ime: Oddelek podaljšanega bivanja – Micka Sraka - to je opisno ime predmeta
Takšen zapis vnesete za vsako učiteljico ali učitelja po programu OPB-ja.

12.3 Kombinacije predmetov vsak drugi teden
V:

Radi bi izmenjevali TIT in LVZ vsak drugi teden isti termin in to v blok uri.

O:

V predmetnik vnesete za oba predmeta blok uri, v dodatne zahteve pa alternate.

Predmetnik
Dodatne zahteve

stolpec ure
tit 2b/2 in za lvz 2b/2
stolpec ukaz
alternate
Stolpec podatki 2b/2 lzv(7a), 2b/2 tit(7a) - pomeni naj se ta dva predmeta
izmenjavata na dva tedna v istem terminu
V:
Gospodinjstvo je v 6. Razredu 1,5 ure na teden. Radi bi imeli en teden eno uro, drug teden pa
blok uro.
O:
To vnesete tako, da v polje število ur vnesete: 1/a+2b/b. To pomeni da bo v A-urniku 1 ura (1/a),
v B-urniku pa blok ura (2b/b).

12.4 Soodvisnost terminov predmetom
V:
Fiziko bi radi imeli 1. in 2. uro na isti dan v ponedeljek in sredo 1. uro v 8. a oddelku, drugo uro
v 8. b.
O:

Naredite lahko na dva načina.

Varianta A: v predmetniku pri predmetu fizika lahko vnesete tudi fiksni čas, kdaj naj ta predmet bo. To
vnesete v polje Delovni čas.
fiz, ...8a, ...1/1+3 in fiz, ...8b, ...2/1+3
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1/1+3 pomeni, da je fizika v 8a razredu lahko prvo uro v ponedeljek in sredo
2/1+3 pomeni, da je fizika v 8b razredu lahko drugo uro v ponedeljek in sredo
Varianta B:
Lahko pa to rešutete z set ali sequence ukazom. S tem ukazom dosežete, da bosta uri fizike za 8a in
8b kjerkoli v urniku na isti dan in v dveh zaporednih urah.
Z enim ukazom set lahko definirate samo 1 par ur fizike. Če želite, dva para teh ur, ker je fizike pač 2
uri, potem morate vnesti dva identična ukaza set:
set 1 fiz(8a), 1 fiz(8b)
set 1 fiz(8a), 1 fiz(8b)
Lahko kombiniramo tudi različne predmete v različnih oddelkih.
V:

Dve skupini športne vzgoje želim imeti istočasno ?

O:
Če hočete imeti dve skupini istočasno, morate iz dveh skupin narediti eno. Namesto ŠZZm in
ŠZZž, naredite skupino ŠZZ, v njej pa naj bodo vsi učenci iz obeh skupin. Potem pa temu novemu
predmetu v predmetniku določite dva učitelja in dve učilnici. Skupini ŠZZm in ŠZZž lahko ohranite, da pa
ne bi bile v urniku, jim v predmetniku določite 0 ur (zapis se obarva se rumeno).
NOV UKAZ SYNCHOUR TO REŠUJE ZELO ELEGANTNO.
PRIMER : SYNCHOUR 1 šzz-1 šzz-2
V:

1/2 slj želim imeti takrat, ko je v drugem urniku (A ali B) tudi slj

O:
Običajno pustite, da polovične ure kombinira program iUrnik, ker le ta poskrbi za optimalno
rešitev. Če pa želite imeti zaradi kakršnih koli razlogov alternacijo med A in B urnikom, pa to lahko
zapišete s posebnimi ukazi. V tem primeru pomeni, da boste en teden imeli 2 uri, drugi teden pa 1 uro
SLJ, zato je pametno v drugi teden v drugo uro dodati npr še ODS.
določimo 2 predmeta
- 2+1/2+1/2 x 8a - 2 uri SLJ (tip x) in 2 x po pol ure SLJ
- 1/2 sljp x 8a - predmet za polovično uro, ki bo skupaj z 1/2 SLJ
zapišemo ukaza
- set 1/2 sljp(8a), 1/2 slj(8a) - naredi, da sta predmeta zaporedoma - SLJP in SLJ, torej je slovenščina v
bloku
- set 1/2 sljp(8a), 1/2 ods(8a) - naredi, da sta predmeta zaporedoma - SLJ in ODS, vrstni red ni
pomemben
Če žlite, da je SLJ pred ODS, potem uporabite namesto ukaza set ukaz sequence

12.5 Dva predmeta istočasno
V:

Dve skupini športne vzgoje želim imeti istočasno ?

O:
Če hočete imeti dve skupini istočasno, morate iz dveh skupin narediti eno. Namesto ŠZZm in
ŠZZž, naredite skupino ŠZZ, v njej pa naj bodo vsi učenci iz obeh skupin. Potem pa temu novemu
predmetu v predmetniku določite dva učitelja in dve učilnici. Skupini ŠZZm in ŠZZž lahko ohranite, da pa
ne bi bile v urniku, jim v predmetniku določite 0 ur (zapis se obarva se rumeno).
NOV UKAZ SYNCHOUR TO REŠUJE ZELO ELEGANTNO.
PRIMER : SYNCHOUR 1 šzz-1 šzz-2
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12.6 Proste ure učiteljev
V:
Katerega od parametrov pri evoluiranju urnika je potrebno spremeniti, da se bo urnik prilagajal
vnešenim številom prostih ur. Namreč dogaja se, da imajo nekateri učitelji po 11 prostih ur, čeravno je v
skripti določeno, da naj ima od 0-3 proste ure
O:
Za učiteljeve proste ure je potrebno nastaviti utež idle hours per teacher, vendar naj bo utež
največ e+9. Tudi e+10 je dovoljeno, vendar to že lahko povzroči da nastanejo na račun učiteljevih ur v
urniku nedopustne napake. Ker pa se učiteljeve proste ure in učenčeve proste ure med sabo izklučujejo,
je potrebno zmanjšati utež za učenčeve proste ure, če želimo da bodo imeli učiteljeve večjo veljavo. Za
učenčeve proste ure sta dve uteži: idle student hours in idle hours per student. Prvi je za skupno
število vseh učenec-ur prostih ur, drugi pa pazi na to, da je odstopanje med prostimi urami posameznih
učencev čim manjše. Za drugega velja, da se v porabo prištejejo kvadrati prostih ur posameznega
učenca, (pri učiteljih pa kub).
V
·
·
·

tem primeru je potrebno uteži nastaviti takole:
idle student hours
e+7
idle hours per student
e+6
idle hours per teacher
e+9

Takšna nastavitev bo zagotavljala, da bodo luknje učiteljev imele prednost pred luknjami učencev.
Vendar pa naknadno popravljanje uteži, lahko pomeni, da je sedaj programu potrebno dati še nekaj več
dodatnega časa, da urnik prilagodi novim zahtevam. Mogoče je v nekaterih primerih bolje, da se da urnik
sestavljati od začetka (v programu rdeč gumb Od začetka ).

12.7 Kako objaviti šolski urnik na internetu
V:
Imamo obstoječo internet stran naše šol, na kateri bi želeli objaviti rezultate, ki jih je naredil
program iUrnik.
O:
Na mapi C:/iUrnik/Schedule/out/iHTMLnet so datoteke tipa html, v katerih so vsi možni izpisi
programa iUrnik, vendar nastanejo šele, ko si urnik izpišete iz menija programa – Izpis – HTML urnik.
Vse datoteke prekopirate na internet strani šole npr. na http://OS_Algit_urnik. Osnovna datoteka je
vaše_ime_urnika_net1.html, ki je dejansko menijska datoteka s povezavami na ostale datoteke in jo
lahko vključite v nek del svoje strani ali pa naredite samo kazalec nanjo. Vse datoteke, ki uporabljajo
relativne kazalce, lahko po želji spremenite – oblikujete.
Datoteke urnikov so :
· za vsak razred
· za vsakega učitelja
· za vsako učilnico

: vaše_ime_urnika_c_RAZRED.html
: vaše_ime_urnika_t_UCITELJ .html
: vaše_ime_urnika_l_UCILNICA .html

12.8 Izbirni predmeti – vrstni red
V:
Učitelj bi rangiral predmete npr. od 1 do 5 tako: Nemščina 2, Računalniška omrežja, Šport za
zdravje, Matematična delavnica 8 in Glasbena dela.
Če bi izbral 3 ure, bi se v primarni izbor v skripti vpisala predmeta Nemščina 2 in ROM.
a) Če prav razumem znak = med njima pomeni da sta enakovredna!?
Preostale tri predmete bi vpisal pod sekundarni izbor.
b) Ali med njih vstaviti znak >? Npr. ŠZZ>MD8>GLD? Ali to pomeni, da ima ŠZZ prednost pred MD8? ?
O:
V stolpec Primarni izbirni vpišemo predmete, ki bi jih učenec rad imel imel, in sicer toliko, da je
število njihovih ur na teden enako vpisanemu številu ur v stolpcu Število ur. V stolpec Sekundarni izbirni
pa nadomestne predmete. Med vse predmete se vpiše znak =, prednost med sekundarnimi predmeti
določimo v oddelku Kriteriji za izračun in sicer kriterij subject_2nd, kjer vpišemo 3 vrednosti, za vsak
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nadomestni predmet eno, ki bodo skrbele za to da bodo morebitni dodeljeni nadomestni predmeti čim
bolj zaželjeni. Če so nadmestni izbirni enakovredni vpišemo 3 enake vrednosti (ponavadi so to 3,3,3). Ni
pa nujno, da ima potem vsak učenec 3 nadomestne predmete, lahko ima samo enega ali pa nobenega,
vendar največ 3.
Znaka >, ki je na koncu polja Primarni izbirni ni potrebno vpisovati, ker se zgenerira sam.

12.9 Izbirni predmeti – oblikovanje skupin
V:

Ko vse te izbirne predmete vnesemo v skripto, gremo na računanje urnika preko skupin.

Nekaj vprašanj v zvezi s tem postopkom:
c) če prav razumem v prvi fazi tega računanja program razporeja učence po skupinah?
d) kako določiti maksimalno število skupin (oz. ur) izbirnih predmetov na šoli? ali to program določa
avtomatsko?
e) zaposlitev nekaterih učiteljev je odvisna od tega, ali bodo dodali svojemu urniku kak izbirni predmet. ali
je mogoče določiti za nekatere predmete, da bodo v vsakem primeru izvajani?
f) če prav razmišljam, potem druga faza samo preverja, kao je oblikovane skupine iz prve faze mogoče
najlepše zložiti v urnik (oz. preverja kateri predmeti se lahko prekrivajo v urniku in kateri ne)?
O:
c) Prva faza, po vnosu izbirnih predmerov dodeli učencem izbirne predmete glede na to, koliko
skupin lahko oblikujete in sicer poskuša skupine oblikovati tako, da ustvari takšne skupine, da imajo
učenci kar najboljše izbire.
d) vnesti morate maksimalno število skupin v oddelek Kriteriji za izračun, kriterij active_subject_about in
active_subject_bellow, kolona Dodatna omejitev. Za maksimalno število skupin imate formulo:
število_učencev/28 + 2*število_oddelkov.
Če program oblikuje 2 skupini po 14 učencev pri predmetu, ki ima omejitev števila učencev na 20, potem
se to šteje kot ena skupina.
e) Če želite, da bo predmet obvezno izvajan, potem v Oddelku Predmetnik pri tistem predmetu v stolpcu
Učitelj vnesite recimo 1*gro, in 1 skupina tega predmeta bo obvezno oblikovana. Če pa vpišete samo
šifro učitelja in nič števila skupin, ki jih bo imel, potem skupina za tisti predmet ne bo nujno oblikovana.
f) ja, v drugi fazi (ali v prvi fazi izračunavanja urnika) pa malo premetava učence med skupinami istega
predmeta, da bi skupine kar nalepše pasale v urnik.

12.10 Izbirni predmeti – odločitveni algoritem za skupine
V:
Zakaj se program odloči, da bo raje oblikoval NPH, kot skupino UBE (če se mora odločiti za
eno), čeprav je UBE izbralo več učencev kot NPH? Ko vse te izbirne predmete vnesemo v skripto, gremo
na računanje urnika preko skupin.
O:
Intuitivno bi rekli naj se oblikuje skupina UBE, ker je več učencev kot primarno izbiro izbralo ta
izbirni predmet. Kljub temu bo program lahko oblikoval skupino NPH, čeprav je ta predmet izbralo manj
učencev.
Primer 1: Program se odloči za oblikovanje skupine UBE:

Prim. 1.sek. 2.sek. 3.sek. 3,6,9
Učenec1
Učenec2
Učenec3
Učenec4
Učenec5
Učenec6
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UBE
UBE
UBE
UBE
UBE
UBE

POK
SLZ
SLZ
SLZ
SLZ
SLZ

SLZ
SZS
SZS
SZS
SZS
SZS

Poraba z utežmi:
3,5,7 3,4,5

RIC
SPH
SPH
SPH
NPH
NPH
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Učenec7
Učenec8

UBE
UBE

SLZ
SLZ

SZS
SZS

RIC
RIC

Učenec9

NPH

POK

RIC

SLZ

9

7

5

Učenec10
Učenec11
Učenec12
Učenec13
Učenec14

NPH
NPH
NPH
NPH
NPH

POK
POK
RIC
SLZ
SLZ

RIC
SLZ
SLZ
POK
POK

SLZ
SPH
SPH
SPH
SPH

9
6
6
3
3

7
5
5
3
3

5
4
4
3
3

PORABA:

36

30

24

Primer 2: Program se odloči za oblikovanje skupine NPH:

Prim. 1.sek. 2.sek. 3.sek. 3,6,9
Učenec1
Učenec2
Učenec3
Učenec4
Učenec5
Učenec6
Učenec7
Učenec8

UBE
UBE
UBE
UBE
UBE
UBE
UBE
UBE

POK
SLZ
SLZ
SLZ
SLZ
SLZ
SLZ
SLZ

SLZ
SZS
SZS
SZS
SZS
SZS
SZS
SZS

RIC
SPH
SPH
SPH
NPH
NPH
RIC
RIC

Učenec9
Učenec10
Učenec11
Učenec12
Učenec13
Učenec14

NPH
NPH
NPH
NPH
NPH
NPH

POK
POK
POK
RIC
SLZ
SLZ

RIC
RIC
SLZ
SLZ
POK
POK

SLZ
SLZ
SPH
SPH
SPH
SPH

PORABA:

Poraba z utežmi:
3,5,7 3,4,5

6
3
3
3
3
3
3
3

5
3
3
3
3
3
3
3

27

26

4
3
3
3
3
3
3
3

25

Primera sta narejena za slučaj samo enega izbirnega predmeta.
Odločitev je odvisna od velikosti uteži, ki jih določimo za posamezne neidealne situacije. V našem
primeru je neidealna situacija to, da učenec ne dobi izbirnega predmeta, ki ga ima najraje, ker skupina
za ta predmet ne bo oblikovana in mu bo zato dodeljen nadomestni predmet. Za vsakega učenca imamo
3 nadomestne izbire, ki pa niso enakovredne. Recimo učenec 1 ima nadomestne predmete POK, SLZ in
RIC, od katerih mu je najljubši POK, SLZ manj, še manj pa RIC. Od tega kakšne uteži bomo dali 1.
sekundarni, 2.sekundarni in 3.sekundarni izbiri je odvisno, kakšen bo končen izbor, za katerega želimo,
da je čim boljši za celoto, torej čim bolje za vsakega posameznika oziraje se na vse ostale.
V spodnji tabeli je prikazano, kako se program odloča na podlagi točk porabe, ki jih prispevajo uteži v
neidealnih situacijah.
Primer 2 z utežmi 3,6,9:
S tem, ko smo določili uteži 3,6,9, smo določili, da je 2.sek. izbira 1-krat slabša od 1.sek.izbire, 3.sek.
izbira pa 2-krat slabša od 1.sek. izbire. Če se oblikuje skupina UBE, potem preostane učencema 9 in 10
tretji nadomestni predmet (skupini POK in RIC se ne bosta oblikovali, ker ju je želelo še manj učencev),
učencema 11 in 12 drugi nadomestni predmet in učencema 13 in 14 prvi nadomestni predmet. To
skupaj znaša 36 točk porabe. Če pa se oblikuje skupina NPH, potem bo imel učenec 1 drugi
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nadomestni predmet, učenci 2 do 8 pa prvi nadomestni predmet, kar skupaj znese 27 točk porabe in je
to za celoto ugodneje. V tem primeru smo določili, da sta drugi in tretji nadomestni predmet bistveno
slabša od prvega, zato se je program bolj "sekiral" zaradi učencev 9 do 14 v primeru oblikovanja skupine
UBE, kot zaradi učencev 1 do 8 v primeru oblikovanja skupine NPH.
Primer 1 z utežmi 3,4,5 :
Če pa uteži nastavimo tako, da drugi in tretji nadomestni predmet ne odstopata toliko od prvega (3,4,5),
pa bo program oblikoval skupino UBE in ne NPH, ker je skupna poraba 24, za primer 2 pa 25.

12.11 Izdelava variant urnika
Izdelali ste urnik, ki je zadovoljiv ali je v uporabi. Želite izdelati nove variante zaradi izboljšave ali imate
spremembe pogojev vhodnih podatkov,...
V moduli Izračun urnika v menijski vrstici Datoteka izberete Shrani kot. Shranite trenutno varianto pod
novim imenom. Stari urnik bo ostal nespremenjen, novemu pa spremenite pogoje in program bo
upošteval že izračunano stanje kot osnovo.
Pri spremembah v skupinah bo verjetno za optimalno rešitev potrebno skupine razpustiti in zagnati
sestavljanje od začetka, kakor pri novem urniku.

12.12 Delitev 1/3 ur - likovna vzgoja
V:

Pri vnašanju podatkov v urnik imam problem pri likovni vzgoji v 7. in 9. razredu. Učenci se pri 1/3
ur delijo v dve skupini; poleg tega je zaželeno, da bi imeli blok ure. Ali je to sploh mogoče
vpisati ali kako?

O:
Kreiramo predmet lvz za 7a, tipa "s", ki je zadnjo ali prvo uro. To je običajna lvz, kjer so prisotni
vsi učenci. V 30% ur ima učitelj pravico poslati dekleta domov. Kreiramo še predmet lvzP, tipa p, kjer so
poimensko vpisani učenci 7a. Ti učenci se bodo udeležili lvzP na poziv učitelja. Program bo za lvzP
poskrbel, da bo tam, kjer bo najbolj ugodno (prvo ali zadnjo uro ali takrat ko imajo ostali nekaj drugega npr. ogl).
1, lvz,., s, 7a...1-7/1-5 LF
1, lvzP,., p, 7a...1-7/1-5
V primeru blok ur napišemo:
2b/2, lvz,., s, 7a...1-7/1-5 LF
2b/2, lvzP,., p, 7a...1-7/1-5

12.13 Komplementarnost skupin
V:

Nimam vnešenih učencev. Kako uporabljati komplementarne skupine, kot so recimo fantje in
dekleta ali prva in druga polovica po abecedi,...?

O:

Določimo predmetu tip x. Sintksa, ki jo lahko uporabimo je :
1, tit, x, 6a(1./2)
prva polovica 6a ima tit
1, gos, x, 6a(2./2)
druga polovica 6a ima gos

Pika pred / (1./2) pove, da gre tu za komplementarni polovici in da sta lahko oba predmeta hkrati brez
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poimenskega seznama.

13

Uvoz in izvoz podatkov
Vnos podatkov v iUrnik je najzahtevnejši del za uporabnika in zahteva natančnost, ker se ta obrestuje pri
izračunavanjih v celotnem procesu izdelave. Zaradi pohitritve vnosa podatkov ima iUrnik razne možnosti
uvoza podatkov. Uvoz podatkov lahko razdelimo na dva dela
· uvoz iz predlog iUrnika
· uvoz iz zunanjih programov ali drugih virov

Slika 14 1

13.1 Uvoz iz predlog iUrnika
Dodaj predmetnik za razred ____ [ Izberi in dodaj ]
Vpišeš oznako oddelka, recimo 7a, potem pa izbereš enega od predmetnikov, ki jih prikaže v file
selektorju. V to opcijo so vključene datoteke, ki se začnejo z R_*.txt. Ta opcija potem v polje Razred pri
predmetniku, ki ga izbereš, vstavi razred, ki si ga vpisal (recimo 7a).
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Slika 14 2
[ Izberi in dodaj predmetnik skupin … ]
Izbereš enega od predmetnikov, ki jih prikaže v file selektorju. V to opcijo so vključene datoteke, ki se
začnejo z S_*.txt. To so predmetniki, ki vključujejo več oddelkov in niso vezani na samo en oddelek.
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Slika 14 3
Dodaj ___ učencev v razred ___ [ Dodaj ]
Vpišeš število učencev in razred. Ta opcija ti doda toliko učencev z imeni Student1, Student2 , …, za
vpisan razred, v podatkovni oddelek UČENCI.

13.2 Uvoz iz zunanjih virov
Program podpira različne oblike podatkov za uvoz. Uvoz sprožimo s pritiskom na enega od gumbov
opisanih spodaj. Pri uvozu učencev je pametno uvoziti tudi spol, ker iUrnik na osnovi spola določa
skupine pri športni vzgoji.
[ Dodaj učitelje iz datoteke … ]
Doda učitelje iz datoteke, ki jo izbereš v oknu za izbor datoteke.
[ Dodaj učence iz datoteke … ]
Doda učence iz datoteke, ki jo izbereš v oknu za izbor datoteke.
Podatki so v samem programu zapisani v naslednji obliki :
Učitelji
pok, 2, , 0-7/1-5, "Pokrvinik Žiga"
puc, 2, , 0-7/1-5, "Pucihar Bojan"
Učenci
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Nastran Marija,7b, 3/ni1=tev>ube=dip tja.t72 slo.s71 mat.m72,,Ž
Gorenjc Marko,7b, 2/dip=shk>ni1 tja.t72 slo.s73 mat.m73,,M
Podroben opis o strukturi podatkov je v navodilih – vnos podatkov. Več podatkov je v datoteki za uvoz,
manj bo potrebnega ročnega vnosa.

13.2.1 Enostavni uvoz
Osnovni zapis za uvoz je v obliki .txt. V tem primeru pripravite podatke v obliki :
Učitelji
Pokrvinik Žiga
Pucihar Bojan
Program bo podatke uvozil in sam določil okrajšavo za učitelja in njegove osnovne podatke.
Učenci
Bašić Marko,1a,M
Nastran Marija,1a,Ž
Hladnik Sara,9a,Ž
Gorenjc Marko,9b,M
Ta uvoz bo popolnil odgovorjajoča polja za učitelje in učence.

13.2.2 Uvoz iz Lopolisa
Lopolis je izdelek podjetja Logos.si d.o.o.. Program omogoča izvoz razredov in učiteljev v obliko iz katere
lahko naredi iUrnik neposreden uvoz. Greste v izvoz podatkov in izvozite vse razrede – enega po enega,
ker Lopolis nima izvoza vseh razredov. Potem izvozite še učitelje. Pri označevanju polj za izvoz označite
vse, ker je to najhitreje (z enim gumbom označite vsa polja). Uvoz v iUrnik pretvori tudi format zapisa
UTF8 v razširjeni ASCII format, ki se uporablja v iUrniku. Spodaj je format zapisa izvoženih podatkov iz
Lopolisa, kjer se vidi, da so polja med seboj ločena s podpičji. Zraven je tudi veliko podatkov, ki jih iUrnik
ne uvozi (starši, EMŠO, telefon,...).
Naredite izvoze vseh razredov (bodoči vpisani imajo drugačen format kot ostali, zato ga prilagodite
ostalim - zamik stolpcev). V meniju Vnos izberite Uvoz iz Lopolisa za vse razrede in uvoz učencev je
narejen. Uvozi se tudi izbirne predmete in skupine (nivoji, heterogene).
Učitelji
Priimek;Ime;DatumRojstva;RojKraj;DržavaRojstva;Spol;EMSO;Drzavljanstvo;Ulica;HisnaStevilka;Kraj;
Pošta;ObcinaNaziv;Eposta;TelDoma;TelMobilni;TelSluzba;TipZaposlitve
Pokrvinik;Žiga;..... ostali podatki niso pomembni v tem trenutku
Pucihar ;Bojan;

Učenci
Oddelek;Program;Razred;NivoMatematika;NivoMatematikaSkupina;MaterniJezik;NivoMaterniJezik;
NivoMaterniJezikSkupina;TujJezik;NivoTujJezik;NivoTujJezikSkupina;1.IzbirniPredmet;Izb1skup;2.
IzbirniPredmet;Izb2skup;3.IzbirniPredmet;Izb3skup;Priimek;Ime;DatumRojstva;DržavaRojstva;
KrajRojstva;Spol;EMSO;Občina;Kraj;Ulica;HisnaStevilka;Pošta;Telefon;MatičniList;
ŠtevilkaMatičnaKnjiga;Delovodnik;VpisSolskoLeto;DatumVpisa;DatumZačetkaŠolanja;
DatumZačetkaŠolanjaNaŠoli;Opombe;Mati;MatiTelefonDoma;MatiTelefonMobilni;MatiTelefonSlužba;
MatiEposta;Oče;OčeTelefonDoma;OčeTelefonMobilni;OčeTelefonSlužba;OčeEposta;ZakonitiZastopnik;
ZakonitiZastopnikTelefonDoma;ZakonitiZastopnikTelefonMobilni;ZakonitiZastopnikTelefonSlužba;
ZakonitiZastopnikEposta;Plačnik;PlačnikTelefonDoma;PlačnikTelefonMobilni;PlačnikTelefonSlužba;
PlačnikEposta
1.A;9. letna osnovna šola;1;;;Slovenščina;;;;;;;;;;;;BaĹˇiÄ‡; Marko;..........;M;..........
1.A;9. letna osnovna šola;1;;;Slovenščina;;;;;;;;;;;; Nastran; Marija;..........;Ž;...........
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9.A;9. letna osnovna šola;1;;;Slovenščina;;;;;;;;;;;; Hladnik; Sara;..........;Ž;..........
9.B;9. letna osnovna šola;1;;;Slovenščina;;;;;;;;;;;; Gorenjc; Marko;..........;M;...........
Pri uvozu bo iUrnik izločil piko med številko in oznako razreda (1.a). Polja so med sabo lahko ločena
tudi s Tab znakom.
Pri uvozu učencev, ko program še ne pozna kaj pomenijo predmeti napisani poleg učenca (svz...), jih
predpostavi kot predmet tipa L. Pri uvozu predmetnika (Dodaj predmetnik za razred ____ [ Izberi in
dodaj ] ) se te napake uredijo.

13.2.3 Dodatni uvozi – dopolnjevanje stolpcev
Kadar želimo dopolniti podatke v nekem podatkovnem oddelku, uporabimo napredni uvoz. Postavimo se
v podatkovni oddelek in naredimo izbor, kam bomo uvažali. Primer so učenci, ko so lahko izbrani vsi ali
samo 8 razred in jim želimo dodtai spol. Pritisnemo desno tipko in izberemo Uvoz (Slika 3 1). Najprej
se pojavi okno za izbiro datoteke iz katere bomo uvažali, potem pa okno (Slika 14 4), kjer določimo
pogoje kje in kam bomo uvažali.
Na levi strani se pojavijo polja izvorne datoteke (v tem primeru učenci iz Lopolisa). Na desni strani je
ponorna datoteka – to je podatkovni oddelek učenci v iUrniku.
V vrstico Identifikacijski ključ napišete polja, po katerih bo program iskal enake zapise, kar v spodnjem
primeru pove, da bo iz izvora vzel priimek in ime in primerjal z destinacijo z imenom, ker ima iUrnik zapis
"priimek in ime" skupaj.
Polje prenosa so namenjena določitvi polj za prenos, v spodnjem primeru samo spola iz izvora v
destinacijo. Program bo v prikazanem primeru poiskal učenca v obeh datotekah in potem iz vira prenesel
spol (Ž ali M) v ponor.
Lahko pa napišemo precej bolj kompliciran izraz. Primer prenosa nivojev za 8 razred :
"m8"+4+" "+"s8"+6+" "+"t8"+9=3
V izvoru so ločena polja za nivoje in opis nivoja, na destinaciji pa je eno polje, kjer so notri vsi podatki, ki
morajo biti ločeni s presledkom. Rezultat zgornjega ukaza je npr. "m82 s83 t81" Mi smo določili tekst
m8, s8 in t8, zadnja številka – nivo, pa se je prenesla iz vira, dodali pa smo tudi presledek med prvim in
drugim predmetom.
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Slika 14 4

13.3 Izvoz podatkov
Izvoz podatkov je namenjen prenosu med različnimi programi, ki jih v šoli uporabljate in možnosti delitve
dela med različnimi službami v šoli. V primeru, da različni ljudje delajo nivojski pouk, izbirne predmete,
pevski zbor, individualne pomoči, lahko program iUrnik uvozi datoteke, ki so jih oni pripravili.
Vsi (filtrirani ali fokusirani) podatki se lahko izvozijo v standardnem CSV formatu, ločeni s tabulatorji in z
glavo (header) v prvi vrstici. Spodaj je primer izvora učiteljev in predmetnika.
Oznaka
pok
puc
rab

Proste ure
2
2
2

Ure

Učilnica

tja2

Delovni čas
0-7/1-5
0-7/1-5
0-7/1-5

Ime

Status
Pokrvinik Žiga
Pucihar Bojan
Rabič Katarina

Oznaka Tip Razred Učitelj Učilnica Delovni
Zahte Velikost
čas vnost skupine
3+1/2 slo.s83
p
8
dol
(t)
$nivoji
5
Slovenščina 8, 3. raven
4
mat.m81
p
8
noč
(t)
$nivoji
5
Matematika 8, 1. raven
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Ime
1-28/10
1-28/10
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3
tja.t81
jezik 8, 1. Raven

14

p

8

sli

(t)

$nivoji

5

1-28/10

Tuji

Mape in datoteke
Direktorijska struktura programa iUrnik je zgrajena iz osnovne inštalacijske mape (Slika 15 1). Za
uporabnika je pomembna podmapa Scripts, kjer so skriptne datoteke in osnovna mapa, kjer je program.
V out mapi so datoteke, ki nastanejo ob računanju skupin ali urnika. So v obliki html in tekst, zato jih
lahko uporabite za vaše potrebe, vendar jih ne spreminjajte, ker bo posledično sledil vaš klic na pomoč v
Algit.

Slika 15 1
V mapi Schedule out so izpisi urnikov. V podmapi iHTMLnet so pripravljene html datoteke za objavo na
internet straneh.
V mapi Groups so podloge za izpise izbirnih in nivojskih predmetov :
ponudba izbirnih predmetov (obvestilo staršem in učencem)
kombinirano obvestilo o predlogu razporeditve učenca v raven zahtevnosti in obvestilo o dodeljenih
izbirnih predmetih
učiteljem s seznamom učencev, ki so pri njegovem izbirnem predmetu
V mapi suplence so izpisi za suplence in csv datoteka o izostankih in urah nadomeščanj. Uvozite jo
lahko v preglednico in obdelujete naprej.
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