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1 Skemaoptimering

Det efterfølgende kapitel beskriver skemaoptimeringsfunktionen og diagnoseværktøjer , som benyttes før
og efter en optimeringskørsel.

Optimeringsværktøjet af Untis skemalægningssoftware håndterer hele den automatiserede proces til
opbygning af et skema. Det består af to hovedelementer: placering og bytning .

Programmet starter med en tom tidstabel og går videre med at fylde tabellen med timer. Siden dette
alene ikke nødvendigvis giver det bedste resultat, undergår det opbyggede skema en serie af specifikke
timebytninger for at forbedre det endelige resultat. I sidste ende er det dine vægtningsindstillinger , der
afgør kvaliteten af skemaet.

En velegnet sammenligning er spillet Mølle, hvor to spillere skal placere individuelle brikker på et tomt
bræt, før de forsøger at forbedre deres positioner ved at flytte brikkerne strategisk omkring på brættet.

Selvfølgelig foregår programmets indledte placeringer og bytninger ikke tilfældigt. Enhver overtrædelse af
de betingelser, du har indtastet (fx maksimale antal timer pr. dag), medfører et strafpoint. Med hjælp fra
vægtningsindstillingerne kan Untis fortsætte med at reevaluere strafpointene indtil det når frem til en
værdi for hele skemaet. Denne værdi giver dig en idé om, hvor godt skemaet i virkeligheden er. Jo lavere
værdi, desto højere niveau af opfyldelse af de givne indstillinger og desto bedre totale kvalitet af det
færdige skema.

2 Prioriteringer

Prioriteringsfunktionen danner basis  for det  automatiserede skemaoptimeringsværktøj. Untis  tilbyder 6
niveauer af vigtighed rangeret fra "Uvigtigt" (0) til "Ekstremt vigtigt"  (5), hvilket  giver dig mulighed for at
specificere prioritetsniveauet for de givne individuelle indstillinger.

Hint:
Nogle prioriteringer er kun effektive efter specifikke data er blevet indtastet i stamdata- eller
undervisningsvinduet (se kapitel "Data input"). Andre prioriteringer er derimod data-uafhængige og har
indflydelse på hver optimering.

Funktionen "Respekter læreres ønsker om min/max antal lektioner/dag", for eksempel, er en afhængig
prioritering, da den afhænger af data indtastet under "Stamdata | Lærere". Vægtningen bestemmer
niveauet af vigtighed for disse indstillinger (dvs. graden af overensstemmelse med indstillingerne). Ved at
lade et felt stå tomt betyder det, at vægtningen ingen effekt har på optimeringsprocessen.

Uafhængige prioriteringer involverer derimod generelle indstillinger såsom "Undgå elevmellemtimer" eller
"Undgå en enkelt lektion pr. halvdag for lærere", da mellemtimer og enkelt lektioner ikke kræver ekstra
specificering indtastet under Stamdata eller Undervisning .

Prioriteringsindstillinger kan tilgås via menupunktet "Skemalægning | Prioriteringer".
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Prioriteringsdialogen indeholder de forskellige vægtningsparametre sorteret i emner og organiseret på et
antal forskellige faner. Forøg eller formindsk individuelle vægtningsparametre ved at benytte
skydeknappen. Fra venstre mod højre tilbyder vægtningsskydeknappen 6 forskellige niveauer af
vigtighed:

· Position 0 - uvigtigt

· Position 1 - ikke særlig vigtigt

· Position 2 - ganske vigtigt

· Position 3 - vigtigt

· Position 4 - meget vigtigt

· Position 5 - ekstremt vigtigt

Det efterfølgende kapitel beskriver kort de individuelle parametremed reference til indstillinger for
stamdata og undervisningsdata, som er relevante for afhængige prioriteringer.

2.1 Vægtningsparametrene

Vægtningsparametrene er emneinddelt og kan ændres under den passende fane.

Fanen Lærere 1
Fanen Lærere 2
Fanen Klasser
Fanen Fag
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Fanen Hovedfag
Fanen Lokaler
Fanen Timefordeling
Fanen Tidsønsker
Fanen Analyse

2.1.1 Fanen "Lærere 1"

 Undgå en enkelt lektion pr. halvdag for lærer. 
- Når lærere har lektioner på en halvdag, vil en høj prioritering sikre at læreren skal undervise mere end
en enkelt lektion.

 Optimering af antallet af læremellemtimer 
- Under "Stamdata | Lærere" har du indtastet værdier for minimum og maksimum antal læremellemtimer.
Benyt denne skydeknap til at kontrollere niveauet af overensstemmelse med de specificerede
indstillinger.

 Undgå dobbelt mellemtimer for lærere 
- Udover at kontrollere enkelt mellemtimer, kan du give strafpoint for hver dobbelt mellemtimer skemalagt
af softwaren under optimering.

 Respekter læreres ønske om frokostpause 
- Gælder for de indtastede indstillinger for minimum/maksimum længde frokostpause for lærere under
"Stamdata | Lærere".

 Respekter fagrækkefølge for lærere 
- Kontrollerer niveauet af vigtighed for fagrækkefølgen indtastet under "Undervisning | Lærere" eller
"Stamdata | Fag". Se venligst kapitlet "Fagrækkefølge" for mere information.
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 Respekter frie yderlektioner 
- Kontrollerer niveauet af vigtighed for pauser i yderlektioner indtastet i fanen "Skema" under "Stamdata |
Lærere". Se venligst kapitlet "Stamdata egenskaber" for mere information om pauser i begyndelsen og
slutningen af dagen.

2.1.2 Fanen "Lærere 2"

 Respekter læreres ønsker om min/max antal lektioner/dag. 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med værdierne for minimum/maksimum antal lektioner pr.
dag for lærere indtastet under "Stamdata | Lærere".

 Respekter lærerønsker om max antal fortløbende lektioner/dag 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med værdierne for minimum/maksimum antal fortløbende
lektioner pr. dag indtastet under "Stamdata | Lærere".

 Input felt "Lektioner i slutningen af formiddagen" 
 Max antal 
Lærere skemalagt til at have undervisning i slutningen af formiddagen er ofte en ulempe. Du kan derfor
specificere maksimum antal af lektioner i slutningen af formiddagen hver lærer bør undervise.
 Prioritet 
Indikerer niveauet af overensstemmelse for denne regel.

I fanen "Skema" under "Stamdata | Lærere" kan prioriteterne for mellemtimer, frokostpauser, maksimum
antal timer pr. dag og maksimum fortløbende lektioner for individuelle lærere øges yderligere (til "Meget
vigtigt").
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2.1.3 Fanen "Klasser"

 Undgå elevmellemtimer 
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- Kontrollerer undgåelsen af elevmellemtimer for klasser.

 Respekter min/max antal lektioner pr. dag for klasser 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med værdierne indtastet under "Stamdata | Klasser".

 Respekter frokost for klasser 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med værdierne for minimum/maksimum længde af
frokostpause indtastet under "Stamdata | Klasser".

 Respekter fagrækkefølge for klasser 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med værdierne for fagrækkefølge specificeret under
"Undervisning | Klasser" eller "Stamdata | Fag".

 Respekter maximum antal lektioner pr. dag for klasser 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med værdierne indtastet under "Stamdata | Klasser" for
"max. forskellige lektioner/dag".

 Klasselærer mindst en gang om dagen 
- Indtastet under "Stamdata | Klasser". Forsøger for optimeringen at planlægge klasselæreren mindst én
gang om dagen i sin klasse.

2.1.4 Fanen "Fag"

Benyt de følgende vægtningsparametre til at kontrollere niveauet af overensstemmelse med de
indtastede specifikationer for yderlektioner og valgfri fag. Disse fag er defineret i fanen "Fag" under
"Stamdata | Fag" (kode "F" eller "O").

Yderlektioner og valgfri fag er ofte undervisning, som ikke alle eleverne i en klasse deltager i. For at
undgå mellemtimer (NTP) for resten af eleverne, bør disse fag fortrinsvist skemalægges i starten eller
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slutningen af en skoledag.

Koden (G) "Ikke undervisning i yderlektion" har den modsatte virkning. Et fag markeret med G bør
fortrinsvist skemalægges i midten af dagen.

 Valgfri fag i sidste time 
- Kontrollerer skemalægningen af fag markeret som "Valgfri fag" til at ligge i de sidste timer af en
skoledag.
 Valgfri fag i første eller sidste time 
- Kontrollerer skemalægning af fag markeret som "Valgfri fag" til at ligge i de første eller sidste timer af
en skoledag.
 Yderlektionsfag i sidste time 
- Kontrollerer skemalægningen af fag markeret som "Yderlektion" til at ligge i de sidste timer af en
skoledag.
 Yderlektionsfag i første eller sidste time 
- Kontrollerer skemalægning af fag markeret som "Yderlektion" til at ligge i de første eller sidste timer af
en skoledag.
 Ikke undervisning i yderlektion, når almene styrekode = G 
- Kontrollerer skemalægningen af fag markeret med G til at ligge i midten af en skoledag.

Den eneste forskel mellem valgfri fag og yderlektionsfag er de forskellige vægtningsindstillinger
specificeret af skemalæggeren.

Eksempel: Forstil dig, du har to fag - Kor og Klarinet - som begge har deltagelse af nogle af eleverne fra
klassen. Faget Kor kan finde sted både i starten og slutningen af en skoledag, men du vil have faget
Klarinet til kun at finde sted i slutningen af dagen.

Imødekom begge krav ved at indtaste koden O for Kor og koden F for Klarinet og indstil prioriteringerne
herefter.

Hvis du ønsker at faget Kor kun skal lægges i starten af dagen, skal du blot blokere de sidste timer af
dagen ved at indtaste tidsønsket -3 (under "Stamdata | Fag").

Bemærk:
Du kan også kontrollere skemalægningen af yderlektionsfag og valgfri fag udelukkende via
tidsønskefunktionen. Optimeringsværktøjet vil dog nyde godt af en højere grad af fleksibilitet, når du
arbejder med prioriteringsindstillinger fremfor tidsønsker.
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2.1.5 Fanen "Hovedfag"

Hovedfag kan defineres under "Stamdata | Fag" .

 Respekter max antal hovedfag pr. dag for klasser 
- Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med specifikationen "Maksimum antal hovedfag pr. dag"
indtastet i fanen "Skema" under "Stamdata | Klasser" .

 Respekter max antal fortløbende hovedfag for klasser 
I "skema" fanen under "Stamdata | Klasser" kan du specificere antallet af hovedfag, som må
skemalægges fortløbende for en klasse. Vægtningen kontrollerer vigtighedsniveauet for indstillingerne.

 Input felt "Grænselektion for fordeling over dagen af:" 
Benyt dette input felt til at specificere en grænse-lektion.
 Hovedfag max 1 gang efter grænselektion 
Kontrollerer vigtighedsniveauet for den ovenstående specifikation (pr. uge).
 Hovedfag mindst 1 gang t.o.m. grænselektion 
Kontrollerer vigtighedsniveauet for den ovenstående specifikation (inkl. grænselektionen) pr. uge.

Forskellen mellem de to vægtningsindstillinger afhænger af, hvad der sker efter grænselektionen.
Betydningen af den første parameter er tydelig - et hovedfag må ikke skemalægges mere end én gang
om ugen efter grænselektionen. Betydningen af den anden parameter er måske ikke ligeså indlysende.
Vælger man høj prioritet her, betyder det, at hovedfaget kan skemalægges så ofte som nødvendigt så
længe det er lagt mindst én gang før grænselektionen.

Lad os antage at du har defineret 5. lektion som din grænselektion. Nu vil du skemalægge 4 lektioner
Engelsk (et hovedfag). Hvis softwaren allerede har skemalagt en time Engelsk om mandagen i 6. lektion,
vil en høj prioritet for "Hovedfag max 1 gang efter grænselektion" sikre, at de tre andre timer vil blive
skemalagt før eller i lektion 5.
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En høj prioritering for "Hovedfag mindst 1 gang t.o.m. grænselektion" ville derimod sikre, at Engelsk
kunne skemalægges efter 5. lektion på to andre skoledage så længe der er skemalagt mindst én før
eller i lektion 5.

2.1.6 Fanen "Lokaler"

 Optimering af lokaletildeling 
Benyt lokalevægt/tidsønsker under "Stamdata | Lokaler" for at tildele en værdi mellem 0 og 4 til hvert
lokale på skolen. 0 indikerer at lokalet er ikke-essentielt for lektionen tildelt til dette, dvs. at det er
uvæsentligt hvis en lektion finder sted i dette lokale eller i et alternativt lokale (fx fordi lektionen ikke
kræver nogen specielle læreværktøjer). 4 indikerer en høj prioritet, dvs. en lektion bør skemalægges i
dette lokale (eller dets udpegede alternative lokale), hvis muligt.

En kemi lektion, hvor et antal eksperimenter skal udføres, bør kun finde sted i kemilaboratoriet. En
idrætslektion giver kun mening, når sportshallen er ledig.

Advarsel!
Hvis  skydeknappen sættes  til  5 (ekstremt  vigtigt) eller 4  (meget  vigtigt) og  hvis  lokalevægtningen  for
faglokalet desuden er sat til 4, vil lektionen ikke blive skemalagt medmindre et passende faglokale kan
findes.

 Optimering af annekslokaler 
Kontrollerer niveauet af overensstemmelse med de specificerede pauser (gåtider), som det kræver for at
nå til annekslokaler i fjerne bygninger. Se venligst kapitlet "Annekslokaler" for flere detaljer.

 Tag hensyn til lokalestørrelse 
Som udgangspunkt forsøger optimeringsværktøjet og lokaleoptimeringsfunktionen at tildele et lokale med
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en kapacitet passende for antallet af elever i klassen. Hvis dette giver et problem vil programmet søge
efter et lokale, som er en smule større end påkrævet. I ekstreme tilfælde kan softwaren godt tildele et
lokale, som er en smule mindre end påkrævet.

2.1.7 Fanen "Timefordeling"

 Faget maks. én gang pr. dag 
Specificerer at faget ikke må skemalægges mere end én gang om dagen for en klasse (også selvom
faget er involveret i et antal forskellige koblede lektioner).

 Undgår dobbelttimefejl (eller fejl i blokke) 
Untis identificerer to typer af dobbelttimefejl: opsplitning af ønskede dobbelttimer og den 'utilsigtede'
opståen af uønskede dobbelttimer, hvor det samme fag er skemalagt to lektioner i træk. Af de to fejl
giver optimeringsværktøjet en højere prioritet til bevarelse af ønskede dobbelttimer.

Denne vægtning er tilknyttet koderne "(2) Mere end én gang om dagen" og "(D) Respekter dobbelttimer".
Du kan finde disse indstillinger i stamdata- og undervisningsvinduet. De to koder udelukker hinanden.

Kode (2) sætter prioriteringen for "Undgå dobbelttimefejl" til 0 (uvigtigt), mens kode (D) øger vigtigheden
af prioriteringen. Denne øgning i vigtighed kan resultere i en situation, hvor en lektion ikke bliver
skemalagt, fordi softwaren ikke kan overholde dobbelttime-betingelsen.

Når du sætter prioriteten for "Undgå dobbelttimefejl" til 5 (ekstremt vigtigt) sætter optimeringsværktøjet
vigtigheden af dobbelttime-betingelsen meget højt lige fra start af optimeringskørslen, og øger endda
vigtigheden under kørslen, sådan at alle lektioner i slutningen af optimeringsprocessen automatisk
behandles somom de var kodet "(D) Respekter dobbelttimer".

Advarsel
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Af denne grund, skal du kun aktivere kode (D) i særlige  tilfælde  eller slet  ikke  . Overdreven brug
fører til forringelse af optimeringens resultater.

 Fag, der undervises 2 dage om ugen, må ikke ligge på efterfølgende dag 
Denne prioritering gælder for undervisning med 2 lektioner om ugen (ingen dobbelttimer) og er beregnet
til at sikre, at de to timer bliver ligeligt spredt i løbet af ugen. En høj prioritering her forhindrer softwaren i
at skemalægge de to lektioner på efterfølgende dage, eller skemalægge en lektion den sidste ugedag og
den anden på første ugedag.

 Fag, der undervises 3 dage om ugen, må ikke ligge på efterfølgende dag 
Denne prioritering gælder på samme måde som den forrige, men bare for 3 lektioner om ugen.

 Lige fordeling af de enkelte fag på formiddag og eftermiddag 
En høj prioritering sikrer, at et fag skemalagt for mandag 3. lektion skemalægges i en anden periode de
efterfølgende dage, dvs. ikke i 3. lektion. Den følgende prioritering har modsatte effekt.

 Lektioner med samme U-nr lægges samme position på forskellige dage 
En høj prioritering her sikrer, at et fag skemalagt for mandag 3. lektion også skemalægges i 3. lektion de
andre dage af ugen. Den forrige prioritering har modsatte effekt.

 Store blokke som ydertimer på halvdag 
Af flere årsager er det ofte ønskværdigt at skemalægge bloklektioner i starten eller slutningen af
halvdagen. En halvdag bestående af 6 lektioner kan altså rumme 2 blokke af 3 lektioner hver. Siden
bloklektioner ofte er en smule kortere end summen af de enkelte lektioner (fx fordi der ikke er nogen
pauser imellem timerne), vil det være muligt for eleverne at gå fra skole tidligt eller starte skole senere
end normalt.

2.1.8 Fanen "Tidsønsker"
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Tidsønsker kan indtastes via stamdata eller undervisningsvinduet ved at klikke på knappen
<Tidsønsker>. Se venligst kapitlet "Tidsønsker" for flere detaljer.

 Tidsønsker for lærere 
- Kontrollerer overensstemmelsen med tidsønskerne indtastet under "Stamdata | Lærere" .

 Tidsønsker for klasser 
- Kontrollerer overensstemmelsen med tidsønsker indtastet under "Stamdata | Klasser" .

 Tidsønsker for fag 
- Kontrollerer overensstemmelsen med tidsønsker indtastet under "Stamdata | Fag"

 Tidsønsker for lokaler 
- Kontrollerer overensstemmelsen med tidsønsker indtastet under "Stamdata | Lokaler"

 Tidsønsker for undervisninger 
- Kontrollerer overensstemmelsen med tidsønsker indtastet i undervisningsvinduet.

2.1.9 Fanen "Analyse"

En velbalanceret fordeling af prioriteringerne er forudsætningen for et godt optimeringsresultat. Fanen
Analyse tilbyder et overblik over frekvensen af de forskellige vægtningsniveauer.

I vores eksempel er der seks vægtningsparametre, som er sat til det højeste prioriteringsniveau 5
(ekstremt vigtigt).

Du kan få mere information om mulige problemer på grund af fordelingen af vægtningerne ved at klikke på
knappen <Detaljer>.
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2.2 Generelle bemærkninger

Hvis du ikke har arbejdet med vægtningsparametrene før, vil vi forslå du går frem som følger:

Først, gør dig fortrolig med alle vægtningsparametrene og deres funktioner.

Flyt derefter skyderne for alle de egenskaber, som ikke under nogen omstændigheder anvendes på din
skole, helt til venstre (position 0 = uvigtigt) - fx for "Optimering af annekslokaler", hvis din skole ikke har
annekslokaler.

Bemærk:
Hvis der er tvivl omkring den relative vigtighed af en egenskab, så sæt skyderen til position 1 (ikke særlig
vigtigt) i stedet for 0.

Justér derefter de resterende skydere for at øge vigtigheden fra "ikke særlig vigtigt" til "ekstremt vigtigt".

Læg mærke til frekvensfordelingen mens du tildeler de forskellige niveauer af vigtighed. Som
tommefingerregel bør du tildele vægtningerne mellem 1 (ikke særlig vigtigt) og 5 (ekstremt vigtigt) i
omtrent lige stort antal, eller i faldende frekvens ved stigende niveau af vigtighed. Se venligst eksemplet
vist i de to grafer (x-aksen viser de 6 vægtningsniveauer, y-aksen viser den relative frekvens af hver
vægtning).
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Du bør aldrig ende op med en fordeling, hvor et uforholdsmæssigt stort antal vægtninger er sat til 0 eller
1 (uvigtigt/ikke særlig vigtigt) eller til 5 (ekstremt vigtigt). En anden uønsket situation er en frekvens, der
øges ved stigende niveau af vigtighed.
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Bemærk:
Forskellen mellem vægtningsniveau 4 og 5 er lang større end mellem 3 og 4. Hvis du har valgt for mange
vægtninger af "ekstremt vigtigt", vil optimeringsværktøjet være begrænset i det omfang, at  det  kun kan
skemalægge en brøkdel af  lektionerne.  Derfor  bør  du  kun  sætte  skyderen  på  niveau  5,  hvis  det  er
absolut nødvendigt.

Opbygningen af et godt skema er ikke et spørgsmål om at vælge den højeste vægtning ofte, men om at
repræsentere de forskellige vilkår på din skole nøjagtigt.

3 Optimering

3.1 Kontroldata for optimering

Optimeringsdialogen er tilgængelig via menupunktet "Skemalægning | Optimering". Det følgende kapitel
beskriver de individuelle input felter i dette vindue.
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3.1.1 Optimeringsproces

Til optimeringen kan du vælge imellem forskellige strategier og optimeringsdybder.

3.1.1.1 Optimeringsstrategi (A, B, C, D, E)

Untis tilbyder fem forskellige strategier til opbygningen af dit skema. Disse strategier tilbyder forskellige
niveauer af kompleksitet/grundighed. Strategi A  repræsenterer  det  laveste  og  Strategi  E  det  højeste
niveau af kompleksitet. Generelt  ses  det  at  jo mere kompleks  en optimeringsstrategi er, desto bedre
resultater får  man,  men  desto  længere  tager  det  også  softwaren  at  beregne  resultatet.  Forskellene
mellem de individuelle strategier er beskrevet i et senere kapitel.

Strategi A - Simpel optimering (hurtig)

Strategi B - Grundig optimering

Strategi D - Grundig procent optimering (tidskrævende)

Strategi E - Genetisk optimering ("Natoptimering")

3.1.1.2 Hver serie i opt.: Antal skemaer (1-20)

Benyt denne mulighed for at specificere, hvor mange forskellige skemaer du ønsker at  softwaren skal
danne pr. serie. Hvert skema gemmes i en afsat fil (work x .gpn, hvor x  er filens  nummer) i  den aktive
Untis mappe (det anbefales dog at indtaste en specifik sti for disse "work files"). Afhængigt af den valgte
optimeringsstrategi (se kapitlet "Strategier"), vil programmet fremover udføre optimeringen af skemaerne.

3.1.1.3 Optimeringstrin pr. skema (1-9)

Denne funktion giver dig lov til  at  præcisere omfanget  af  softwarens  "pre-beregningsfunktion"  for  hver
optimering. Ligesom i et skakspil program, beregner Untis før hvert "træk" (dvs. før hver placering af en
lektion) hvordan trækket vil påvirke situationen som et hele. Afhængigt af computeren, skolens størrelse
og tallet indtastet for denne funktion, kan optimeringen af et skema tage mellem fem sekunder og fem
minutter. Som regel ses  det,  at  jo længere det  tager computeren at  beregne resultatet,  desto  bedre
udfald. I de tidlige stadier af en skemakonstruktion kan en lang optimering dog virke mod hensigten, da
de første resultater ofte indikerer at der skulle laves ændringer ved input data.

Flere input muligheder kan ses til højre for kontroldatavinduet:
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3.1.1.4 % af lektioner som skal skemalægges

Tillader dig at specificere procentdelen af lektioner, som du ønsker, der skal skemalægges. Ved at lade
feltet stå tomt betyder det, at optimeringsværktøjet vil forsøge at skemalægge alle tilgængelige lektioner.

Bemærk:
Procentsatsen henviser til lektionerne for hele skolen. Så hvis du skemalægger 10 % af totale 1.000
lektioner, vælger Untis de 100 lektioner, der anses for at være de mest vanskelige.

3.1.1.5 Lighed med forgående skema

Tillader dig at specificere hvis og hvor meget det næste skema skal ligne det foregående konstruerede
skema. Input  strækker sig fra 0 (ingen lighed) til  4  (stor lighed). Selvfølgelig  vil  det  nye  skema  altid
afspejle de modifikationer, du laver i  skemadialogen mellem optimeringer. Ved at  lade feltet  stå tomt,
svarer det til værdien af 0 (ingen lighed).

3.1.1.6 Skema betinget låst

Hvis  du betinget  låser skemaet, vil  den næste skemaoptimering springe placeringsdelen over og  kun
udføre byttedelen. Som følge af dette vil skemaet blive meget lig det foregående. Dette udgør en endnu
højere grad af lighed end den højeste lighedsindstilling (4 = stor lighed) i  funktionen beskrevet  foroven.
Benyt denne funktion, når du har udført manuelle ændringer i skemadialogen og ønsker at starte en ny
optimering. Markering af denne funktion vil betyde at dine manuelle ændringer bliver bevaret.
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Når du kombinerer de to tidligere funktioner ved at sætte hak i "Skema betinget låst" og øger
procentsatsen under "% af lektioner som skal skemalægges", vil softwaren skride frem ved først at låse
det forrige skema, derefter skemalægge de tilbageværende lektioner og til sidst udføre en
bytteoptimering for alle lektioner.

3.1.1.7 Kun ønskede fridage for lærere

Sæt hak i denne rubrik for at pålægge softwaren kun at skemalægge de ledige dage specificeret under
tidsønsker for lærere (og ingen yderligere dage).

3.1.1.8 Tag hensyn til lokalestørrelse

Sæt  hak  ved denne funktion for at  pålægge  optimeringsværktøjet  at  sammenligne  den  specificerede
lokalestørrelse med antallet af elever i en klasse eller undervisning og tildele lokalerne herefter.

3.1.1.9 Samme anneksmærke pr. halvdag

Denne funktion er kun aktiv, hvis du har indtastet anneksmærker under "Stamdata | Lokaler". Algoritmen
forsøger at undgå, at klasser og lærere skal gå fra et anneks til et andet under en halvdag.

3.1.1.10 Øgning i %

Dette felt er kun relevant med strategi D. Det diskuteres i det respektive kapitel.

3.1.1.11 Med føroptimering

Denne indstilling er lavet med henblik på de små skoler. Når lektionerne er skemalagt, vil denne funktion
øge antallet af variationer, der skal tages højde for under en optimering, betydeligt. Dette har en positiv
effekt på det totale resultat, men beregningen tager derimod også betydeligt længere tid.

3.1.1.12 Særlig dobbeltlektionsoptimering

Du kan sætte hak ved denne funktion, når mindst 80 % af lektionerne, du har indtastet, skal
skemalægges som dobbeltlektioner.

Internt vil denne proces halvere tidstabellen og antallet af lektioner for undervisningerne, hvilket betyder at
kun enkelt- og halve lektioner skal skemalægges under optimeringen.

Bemærk:
Sørg venligst for at der er defineret et lige antal lektioner om morgenen i tidstabellen. Hvis tidtabellen har
et total på 10 lektioner om dagen, bør der fastlås 4 eller 6 lektioner for om morgenen - og ikke 5.

3.1.2 Lærertildeling i optimeringen

Når softwaren støder på flaskehalse under en optimering (se  også  kapitlet  "CCC  analyse"),  forsøger
programmet at omgå dem ved at bytte lærere. Hvis programmet finder en passende lærer og hvis et byt
med denne lærer vil  forbedre kvaliteten af  skemaet,  udfører  programmet  automatisk  bytningen  under
optimeringen.

Modulet Fagfordeling tilbyder en udvidet version af denne funktion.

Automatiske lærerbytninger kan kun udføres, når minimum en af de følgende to betingelser opfyldes:

· Koden "(V) Læreren kan skiftes ud" er aktiv for nogle undervisninger.

· Funktionen  "?  lærere"  er  aktiv  for  nogle  undervisninger  (med  modulet  Fagfordeling  og
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værdiberegning).

3.1.2.1 (V) Læreren kan skiftes ud

En lærer  kan  kun  byttes,  hvis  koden  (V)  Læreren  kan  skiftes  ud  er  aktiveret.  Du  kan  finde  denne
indstilling i fanen "Styrekoder" under "Undervisning | Lærere". En lærer, som er skyld i en optimerings-
flaskehals, og for hvem koden er aktiveret, kan erstattes med en anden lærer.

Som regel omfatter koden (V) alle lærerne af en undervisning. Sæt hak i boksen "Lærertildeling låst" i
den passende række i undervisningsdetaljevinduet (under "Undervisning | Lærere"), hvis en bestemt
lærer involveret i undervisningen ikke bør byttes under nogen omstændigheder. Dette deaktiverer koden
(V) for den specifikke lærer i denne koblede undervisning (se eksemplet nedenfor).

3.1.2.2 ? - Lærer

Til  anvendelse med modulet  for  "Fagfordeling  og  Værdiberegning".  Denne  funktion  gør  programmet  i
stand til at søge efter en passende kvalificeret lærer for de undervisninger, hvor denne funktion er aktiv.

Den automatiske lærerbyttefunktion tilbyder følgende indstillinger:
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3.1.2.3 Indstillinger

Ingen optimering af lærertildeling
Et hak i denne boks deaktiverer lærerbyttefunktionen. Alle "(V) Læreren kan skiftes ud" koder vil blive
ignoreret.

De følgende to input indstillinger er kun tilgængelige til brug med modulet for Fagfordeling.

Intet lærerbytte til andet fag
Lærere kan kun byttes mellem lektioner af det samme fag.

Bytte kun for undv. med ens timetal
Lærere kan kun blive byttet mellem lektioner med samme timetal.

Lærerbytte indenfor årgangstrin
Lærere kan kun blive byttet mellem klasser af samme årgang.

3.1.2.4 Lærer ifølge undervisningsvindue

Benyt denne indstilling for at slette alle lærerbytninger udført i tidligere optimeringer. Det betyder, at hvert
fag igen vil blive undervist af den lærer, som oprindeligt blev tildelt undervisningen under "Undervisning |
Lærere".

Efter et vellykket lærerbyt kan man se alle byttede og oprindeligt tildelte lærere via "Skemalægning |
Diagnose" . Figuren til venstre viser en situation, hvor "? - Lærer" funktionen (dvs. lærere tilstrækkeligt
kvalificeret til at undervise i faget) er aktiv og lærer "New" blev erstattet af "Gauss" for undervisning 94.

Undervisningsdetaljevinduet viser den nuværende og erstattede lærer (se figuren).
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3.1.2.5 Læreroptimeringskode

Modulet "Fagfordeling og værdiberegning" tilbyder ved siden af læreroptimeringskoden en yderligere
metode til at begrænse bytninger med variable lærere (dvs. lærere, som kan skiftes ud).

Du kan finde kodningen under "Stamdata | Lærere" og i undervisningsvinduet. Koderne i disse to typer
vinduer er uafhængige af hinanden.

Kodningen kan bruges til at vælge en gruppe af undervisninger eller lærere, hvori bytninger er mulige.
Identiske koder betyder at lærerne for de markerede undervisninger kan byttes.

Du kan tildele koderne 1-9 og A-Z. Koderne er altid en ekstra begrænsning. Hvis du for eksempel har
aktiveret indstillingen "Lærerbytte indenfor årgangstrin" og du har indtastet koden 1 for lærerne Gauss og
Newton, vil bytninger af Newton's undervisning kun være mulig med undervisning af Gauss indenfor den
samme årgang/klassetrin.

3.2 Strategier

Untis tilbyder fire forskellige optimeringsstrategier for opbygningen af dit skema:

Strategi A - Simpel optimering (hurtig)

Strategi B - Grundig optimering

Strategi D - Grundig procent optimering (tidskrævende)

Strategi E - Genetisk optimering ("Natoptimering")
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3.2.1 Strategi A - Simpel optimering

Ved brug af strategi A opbygger Untis en serie af skemaer med n individuelle skemaer, hvor n står for
nummeret, du har indtastet under "Hver serie i optimering: Antal skemaer (1-20)".

Det bedste skema er opfyldt og vist i slutningen af optimeringen. Hvis du har aktiveret indstillingen
"Optimerede skema gemmes også i Work-filer" i fanen "Backup" under "Indstillinger | Diverse" vil dette
skema yderligere blive gemt som en work0.gpn fil.

3.2.2 Strategi B - Grundig optimering

Ved brug af strategi B opbygger Untis  en serie af skemaer med n individuelle skemaer –  ligesom for
Strategi A. Det bedste skema fra serien bruges derefter som startsted for en ny række af n individuelle
skemaer – alle meget lig det tidligere bedste skema.

Denne procedure (opbygningen af en serie af nye skemaer, hver baseret på det bedste skema fra den
tidligere serie) gentages indtil det endelige skema ikke længere kan forbedres.

3.2.3 Strategi D - Grundig procent optimering

Optimeringsstrategi D er en kombination af strategierne B og C.

Untis skemalægger først den procentsats af lektioner, som er specificeret under ”% som skal
skemalægges”, som ved strategi B. Det betyder, at softwaren opbygger en serie af skemaer med n
individuelle skemaer, indtil det endelige skema ikke længere kan forbedres. Som ved strategi C, låses
det bedste skema betinget og bruges som basis for det næste optimeringstrin, hvor procentsatsen af
lektioner, der skal skemalægges, øges med intervaller. Standardværdien for forøgelsen er 10 % (med
mindre du har specificeret en anden værdi under ”øgning i %”).

Procentsatsen øges med disse intervaller indtil softwaren når det punkt, hvor det forsøger at
skemalægge alle lektioner (100 %).

3.2.4 Strategi E - Genetisk (Nat-) optimering

Strategi  E  er  en  genetisk  algoritme,  som  involverer  en  kæmpe  mængde  af  beregninger  og  giver
fremragende resultater.

Først beregner Untis en serie af skemaer. I modsætning til strategi B, hvor kun ét skema er basis for
nye serier, bruger denne strategi to skemaer (moder og fader skemaer) som basis for nye serier.

Du bør bruge denne strategi, hvis du allerede har gode resultater med andre strategier. Som regel kan
strategi E stadigvæk forbedre resultatet. Længden af denne optimering afhænger af størrelsen på skolen,
antal af skemaer, der skal beregnes, optimeringsniveauet og din computers ydeevne. Det kan meget vel
tage hele natten.
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3.3 Det tilhørende vindue

Start  optimeringsprocessen  ved  at  åbne  optimeringsdialogen  under  "Skemalægning  |  Optimering",
indtast de ønskede indstillinger og klik på <OK>.

Hvis data analyse vinduet dukker op, skal du godkende den viste besked eller rette eventuelle fejl og
klikke på <OK>.
Et tilhørende vindue dukker op, som består af to ruder. Den øverste del af vinduet er informationsvinduet,
der indeholder funktioner til håndtering af optimeringsprocessen (pause, annuller osv.).

Vinduet tilbyder også en løbende visning af nøgledata for den nuværende optimering, inklusiv en
evaluering for det nuværende skema (minuspoint), antallet af ej-skemalagte lektioner samt de vigtigste
tidsønskeovertrædelser (dette er lektioner med tidsønske +3, som softwaren af en eller anden årsag ikke
er i stand til at opfylde). Disse data giver det første, grove billede af skemakvaliteten under opbygning.
Værktøjerne for en mere detaljeret diagnostisk optimering er beskrevet under kapitlet ”Diagnostiske
værktøjer”.

Den nederste del af vinduet bruges til at vise fejl (dvs. lektioner, der ikke kan skemalægges) og antallet
af skemaer og serier, som værktøjet er færdig med at optimere.

Når den blå-gule knap <OK> dukker op på skærmen, er optimeringen færdig.

3.4 Se optimeringsresultater

Når optimeringen er afsluttet, er det bedste resultat indlæst. Via optimeringsvinduet kan du også skifte til
andre skemaer. Klik på den pågældende linje i øverste halvdel af vinduet.

Efter du har bekræftet ved at klikke på den blå-gule knap, kan du skifte til de andre optimeringsresultater
enten ved at indlæse work.gpn filerne eller via menupunktet "Skemalægning | Optimerede skemaer".
Den sidstnævnte metode er kun mulig under optimerings-sessionen. Hvis Untis har været lukket siden
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da, vil menupunktet være gråt.

Hvert individuelle skema kan gemmes som en separat fil (work1.gpn til work n .gpn) ved at aktivere
indstillingen "Optimerede skema gemmes også i Work-filer" på fanen "Backup" under "Indstillinger |
Diverse". Det giver dig muligheden for at indlæse, se og analysere alle resultaterne til enhver tid.
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Tip:
Du kan ændre mappen for work-filerne ved at definere en sti via "Indstillinger | Diverse", fanen "Filmapper"
ved feltet "Arbejds-optimerings-filer".

4 Diagnoseværktøjer

Din skoles stamdata og undervisningsdata indeholder et stort lager af information, og det er tit  svært at
holde styr på mængden af data. Det betyder, at der nemt kan forekomme unøjagtigheder og fejl, når man
redigerer i  data. At  lede efter disse fejl  er  en  kedelig,  men  nødvendig  opgave.  Diagnoseværktøjet  er
designet til at håndtere denne opgave.

Dette kapitel håndterer ikke kun fejl, men også de såkaldte "input svagheder". Input-svagheder er data,
som ikke teknisk er forkerte, men som kan forårsage dårlige eller uforudsete resultater.

Procent planlægning

Diagnose

Totaldiagnose

4.1 Procent planlægning

Efter indtastning af alle dine data, bør du indledende udføre en procentplanlægning (fx  på 30 %) for at
identificere undervisning, som Untis softwaren kategoriserer som "besværlig". Som regel vil programmet
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forsøge at placere disse lektioner så hurtigt som muligt for at forhindre en blokering senere i processen.

Bemærk:
En undervisnings "besværlighedsgrad" bestemmes på baggrund af antallet af utilgængelige
lektionselementer, antallet af elementkoblinger og størrelsen på undervisningsblokken.

Forsigtig!
At  lave planlægningsprioriteter for  undervisning  (under  fanen  "Skema")  kan  have  en  gennemgribende
indflydelse på dette aspekt af optimeringsprocessen. Tag ikke let  på denne valgmulighed, og brug det
kun, når du har god grund til det!

Hvis Untis støder på problemer under skemalægningen af de første 30 % af lektionerne - og hvis denne
første optimering ikke har mulighed for at skemalægge visse lektioner - er det første du skal gøre at øge
antallet af skemaer, der skal dannes og antallet af optimeringstrin. Hvis værktøjet stadig ikke kan
skemalægge disse lektioner, må du antage at dine data indeholder input-svagheder eller endda fejl.

4.1.1 Eksempel

Fejl  og  input-svagheder  er  mere  detaljeret  beskrevet  nedenfor.  Det  følgende  eksempel  giver  en  kort
introduktion til procentplanlægningsfunktionen.

1. Åben filen demo2.gpn .

2. Slet alle skemaer via menupunktet "Skemalægning | Slet det lagte skema".

3. Der dukker et informationsvindue op. Klik på <OK>.

4. Udfør en optimering (via "Skemalægning | Optimering") og indtast værdien 30 i feltet  "% som skal
skemalægges".

5. Åben skemaet for klasse 1a ("Skema | Klasser").

Skemaet for klasse 1a bør nogenlunde ligne skemaet vist i figuren nedenfor. Der kan være små
variationer i visningen afhængigt af hvilken softwareversion du bruger.

Som nævnt tidligere gælder procenttallet for hele skolen og ikke kun for individuelle klasser. I eksemplet
ses det, at mere end 50 % af lektionerne for klasse 1a er blevet skemalagt. Softwaren vil have skemalagt
forholdsmæssigt færre lektioner for andre klasser. Den høje procentdel for skemalagte lektioner indikerer
at klasse 1a er mere "besværlig" at skemalægge end lektioner for andre klasser.

Klik på faget "Sløjd".



30

Detaljevinduet for lektioner viser, at faget Sløjd er svært at skemalægge fordi tre lærere er involverede i
lektionen (Andersen, Gauss og Curie) og to lokaler er nødvendige (sløjdsal og håndarbejde). Derudover
tager en anden klasse (1b) del i lektionen. Hvis Unis forsøgte at skemalægge denne lektion i slutningen
af optimeringsprocessen, ville softwaren få det meget sværere ved at finde en plads i skemaet, der ville
passe alle involverede lærere, lokaler og klasser.

Når procentplanlægningsfunktionen ikke er i stand til at skemalægge lektioner, kan du antage at det
skyldes fejl og unøjagtigheder for datainput.

4.2 Tidsønsker

Tidsønsker er en anden grund til, at software kan have svært ved at sammensætte det perfekte skema.
Et antal prædefinerede lister kan hjælpe med at finde input-svagheder og fejl, der skyldes tidsønsker. Gå
til listerne via <Udskriv> eller <Vis udskrift> i stamdata- eller undervisningsvinduet.
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Du vil kunne finde forskellige typer af lister i vinduet "Udskriftmenu" (fx lærer kompetencer,
tidsønsker...)

Det følgende eksempel er baseret på modstridende tidsønsker hos et lærerteam. Hvis du har modulet
Fagfordeling skal du vælge "Lærerteam" som listeform under "Stamdata | Lærere". Hvis ikke, kan du få
listen via "Skemalægning | CCC-Analyse", knappen <Vise listen af lærerteams>.

De eneste dage, som ikke er blokerede for nogle af de involverede lærere, er torsdag og fredag.
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En undervisning bestående af tre enkeltlektioner kunne ikke skemalægges for dette lærerteam uden at
bryde et "-3" tidsønske (hvilket optimeringsværktøjet aldrig ville gøre) eller enkeltlektions betingelsen
(hvilket optimeringsværktøjet måske ville gøre, afhængig af vægtninger og betingelser såsom "Undgå fejl
med dobbeltlektion").
Se venligst kapitlet "Lærerteams"for mere information om dette.

4.3 Valgmuligheder

Det er vigtigt at skelne mellem " skal " og " kan ".

Indstillingen "1,1" under fanen "Skema" i "Stamdata | Fag" i inputfeltet "Eftermiddagslekt. (min-max)"
tvinger Untis til at skemalægge præcis én eftermiddagslektion. Derimod vil indstillingen "0,1" gøre det
muligt for Untis at skemalægge præcis én eftermiddagslektion. Hvis du støder på en uønsket eller
unødvendig eftermiddagslektion i dit skema, bør du efterse værdierne i dette inputfelt. Af samme årsag,
bør du forsøge at holde dine valgmuligheder åbne, når det kommer til betingelser for dobbeltlektioner, og
indtaste "0,1" eller "1,2".

4.4 Låste lektioner

Undgå så vidt  muligt  at  indskrænke optimeringsværktøjet  ved at  skemalægge et  stort  antal  lektioner
manuelt.  Overvej  om  nogle  lektioner  virkelig  skal  skemalægges  manuelt  (se  også  kapitlet  "Manuel
skemalægning").

4.5 Prioriteringer

Når softwaren ikke er i stand til  at  skemalægge et  stort  antal lektioner, giver det  mening at  kigge på
prioriteringsdialogen igen og afgøre hvorvidt indstillingen "ekstremt vigtigt" (5) er strengt nødvendig i alle
tilfælde. For at løse en input-svaghed er det ofte tilstrækkeligt at reducere indstillingen for en eller to ting
med et niveau til "meget vigtigt" (4) (se også kapitlet "Generelle bemærkninger" ).

Forøg procenttallet af lektioner, der skal skemalægges, indtil du er sikker på at alle input-svagheder er
blevet løst.

Brug kun de mere komplekse optimeringsstrategier , når du er sikker på at alle data er korrekte.
"Diagnose" og "Totaldiagnose"er vigtige værktøjer til identifikation og lokalisering af fejl og overtrædelser.
Disse er beskrevet i det følgende kapitel.

4.6 Diagnose

Efter optimeringen af dit skema kan du analysere resultaterne med Untis' diagnosefunktion ved brug at
en antal forskellige kriterier.

Åben diagnosevinduet via menupunktet "Skemalægning | Diagnose". Vinduet er delt op i to sektioner - 
udvalgsvinduet til venstre og detaljevinduet til højre.
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4.6.1 Udvalgsvinduet

Størstedelen  af  pladsen  i  udvalgsvinduet  er  afsat  til  listen  over  diagnosticerede  emner.  Til  højre  for
diagnoseemnet kan du se summen af overtrædelser for det bestemte emne. Tallet er markeret rødt, hvis
der er mindst  ét  alvorligt  (højt  vægtet) problem. Du kan åbne emnerne individuelt  ved at  klikke på '+'
symbolet, eller du kan åbne alle emner samtidigt ved at klikke på <Diagnose>.
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 Pri (Prioritering) 
Den anden kolonne har titlen "Pri" (Prioritering) og viser vigtighedsniveauet, som du tildelte det
individuelle emne i prioriteringsdialogen.

Hvis eksempelvis skyderen for "Respekter frokost for klasser" er sat til 5 (ekstremt vigtigt), vil værdien
"5" blive vist i kolonnen "Pri" for "Frokostpause for kort" og "For lang frokostpause".

En stjerne (*) i denne kolonne betyder at emnet ikke kan prioriteres,
 Ant (Antal) 
Den tredje kolonne med titlen "Ant" viser antallet af overtrædelser for det specifikke emne. I nogle
tilfælde, ses et andet tal i parenteser. Dette tal refererer til antallet af lektioner.

Eksempelvis betyder anførelsen "10 (24)" under "Undervisning" for emnet "Manglende lærere", at der er
10 undervisninger med et total på 24 ugelektioner med manglende lærere.
 Diagnose 
Den fjerde og sidste kolonne "Diagnose" beskriver det faktiske emne.

Bemærk venligst at emner med en vægtning på "5" eller markerede (*) for 'kan ikke prioriteres' er
fremhævet med en anden farve under "Ant", for at indikere at skemaet indeholder en overtrædelse.

Det næste er kontrolelementerne i øverste del af udvalgsvinduet:
 Vis normalform 
Klik på denne knap for at tilpasse diagnosevinduet til den optimale størrelse.
 Opdatér vindue 
Klik på denne knap for at starte en ny diagnose-kørsel. Det samme gælder, hvis du lukker
diagnosevinduet og udfører en ny dignose via "Skemalægning | Diagnose".
 Data analyse 
Klik på denne knap for at udføre en data analyse (se det tilsvarende kapitel).
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Bemærk venligst at diagnoseværktøjet kun diagnosticerer skemaet for en uge - en vigtig forholdsregel,
når du bruger modulet Multiuge- og Periodeskema, hvor forskellige skemaer kan bruges i flere
sammenhængende uger. Når du analyserer sådanne skemaer, skal du huske at specificere
datoindstillingen (under kontrolelementet) for den uge, du ønsker at analysere.
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4.6.2 Detaljevinduet

Detaljevinduet  i  højre  sektion  af  diagnosevinduet  giver  dig  mulighed  for  at  få  yderligere  information
omkring individuelle emner ved at  vælge emnet  i  udvalgsvinduet.  Problemet  vil  blive  vist  i  et  separat
skemavindue.

Det følgende eksempel demonstrerer diagnoseværktøjsfunktionen. Afhængigt af hvilken version af Untis,
du bruger, kan optimeringsresultaterne afvige lidt fra resultaterne vist i dette eksempel.

Når optimeringen er færdig, kan du se at det opbyggede skema indeholder flere centrale
tidsovertrædelser (ej-skemalagte lektioner med tidsønsket "+3"). Men du kan ikke se hvor disse
overtrædelser opstår.

Åben diagnosefunktionen ("Skemalægning | Diagnose").
Frigør skemavinduet fra diagnosevinduet. Klasseskemaet bliver nu et ledsagende vindue.
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Åben kategorien "Lærer" og klik på "Dobbelt mellemtimer".

Detaljevinduet viser alle lærere, hvis skemaer indeholder dobbelte mellemtimer.
Klik på en information i detaljevinduet. Det ledsagende vindue skifter nu til de berørte lærere og

den pågældende lektion fremhæves.

Du skal nu beslutte om du ønsker at acceptere den viste overtrædelse eller gribe ind. En mulighed ville
være at øge prioriteringen for "Undgå dobbelt mellemtimer for lærere" for at få optimeringsværktøjet til at
lægge større vægt på denne funktion.

Mens du arbejder med diagnoseværktøjet, skal du fortsat holde øje med de emner, du har givet lav
prioritering, da der kan være fejl gemt i områder, der er sat til "uvigtigt".
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4.6.3 Fag 1/dag ikke muligt

En forklarende tekst er vist i detaljevinduet for diagnosen for hvert emne. Dog skal emnet "Fag 1 gang pr.
dag ikke muligt" have særlig opmærksomhed. Som standard forsøger skemaalgoritmen at skemalægge
et fag kun en gang om dagen. Det relevante fag vil blive vist i diagnoselisten, hvis det ikke er muligt, da
der kan være for mange lektioner, som skal spredes over de ledige dage.

Nedenstående figur viser at en speciallærer er skemalagt til at have klasse 1a i faget ST bestående af
fem lektioner hver af Engelsk og Tysk. Det betyder, at 10 ugentlige lektioner er defineret for faget ST
med klasse 1a. Untis vil forsøge at skemalægge dette fag kun én gang om dagen. Men da 10 individuelle
lektioner ikke passer ind i en 5-dags uge, vil problemet komme på listen.

Mulige løsninger for det konkrete eksempel:

· Tillad dobbeltlektioner eller blokke under betingelser
· Aktivér indstillingen '(2) Mere end én dag' for faget ST under stamdata for fag.
· Man kan ændre fagnavnet for en af de to undervisninger (fx 'ST_TY' for specialundervisning i Tysk).

4.7 Totaldiagnose

Totaldiagnosefunktionen tilbyder et overblik over de klasser og lærere, der har fået de værste skemaer.

Du kan finde totaldiagnosefunktionen via "Skemalægning | Totaldiagnose".
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Totaldiagnosefunktionen gælder kun for en uge - af samme årsager som beskrevet for
diagnosefunktionen (se forrige kapitel). Vælg den ønskede uge i datoboksen.

Ved siden af datoboksen kan du se en anden boks, hvor du kan vælge mellem lærerliste og klasseliste.

Selve listen er organiseret i en rækkefølge med værste skema øverst. Den første kolonne med titlen
"Point" indeholder det totale antal strafpoint. Derudover viser listen også de tre værste lektioner for hvert
skema, igen med deres respektive værdier.

Klik på en af de tre lektioner i listen for at vise årsagen til det dårlige resultat under "Grund". Når du har
et ledsagende vindue åbent på samme tid, bliver lektionen vist med det samme. Bemærk venligst at når
du først åbner totaldiagnosevinduet, vil årsagen vist under "Grund" altid referere til den første lektion i
rækken.

Eksemplet viser at totaldiagnoseværktøjet opdagede en splittet dobbeltlektion. Klik på det pågældende
felt i totaldiagnosevinduet for at fremhæve lektionen i det ledsagende vindue. De andre lektioner for dette
fag - i dette tilfælde kun en anden lektion om fredagen - bliver også fremhævet.

Problemet kan løses ved at øge prioriteten for "Undgå dobbeltlektionsfejl" med et niveau.

Et tomt felt under "Grund" indikerer, at skemaet for denne klasse eller lærer allerede er ret godt (har
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relativt få strafpoint).

Kort fortalt giver diagnosefunktionen et overblik over alle skemaer, mens totaldiagnosefunktionen har
fokus på de værste skemaer på skolen og forsøger at forbedre dem. Totaldiagnosevinduet viser også
årsager til overtrædelserne.

4.8 CCC-Analyse

For  at  opnå  et  godt  skema  er  det  vigtigt  at  lokalisere  mulige  flaskehalse,  som  kan  resultere  i  en
blokering for skemalægningsværktøjet, og at fjerne disse før optimeringen .

Disse flaskehalse opstår i form af konfliktkæder (Critical-Conflict-Chains: CCC). De er defineret som
grupper af lektioner, der ikke kan blive skemalagt på samme tid på grund af en konflikt mellem klasser
og/eller koblede lærere.

CCC-analysen lokaliserer den længste kæde i din lektions inputdata og identificerer den koblede lærer i
kernen af blokeringen. Udskiftning af denne lærer vil ofte resultere i en forkortelse af kæden, hvilket
tillader skemalægning af alle lektioner.

For eksempel, hvis lærer Hugo er tildelt at undervise i Engelsk (lektion 1) for klasse 1a og Fransk
(lektion 2) for klasse 2a, kan disse to lektioner ikke blive skemalagt samtidigt. Hvis lektion 1 (Engelsk,
1a) involverer en koblet lærer (fx Newton), som allerede er tildelt at undervise i Fysik for klasse 2a, vil
antallet af lektioner i denne kæde stige til tre.

Dette betyder, at når lærer Hugo underviser i Engelsk for klasse 1a blokeres to yderligere lektioner
automatisk (se diagram på næste side). Ydermere vil Newton, som underviser i Fysik for klasse 2a,
også blokere de andre to lektioner, da Hugo ikke kan undervise i Fransk for samme klasse på samme
tid, og da Newton ikke kan undervise i Engelsk for klasse 1a på samme tid.

Det samlede antal lektioner pr. uge involveret i en kæde er et mål for, hvor svært det er for softwaren at
skemalægge lektionerne i kæden. Det er fx nemt at se, at et stort antal af forskellige lærerteams vil
betyde en kraftig stigning af det totale antal lektioner i kæden. Hvis dette antal er større end antallet af
ledige lektioner i tidstabellen, er det matematisk umuligt at skemalægge alle lektionerne i denne kæde.

Opgaven for CCC-analysen består i at lokalisere de længste konfliktkæder. Start analysen via
menupunktet "Skemalægning | Diagnoseværktøjer | CCC-analyse". CCC vinduet dukker op og analysen
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starter automatisk. Analysen kan tage op til flere minutter afhængigt af størrelsen af din skole.

4.8.1 Information under analysen

Under analysen vil  du  kunne  se  antallet  af  lektioner,  som  i  øjeblikket  analyseres,  dvs.  scannes  for
afhængighed af andre lektioner, i  øverste del af vinduet. De to tal  i  parenteser angiver hhv. antallet  af
koblinger, som softwaren er færdig med at analysere, og det totale antal koblinger, der skal analyseres.

Derudover viser informationsfeltet "Undersøgte variationer" antallet af kombinationer, som softwaren er
færdig med at analysere.

Du kan afbryde analysen på ethvert tidspunkt ved at klikke på <Afbryd optimering>.

Start en ny CCC-analyse ved at klikke på <Start analysen>.

Det følgende eksempel viser hvordan man bruger CCC-analysefunktionen:

1. Åben filen demo2.gpn og start CCC-analysen via menupunktet "Skemalægning".

Når analysen er færdig, vil CCC-vinduet se ud som i den nedenstående figur (der kan være små
variationer, afhængigt af hvilken version af Untis skemalægningssoftware du bruger).

4.8.2 CCC vinduet

Som du kan se i øverste del af vinduet, er der 86 lektioner og 15 koblinger, hvilket resulterer i  over 2.8
millioner kombinationer, der skal analyseres.

 Midterste del af vinduet 
Den midterste del af vinduet viser en tabel over alle CCC'er listet i rækker. Den første kolonne indeholder
det totale antal lektioner om ugen involveret i hver kæde. Tallene til højre er undervisningsnumrene for de
involverede lektioner i kæderne. Tabellen viser også de forkortede betegnelser for lærerne i parenteser
ved siden af nogle af elementerne.
2. Klik på "56 (New)" i første række i midterste del af vinduet (se figuren).
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 CCC detaljevinduet 
Nederste del af vinduet - detaljevinduet - viser detaljerne for undervisningen valgt i midterste del af
vinduet. Eksemplet viser at felterne for undervisningsnummer og ugelektioner nu er tonet i lyseblå. Flere
andre felter er nu tonet røde.

Detaljevinduet viser nu følgende information: elementerne involveret i undervisning 56 med 4 ugelektioner
er klassen 3b og læreren Newton (forkortet navn "New").

Undervisning 1 med 1 ugelektion involverer derimod flere klasser (2a, 2b, 3a, 3b og 4) og lærer Callas.

Nogle undervisninger såsom nr. 69 (3 ugelektioner) kan kun involvere én klasse (her klasse 4), men flere
lærere (Curie og Newton).

De rødtonede felter fremhæver grunden til, at den viste undervisning ikke kan skemalægges på samme
tid som den valgte undervisning i midterste del af vinduet. Undervisning 6 kan fx ikke skemalægges på
samme tid som undervisning 8, da de begge involverer klassen 2b. Undervisning 10 involverer derimod en
anden klasse, men den samme lærer (Newton), og derfor kan den heller ikke skemalægges samtidigt
med undervisning 8.
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4.8.3 Forkortelse af CCC'er

Den længste kæde - den første række i midterste del af vinduet - indeholder 27 ugelektioner, som ikke
kan skemalægges samtidigt, da det vil føre til konflikter, som beskrevet foroven. Hvis du overvejer, at der
kan være defineret  tidsønsker  for  hver  lærer,  klasse  og  undervisning,  at  hver  undervisning  kan  have
yderligere betingelser pålagt, at lokaler ikke altid er ledige, og at alt dette også kan gælde for de andre
kæder (den anden-længste kæde har 24  involverede lektioner), er det  let  at  se hvordan et  stort  antal
kæder med mange lektioner kan være årsag til en alvorlig skemalægnings flaskehals.

Bemærk:
Du har nu muligheden for at forkorte kæden ved at tildele en anden lærer til individuelle lektioner.

Bemærk venligst, at en ombytning af lærere ikke nødvendigvis resulterer i en forkortelse af kæden. I
værste tilfælde resulterer det i en længere kæde.

En forlængelse af kæden kan opstå, når en genindtrådt lærer er medlem af et andet lærerteam, som
endnu ikke er del af kæden. Når to (eller flere) lærerteams ender op med at dele en lærer efter en
bytning, vil det øgede antal lærerteams betyde en højere risiko for, at lærerne vil blokere hinanden.

4.8.3.1 Liste over lærerteams

Vis eller udskriv en liste over lærerteams (ved at klikke på den tilsvarende knap i CCC-analyse vinduet)
for at have en praktisk journal af sammensætningen af lærerteams på din skole.
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