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 التعليمات:
 

 .1002أكتوبر  21آخر تعديل في 

 

 للحل.  هذه بعض التعليمات الصغيرة التي يحسن بك اتباعها اثناء إدخال مجموعة بيانات قابلة

 

البددء فدي لقدت متدلخر للت،ميدذى يرجدى  لمؤسسدتك تسدم زمندي مسدتحيل  إذا حصلت على جددلل

 إعادة النظر في القيود المبكرة للت،ميذ )مجموعدة  للسدماب ببددايات أكفدر فدي الحصدة الفانيدة. أيلداى إزالدة

غيددر قددادى علددى العفددوى علددى جدددلل زمنددي جي ددد  FETأل إضددعاا القيددود ا خددرس قددد يسدداعد. إذا كددا   

يحتدا  إلدى تحسدين. ىبمدا تغييدرات  دغيرة علدى قدد  FETلهكدذا مدن اببد،ع عدن ذلدكى  لمدىستكى تلكدد

 ينبغي لها أ  تتغير. FETالبيانات الخا ة بك يمكن أ  تجلب حلوال جيدةى أل ىبما هنالك جوانب في 

 

للمسدتويات. يرجدى التحقدق مدن  استحالة الجدلل الزمني قد يكو  أيلدا بسدبب تقسديي غيدر  دحي 

الت،ميددذ لجميددم المجموعددات ال رعيددةى كددل مجموعددة فرعيددة يجددب أ  يكددو  لدد  عددددا مددن إحصدداءات   

 10الحصص ال،زمةى لليس أقل. إذا كا  لديك على سبيل المفال بعض المجموعات ال رعيدة مدم أقدل مدن 

 حصدة فددي ا سددبوت قددد تحصددل علددى جدددلل زمندي مسددتحيلى ىبمددا بسددبب تقسدديي غيددر  ددحي  للمسددتويات 

بشكل غير  حي . جميم المجموعات ال رعية هي مستقلةى لينبغي أ  يكدو  لهدا عدددا  افةلا نشطة المل

من الحصدص فدي ا سدبوت علدى مقربدة مدن المتوسد  لجميدم المجموعدات ال رعيدة. يرجدى اال د،ت علدى 

 ا سئلة الشائعة لمزيد من المعلومات.

 

  أفلل أداءى فمن ا فلل أ  تحد د فترات العمل . للمالالساعات )  يرجى تحديد بشكل  حي  ا يام 0

لمدددن عدددد السدداعات )الحصددص  فددي اليددوم بحيددة تكدددو  مناسددبة الحتياجاتددك المطلوبددةى للدديس أكبددر. 

الجيدة اختياى قيمة لعدد ا يام لعدد الساعات)الحصص  من البداية )يمكنك تغيير أسمائهي فدي  المماىسات

 أي لقت تريد بعد ذلك .

 

ة)عنا ددر النشددا  المقسددي  لنشددا  لاسددم التقسدديي ليسددت فددي ن ددس اليددومى لنقددل أ  ا نشددطة المكون

FET  إذا كندت ترغدب فدي التلكدد ٪29سيليف تلقائيا قيد أدنى أيام بين ا نشطة مدم الدوز  االفتراضدي .

إلدى قديي أعلدى  ٪29من عدم لجود نشا ين مدن ن دس الندوت فدي ن دس اليدومى ينبغدي لدك تعدديل الدوز  مدن 

< أدندى أيدام بدين ا نشدطة. لدديك مريد  قدوي - < ا نشدطة- فدي القائمدةا القيدود الزمنيدة)انظر هدذه القيدود 

 لتغيير العديد من القيود مم عدد قليل من النقرات بواسطة ال لىة .

 

 لتحديد أ  بعض ا نشطة يجب أ  تكو  في أيام مختل ةى يجب أ  يكو  الحد ا دنى من ا يام بدين

 1أيام إلى  ىن بعلها أكفر من ذلكى يمكنك زيادة أدنعفصل بعض ا نشطة  . لتحديد أن  يجب2ا نشطة  

يعندي أ  ا نشدطة سدتكو  بيدومين علدى ا قدل بعيددة عدن  1)أل أكفرى للكدن ىبمدا ال حاجدة . أدندى أيدام   

بعلها البعض ) ليكو  هناك يوم آخر بينهمدا . فمدن المستحسدن أند  عندد إدخدال ا نشدطة التدي تنقسدي إلدى 

تعدديل قيمدة  ى. أل يمكنكى بعدد إدخدال ا نشدطة1  فق  في ا سبوتى إضافة أدنى أيام   1ن فرعيين)نشا ي

أدنى أيام لمزيد من القيود في لقت لاحدى ل ذلك باستخدام مري )فلتر  قوي جدا فدي القيدود أدندى أيدام بدين 

ى لىبمدا 1ا يدام الجديددة ل 1ا نشطة في مربم الحواى الخدا  با نشدطة )حددد العددد القدديي مدن ا نشدطة 

  .%200أيلا ىفم نسبة الوز  إلى 

 



2 
 

أل حتددى  %22.99ى %29يمكنددك اسددتخدام لقيددد أدنددى أيددام الددوز  الددذي تريددده. يمكددن أ  يكددو  

سديكو   FETأل أكفدر  لقيدود مسدتحيلةى  %22.99)حتدى  %200. إذا قمت بتحديد قيمة أقدل مدن 200%

يصدير ممكندا الحصدول علدى جددلل  لبالتدالي فيقدوم بتكسديرها  قادىا على الكشف على أنها قيدود مسدتحيلة

زمنددي فددي النهايددةى إذ  فدد   الددوز  النسددبي هددو ذاتددي التقدددير. لددذلكى فدد   أفلددل  ريقددة هددي أ  تختدداى 

لجميم القيودى للكن لقت االنتا  قد يطول في هذه الحالةى من أنك لو تركت الدوز  االفتراضدي  22.99%

ل هي أدنى قيمة مو ى بها. ثي بعدد حصدولك علدى  %29البداية الحد ا دنى . يمكنك أ  تحالل في 29%

ىبمدا. لسدت  %200أل حتدى  %22.99الجدلل بنجابى يمكنك في هذه الحالدة أ  ترفدم الدوز  ليصدل إلدى 

 متلكدا هناى ليس لدي ما يك ي من المل ات البسيطة )يرجى المساهمة مم تقديي المشوىة .

 

إلدى قيمدة أخدرس لدبعض القيدود مدن ندوت أدندى  %29الوز  االفتراضدي إذا كنت ترغب في تغيير 

أيام بين ا نشطةى أسهل  ريقة هي في القائمةا البيانات   القيود الزمنية   ا نشطة   أدندى أيدام بدين أنشدطة 

حيدة يمكندك  جددااىإند  مربدم حدواى قدوي  ى9.6.2معينة فيظهر لك مربدم حدواىى حيدة بددء مندذ اب دداى 

 مري  )قيي قديمة  ل قيي جديدة للقيود المختاىة. تحديد من

 

قد ترغب فدي اختيداى ألزا  مختل دة لعددة قيدود مختل دة  دندى أيدام بدين أنشدطة معيندة )علدى سدبيل 

 المفالى أعلى للمواد التي لها أنشطة أقل في ا سبوت 

 

لمقسدي. فدي مربدم   أدنى أيام لن س النشا  ا1ل أعلىى يمكنك إضافة قيدين) 9.9.5في اب داىات 

  ل ستحصل على فر ة بضافة قيد آخدر أدندى أيدام 3)أل  1الحواى الخا  ب ضافة نشا ى حدد أدنى أيام 

أنشددطة فددي ا سددبوت مددن ن ددس المجموعددةى يمكنددك إضددافة  3 . علددى سددبيل المفددالى إذا كددا  لددديك 1)أل  2

. لهذا يلدمن %29ا إلى جنب مم الوز  يومى جنب 2   يومى ل قيد ثا  أدنى أيام 1   قيدينى قيد أدنى أيام

 يوم. 2   من الحاالت سيتي احترام أدنى أيام بين ا نشطة ٪22.99أن  في 

 

أنشطة في ا سدبوتى الددىلس الصدعبة )الرياضديات مدف، ى  9إلى  4  إذا كا  لديك مادة لديها دىس من 1

إلى أ  تكو  فدي النصدف ا لل مدن  تحتا  9-4من  3لالتي كنت ترغب في جدللتها في بداية اليوم )لنقل 

اليدوم ى فدد   أفلددل مقاىبدة هددو اسددتخدام القيددد  أنشدطة فرعيددة لهددا فتددرات زمنيدة م لددلة  أل  ألقددات بدددء 

قيدود لهدذه المدادة )انظدر ا سدئلة  3ى إضدافة 3ل ىبمدا  1ى 2م للة ى لتحديد ىبما المادة ل ىقدي العنصدرا 

لمددادة الرياضدديات )بهددذه  9ل  4ل  3إضددافة قيددود للعنا ددرا الشددائعة لمزيددد مددن الت ا دديل . يمكنددك أيلددا 

لى حصتين في لقدت مبكدرى ل إذا كدا  حصل عي سوا عنا ر ف ن  4  النشا  مقسما إلى الطريقةى إذا كا

حيلدة لطي دة . لبالمفدلى إذا كدا   -عنا ر في لقدت مبكدر  3حصل على يعنا ر ف ن  سوا  9إلى  امقسم

   فددددددي ا سددددددبوتى يمكنددددددك إضددددددافة قيددددددد1ن)أل عنصددددددري  2ادة مقسددددددمة إلددددددى عنصددددددر)لددددددديك مدددددد

 .1مم العنصر ىقي    

 

  حسب الطريقة التي تي بها تصوى الخواىزميةى االنتا  التلقائي هو أسرت إذا كندت تسدتخدم قيدود ألقدات 3

غيدر متاحددة للت،ميذ)مجموعددة  )أل لمدددىس   ل   أل القيددد نشددا )أل أنشددطة  لهددا فتددرات زمنيددة م لددلة أل 

بدددء م لددلة لتحديددد ال تددرات المسددتحيلةى بابضددافة إلدى ذلددكى يمكددن اسددتخدام القيددد أقصددى حصددص ألقدات 

يومية للت،ميذ )مجموعة  أل للمدىس )مدىسين ى كلما كا  ذلك ممكنا. على سبيل المفالى إذا كنت تعلي أ  

يدر متاحدة ى فمن ا فلل إضدافة القيدد ألقدات غ00ا23حتي  00ا5سيكو  ل  فق  حصصا من  9المستوس 

لمجموعة ت،ميذ غير متوفرة بابضافة إلى قيد أقصى حصص يومية لمجموعة ت،ميذ. لذلكى إذا كا  ذلدك 

 بشكل أفلل نحو الحل. FETلل متابعة هذه النصيحة. هذه الحيلة توج  مساعدات ِل اممكناى ح

 

المسدتحيلةى قدد يحقدق تحسدنا كل قيد من نوت  ألقات غير متاحة  أل  ألقات م للة  التي تَُجن ِدب ال تدرات 

 في السرعة.
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  قيدد الت،ميدذ )مجموعدة  يبددبل  بدداكراا إذا قمدت ب دخدال بياندات جزئيدة فقدد ى قدد تحصدل علدى جدددالل 4

 زمنية مستحيلة )انظر ا سئلة الشائعة للحصول على الت ا يل .

 

وات للمدددىس سددوا يراعددي ال جدد FET  بالنسددبة ل جددوات المدددىس )المدىسددو  ا يرجددى م،حظددة أ  9

ذلكى لذلك ب ضدافة قيدد أقصدى فجدوات فدي ا سدبوت للمدىس)المدىسدين .   )المدىسو   فق  إذا  لبت من

القيددد  أقصددى  ب عطدداءمددن الطبيعددي إضددافة مفددل هددذه القيددود بعددد أ  ىأيددت أ  البيانددات قابلددة للحددلى لذلددك 

 فجوات  القيمة التي تبدل مقبولةى لخ لها كلما لجدت جدالل زمنية.

 

  القاعاتا حالل ألال انتا  جدلل زمني بدل  قاعاتى لمعرفة ما إذا كا  ذلك ممكناى ثي أضدف القاعدات 6

 ل القيود المتصلة.

 

  من الممكن العمل مم المؤسسات التي يدىس فيها الت،ميذ في نوبات )على سدبيل المفدالى أدندى مسدتوس 9

لمعرفدة  د،ت فدي مسداعدة   ا سدئلة الشدائعة في فترة الصباب لأعلى مستوس في فترة المسداء . يرجدى اال

حدول كي يدة القيدام بدذلك )الحدل الجدوهري هدو إضدافة القيدود المناسدبة  ألقدات غيدر متاحدة لمجموعدة  الحل

 ت،ميذ   .

 

  ال تقبل ا نشدطة كدل أسدبوعين. للكدن يمكندك تطبيدق حيلدة. 9.0.0  الخواىزمية الجديدة )بعد اب داى 5

قائمة مساعدة   ا سئلة الشائعة )يوجد هناك ل  ا لحيلدة يمكدن اسدتخدامها  )جدوهر يرجى اال ،ت على ال

الحددل هددو جعددل النشددا  أسددبوعيا مددم مجمددوت المدىسددين ل الت،ميددذ معدداى لكددل ا نشددطة التددي تحددد  كددل 

 أسبوعين 

 

عزيدز   حتى إذا كا  يستغرق لقتا  وي، لتوليدد الجددلل الزمندي الخدا  بدك مدم مجموعدة مدن القيدودى ت2

القيود قد ال يبطئ االنتا  أكفر من الد،زم. يُنصد  لدك أ  ال تحدالل مدم قيدود أقدوس إال بعدد الحصدول علدى 

 جدالل زمنيةى  ن  يمكنك الحصول على جدالل زمنية أفلل بهذه الطريقة.

 

ل ى يمكنك استخدام أي لز ى حتى أعدداد عشدرية مفد%200  إذا كا  القيد يسم  بقيي أ غر من القيمة 20

 أل أقصى حصص يومية. لقاعات م للة. قد يساعد في قيود مفل أدنى أيام بين ا نشطة 22.99%

 

استلدافة  ب مكانهدا  يمكن لكل قاعة استلافة نشدا  لاحدد فدي ن دس الوقدت. إذا كدا  لدديك قاعدة كبيدرة 22

د مدن القاعدات يلدة  دغيرة. يمكندك إضدافة المزيدحي ن س الوقتى تحتا  إلى استخدام المزيد من ا نشطة ف

التي تمفل هذه القاعة الكبيرة ل إضافة القيود المناسبة  قاعدات م لدلة . يوجدد إدخدال فدي ا سدئلة الشدائعة 

 حول هذا.

 

  إذا كا  المدىسو  يحصلو  على أيام مم ساعة لاحدة فق  من العملى فقد ترغب في إضافة قيد أدنى 21

ى للكددن يرجددى التلكددد مددن أ  الجدددلل الزمنددي حصددص يوميددة لمدىس)مدىسددين  )ىبمددا بحصددتين يوميددا 

 الخا  بك ممكن. هذا القيد هو ذكيى إن  فق  يعتبر ا يام غير فاىغة.

 

أيدام فدي ا سدبوت  9ساعات)حصدص  مدن الرياضديات علدى مدداى  9  إذا كا  لديك على سدبيل المفدال 23

هدذه النشدا  كنشدا  مقسدي.  )عدد دىلس أكفر من عدد ا يدام ى يرجدى احتدرام الطريقدة الصدحيحة بضدافة

 من ا سئلة الشائعة. ان  مهي! 1005-ماىس-Q-1-27ىاجم السؤال 
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  فمن المستحسن بزالة القيود الزائدة عن الحاجة أدندى أيدام بدين ا نشدطة بعدد إضدافة القيدود ن دس يدوم 24

 البدء أل الوقت )قراءة مساعدة   نصائ  هامة .

 

المدىسدو  )أل الت،ميدذ  ال يكدو  لهدي أكفدر مدن مدرتين فدي ا سدبوت    إذا كنت تريد على سدبيل المفدال29

أنشطة في الحصص ا خيرة لديك امكانية اسدتخدام القيدد   أقصدى تكدراى لحصدص معيندة فدي ا سدبوت  . 

 يرجى قراءة  ا سئلة الشائعة  لمزيد من الت ا يل.

 

يددوم )مفدل حصددص التربيددة البدنيددة أل   إذا كدا  لددديك أنشددطة تريدد لضددعها فددي ال تددرات ا خيدرة مددن ال26

المعالجة البيداغوجية)االستدىاك  ى يرجى استخدام القيد  أنشطة تنهدي يدوم الت،ميدذ  )أل نشدا  ينهدي يدوم 

 الت،ميذ .

 

أيدام متتاليدةى هنداك  3أنشطة في ا سبوت لتحتدا  إلدى أ  تكدو  فدي  3  إذا كا  لديك أنشطة تنقسي إلى 29

  .1005سبتمبر  Q1-5سئلة الشائعةى توض  كي ية تحديد هذا )السؤال إدخال في مساعدة   ا 

 

لسي مشترك أل أقصى فجوات يومية مم غير مفالية مفل أقصى حصص يومية    إذا كنت تستخدم قيودا25

على جددلل  تحصل كي المها بحذى من القيود في هذه ال ئة ى استخد نوت 1+  4للت،ميذ)مجموعة  )هناك 

إذا كدا  الجددلل الزمندي مسدتحي،ى قدد يكدو  ذلدك بسدببهي. يُنصد  ب ضدافة هدذا الندوت مدن  زمني مسدتحيل.

 القيود فق  في النهايةى بعد التلكد من أ  القيود ا خرس جيدة لالجدلل الزمني ممكن.
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 :نصائح هامة

 

 .1002ألت  22آخر تعديل في 

 

عددد ا نشدطة ى  na نشدطة )لنقدل لن ترض أنك أض ت نشا ا مقسما أل أض ت قيد أدنى أيام بين ا

)عددد ا نشدطة أكبدر تمامدا مدن عددد  na>ndيوم. ال تليف قيددا مدم  ndعندما يكو  أسبوعك يتكو  من 

 ا يام في ا سبوت .

 

الطريقة الصحيحةا إذا كنت تريد أنشطة متتالية في ن س اليومى اعتبر أ  ا نشطة التي لها مدة أ ول. بددال 

أيام ا سبوتى قي باضافة ا نشدطة بهدذا  9في  2+  2+  2+  2+  2+  2+  2الشكل من إضافة ا نشطة ب

+  2+  2+  2+  2. إذا كنت ال تريد أنشطةى متتالية فدي ن دس اليدومى أضدف 2+  2+  2+  1+  1الشكل 

 بعد ذلك. 2+  2ألال ثي  2

 

 رات أسرت أحيانا .م 20سيكو  االنتا  أسرت لأسهل بكفير باستخدام هذه المقاىبة )أكفر من 

 

عند إضافة قيود أنشطة لها ن س لقت البدء )أل اليوم ى يرجى إزالة القيدود أدندى أيدام بدين ا نشدطة 

   C2ل  B2)ن دس الوقدت مدم  A2ى  )ى C1ل  B1)فدي ن دس الوقدت مدم  A1الزائدة. علدى سدبيل المفدالى 

ى أيدام بدين ا نشدطة )ا للدى أل قيدود أدند 6أل  3 . سديكو  لدديك عدادة C3ل  B3)ن س الوقت مدم  A3ل 

أدنددى أيددام  6أل  3 . هددذه القيددود C3ى C2ى C1ثددي مددم  B3ى B2ى B1ثددي مددم  A3ى A2ى A1الفانيددة مددم 

ستؤدي إلى قيود أقوس بكفيرى ا مر الذي سيجعل الجدلل الزمني أ عب بكفير للعفوى علي . إذا كا  لدديك 

  موى ستكو  أكفر  عوبة. ى ف   اDى Cى Bى Aمجموعات من ا نشطة ) 4لنقل 

 

الطريقة الصحيحة هي أ  تترك فق  القيدود أدندى أيدام بدين ا نشدطة تشدير فقد  الدى المجموعدة ا للدى مدن 

 مرات أسرت أل أكفر . 20 . سيكو  لديك انتا  أسرت بكفير )ىبما Aا نشطة )

 

ل قيددين  3BىB2ىB1ل قيدين لألنشدطة  A3ىA2ىA1ا لن ترض أ  هناك قيدين لألنشطة فرضية

)للكن  Cل  Bمتزامنينى قي ب زالة القيود فق  التي تشير إلى  Cل  Bل  A. إذا كا  C3ىC2ىC1لألنشطة 

مدم  2ل أدندى أيدام   %29مم  1ى إذا على سبيل المفال لديك أدنى أيام  Aاترك هذين القيدين معا للنشا  

200%.  

 

زائدة أدنى أيام بين ا نشطة يعطي في المحصلة قيددا أل أكفر من القيود ال 1مزيد من الت ا يلا الجمم بين 

 أقوس بكفير.  آخرى

 

ال تلخذ في االعتباى القيود الزائدة عن الحاجة مم ن س ا نشطة ل لكن بعدد مختلف مدن ا يدام )قدد 

مدن  %29لالدذي يعطدي فدي  %29بدوز   2ل أدندى أيدام   %29بدوز   1ترغب في إضدافة أدندى أيدام  

 يوم سيتي احترام  . 2من الحاالت  %22.99يوم لفي  1الحاالت احترام 

 

القيود ا خرس )مفل قيود لقت)ألقات  م للة   لديس لدديها مشدكلة التكدراى مفدل قيدود  أدندى أيدام 

 بين ا نشطة ى لذلك ف، حاجة في االهتمام بها.

 

انتدا  الجددالل الزمنيدة من المهي إزالة القيود أدنى أيام الزائدة عن الحاجة بعد إدخال البيانات لقبل 

)على سبيل المفالى تطبيق هذا بعد إضافة المزيد من القيود من نوت ن س لقدت البددء   يدوم لقبدل االنتدا  . 

جميم التعدي،تى لكدن  ليسالزائدة أدنى أيام )حسناى  القيودأدنی أيام إزالة  لقيودلينبغي أ  يعقب أي تعديل 
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إذا قمت بتعدديل مزيدد مدن القيدود دفعدة لاحددة أل تطبيدق موازندة بدين  القيام بذلك أفلل من عدم القيام ب  .

ا نشطة فمن المهي إزالة القيود الزائدة عن الحاجة. إذا كا  لي يكن لدديك أي قيدود زائددة عدن الحاجدةى ف ند  

ليس من اللرلىي إزالة القيود الزائدة عن الحاجةى للكن التحقق من ذلك أفلل من السماب لبعض القيدود 

 لزائدة عن الحاجة ا  تكو  م علة.ا

 

ال تؤثر حقا على االنتا . لذلدك    محصدلة المزيدد  %200.0ا القيود الزائدة أدنى أيام مم الوز  مالحظة

ى. لدذلكى إذا كاندت البياندات الخا دة بدك تحتدوي علدى %200.0هو أيلا . %200.0من القيود مم الوز  

ى ليس ضرلىيا إزالة هذه القيود الزائددة عدن الحاجدة. %200.0 قيود أدنى أيام بين ا نشطة فق  مم الوز 

 لقائي. ك جراءللكنى مرة أخرسى من ا فلل إزالة القيود الزائدة 

 

ا مدن المماىسدات السديئة نشااطان متتالياان ر ثاالن طنشاتة متجاارا  متجااراان ( حول القيود نشاطان 3

يدة كي ال تكو  في ن س اليوم من خ،ل قيود أدنى أيام إضافة هذه القيود إذا كانت ا نشطة المعنية أيلا مق

 بين ا نشطة.

 

أل أي لز  آخددرى فمددن  %29مقيدددين كددي ال يكونددا فددي ن ددس اليددوم مددم لز   A2ل  A1إذا كددا  

كدي ال يكوندا فدي  %200المماىسة السيئة إضافة قيود  متجالىة  أل  متتالية  لهما. إذا كانت مقيدة بوز  

ى فالجددلل الزمندي هدو أكفدر %200ل الزمني  داى مسدتحي،. إذا كدا  الدوز  أقدل مدن ن س اليومى فالجدل

  دددعوبة للعفدددوى عليددد  فاسدددتخدم إذ   ريقدددة  دددحيحة. الطريقدددة الصدددحيحة هدددي علدددى ا ىجددد  اعتبددداى 

A1  لA2  الاحد ا  نشا A12أل تعديل قيد أدنى أيام بدين ا نشدطة الدذي يتعلدق بهمدا. أل ىبمدا يمكندك  ى

  رق أخرس. العفوى على
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 :االسئلة الشائعة

 

 .1026فبراير  9آخر تعديل في 

 

-------------------- 

 

 للبيانات المدخلة؟ FETس: ماهو تنظيم 
 

ينظمدددو  فدددي مجموعدددات )أعدددوام )أل دفعددداتى أل مجموعدددات ى تحتدددوي علدددى  -الط،ب)الطددد،ب   -ا ج

 مجموعاتى مجموعات فرعية .

 مدىسو . -

 لس الممكنةى على سبيل المفال الرياضياتى ال يزياءى لما إلى ذلك .مواد )أسماء للدى -

لسوم مشتركة )يمكنك استخدامها أم الى لالخياى لكا نوت النشا ا مختبرى دىسى ندلةى أل أي معلومدات  -

 أخرس تتعلق بالنشا  .

 قاعات )حجرات الدىاسةى أل فصول دىاسية . -

 البنايات. -

مدادة ل لاحددة أل أكفدر مدن مجموعدات الط،ب)الطد،ب .  المدىسينىأكفر من  ا نشطةا اقترا  لاحد أل -

لعادة ما يسمى هذا بالطبمى دىس )أل محاضرة ى نشا  قراءةى مخبدر لهلدي جدرا. يمكدن أ  يكدو  للنشدا  

 على سبيل االختياى لسي مشتركى لمساعدتك في بعض القيود.

اىة إلددى اليددوم ل الساعة)الحصددة  المخصصددين  أل قيددود القيدود. ليمكددن أ  تكددو ا القيددود الزمنيددة )بابيدد -

. %200.0إلى  %0.0المكا  )بابياىة إلى تخصيص القاعات . هذه القيود المختل ة لديها لز  نسبي من 

لدن يكدو  قدادىاً علدى  FETيعني أ  القيد سوا يكو  دائما محترماً لإذا كا  هذا القيد مسدتحي،ى  200%

 إنتا  جدلل زمني.

 

-------------------- 

 

 التعامل معها؟ FETس: ما هي الحدرد القصوى التي يمكن لبرنامج 
 

ا هندداك بال عددل حدددلد قصددوس لخواىزميددة ابنتددا  )يمكددن زيددادة كددل هددذه الحدددلد عنددد الطلددبى ك  ددداى ج

 مخصصى    هذا يتطلب ذاكرة أكفر قلي، .

 

 هذه الحدلد هيا

 60ال ترات  في اليوما الحد ا قصى لعدد الساعات )الحصص أل  -

 39الحد ا قصى لعدد أيام العمل في ا سبوتا  -

 6000الحد ا قصى لعدد المدىسينا  -

 30000الحد ا قصى لعدد مجموعات الط،با  -

 عدد غير محدلد تقريبا من المواد -

 عدد غير محدلد تقريبا من الوسوم المشتركة -

 30000الحد ا قصى لعدد ا نشطةا  -

 6000د ا قصى لعدد القاعاتا الح -

 6000الحد ا قصى لعدد البناياتا  -

 عدد غير محدلد تقريبا للمدىسين ل مجموعات الط،ب لكل نشا  -

 عدد غير محدلد تقريبا من القيود الزمنية -
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 عدد غير محدلد تقريبا من القيود المكانية -

 

-------------------- 

 

 نة بينما األخرى ال؟س: لماذا بعض األنشتة تظهر مسن  

 

ا ا نشطة هي مسن نة كي تظهر بشكل ألض . أما الغير مسن نة فهدي تمفدل نشدا ا لاسدم التقسديي )معرفهدا ج

id  هو تجممid .للنشا  لاسم التقسيي ى بينما المسن نة هي عنا ر أخرس لهذا النشا  لاسم التقسيي 

 

-------------------- 

 

 د غير صحيحة ألرزان القيود؟س: هل من الممكن استخدام طعدا
 

ى تسددتطيم اسددتخدام أي  لز ى حتددى عدددد عشددري مفددل %200ا نعددي. إذا كددا  القيددد يسددم  بقدديي أدنددى مددن ج

. قد يساعد في القيود مفل أدنى أيام بين ا نشطةى قاعات م للة أل أقصى حصص يومية. الدقدة 22.99%

نقطة العشريةى لكن على ا ىج  ال أحد سيستخدم من ا ىقام العشرية بعد ال 6هي محد دة بنسبة  FETفي 

 هذه الدقة المتناهية.

 

-------------------- 

 

 س: مساعد  حول قيد طالب يبدؤرن باكرا طقصى بدايات في الحصة الثانية.

 

 بدايات في الحصة الفانية )بداية في الحصة الفالفة غير ممكن .ال من قصىا عدد الا يمكن تحديد ج

 

كلقصدى  0 دخال غير مكتمل للبياناتى يرجى استخدام  بحذى. إذا أض ت القيد مم العددد إذا قمت ب

أنشدطة فدي كدل سداعة لمدادة  4+4حد للبدايات في الحصة الفانيةا يمكندك علدى سدبيل المفدال أ  تددخل فقد  

 -أنشدطة يجدب أ  يكدو  متوازندا  4الرياضيات مم ن س المدىس لمجموعتين من الط،ب )كدل تجمدم مدن 

أيدام فدي ا سدبوت مدن  9فدي  5لضدم كدل ا نشدطة  كال يمكندي أيام مختل ة . لبالتالي يظهر بوضوب أن  ف

 دل  كسر قيد 'البكوى' للط،بى ل إال  ستحصل على جدلل زمني غير ممكن.

 

-------------------- 

 

 س: ماذا عن المواد االختيااية طر مجموعات التالب التي تنقسم رفقا للخيااات؟

 

يمكن أ  يكو  لديك كل نشا  مدم مزيدد مدن المدىسدين ل مجموعدات  FETا في مقاابة راحد  ممكنةا ج

'ى 2لالتدي يجدب أ  تحلدر فدي مدادة 'اللغدة Sالط،ب. إذا كدا  لدديك علدى سدبيل المفدال مجموعدة الطد،ب 

ف غيدر مقسدمة ل تلددي S ى قددد تختداى المجموعدة TF  أل ال رنسدية )المددىس TEانجليزيدة )مدم المددىس 

أ   ب مكاندك. العيب في ذلكا كل نشا  يمكنها أ  تلخذ قاعة لاحدةى لديس TFل  TEل  Sى 2نشا  مم اللغة

أ  هذا النشا  ينبغي أ  يكو  في قداعتين أل أكفدر فدي ن دس الوقدتى ل هدذا مدا يقودندا  FETتقول لبرنامج 

ة هي ضئيلة مقاىندة بتعدداد إلى مشاكل أخرسا إذا كانت بعض القاعات غير متاحةى أل سعة استيعاب القاع

 أ  يعفر على جدلل زمنيى ل ىبما جدالل أخرس. ب مكان ليس  FETإذ   Sالط،ب لمجموعة الط،ب 

 

 يمكنك اختياى تعريف الط،ب في مجموعات )انظر السؤال أدناه . مقاابة طخرى ممكنة:
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-------------------- 

 

 س: كيف نعرف التالب في طقسام؟

 

 يقسي ا عوام ب ئات حسب الخياىات.  أ FET يستطيما ج

 

أضف أعوام ل خياى 'تقسيي ...' في مربم الحواى لألعوام هو أسهل  ريقة. تسدتطيم أيلدا اضدافة ا عدوام 

 بشكل يدليى اقسام ل مجموعات فرعية.

 

أ   كل مستوس يشتمل على مجموعات تحتوي على مجموعات فرعية  االعتباىيجب أ  تلخذ في  هام جد اً:

ستقلة. المجموعات ال رعية ينبغي لها أ  تحوز على كل أنشطة العام ل المجموعة بابضافة إلى ا نشدطة م

االختياىية. يرجى مراجعة قائمة احصاءات الط،ب للمجموعات ال رعية ى كل مجموعة فرعية ينبغدي لهدا 

ي ا سددبوت أ  تحددوز علددى عدددد معقددول مددن سدداعات العمددل فددي ا سددبوتى يُقدداىب متوسدد  السدداعات فدد

 للمجموعات ال رعية كلها.

 

 . يرجددى مراجعددة المسددتوياتجدددلل زمنددي مسددتحيل قددد يتسددب ب فيدد  تقسدديي غيددر  ددحي  لألعوام)

احصددددداءات الطددددد،ب لكدددددل المجموعدددددات ال رعيدددددةى كدددددل مجموعدددددة فرعيدددددة ينبغدددددي أ  تحدددددوز علدددددى 

فرعيدة مدم أقدل لنقدل ى لليس أقل. إذا كا  لديك على سبيل المفال مجموعدة اللرلىيةالساعات)الحصص  

ساعة في ا سبوتى قد تحصل على جدلل زمني مستحيلى على ا ىجد  بسدبب التقسديي غيدر الصدحي   10

لألعوام ل االضافة غير الصحيحة لألنشطة. كل المجموعات ال رعية هي مسدتقلة. إذا كدا  لدديك مجموعدة 

يجدب أ  يوضدعا فدي السداعات ا للدى فرعية لها ساعتين فق  في ا سبوت ل قيد التبكيرى فهذا  النشدا ا  

 من اليومى ل الذي هو على ا ىج   عب للغاية )خا ئ .

 

يمكنك أ  ترس أ  كل نشا  يسدم  بالمزيدد مدن المدىسدين   مجموعدات الطد،ب. إذا كندت  إمكانية طخرى:

ل  Yس دي  ى قدد يكدو  مدن ا فلدل أال  تقT2ل  T1' )مدم المدىسدين 2لفقدا 'للغدة Yبحاجة إلدى تقسديي العدام 

'. هدذا حيلددة  دغيرةى لالتددي قدد تكددو  أسددهل 2ل المدادة 'اللغددة T2ل  T1ل المدىسددين  Yتُلدف نشددا  مدم 

 ل،ستخدام من تقسيي العام.

 

-------------------- 

 

 التعامل معها؟ FET بإمكانس: ماهي بُْنيَة التالب التي 
 

 تي تصميم  للسماب بلي بُنية مدىسيةا FETا ج

 

 ة مستقلة )غير متداخلة مجموعات فرعي -

 

 )عدة مجموعات . لأعوام متداخلةمجموعات متداخلة )عدة مجموعات فرعية   -
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-------------------- 

 

 س: كيف يمكن للمرء طن يتعامل مع بنيات متداخلة من التالب؟

 

ال يتدداخل ا إذا كا  لديك مجموعات متداخلةى يجب عليك تحديد أ غر مجموعة فرعيدة مسدتقلةى لالدذي ج

مم أي مجموعة فرعية أخرس. على سبيل المفالا لديك مجموعة لاحدةى ل مادة الرياضة )ل التي يجدب أ  

تددىس للبندين لالبنددات بشدكل من صددل  ل مدادة ال يزيدداءى ل التدي هدي مددادة اختياىيدة ل فقدد  بعدض الطدد،ب 

اختياىيدة . ثديى يجدب عليدك  يمكن  التعامل مم مواد FETيرغبو  في الحصول على دىس ال يزياء )نعيى 

تحديددد المجموعددات ال رعيددةا ا لالد الددذين يريدددل  ال يزيدداءى ا لالد الددذين ال يريدددل  ال يزيدداءى لال تيددات 

 الذين يريدل  ال يزياء لال تيات الذين ال يريدل  ال يزياء. ل اآل  العملية جد  سهلة. فق  قي بتعريف

 

 ات الذين يريدل  ال يزياء + ال تيات الذين ال يريدل  ال يزياءىمجموعة ال تيات   مجموعة فرعية لل تي

 مجموعة ا لالد   مجموعة فرعية لأللالد الذين يريدل  ال يزياء + ا لالد الذين ال يريدل  ال يزياء

 مجموعة ال يزياء   ا لالد الذين يريدل  ال يزياء + ال تيات الذين يريدل  ال يزياء.

 

 عديد من ا نشطة كما تريد لما يوافق تلك المجموعاتاثيى يمكنك إضافة ال

 ى ل مجموعة ال تياتى مادة الرياضة.Aا المدىس 2النشا  

 مجموعة ا لالدى مادة الرياضة. B المدىسا 1النشا  

 ى مجموعة ال يزياءى مادة ال يزياء االختياىية.C المدىسا 3النشا  

 

تقسديي فدي مربدم الحدواى الخدا   <- يك ي فق  اختياى مستوسا هذا ا مر هو آلي)ألتوماتيكي  اآل . جديد

 با عوام. يرجى اال ،ت على المدخ،ت أع،ه في ا سئلة المتكرىة.

 

-------------------- 

 

 س: هل يمكنك إضافة المزيد من مجموعات التالب طر المداسين إلى نشاط راحد؟
 

جموعدات فرعيدةى مجموعدات أل أعدوام  لالعديدد نعيى يمكنك إضافة العديد مدن مجموعدات الطد،ب )م ج:

 من المدىسين لكل نشا .

 

-------------------- 

 

 س: مساعد  حول قيد طدنى طيام بين األنشتة.

 

. لكل زل  مدن ا نشدطة فدي المجموعدةى Nا يشير إلى مجموعة من ا نشطة ل ينطوي على عدد ثابتى ج

ى ف   هذا القيد يعني أن  ال N = 1. إذا قمت بتحديد N  أقل من ف ن  ال يسم  للمسافة )في أيام  بينهما لتكو

تعندي أ  كدل نشدا ين يجدب أ  ي صدل بينهمدا يدوم لاحدد  N = 2يمكن جدللة أي نشا ين فدي ن دس اليدوم. 

 على ا قل

 

 أيام في ا سبوت . 9. إذ  يمكن للمرء أ  يلعها يوم ا حد الف،ثاء ل الخميس )N = 2أنشطة ل  3ا مثال

 

. إذ  يمكن للمرء أ  يلعهما يوم االثنين ل الخميسى يوم ا حدد ل ا ىبعداء N = 3  ل 1ا نشا ا )2ثالم

 أيام في ا سبوت . 9ثي يوم الف،ثاء ل الجمعة )
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أل قيمددة أقددل قلددي، مددن  ٪22.99. أفلددل قددد يكددو  %200.0 - %29.0ليو ددى أ  يكددو  الددوز  بددين 

 . الوز  هو ذاتي.لبالتالي يتجنبهايتكشف القيود المستحيلة يمكن  بهذه الطريقة أ   FETى    200%

 

يمكنك تحديد متصلة إذا كانت في نفس اليوم. يرجى توخي الحارا  حتاى لاو القياد طدناى طياام باين 
كاوزن نسابي  إذا قمات بتحدياد هارص ةمتصالةة ر إذا كانات فاي نفاس الياوم  فساوف  %0األنشتة لديه 

نفس اليوم. لن تكون قاداا على العثوا على جدرل زمناي ماع اثناين  ترغم األنشتة لتكون ةمتصلةة في
من األنشتة في نفس اليوم  مفصولة بوقت توقف  رقت غير متاا  طر غيرهاا مان األنشاتة  يحادن هارا 

   إذا قمت بتحديد ةمتصلةة إذا كانت في نفس اليوم.%0حتى لو كان القيد له الوزن 

 

إذا الخيداى  متصدلة   ىفدي ن دس اليدوم نشا ينلم أكفر من يمكن  أ  يال  FETفي الوقت الحالي 

أل أكفدر مدن ا نشدطة فدي  3ال يمكند  أ  يلدم  FET بمعندى آخدرى إذا كانت في ن س اليوم  هدو  دحي .

 هو  حي . ن س اليوم إذا كا  الخياى  متصلة  إذا كانت في ن س اليوم

 

  ا1)قيدينأدخلت على سبيل المفال يرجى عدم ادخال قيود مكرىة ل غير ضرلىية. إذا  هام جدا:

 

 %29ى متصلة إذا ن س اليوم  حي ى الوز  2ى أدنى أيام 1ل  2. النشا ا  2

 %29ى متصلة إذا ن س اليوم خطلى الوز  2ىأدنى أيام 1ل  2. النشا ا  1

 )إنهما قيدا  مختل ا  ى

 ل محصلة هذين القيدين هو قيد آخرا

 

ى جدد %22.99 %9*%9-%200إذا ن دس اليوم  دحي ى الدوز   ى متصلة2ى أدنى أيام1ل 2النشا ا  

 .FETمرت م. هذا يحصل بسبب خواىزمية 

 

 ى مددم%200أيددام ل  1مددم أدنددى  %29لمددم ذلددك يمكنددك إضددافة قيدددين لددن س ا نشددطة إذا كنددت تريددد 

 يوم. هذا  ليسا بقيدين مكرىين. 2أدنى  

 

كندت بحاجدة إلدى  االحدذى. إذك يجدب تدوخي قد تحصل على جددلل زمندي مسدتحيل مدم القيدود المكدرىة لدذل

ل أعلدىى مبايدرة مدن مربدم  9.9.5أيدام مدن ا سدبوتى فدي النسدخة الجديددة  9أنشطة في  3تحقيق التواز  

ى ل بعدد ذلدك سدوا يسدللك 1 . لديك فقد  بدخدال أدندى أيدام  1الحواى إضافة نشا ى يمكنك إضافة قيدين)

FET  بهدذه الطريقدةى يمكندك التلكدد مدن أ  ا نشدطة 2أدندى أيدام  إذا كنت ترغب في إضافة قيد ثاٍ  مدم .

 متوازنة أفلل )على ا قل يوم لاحد ي صل بينها لعادة ما تحصل على يومين فا لين 

 

-------------------- 

 

 للقيام بجدرل زمني تفاعلي؟ FETس: هل يمكنني استخدام 
 

نات ل البناء التدىيجي للحل يعمدلى إال أ  الواجهدة ا نعيى للكن هذا ليس سه،. كل جزء بشل  تمفيل البياج

 يجب تحديفها.

 

على أي حالى عند إضافة قيد نشا  ل  لقت بدء م لل ابجباىيى فهذا يعني أنك قمت بتفبيت هذا النشا . 

 يمكنك استخدام هذه الوظي ة لجدلل زمني يب  تلقائي أل حتى يدليى للكن هذه الطريقة ليست مريحة جدا.
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-------------------- 

 

س: هل من الممكن رضع جدرل زمني حيث يتعلم التالب في نوبتين؟ )على سبيل المثال  طدناى األعاوام 

 في الصبا  ر طعلى األعوام في فتر  ما بعد الظهر(؟
 

ا نعيى يمكنك ذلك ب ضافة المزيد من قيود ألقات غير متاحة لمجموعة الط،ب لفقدا لدذلك ) دندى أعدوام ج

حة ا حد االثنين الف،ثاء ا ىبعاء الخميس كل من منتصف اليوم إلى آخر ساعة لأعلدى أعدوام مدن غير متا

الساعة ا للى إلى ساعة منتصف اليوم . قيود ال فجوات ل قيود التبكير بشدكل  دحي  مدم هدذه قيدود غيدر 

لخدا  بدالتبكير متاحةا إ  لي تكن مجموعة الط،ب غيدر متاحدةى فلدن يكدو  هنداك فجدوات أل كسدر للقيدد ا

 ل ترة غير متاحة.

 

-------------------- 

 

لكان ال يمكنناي اؤياة قيماة طدناى طياام فاي مرباع الحاواا  طياام.س: لقاد قمات بإضاافة نشااط ماع قياد طدناى 

 الخاص بتعديل نشاط

 

 أدنى أيام هو قيد زمني. يمكنك ىبيت  من مربم الحواى الخا  بالقيود الزمنية ج:

 

-------------------- 

 

 ؟FETس: هل يمكنني العمل مع األنشتة نصف شهرية مثل اإلصدااات القديمة ِل 

 

يمكنك أ  تستخدم لذلك بعض الحيل. لسيكو  من الصعب النظر في ا نشطة التي تحد  كل أسبوعين  ج:

ى فما فوق . للكن أعتقد أن  يمكنك تطبيق هذاا علدى سدبيل المفدال 9.0.0الجديدة )من  FETفي خواىزمية 

  ل S1ى مجموعة الط،ب T1)المدىس  A1أفترض أنك كنت ترغب في ا سبوت ا لل أ  يكو  النشا  

  )فدي لقدت لاحدد . A4 T2) S1  ل النشدا  T1) S2ى A3 ى لا سدبوت الفداني T2) S2ى A2النشدا  

ى A  للنشددا  1 . إذا كنددت بحاجددة إلددى قدداعتين)S2ى S1ى A T1) T2يمكنددك تحديددد النشددا  ا سددبوعي 

حصة   + ')ال مدىسين ال  ،ب  ل قيد أنشطة لها ن س لقت البدء)يومAفيمكنك إذ  تعريف نشا  لهمي 

A  لA  ى ل إضافة قاعة للنشا'A   ل قاعة أخرس للنشاA .' 

 

-------------------- 

 

 س: كيف يمكن اختياا الوزن النسبي لقيد طدنى طيام بين األنشتة؟

 

أل حتدى  %22.99,%22, %29الوز  الدذي ترغدب فيد . يمكدن أ  يكدو  يمكنك اختياى لقد أدنى أيام  ج:

ى لكن ىجاء تلكد أ  جدللك الزمني ليس مقيدا للغاية. ىجاء توخى الحدذى مدن القيدود المسدتحيلةى ل 200%

. علددى سددبيل المفددالى إذا كددا  %0ا فلددل ا  يكددو   - %200التددي ينبغددي أ  يكددو  لهددا لز  أقددل مددن 

مدن الطد،بى إذ   ةلمجموعددىلس فدي الرياضديات  3يومين في ا سبوت ل لديد  المدىس يعمل فق  لمدة 

احترامدد ى ل بالتددالي فالطريقددة الصددحيحة هددي تحديددد الددوز  أقددل مددن  نال يمكددفمددن الواضدد  أ  هددذا القيددد 

 .%0فلل أ  يكو  ا  -لقيد أدنى أيام الموافق  200%

 

. %200صوب بهاى ثي ىفم الوز  النسدبي حتدى ىبمدا الحد ا دنى من القيي المن %29يمكن أ  تحالل ألالً 

لست متلكداً هناى ليس لدس ما يك ي من المل ات العينة )يرجى المساهمة مم المشوىة . إذا كنت ترغدب فدي 
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لقيمددة أخددرس لجميددم قيددود هددذا النددوتى أسددهل  ريقددةا البيانددات القيود الزمنيددة  أدنددى أيددام بددين  %29تغييددر 

هنالك  زى أمر  بسي   9.3.6من اب داى  احواى الخا  بهذا القيدى حية بدءً لا نشطة ل ذلك من مربم ا

 لذلك.

 

قد ترغب في اختياى ألزا  مختل ة لعدة قيود مختل ة  دنى أيام بين أنشطة معينة )على سبيل المفالى أعلدى 

 للمواد التي لها أنشطة أقل في ا سبوت 

 

-------------------- 

 

 ثر كفاء  في سرعة االنتاج من قيود طخرى  حتى لو كانت تعتي نفس النتيجة؟س: هل بعض القيود طك
 

 ا من الطريقة التي أنشئت بواسطتها الخواىزميةى يكو  االنتا  ا لتوماتيكي أسرت إذا كنت تسدتخدم قيدد 

  ألقات غير متاحة لمجموعة  ،ب )أل مدىس  ل   أل قيد نشا  ل  فترات زمنية م لدلةى أل قيدد نشدا  لد

محتمدل لقيدد أقصدى حصدص يوميدة  اسدتخدامألقات بدء م للة لتحديدد ال تدرات المسدتحيلةى بابضدافة إلدى 

لمجموعة  ،ب)كل الط،ب  أل مدىس )مدىسو   كلما كا  ذلك ممكنا. على سبيل المفالى إذا كنت تعلدي 

افة قيد ألقات غير ى فمن ا فلل بض00ا23حتي  00ا5سيكو  ل  فق  ساعات من  9أ  هذا العام)العام  

متاحدة لمجموعددة  د،ب بابضددافة إلددى قيدد أقصددى حصددص يوميدة لمجموعددة  دد،ب. لدذلكى إذا كددا  ذلددك 

. FETممكناى حالل أ  تتبم هذه النصيحة. هذه الحيلة تساعد في توجي    نحو أفلل حل 

 

يمكدن أ  تجلددب ال تدرات المسددتحيلة  لالتدي تسددتفنيكدل قيدد مددن ندوت ألقددات غيدر متاحددة أل ألقدات م لددلة 

 تحسينا في السرعة.

 

-------------------- 

 

س: لدي قاعاة اياضاة تسامح با كثر مان نشااط راحاد فاي نفاس الوقات. كياف يمكان اضاافة القياود قاعاة 

 قبول طكثر من نشاط راحد في نفس الوقت في غرفة راحد ؟ FET بإمكانمفضلة؟ هل 
 

قدت. فكيدف يمكدن تن يدذ مدا تحتاجد ك يمكندك إضدافة كل قاعة يمكنها استلافة نشدا  لاحدد فدي ن دس الو ج:

  لبدددال مددن قاعددة م لددلة لاحدددة قددي ب ضددافة المزيددد مددن sport3ى sport2ى sport1المزيددد مددن الغددرا )

 قاعات م للة.

 

-------------------- 

 

 س: حصلت على استحالة حل الجدرل الزمني!
 

للط،ب )مجموعة  هدي  دعبة للغايدة. ىبمدا  إذا حصلت على جدلل زمني مستحيلى ىبما قيود التبكير ج:

تستطيم السماب بمزيد من البدايات في الحصة الفانية. أيلا أدنى حصص يومية للمدىسين قدد يكدو  قويدا. 

خرس إلدى أ  تحصدل علدى جددلل القيود ا   زالةبيرجى كذلك مراجعة االحصاءات إذا كانت  حيحة. قي 

 زمني ممكن.

 

-------------------- 
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 ساعة؟ 0هل ممكن العمل مع س: 

 

سداعة. ثدي أضدف فتدرات توقدف أل ألقدات غيدر متاحدة الجتنداب  0يك الختياى يوم لهذه د عب قلي،. ل ج:

ى ثددي أضدف ألقدات غيدر متاحددة لمجموعدة  د،ب الجتندداب 0أنشدطة أخدرس فدي أيددام أخدرس خد،ل السداعة 

 يلة لهذا.. أل أيكال بد0مجموعات  ،ب أخرس أ  يكو  لها حصص في الساعة 

 

. ل لكدن هدذا 0  استخدم حيلدة أخدرسا اعتبداى السداعة ا خيدر ة لتكدو  السداعة Zsolt Udvariالمستخدم )

 ليس قاب، للتطبيق دائما.

 

-------------------- 

 

 باألرزان؟ ماذا تعني هرص النسب المئوية؟ FETس: كيف يهتم 
 

 إذا لزم ا مر. يمكن  تخطيها FETهي ذاتيةى     %200ا لزا  تحت  ج:

 

 ا%200ا لزا  تحت  FETالتعبير عن كي ية اعتباى  Volker Dirrحالل 

يحدالل مدرتين أ  يلدم النشدا  بددل  تعداىض. إذا تعدذى لضدم  FETا يعني في المتوسد  %90لز    

 .يلم النشا  الموالي ليحالل أ النشا  بدل  تعاىض بعد مرتين في المتوس  ى ف ن  يُبِقي على التعاىض 

 

مرات أ  يلم النشا  بدل  تعداىض. إذا تعدذى لضدم  4يحالل  FETا يعني في المتوس  %99لز    

أ  يلددم النشددا   ليحددالل مددرات فددي المتوسدد  ى ف ندد  يُبِقددي علددى التعدداىض  4النشددا  بدددل  تعدداىض بعددد 

 الموالي

 

ا تعذى لضم مرة أ  يلم النشا  بدل  تعاىض. إذ 200يحالل  FETا يعني في المتوس  %22لز    

مدرة فدي المتوسد  ى ف ند  يُبِقدي علدى التعداىض ل يحدالل أ  يلدم النشدا   200النشا  بدل  تعداىض بعدد 

 الموالي.

 

مرة أ  يلم النشا  بدل  تعاىض. إذا تعدذى  2000يحالل  FETا يعني في المتوس  %22.22لز    

يلدم  ليحدالل أ ى التعداىض مدرة فدي المتوسد  ى ف ند  يُبِقدي علد 2000لضم النشا  بددل  تعداىض بعدد 

 النشا  الموالي.

 

 كذلكى ا نشطة قد تكو  غير محتجزةى لبالتالي سيتي فت  الدلىة.

 

-------------------- 

 

)مجموعااة طنشاتة لهااا  مفضالة باادءفتارات زمنيااة مفضالة طر طرقاات س: مسااعد  حاول قيااد طنشاتة لهااا 
 لة(مجموعة طرقات بدء مفضلة طر مجموعة فترات زمنية مفض

 

ىسين ى مجموعدة دكل الم - فاىغايمكنك تحديد مجموعة من ا نشطة بواسطة اختياى مدىس )إذا كا   ج:

 -كل المواد  ل لسي مشترك )إذا كدا  فاىغدا  -كا  فاىغا  كل الط،ب ى مادة )إذا - ،ب )إذا كا  فاىغا 

 كل الوسوم  ل مجموعة من ال ترات الزمنية التي يُسم  بها.

 

 يعني أن المهمة قد لا تنطلق إلا في هذه الأوقات فقط.وقت البدء 
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ى فالنشا  قد ينطلق فق  ل ينتهي ل يلخذ موضعا ل  في هذه ال وا ل الزمنية فترات زمنية تعني تقييدا طكثر

ى فهدذا النشدا  يمكند  00ا20ل  00ا2ى 00ا5)إذا كا  النشا  مدت  ساعتين ل يوم االثنين يسدم  بدال تراتا 

  .00ا2أل  00ا5  على الساعة أ  ينطلق فق

 

-------------------- 

 

 س: مساعد  حول القائمة احصاءات
 

 االحصاءات هامة لمراجعة البيانات قبل انتا  الجدلل الزمني.

 

عندددد مشددداهدة إحصددداءات الطددد،بى ل ىبمدددا االحصددداءات ا كفدددر فائددددة هدددي تلدددك التدددي تخدددص 

رعيددة عددددا معقددوال مددن الحصددصى لإذا لاجهتددك المجموعددات ال رعيددة. يجددب أ  يكددو  لكددل مجموعددة ف

. كدل FETفي ا سبوتى ىبما كندت قدد أسدلت فهدي ترميدز  1مجموعات فرعية مم حصص قليلة جداى مفل 

مجموعة فرعية هي مستقلة عن غيرهاى ل ينبغي أ  يكو  لها عدد حصدص فدي ا سدبوت علدى مقربدة مدن 

 وعات فرعية فاىغة مم عدد قليل من ا نشطة.متوس  جميم المجموعات ال رعية. ال تقي ب دخال مجم

 

-------------------- 

 

 س: ماذا لو طدخلت قيودا مكرا  عن طريق الخت ؟
 

 لدديس مددن المماىسددة السددليمة السددماب بددالقيود المكددرىة غيددر اللددرلىية. لقيددود أدنددى أيددام بددين ا نشددطة  ج:

لمفدالى إذا كددا  لدديك قيددا  مدم الددوز  ل قيدود أخدرسى محصدلة ا لزا  تصدب  مرت عددة جددا. علدى سدبيل ا

ى مرت م جد اً. قد تحصل على جددلل %22.99   %9*%9 - %200ى لالنتيجة هي القيد مم الوز 29%

زمندي مسدتحيل مدم التكدراىاتى لدذلك عليدك بتدوخي الحددذى. بالنسدبة لقيدد أنشدطة لهدا لقدت بددء م لددل  أل 

ى حتى تتمكن من استخدام المزيد من القيود من هدذا رأكب فترات زمنية م للة يكو  الوز  المختاى ذا قيمة

 النوت لن س ا نشطة.

 

-------------------- 

 

 س: مزيد من المعلومات حول بنية )هيكل( التالب

 

 بنية للمنشلة. لتسم  بليبنية الط،ب هي جد  مرنة  ج:

 

عددة فرعيدة أ دغر لحدددة ال كدرة الرئيسدية هدي أ  المجموعددات ال رعيدة مسدتقلة. يجددب أ  تكدو  كدل مجمو

 تعليمية أل حتى تلميذ لاحد.

 

 يمكن أ  تحتوي المجموعات على أي مجموعات فرعية. كما يمكن للمجموعات أ  تكو  متداخلة.

 

 يمكن أ  تحتوي ا عوام )ا عوام  على أي مجموعات.

 

يشكل  FETخدام ال حاجة أ  تت بم باللب  التسلسل الهرمي لمدىستكى يمكنك تصميي بنية خا ة بك الست

 أفلل.
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 a_x_2...  ل ال ئات ال رعية ) a 2_b_2 ى ال ئات )9ى ...ى 1ى 2على سبيل المفالا لديك كلية مم أعوام )

2_a_y  ى ... . للكددل مجموعددة فرعيددة لغددات إنكليزيددة أل فرنسددية أل ألمانيددة اختياىيددةى مفددالى مجموعددة

! ى ل مدن ثدي ENGل التي ال تدىس اللغة االنجليزية هي  ىENGالط،ب التي تدىس اللغة االنجليزية هي 

 فالبنية الصحيحة هيا

 

 المجموعات ال رعيةا

 

1_a_x_ENG_FRE_GER, 

1_a_x_!ENG_FRE_GER, 

1_a_x_ENG_!FRE_GER, 

1_a_x_!ENG_!FRE_GER, 

1_a_x_ENG_FRE_!GER, 

1_a_x_!ENG_FRE_!GER, 

1_a_x_ENG_!FRE_!GER, 

1_a_x_!ENG_!FRE_!GER, 

 

1_a_y_ENG_FRE_GER, 

 الشيء...ن س 

...1_a_y 

 مجموعات فرعية  5) 

 

)يمكنك النظر في عدم إضافة مجموعات فرعية فاىغةى على سبيل المفال إذا كا  كل تلميذ لدي  لغة لاحدة 

  5مجموعات فرعية من أ ل  - 3-فيمكنك االحت اظ فق  بف،  

 

 المجموعاتا

 

1_a_x 

 

 تحتوي المجموعات ال رعيةا

 

1_a_x_ENG_FRE_GER, 

1_a_x_!ENG_FRE_GER, 

1_a_x_ENG_!FRE_GER, 

1_a_x_!ENG_!FRE_GER, 

1_a_x_ENG_FRE_!GER, 

1_a_x_!ENG_FRE_!GER, 

1_a_x_ENG_!FRE_!GER, 

1_a_x_!ENG_!FRE_!GER, 

 

1_a_y 

 

 تحتوي المجموعات ال رعيةا
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1_a_y_ENG_FRE_GER, 

 مجموعات فرعية  5... )

 

1_a_x_ENG 

 

 وي المجموعات ال رعيةاتحت

 

1_a_x_ENG_FRE_GER, 

1_a_x_ENG_!FRE_GER, 

1_a_x_ENG_FRE_!GER, 

1_a_x_ENG_!FRE_!GER 

 

 ا عواما

 

1 

 

 تحتوي المجموعاتا

1_a, 1_b 

 

 سيكو  لديك إمكانية بضافة أي نشا ى لمستوس معين أل مجموعة معينة

 

ذا ا مدر. ىبمدا هدو أكفدر بسدا ة بالنسدبة إليدك إذا حالياى لاجهة الط،ب يصعب استخدامها. أندا أفكدر فدي هد

 .xml. fetحاللت العمل على ملف 

 

-------------------- 

 

 2002مااس -22-1-س
 

(. كيف طضيف هارا النشااط 5طكبر من  2طيام األسبوع ) 5ساعات لماد  الرياضيات في  2س: مثال: لدي 

 المقسم بشكل صحيح؟

 

م: رة مقسمة إلى أنشدطة فرعيدة عدددها أكبدر مدن عددد ا يدام فدي ا سدبوت. لدي حالية نشا  كبي سؤال متم 

 كيف أضيف ل هذا النشا  المقسي ل قيد أدنى أيام بين تلك ا نشطةك

 

إذا أض ت مبايرة حالية نشا  مقسمة إلى أكفر من عدد ا يدام فدي ا سدبوتى لأضد ت أيلدا قيدد أدندى  ج:

السيئة جدا بحسب الطريقة التي تعمل بها خواىزمية االنتا   أيام بين ا نشطةى سيكو  ذلك من المماىسات

 )تجعل عملية االنتا  بطيئة ل يصب  الحل من الصعب العفوى علي  .

 

 أفلل  ريقة بضافة تلك ا نشطة هيا

 

. إذا قمت ب ضافة  متصلة إذا ن س اليوم ى ثي زال  ا نشطة ال ائلة في أزلا ى للحصول على عدد من 1

 9علدى مدداى  2ا نشدطة مدم مددة زمنيدة    9الية لعدد ا يام في ا سبوت. على سبيل المفالا ا نشطة مس
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لإضافة حالية نشا  لاحدة مم هذه  2ى2ى2ى1ى1أنشطة مم فتراتا  9أيام في ا سبوتى ثي قي بتحويلها إلى 

  %200ل إلى   )من الممكن ىفم لز  القيود الملافة أدنى أيام بين ا نشطة ليص9العنا ر الخمس )

 

 متصلة إذا ن س اليوم ى قي ب ضافة نشا  كبير مقسي إلى عدد من ا نشدطة علدى قددى  ب ضافة. إذا لي تقي 2

المسالاة مم عدد ا يام في ا سبوت. ل العنا ر المتبقية في نشا  كبير مقسي . على سبيل المفالى لن ترض 

حددالتي نشددا ى ل اجعددل ا للددى  ب ضددافة. قددي أيددام 9فددي غلددو   2أنشددطة بمدددة  9أنددك تحتددا  إلددى إضددافة 

 2بينما الحالية الفانية مقسمة النشا ين االثندين المتبقيدين مدم مددة زمنيدة    2أنشطة مم مدة  9مقسمة إلى 

  %200ليصل إلى  1لتين ا)ىبما ىفم لز  القيود الملافة أدنى أيام بين ا نشطة لكل من الح

 

-------------------- 

 

 2002-جوان-6-1س 
 

 س: ماذا طحتاج كوسيلة لتحقيق التقييد التالي:
 

ألالى  1يمكدن أ  يليد  مبايدرة. للكدنى إذا جداء النشدا   1يلتي ألالى ف   النشدا   2إذا كا  النشا  

 .1بعد فترة لاحدة على ا قل من حدل  النشا   2يجب أ  يكو  النشا  

 

ى فدديمكن لضددم نشددا  2السدداعة  علددى سددبيل المفددالى إذا لضددعت الخواىزميددة نشددا  الرسددي فددي

ى فيجدب أ  يكدو  الرسدي علدى ا قدل 2ى للكن إذا تي لضم المعلوماتية في الساعة 1المعلوماتية في الساعة 

 ى إ  لي يكن بعيدا.3في ساعة 

 

 ما يقال أدناها يمكن أ  يكو  الحل ا بس ى للكن ا قل فائدةى

 

 متتاليين.  ال يكونا 1لالنشا   2النشا  

 

 .بضافت حل مناسب جدا بالنسبة لكى للكن هو معقد نوعا ما  لدي ج:

 

)ال مدىسددينى ال  دد،ب  مدتدد  سدداعة لاحدددة.  3. أضددف نشددا ا تخيليددا 1ل  2لن تددرض أ  لددديك النشددا ين 

ل  A1. ثي أضف قيد أنشطة ليسدت متداخلدةى A3يتبم  A2حية  A3ى ل A2أضف قيد نشا ا  متتاليا ى 

A3. 

 

ال يمكددن لضدعها فدي ال تدرة ا خيددرة. لتصدحي  ذلدكا زيدادة عدددد  A2ا هنداك مشدكلة  دغيرة فقد 

  كي تجري فدي ال تدرات ا للدى. A3ل تقييد جميم ا نشطة الحقيقية )دل  النشا  التخيلي  2الساعات مم 

 A3اسم   تبكير ى ل لسي مشدترك إلدى  A2ل  A1يمكنك القيام بذلك عن  ريق إضافة لسي مشترك إلى 

  n-1تشاءى ل اضافة قيد أنشطة لها فترات زمنية م للة للوسي  تبكير  لتكو  فدي ألل )المسمى بلي اسي 

 فترة من فترات كل يوم.

 

-------------------- 
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 س: ماهو الفرق بين طرقات بدء مفضلة ر فترات زمنية مفضلة؟

 

كون خالل ت ت النشاط يجب أنأن كل ساعا وهذا يعنيفترات زمنية هو أكثر تقييدا، 
 لفواصل الزمنية التي يسمح بها.ا

 

أ   ب مكان شا  نيعني أ  ال ىفالبدءى ساعة 1لنشا  مدت  . إذا كا  ا20ل  2ى 5ألقات م للة االثنين  مثال:

  .في يوم االثنين 20ى أل 2ى 5ساعة ينطلق على ال

ى    ال يسدم  بهدا 20)السداعة  2أل  5تعندي أ  النشدا  يمكند  أ  يبددأ علدى السداعة  ىفتارات زمنياةبينما  

  .22الساعة ا خيرة للنشا  غير مسموب لها أ  تكو  في الساعة 

 

-------------------- 

 

 س: ماذا يعني القيد ةطدنى فجوات )حصص( بين طنشتة معينةة؟

 

كا  لدي العديد من المستخدمين الذين يريدل  لضدم فجدوة بدين أنشدطة معيندة لدن س المدىسدين أل بدين  ج:

مدىس ل المادة إذا كانت هذه ا نشطة في ن س اليوم. هذا القيد ي عل ذلدك. إذا كندت أنشطة معينة مم ن س ال

ليكو  لدي  فجوة لاحدة على ا قل بين جميم أنشدطت ى حددد مدن  Tتريد على سبيل المفال أ  تجعل الدىس 

' ل أضدف جميدم أنشدطت  إلدى قيدد مدن هدذا الندوت. إذا كندت ترغدب فدي جعدل Tمري  المدىسين المددىس '

' ل Tحددد مريد  ' بالرياضدياتىيكو  ل  فجوة لاحدة على ا قل بين جميم أنشدطت  الخا دة T gلمدىس ا

 'الرياضيات' ل أضف كل هذه ا نشطة إلى قيد من هذا النوت.

 

تتالية بواسطة قيد  نشدا ا  مطة المختاىة ليست مجبرة أ  تكو  يرجى توخي الحذى أ  هذه ا نش

  أدنى أيام بين ا نشطة  التي هي متتالية إذا تي اختياى  متصلة  إذا ن س اليوم.متتاليا   أل بواسطة القيد 

 

-------------------- 

 

 ؟FETس: ماهي طنواع الملفات التي يستعملها 

 

قديي  - comma separated values ( csvأل  htmlأل  xml)ى (txtيسدتعمل مل دات نصدية FET ج:

 هو المستخدم. UTF-8 . الترميز م صولة ب وا ل ل،ستيراد ل التصدير

 

-------------------- 

 

 مساعد  حول قيد طنشتة فرعية لها طرقات بدء مفضلة طر فترات زمنية مفضلة
 

سددبوتى لددديك أنشددطة فددي ا  9اختيدداى ىقددي العنصددر  نشددطة معينددة )لنقددلى إذا كددا  النشددا  مقسددما إلددى  ج:

مدن هدذا النشدا  المقسدي )عنصدر النشدا  الموافدق  الدذي  . فق  العنصدر المختداى 9ى 4ى 3ى 1ى 2العنا ر 

 سوا يتي تقييده.

 

كددل  -كددا  فاىغددا  يلددا بتحديددد مجموعددة ا نشددطة ال رعيددة ل ذلددك باختيدداى مدددىس )إذاأسدوا تقددوم        

كدل المدواد  ل لسدي  -كدا  فاىغدا  كدل الطد،ب ى مدادة )إذا -كا  فاىغا  المدىسين ى مجموعة الط،ب )إذا

 كل الوسوم  ل مجموعة من ال وا ل الزمنية التي يُسم  بها. -فاىغا كا   مشترك )إذا
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 طرقات بدء تعني طن النشاط قد ينتلق فقط في هرص الفواصل الزمنية.

 

فالمهماة قاد تنتلاق فقاط ر تنتهاي ر ت خار موضاعا لهاا فاي هارص ى فترات زمنياة تعناي تقييادا طكثار

   2:00ياااااوم االثناااااين يُسااااامح باااااالفترات: الفواصااااال الزمنياااااة )إذا كاااااان النشااااااط مدتاااااه سااااااعتين ر 
 (.0:00طر  2:00  فهرا النشاط يمكنه طن ينتلق فقط على الساعة 10:00ر  0:00

 

عنا در  9-4من الم يد إذا احتجت على سبيل المفالى ل إذا كاندت دىلس الرياضديات مقسدمة إلدى 

سدتحتا  بضدافة قيددين لتحقيدق  في االسبوتى لتقييد العنصر ا لل ل العنصر الفاني ليكونا فدي لقدت بداكر.

أ   4ى االثندين مدم مدادة الرياضديات. ألى إذا أىدت لألنشدطة المقسدمة إلدى 1ل العنصدر 2هذاى مم العنصر 

دىلس منهدا  3عنا در فدي ا سدبوت أ  يكدو   9يكو  دىسين فدي لقدت مبكدرى ل لألنشدطة المقسدمة إلدى 

 )حيلة جميلة . 9ى ل 4ى 3يي تحد  في لقت مبكرى اضف القيد للرياضيات مم ىقي التقس

 

إذا كددا  لددديك دىس أل دىسددا  فددي ا سددبوت لمددادة مدداى لنقددل االنجليزيددةى ل ترغددب فددي تقييددد  آخاار: شاايء

 .1عنصر لاحد منهماى تستطيم اضافة هذا القيد للعنصر ىقي 

 

-------------------- 

 

اسااااين(  س: مساااااعد  حااااول قيااااود ةطقصااااى تكااااراا لحصااااص معينااااة فااااي األساااابوعة لمداس)مد

 التالب)مجموعة(

 

د د مجداال زمنيدا يتكدو  مدن هذا قيد أُقترب من  را العديد من المسدتخدمينى ليكدو  فدي لسدعك أ  تحد ج:

دة أل أكفر سواء للط،ب أل المدىسينى حيدة يجدب أ  يكدو  لدديهي علدى ا كفدر العددد االقصدى ححصة لا

قيدد م يدد إذا ىغبدت علدى سدبيل المفدال أال  يكدو  من ا يام في ا سبوت لتكراى ذلدك المجدال الزمندي. هدذا ال

 للمدىسين أكفر من يومين في ا سبوتى أنشطة في الساعتين ا خيرتين من اليوم.

 

-------------------- 

 

 س: مساعد  حول قيد ةطنشتة تنهي يوم التالبة )طر نشاط ينهي يوم التالب(.
 

ا خيرة من اليوم )لنقل مدف، أنشدطة التربيدة البدنيدة أل  إذا كا  لديك أنشطة تريد أ  تلعها في ال ترات ج:

أي أنشطة أخرس ترغب في جعلها تنهي يوم الط،ب ى يرجى استخدام هدذا القيدد الجديدد أنشدطة تنهدي يدوم 

فقد ى بسدبب  %200الط،ب )أل نشا  لاحد ينهي يوم الطد،ب . هدذا القيدد يمكدن أ  يحصدل علدى الدوز  

 خواىزمية.الطريقة التي تعمل بها ال

 

-------------------- 

 

س: في مداستنا هناك الكثير من المعلمين الارين يعملاون فقاط بضاعة سااعات فاي األسابوع. باالتبع هاو 

حقاا ألمار ماازعج طن تادفع مداساا راحاادا لادينا إلاى المداسااة. لارلك رضاعنا القيااد المسامى طدناى حصااص 

ا هارا العاام ماداس يعمال فقاط سااعة راحاد  فاي . لسوء الحظ لادين2يومية لمداس ر جعلناص مساريا إلى 

ال ينتلق في إنشاء جدرل زمني. هل من اقتراحات حول كيفية حل هرص  FETاألسبوع. رنتيجة لهرا فإن 

 المشكلة درن تحديد القيد لكل مداس على حد ؟
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عددات ىس فقدد  )ال مجمودسدداعةى لهددذا المدد 2لدددي حيلددة جميلددةى تتمفددل فددي اضددافة نشددا  تخيلدديى مدتدد   ج:

 إلى النشا  الحقيقي. بابضافة ،بى ال مادة ى 

 

هذه الحيلة مرت فق  من خ،ل ذهنديى فدي ن دس الحدين الدذي كندت أحدالل فيد  أ  أكتدب لدكى أند  عليدك أ  

 ت عل ذلك بالطريقة الصعبة )إضافة قيود لكل مدىس 

 

 

-------------------- 

 

 ؟غي لي تفعيلهينبط ألرتوماتيكي لتحيين البرنامج؟س: ماذا عن البحث ا
 

من المستحسن ت عيل عملية البحة ا لتوماتيكي لتحيين البرنامج. لي أيدل أ  أجعلهدا م علدة مدن البدايدةى  ج:

   الناس قد ينزعجو  من ا داىات جديدة سريعة جدا. ل لكدن إذا كندت تسدتطيم التعامدل مدم ذلدكى فمدن 

 ملية البحة عن التحيينات عند بدء التشغيل.المستحسن أ  يكو  لديك دائما أحد  إ داى ل ت عيل ع

 

-------------------- 

 

فتر  التوقف   لساعة(. هل من الممكن طن نجعل هرا النشاط ينتشر خال 2س: لدي نشاط مدته مضاعفة)

 على سبيل المثال:

 

 200ساعةى ىقي معرف   1نشا  الرياضياتى المدة 

 

  200ا . ىقي ىياضيات ) الحصة ا للى للنش 00ا20الساعة 

 فترة توقف 00ا22الساعة 

  ك200ىياضيات )الحصة الفانية للنشا  ىقي  00ا21الساعة 

 

الى النشا  يجدب عليد  أ  يحتدرم فتدرة التوقدفى فتوضدم حصدتي  قبدل أل بعدد فتدرة التوقدف. حدل بدديلا  ج:

أيدام بينهمدا ى ثدي  سداعة )بددل  قيدد أدندى 2إما تقسيي النشدا  إلدى نشدا ين فدرعيين مددة كدل لاحدد  ب مكانك

 تختاى أال  تليف القيد الخا  ب ترة التوقف في مل ك. ألنى ين متتاليينشا  يداضافة ق

 

-------------------- 

 

 سؤال ر جواب من طرف طنستيس فوفوسة: من الصعب جدا لتشخيص حالة لم تحل

 

تندي مدم يدوم معدين ل لاجه ىمشدكلة ت لدديناكاند ىمنذ أ  بدأت العمل على الجدلل الزمني لمدىستنا

ال يمكدن أ  أقل دل مدن سداعات العمدل لهدذا المددىس  ىFETمدىس معين. بغض النظر عدن مدا حاللدت فدي 

سدداعات  6سدداعات هددو اليددوم الدىاسددي الكامددلى لددذلك كددا  لديدد   9سدداعات ) 9المحدددد فددي اليددوم أدنددى مددن 

اعات تددىيس كحدد أقصدى ى سد 9تدىيس ل فجوة لاحدة . كا  هذا كفير جدا )مدىسو  آخرل  كا  لدديهي 

جراء  د يدهر مدن اآل ى قدام هدذا المددىس بد. بعدFETلكن  لي يمانم لذلك حافظنا على الحل الذي عفر علي  

عملية جراحية هامةى ل لي يعد بمقدلىه أ  يوا ل العمل بهذا العدد مدن السداعات فدي يدوم لاحدد. فحدالات 

لكن المحاللة باءت بال شدل. بعدد عددة محدالالت  ىمأ  أعيد التجربة مم الجدلل الزمني لتصحي  هذا الوض

فايلةى جاءتني فكرة حينما اسدتيقظت  دباحا للدذهاب إلدى المدىسدةى لدي يكدن لددي مدا يك دي مدن المدىسدين 

أقسام في المجمدوت ل كدل  6المتلخرةى ىاجعت ذلك ل كا  هذا  حيحا. لدينا  الساعات للساعات المبكرة ل
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مدىسدين للسداعات  6مدىسين للساعات ا للى ل  6تا  إلى ذا يعني أننا نحاعات في اليوم. هس 9قسي لدي  

مدىسدا فقد  لتغطيدة السداعات ا للدى ل السداعات  22مدىسا. لكن ليس لدي إال  21ا خيرةى في المجموت 

منهي لتددىيس  6مدىسا في المجموت لهذا اليوم للكن القيود الم رلضة عليهي منعت  26ا خيرة! كا  لدي 

لكدن عدادة القيدود علدى  ىات ا للى لالساعات ا خيرة )بغدض النظدر عدن حداالت مددىس غيدر متدابالساع

التدىيس في ساعات محددة ل ال جدوات القصدوسى لدذلك كدا  مدن الصدعب جددا أ  ننظدر مدن خد،ل ذلدك . 

يد  لذلك كا  هذا المدىس المحدد )بسبب القيود الم رلضة علدى المدىسدين اآلخدرين لالقيدود الم رلضدة عل

سدداعات مددم فجددوة لاحدددة بحيددة يمكندد  أ  يغطددي السدداعة ا للددى لالسدداعة  6هددو ن سدد   ملزمددا بتدددىيس 

 ا خيرة!

 

...الحظ أ  هذا لي يحل المشكلة ل لكن على أساس  عوبة تشخيص المشكلة من قبلديى فقدد يسداعد آخدرين 

 تواجههي ن س المشكلة التي لاجهتها.

 

-------------------- 

 

ف المواد الصعبة )الرياضيات ر الفيزياء ر الكيمياء( رطايد من التالب طن ال يكون لهام طعر  س: طايد طن 

 ( من المواد الصعبة في صف راحد.2)طر بديال آخر  1طكثر من 
 

ل الكيميداء. ثدي  ءأنشئ لسما لسم  ' عب' ثي اجعل بدداخل هدذا القيدد كدل أنشدطة الرياضديات ل ال يزيدا ج:

 . يرجددى 1)أل 2تصددلة مدم لسدي مشدترك ل كددل الطد،ب  ل امنحد  القيمدة أضدف القيدد  أقصدى حصدص م

 توخي الحذى إذا كا  لديك دىلسا مزدلجة.

 

-------------------- 

 

س: )من قبل هوااتيو هالماجان( راجهت الوضع التالي: طلب مني مداس طن يعمل لمد  طقصاها ياومين 

 ؟fetن يكونا متتاليين. هل من طريقة لتنفير ذلك في اثنين في األسبوع  ر لكن هرين اليومين ال ينبغي ط

 

الطريقة الوحيدة )اليدلية  التي يمكن أ  أفكر فيها هي جعل المدىس غير متاب يومي الف،ثاء لالخميسى ل 

 ترك  متاحا في أيام االثنين لا ىبعاء ل الجمعة )أي يومين من هذه ا يام غير متتالية .

 

 أفكاى أخرس...ك

 

كرة أخرسا اختياى نشا ين من بين أنشطة هدذا المددىس الدذين ال يمكدن أ  يكوندا فدي ن دس اليدوم  ا لدي ف

 .%200ى ل الوز    1بشكل لاض ى لإضافة قيود أدنى أيام بين ا نشطة   

 

 نشدا ين إلدى ى ل تقسديم المددىس  لهدذا  dummy activity - activité fictiveأل إضافة نشا  تخيلدي)

. تحتا  فق  أ  تكو  على دىايدة أ  هدذا المددىس %200ى مم الوز    1ى أدنى أيام   في ا سبوت اثنين

ن النشدا ين لدي  مكا  لهذين النشا ين التخيليين )ما يك ي من ال ترات الزمنية في اليدوم  ل اعتبداى أ  هدذي

عددل أقصددى ى إذ  اج 1ا فجددوتين محتملتددين لددذلك إذا كددا  للمدددىس أقصددى فجددوات   التخيليددين كمددا لددو كاندد

 .0فجوات بالنسبة ل    

 

-------------------- 
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فجاوات فاي األسابوع  طقصاى حاد  فاي  4س: )من قبل هوااتيو هالماجان( يجب طن يكون للتاالب طقصاى 

   من الفجوات المستمر . كيف يتم حل هرا اإلشكال؟2اليوم هو 
 

نشا ات في ا سدبوتى مددة  4  إلى أضف لكل مجموعة فرعية نشا ا تخيليا )ال مدىسين  ل قي بتقسيم ج:

ى لحدد د متصدلة إذا ن دس اليدوم. %0ى الدوز    2سداعةى أدندى أيدام بدين االنشدطة    2كدل نشدا  فرعدي  

FET  من هذه ا نشطة التخيلية في اليوم الواحد. أضف أقصى فجوات للطد،ب  1لن يقوم بوضم أكفر من

 في ا سبوت. 0  

 

-------------------- 

 

غيدر كافيدةى يمكندك اسدتخدام ا نشدطة  FETع،  ال جوات للط،ب أل المدىسين إذا كاندت قيدود ا لنصيحة

فجوات كحد أقصىى أضف نشا ا مقسدما إلدى  3التخيلية. على سبيل المفالى إذا كا  لدس مجموعة الط،ب 

 أنشطة في ا سبوتى بدل  مدىسين. 3

 

-------------------- 

 

ن ر ثالن طنشاتة ين متتاليين ر نشاطيمتجارا نييمكن إضافة قيد نشاط: كيف 2000ت طر 1/16السؤال 

 متجارا   إذا كانت األنشتة مقيد  ب ال  تكون في نفس اليوم بواستة قيود طدنى طيام بين األنشتة؟
 

ي لز  آخدرى أل أ %29فدي ن دس اليدوم مدم لز   مقيدين بدلال  يكوندا A2ل  A1 النشا ا  إذا كا 

كدي  %200إذا كانت مقيددة مدم الدوز   الىة أل متتالية لهذه ا نشطةإضافة قيود متج فمن المماىسة السيئة

 %200. إذا كدا  لز  أقدل مدن مسدتحي، يصدب ال تكو  في ن س اليدومى فالجددلل الزمندي فدي هدذه الحالدة 

 الجدلل الزمني يصب  أكفر  عوبة للعفوى علي  من استخدام الطريقة الصحيحة.

 

'ى أل تعدديل القيدد  A12  نشدا  لاحدد  A2ل  A1لدى ا ىجد  اعتبداى النشدا ين الطريقة الصحيحة هي ع

 أدنى أيام بين ا نشطة الذي يرب  بين ا نشطة. أل ىبما يمكنك العفوى على  رق أخرس.

 

-------------------- 

 

: مالحظااااة حااااول القيااااد طقصااااى حصااااص يوميااااة مااااع رساااام مشااااترك 2000ساااابتمبر  1/25السااااؤال 

 ار مداس)ين(:للتالب)مجموعة( 

 

هذا القيد قد تي تن يذه بشكل  حي  ل يعمدل جيدداى ل لكند  غيدر مفداليى ممدا يعندي أند  فدي الحداالت 

فر مما هو كجدلل زمني قد يطول أل قد يكو   وي، للغاية أ بنتا غير العادية ل المتطرفةى الوقت ال،زم 

 فل هذه الحاالت المتطرفة.يدا للمساعدة في م FETضرلىي حقيقة. ال بد أ  تمن  لبرنامج 

 

 ترميز: 

ATS = affected teacher or students set 

موعات الط،ب أل المدىسين المتلثرين )الموجودين ضمن  بهذا القيد؛ أقصى حصص يوميدة مدم تعني مج

التدي هدي غيدر  المتدلثرةىلسي مشدترك ) المشدكل ال يظهدر بالنسدبة للمدىسدين أل مجموعدات الطد،ب غيدر 

 ضمن قيد أقصى حصص يومية مم لسي مشترك موجودة 
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في الحاالت المتطرفةى انتا  جدلل زمني قدد يطدول أل يطدول للغايدة أكفدر ممدا ينبغدي حقيقدة. هدذه 

  هي مرت عدة ATSالحاالت تتعلق بالظرلا حية تكو  فيها المدة االجمالية لألنشطة ذات الوسي المحدد )

ى بابضافة إلى يرل  أخرس لديك فدي بياناتدك. إذا ATSطة بالمقاىنة مم العدد االجمالي لحصص كل أنش

 - 0.90هدي أعلدى مدن  ATSمدم هدذا الوسدي إلدى المددة االجماليدة  نشدطة  ATSكاندت نسدبة مددة أنشدطة 

 ىATSأل قيمة  بيعيةى ل كنت تستعمل قيدودا للدتحكي فدي عددد ال جدوات أل البددء المبكدر لمجموعدة  0.99

ى فد   سدرعة االنتدا  قدد تكدو  ATSى من الحصدص الممكندة لمجموعدة ل عدد الحصص اليومية هو أعل 

 مما ينبغي. أبطل أل أبطل

 

 فدي هددذه الحدداالتى يُنصدد  لددك باسددتخدام قيدود لمدددىس)ل   أل )مجموعددة  لطدد،ب أقصددى حصددص يوميددة

)دل  لسددي مشددترك ى أل قيددود ألقددات غيددر متاحددة لهددي فددي ال تددرات التددي تكددو  بشددكل لاضدد   ATSِل  

 مستحيلة.

 

ساعات  4ساعة  نشطة مم لسي مشترك ل  10 ىS على سبيل المفالى إذا كانت لمجموعة الط،ب

سددداعة ى النسدددبة هدددي  14أخدددرس  نشدددطة بددددل  لسدددي مشدددترك )هدددذه المجموعدددة لدددديها فدددي المجمدددوت 

بداية خد،ل الحصدة الفانيدة ل كدذلك عددد  0فجوة في ا سبوت ل  0 ى ل لدس هذه المجموعة 0.50 14 10

 -ساعات يومية مدم لسدي مشدترك  4. إذ  إضافة قيد الط،ب أقصى 21عات في اليوم هو لاسمى لنقل السا

ليس جيدا ك اية )لقت انتا  جدلل زمني قد يطول أل يطول للغاية أكفر مما هدو ضدرلىي . الحدل  -لحده 

لدك ممكندا  ل سداعات يوميدة)إذا كدا  ذ 9ي ستحتاج  يتمفل كذلك في إضافة قيد للط،ب أقصى ذا فلل ال

نحو الحل ى أل البحة عن لسدائل  FET أل جعل ال ترات المتلخرة غير متاحة للط،ب)إنها  ريقة لتوجي  

 أخرس أفلل لتعويض هذا الظرا.

 

ل كندت  0.99 - 0.90ى النسدبة  مددة الوسدي   المددة االجماليدة  تتجدالز ATSا إذا كا ى لمجموعة خالصة

ل عددد ال تدرات المتاحدة فدي  ATSجوات ل البدء المبكر ل لمجموعدة ى قيودا لل ATSتستخدم ى لمجموعة 

ى إذ  قددد تحتددا   ATSا سددبوت يتجددالز بكفيددر العدددد االجمددالي لسدداعات العمددل فددي ا سددبوت لمجموعددة 

أقصدى حصدص يوميدة أل ألقدات غيدر متاحدة أل البحدة عددن  ATSلمعالجدة هدذا المشدكل )إضدافة قيدود ِل 

  .FETلسيلة أخرس لتوجي  

 

ذلكى إنها ل كرة سيئة جدا أ  تجعل كل ا نشطة )لمدىس أل مجموعدة  د،ب  ذات لسدي مشدترك ل

ينبغدي فدي  لمددىس)ين .متلمنة داخل القيد أقصى حصص يومية مدم لسدي مشدترك لمجموعدة  د،ب أل 

 هذه الحالة استخدام القيد أقصى حصص يومية لمجموعة  ،ب أل مدىس)ين .

 

 لن تظهر هذه المشكلةى لال داعي للقلق بشلنها. للكن نظريا موجودة.ىبماى في المماىسة العملية 

 

-------------------- 

 

 من أجل بيانات جد  لاسعةا FETمن مستخدم بولندي مجهولى لالذي يستخدم  تلميحات 3

 

   ألل تلمي  للمستخدمين اآلخدرين هدو أ  تبددأ مدم الحدد ا دندى مدن القيدود فد ذا كداFET  قدادىا علدى

 يمكن الت كير في إضافة قيود أخرس. ذفعندئالجدلل  انتا 

 

  ثدداني تلمددي  هددو عدددم تغييددر الكفيددر مددن القيددود فددي محاكدداة لاحدددةى  نهددا قددد تددؤدي إلددى جدددلل زمنددي

 مستحيلى لمن ثي فمن الصعب اكتشاا أي قيد خا  كا  يديدا للغاية.
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 حددد )ن ددس المجموعددة ل ن ددس علددى سددبيل المفددال حتددى عندددما يددتي لضددم نشددا ين متتدداليين فددي يددوم لا

المدىس  أحيانا يتي لضعها في قاعات مختل دة مدا مدن يدلن  أ  يجبدرهي علدى تغييدر القاعدة دل  دات. 

يركز على الوفاء للقيود للكن ليس على تحسين الجدلل الزمني. أحيانا تغييدر بسدي   FETلأعتقد أ  

ل المدىسدين. لأعتقدد أ  تحسدينا  لنشا ين اثنين من ا نشطةى يجعدل الجددلل أفلدل لكدل مدن الطد،ب

 يدلياى ينتج الجدلل بشكل أسرت من انشاء العديد من القيود لتكراى المحاكاة. لهذا هو التلمي  الفالة.

 

-------------------- 

 

س: لماذا قيود طقصاى حصاص يومياة ماع رسام مشاترك ر طقصاى فجاوات يومياة هاي معتلاة مان قائماة 

FET؟ 
 

 قصددى فجددوات يوميددة للطدد،ب  ل هددي قيددود لددي يددتي  1مددم لسددي مشددترك ل  4) 6هددذه القيددود عددددها  ج:

. مم اجتمات بعض القيودى قد يبطئ االنتا  أل حتدى يجعدل الجددلل الزمندي FETتحسينها بشكل كامل في 

مستحي،. ل هذا هو السبب الذي يجعلها غير م علة بشدكل افتراضدي. تحتدا  لت عيلهدا مدن قائمدة االعددادات 

 مددن المستحسددن اضددافة هددذا النددوت مددن القيددود فددي نهايددة عملددك؛ بعددد اضددافة كددل القيددود ا خددرس المتقدمددة.

 ل التحقق ما إذا كا  الجدلل الزمني ممكنا. 

 

إذا تي تعطيل هذه القيودى لديها ىمز مرفق في القائمة للداللة على ذلك. في حالة ت عيلها يكو  لها ىمز آخر 

 ة للكن يجب استخدامها بحذى.مرفق بهاى لإلياىة إلى أنها م عل

 

 استخدم هذه القيود بحذىى حتى ال تحصل على جدالل زمنية مستحيلة.

 

-------------------- 

 

س: لماذا لم تقم بتنفير القيود الغيار المثالياة )طقصاى حصاص يومياة ماع رسام مشاترك ر طقصاى فجاوات 

 يومية للتالب( بشكل طمثل؟
 

بشدكل أمفدلى االنتدا  سدوا يسدتغرق الكفيدر مدن  ال يمكن تن يذهسي مشترك ا أقصى حصص يومية مم لج

أ  الوقت )بسبب التحقيقات المعقدة . أقصى فجوات يومية للط،ب يمكن أ  ين ذ بشكل أمفلى ل لكدن يمكدن 

للط،ب ل أخشى أ  أغير ييئا يعمل بشكل جيد. هنالك حاجدة إلدى اختبداى هدذه  ةالخواىزمييغير كفيرا من 

لليس لدي ما يك ي مدن مل دات العيندة. فدي حدين تغييدر الخواىزميدةى يمكدن بسدهولة أ  ينشدئ القيود كفيراى 

 أخطاء حرجةى لبعض المل ات قد ال تحل بعد اآل  أبدا.

 

-------------------- 

 

 س: مساعد  حول طزااا االختصاا في القائمة الرئيسية.
 

ا كفددر يدديوعا. فمددن الممكددن إظهدداى هددذه  ا العديددد مددن المسددتخدمين  لبددوا أزىاى االختصدداى للوظددائف 

< لاجهددة المسددتخدم )االختصدداىات يددتي -ا زىاىى إذا قمددت بتحديددد الخيدداى المطددابق مددن القائمددة إعدددادات 

 عرضها افتراضيا .

 

-------------------- 
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 ى.هذا هو السؤال المتقدم الذي ىبما لن يظهر في المماىسة العمليةى يمكنك تخطي  من القراءة ا لل

 

س: هرا رصف لمشكل من المحتمل طنه لن يظهر في الممااسة العملية  لكناه ممكان. لنقال طن المساتخدم 

 FETناجح لجدرل زمني  يقفل عددا قليال من األنشاتة  ثام يحاارل االنتااج مان جدياد  لكان  إنتاجبيقوم 

 يتوقف عند نشاط معين ر يرفع تقريرا باستحالة الجدرل الزمني.

 

)لكن ىبما لن يظهر في المماىسدة العمليدة . مدن الممكدن أ  يحدد   FETمشكل محتمل في فع،ى هذا  ج:

ى ل التي قد تكو  مكسوىة أثناء اعادة انتا  الجدلل الزمني %200هذا إذا كانت لديك قيود بوز  أدنى من 

 مم هذه القيود المق لة.

 

مجموعدات مدن  4سدي  جددا )ا لدديك لفي ما يلي مفال لشرب ذلك لهو مفال غير عمليى لكن  أفلل  ند  ب

 A3ى A2 (Y1)ى Y2, Y3, , Y4 ( Y4) (A1 Y1أنشدطةا  Y4 . 5)ى Y3ى Y2ى Y1الطد،ب 

(Y2) ىA4 (Y3) ىA5  قيد أقصدى حصدص  ب ضافة . لديك يوم لاحد في ا سبوت لساعتين يوميا. تقوم

 .%29ساعةى الوز  النسبي    2يومية   

سيكو  قادىا على ايجاد حل )مدم قيدد أقصدى  FETية)ىبما دقائق قليلة ى   تبدأ في االنتا . بعد فترة زمن2

 حصص يومية مكسوى مم جميم مجموعات الط،ب .

 FETثي تحالل االنتا  مجددا. في بعدض الحداالت  A5ل  A2, A3, A4  بعد ذلكى تقوم بق ل ا نشطة 1

 .A1سيرفم تقريرا باستحالة جدللة النشا  

سيكو  قادىا على ايجاد جدلل زمني بشكل  FETف    A5, ل A1, A2, A3, A4  إذا أق لت ا نشطة 3

 أسرت.

 

 قدادى يكدو   FET ألل ا مدرك  ند  فدي بعدض الحداالت ايجداد جددلل زمندي فدي FET  لماذا استطات 2

)ال  A5ل  A4ل  A3ل  A2أقصى حصص يوميدة لألنشدطة  ا ىبعة؛اآلخر القيود  ستلو على كسر لاحد

لسدوا يجدد لسديلة مدا  مدن مدرة لوضدم ل اسدتبدال ا نشدطةى يسدتطيم أ  يحدالل أكفدر  نشا  مق دلى لدذلك

 ى ثي لضم بقية ا نشطة .A1لوضم النشا  

 

 , ,A2 , A3 A4 ندي فدي المدرة الفانيدة )مدم ا نشدطةال يستطيم انتدا  الجددلل الزم FET لماذا أحيانا 1

A5  عدد ذلدك يحدالل بتها ألال. ثدي هدي مق لدة ل تدي جددللمق لة ك    هذه ا نشطة ا خيرةFET  أ  يلدم

مجموعدات  4مدراتى  ند  يوجدد  4 %29. لكن لضم هذا النشا ى يعني أن  سيكسدر القيدد ذي A1النشا  

     4^%9)-%200فئ قيدددددددا لزندددددد  ايكدددددد -مددددددرات 4 -%29. الددددددوز  A1 دددددد،ب فددددددي النشددددددا  

 ى22.22222399

سديحالل فدي العديدد مدن المدرات أ  يلدم  FETاً. ل الذي هو قيد قوي للغايةى ل احتمال كسره ضئيل جد   

 ى ل في بعض الحاالت سيجد ح، ىغي هذه الشرل  القا ية جدا.A1النشا  

 

مق لة ك    ا نشطة  A5ل  A1, A2, A3 ,A4يعفر على جدلل زمني للمرة الفالفة )مم  FET  لماذا 3

)عموماى ا نشطة المق لدة يدتي لضدعها  التي تتكو  من مجموعات عديدة من الط،ب يتي جدللتها في ا لل

حسب الترتيب التنازلي لمجموت عدد المدىسين ل المجموعات ال رعية ى ل النشا  المق ل ال يتي أبدا إعدادة 

عدد ة مدرات مدم كدل نشدا  . بما أن  يحالل A5ل  A2, A3, A4ى ثي  A1يلم ألال  FETجدللت . إذ ى 

 بشكل أسهل. ن  قادى على ايجاد جدلل زمني على حدةى ف

 

أل قددي بق ددل )فددي ال تددرة  %200 ك قددي بتخ دديض ألزا  القيددود التددي لهددا لز  أقددل مددن 1حددل عملددي للحالددة 

 في بيانات مل ك. A1الزمنية الموافقة  النشا  الذي يوافق 
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-------------------- 

 

 

 

 

قاد حصالت علاى س: حارلت العمل على جدرل زمني مقفال لنقال نشااط إلاى فتار  زمنياة طخارى. ر ا ن ف

 يقول: معالجة مستحيلة!. FET -انسداد 

 

سداعاتى الدوز     4ا هذه مشكلة محتملة. لن ترض أ  لديك أقصى عدد من السداعات يوميدا للطد،ب   ج

سدداعاتى ال يهددي  4. انتددا  الجدددلل كددا  ناجحددا )ىبمددا حصددلت فددي بعددض ا يددام علددى أكفددر مددن 200%

ساعاتى ل تحالل أ  تنقدل نشدا ا آخدر إلدى هدذا اليدومى فدبعض  4من إذا كا  لديك يوم  ىلمناقشتنا . ل اآل 

ساعات في هذا اليدوم. إذا كدا  فدي هدذا اليدوم جميدم ا نشدطة لدديها المزيدد مدن  9الط،ب سيحصلو  على 

 4ك  ن  إذا كا  لديك نشا  مدم االزمني. لماذقد يرفم تقريرا باستحالة الجدلل  FETمجموعات الط،بى 

لكل مجموعة فرعيدةى ممدا يندتج قيددا قويدا جدد اً لهدذا النشدا .  %22ى بافتراض الوز    مجموعات فرعية

 مرات عديدة مم كل نشا ى ف   هذا ليس كافيا. FET  . حتى ل إ  حالل 4^2%)-200%)

 

 أل أدنى من ذلك. %20إلى  %22ا تخ يض الوز  لهذا القيد من الحل

 

-------------------- 

 

 --ن  راا غيجيس بوغين هذا االدخال هو م --

 

س: هل من حيلة للتعامل مع األنشتة التاي تحادن كال طسابوعين؟ )مؤسساتي لاديها الكثيار مان األنشاتة 

 تحدن كل طسبوعين(:
 

ى ...  يمفددل 2.30إلددى  2.00ى 5.30إلددى  5.00قمددت بتقسدديي الحصددص إلددى سدداعتينى النصددف ا لل ) ج:

ى كدل ا نشدطة Bى ...  يمفدل ا سدبوت 20.00إلدى  2.30ى 2.00إلدى  5.30ى لالنصف الفاني )Aا سبوت 

 .1ى بينما ا نشطة ا سبوعية لها المدة 2التي تحد  كل أسبوعين لها المدة 

 

لقد أنشلت لسما باسي  ساعة البدء . لينبغي أ  يلاا إلى كل نشا  أسبوعي للتلكد مدن أنهدا تبددأ 

 1. خ،ا ذلكى يمكن أ  يبدأ النشا  الدذي مدتد  في ن س الوقت )ن س اليوم + ن س الساعة  في كل أسبوت

على النصف الفاني من الحصة في الجدلل الزمنيى لذلك يتي لضم هذا النشدا  فدي يدوم معدين لفدي حصدة 

 .Bى لفي ن س اليوم ل لكن في الحصة الموالية في ا سبوت Aمعينة في ا سبوت 

 

المدوادى لسدي مشدترك    سداعة البددء  لهدا ضف قيدا زمنياا أنشطة مم كدل المدىسدينى كدل الطد،بى كدل 

 ى ...00ا2ى االثنين 00ا5مجموعة ألقات بدء م للة ا االثنين 

 

 إن  يعمل برلعة ل قد تحصلت على جدالل زمنية جيدة مم قيود زمنية قوية للمدىسين.

 

-------------------- 
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+  1+  2طر  2+  2ن تكون إماا   رالتي يمكن ط4س: طنا بحاجة إلى إضافة نشاط مقس م ذي مد  مقسمة 

)ساعتين في يوم ر ساعتين فاي ياوم آخار  طر سااعتين فاي ياوم  سااعة راحاد  فاي ياوم آخار رسااعة  1

 راحد  في يوم آخر(.

 

. مددن 2ل  2ى 1 ى مدددتهي علددى التددوالي 3ل  1ى 2أنشددطة )دعنددا ن تددرض أ  ىقددي معددرفهي هددو  3ضددف  ج:

 م ردة مستقلة عن بعلها البعض)أنظر الم،حظة أدناه .ا فلل اضافة هذه ا نشطة الف،  كلنشطة 

 

 كوز  نسبي. %200ى 1ل  2نشا ين المعرفين برقي يوم بين ال 2ضف قيدين أدنى 

 

 ى متصدددلة إذا ن دددس اليدددوم   نعددديى3ل  1يدددوم بدددين النشدددا ين المعدددرفين بدددرقي  2ضدددف قيددددا آخدددرا أدندددى 

 كوز  نسبي. 0% 

 

 الدف،  باعتباىهدا أنشدطة م دردة ل مسدتقلة عدن بعلدها الدبعض ا مدن المستحسدن إضدافة ا نشدطةمالحظة

عنا ر . لالسبب هو أن  إذا كندت ترغدب فدي تطبيدق انتشداى ا نشدطة  3)ل ليس نشا ا مقسما مكونا من  

على مداى ا سبوتى لهذه العملية لن تليف أل تزيل القيود من نوت أدنى أيام بدين ا نشدطة لهدذه ا نشدطة 

ا قمت ب ضافة نشا  مقسي تحتا  إلى الحر  على عدم إضافة القيد االفتراضي أدنى أيام . أيلاى إذالف، 

 .الف،ثةبين العنا ر 

 

 قد تكو  هناك حلول أخرس ممكنةى للكن هذا الحل يبدل مفاليا فيما يتعلق بالك اءة.

 

-------------------- 

 

بعض الفترات الزمنية  بغض النظار عان  س: طرد طن طذكر طن مداسا بعينه ينبغي طن تكون له طنشتة في

 نوع هرص األنشتة.

 

ا يرجى استخدام القيد  أنشدطة تحتدل أقصدى فتدرات زمنيدة محدددة . تسدتطيم التعدرا علدى القيدد ل ذلدك ج

 باللغ  على زى  مساعدة  لت ا يل أكفر.

 

-------------------- 

 

فاي الجادرل الزمناي )بعادما تام إنشااء  س: كيف تعثر بسهولة على األنشتة التي لايس لهاا قاعاة محادد 

 الجدرل الزمني(؟
 

)يمكدن العفدوى علدى هدذا  XML ا الحيلة هيا فت  الملف الذي يمفدل الجددلل الزمندي لألنشدطة فدي يدكل 

  مدم محدرى نصدو ى لالبحدة عدن الدنص file_activities.xmlالملف في دليل النتدائجى مدم اسدي مفدلا 

<Room <>Room> 

 

-------------------- 

 

س: التالب ر / طر المداسين ينبغي طن يكاون لهام فاي كال ياوم  بعاض األنشاتة درن انقتااع  ثام بعاض 

المستمر   ثم مر  طخارى بعاض األنشاتة درن انقتااع. ر يمكان طن تظهار هارص الحالاة فاي هارص  الفجوات

ظهار )المسااء(  الحاالت: المدااس في المغرب ر الجزائر  التي لديها نوبات فاي الصابا  ر طخارى بعاد ال
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  الفجاواترطيضا في بعض الجامعات التي يفضل التالب طن يكون لديهم على األقل مجموعاة راحاد  مان 

 ؟ FETبغض النظر عن مدتها الزمنية  في كل يوم. كيف نتعامل مع مثل هرص الحاالت في 
 

عدد ا يام الحقيقية.  * FET    1ا هناك  ريقة لطي ة لع،  مفل هذه الحاالت ل ذلك باعتباى عدد أيام ج

بعدد الظهدر. ثديى إضدافة  آخدرى لاحدد فدي الصدباب ل FET ن اثندين مدن أيدامكل يوم حقيقي يتوافق مم يومي

مم السماب بليدام فاىغدة    دحي . قدد  ىساعة 1يومية    صحص أدنىلىبما  ى0القيود أقصى فجوات   

 تحتا  إلى لضم بعض الحيل ا خرسى إضافة إلى ذلك.

 

-------------------- 

 

 س: كيف يمكن اضافة تعليق لنشاط )طر نشاط فرعي( طر إلى قيد؟

 

حدواى الخدا  الا يمكنك إضافة تعليق إلى نشا  )أل نشا  فرعي  بالنقر على الزى  تعليقات  في مربدم ج

با نشطة ) ال ا نشدطة ال رعيدة . يمكندك إضدافة تعليدق إلدى قيدد مدن خد،ل النقدر علدى زى  تعليقدات  فدي 

 المكانية. القيود ميم مربعات الحواى الخا ة بالقيود الزمنية لج

 

-------------------- 

 

 س: كيف يمكن تفعيل طر تعتيل قيد؟

 

ا يمكددن ت عيددل أل تعطيددل القيددد بددالنقر علددى زىي  الت عيددل     التعطيددل  فددي مربددم الحددواى لكددل القيددود ج

 الزمنية أل المكانية.

 

-------------------- 

 

 منيااة مختلفااةيااف يمكاان تحديااد طن بعااض األنشااتة يجااب طن تكااون فااي نفااس القاعااة )فااي فتاارات زس: ك

بتبيعة الحال  ألن قاعة راحد  يمكنها طن تستضيف نشاطا راحدا في فتر  زمنياة معيناة(؟ رهارا متلاوب 

 1-رمخبا كاناتعلى سبيل المثال لتقييد طنشتة الفيزياء لتالب معينين كي تجري في نفس القاعة  سواء 
 .2-طر مخبر

 

 .2ا يمكن استخدام القيد  أنشطة تحتل أقصى قاعات مختل ة ى مم أقصى قاعات مختل ة  ج

 

-------------------- 

 

علاى الحاساوب  طر مشاااكتها باين  FETس: كيف يمكن القيام بالنسخ االحتياطي طر اساتعاد  إعادادات 

 حواسيب مختلفة؟
 

سدوا تجدد المجلدد    HOME/.configادةى فدي المسداى  ا عدGNU / Linuxا فدي نظدامي التشدغيل ج

fet  الذي يحتوي على الملدف  fettimetabling.conf إذا قمدت بنسده هدذا الملدف إلدى حاسدوب آخدرى . 

. يمكنددك أيلددا إجددراء نسددخة احتيا يددة مددن هددذا الملددف لنسددخ  علددى ن ددس FETفسدديتي نسدده إعدددادات 

لسابقة. إذا قمت ب زالة هذا الملفى سيتي إعدادة تعيدين كافدة الحاسوبى في لقت الحقى الستعادة ابعدادات ا

 على هذا الكمبيوتر إلى ابعدادات االفتراضية. FETإعدادات 
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Mac Os X :  يبدددددددددددددل أ  ملددددددددددددف التهيئددددددددددددة قددددددددددددد يكددددددددددددو 

$HOME/Library/Preferences/com.fet.fettimetabling.plist 

 

  ; ل ابحدة عدن editeur de registreجل )محدرى السد regedit.exeا يدغ ل Windowsنظدام التشدغيل 

 . يمكنددك fettimetabling.conf . سددوا تجددد قطاعددا بهددذا االسدديى مددم القطددات ال رعددي  fetالم تدداب  

تصدير هذا القطات إلدى ملدفى لاسدتيراده مدن هدذا الملدف علدى ن دس الحاسدوب أل حاسدوب آخدر. إذا قمدت 

 إلى ابعدادات االفتراضية. FETت ب زالة هذا القطات سيتي إعادة تعيين كافة إعدادا

 

-------------------- 

 

ساتخدمها صاراحة. هال يمكنناي إخفاءهاا فاي مربعاات طمن المجموعات الفرعياة ر طناا ال  س: لدي العديد

 تعمل بشكل طسرع؟ FETالتحرير ر السرد  إلضافة القيود بشكل طسهل؟ طيضا  يمكنني جعل راجهة 
 

ية كفيرة ل ال تستخدمها بشكل  ري ى فمدن المستحسدن أ  تسدتخدم ث،ثدة إذا كا  لديك مجموعات فرع ج:

ى إخ داء المجموعدات ال رعيدة فدي مخطد  التحريراعدادات ياملةا إخ اء المجموعات ال رعية في مربعات 

 ا نشطةى ل ال تقي بكتابة الجدالل الزمنية الخا ة بالمجموعات ال رعية على القر  الصلب.

مة االعداد الشامل بخ اء المجموعات ال رعية في مخط  ا نشطة إلى يديء مختلدف الحظ أ  استخدام قائ

 مددددن مربدددددم التحديددددد الموجدددددود فددددي مربدددددم الحدددددواى لمخطدددد  ا نشدددددطةى فابعددددداد الشدددددامل سددددديعمل

 بشكل أفلل ل أسرت. 

إذا أخ يت المجموعات ال رعية في مربعات التحريرى مربعات الحواى المتلثرة )مفل مربم الحدواى 

قيد ألقات غير متاحدة لمجموعدة  د،ب  سديتي تحميلهدا  ب ضافةلخا  با نشطة أل مربم الحواى الخا  ا

 بشكل سريم للغاية إذا كا  لديك مجموعات فرعية كفيرة.

 

إذا كنت تعمل فق  على جدلل زمنيى ل ال ترغب فدي نشدرهى فقدد ترغدب فدي تعطيدل بعدض فئدات 

ى فقد  تكداليف تتدلثربكى ل عالية أكفر )سرعة انتا  الجدلل لدن الجدالل الزمنية على القر  الصلب لحاسو

الكتابة الجزئية الكاملدة للجددالل الزمنيدة عندد ايقاا انهداء المحاكداة . الجددالل الزمنيدة التدي تسدتغرق لقتدا 

أ ول في الكتابة هي جدالل المجموعات ال رعيدةى المجموعدات ل ا عدوام. )كدذلك جددلل التعاىضدات قدد 

ا أ ول للكتابةى إذا كا  الملف لاسعا  بعد هذا يمكنك إعادة ت عيل الكتابة على الجدالل الزمنية يستغرق لقت

 ثي إعادة االنتا .

 

-------------------- 

 

 ( بصفة آلية في عد  مجموعات فرعية؟المستوياتس: ماذا عن تقسيم األعوام)

 

ل المجموعدات ال رعيدةا إند  مدن المستحسدن ا حول استخدام عدد كبير من ال ئاتى ل التقسيمات لكدل فئدة ج

جد اً مسكها إلى الحدد ا دندىى لخا دة عددد ال ئداتى لذلدك باسدتخدام أي ندوت مدن الِحيَدل. خد،ا ذلدك فد   

 . ىبما عدد معقدول مدن ال ئدات يمكدن لإلنتا الجدلل الزمني قد يصب  مستحي، )أل يلخذ الكفير من الوقت 

. مربم الحواى الخا  بتقسيي العام يسم  بقيي أعلى بكفيدرى للكدن هدذه 4أل الحد ا قصى  3أل  1أ  يكو  

 ليست على اب ،ق ما يو ى ب .

 

ىبما البديل لتقسديي العدام إلدى العديدد مدن ال ئدات   المجموعدات ال رعيدة هدو إدخدال فدردي للطد،ب 

للكدن هدذا مدن ى ل إضافة إلى كل مجموعة المجموعدة ال رعيدة التدي توافقد . FETكمجموعات فرعية في 

ىبما يكو  الحل الستخدام أداة تلقائية لتحويل بياندات المنشدلة الخدا   - FETالصعب القيام ب  من لاجهة 
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. . أل يمكنددك اسددتخدام الوظي ددة الخا دة باسددتيراد مجموعددات الطدد،ب مددن fetبدك إلددى ملددف علددى هيئدة  .

 ى FETس كمجموعات فرعية فدي  . في مفل هذه الحاالت )الط،ب ال رادCSVمل ات م صولة ب وا ل )

ى لدذلك قدد ترغدب فدي لإلنتدا تذكر أ  عددا أ غر من مجمدوت المجموعدات ال رعيدة يعندي سدرعة أفلدل 

 النظر في مجموعة فرعية لاحد لتلميذين اثنين أل أكفر الذين لديهي ن س ا نشطة لالقيود باللب .

 

-------------------- 

 

 

 

 

 هميتها حين انتاج الجدرل الزمني؟س: هل يؤثر ترتيب القيود حسب ط

 
ا ترتيب القيود مهي فق  للت اعل مم المستخدم. انها ليست سوس النسبة المئوية للوز  التي تهي حين انتدا  ج

 الجدلل الزمني. الحظ مم ذلك أن  قد تحصل على جدالل زمنية مختل ة لترتيب مختلف للقيود.


