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CHƯƠNG I.
Giới thiệu phần mềm TKB

1.1. Bài toán xếp Thời khóa biểu cho nhà trường
Bài toán xếp Thời khóa biểu cho các Nhà trường nói chung và Nhà trường phổ thông nói riêng đã
từ lâu thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khoa học, đã có nhiều hội thảo, nhiều công
trình và luận án khoa học viết về đề tài này. Bên cạnh đó cũng đã xuất hiện khá nhiều các phần
mềm mô phỏng và hỗ trợ các nhà trường trong công việc xếp thời khóa biểu.
Trên thực tế đây là một bài toán mang tính thực tiễn rất cao, rất khó và có nhu cầu về phần mềm rất
lớn. Tất cả mọi nhà trường (trường học) của Việt Nam chúng ta đều phải thực hiện công việc xếp
thời khóa biểu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc học kỳ.
Có nhiều quan điểm khi xây dựng và thiết kế chương trình xếp Thời khóa biểu. Quan điểm của
chúng tôi là Bài toán xếp Thời khóa biểu cho Nhà trường Phổ thông là một bài toán về mặt lý
thuyết không có lời giải, mà chỉ có các phương án lựa chọn với những tiêu chuẩn đánh giá tối ưu
khác nhau. Một trong những đặc điểm cơ bản nhất của việc xếp Thời khóa biểu cho Nhà trường là
yếu tố Con người được thể hiện thông qua các ràng buộc của Giáo viên, do vậy không thể có bất
cứ một tiêu chuẩn nào, hoặc nếu có chỉ là chủ quan, để đánh giá tính tối ưu hay tốt của một Thời
khóa biểu.
Trên cơ sở các quan niệm đó, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đã xây dựng chương trình
Xếp Thời khóa biểu như một Công cụ có chức năng chính là Hỗ trợ cho người lập thời khóa biểu
trong công việc của mình. Chương trình không đưa ra bất cứ một quyết định cứng nhắc nào, toàn
bộ các công việc đó do người sử dụng thực hiện thông qua các chức năng mạnh và linh hoạt của
chương trình.

1.2. Giới thiệu phần mềm TKB
Các bạn hiện có trong tay phần mềm Tin học hỗ trợ xếp Thời khoá biểu TKB 8.0 - phiên bản mới
nhất do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Đây là phiên bản thừa kế đầy đủ nhất
các tính năng từ phiên bản trước, đồng thời cũng có thêm nhiều tính năng mới, đáp ứng các yêu cầu
ngày càng phong phú của người xếp Thời khoá biểu.
Lịch sử ra đời của phần mềm TKB:
- Phần mềm TKB ra đời lần đầu tiên vào năm 1989. Các phiên bản đầu tiên 1.5 (1989), 2.1 (1990)
được viết trên nền DOS và phát hành miễn phí cho các nhà trường phổ thông trên toàn quốc.
- Phiên bản phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu TKB thương mại đầu tiên được phát hành là
TKB 3.0 vào tháng 12 năm 1999 bởi Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net. Chỉ sau
đó 3 tháng, phiên bản nâng cấp tiếp theo TKB 3.5 ra đời và đến tháng 12 năm 2000, phiên bản
TKB 4.0 mang nhiều tính năng mới đột phá xuất hiện đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phần
mềm.
- Tháng 6-2001, phiên bản TKB 4.0 tiếng Việt ra đời đã thực sự làm hài lòng người dùng trên địa
bàn cả nước. Các phiên bản TKB 4.5, TKB 4.8 lần lượt ra đời vào các năm 2002, 2003 đã kế thừa
và phát triển các chức năng rất mạnh của phần mềm đã có từ 4.0. Với phiên bản TKB 4.8, phần
mềm TKB đã đoạt ITCUP đồng tại Tuần lễ Tin học Việt Nam tháng 10 năm 2003 với phần mềm
Giải pháp cấp ngành hiệu quả nhất. - - Tháng 6 năm 2004, TKB lại đạt BITCUP phần mềm ưa
chuông nhất ngành Giáo dục đào tạo do người dùng PCWORLD và IDG bình chọn.
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- Tháng 8 năm 2004 phiên bản mới TKB 5.0 ra đời với một chức năng mới đột phá rất mạnh lần
đầu tiên có của phần mềm xếp thời khóa biểu của Việt Nam, đó là chức năng tự động kiểm tra và
xếp tự động hoàn toàn 100% công việc (lệnh Xếp Toàn Bộ - Start & Finish, SF).
- Tháng 12 năm 2004, lần thứ hai, phần mềm TKB đoạt ITCUP bạc cho phần mềm Giải pháp
ngành xuất sắc nhất năm 2004 trong Tuần lễ Tin học Việt Nam.
- Tháng 4 năm 2005, phiên bản mới TKB 5.5 ra đời với việc lần đầu tiên mô hình Phòng học Bộ
môn được giới thiệu. Bài toán Thời khóa biểu với mô hình Phòng Bộ Môn đã được nghiên cứu và
triển khai thử nghiệm trước đó, từ năm 2002. Với mô hình phòng bộ môn, bài toán xếp Thời khóa
biểu trở nên khó đột biến. Với phần mềm TKB 5.5 bản X Edition, lần đầu tiên tại Việt Nam, mô
hình thời khóa biểu với phòng học bộ môn được mô phỏng và đưa vào vận dụng trên thực tế.
- Tháng 5 năm 2006, phiên bản mới TKB 6.0 được phát hành mang theo một loạt cải tiến mang tính
đột phá mới, đó là lần đầu tiên mô hình bài toán Thời khóa biểu với phòng Bộ môn đã được nghiên
cứu tương đối trọn vẹn và lần đầu tiên đã hoàn thiện được lệnh xếp tự động 100% công việc thời
khóa biểu cho mô hình mới này. Phiên bản mới TKB 6.5 cũng là phiên bản TKB đầu tiên hỗ trợ
cho mô hình đa chương trình đào tạo trong nhà trường, đáp ứng được mô hình THPT phân ban
và kỹ thuật bắt đầu được áp dụng đại trà từ năm học 2006-2007.
- Tháng 3 năm 2007, phiên bản nâng cấp mới TKB 6.5 đã ra mắt bao gồm một loạt các cải tiến
quan trọng so với phiên bản trước đây. Hai chức năng mới nhất của phiên bản mới TKB 6.5 là việc
lần đầu tiên phần mềm đã hỗ trợ cho mô hình lớp học hai buổi với chung một bảng PCGD cho cả
sáng và chiều (lớp 2b) và chức năng tự động đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa
biểu. Việc hỗ trợ các lớp 2b là một bước tiến rất quan trọng của phần mềm TKB, với chức năng
này, lần đầu tiên phần mềm TKB đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các mô hình nhà trường phổ thông
của Việt Nam.
- Tháng 8 năm 2008, phiên bản nâng cấp tiếp theo TKB 7.0 ra đời đánh dấu một giai đoạn phát
triển mới của phần mềm. Từ phiên bản 7.0, phần mềm TKB sẽ tập trung vào các tính năng đánh giá
và tối ưu hóa công việc xếp thời khóa biểu. Đây là những vấn đề sâu nhất và phức tạp nhất của bài
toán xếp thời khóa biểu.
- Tháng 6 năm 2009, phiên bản nâng cấp tiếp theo TKB 7.5 ra đời tiếp tục một loạt cải tiến quan
trọng liên quan đến việc đánh giá và tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên, đúng theo lộ trình đã vạch
ra của phần mềm. Lần đầu tiên phiên bản TKB 7.5 đã đưa vào một thuật toán tinh chỉnh thời khóa
biểu mới có tên OpCX/OpDPR. Thuật toán này là một mở rộng của các thuật toán CX và DPR,
DPR-1e trước đây nhưng đã đưa vào một thay đổi mang tính đột phá: đó là trong khi "tinh chỉnh"
tất cả các thay đổi của các giáo viên trung gian đều là tối ưu. Cũng trong TKB 7.5 lần đầu tiên đã
đưa ra một thước đo đánh giá mới của TKV giáo viên là đánh giá theo buổi dạy. Với thước đo mới
này phần mềm đã xây dựng một loạt các công cụ điều chỉnh mới dành cho giáo viên, gọi là các
công cụ TOP (Teacher Optimization). Các công cụ này sẽ cho phép tối ưu hóa TKB giáo viên một
cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
- Tháng 6 năm 2010, phiên bản nâng cấp với rất nhiều cải tiến đột phá TKB 8.0 ra đời đánh dấu
một bước ngoặt mới phát triển phần mềm này. Phiên bản mới này đã hỗ trợ hoàn toàn cho bộ mã
Unicode và do đó lần đầu tiên phần mềm TKB đã thực sự trong suốt đối với người dùng không
phân biệt các loại bảng mã hay font sử dụng. Cũng trong phiên bản mới này, một thuật toán tinh
chỉnh tối ưu khác là OpFPR đã được đưa vào phần mềm. Như vậy là cùng với OpCX/OpDPR đã
có, OpFPR sẽ bổ sung thêm 1 công cụ tối ưu hóa thời khóa biểu nữa của phần mềm.
- Tháng 7 năm 2011, phiên bản nâng cấp TKB 8.5 ra đời với một loạt các tính năng mới, trong đó
phải kể để tính năng tự động gửi thông tin TKB đến từng GV và học sinh qua thư điện tử.
- Tháng 7 năm 2012, phiên bản mới nhất TKB 9.0 ra đời đánh dấu 1 bước phát triển về chất của
phần mềm TKB. Với phiên bản mới này, phần mềm TKB đã tích hợp thêm cả 1 module dùng để
quản lý TKB trong nhà trường tích hợp với hệ thống email và điện thoại di động của giáo viên.
School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

-8-

Tháng 6 năm 2018, phiên bản TKB 10.0 ra đời.
Tháng 7 năm 2019, ra đời phiên bản TKB 11.0.
Như vậy phần mềm TKB có lịch sử phát triển hơn 30 năm liên tục. Trong suốt quá trình phát triển,
phần mềm đã được tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như kinh nghiệm của các giáo viên
nhà trường, phần mềm ngày càng trở nên hữu ích, thân thiện và mang lại hiệu quả cho công việc
xếp thời khóa biểu.
Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng công việc xếp Thời khoá biểu trong Nhà trường phổ thông
không hề đơn giản. Không có một phần mềm nào có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng,
đặc biệt yếu tố con người lại đóng vai trò cao như xếp Thời khoá biểu. Phần mềm TKB 11.0 mặc
dù đã được cải tiến rất nhiều nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi
rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp của các Nhà trường, các Sở, Phòng Giáo dục, những Giáo viên
đã trực tiếp sử dụng phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi đã và đang xem xét các ý kiến đóng góp
quí báu của các bạn để nhanh chóng bổ sung, điều chỉnh trong phần mềm TKB.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net.
Văn phòng Hà Nội:
Phòng 1407, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (024) 62511017 (3 lines), Fax: (024) 62511081. WebSite: http://www.vnschool.net.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn!
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1.3. Nguyên tắc và quan điểm xây dựng phần mềm hỗ trợ xếp thời
khóa biểu
Khi thiết kế phần mềm TKB chúng tôi dựa trên 2 nguyên tắc rất cơ bản sau:
- Phần mềm TKB phải là một phần mềm chuyên nghiệp và được viết một cách chuyên nghiệp.
Không thể xếp và xen kẽ TKB với các phần mềm quản lý khác trong nhà trường do tính đặc thù rất
đặc biệt của nó.
- Phần mềm TKB phải được thiết kế như một công cụ hỗ trợ, hoàn toàn không thể thay thế con
người trong quá trình xếp Thời khoá biểu. Phần mềm sẽ tạo ra các công cụ hỗ trợ và từ những
công cụ này tạo ra các tư duy mới cho người xếp Thời khoá biểu. Quyết định cuối cùng bao giờ
cũng thuộc về con người.
Phần mềm TKB được xây dựng với 2 mục đích chính sau đây:
- Tạo ra đuợc một công cụ hữu hiệu giúp các nhà trường có thể xếp được thời khóa biểu cho trường
mình với công sức giảm nhẹ hơn làm bằng tay.
- Phần mềm sẽ được dùng như một công cụ quản lý Thời khóa biểu, trợ giúp Ban giám hiệu, giáo
viên và học sinh trong hoạt động học và dạy của mình, làm cơ sở cho các mô hình quản lý khác
trong nhà trường phổ thông.

1.4. Các phát triển mới của TKB 11.0
Phiên bản TKB 11.0 đã phát triển (hay nói đúng hơn là chỉnh sửa lại một chức năng đã có) một tính
năng mới quan trọng: hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình các lớp học cả ngày với một bảng Phân công
giảng dạy chung cho cả 2 buổi. Có thể mô tả ngắn tính năng này như sau:
- Các lớp học trong TKB 11.0 có thể được thiết lập theo một trong hai loại:
(1) học một buổi, sáng học chiều.
(2) học cả ngày.
- Với các lớp học cả ngày, có thể nhập các bảng Phân công giảng dạy độc lập sáng, chiều hoặc có
thể nhập chung một bảng Phân công giảng dạy chung cho cả sáng, chiều.
- Chức năng 2bView sẽ có tác dụng cho phép người dùng chỉnh sửa thời khóa biểu trực tiếp cả 2
buổi trên các lớp và giáo viên.
- Chức năng Xếp toàn bộ SF2b sẽ thực hiện phân tích và xếp thời khóa biểu tự động 100% cho
toàn bộ thời khóa biểu nhà trường cả sáng, chiều đồng bộ.
Như vậy trong TKB 11, các lớp học theo mô hình cũ trước đây đều được hiểu đồng thời theo mô
hình lớp 2b mới. Tính năng này cho phép TKB 11 đã mở rộng và hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình các
loại lớp học trong nhà trường phổ thông của Việt Nam hiện nay.
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CHƯƠNG II.
Cấu hình hệ thống, cài đặt và bản quyền chương trình

2.1. Yêu cầu hệ thống
 Hệ điều hành nền: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10.
 Bộ nhớ trong: Tối thiểu 512MB.
 Không gian đĩa còn trống: Tối thiểu 200MB.

2.2. Các phiên bản của TKB
TKB 11.x sẽ được phát hành theo các phiên bản sau:
 Bản TKB chính thức: Phiên bản thương mại chính thức của TKB. Bản này được cài đặt nếu
nhà trường ký kết hợp đồng mua phần mềm trực tiếp từ Công ty School@net hoặc thông
qua các đại lý của School@net trên toàn quốc. Sau khi tiến hành cài đặt và đăng ký License,
bản TKB chính thức sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng của mình.
 Bản TKB Demo: Bản Demo được cấp miễn phí cho mọi nhà trường dùng thử nghiệm. Phiên
bản DEMO TKB có một cải tiến rất đặc biệt, đó là bản TKB Demo có đầy đủ toàn bộ các
chức năng của bản TKB chính thức. Hạn chế duy nhất của phiên bản này là chỉ cho phép
mở một tệp dữ liệu và điều chỉnh dữ liệu không quá 15 lần. Như vậy về nguyên tắc
người sử dụng bản TKB Demo hoàn toàn có thể tạo ra được một thời khóa biểu hoàn
chỉnh dùng cho nhà trường mà không tốn bất kỳ chi phí nào.
 Bản TKB Viewer: Bản TKB Viewer là một phiên bản giản lược của bản chính thức. Bản này
có các chức năng mở, xem dữ liệu và in dữ liệu ra máy in. Phiên bản phần mềm này cũng
được phát hành miễn phí.

2.3. Bản quyền phần mềm TKB
- License của phần mềm TKB
Mỗi License của chương trình TKB chỉ có giá trị trên đúng 01 máy PC. Mỗi License sẽ được cấp
01 Serial Number, thông số này chỉ được dùng trên 01 máy PC và được lưu lại để dùng cho các
trường hợp phải sao lưu (backup) dữ liệu hoặc tạo khuôn lại ổ cứng.
Khi khách hàng đăng ký License của chương trình thông qua hệ thống phân phối, khách hàng này
sẽ có quyền chính thức sử dụng hợp pháp phần mềm TKB trên máy PC của mình. Trong trường
hợp bị thất lạc Serial Number hoặc thay đổi phần cứng của máy, khách hàng được quyền cấp lại
Serial Number này.
- Bản quyền tác giả
Bản quyền phần mềm TKB thuộc về Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - School@net. Phần
mềm TKB đã đăng ký bản quyền tác giả số 185 VH/BQ tại Cục Bản quyền Tác giả Quốc gia ngày
9 tháng 8 năm 2000.
- Đóng gói phần mềm TKB
Phần mềm TKB được đóng gói, phát hành và lưu trữ trên trang Web chính thức của công ty
School@net. Người sử dụng có thể tải các bản cài đặt này từ các Website chính thức của công ty
School@net.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 11 -

2.4. Các bước cài đặt TKB
Sau khi tải bản cài đặt phần mềm TKB, chạy tệp này với tính năng admin, sau đó thực hiện lần lượt
các bước theo hướng dẫn của chương trình. Khi kết thúc cài đặt, biểu tượng của phần mềm sẽ hiện
trên màn hình nền của máy tính.

2.5. Đăng ký license cho chương trình
Đăng ký license chương trình tức là đăng ký quyền sử dụng phần mềm. Chỉ sau khi đăng ký nhà
trường mới có đủ các quyền để sử dụng phần mềm TKB.
Lần đầu tiên chạy chương trình sau khi cài đặt, bạn sẽ được mời vào cửa sổ đăng ký license
(Registration) của chương trình có dạng sau.

- Nháy nút Đăng ký, màn hình Registration đăng ký bản quyền phần mềm xuất hiện:
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Tại vị trí Đăng ký sử dụng chương trình bạn sẽ thấy xuất hiện 2 dòng: dòng trên là Mã đăng ký
(đã có sẵn các chữ và số) và dòng dưới là Serial Number bạn cần nhập tại cửa sổ này. Bạn cần
thông báo cho công ty biết Mã đăng ký đã ghi trên máy tính của mình. Chú ý rằng Mã đăng ký này
phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính mà bạn đang sử dụng. Sau khi đã thông báo cho công ty biết Mã
đăng ký, công ty sẽ cấp cho bạn Serial Number tương ứng.
- Nhập Serial Number (hay mã sử dụng) của chương trình vào mục Serial Number và nhấn OK,
quá trình đăng ký License kết thúc.
Chú ý quan trọng:
Sau khi thực hiện việc đăng ký license, phần mềm sẽ tạo ra một tệp nhỏ có tên tkb.bin nằm ngay
trong thư mục chính của chương trình. Đây chính là tệp lưu trữ thông tin đăng ký bản quyền vừa
thực hiện. Nếu tệp này bị xóa bạn sẽ phải thực hiện lại qui trình đăng ký bản quyền vừa nêu trên.
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CHƯƠNG III.
Bắt đầu với TKB

3.1. Màn hình TKB
Sau khi khởi động, màn hình chính TKB sẽ xuất hiện như hình dưới:

II

I

III

IV

Trong đó:
(I) - Thanh tiêu đề: Hiển thị tên chương trình (TKB Application System) và tên tệp dữ liệu đang
làm việc.
(II) - Thanh thực đơn chính: Có thể thực hiện được hầu hết các chức năng của phần mềm từ các
thực đơn này.
(III) - Thanh công cụ chính: Chứa các lệnh và nút lệnh hay dùng.
(IV) - Màn hình nền.
Chú ý: Màn hình chính chỉ là một màn hình nền, nó không có ý nghĩa gì trong việc xếp TKB của
trường bạn. Khi chạy hay thực hiện các lệnh tiếp theo, các cửa sổ lệnh sẽ xuất hiện trên màn hình
nền cho phép thực hiện các thao tác với dữ liệu của phần mềm.

3.2. Các thao tác với tệp dữ liệu TKB
3.2.1. Tệp dữ liệu TKB là gì?
Tệp dữ liệu TKB (có phần mở rộng .TKB) là các tệp lưu trữ dữ liệu Thời khóa biểu chính của các
trường. Mỗi tệp như vậy sẽ lưu đúng 01 Thời khóa biểu (hiện thời) của nhà trường. Thông thường
một thời khóa biểu như vậy lưu Thời khóa biểu được dùng trong 1 học kỳ. Các thông tin chính có
trong một tệp dữ liệu Thời khóa biểu bao gồm:
School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 14 -

- Thông tin chung nhà trường: Tên trường, kiểu, địa điểm.
- Thông tin thời khóa biểu: năm học, học kỳ.
- Thông tin dữ liệu gốc liên quan đến thời khóa biểu: lớp, giáo viên, môn học, ràng buộc giáo viên
và tính chất môn học.
- Thông tin phân công chuyên môn giảng dạy của thời khóa biểu.
- Dữ liệu thời khóa biểu toàn trường (mỗi tệp dữ liệu có thể lưu được 6 phương án thời khóa biểu
bao gồm 1 phương án chính thức và 5 phương án dự phòng).
- Các thông tin khác (mật khẩu, ....).
Như vậy tệp dữ liệu thời khóa biểu là đối tượng làm việc chính của phần mềm TKB. Mỗi khi khởi
động phần mềm, người dùng bắt buộc phải làm việc với ít nhất một tệp dữ liệu TKB.
Sau đây sẽ mô tả các thao tác chính với các tệp dữ liệu này bao gồm các lệnh New, Open, Save,
Save As.

3.2.2. Tạo một tệp TKB mới
Mô tả: Lệnh khởi tạo tệp dữ liệu Thời khoá biểu mới cho một nhà trường. Tệp dữ liệu Thời khóa
biểu sẽ có phần mở rộng mặc định là TKB.
TKB cho phép mở rộng nhiều kiểu trường (nói cách khác là không phân biệt kiểu trường), ví dụ có
thể chọn kiểu trường là THCS - PTTH hoặc Tiểu học - THCS - PTTH.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Hệ thống/Tạo tệp dữ liệu mới (hoặc gõ tổ hợp
phím Ctrl+N hay kích nút
trên thanh công cụ chính). Chương trình sẽ từng bước hướng dẫn việc
tạo dữ liệu mới dẫn thông qua các giao diện Wizard.
Bước 1: Thực hiện lệnh Hệ thống/Tạo tệp dữ liệu mới. Hộp thoại Khởi tạo file TKB bước I xuất
hiện.

- Nhập các thông tin tương ứng về nhà trường như Mã trường, Tên trường, Tỉnh/Thành phố trực
thuộc, Niên khoá, Học kỳ.
- Kích nút Next để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 2: Màn hình Khởi tạo file TKB bước II xuất hiện.
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- Nhập tên tệp dữ liệu trong mục Tên tệp dữ liệu: Đây là tệp lưu trữ dữ liệu của toàn bộ Thời
khoá biểu nhà trường.
- Chọn thư mục lưu tệp dữ liệu TKB trên máy tính bằng cách kích nút
trong mục Tên thư mục
lưu dữ liệu: Mặc định, thư mục này trùng với thư mục chương trình chính của hệ thống. Thư mục
lưu trữ dữ liệu được gọi là Thư mục làm việc của hệ thống.
Chú ý: Nếu nhập tên tệp dữ liệu trùng với một tệp đã có, chương trình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu
xác nhận việc ghi đè dữ liệu. Chọn nút Đồng ý nếu chấp nhận ghi đè, ngược lại kích nút Không.
Lựa chọn phông chữ hiển thị trên các màn hình của hệ thống chương trình bằng cách kích nút
trong mục Phông chữ hệ thống: Phông chữ này dùng để hiện thị tên môn học, tên lớp, tên giáo
viên và dùng để in TKB ra máy in hoặc xuất sang dạng HTML.
Chú ý: Phông chữ hệ thống này là bộ phông tiếng Việt trùng với bộ mã mà người dùng đang sử
dụng. Bộ gõ tiếng Việt không đi kèm với phần mềm TKB. Khi cài đặt phiên bản TKB 6.5, chương
trình sẽ tự động cài bộ phông Schoolnet Sans Serif. Phông này dùng để hiện thị các nút lệnh và
thực đơn tiếng Việt của chương trình. Tuyệt đối không xóa phông này khỏi máy tính.
Bước 3: Hộp thoại Khởi tạo file TKB bước III xuất hiện.

- Chọn kiểu trường phù hợp với trường bạn. Sử dụng nút Xóa để loại bỏ những khối lớp không cần
thiết.
- Kích nút Next để chuyển sang bước tiếp theo.
Chú ý: Việc chọn kiểu trường trong bước này chỉ có tác dụng tạo ra các khối lớp hệ thống và danh
sách khối tương ứng.
Bước 4: Hộp thoại Khởi tạo file TKB bước IV xuất hiện.
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Bước này cho phép định nghĩa trước các môn học (chủ yếu phù hợp với các trường THCS và
THPT) và chia thành nhóm các môn học cơ bản và môn học phụ. Nhớ rằng hoàn toàn có thể thay
đổi tên môn, xoá bớt, thêm vào các môn học khác.
Đây là bước tạo sẵn các môn học thường có nhất tại các trường phổ thông theo qui định của Bộ GD
& ĐT. Với chức năng này, nhà trường đỡ mất công gõ tên môn học một cách đơn điệu.
- Chọn các môn học cơ bản và các môn học phụ nếu có (chẳng hạn Tin học, Nhạc, Hoạ, ...).
- Kích nút Finish để kết thúc quá trình tạo tệp Thời khoá biểu mới, kích nút Cancel để huỷ toàn bộ
quá trình trên.
Chú ý:
Trong quá trình khởi tạo dữ liệu TKB, ta hoàn toàn có thể dùng các nút Back để quay lại điều chỉnh
thông số của các bước trước đó.

3.2.3. Mở một tệp dữ liệu TKB
Mô tả: Mở một tệp dữ liệu đã được tạo ra trước đó để làm việc.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Hệ thống/Mở tệp (nhấn Ctrl+O hay nút
trên thanh công cụ chính).
Hộp hội thoại Open xuất hiện cho bạn xác định tên tệp dữ liệu TKB cần mở.
- Mặc định, thư mục hiện hành sẽ là thư mục chứa tệp chương trình tkb.exe. Tuy nhiên, bạn có thể
chọn thư mục khác chứa tệp cần mở trong phần Look in.
- Nếu tệp cần mở đã hiện trong cửa sổ thì chỉ việc kích chuột lên dòng chữ của tệp này để xác nhận
đã chọn tệp.

- Kích nút Open để mở tệp đã chọn, Cancel - huỷ bỏ.
Chú ý:
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- Như vậy với phần mềm TKB, việc xếp thời khóa biểu không cần phải tư duy liên tục. Người sử
dụng phần mềm có thể dừng công việc và nghỉ ngơi, dữ liệu đang xếp hiện thời được ghi vào tệp và
đuợc mở ra làm việc tiếp trong lần làm việc tiếp sau.
- Nếu chức năng Mở file dữ liệu lần trước được kích hoạt (lệnh Các lựa chọn) thì khi khởi động
phần mềm TKB sẽ tự động mở tệp dữ liệu làm việc của phiên làm việc trước đó.

3.2.4. Ghi tệp dữ liệu hiện thời ra đĩa
Mô tả: Ghi dữ liệu Thời khóa biểu từ bộ nhớ lên file trên đĩa. Chú ý rằng chương trình sẽ không tự
động ghi dữ liệu nếu bạn không chọn chức năng Tự động ghi dữ liệu, trong trường hợp này bạn
phải thường xuyên thực hiện lệnh Ghi dữ liệu lên đĩa để tránh mất mát dữ liệu.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Hệ thống/Ghi dữ liệu (hoặc gõ tổ hợp phím
Ctrl+S hay nhấn nút trên thanh công cụ chính).
Một số chú ý:
- Một số lựa chọn của chức năng liên quan đến mở, ghi dữ liệu có thể được thực hiện từ lệnh Lệnh
chính --> Các lựa chọn / Hệ thống. Tại vị trí Ghi dữ liệu các chức năng có thể lựa chọn bao gồm:
Sao lưu, Tự động ghi, Mở file dữ liệu lần trước.

Sao lưu: Khi thực hiện lệnh ghi dữ liệu, phần mềm sẽ tự động tạo BAK file cho tệp dữ liệu đã ghi
trước đó.
Tự động ghi: phần mềm sẽ tự động ghi dữ liệu ra đĩa sau một khoảng thời gian nhất định không
phụ thuộc vào người dùng.
- Sau khi thực hiện lệnh ghi dữ liệu, lệnh hoặc nút lệnh này sẽ bị mất tác dụng cho đến khi dữ liệu
được thay đổi hoặc cập nhật mới.

3.2.5. Ghi dữ liệu đang sử dụng với tên khác
Mô tả: Ghi dữ liệu Thời khóa biểu từ bộ nhớ lên đĩa với tên khác. Thường được sử dụng khi bạn
muốn lưu dự phòng dữ liệu ban đầu hoặc các phương án của TKB.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Hệ thống/Ghi với tên khác. Hộp thoại xuất
hiện:

- Nhập trực tiếp tên tệp cần ghi ra đĩa vào ô Tên file bao gồm cả đường dẫn trong mục Tên file. Cũng
có thể kích nút , chọn thư mục và nhập tên file trong hộp thoại Save As được đưa ra.
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- Kích nút Thực hiện để lưu tệp dữ liệu với tên mới, nhấn Cancel để huỷ bỏ.

3.2.5. Ghi dữ liệu TKB dưới dạng HTML
Mô tả: Ghi dữ liệu lên đĩa dưới dạng HTML. Dưới dạng này, dữ liệu sẽ được đưa lên mạng Internet
hoặc lên Website của nhà trường. Dữ liệu Thời khóa biểu sẽ được chuyển mã sang Unicode để hiển
thị chính xác trên Internet. Lệnh sẽ tạo ra các tệp dạng HTML (tĩnh) lưu trữ thông tin thời khóa
biểu nhà trường. Toàn bộ tác tệp này nếu được đưa lên Website nhà trường tại một thư mục con sẽ
tạo ra một SubWeb hoàn chỉnh mang thông tin thời khóa biểu.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Hệ thống/Ghi dưới dạng HTML. Hộp hội
thoại sau Export HTML xuất hiện:

- Tại vị trí Thư mục lưu chọn thư mục sẽ chứa các tệp HTML được khởi tạo. Nhấn nút
chọn thư mục theo ý muốn.

để

Cửa sổ chọn Thư mục lưu
thông tin dữ liệu thời khóa
biểu dạng HTML.
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- Chọn bảng mã tiếng Việt (8 bit) của dữ liệu thời khóa biểu hiện thời. Phần mềm sẽ căn cứ vào
bảng mã này để chuyển đổi khuôn dạng chữ sang Unicode. Hiện tại phần mềm TKB 6.5 hỗ trợ cho
4 bảng mã tiếng Việt 8 bit hay dùng nhất tại Việt Nam.

- Nút Tùy chọn dùng để đặt cách ghi dữ liệu vào các ô thời khoá biểu.
Các lựa chọn in ra các Ô TKB được
phép chọn từ cửa sổ bên trái, bên phải
là mẫu hiển thị ô của TKB. Các loại
TKB bao gồm:
+ TKB Khối lớp: TKB toàn trường theo
lớp.
+ TKB lớp: TKB từng lớp.
+ TKB nhóm giáo viên: TKB toàn
trường theo giáo viên.
+ TKB giáo viên: TKB từng giáo viên.
Chú ý: Các lựa chọn này dùng cho cả
lệnh in ra máy in. Xem thêm phần In
ấn Thời khóa biểu.

- Bấm nút Kết thúc để bắt đầu thực hiện lệnh

Sau đây là trang chính về Thời khóa biểu nhà trường và trang thời khóa biểu toàn trường theo lớp
buổi sáng dưới dạng Web page.
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3.2.6. Ghi dữ liệu TKB dưới dạng Excel
Mô tả: Lệnh chuyển dữ liệu TKB sang dạng file Excel. Khi đó, bạn có thể sử dụng chương trình
Microsoft Excel để chỉnh sửa dữ liệu theo ý của mình.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Hệ thống/Ghi dưới dạng Excel. Hộp hội thoại
sau xuất hiện:
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- Nút Lựa chọn: Cho phép lựa chọn các kiểu dữ liệu TKB ghi ra dạng Excel.
- Nút
: Cho phép chọn tệp và thư mục để lưu trữ tệp Excel, giúp bạn quản lý được dữ liệu ghi
ra đĩa, tránh ghi đè và làm mất dữ liệu đã ghi trước đó. Màn hình Save As xuất hiện có dạng:

Chọn thư mục từ cây thư mục tại vị trí Save in, chọn tên tệp Excel tại vị trí File name, kích nút
Save để chấp nhận hoặc Cancel để chấp nhận ghi vào thư mục mặc định và đóng cửa sổ Save As.
- Nút Thực hiện: Chấp nhận các lựa chọn và bắt đầu ghi dữ liệu TKB ra dạng Excel.
- Nút Huỷ lệnh: Huỷ bỏ việc ghi dữ liệu ra dạng Excel.
Lệnh xuất dữ liệu ra Excel được nâng cấp mạnh trong phiên bản TKB 6.5. Xem 10.10 để biết chi
tiết về lệnh này.
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3.2.7. Ghi dữ liệu dưới dạng Net file
Lệnh cho phép ghi dữ liệu TKB hiện thời dưới dạng một tệp văn bản có phần mở rộng là *.Net.
Mặc định tên tệp *.Net sẽ trùng với tên của tệp TKB hiện thời.
Các bước thực hiện:
- Thực hiện lệnh từ thực đơn: Hệ thống / Ghi dữ liệu dạng NET file. Hộp hội thoại sau xuất hiện.

- Nhập tên Net file tại vị trí Tên file (nên để chế độ mặc định) và nhấn nút Thực hiện.
Cấu trúc của tệp Net sẽ được mô tả trong phụ lục kèm theo của tài liệu này.

3.2.8. Các lệnh khác của thực đơn Hệ thống
- Thay đổi thư mục làm việc
Thay đổi thư mục làm việc mặc định của hệ thống. Đây là thư mục lưu trữ dữ liệu mặc định của
chương trình. Trong quá trình xếp TKB, nếu có ý định thay đổi thư mục lưu trữ dữ liệu thì nên sử
dụng lệnh này. Thư mục này còn lưu trữ các tệp dữ liệu HTML của chương trình.

Kích nút
để thay đổi thư mục làm việc hiện thời của chương trình.
- Đặt ngày tác dụng
Vào lại ngày tháng có hiệu lực của Thời khóa biểu. Màn hình nhập có dạng sau:

- Thiết lập cấu hình in
Cài đặt thông số cho máy in hệ thống, bao gồm lựa chọn máy in mặc định, khổ giấy, chiều in cho
máy in này.
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- In ấn
Lệnh đưa dữ liệu Thời khoá biểu ra máy in. Lệnh này sẽ được mô tả kỹ hơn trong phần sau của tài
liệu này.
- Khởi tạo dữ liệu học kỳ
Lệnh cho phép tự động khởi tạo dữ liệu học kỳ tiếp theo dựa trên dữ liệu của học kỳ hiện thời.
Lệnh quan trọng này sẽ được mô tả kỹ hơn trong phần sau của tài liệu.
- Thoát khỏi chương trình
Lệnh đóng chương trình làm việc. Cũng có thể kích nút
tại góc trên bên phải của cửa sổ làm
việc hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F4 để kết thúc chương trình.
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CHƯƠNG IV.
Dữ liệu TKB

4.1. Tổng quan về dữ liệu của TKB
Dữ liệu Thời khóa biểu của mỗi trường phổ thông được ghi trên một tệp dữ liệu có phần mở rộng
mặc định là TKB. Mỗi tệp dữ liệu như vậy cho phép lưu trữ Thời khóa biểu của một Trường trong
một Học kỳ.
Dữ liệu Thời khóa biểu bao gồm phần dữ liệu Thông số ban đầu (bắt buộc phải nhập từ bàn phím)
và dữ liệu Thời khóa biểu (do chương trình sinh ra trong quá trình xếp).
Dữ liệu Thông số ban đầu của Thời khóa biểu bao gồm các dữ liệu đầu vào sau:
- Danh mục Chương trình đào tạo
- Danh sách Lớp học
- Danh sách Khối lớp
- Danh sách Môn học
- Danh sách Giáo viên trong Nhà trường
- Danh sách Nhóm Giáo viên
- Bảng Phân công giảng dạy của Giáo viên
- Yêu cầu hay các ràng buộc của Giáo viên
- Yêu cầu hay các ràng buộc của nhóm Giáo viên
- Các ràng buộc sư phạm của môn học
- Số tiết chuẩn môn học theo chương trình đào tạo và khối lớp.
- Các thông số khác (tên trường, niên khóa, học kỳ, địa điểm học, khối học, số tiết học trong ngày,
....)
- Danh sách Phòng học (phòng Bộ môn hoặc phòng Đa năng).
- Thông tin tính chất phòng học theo môn học.
- Phân công lớp học học trong phòng bộ môn.
Toàn bộ các dữ liệu trên được nhập thông qua thực đơn Nhập dữ liệu của chương trình.
Chú ý: Toàn bộ công việc nhập dữ liệu cho Thời khóa biểu cần được tiến hành xong trước khi tiến
hành xếp Thời khóa biểu. Đặc biệt các dữ liệu như Danh sách lớp, Danh sách Môn học, Danh sách
Giáo viên và Bảng Phân công giảng dạy.

4.2. Nhập dữ liệu gốc Thời khóa biểu
4.2.1. Nhập khối lớp hệ thống và Chương trình đào tạo
Khối lớp hệ thống và Chương trình đào tạo là những thông số hệ thống rất quan trọng cần kiểm tra,
nhập liệu và điều chỉnh chính xác ngay từ đầu.
Khối lớp hệ thống
Khối lớp hệ thống là các khối lớp do phần mềm tự động khởi tạo mang tính hệ thống quan trọng.
Người dùng không thể xóa, đổi tên các khối lớp này. Người dùng chỉ được phép thay đổi nội dung
bên trọng, nghĩa là có quyền thay đổi thông tin: lớp nào nằm trong khối lớp hệ thống nào mà thôi.
Phần mềm đã định nghĩa 15 khối lớp hệ thống sau:
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(a) 3 khối lớp tổng quát
Toàn trường, Khối sáng và Khối chiều.
(b) 12 khối lớp cụ thể
Khối 1, Khối 2, ...., Khối 11, Khối 12.
3 khối lớp tổng quát được gán cho tất cả các nhà trường. Mặc định mọi lớp học đều nằm trong khối
Toàn trường và sẽ nằm trong Khối sáng hoặc Khối chiều. Nếu lớp học cả ngày sẽ nằm trong cả 3
khối trên.
12 khối lớp cụ thể tùy theo từng kiểu nhà trường có thể đặt cho mỗi trường xác định các khối lớp
này. Mỗi lớp chỉ được phép nằm trong đúng một khối lớp loại này.
Thay đổi các khối lớp hệ thống trong nhà trường
- Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu -->Thuộc tính trường học.
- Trong hộp hội thoại Thông tin trường nhấn nút lệnh Khối lớp hệ thống. Hộp hội thoại Khối lớp
dạng sau xuất hiện.

Các khối lớp
hiện chưa có
trong nhà
trường. Có thể
bổ sung các khối
lớp này vào DS
các khối lớp hệ
thống.

Các khối lớp
hiện đang có
trong nhà
trường. Có thể
hủy, đưa các
khối lớp này ra
khỏi DS các
khối lớp hệ
thống.

- Trong hộp thoại này có thể bổ sung hoặc loại bỏ các khối lóp hệ thống nằm trong danh sách bên
phải. Muốn bổ sung thêm, chọn khối lớp bên trái, nhấn nút

đế đưa sang cửa sổ bên phải. Muốn

loại bỏ một khối lớp, chọn khối lớp trong khung bên phải và nhấn nút
.
- Nhấn nút Kết thúc để cập nhật dữ liệu khối lớp hệ thống và đóng cửa sổ lệnh.
Chương trình đào tạo
Khái niệm Chương trình đào tạo được hiểu như một Hệ đào tạo hoàn chỉnh bao gồm toàn bộ các
khối lớp của một cấp học. Trong mô hình nhà trường phổ thông Việt Nam, chương trình đào tạo
được đưa vào để đáp ứng cho mô hình các trường THPT phân ban và kỹ thuật. Trong các trường
THPT phân ban sẽ tồn tại nhiều Chương trình đào tạo trong một nhà trường, ví dụ các Chương
trình Cơ sở, Ban A, Ban C. Các chương trình này có sự phân bổ tiết học thời khóa biểu khác nhau.
Nhập, điều chỉnh các chương trình Đào tạo
- Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu -->Thuộc tính trường học.
- Trong hộp hội thoại Thông tin trường nhấn nút lệnh Chương trình đào tạo. Hộp hội thoại
Chương trình đào tạo dạng sau xuất hiện.
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- Muốn tạo thêm một Chương trình đào tạo nhấn nút
, sau đó nhập tên Chương trình đào tạo tại
vị trí Tên chương trình đào tạo và nhấn nút Cập nhật.
- Muốn hủy, xóa chương trình đào tạo (cuối cùng) nhấn nút lệnh
.
- Nhấn nút Kết thúc để đóng hộp hội thoại này.
Mặc định đối với các trường THPT phần mềm sẽ khởi tạo sẵn 3 chương trình đào tạo CO SO, BAN
A và BAN C. Tuy nhiên người dùng có thể thay đổi, bổ sung mới hoặc xóa các chương trình đào
tạo này.
Chú ý:
- Chỉ cho phép khởi tạo không quá 10 Chương trình đào tạo.
- Bắt buộc phải có tối thiểu 01 Chương trình đào tạo. Đối với các trường THCS và Tiểu học, phần
mềm sẽ tự động tạo ra 01 Chương trình đào tạo với tên là CHUAN.

4.2.2. Nhập danh sách lớp
Trong phần mềm TKB, các lớp học được xác định bởi Tên lớp của mình, tên lớp không có quá 5
ký tự. Lệnh Nhập Danh sách lớp có chức năng nhập các lớp học trong nhà trường bao gồm các
lớp học một buổi (sáng hoặc chiều) và lớp học 2 buổi (học cả sáng và chiều).
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện Nhập dữ liệu/Nhập lớp hoặc nhấn nút lệnh
trên
thanh công cụ Input Data.
Hộp thoại Nhập danh sách lớp xuất hiện.
+ Các lớp học sáng, học chiều được chia thành hai danh sách tương ứng ở bên trái, bên phải.
Chương trình cho phép xếp TKB cho một lớp học cả ngày, do đó, nếu lớp nào học cả ngày thì sẽ
xuất hiện ở danh sách cả hai bên. Các lớp học 2b cũng hiện trong danh sách này nhưng với màu thể
hiện khác biệt.
+ Khu vực nhập dữ liệu lớp nằm ở bên phải cửa sổ nhập liệu.
+ Hàng phía dưới cùng là các nút lệnh chính của lệnh: Thêm, Cập nhật, Xóa lớp, Xếp lại.
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Các thao tác chính trong cửa sổ nhập danh sách lóp học bao gồm:
1. Nhập lớp mới
Nhấn nút lệnh Thêm. Sau đó nhập các lớp mới tại vị trí Tên lớp. Có thể nhập nhiều tên lớp một
lần. Ví dụ có thể gõ “10A 10B 10C” để nhập đồng thời 3 lớp là 10A, 10B và 10C. Đồng thời chọn
Ca học, khối lớp hệ thống và các thông tin khác như Vị trí lớp, Tổng số học sinh, Số học sinh nữ
ngay trên màn hình. Bấm nút Cập nhật để đưa dữ liệu đã nhập vào Danh sách lớp học.
Chú ý:
- Tên lớp trong phần mềm TKB theo qui định không quá 5 ký tự.
- Mỗi lớp học được nhập sẽ chỉ thuộc một trong 2 kiểu: học sáng, học chiều hoặc cả ngày.
- Khối lớp hệ thống do người dùng tích chọn trong quá trình nhập. Phần nếu tên các lớp học tuân
thủ cách đặt tên truyền thống như 10A, 11C thì phần mềm sẽ tự động xác định khối lớp hệ thống.
Việc xác định khối lớp chính xác cho từng lớp học đóng vai trò rất quan trọng.
- Có thể nhập thông tin khối lớp trong lệnh Nhập Danh sách khối lớp.
- Thông tin Chương trình Đào tạo: mỗi lớp học phải nằm trong một chương trình đào tạo (CTDT)
có trong nhà trường. Thông tin này chỉ dùng trong trường hợp các trường THPT đã phân ban.
2. Sửa thông tin của một lớp trong danh sách
Dùng chuột chọn một lớp trong danh sách (sáng hoặc chiều) sau đó sửa lại các thông tin của lớp
này và nhấn nút Cập nhật.
Chú ý: Có thể thay đổi thông tin Tên lớp, thay đổi ca học từ Sáng <--> Cả ngày, Chiều <--> Cả
ngày hoặc ngược lại. Có thể thay đổi lớp học từ Sáng <--> Chiều và ngược lại nếu lớp học này
chưa xếp thời khóa biểu.
3. Xóa một lớp trong danh sách
Dùng chuột chọn một lớp trong danh sách (sáng hoặc chiều) và bấm nút lệnh Xóa lớp.
4. Thay đổi thứ tự của lớp trong danh sách
Thứ tự của các lớp học trong danh sách lớp sáng hoặc chiều dùng khi in TKB toàn trường theo lớp.
Nếu muốn xóa thay đổi thứ tự các lớp học này thực hiện thao tác đơn giản sau: dùng chuột chọn lớp
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cần di chuyển trong danh sách, sau đó bấm các nút lệnh ,
để dịch chuyển lớp này lên hoặc
xuống một hàng trong danh sách.
5. Thông tin vị trí lớp học
Thông tin này liên quan đến khái niệm Địa điểm (vị trí) nhà trường. Mỗi trường cho phép định
nghĩa tối đa là 10 địa điểm. Các địa điểm này được đánh số từ 1 đến 10 và có thể đặt tên riêng cho
mỗi vị trí. Mỗi lớp học bắt buộc phải nằm trong một địa điểm của nhà trường. Tên địa điểm trường
có thể được nhập từ lệnh Nhập dữ liệu-->Thuộc tính trường học.
6. Nhập các thông tin ràng buộc bổ sung
Nút lệnh Thông tin thêm có phép nhập thêm các thông tin ràng buộc bổ sung cho mỗi lớp học.

Các thông tin ràng buộc của lớp học bao gồm:
- Phân công phòng học cho lớp (đối với các lớp đặc biệt không có phòng học truyền thống).
- Các chỉ số dùng để đánh giá thời khóa biểu lớp.
Chú ý quan trọng:
- Lớp học được khởi tạo mặc định trong hệ thống sẽ có tính chất
, nghĩa
là lớp học này được học trong một phòng học riêng biệt gọi là phòng học truyền thống.
- Lớp học không có phòng học truyền thống được gọi là các lớp đặc biệt. Các lớp học đặc biệt sau
khi đã xếp thời khóa biểu xong sẽ được phân bổ phòng học bằng lệnh RAD.
Cần xem thêm thông tin chi tiết về mô hình phòng học bộ môn, phòng học đa năng để hiểu rõ hơn
về các lớp đặc biệt và lệnh RAD.
7. Sắp xếp lại danh sách lớp
Nút lệnh Xếp lại dùng để sắp xếp lại các lớp trong danh sách theo thứ tự từng khối và tên lớp học.

4.2.2. Nhập khối lớp
1. Phân loại Khối lớp
Khối lớp là một tập hợp các lớp học trong nhà trường. Phần mềm phân biệt 2 loại khối lớp:
- Khối lớp hệ thống: là các khối lớp do phần mềm đã tạo sẵn mang tính hệ thống, người dùng
không thể thay đổi hoặc xóa các khối lớp này. Các khối lớp hệ thống bao gồm: Toàn trường, khối
sáng, khối chiều, khối 1, khối 2, ...., khối 12. Với khối hệ thống không được phép xóa, thay đổi
tên gọi. Chỉ được phép thay đổi thành viên của khối lớp.
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- Khối lớp tự định nghĩa: là các khối lớp không phải là hệ thống do người dùng tự khởi tạo trong
quá trình làm việc. Đối với các khối tự định nghĩa, người dùng sẽ có toàn quyền thay đổi tên gọi,
xóa các khối lớp này.
2. Lệnh nhập khối lớp
Thực hiện:
Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Nhập khối lớp.
Cách 2: Nhấn nút
trên thanh công cụ Nhập dữ liệu.
Màn hình nhập, sửa khối lớp có dạng sau:
Danh sách các
khối lớp hiện
có

Khu vực nhập,
điều chỉnh các
lớp trong khối
lớp: bổ sung,
loại bỏ.

Bên trái cửa sổ là danh sách các khối lớp hiện có trong nhà trường. Bên phải màn hình là khu vực
nhập thông tin của khối lớp này.
- Điều chỉnh thông tin khối lớp: chọn khối lớp tại danh sách bên trái và điều chỉnh thông tin tại các
khung dữ liệu bên phải. Chú ý đến 2 danh sách lớp bên phải với tên gọi là Danh sách lớp và
Thành viên khối. Danh sách lớp bao gồm các lớp chưa (không) nằm trong khối lớp hiện thời.
Thành viên khối bao gồm các lớp hiện có trong khối hiện thời. Muốn bổ sung thêm một lớp vào
danh sách khối lóp, hãy chọn lớp từ danh sách lớp và nhấn nút
, muốn đưa một lớp đã có ra
khỏi danh sách khối hãy chọn lớp này trong hộp Thành viên khối và nhấn nút
. Bấm nút Cập
nhật sau khi đã nhập xong thông tin của khối lớp.
- Đối với các khối lớp hệ thống chỉ được phép thay đổi thành viên trong khối lớp này.
- Để tạo thêm khối lớp mới (gọi là khối lớp tự định nghĩa) nhấn nút Thêm, sau đó nhập tên khối
lớp và nhập thành viên của khối lớp này.
- Đối với các khối lớp tự định nghĩa, nút Xóa dùng để xóa khối lớp này khỏi danh sách các khối
lớp.
3. Bổ sung, thay đổi các lớp hệ thống
Các khối lớp không thể khởi tạo thêm hoặc xóa. Tuy nhiên các khối lớp hệ thống từ 1 đến 12 thì có
thể thay đổi (bổ sung, loại bỏ) bằng cách sau:
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- Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu -->Thuộc tính trường học.
- Kích nút lệnh Khối lớp hệ thống trong cửa sổ Thông tin trường. Màn hình điều chỉnh khối lớp hệ
thống nhà trường xuất hiện có dạng sau:

- Dùng các nút lệnh
,
để điều chỉnh khối lớp hệ thống có trong nhà trường tại khung
cửa sổ bên phải của cửa sổ trên.
- Nhấn nút Kết thúc để đóng cửa sổ này.

4.2.3. Nhập Giáo viên
Mô tả: Nhập và điều chỉnh danh sách giáo viên chính thức trong nhà trường. Chú ý chỉ nên nhập
các giáo viên được trực tiếp phân công giảng dạy. Những giáo viên không trực tiếp giảng dạy nếu
được nhập vào sẽ không có ý nghĩa trong quá trình xếp Thời khóa biểu.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Nhập giáo viên.
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- Kích nút Thêm để nhập mới một giáo viên vào danh sách giáo viên. Thông tin cần nhập của một
giáo viên gồm:
+ Tên đầy đủ, không quá 27 ký tự.
+ Mã Giáo viên, không quá 9 ký tự.
+ Nhóm (tổ chuyên môn) mà Giáo viên này nằm trong. Một giáo viên có thể nằm trong nhiều
nhóm, tổ giáo viên.
+ Giới tính.
+ Ngày tháng năm sinh.
+ Các thông tin khác như Địa chỉ, điện thoại, Email.
Chú ý đặc biệt:
+ Tên đầy đủ giáo viên chính là Họ Đệm Tên thực tế của giáo viên và có thể trùng nhau.
Thông tin này chỉ dùng tham khảo. Mã Giáo viên là thông tin quan trọng nhất của người
xếp thời khóa biểu. Mỗi giáo viên trong nhà trường phải có một Mã khác nhau. Người
xếp thời khóa biểu sẽ sử dụng Mã Giáo viên để tư duy trong quá trình làm việc với thời
khóa biểu. Mặc định phần mềm sẽ gán tự động phần tên của giáo viên cho Mã giáo viên, tuy
nhiên người dùng có thể thay đổi lại theo ý muốn.
+ Muốn gán nhóm (tổ chuyên môn) giáo viên tại vị trí Nhóm giáo viên chỉ cần kích chuột
tại các ô vuông tương ứng trong danh sách. Khi lần đầu tiên nhập giáo viên, danh sách các
tổ giáo viên là rỗng. Phần mềm sẽ có một lệnh riêng cho phép nhập nhóm giáo viên và
thành viên của các nhóm này.
+ Sau khi nhập xong thông tin giáo viên thì bấm nút Cập nhật để ghi vào danh sách.
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- Muốn sửa thông tin giáo viên đã nhập hãy dùng chuột kích chọn giáo viên muốn sửa, thông tin
giáo viên này sẽ xuất hiện trở lại trong các vị trí phía bên phải. Sau khi sửa đổi thông tin thì bấm
nút Cập nhật.
- Nút lệnh Xóa dùng để xóa giáo viên khỏi danh sách. Chọn giáo viên trong danh sách, bấm nút
Xóa, sau đó chọn nút Đồng ý trong hộp hội thoại có dạng tương tự sau:

- Muốn thay đổi thứ tự giáo viên trong danh sách hãy chọn giáo viên cần thay đổi thứ tự và bấm các
nút lệnh
,
nằm ở bên phải danh sách giáo viên này.
- Nút lệnh Sắp xếp dùng để tự động sắp xếp lại thứ tự danh sách giáo viên theo một trong 3 cách:
theo mã giáo viên, thứ tự từ điển của Tên + Họ đệm của giáo viên và theo nhóm chuyên môn (tổ)
giáo viên. Nhấn nút lệnh Sắp xếp, một cửa sổ nhỏ có dạng sau:

Chọn một trong 3 cách và nhấn nút Thực hiện để tiến hành sắp xếp lại danh sách giáo viên.
- Để kết thúc công việc bấm nút Đóng.

4.2.4. Lệnh nhập Nhóm Giáo viên
Mô tả: Cho phép cập nhật dữ liệu về các nhóm giáo viên. Đây chính là các nhóm hay tổ chuyên
môn giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý giảng dạy trong nhà trường.
Mỗi nhóm (hay tổ chuyên môn) giáo viên sẽ bao gồm các thông tin sau:
- Tên nhóm.
- Thành viên: các giáo viên tham gia vào nhóm này. Cho phép một giáo viên nằm trong nhiều tổ
giáo viên khác nhau.
- Các môn học do nhóm này đảm nhiệm.
Nhóm giáo viên trong phần mềm TKB có các ý nghĩa quan trọng sau:
1- Dùng để gán các ràng buộc giáo viên. Mỗi nhóm, tổ giáo viên có thể có các ràng buộc riêng như
Họp, ngày nghỉ, tiết nghỉ, ...
2- Dùng cho lệnh nhập PCGD. Thông thường việc nhập phân công chuyên môn sẽ theo từng tổ,
nhóm chuyên môn.
Thực hiện: Nhấn nút
trên thanh công cụ hoặc thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Nhập nhóm giáo
viên.
Màn hình nhập liệu có dạng sau.
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Mô tả màn hình: phía trái là danh sách nhóm (tổ chuyên môn) của giáo viên cần nhập. Khung
thông tin nhóm xuất hiện phía bên phải màn hình. Các thông tin của mỗi nhóm giáo viên cần nhập
là:
+ Tên của nhóm giáo viên.
+ Thành viên nhóm là các giáo viên nào.
+ Các môn học mà nhóm này được phân công dạy. Mỗi nhóm giáo viên được phép gán dạy nhiều
môn học.
- Muốn tạo một nhóm giáo viên mới nhấn nút Thêm, sau đó nhập dữ liệu cho nhóm này. Nhấn nút
Cập nhật khi đã nhập xong. Muốn sửa thông tin nhóm kích chuột chọn nhóm trong danh sách bên
trái và tiến hành sửa dữ liệu.
- Nhấn nút Đóng để kết thúc việc nhập dữ liệu.

4.2.5. Nhập danh sách môn học
Mô tả: Nhập danh sách môn học trong nhà trường. Thông tin chính về môn học bao gồm Mã môn
học và Tên môn học. Mã môn học tối đa là 4 kí tự và nên sử dụng chữ cái in hoa. Thông thường Mã
môn học được sử dụng để in trên các ô thời khóa biểu.
Trong quá trình tạo tệp dữ liệu TKB mới, nếu bạn đã chọn các môn học thì trên danh sách đã có sẵn
các môn đó, bạn có thể thêm, sửa, xoá nếu cần. Ngược lại, bạn sẽ phải nhập từ đầu danh sách các
môn học.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Nhập môn học.
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Màn hình nhập liệu của danh sách môn học có khuôn dạng tương tự như các màn hình nhập dữ liệu
gốc khác. Danh sách môn học nằm ở bên trái, bên phải là khu vực nhập dữ liệu chi tiết cho mỗi
môn học. Với mỗi môn học các thông số sau cần nhập.
+ Mã môn, tên môn học. Mã môn học chỉ bao gồm 4 ký tự và dùng để thể hiện trong các ô của
thời khóa biểu. Mã môn học nên dùng các chữ cái in hoa, không dấu để thể hiện ví dụ TOAN, LY,
HOA, VAN, ... Tên môn học chính là tên tiếng Việt đầy đủ của môn học này.
+ Kiểu môn Tự nhiên-Kỹ thuật hay Xã hội.
+ Môn chính: dùng để phân biệt với các môn học không là chính (môn phụ).
+ Màu của môn học: nháy chuột lên ô màu hình vuông tại vị trí Thuộc tính môn sẽ cho phép thay
đổi màu sắc của môn học này.
+ Số phòng học của môn: đây là thông tin rất quan trọng của môn học - là số lượng tối đa các tiết
học của môn học này cho phép tại một thời điểm của thời khóa biểu. Giá trị này được gán giá trị
mặc định là 300 - số lượng tối đa các lớp học trong buổi học. Thông tin này của môn học được
dùng trong các trường hợp sau:
1- Môn học này bắt buộc phải học trong các phòng học cố định trong nhà trường, do đó giá
trị này cần đặt lại bằng chính số phòng học của môn học.
Ví dụ nhà trường có đúng 2 phòng Máy tính mà tất cả các môn Tin học phải học trong
phòng học này. Khi đó giá trị Số phòng học của môn học này phải đặt lại là 2.
2- Trường hợp nhà trường muốn hạn chế số lượng giáo viên dạy đồng thời của từng môn
học.
Ví dụ nhà trường có 6 giáo viên Vật lý nhưng muốn rằng luôn có 2 giáo viên dự trữ, khi đó
giá trị Số phòng học của môn học Vật lý phải đặt lại là 4.
+ Hệ số môn học: Thông tin hệ số môn học dùng để tính toán tải dạy của lớp học và giáo viên
thông qua lệnh Báo cáo TKB.
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Nút Thêm dùng để tạo thêm một môn học mới, nút Cập nhật để ghi lại các thông tin môn học đã
thay đổi. Nút Xóa dùng để xóa môn học đang chọn khỏi danh sách. Nút Sắp xếp dùng để sắp xếp
lại các môn học theo thứ tự từ điển của Tên môn học.

4.2.6. Chuyển nhập dữ liệu DS giáo viên từ Excel
Từ phiên bản TKB 7.0, phần mềm bổ xung thêm chức năng cho phép chuyển nhập DS giáo viên từ
bảng tính Excel.
Chức năng chỉ nên được sử dụng lần đầu tiên khi nhập DS giáo viên vào phần mềm TKB. Nếu khi
đó nhà trường đã có sẵn một danh sách giáo viên có trên Excel File thì việc nhập sẽ được tiến hành
nhanh chóng bằng tính năng này của phần mềm.
Dữ liệu DS Giáo viên được cho trước trong bảng Excel bao gồm tối đa 5 cột thông tin sau:
- Mã Giáo viên.
- Họ tên Giáo viên.
- Nam/ Nữ (giới tính).
- Ngày sinh.
- Tổ chuyên môn.
Trong số các cột thông tin này hai thông tin lõi cần thiết phải có là Mã giáo viên và Họ tên đầy đủ
giáo viên.
Màn hình nhập DS giáo viên ta sẽ thấy có 1 nút lệnh nhỏ xuất hiện: Nhập từ Excel File.

Vị trí nút lệnh
chuyển nhập từ
Excel File.

Tiếp theo sẽ chuyển sang màn hình 1/3 của quá trình chuyển nhập dữ liệu từ Excel File.
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Bước 1: Nhập tên Excel File, bảng mã dữ liệu tiếng Việt và một số tham số lựa chọn cho việc
chuyển nhập.

Tại màn hình này cần nhập tên Excel File, bảng mã tiếng Việt tương ứng và lựa chọn các cách
chuyển nhập dữ liệu.
Có 3 cách chuyển nhập sau:
- Chuyển nhập mới hoàn toán. Xóa DS giáo viên hiện có trong phần mềm và chuyển mới DS giáo
viên có trong Excel File vào phần mềm.
- Chuyển nhập mới bổ sung. Cách này ngược lại với cách đầu tiên. DS giáo viên hiện có trong TKB
được giữ nguyên, danh sách mới được bổ sung thêm vào DS đã có.
- Cách thứ 3 là phần mềm tự động nhận biết giáo viên thông qua Mã giáo viên. Phần mềm sẽ tự
động ghi đè lên giáo viên đã có trong danh sách nếu có mã giáo viên trùng lặp.
Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 2: Trên màn hình sẽ xuất hiện nội dung của bảng tính Excel. Chọn thông tin trong bảng tính
Excel và nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Có thể bấm nút Quay lại để chuyển về
bước 1.
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2. Chọn kiểu
vùng dữ liệu có
chứa hàng tiêu
đề hay không.
3. Dùng chuột
bôi đen vùng dữ
liệu để chuyển
nhập. Vùng dữ
liệu chứa max là
5 cột thông tin.
4. Nhấn nút Tiếp
tục sau khi đã
chọn xong vùng
dữ liệu.

1. Chọn Sheet chính chứa dữ
liệu là DS giáo viên.
Tại bước này cần chọn vùng chứa dữ liệu cần chuyển nhập trong bảng tính Excel. Vùng dữ liệu
phải có tối thiểu 2 cột và tối đa 5 cột. Có thể chứa hàng tiêu đề hoặc không.
Bước 3: Xác định chính xác các trường thông tin cần chuyển nhập.
Tại vị trí hàng tiêu đề, dùng chuột xác định các tham số tương ứng của cột thông tin cần chuyển
nhập.
Tại vị trí hàng
tiêu đề, trên mỗi
cột xác định
thông tin sẽ
chuyển nhập là
thông tin gì
tương ứng với
dữ liệu của phần
mềm TKB.

Thông tin dùng
để phân biệt
Nam, Nữ.
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Nhấn nút Kết thúc để thực hiện việc chuyển nhập thông tin DS giáo viên.
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4.3. Nhập dữ liệu phòng học
4.3.1. Mô hình thời khóa biểu với phòng học bộ môn
Mô hình phòng học bộ môn là một khái niệm hoàn toàn mới lần đầu tiên được đưa vào phần mềm
TKB phiên bản 5.5. Với việc đưa vào khái niệm phòng học bộ môn, một loạt các định nghĩa và
khái niệm mới liên quan đến bài toán xếp thời khóa biểu xuất hiện và cần được qui định chặt chẽ,
khoa học và phải phù hợp với thực tế của việc xếp thời khóa biểu. Trong phần này trước tiên chúng
ta hãy xét một số khái niệm chính liên quan đến phòng bộ môn.
Thế nào là Phòng học Bộ Môn?
Trước tiên chúng ta cần phải trả lời câu hỏi: Phòng Bộ Môn là gì? Các khẳng định sau đây sẽ giúp
chúng ta hiểu được khái niệm phòng bộ môn và các quan niệm của phần mềm khi xây dựng đối
tượng mới này cho bài toán xếp thời khóa biểu.
- Trước hết Phòng học Bộ Môn là một Phòng học theo nghĩa bình thường. Các lớp học có thể
được xếp học trong các phòng học này. Ta có thể hình dung Phòng học theo nghĩa như các Hội
trường, Giảng đường trong mô hình các trường Đại học, Cao đẳng.
- Trong mô hình thời khóa biểu nhà trường phổ thông, trên thực tế mỗi lớp học đều đã được gán với
một Phòng học cố định. Trong khi xếp Thời khóa biểu không xảy ra hiện tượng tranh chấp phòng
học, do vậy trong mô hình phần mềm TKB từ trước đến bản 5.0 đã không có (hoặc chưa có) khái
niệm Phòng học như một đối tượng của bài toán xếp thời khóa biểu. Thực chất khái niệm Phòng
học đã luôn có và tồn tại, nhưng đối với các mô hình trong đó, mỗi lớp được gán cố định với một
phòng học, ta sẽ gọi các phòng học này là Phòng học Truyền thống. Vậy, phòng học Truyền
thống là phòng học được gắn liền với mỗi lớp học và chỉ có ý nghĩa trên thực tiễn và không có ý
nghĩa như một đối tượng của phần mềm TKB.
- Như vậy nếu không thực hiện thêm các thao tác đặc biệt nào thì mọi môn học của các lớp trong
mô hình thời khóa biểu đều mặc định học trong các phòng học truyền thống.
- Phòng học Bộ môn khác với Phòng học Truyền thống ở hai đặc thù sau:
1) Phòng học Bộ môn không được gán cố định cho bất cứ một lớp học nào.
2) Mỗi Phòng Bộ môn sẽ chỉ cho phép học (dạy) theo một số môn học nhất định. Một phòng
học như vậy không thể cho phép học mọi môn học.Phòng bộ môn phải được trang bị các thiết
bị, thí nghiệm môn học để giáo viên sẽ giảng dạy môn học này dựa trên các thiết bị dạy học
này.
Tính chất môn học của Phòng học Bộ môn?
Phòng học Bộ môn trước hết là một phòng học bình thường. Để phòng này trở thành phòng BỘ
MÔN, cần thiết phải “gán” cho phòng học này các tính chất môn học nào đó để trở thành Phòng Bộ
Môn.
Như vậy khi một Phòng Bộ Môn mới được khởi tạo và chưa được “gán” với bất cứ môn học nào thì
phòng này chưa thể trở thành phòng bộ môn thực sự và chưa thể xếp tiết học trong phòng này.
Công việc “gán” này được tiến hành thông qua lệnh Tính chất Phòng học Bộ môn của phần mềm
TKB và theo qui trình sau:
PHÒNG ---- (gán) ---> MÔN HỌC ---- (gán) ----> KHỐI LỚP
Sau khi đã được gán với các môn học và các khối lớp cụ thể, các phòng học này sẽ trở thành Phòng
Bộ Môn theo đúng nghĩa như trên thực tế cũng như trong mô hình của phần mềm.
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- Như vậy Phòng học Bộ Môn là phòng phải được gán với ít nhất một môn học và một khối lớp cụ
thể. Chỉ có các môn học với các lớp thuộc khối đã gán mới đuợc phép xếp tiết học trong phòng này.
- Một phòng bộ môn có thể được gán với nhiều môn học khác nhau và với nhiều khối học khác
nhau.
Khi nào thì lớp học sẽ được học trong phòng bộ môn?
Sau khi đã hình thành hệ thống các phòng bộ môn thì điều đó chưa có nghĩa rằng tất cả các môn
học với khối học tương ứng sẽ được học trong các phòng học này. Lý do là vì trên thực tế số lượng
các phòng bộ môn rất ít và không đủ chỗ cho tất cả các lớp học. Vì vậy chúng ta cần thực hiện thêm
một thao tác nữa là “gán” hay “phân công” cho các môn/lớp cụ thể được học hay không học trong
phòng bộ môn. Sau khi các lớp/môn đã được phân công học trong phòng bộ môn, trên thời khóa
biểu của lớp này các tiết học này sẽ bắt buộc phải xếp trong các phòng bộ môn tương ứng.
- Với mỗi lớp học, các môn học của lớp này sẽ được phân công học trong phòng bộ môn hay
phòng truyền thống. Mặc định toàn bộ các môn học của các lớp đều học trong phòng truyền thống.
Như vậy mô hình bài toán xếp thời khóa biểu có hỗ trợ phòng bộ môn là một phát triển tự nhiên
của mô hình phòng học truyền thống.
- Sau khi được phân công học trong phòng bộ môn, các môn học tương ứng bắt buộc phải xếp tiết
trong các phòng bộ môn tương ứng với môn học này.
Như vậy việc xếp tiết học trong phòng bộ môn phải tuân thủ chặt chẽ theo các qui định mà phần
mềm qui định.

4.3.2. Phòng học Bộ môn và phòng Đa năng
Từ phiên bản TKB 6.0 trở đi, bên cạnh khái niệm phòng học Bộ môn, còn có thêm khái niệm
Phòng Đa năng. Phòng học Đa năng được xác định bởi các yếu tố sau đây:
- Phòng học Đa năng (đúng như tên gọi của nó) không là phòng Bộ môn và không cần gán với bất
cứ môn học nào.
- Tất cả các lớp học, tất cả các môn học đều có thể được phân công học trong phòng Đa năng trừ ra
các môn học đã được phân công học trong phòng Bộ môn trước đó.
Phòng học Đa năng là mô hình phòng học hiện đang tồn tại khá nhiều tại Việt Nam. Việc mở rộng
khái niệm phòng học lên thành Phòng học Bộ môn và Phòng Đa năng sẽ đáp ứng tốt hơn các mô
hình phòng học trên thực tế tại Việt Nam.
Tóm lại ta có:
- Trong phần mềm TKB, các phòng học sẽ được chia làm 2 loại: phòng học bộ môn và phòng học
đa năng.
- Trong phần mềm sẽ không có đối tượng phòng học truyền thống mặc dù khái niệm này vẫn có.
- Các tiết học đã được phân công học trong phòng học Bộ môn thì chỉ được xếp trong phòng học bộ
môn.
- Các tiết không được phân công học trong phòng học bộ môn có thể được xếp vào các phòng học
đa năng. Các tiết này sẽ được gọi là tiết học truyền thống.

4.3.3. Nhập Danh sách phòng học
Lệnh cho phép nhận Danh sách các phòng học bao gồm phòng học bộ môn và phòng học Đa năng
trong nhà trường. Sau đây là các bước thực hiện:
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trên thanh công cụ Nhập

Phòng bộ môn
(M)
Phòng Đa năng
(D)

- Nhấn nút Thêm để tiến hành nhập một phòng học mới hoặc chọn phòng học trong danh sách để
thay đổi, điều chỉnh các thông số của phòng học này.
- Các thông số của một phòng học bao gồm:
+ Tại vị trí Mã phòng gõ mã phòng học tương ứng.
+ Tại vị trí Tên phòng nhập tên đầy đủ của phòng học này.
+ Tại vị trí Kiểu phòng chọn kiểu là Bộ môn hoặc Đa năng.
+ Nhập các thông tin khác của phòng học như Vị trí, dung lượng học sinh phòng học hoặc
các ghi chú thêm của phòng này.
- Nhấn nút Cập nhật để cập nhật thông tin phòng vào dữ liệu TKB.
- Muốn xóa một phòng học khỏi danh sách: đánh dấu phòng từ danh sách và kích nút lệnh Xóa.
Chú ý: Tại vị trí Kiểu phòng, chúng ta sẽ nhìn thấy 2 kiểu phòng học là phòng Bộ môn và phòng
Đa năng. Trong DS phòng phía trái tại cột Kiểu phòng, các phòng Bộ môn (ký hiệu M) và Đa năng
(ký hiệu D) sẽ được tô màu khác nhau để phân biệt.
- Nhấn nút Kết thúc để đóng cửa sổ nhập dữ liệu phòng học.

4.3.4. Gán tính chất môn học cho phòng bộ môn
Các phòng học được nhập từ lệnh trên mặc dù có kiểu là phòng Bộ môn tuy nhiên chúng chưa thực
sự là phòng bộ môn khi chưa được “gán” các tính chất cụ thể qui định được phép dạy các môn học
nào và khối lớp nào.
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Lệnh Nhập/điều chỉnh tính chất phòng bộ môn được thực hiện từ thực đơn Nhập dữ liệu-->Tính
chất phòng bộ môn hoặc nút lệnh
sau:

trên Input Data Toolbar. Màn hình nhập dữ liệu có dạng

- Để nhập tính chất của một phòng môn học cần chọn phòng này trong Danh sách Phòng học tại
danh sách phòng bên trái.
- Tại cột Môn học ở giữa kích chọn hoặc hủy chọn để “gán” môn học tương ứng cho phòng học
này.
- Với môn học đã chọn, ta cần gán tiếp các khối học tại cột Khối lớp ở bên phải cửa sổ nhập dữ
liệu.
- Nhấn nút Kết thúc để cập nhật toàn bộ dữ liệu đã điều chỉnh và đóng cửa sổ lệnh.
Chú ý quan trọng:
- Chỉ cho phép “gán” tính chất môn học cho các phòng học kiểu Phòng học Bộ môn. Không thể gán
cho các phòng học Đa năng.
- Cần rất chú ý với thao tác “hủy gán”: khi một phòng bộ môn đã xếp tiết học thì môn học này
không thể hủy gán được trong hộp hội thoại này.

4.3.5. Phân công lớp học trong phòng bộ môn
Lệnh Phân công lớp học theo phòng học bộ môn được dùng với 2 mục đích:
- Gán (hay phân công) các môn học của các lớp học cụ thể được xếp học trong phòng học bộ môn.
- Gán phòng bộ môn mặc định cho các môn học này.
Lệnh được thực hiện từ lệnh Nhập dữ liệu -->Phân công lớp học theo phòng bộ môn hoặc nút
lệnh

từ thanh công cụ Input Data.

Màn hình của lệnh có dạng sau:
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Đặt thông tin Lớp học
có hoặc không có
phòng học truyền
thống tại đây.

Kích chuột tại đây để
xác định môn học này
sẽ được phân công
dạy trong phòng bộ
môn.
(ngược lại, môn học sẽ
học bình thường trong
phòng truyền thống).
Kích chuột tại đây để
đặt phòng học mặc
định cho môn học tại
lớp này.

- Chọn buổi học, lớp học cần phân công học trong phòng bộ môn.
- Chọn môn học tương ứng tại cột Môn học.
- Kích chọn check box tại cột Học phòng môn để xác định rằng môn này cần phải học trong phòng
bộ môn tương ứng.
- Tại vị trí Phân phòng môn có thể gán tiếp phòng học mặc định cho môn học này của lớp học
hiện thời, phòng học phải chọn từ danh sách tại vị trí cột Phòng học.
- Nút Đúng với toàn khối dùng để sao chép thông tin gán phòng học từ lớp hiện thời đúng với mọi
lớp khác trong cùng khối lớp.
- Nút Đúng với các lớp dùng để sao chép thông tin gán phòng học từ lớp hiện thời đúng với một số
các lớp khác trong cùng khối lớp của lớp học này.
Chú ý: Đây là lệnh rất quan trọng của trong mô hình thời khóa biểu với phòng bộ môn. Cần đặc
biệt ghi nhớ các chú ý sau đây:
- Việc phân công một môn học trong phòng bộ môn chỉ được phép cài đặt nếu đồng thời thỏa mãn
2 điều kiện sau:
+ Phải tồn tại tối thiểu một phòng bộ môn tương ứng với môn học và khối học này.
+ Môn học này chưa xếp trên thời khóa biểu.
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- Khi một môn học đã được phân công học trong phòng bộ môn bởi lệnh này thì đây là ràng buộc
bắt buộc của hệ thống: không thể xếp thời khóa biểu môn học này trong phòng truyền thống được
nữa, trừ khi đặt lại phân công môn học trong lệnh này. buộc
- Điều kiện về phân công phòng học mặc định không là điều kiện bắt buộc. Trên TKB ta có thể
thực hiện lệnh chuyển phòng để chuyển tiết học này sang các phòng bộ môn tương đương khác.

4.4. Bảng phân công giảng dạy (PCGD)
Bảng phân công giảng dạy (PCGD) hay còn gọi là bảng phân công chuyên môn là một trong
những dữ liệu quan trọng nhất của thời khóa biểu. Bảng PCGD được thiết lập theo mỗi thời khóa
biểu (học kỳ) của nhà trường. Bảng này lưu trữ thông tin phân công cụ thể giáo viên phải dạy các
lớp học nào, dạy các môn học gì và số tiết cần xếp trong một tuần là bao nhiêu. Toàn bộ công việc
liên quan đến nhập dữ liệu PCGD có thể chia thành 3 việc chính sau:
1- Nhập số tiết phân công chuẩn cho các môn học / khối lớp trong nhà trường.
2- Nhập bảng PCGD
3- Kiểm tra dữ liệu đã nhập

4.4.1. Thông tin số tiết chuẩn môn học cho các khối học/CTDT
Thông tin về số tiết chuẩn môn học theo các khối lớp dùng để làm chuẩn để gán tự động khi nhập
bảng PCGD cho từng giáo viên, lớp học. Mặc định phần mềm sẽ tự động gán các tiết chuẩn này
cho từng loại trường (Tiểu học, THCS và THPT). Người dùng sau đó có thể thay đổi lại cho phù
hợp với qui định hiện hành.
Cách thực hiện: Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu --> Số tiết chuẩn của môn học. Màn hình xuất
hiện để nhập thông tin này có dạng:
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Công việc nhập, thay đổi được thực hiện đối với mỗi môn học cho các khối học và phân bổ theo
buổi sáng hoặc chiều. Sau khi chọn đúng các thông tin trên, việc thay đổi số tiết chuẩn được thực
hiện theo thứ tự sau:
- Chọn Chương trình đào tạo.
- Trên mỗi dòng Môn học, nhập thông tin số tiết chuẩn tương ứng cho các khối lớp và các buổi
sáng, chiều. Chú ý rằng số tiết = 0 chứng tỏ khối lớp không học môn học này.
Nhấn nút Kết thúc để ghi toàn bộ các thay đổi dữ liệu và thoát khỏi lệnh, nhấn nút Hủy lệnh để
hủy toàn bộ công việc nhập từ khi thực hiện lệnh này.

4.4.2. Nhập dữ liệu Bảng phân công giảng dạy (PCGD)
Mô tả: Nhập dữ liệu về phân công giảng dạy (PCGD), dữ liệu này sẽ là cơ sở để xếp Thời khoá
biểu.
Bảng PCGD là một trong những bảng dữ liệu phức tạp nhất của công việc xếp Thời khóa biểu.
Bảng này chỉ ra tại một lớp, giáo viên nào sẽ dạy môn học nào và dạy bao nhiêu tiết trong một tuần.
Mỗi Thời khóa biểu sẽ bao gồm 2 bảng PCGD, một bảng là PCGD sáng, một là PCGD chiều.
Để tránh nhầm lẫn cho quá trình nhập dữ liệu, chúng ta sẽ gọi mỗi bộ phân công Giáo viên,
Môn học, Lớp học được gọi là một PCGD.
Phần mềm TKB hỗ trợ 4 kiểu nhập bảng PCGD:
1- Nhập theo môn học.
2- Nhập theo lớp.
3- Nhập theo giáo viên.
4- Nhập theo khối lớp và nhóm giáo viên.
Trong các kiểu nhập trên, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ cách nhập thứ 4 là kiểu nhập tối ưu và hợp lý
nhất đối với nhà trường. Các kiểu nhập khác sẽ được giới thiệu sơ lược và không được coi là kiểu
nhập dữ liệu hay của bảng PCGD.
Thực hiện: Nhấn nút
trên thanh công cụ nhập dữ liệu hoặc thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Bảng
phân công giảng dạy. Màn hình nhập có dạng tương tự sau:

Ta có thể chia ra việc nhập bảng PCGD làm hai loại chính:
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- Nhập bảng PCGD theo khối và nhóm giáo viên. Đây là cách nhập liệu chính của bảng PCGD.
- Nhập bảng PCGD theo các cách khác (theo lớp, môn học hoặc giáo viên).
Các bước tổng quát nhập một bảng PCGD gồm:
- Bước 1: Xác định ca học của PCGD cần nhập. Có thể thực hiện một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh PCGD/Buổi sáng (Buổi chiều).
+ Cách 2: Trên thanh công cụ phân công giảng dạy, kích nút buổi sáng có hình
(hoặc nút buổi
chiều có hình ).
- Bước 2: Chọn kiểu nhập bảng PCGD phù hợp với yêu cầu bằng cách kích vào các nút tương ứng
trên thanh công cụ nhập bảng phân công giảng dạy.

+ Nhập PCGD theo môn học: Kích nút

(hay lệnh PCGD/Nhập/Theo môn học).

+ Nhập PCGD theo giáo viên: Kích nút

(hay lệnh PCGD/Nhập/Theo giáo viên).

+ Nhập PCGD theo lớp: Kích nút

(hay lệnh PCGD/Nhập/Theo lớp học).

+ Nhập PCGD theo khối lớp và nhóm giáo viên: Kích nút
(hay lệnh PCGD/Nhập/Theo khối
lớp). Đây là kiểu nhập dữ liệu mặc định và tối ưu nhất đối với người sử dụng.
- Bước 3: Nhập bảng PCGD theo cách đã chọn bằng cách nhập dữ liệu trực tiếp trên lưới. Thực
hiện các thao tác nhập, xóa, điều chỉnh thông tin lưới.
- Bước 4: Kết thúc việc nhập bảng PCGD bằng lệnh PCGD/Đóng hoặc kích nút
trên thanh công
cụ phân công giảng dạy.
Chú ý quan trọng:
- Trong khi nhập PCGD không thực hiện bất cứ một lệnh nhập dữ liệu nào khác. Cần kết thúc lệnh
nhập PCGD trước khi thực hiện bất cứ lệnh nào khác của phần mềm.
- Không nhất thiết phải nhập PCGD trước khi xếp TKB. Phần mềm cho phép nhập, điều chỉnh bảng
PCGD nhiều lần, sau khi đã xếp một phần thời khóa biểu nhà trường. Tuy nhiên cần rất thận trọng
khi nhập thông tin PCGD. Vì dữ liệu PCGD sẽ có liên quan trực tiếp đến thời khóa biểu của toàn
trường.

1. Nhập PCGD theo Khối lớp và nhóm giáo viên
Mô tả màn hình nhập dữ liệu
Kiểu nhập bảng PCGD theo Khối lớp và Nhóm là hợp lý và hay được dùng nhất trên thực tế. Cửa
sổ nhập liệu sẽ có dạng như sau:
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Thực đơn và
thanh công cụ
riêng của lệnh
nhập bảng
PCGD
Khu vực chọn
môn học và
khối lớp để
nhập.

Danh sách giáo
viên theo các
nhóm hoặc toàn
trường.

Khu vực lưới
dùng để nhập dữ
liệu PCGD

Các khu vực chính nhập liệu của lệnh:
- Danh sách Giáo viên: Danh sách giáo viên nằm ở bên trái cửa sổ lệnh. Khi lần đầu tiên thực hiện
lệnh toàn bộ giáo viên sẽ hiện trong danh sách này.

Cột Danh sách Giáo viên
- mặc định hiện DS toàn trường.
- có thể hạn chế chỉ hiện giáo viên theo từng
nhóm, tổ chuyên môn.

Tuy nhiên có thể thay đổi chỉ cho phép hiện giáo viên trong từng tổ, nhóm chuyên môn. Việc nhập
bảng PCGD theo từng nhóm, tổ giáo viên rất thuận tiện và phù hợp với yêu cầu trên thực tế của các
nhà trường.
- Tiêu đề hàng: môn học và khối lớp: Bình thường, phần mềm sẽ hiện toàn bộ các môn học và
các khối lớp tương ứng với buổi học hiện thời. Nếu chúng ta hạn chế thể hiện giáo viên theo nhóm
thì chỉ các môn học mà nhóm này được phân công dạy mới xuất hiện trên màn hình.
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Số tiết chuẩn
theo khối của
CTDDT hiện
thời.

Ô lưới hiện
thông tin PCGD
của một giáo
viên với một
môn học và một
khối lớp.

DS giáo viên tổ TOÁN. Lưới sẽ hiện
các môn học Sinh hoạt, Toán tương ứng
với nhóm giáo viên Toán này.
- Lưới - khu vực nhập liệu chi tiết: tại mỗi ô lưới là khu vực nhập PCGD chi tiết cho mỗi giáo
viên tương ứng với môn học và khối lớp. Chú ý cách thể hiện thông tin PCGD này trên lưới.
10G, 10H, 10M. Số tiết được phân
công cho PCGD này trùng với số tiết
chuẩn của CTDT hiện thời.
10D(3), 11A(6). Số tiết được phân
công khác với số tiết chuẩn của CTDT
hiện thời.

- Thực đơn và thanh công cụ: là nơi thực hiện các lệnh điều khiển chung của màn hình nhập bảng
PCGD.
Các bước nhập dữ liệu bảng PCGD
Bước 1: Chọn nhóm giáo viên.
- Kích đúp chuột hoặc chuột phải vào Danh sách giáo viên hoặc ô tiêu đề Giáo viên, xuất hiện các
thực đơn con tương ứng như sau:
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Ý nghĩa của các lựa chọn từ các thực đơn trên như sau:
+ Toàn bộ giáo viên: Toàn bộ giáo viên trong trường sẽ được đưa vào danh sách giáo viên
để nhập PCGD.
+ Chọn nhóm giáo viên: Nhập PCGD cho một nhóm giáo viên được chọn. Bạn nên sử dụng
chức năng này, bởi thay vì phải chọn một giáo viên trong toàn trường, bạn chỉ cần chọn một
giáo viên trong một nhóm mà số lượng giáo viên chỉ từ 10-20. Sau khi chọn nhóm và ấn
nút Thực hiện, danh sách giáo viên trong nhóm được đưa vào danh sách và trên lưới bên
phải sẽ chỉ xuất hiện các môn học của nhóm giáo viên này/
+ Tạo nhóm giáo viên: Tạo nhóm giáo viên mới trực tiếp trong màn hình PCGD. Lệnh này
tương đương với lệnh Nhập dữ liệu/Nhập nhóm giáo viên.
+ Thêm giáo viên vào nhóm: Nếu trong danh sách giáo viên được đưa vào còn thiếu một
giáo viên nào đó bạn có thể đưa thêm giáo viên này vào nhóm ngay trong màn hình PCGD
thông qua chức năng này.
Chú ý: Chức năng Thêm một giáo viên vào nhóm chỉ có tác dụng hiển thị giáo viên trên
danh sách, nhóm ở đây chỉ là nhóm được hiển thị chứ không phải là một nhóm giáo viên
thực sự. Muốn thêm giáo viên này vào nhóm bạn phải thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/ Nhóm
giáo viên.
+ Đưa giáo viên ra khỏi danh sách: Chức năng này ngược với Thêm giáo viên vào nhóm.
Chú ý: Giáo viên đó chỉ được “đưa ra”, không hiển thị trên danh sách nữa chứ không phải
là bị xoá. Mọi PCGD của giáo viên đó vẫn không thay đổi.
+ Chọn môn học: cho phép chọn các môn học sẽ xuất hiện trên lưới của bảng PCGD.
Bước 2: Chọn môn học.
- Kích đúp chuột hoặc chuột phải vào ô Môn học (trên tiêu đề hàng bên phải phía trên àn hình).
Thực đơn con dạng sau xuất hiện:

- Thực hiện lệnh Chọn môn học từ thực đơn được đưa ra. Hộp hội thoại chọn môn học xuất hiện.
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Có thể chọn một hoặc nhiều môn học bằng cách kích chuột kết hợp với các phím Shift hoặc Ctrl.
Các môn học được chọn sẽ được đưa vào lưới để nhập PCGD. Nhấn nút Thực hiện để bổ sung các
môn học vào bảng PCGD.
- Nếu muốn loại bỏ một môn học khỏi lưới nhập PCGD, chọn lệnh Đưa môn học ra khỏi danh
sách.
Chú ý: Lệnh chỉ đưa môn học khỏi màn hình hiển thị chứ không xoá PCGD của môn học này.
- Muốn thực sự xoá mọi phân công giảng dạy của môn học này, chọn lệnh Xoá PCGD của môn
học. Sau đó chọn nút Đồng ý trong hộp hội thoại để khẳng định việc Xóa dữ liệu này. Chú ý rằng
việc xóa dữ liệu PCGD sẽ kéo theo xóa toàn bộ các tiết học cụ thể tương ứng trên thời khóa biểu
của các PCGD này.

Ví dụ trong hình ảnh trên nếu ta chọn Đồng ý thì toàn bộ các tiết Sinh hoạt trên thời khóa biểu toàn
trường sẽ bị xóa và môn Sinh hoạt sẽ phải nhập lại Phân công giảng dạy.
Bước 3: Chọn khối lớp.
- Sau khi chọn môn học cần phân công, bước tiếp theo bạn hãy chọn khối lớp để hiển thị bên dưới
môn học. Việc hiển thị khối lớp phụ thuộc vào từng cột môn học.
Chú ý: Bạn không thể chọn được “Khối sáng”, “Khối chiều”, “Khối Toàn trường” bởi trong chức
năng này các khối lớp trên không được hiển thị.
- Kích đúp chuột hoặc chuột phải vào ô Khối lớp. Thực đơn con dạng sau xuất hiện:

- Lệnh Chọn khối lớp dùng để chọn các khối lớp sẽ hiển thị trên lưới của màn hình nhập PCGD.
Chú ý rằng mặc định phần mềm sẽ hiển thị tất cả các khối lớp có lớp học trong ca học hiện thời.
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- Lệnh Đưa khối lớp ra khỏi danh sách sẽ xóa cột khối lớp hiện thời khỏi màn hình nhập bảng
PCGD. Chú ý rằng chỉ đưa ra khỏi màn hình chứ không Xóa dữ liệu PCGD của khối lớp này.
- Bạn có thể thay đổi số tiết mặc định của môn học hiện thời được gán cho một khối thông qua
chức năng Thay đổi số tiết mặc định.

Nhập giá trị số tiết chuẩn sẽ thay đổi trong hộp hội thoại. Chọn tiếp các lựa chọn:
+ Các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo: giá trị số tiết chuẩn này sẽ tự động gán lại cho toàn bộ
các PCGD đã nhập trong ô tương ứng với môn và khối lớp hiện thời.
+ Giữ nguyên số tiết của các lớp đã nhập: giá trị số tiết chuẩn mới không ảnh hưởng đến các
PCGD đã nhập.
Nhấn nút Kết thúc để thay đổi Số tiết chuẩn, nút Hủy lệnh dùng để hủy bỏ lệnh này.
Ví dụ: Giả sử số tiết mặc định của môn KTNN cho khối 7 là 1 tiết/1 tuần. Nhưng trong trường bạn
khối 7 phải học môn này 2 tiết/1 tuần. Khi đó, nhấn chuột vào ô khối 7 tại môn KTNN, chọn Thay
đổi số tiết mặc định. Hãy nhập lại giá trị 2 cho số tiết chuẩn môn học. Sau đó nhấn Kết thúc.
Chú ý: Số tiết chuẩn của khối lớp cho phép nhập trong khoảng từ 1 đến 15. Có thể gán số tiết chuẩn
của khối lớp thông qua lệnh Nhập dữ liệu/Số tiết chuẩn của môn học.
Bước 4: Nhập dữ liệu trên lưới.
Sau khi đã hoàn thành các công đoạn mang tính “thủ tục” đã nêu trên ta có thể bắt đầu công việc
nhập dữ liệu PCGD trực tiếp trên lưới. Trước tiên cần hiểu rõ ý nghĩa của thể hiện dữ liệu trên lưới
này.

- Tại mỗi ô lưới sẽ ghi các lớp học trong khối lớp, môn học hiện thời do giáo viên tương ứng giảng
dạy. Số tiết được phân công hoặc trùng với số tiết chuẩn (không hiện ra trên lưới nếu giá trị này
trùng với số tiết chuẩn) hoặc được chỉ rõ trong các dấu ngoặc tròn nếu giá trị được phân công khác
với số tiết chuẩn.
- Những ô có mầu vàng là ô hiện thời, muốn nhập PCGD cho một giáo viên A dạy môn B tại khối
C bạn chỉ việc di chuyển ô hiện thời tới ô tương ứng trên bảng PCGD sau đó gõ tên lớp vào. Có thể
gõ nhiều lớp, các lớp cách nhau bởi dấu phảy hoặc dấu cách. Số tiết được phân công chính là số tiết
được gán chuẩn cho khối.
Ví dụ: Bạn muốn giáo viên Đặng Văn Thử dạy môn Sinh vật cho lớp 12D với số tiết mặc định là 2,
hãy chuyển ô hiện thời tới hàng giáo viên Đặng Văn Thử, cột khối 12 thuộc môn Sinh vật nhập vào
12D.
- Có thể nhập thông tin PCGD bằng chuột như sau: kích chuột phải trên lưới, thực đơn như sau xuất
hiện:
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Thực hiện lệnh Chọn lớp, một cửa sổ danh sách các lớp xuất hiện cho phép chọn để đưa vào lưới.
Các lớp 11A,
11C, 11H, 11M,
11N chưa được
phân công dạy đối
với môn học hiện
thời.
Các lớp 11D, 11G
đã được phân
công trước đó cho
giáo viên hiện
thời

Chú ý rằng trong danh sách trên chỉ xuất hiện các lớp học chưa được phân công giảng dạy cho các
giáo viên khác. Trong cửa sổ trên tích chuột chọn lớp sẽ đưa lớp đó vào ô lưới, tích chuột hủy chọn
sẽ đưa lớp ra khỏi ô lưới. Sau khi chọn các lớp xong nhấn nút lệnh Kết thúc để đóng cửa số này lại.
- Để sửa bảng PCGD, kích chuột trên ô thuộc giáo viên cần sửa, nhấn phím Space hoặc nhấn F2,
sau đó bạn có thể sửa theo ý muốn.
Chú ý: Nếu trường hợp trong khối có lớp học học khác với số tiết cho phép của cả khối, bạn hãy
viết lại số tiết riêng của lớp đó vào trong ngoặc. Giả sử khối 12 có số tiết mặc định của môn Sinh
vật là 2, riêng lớp 12A lại học môn Sinh vật 3 tiết/1 tuần, vậy thay vì chỉ nhập 12A ta nhập 12A(3).

- Muốn xóa dữ liệu tại một ô lưới có thể làm một trong hai cách sau đây:
+ Chọn ô lưới và nhấn phím Delete.
+ Kích chuột phải trên ô và chọn tiếp Xóa PCGD.
Với cả 2 cách trên, sau đó cần chọn Đồng ý cho hộp hội thoại khẳng định xuất hiện tiếp theo có
dạng.
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- Khi làm việc trên ô lưới, bạn có thể điều khiển toàn bộ PCGD của toàn bộ khối lớp hiện thời bằng
cách chọn lệnh PCGD toàn khối. Cửa sổ tiếp theo sẽ xuất hiện toàn bộ các lớp của khối lớp hiện
thời.

Toàn bộ các lớp
thuộc khối 11 xuất
hiện ở đây. Ta có
thể kích hoạt để
chọn hoặc hủy
chọn bất cứ lớp
nào.

Tại đây ta có thể gán thêm hoặc xóa PCGD của một lớp bất kỳ. Nhấn nút Kết thúc để thực hiện các
thay đổi đã chọn, nút Hủy lệnh để hủy và đóng cửa sổ.
Bước 5: Kiểm tra lại bảng PCGD.
Sau khi nhập xong bảng PCGD bạn nên kiểm tra lại thật cẩn thận bởi đây là công việc rất quan
trọng.
- Thực hiện lệnh PCGD/Kiểm tra hoặc nút lệnh
trên thanh công cụ, màn hình thông báo các lỗi
khi nhập PCGD sẽ được hiển thị. Qua màn hình này bạn sẽ nắm được các thông tin về việc nhập
bảng PCGD như:
+ Các môn học chưa được phân công.
+ Các lớp có số giờ phân công không chuẩn xác.
+ Các giáo viên có số giờ được phân công quá cao.
+ Các lớp thuộc hơn 1 khối hoặc có khối lớp trống.
Bước 6: Kết thúc lệnh.
Thực hiện lệnh PCGD/Đóng hoặc kích nút
trên thanh công cụ phân công giảng dạy.

2. Các lệnh khác trên màn hình nhập PCGD
1- Thay đổi CTDT hiện thời.
Trong trường hợp nhà trường có nhiều chương trình đào tạo (CTDT), ví dụ các trường THPT phân
ban, trên dòng tiêu đề của lưới chỉ hiện số tiết chuẩn của một CTDT mà thôi. Để thay đổi CTDT
hiện thời thực hiện thao tác sau: nhấn nút
trên thanh công cụ hoặc lệnh PCGD -->Chương
trình đào tạo để thay đổi CTDT hiện thời này. Hộp hội thoại dạng sau xuất hiện.
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Chọn CTDT và nhấn nút Kết thúc.
2- Xóa toàn bộ bảng PCGD.
Để xóa nhanh toàn bộ bảng PCGD cho buổi học hiện thời nhấn nút lệnh
trên thanh công cụ và
trả lời hộp hội thoại sau bằng cách nháy vào nút Đồng ý để thực hiện lệnh hoặc nút Không để hủy
lệnh.

3- Sao chép PCGD từ Sáng --> Chiều và ngược lại.
Sau khi đã nhập xong bảng PCGD nhà trường cho một buổi học có thể sử dụng lệnh Sao chép
PCGD để thực hiện việc sao chép toàn bộ bảng PCGD đã nhập cho các lớp thuộc buổi học khác.
Như vậy lệnh Sao chép bảng PCGD sẽ thực hiện việc sao chép toàn bộ bảng PCGD từ Sáng -->
Chiều nếu buổi học hiện thời là Sáng và ngược lại nếu buổi học hiện thời là Chiều. Chú ý là lệnh
chỉ sao chép PCGD của các lớp đã khai báo là học cả ngày.
Thực hiện lệnh: nhấn nút
trên thanh công cụ hoặc lệnh PCGD --> Sao chép bảng PCGD từ
thực đơn chương trình. Hộp hội thoại tương tự sau xuất hiện:

Nhấn nút Đồng ý để thực hiện hoặc nút Không để hủy lệnh.

3. Nhập PCGD theo cách khác
Ngoài cách nhập bảng PCGD đã nêu trên, phần mềm còn cho phép nhập theo các kiểu khác nhau:
theo lớp, theo môn học, theo giáo viên. Tất cả các cửa sổ nhập liệu này đều có chung một số thao
tác chính như sau:
Bước 1: Thêm một PCGD mới.
- Thực hiện lệnh PCGD/Thêm mới hoặc kích nút
trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy.
- Chọn giáo viên từ danh sách bằng cách kích chuột vào ô Giáo viên.
- Chọn môn học từ danh sách bằng cách kích chuột vào ô Môn học.
- Chọn lớp học từ danh sách bằng cách kích chuột vào ô Lớp học.
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- Chọn số tiết học từ danh sách bằng cách kích chuột và ô Số tiết.
- Kích chuột vào nút Thêm mới để thêm phân công vừa nhập vào danh sách.
- Muốn xóa một PCGD vừa nhập thì chọn PCGD cần xóa rồi kích chuột vào nút Xóa.
- Kích nút Kết thúc để kết thúc việc nhập một PCGD mới.

Bước 2: Thay đổi bảng PCGD.
- Chèn một dòng PCGD vào trước dòng hiện thời (dòng đang được chọn trên lưới của bảng
PCGD) theo một trong ba cách sau:
+ Cách 1: Từ thực đơn, thực hiện lệnh PCGD/ Chèn.
+ Cách 2: Kích nút
trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy.
+ Cách 3: Nhấn phím Insert trên bàn phím.
- Để xoá một dòng trên bảng PCGD, chọn dòng cần xoá, thực hiện một trong ba cách sau:
+ Cách 1: Từ thực đơn, thực hiện lệnh PCGD/ Xóa.
+ Cách 2: Kích nút trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy.
+ Cách 3: Nhấn phím Delete trên bàn phím.
- Nếu có phân công giảng dạy cần thay đổi thông tin, chọn dòng cần thay đổi, thực hiện theo một
trong bốn cách sau:
+ Cách 1: Từ thực đơn, thực hiện lệnh PCGD/ Sửa.
+ Cách 2: Trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy, kích nút .
+ Cách 3: Nhấn phím Enter.
+ Cách 4: Kích đúp vào dòng cần thay đổi.
Bước 3: Tổng kết PCGD.
- Để xem toàn bộ bảng PCGD theo Môn học có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Thực hiện lệnh PCGD/Thống kê theo môn học.
+ Cách 2: Trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy kích nút
.
- Để xem toàn bộ bảng PCGD theo Giáo viên bạn thực hiện theo một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Thực hiện lệnh PCGD/Thống kê theo giáo viên.
+ Cách 2: Trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy kích nút
.
Lệnh này cho biết tên Giáo viên, buổi dạy, lớp dạy, môn dạy và số tiết dạy, giúp người sử dụng
nhanh chóng kiểm tra tính đúng đắn của PCGD.
- Để xem toàn bộ bảng PCGD theo Lớp bạn thực hiện theo một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Thực hiện lệnh PCGD/Thống kê theo lớp học.
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+ Cách 2: Kích nút
trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy.
Lệnh này cho biết tên Lớp, buổi, Môn học nào, Giáo viên nào dạy, dạy bao nhiêu tiết và lớp đó học
bao nhiêu tiết trong tuần.
Bước 4: Kiểm tra bảng PCGD.
- Từ thực đơn PCGD thực hiện lệnh Kiểm tra hoặc trên thanh công cụ nhập phân công giảng dạy
kích chuột vào nút .
- Lệnh này rất quan trọng, nó cho phép biết ngay tình hình phân công và tính đúng đắn của toàn bộ
bảng PCGD trong một buổi (sáng hoặc chiều). Cụ thể:
+ Cho biết các môn chưa được phân công của 1 lớp.
+ So sánh PCGD từng Lớp đối với tất cả các Môn học theo số tiết chuẩn.
+ Những giáo viên có số tiết phân công vượt định mức.
+ Các lớp thuộc hơn 1 khối hoặc khối trống.
Bước 5: Kết thúc lệnh.
Thực hiện lệnh PCGD/Đóng hoặc kích nút
trên thanh công cụ phân công giảng dạy.

4.4.3. Chuyển nhập bảng PCGD từ Excel File
Từ phiên bản TKB 7.0 sẽ có thêm một chức năng quan trọng: chuyển nhập bảng PCGD trực tiếp từ
bảng tính Excel.
Bảng PCGD là một trong những bảng dữ liệu lớn nhất cần nhập cho mỗi thời khóa biểu học kỳ.
Với phần mềm TKB, người dùng có thể nhập trực tiếp bảng PCGD trong một cửa sổ lệnh rất thuận
tiện. Tuy nhiên một số nhà trường đã nhập trước bảng PCGD trong một bảng tính Excel, do vậy
phát sinh nhu cầu cần chuyển nhập tự động bảng PCGD từ Excel vào dữ liệu của phần mềm.
Để thực hiện được chức năng này, yêu cầu là chưa xếp bất kỳ tiết học nào trên TKB nhà trường.
Trên màn hình lệnh nhập PCGD ta sẽ thấy xuất hiện biểu tượng

trên thanh công cụ.

Nút lệnh
chuyển nhập
bảng PCGD
từ Excel File
trên thanh
công cụ.

Công việc chuyển nhập dữ liệu PCGD sẽ được tiến hành qua 4 bước sau đây.
Bước 1: Nhập tên Excel File và chọn bảng mã tiếng Việt của dữ liệu cần chuyển nhập. Nhấn nút
Tiếp tục để chuyển sang bước 2.
Bước 2: Lựa chọn các kiểu khuôn dạng bảng tính chứa dữ liệu cần chuyển nhập.
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Sau khi chọn kiểu khuôn dạng dữ liệu nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

1. Chọn tên
tệp Excel tại
đây.
2. Chọn bảng
mã tiếng Việt
của tệp Excel
tương ứng.
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Có 2 kiểu khuôn dạng dữ liệu PCGD của bảng tính cần chuyển nhập:
Dạng 1:
Hàng tiêu đề trên cùng là DS
môn học. Có thể bất kỳ Tên
hoặc Mã môn học. Người
dùng được quyền can thiệp
lựa chọn.

Cột trái là DS giáo viên trong nhà
trường. Có thể chọn là Tên giáo
viên hoặc Mã giáo viên. Phần
mềm tự động nhận biết, người
dùng không thể can thiệp.

Trên các ô lưới là danh sách
các lớp học cách nhau bởi
dấu cách hoặc dấu phảy.

Dạng 2:
Hàng tiêu đề trên cùng là DS
các lớp học. Người dùng
được quyền can thiệp lựa
chọn các lớp học này khi
chuyển nhập.

Cột trái là DS các môn học. Có thể
chọn là Tên môn hoặc Mã môn
học. Phần mềm tự động nhận biết,
người dùng không thể can thiệp.

Trên các ô lưới là Mã giáo
viên. Phần mềm tự động nhận
biết, người dùng không thể
can thiệp.

Bước 3: Dùng chuột chọn vùng chứa dữ liệu PCGD của nhà trường. Chú ý chọn cả vùng chứa các
cột và hàng tiêu đề của vùng dữ liệu.
Ví dụ hình dưới đây là mô hình khuôn dạng dữ liệu Dạng 1 của bảng PCGD.
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Bước 4: Tại bước này người dùng sẽ phải lựa chọn các thông tin bổ sung cho từng hàng hoặc cột
dữ liệu cần chuyển nhập.
Hình dưới đây mô tả Dạng 1 của mô hình dữ liệu bảng PCGD.
Tại hàng này chọn từng
môn học cho mỗi cột dữ
liệu chuyển nhập.

Tại vị trí này chọn từng
GV muốn chuyển nhập.

Nhấn nút Kết thúc để tiến hành công việc chuyển nhập dữ liệu.

4.4.4. Nhập bảng phân công giảng dạy lớp 2b
Từ phiên bản TKB 11, lệnh Nhập bảng phân công giảng dạy lớp 2b có ý nghĩa hoàn toàn mới như
sau:
- Lệnh này sẽ nhập một bảng PCGD cho tất cả các lớp trong nhà trường, bảng này sẽ dùng cho cả
sáng và chiều.
- Nếu lớp học sáng thì thông tin PCGD chính là buổi sáng.
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- Nếu lớp học chiều thì PCGD chính là buổi chiều.
- Nếu lớp học cả 2 buổi thì PCGD này là của cả 2 buổi học.
Thao tác: nháy chuột lên biểu tượng
trên thanh công cụ Nhập dữ liệu hoặc lệnh trên thực đơn
Nhập dữ liệu  Nhập bảng Phân công giảng dạy lớp 2b.
Giao diện của lệnh như sau.

Một số đặc điểm chính của giao diện này:
- Giao diện hoàn toàn tương tự và gần như giống lệnh Nhập bảng phân công giảng dạy lớp bình
thường theo từng buổi học. Điểm khác biệt cơ bản đây là giao diện nhập phân công giảng dạy cho
cả 2 buổi học, do đó sẽ không có nút lệnh sáng, chiều cho từng buổi riêng biệt.
- Tất cả các lệnh đã có trong lệnh nhập bảng PCGD cho từng buổi học được kế thừa hoàn toàn
trong lệnh này, điểm khác biệt chỉ là phân công giản dạy trong lệnh này sẽ dùng cho mỗi lớp học
cho cả 2 buổi.
- Thông tin PCGD của lệnh này sẽ đồng bộ hoàn toàn với bảng PCGD của từng buổi đã được nhập
trong lệnh nhập PCGD từng buổi học. Ví dụ một lớp học với môn học nào đó, trong lệnh PCGD
từng buổi đã nhập sáng học 3 tiết, chiều học 2 tiết, thì trong lệnh nhập PCGD 2 buổi này sẽ lập tức
thể hiện 3 + 2 = 5 tiết.
- Ngược lại khi chúng ta nhập PCGD 2 buổi học cho một lớp và một môn học thì chương trình sẽ tự
động phân bổ đều cho cả 2 buổi sáng, chiều.
- Người nhập có thể tự phân bổ PCGD 2 buổi bằng tay như sau: nháy chuột phải trên ô, xuất hiện
một popup như hình sau, lệnh Phân bổ dùng để phân bổ bằng tay.

Phân bổ bằng tay PCGD 2 buổi
cho thông tin tại ô hiện thời.
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Xuất hiện hộp hội thoại Phân bổ PCGD lớp 2b như hình sau. Chức năng chính của hộp hội thoại
này là cho phép người dùng có thể phân bổ trực tiếp số tiết phân công cho một lớp, một môn học
cho hai buổi sáng và chiều.

Môn học hiện thời.
Nháy các nút +, này để phân bổ
tăng, giảm cho buổi
sáng.

Chọn lớp học tại đây.
Nháy các nút +, - này để
phân bổ tăng, giảm cho
buổi chiều.

Chú ý: không được phân bổ số tiết < số tiết đã xếp trên thời khóa biểu.
Khi phân bổ xong nháy nút Đồng ý để thực hiện việc phân bổ, ngược lại nháy nút Hủy lệnh.
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4.5. Nhập thông tin ràng buộc Thời khóa biểu
Ràng buộc Thời khóa biểu là các thông tin liên quan đến yêu cầu môn học, yêu cầu và ràng buộc
của từng giáo viên, từng nhóm giáo viên trong khi xếp thời khóa biểu. Chính các ràng buộc này làm
cho việc xếp thời khóa biểu trở nên khó khăn và làm này sinh bài toán xếp lịch nổi tiếng trong lý
thuyết thuật toán. Các ràng buộc dữ liệu thời khóa biểu thường không thống nhất và tự mâu thuẫn,
do vậy không thể có chung một lời giải tối ưu cho tất cả các thời khóa biểu. Người thụ hưởng thời
khóa biểu trong nhà trường là các giáo viên, học sinh và các lớp học. Không có một tiêu chuẩn
chung nào cho tất cả các thời khóa biểu của lớp học và giáo viên. Thông tin ràng buộc thời khóa
biểu của phần mềm được chia làm 3 loại sau:
1 - Các ràng buộc của từng giáo viên hoặc nhóm giáo viên.
2 - Các yêu cầu sư phạm của các môn học.
3 - Các ràng buộc chung của toàn trường.
Sau đây là mô tả các thao tác nhập liệu ràng buộc cho thời khóa biểu của 3 loại đã nêu.

4.5.1. Nhập yêu cầu, ràng buộc Giáo viên
Mô tả: Vấn đề khó khăn nhất khi xếp TKB là giải quyết các yêu cầu, ràng buộc về mặt con người.
Thế mạnh của phần mềm TKB nói chung là hỗ trợ người xếp thời khoá biểu giải quyết các yêu cầu
này một cách dễ dàng hơn.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Yêu cầu giáo viên. Màn hình
Nhập yêu cầu giáo viên xuất hiện:
Khu vực nhập các yêu
cầu chung của giáo viên

Chọn buổi sáng, chiều để
nhập ràng buộc riêng cho
từng buổi học

Ràng buộc đến từng tiết
học trên thời khóa biểu

Nhập thông tin ràng buộc
bổ sung của giáo viên
Bước 1: Chọn giáo viên cần nhập ràng buộc.
Chọn giáo viên cần nhập ràng buộc từ danh sách trong mục
, cũng có
thể kích các nút mũi tên <-- hoặc --> để chuyển đến giáo viên liền trước hay liền sau giáo viên hiện
thời theo thứ tự trong danh sách.
Bước 2: Nhập các ràng buộc chính.
- Trong màn hình nhập ràng buộc giáo viên có 2 phần chính:
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Yêu cầu chung:
+ Số tiết dạy lớn nhất trong buổi: số tiết dạy lớn nhất cho phép trong một buổi học của giáo viên.
+ Số tiết dạy lớn nhất trong ngày: số tiết dạy lớn nhất cho phép trong một ngày bao gồm 2 buổi học
của giáo viên.
+ Thời gian chờ dạy lớn nhất (Max Empty): số tiết liên tục lớn nhất mà giáo viên này có thể phải
ngồi chờ trong một buổi học để đợi tại trường.
+ Tổng thời gian chờ dạy trong tuần Total Empty): Tổng số các tiết phải chờ dạy cho phép của
giáo viên trong cả tuần.
+ Hai ràng buộc bổ sung là Không dạy liên tục qua trưa và Chỉ dạy 1 buổi của lớp 2b.
Yêu cầu riêng cho mỗi buổi sáng và chiều:
+ Đăng ký theo tiết yêu cầu của giáo viên như Hạn chế, Bận, Nghỉ, Họp, Rỗi. Trong các điều kiện
ràng buộc này, điều kiện Họp là một ràng buộc cứng, nghĩa là không thể xếp tiết học bình thường
vào vị trí đã đăng ký ràng buộc là Họp.
+ Dạy từ tiết ... đến ... tiết: đăng ký yêu cầu cụ thể của giáo viên dạy trong khoảng thời gian cố
định trong buổi học.
+ Số ngày nghỉ trong tuần: đăng ký số ngày nghỉ cả 2 buổi trong tuần.
+ Số buổi nghỉ: đăng ký số buổi nghỉ dạy (trong buổi hiện thời - Sáng hoặc Chiều) trong tuần.
+ Chỉ dạy vào các ngày: đăng ký dạy vào các buổi học cụ thể trong tuần. Như vậy các buổi không
đăng ký chính là các buổi học yêu cầu nghỉ.
- Để nhập dữ liệu vào bảng yêu cầu Giáo Viên, bạn chỉ cần kích chuột vào các thực đơn tương ứng
và chọn những giá trị theo ý muốn.
Bước 3: Nhập các ràng buộc khác.
- Ngoài các ràng buộc trên bạn có thể nhập một số loại ràng buộc khác thông qua nút lệnh Ràng
buộc khác.

Các ràng buộc về địa điểm:
Nếu trường bạn có hai hay nhiều địa điểm lớp, một số các yêu cầu ràng buộc giáo viên về địa điểm
sẽ nảy sinh như:
+ Chỉ dạy một địa điểm trong một buổi học.
+ Số lượng địa điểm dạy trong một buổi học.
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+ Chỉ dạy một địa điểm trong một ngày.
+ Số tiết nghỉ tối thiểu giữa hai địa điểm lớp.
Chương trình sẽ tự động kiểm tra yêu cầu này và thông báo nếu có vi phạm.
+ Một ngày chỉ dạy một địa điểm: Một giáo viên có thể dạy nhiều địa điểm khác nhau, nhưng trong
một ngày giáo viên có thể yêu cầu chỉ dạy một địa điểm.
Chú ý: Nếu chức năng này được kích hoạt nó sẽ phủ định chức năng bên dưới.
+ Dạy một địa điểm trong buổi: Một ngày giáo viên có thể dạy được nhiều địa điểm, nhưng trong
một buổi giáo viên đó chỉ có thể dạy một địa điểm. Nếu giáo viên đó có thể dạy trong một buổi
nhiều địa điểm thì có thêm 2 thông số: Số lượng địa điểm có thể dạy trong buổi và Số tiết nghỉ giữa
2 địa điểm.
Các thông tin khác:
Trong ô thông tin này bạn có thể nhập các thông tin không thể lượng hoá được, điều này sẽ hỗ trợ
thêm cho người xếp TKB thực hiện tốt công việc.
- Xác định các thông tin cần nhập trong các mục tương ứng.
- Kích nút Kết thúc để ghi lại những thay đổi, nhấn nút Huỷ lệnh để huỷ bỏ lệnh.
Bước 4: Cập nhập các yêu cầu ràng buộc.
Kích nút Cập nhật để lưu lại các yêu cầu ràng buộc của giáo viên vừa nhập.
Bước 5: Kết thúc lệnh.
- Kích nút Kết thúc để ghi lại những thay đổi, nhấn nút Huỷ lệnh để huỷ bỏ lệnh.

4.5.2. Nhập ràng buộc nhóm giáo viên
Mô tả: Nhập các yêu cầu ràng buộc cho một nhóm giáo viên.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Nhập yêu cầu nhóm giáo viên.

- Yêu cầu ràng buộc của nhóm giáo viên hoàn toàn tương tự như các yêu cầu của từng giáo viên.
Chú ý:
- Thuộc tính chỉ dạy vào các ngày: Mặc định giáo viên sẽ dạy vào mọi ngày trong tuần.
- Số tiết dạy lớn nhất trong buổi: Mặc định số tiết dạy lớn nhất trong buổi là 5.
- Số tiết dạy lớn nhất trong ngày: Mặc định số tiết dạy lớn nhất trong ngày là 10.
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- Dạy từ tiết ... đến tiết ...: Mặc định là dạy từ tiết 1 đến tiết 5.

4.5.3. Các ràng buộc dùng chung cho toàn trường
Ngoài các ràng buộc của từng giáo viên hoặc nhóm giáo viên, một số yêu cầu ràng buộc có thể xác
định dùng chung cho tất cả giáo viên toàn trường. Các ràng buộc này bao gồm:
- Số tiết lớn nhất dạy trong một buổi.
- Số tiết lớn nhất dạy trong một ngày.
- Thời gian chờ dạy lớn nhất trong buổi học.
- Tổng số tiết chờ dạy lớn nhất trong tuần.
Để đặt các giá trị trên thực hiện lệnh Lệnh chính/Các lựa chọn/TKB.
Vậy là một giáo viên có rất nhiều ràng buộc: Ràng buộc riêng của từng giáo viên, ràng buộc toàn
trường, ràng buộc nhóm giáo viên, và rất có thể giáo viên đó cùng thuộc nhiều nhóm giáo viên
khác nhau.
Ví dụ: Một giáo viên yêu cầu tổng số tiết chờ dạy của mình là 1, nhưng tổng số tiết chờ dạy toàn
trường là 3 và tổng số tiết chờ dạy của nhóm giáo viên có giáo viên đó là 2. Vậy cần phải lựa chọn
hệ số ràng buộc nào, theo yêu cầu giáo viên hay nhóm giáo viên hay toàn trường?
Từ những phân tích, đánh giá thực tế, việc chọn lựa các hệ số này thực hiện như sau:
- Nếu ràng buộc không được gán cho giáo viên và nhóm giáo viên: Hệ số của ràng buộc đó được
xác định từ nhóm toàn trường.
- Nếu ràng buộc đã được gán cho giáo viên: Hệ số của ràng buộc được xác định trực tiếp từ hệ số
yêu cầu ràng buộc của giáo viên (bỏ qua nhóm giáo viên và toàn trường).
- Nếu ràng buộc không được gán cho giáo viên, nhưng được gán cho một số nhóm giáo viên chứa
giáo viên đó: Hệ số của ràng buộc được xác định thông qua tất cả các nhóm, sao cho chúng thoả
mãn yêu cầu của tất cả các nhóm giáo viên.
Việc xác định như thế nào phụ thuộc vào tính chất của từng ràng buộc cụ thể:
Số tiết trống lớn nhất: Giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được gán cho giáo viên, nhóm giáo viên
chứa giáo viên và toàn trường.
Tổng số tiết trống trong tuần: Giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được gán cho giáo viên, nhóm giáo
viên và toàn trường.
Số tiết dạy trong một buổi: Giá trị lớn nhất trong các giá trị được gán cho giáo viên, nhóm giáo
viên chứa giáo viên và toàn trường.
Số tiết dạy trong một ngày: Giá trị lớn nhất trong các giá trị được gán cho giáo viên, nhóm giáo
viên chứa giáo viên và toàn trường.
Dạy từ tiết m đến tiết n: Tiết đầu m là số nhỏ nhất trong các tiết đầu, tiết cuối n là số lớn nhất
trong các tiết cuối.
Số ngày nghỉ trong tuần: Giá trị lớn nhất trong các giá trị được gán cho giáo viên, nhóm giáo viên
chứa giáo viên và toàn trường.
Số buổi (sáng hoặc chiều) nghỉ: Giá trị lớn nhất trong các giá trị được gán cho giáo viên, nhóm
giáo viên chứa giáo viên và toàn trường.
Chỉ dạy vào các ngày xác định: Là hợp của tất cả các ngày của tất cả các nhóm chứa giáo viên.
Yêu cầu họp, bận, nghỉ, hạn chế cố định: Là hợp của tất cả các nhóm chứa giáo viên.
Vậy bạn có thể thấy rằng chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu “khắt khe” nhất trong những yêu cầu
ràng buộc giáo viên.
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Khi bạn xếp hoặc chỉnh sửa TKB, nếu như có ràng buộc nhóm giáo viên bị vi phạm thì chương
trình sẽ tự động kiểm tra và thông báo ra màn hình sự vi phạm ràng buộc này.

4.5.4. Nhập yêu cầu môn học
Mô tả: Nhập yêu cầu môn học xuất phát từ tính sư phạm và chuyên môn của môn học.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Thuộc tính môn học. Màn hình sau xuất hiện:

- Có hai loại nhập ràng buộc môn học: Áp dụng cho lớp học một ca (gồm 15 tính chất) và áp dụng
cho lớp học hai ca (gồm 2 tính chất).
- Kích các nút tương ứng để gán ràng buộc cho các môn học của các lớp. Các tính chất môn học bắt
buộc phải được áp dụng cho một môn học và phải được gắn cho một lớp hoặc một nhóm lớp.

- Chọn buổi Sáng - Chiều, vì yêu cầu của môn có thể khác nhau giữa hai buổi.
- Kích đúp chuột trên tên môn học cần nhập ràng buộc hoặc chọn môn học rồi kích nút Bổ sung để
xác định các lớp hoặc các khối lớp có những ràng buộc của môn học.
- Kích nút Kết thúc để dừng việc nhập ràng buộc môn học.
Chú ý: Nếu trường không có lớp học hai ca, ràng buộc áp dụng cho lớp học hai ca sẽ ẩn.
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4.6. Các lệnh nhập dữ liệu khác
4.6.1. Chỉnh sửa các thuộc tính của trường
Mô tả: Nhập và chỉnh sửa các thông số về trường học, năm học, học kỳ, và Tỉnh/Thành phố. Tên
trường, niên khoá và các thông số khác sẽ là căn cứ để in Thời khoá biểu nhà trường sau này. Các
thông tin trên thường được khai báo khi tạo tệp dữ liệu TKB mới.
Thực hiện: Từ thực đơn chính, thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Thuộc tính trường học.

- Nhập thông tin về nhà trường trong các mục tương ứng,
- Nếu nhà trường có nhiều địa điểm học thì kích nút Địa điểm và nhập các địa chỉ địa điểm học.
Cho phép tối đa với một nhà trường có 10 địa điểm học.

- Kích nút Khối lớp hệ thống nếu cần điều chỉnh các khối lớp hệ thống từ 1 đến 12 của nhà trường.

Chọn khối trong danh sách bên trái, nhấn nút  để bổ sung vào danh sách các khối học trong
trường. Ngược lại chọn khối trong danh sách bên phải, nhấn nút  để loại bỏ khỏi danh sách khối
học trong nhà trường.
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Chú ý: Các khối hệ thống “Khối 1”, ..., "Khối 12" và 3 khối hệ thống còn lại "Toàn trường", "Khối
sáng" và "Khối chiều" có chung một đặc điểm quan trọng là không thể xóa, đổi tên và tự động nhận
biết thành viên khi khởi tạo lớp mới.

4.6.2. Nhập một số ngày nghỉ trong năm
Mô tả: Ngày nghỉ là các ngày lễ lớn, ngày do nhà trường quy định phụ thuộc vào lý do khách quan,
... Ngày nghỉ không có tác dụng trong khi xếp Thời khoá biểu toàn trường mà chỉ có tác dụng tính
ra số tiết hoặc tổng tiết dạy của từng Giáo viên hay tất cả các Giáo viên trong một khoảng thời gian
nào đó.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Công cụ/Nhập ngày nghỉ.

- Kích nút Thêm mới để nhập thêm một ngày nghỉ.
- Chọn Kết thúc nếu chấp nhận ngày vừa nhập, Huỷ lệnh để huỷ bỏ.
- Nút Xoá cho phép xoá đi một ngày nghỉ được chọn trong danh sách.
- Nút Xoá hết cho phép xoá tất các ngày nghỉ.
- Nút Kết thúc chấp nhận toàn bộ công việc vừa thực hiện, nút Huỷ lệnh - huỷ bỏ.
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CHƯƠNG V.
Các lệnh chuẩn bị và xếp thời khóa biểu
Sau khi nhập xong dữ liệu bao gồm các bảng dữ liệu gốc của thời khóa biểu (lớp, môn học, giáo
viên, bảng PCGD) và các ràng buộc thời khóa biểu, chúng ta có thể bắt đầu công việc chuẩn bị cho
việc xếp chính thức thời khóa biểu. Đây là những công việc và thao tác quan trọng trước khi tiến
hành công việc chính của xếp thời khóa biểu là tinh chỉnh, điều chỉnh và quản lý thông tin thời
khóa biểu.

5.1. Các công việc chuẩn bị xếp thời khóa biểu
Các công việc chuẩn bị xếp thời khóa biểu sẽ bao gồm:
1. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ phần dữ liệu gốc và ràng buộc đã nhập.
2. Tạo khuôn cho thời khóa biểu các lớp học.
3. Xếp trước một số môn học đặc biệt và giáo viên cần ưu tiên.
4. Tiến hành xếp tự động thời khóa biểu cho toàn trường.
Sau đây là mô tả chi tiết các công việc trên.

5.2. Kiểm tra dữ liệu đã nhập
Kiểm tra dữ liệu đã nhập của thời khóa biểu là công việc bắt buộc và rất quan trọng của tất cả
người dùng phần mềm trước khi bắt đầu tiến hành các công việc trực tiếp liên quan đến xếp thời
khóa biểu. Đầu ra của bài toán thời khóa biểu (các thời khóa biểu của các lớp và giáo viên) là kết
quả của các quan hệ logic chặt chẽ của dữ liệu đầu vào. Nếu dữ liệu nhập không chính xác, kết quả
đầu ra sẽ sai và hậu quả là ta phải làm lại từ đầu. Công việc kiểm tra dữ liệu nhập có thể chia làm
các loại việc sau đây:
1- Kiểm tra dữ liệu gốc Thời khóa biểu
2- Kiểm tra thông tin nhập trong bảng PCGD liên quan đến phân bổ tiết dạy cho các giáo viên và
lớp học.
3- Kiểm tra tính mâu thuẫn của các ràng buộc môn học và giáo viên.

1. Kiểm tra dữ liệu gốc Thời khóa biểu
Kiểm tra các thông tin gốc đã nhập của Thời khóa biểu như Lớp học, Môn học, Giáo viên và các
ràng buộc môn học, giáo viên.

2. Kiểm tra thông tin nhập trong bảng PCGD
Trong cửa sổ nhập bảng Phân công giảng dạy có một lệnh kiểm tra cho phép phát hiện các thông
tin có thể mâu thuẫn về dữ liệu đã nhập. Để thực hiện lệnh này hãy nhấn biểu tượng
công cụ.
Các thông tin xuất hiện trong hộp hội thoại bao gồm:
- Trang 1: Các môn học chưa được phân công dạy theo các lớp.

trên thanh
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- Trang 2: Các thông tin về sự khác nhau giữa số tiết được phân công cho các môn học với số tiết
chuẩn.

- Trang 3: Các giáo viên được phân công dạy quá nhiều tiết.
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- Trang 4: Các khối lớp chưa có thành viên nào.

Các thông tin trên sẽ giúp người xếp thời khóa biểu kiểm tra lại thông tin đã nhập có chính xác
không.

3. Kiểm tra tính mâu thuẫn của các ràng buộc môn học và giáo viên
Phần mềm có chức năng kiểm tra các mâu thuẫn ràng buộc của môn học và giáo viên. Có 3 loại
lệnh như vậy:
1. Lệnh kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc mức toàn trường.
2. Lệnh kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc mức từng lớp học.
3. Lệnh kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc của từng giáo viên.
Các lệnh này sẽ được trình bày kỹ trong các chương sau của tài liệu này.

5.3. Tiết Chào cờ và tiết Không học trên Thời khóa biểu lớp
Trên thời khóa biểu của các lớp học có 2 khái niệm rất quan trọng, đó là tiết CHÀO CỜ và tiết
KHÔNG HỌC.
Tiết CHÀO CỜ:
Chào cờ là một tiết đặc biệt trên thời khóa biểu có ý nghĩa như sau:
- Toàn bộ các lớp học trong một ca học (sáng hoặc chiều) đều phải có chung một tiết Chào cờ. Như
vậy tiết này hoặc không có hoặc nếu có thì có ở tất cả các lớp học và tại một vị trí cố định trên thời
khóa biểu.
- Tiết Chào cờ chỉ có thể là 1 tiết.
- Thông thường tiết Chào cờ sẽ vào tiết 1 thứ 2 cho các lớp. Tuy nhiên tùy từng nhà trường tiết này
có thể đặt tại một vị trí bất kỳ trên thời khóa biểu.
- Tiết Chào cờ chỉ được ghi trên thời khóa biểu lớp và không ghi trên các thời khóa biểu giáo viên
hay phòng học.
Tiết KHÔNG HỌC:
Tiết KHÔNG HỌC dùng để định dạng và tạo khuôn cho các lớp học. Trong một tuần, tổng số tiết
có thể được phân công dạy cho mỗi lớp là 6 ngày x 5 tiết = 30 tiết. Số tiết thực có thể được phân
công sẽ là 30 - tiết Chào cờ = 29. Tuy nhiên tổng số tiết được phân công cho mỗi lớp học thường
không vượt quá 29. Như vậy trên thời khóa biểu của các lớp học sẽ xuất hiện các ô trống. Tiết
Không học có vai trò định khuôn trước cho các vị trí rỗng này.
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Người xếp thời khóa biểu có nhiệm vụ xác định vị trí các tiết Không học cho toàn bộ các lớp học
trong nhà trường trước khi xếp thời khóa biểu.

Trong ví dụ trên ta thấy:
- Toàn trường có tiết Chào cờ vào tiết 1 thứ 2.
- Lớp hiện thời có 2 tiết Không học vào các tiết 5 thứ 3 và thứ 4. Vậy số tiết học trong tuần của lớp
này là 30 - 1 (chào cờ) - 2 (không học) = 27 tiết.

5.4. Lệnh Xếp Môn học
Lệnh Xếp Môn học dùng để thực hiện các lệnh và thao tác quan trọng trước khi xếp tự động hoàn
toàn thời khóa biểu. Để thực hiện lệnh này nhât nút lệnh
Lệnh chính -->Xếp Môn học từ thực đơn của phần mềm.
Cửa sổ chính của lệnh có dạng sau:

trên thanh công cụ chính hoặc lệnh



Các chức năng
chính của lệnh.



Thông số bổ sung cho
lệnh xếp tiết giáo viên
chủ nhiệm.





Chọn phạm vi
thực hiện lệnh.

Khu vực chọn vị
trí cụ thể trên
thời khóa biểu

Từ cửa sổ này có thể thực hiện được các chức năng sau:
- Xếp một hoặc một số tiết cố định cho các môn học cần xếp trước.
- Xếp (hoặc hủy xếp) các tiết KHÔNG HỌC.
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- Xếp (hoặc hủy xếp) tiết CHÀO CỜ.
- Xếp tiết giáo viên chủ nhiệm.
1. Xếp tiết cố định cho các môn học cần xếp trước.
Lệnh này cho phép thực hiện việc xếp 1 tiết học của môn học đã chọn cho tất cả các lớp trong phạm
vi vào một vị trí cố định cho các lớp sáng hoặc chiều. Thông thường lệnh này được dùng để xếp các
tiết Sinh hoạt cho tất cả các lớp toàn trường.
- Chọn chức năng: Xếp môn học.
- Chọn môn học từ thực đơn con bên phải lệnh, vị trí 1.

- Chọn phạm vi tại vị trí 2. Có thể chọn từng khối lớp hoặc toàn trường.
- Chọn vị trí cần xếp trên thời khóa biểu tại vị trí 3.

Chỉ được phép kích chọn 1 ô tại buổi Sáng và 1 ô tại buổi chiều.
- Nhấn nút Thực hiện để tiến hành xếp.
Chú ý: có thể thực hiện chức năng này nhiều lần và liên tục.
2. Xếp tiết KHÔNG HỌC.
Chức năng này cho phép xếp hoặc xóa các tiết Không học trên các thời khóa biểu lớp.
- Chọn chức năng: Xếp tiết không học tại vị trí 1.
- Chọn phạm vi tại vị trí 2. Có thể chọn từng khối lớp hoặc toàn trường.
- Chọn Xếp tiết hoặc Hủy xếp.
- Chọn vị trí cần xếp trên thời khóa biểu tại vị trí 3.
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Có thể chọn nhiều vị trí trên lưới thời khóa biểu.
- Nhấn nút Thực hiện.
Chú ý: Việc xếp hoặc xóa các tiết KHÔNG HỌC trên thời khóa biểu lớp có thể thực hiện trực tiếp
trên các thời khóa biểu trong các lệnh Xem/Điều chỉnh dữ liệu chính của phần mềm như Main
Loop, Show All, Browse Teacher.
3. Xếp tiết CHÀO CỜ.
Chức năng này cho phép xếp tiết Chào cờ trên thời khóa biểu lớp của tất cả các lớp trong buổi học.
- Chọn chức năng: Chào cờ tại vị trí 1.
- Tại khu vực 4 chọn vị trí tiết trong buổi sáng hoặc chiều để xếp tiết Chào cờ.

- Nhấn nút Thực hiện.
Chú ý: Các tiết CHÀO CỜ không thể xóa bởi lệnh này. Muốn xóa các tiết chào cờ hãy thực hiện
lệnh Lệnh chính --> Xóa toàn bộ TKB.
4. Xếp tiết giáo viên chủ nhiệm.
Lệnh này có chức năng xếp một số tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp vào một ngày cố định trong
tuần. Ý nghĩa chính của chức năng này là: các giáo viên chủ nhiệm lớp vào ngày có môn Sinh hoạt
sẽ được xếp tiết bổ sung môn học khác.
- Chọn chức năng: Xếp tiết giáo viên chủ nhiệm tại vị trí 1.
- Tại khu vực 2 chọn các thông số của lệnh: Chọn môn tương ứng với môn Sinh hoạt (giáo viên dạy
môn này sẽ là giáo viên chủ nhiệm), Chọn Số lượng tiết sẽ được xếp.

- Nhấn nút Thực hiện.
Chú ý: Phần mềm TKB hiện tại chưa có chức năng đánh dấu các giáo viên chủ nhiệm cho các lớp
học, do vậy cần đánh dấu giáo viên chủ nhiệm thông qua một môn học.

5.5. Lệnh Xếp toàn bộ (SF)
Mô tả: Ngoài những tính năng mạnh được kế thừa từ những phiên bản trước, từ phiên bản TKB 5.0
đã bổ sung một chức năng mang tính đột phá đó là “Xếp toàn bộ thời khoá biểu”. Lần đầu tiên
100% khối lượng công việc xếp TKB được máy thực hiện một cách tự động chỉ trong vài phút.
Chức năng đặc biệt này được đặt tên SF (Start - Finish) với ý nghĩa: Bấm nút Start (Bắt đầu),
ngồi đợi và bấm nút Finish (Kết thúc) để hoàn thiện một Thời khóa biểu.
Chức năng “Xếp toàn bộ thời khoá biểu” được thực hiện tuần tự qua 5 giai đoạn: Kiểm tra điều
kiện thực hiện, Xếp đại trà, Hoàn thiện, Kết thúc và Tối ưu.
Thực hiện:
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Bước 1: Khởi tạo lệnh.
Thực hiện lệnh Lệnh chính/Xếp toàn bộ (SF) hoặc nút lệnh
mềm.

trên thanh công cụ chính của phần

Bước 2: Thiết lập các thông số cần thiết trước khi xếp thời khoá biểu.
- Lựa chọn phạm vi cần xếp thời khoá biểu là Buổi sáng hoặc Buổi chiều.
- Tích chọn các thông số trong phần Các lựa chọn:
+ Kiểm tra và khoá tiết Sinh hoạt là lựa chọn khoá hoặc không khoá tiết Sinh hoạt cố định trong
quá trình máy xếp tự động. Nếu lựa chọn này được đánh dấu thì bắt buộc môn Sinh hoạt phải được
xếp trước cho tất cả các lớp. Ngược lại, nếu lựa chọn này được chọn mà môn Sinh hoạt chưa xếp
xong thì máy không cho tiếp tục.
+ Lựa chọn Giữ nguyên trạng thái thời khoá biểu hiện thời nếu được đánh dấu sẽ cho phép giữ lại
tất cả các tiết học đã được xếp trước. Ngược lại, các tiết xếp trước có thể bị thay đổi vị trí trong quá
trình xếp tự động.
+ Lựa chọn Tối ưu thời khoá biểu cho phép thực hiện hay không việc tối ưu thời khoá biểu sau giai
đoạn Kết thúc xếp.
- Lựa chọn các yêu cầu giáo viên và môn học trong phần Chọn yêu cầu giáo viên và Môn học:
+ Nút lệnh Lựa chọn cho phép xác định các ràng buộc môn học và yêu cầu giáo viên có thể phá vỡ
trong quá trình xếp tự động.
+ Nút Xếp môn học cho phép xếp trước một môn học vào thời khoá biểu.
Bước 3: Xếp tự động thời khoá biểu.
- Kích chọn nút Bắt đầu để thực hiện xếp thời khoá biểu.
- Quy trình xếp tự động được thực hiện một cách tuần tự qua 5 giai đoạn sau:
+ Kiểm tra điều kiện thực hiện: Phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện ràng buộc và phân tích khả
năng xếp tự động của lệnh. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện lỗi phần mềm sẽ thông báo lỗi
tương ứng và lập tức dừng lệnh.
+ Xếp đại trà: Đây là giai đoạn thực hiện xếp đại trà thời khoá biểu thoả mãn mọi yêu cầu của môn
học cũng như của giáo viên, thông thường giai đoạn này thực hiện xếp được > 90% khối lượng
công việc.
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+ Hoàn thiện: Giai đoạn này thực hiện xếp các tiết học còn lại và lược bỏ bớt một số yêu cầu giáo
viên cũng như ràng buộc môn học.
+ Kết thúc: Giai đoạn này thực hiện xếp bằng được các tiết học đã không thể xếp được ở 2 giai
đoạn trên. Trong giai đoạn này có thể phá vỡ các ràng buộc giáo viên, môn học hoặc phá vỡ dữ liệu
thời khóa biểu đã xếp từ trước.
+ Tối ưu: Giai đoạn này thực hiện việc tối ưu TKB để có được thời khoá biểu hợp lý nhất thoả mãn
tối đa các yêu cầu giáo viên và tính chất môn học.
Bước 4: Cập nhật thời khóa biểu.
- Để cập nhật thời khoá biểu kích chọn nút Kết thúc.
Chú ý: Trong quá trình thực hiện lệnh có thể bấm nút Dừng bất cứ lúc nào để kết thúc công việc.

5.6. Lệnh xếp tự động thời khóa biểu (cũ)
Mô tả: Lệnh xếp tự động Thời khóa biểu theo thuật toán duyệt tối ưu.
Khi thực hiện lệnh từ thực đơn Lệnh chính, chương trình sẽ lưu kết quả của lệnh vào một bộ đệm
tạm thời.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Xếp tự động.

- Kích nút Lựa chọn để xác định các thông số riêng cho lệnh Xếp tự động.
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Các lựa chọn này được dùng trong tính toán của lệnh. Càng nhiều lựa chọn được kích hoạt, dữ liệu
TKB sẽ càng chính xác nhưng thời gian thực hiện chậm và khả năng xếp sẽ càng thấp.
- Kích nút Xếp môn học nếu cần xếp trước các môn học cố định vào một tiết cố định cho toàn
trường hoặc từng khối.
- Tại một thời điểm lệnh chỉ thực hiện xếp tự động TKB cho một ca học của nhà trường. Kích chọn
mục Buổi Sáng hoặc Buổi Chiều để chọn buổi (ca) học cần xếp.
- Nhập mức độ duyệt sâu của thuật toán trong mục Độ sâu duyệt (mặc định là 5). Số này càng lớn
lệnh sẽ làm việc càng chính xác, đổi lại sẽ tăng thời gian xếp.
- Mặc định, lệnh Xếp tự động sẽ xếp tự động và giữ nguyên hiện trạng hiện thời của Thời khóa
biểu. Tích chọn mục Xoá TKB hiện thời, xếp lại từ đầu nếu muốn lệnh này xếp lại từ đầu (mới hoàn
toàn) cho TKB.
- Kích nút Thực hiện để bắt đầu thực hiện việc tự động xếp Thời khóa biểu theo các lựa chọn đã
xác định.
- Mặc định sau khi thực hiện lệnh Xếp tự động, chương trình sẽ đưa ra một báo cáo về kết quả thực
hiện và những Giáo viên, Môn học chưa xếp được (nếu có). Tuy nhiên bạn vẫn có thể xem lại các
báo cáo này bằng cách kích nút Báo cáo.
- Nút Huỷ lệnh có tác dụng huỷ bỏ kết quả xếp và đóng màn hình xếp tự động.
- Nút lệnh Kết thúc chỉ xuất hiện sau khi đã thực hiện ít nhất một lần lệnh Thực hiện. Nếu kích nút
Kết thúc, thông báo yêu cầu xác nhận việc cập nhật dữ liệu được đưa ra.

Dữ liệu sinh ra bởi lệnh Thực hiện được lưu trong bộ nhớ và sẽ được chuyển vào dữ liệu chính thức
của thời khóa biểu nếu bạn nhấn nút Đồng ý, ngược lại nếu kích nút Không.

5.7. Lệnh Xếp toàn bộ cho 2 buổi học
Lệnh xếp toàn bộ 2 buổi học (lệnh SF2b) là lệnh mới đưa vào từ TKB 7.0. Bản chất của lệnh này là
kết hợp đồng thời lệnh SF đã có và gộp vào cả 2 buổi học.
Thực hiện lệnh:
Lệnh chính --> Xếp toàn bộ 2 buổi học (SF2b).
Cửa sổ lệnh Start & Finish 2b có dạng sau hoàn toàn tương tự lệnh SF trước đây.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 78 -

Lựa chọn các thông số của lệnh:
- Kiểm tra và khóa tiết Sinh hoạt.
Nếu lựa chọn này được kích hoạt, các tiết của môn học có trong khung
sẽ
được kiểm tra và cố định lại. Môn học này phải được xếp xong trước khi thực hiện lệnh này.
- Giữ nguyên trạng thái thời khóa biểu hiện thời.
Nếu kích hoạt lựa chọn này, trạng thái thời khóa biểu hiện thời sẽ được giữ nguyên. Phần mềm sẽ
cố gắng xếp tự động toàn bộ thời khóa biểu mà không xóa dữ liệu hiện thời. Ngược lại nếu hủy
chọn thông số này thì phần mềm sẽ xóa toàn bộ dữ liệu thời khóa biểu hiện thời và xếp lại từ đầu.
- Tối ưu thời khóa biểu.
Nếu kích hoạt thông số này, phần mềm sẽ tiến hành việc tối ưu dữ liệu sau khi đã xếp xong toàn bộ
PCGD toàn trường. Tối ưu hóa dữ liệu được hiểu là dồn tiết của các giáo viên trong tuần sao cho có
số buổi nghỉ nhiều nhất.
Nút Lựa chọn dùng để cài đặt các tham số cho thuật toán xếp tự động toàn bộ của lệnh.
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Nút Xếp môn học sẽ thực hiện lệnh Xếp trước môn học của phần mềm. Chức năng chính của lệnh
này là cho phép xếp các tiết Chào Cờ, Không học và một số môn học trong nhà trường.
Nháy nút Bắt đầu để tiến hành công việc chính của lệnh. Sau khi xếp xong nhấn nút Kết thúc sẽ
thực hiện việc cập nhật dữ liệu và thoát khỏi lệnh.

5.8 Lệnh xếp môn thực hành
Như chúng ta đã biết, khái niệm phòng học bộ môn (và đa năng) đã được đưa vào phần mềm TKB
từ phiên bản 5.5 và đã có rất nhiều chức năng mới được phát triển của phần mềm TKB liên quan
đến các phòng học này.
Môn học được sắp xếp học trong các phòng học bộ môn được gọi là môn thực hành.
Theo cách thiết kế của phần mềm, nếu một lớp học được sắp xếp học một môn thực hành thì tất cả
các tiết học của môn học này đều phải được xếp học trong phòng học bộ môn tương ứng.
Lệnh Xếp môn thực hành được bổ sung với mục đích xếp trước một số môn học thực hành, học
trong các phòng học bộ môn.
Vì sao cần có chức năng mới này?
Trên thực tế, các môn học cần thực hành có những yêu cầu tiết học riêng biệt, ví dụ, đối với THCS,
mỗi giáo viên sẽ dạy môn cần thực hành theo nhiều lớp, do đó có nhu cầu dạy tất cả các lớp này
trong cùng 1 buổi để không mất thời gian chuẩn bị cho các buổi thực hành này. Vì các môn học
thực hành thường rất khó xếp nên chúng hay được ưu tiên xếp trước. Lệnh Xếp môn thực hành
được thiết kế nhằm thực hiện các yêu cầu đó của người xếp thời khóa biểu.
Chú ý rằng lệnh này chỉ có thể thực hiện khi trong nhà trường có tối thiểu 1 phòng học bộ môn
và có môn học được sắp xếp học trong phòng học này.
Lệnh Xếp môn thực hành được đặt trong thực đơn Lệnh chính --> Xếp môn thực hành.
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Vị trí lệnh Xếp môn thực
hành trên thực đơn Lệnh
chính của phần mềm.

Giao diện của lệnh có dạng như hình sau.

1. Chọn môn học thực
hành cần xếp trước.

2. Chọn phạm vi: khối
lớp để thực hiện lệnh này.

3. Chọn kiểu xếp tiết cho
lệnh.

4. Chọn vị trí xếp tiết
cho môn học.

5. Lựa chọn cách sắp xếp và
chi tiết theo các lớp và vị trí
đã chọn.

6. Nháy nút này để thực hiện
lệnh.
Các bước thực hiện lệnh như sau:

1. Chọn môn học thực hành cần xếp trước. Mỗi lần thực hiện sẽ chỉ thực hiện việc xếp trước cho
một môn thực hành. Chú ý trong DS này chỉ hiện các môn học thực hành trong nhà trường.

2. Chọn toàn trường hoặc từng khối lớp (sáng, chiều, 6 - 12) muốn thực hiện lệnh này.
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3. Lựa chọn 1 trong 2 cách lựa chọn vị trí muốn xếp trước.
- Kiểu 1: Theo vị trí tiết: được phép chọn một hay nhiều vị trí bất kỳ trên khung thời khóa biểu.
- Kiểu 2: Theo buổi học: chỉ được phép chọn cả một buổi học, được phép chọn một hay nhiều buổi
học trong tuần.

4. Dùng chuột nháy chọn các vị trí trên khung TKB để tiến hành xếp tiết của môn đã chọn vào các
vị trí này. Chú ý nháy lần thử 2 để hủy chọn vị trí.

5. Lựa chọn cách mà phần mềm sẽ sắp xếp môn thực hành vào các vị trí đã đánh dấu. Có 2 cách
sau:
- Xếp duy nhất một tiết theo mỗi lớp:
Phần mềm sẽ cố gắng xếp mỗi lớp 1 tiết vào một trong các vị trí đã đánh dấu. Lựa chọn này rất hay
được sử dụng khi tại bước 4 chỉ chọn đúng 1 buổi học.
Với cách sắp xếp này, trong 1 buổi học sẽ có nhiều lớp trong nhà trường cùng được xếp với một
môn học thực hành. Như vậy giáo viên sẽ đỡ mất công chuẩn bị thí nghiệm cho nhiều lớp vì các thí
nghiệm này sẽ được tiến hành trong cùng 1 buổi học, thuận tiện hơn cho giáo viên và nhân viên
phòng thí nghiệm.
- Xếp tối đa số tiết theo mỗi lớp:
Phần mềm sẽ cố gắng xếp tối đa các tiết cho mỗi lớp học vào các vị trí đã đánh dấu. Lựa chọn này
được sử dụng nếu người xếp TKB muốn xếp trước môn học này tối đa cho giáo viên tương ứng.

6. Nháy nút Thực hiện để tiến hành xếp tiết. Nháy nút Đóng để đóng cửa sổ lệnh.

5.9. Lệnh xóa tiết Chào cờ
Trong các phiên bản trước đây, tiết Chào cờ là một tiết đặc biệt, tiết này chỉ được phép cài đặt cho
tất cả các lớp trong nhà trường trong mỗi buổi học vào cùng một thời gian như nhau. Trong tiết
Chào cờ toàn trường phải tập trung nên không có lớp nào được học cả.
Nhưng trên thực tế vẫn xảy ra trường hợp có 1 lớp học nào đó sẽ không tham gia chào cờ (ví dụ lớp
này ở xa chẳng hạn), do đó vẫn có nhu cầu xếp tiết học vào thời gian đó.
Trong các phiên bản trước đây, tiết Chào cờ luôn được xếp cố định cho toàn trường trong từng buổi
học và không thể xóa đi tại từng lớp học.
Phiên bản mới TKB 9.0 đã bổ sung chức năng đơn giản nhưng quan trọng này. Đó là chức năng
cho phép người xếp thơi khóa biểu được quyền xóa 1 tiết Chào cở tại một lớp học bất cứ lớp nào.
Thao tác như sau:
- Nháy chuột phải lên vị trí tiết Chào Cờ. Xuất hiện bảng chọn như sau:
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- Nháy và thực hiện lệnh Xóa tiết CHAOCO trong bảng chọn trên.
Sau lệnh trên, tiết Chào cờ tại lớp này sẽ bị xóa và có thể dễ dàng xếp các tiết học khác vào vị trí
này.
Chú ý:
Chức năng xếp tiết Chào cờ không thay đổi. Lệnh này vẫn sẽ tiến hành xếp Chào cờ cho tất cả các
lớp học trong buổi học hiện thời.
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CHƯƠNG VI.
Quan sát và điều chỉnh dữ liệu Thời khóa biểu
Điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu trực tiếp trên màn hình là chức năng quan trọng nhất của phần
mềm TKB. Phần mềm TKB cung cấp rất nhiều các màn hình và công cụ khác nhau hỗ trợ cho việc
xếp, điều chỉnh, tinh chính thời khóa biểu ngay trên màn hình máy tính. Với các công cụ được cung
cấp người dùng sẽ tích lũy kinh nghiệm và chuyển được thói quen, tư duy xếp thời khóa biểu từ
làm tay sang làm trên máy tính.
TKB 7.0 có một tập hợp các lệnh thường dùng phong phú để điều chỉnh, hiệu chỉnh dữ liệu Thời
khóa biểu. Đó là các cửa sổ Main Loop, Show All, Browse Teacher, Triple View, 2bView, Xem
nhanh Lớp và Xem nhanh Giáo viên.

6.1. Giới thiệu tóm tắt các chức năng điều chỉnh dữ liệu thời khóa
biểu
Có thể phân loại các chức năng, công cụ điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu theo các loại sau:
1. Các lệnh xem, quan sát thời khóa biểu.
Bao gồm các lệnh cho phép xem đồng bộ thời khóa biểu Lớp-Giáo viên. Các lệnh điều
khiển cách thể hiện thông tin, tô màu nền các ô lưới, xem thông tin và trạng thái xếp hiện
thời. Tham khảo và truy vấn các thông tin khác có liên quan đến thời khóa biểu.
2. Các lệnh điều khiển, truy vấn, tham khảo dữ liệu thời khóa biểu
Các lệnh cho phép điều khiển cách thể hiện, truy vấn và tham khảo dữ liệu liên quan đến
thời khóa biểu.
3. Các lệnh thao tác bằng tay trực tiếp trên thời khóa biểu.
Bao gồm các thao tác và lệnh cho phép xếp trực tiếp vào 1 ô của thời khóa biểu. Các lệnh
xóa, xêp thêm, thay đổi môn học, hội trường, .. trên thời khóa biểu lớp và thời khóa biểu
giáo viên.
4. Các lệnh hỗ trợ xếp tự động và bán tự động.
Các lệnh cho phép xếp tự động riêng cho một lớp hoặc một giáo viên.
5. Các lệnh hỗ trợ đánh giá, gợi ý xếp thời khóa biểu.
Các công cụ như xem và đánh giá mâu thuẫn ràng buộc của các lớp và giáo viên. Lệnh gợi ý
xếp, xem thông tin đánh giá thời khóa biểu xấu, tốt.
6. Các lệnh hỗ trợ tinh chỉnh, điều chỉnh thời khóa biểu.
Bao gồm các lệnh cho phép dịch chuyển tiết trên thời khóa biểu sử dụng chuột kéo thả trên
màn hình, các lệnh hỗ trợ xếp khác như Push Out, CX, ... Nhóm các lệnh này có sử dụng
nhiều thuật toán khác nhau mô phỏng tuy duy xếp thời khóa biểu của nhiều giáo viên có
kinh nghiệm của các nhà trường Việt Nam.
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6.2. Main Loop
6.2.1. Giới thiệu màn hình Main Loop
Main Loop cho phép đồng thời điều chỉnh hai chế độ Thời khoá biểu lớp và Thời khoá biểu giáo
viên dạy lớp đó trên cùng một màn hình. Để hiển thị màn hình Main Loop, từ thanh thực đơn chính
thực hiện lệnh Khung nhìn /Main Loop hoặc nhấn nút
trên thanh công cụ chính.
Main Loop là một trong những màn hình chính của phần mềm TKB. Trên màn hình này tập trung
hầu hết các lệnh chính, các công cụ hỗ trợ người xếp thời khóa biểu. Làm quen và sử dụng thành
thạo các công cụ này sẽ giúp người xếp thời khóa biểu nắm bắt được một tư duy mới, một cách làm
mới và chuyển đổi thành công tư duy xếp thời khóa biểu thủ công, bằng tay sang công cụ máy tính.

Khung
thông tin
lớp hiện
thời.

Khung
thông tin
giáo viên
hiện thời.

Màn hình Main Loop chứa các vùng thông tin sau:
- Một thực đơn (tên gọi TKB) dành riêng cho Main Loop xuất hiện.
- Một thanh công cụ (Main Loop Toolbar) bao gồm các nút lệnh chính với màn hình Main Loop.
- Phía trên là Khung thông tin toàn trường.
- Chính giữa là khu vực quan sát thông tin chính: ta luôn nhìn thấy một TKB lớp ở phía trên và một
TKB giáo viên ở phía dưới (cả sáng và chiều).
- Khung thông tin Lớp và Giáo viên ở bên phải màn hình chứa thông tin và các nút lệnh đặc biệt
điều khiển thời khóa biểu của Lớp và Giáo viên.
Màn hình Main Loop cho phép xem được Thời khoá biểu Giáo viên cả ngày. Do đó có thể nhận
biết ngày nghỉ và xếp Thời khoá biểu Giáo viên sao cho hợp lý hơn mà giảm nhiều công sức. Tuy
nhiên, không thể chỉnh sửa được cả Thời khoá biểu sáng - chiều của Giáo viên đó, mà chỉ chỉnh sửa
được Thời khoá biểu Giáo viên theo buổi tương ứng. Nghĩa là nếu bạn đang xem Thời khoá biểu
buổi sáng thì chỉ thay đổi được Thời khoá biểu buổi sáng và ngược lại.
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Phía trên của màn hình là Khung thông tin toàn trường - một cửa sổ nhỏ luôn thông báo các thông
số chính nhất của TKB toàn trường hiện thời.

Có 3 thông số đo bằng đơn vị phần trăm (%) có liên quan đến trạng thái hiện thời của TKB toàn
trường:
- Thông số phần trăm thứ 1 cho biết mức độ hoàn thành công việc xếp TKB cho toàn trường.
- Thông số phần trăm thứ 2 cho biết mức độ thoả mãn ràng buộc môn học của TKB trường.
- Thông số phần trăm thứ 3 cho biết mức độ thỏa mãn ràng buộc của giáo viên trong nhà trường.
Ta hãy nhìn vào một cửa sổ thông tin nhỏ bên phải, phía trên: đó là Khung thông tin lớp. Cửa sổ
thông tin này chứa một số thông tin cơ bản nhất của Lớp hiện thời, ngoài ra còn có các nút lệnh hay
dùng nhất trong quá trình điều chỉnh TKB.

CFC - đánh giá
TKB lớp
Môn và
Giáo viên
đã chọn
Tô màu theo
Phòng, theo Môn,
theo GV xấu.
C - hủy lệnh tô
màu

Kiểm tra
ràng buộc
TKB lớp
hiện thời.

Các thông số
của lớp hiện
thời

Gợi ý
xếp
TKB lớp
hiện thời.

Xem
Thông
tin lớp
hiện thời

26: số tiết chưa xếp.
1: số tiết đã xếp
2: số ràng buộc môn
học bị phá vỡ.
11: số GV có TKB xấu
X: xếp tự động cho lớp.
CX: xếp có điều kiện
Môn và GV đã chọn.
Tự động: Tự động tìm
Môn và GV chọn của
lớp.

Bây giờ ta hãy nhìn vào một cửa sổ thông tin nhỏ bên phải, phía dưới: đó là Khung thông tin giáo
viên. Cửa sổ thông tin này chứa một số thông tin cơ bản nhất của Giáo viên hiện thời, ngoài ra còn
có các nút lệnh hay dùng nhất trong quá trình điều chỉnh TKB.
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TKB giáo viên.
màu đánh giá
GV theo 12 tiêu chí.
0: số tiết xấu trong
TKB giáo viên.
Môn và Lớp
được chọn.

Các
thông
số
chính
của
TKB
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4: tổng số tiết của
GV cần dạy.
1: số tiết chưa xếp.
3: số tiết đã xếp.
1: số địa điểm.
Tô màu theo Phòng,
Môn học, Tiết xấu.
C: hủy chế độ tô
màu.

X: xếp tự động cho GV
hiện thời.
CX: xếp có điều kiện
Môn và Lớp đã chọn.
Tự động: tự động tìm
Môn và Lớp cho GV
hiện thời.

Lớp chưa xếp xong
hoặc thông tin GV
đã xếp xong TKB
Kiểm tra
ràng buộc
TKB giáo
viên.

Gợi ý xếp
TKB giáo
viên.

Xem
Thông tin
của GV
hiện thời.

6.2.2. Ô hiện thời và đồng bộ TKB trong màn hình Main Loop
Ô TKB hiện thời
Ô TKB hiện thời là ô Thời khóa biểu mà chúng ta đang quan tâm, điều chỉnh hoặc sắp xếp dữ liệu
cho nó. Tại một thời điểm chỉ có đúng một ô Thời khoá biểu hiện thời. Ô này hoặc nằm trên TKB
lớp hoặc nằm trên TKB Giáo viên. Ô TKB hiện thời luôn có màu vàng.
Để kích hoạt ô TKB hiện thời chỉ cần kích chuột lên ô TKB đó. Ô TKB hiện thời đôi khi còn được
gọi là ô đang hoạt động, hay ô hoạt động.
Thời khóa biểu của Lớp hoặc Giáo viên chứa ô hiện thời được gọi là TKB hiện thời.
Khái niệm đồng bộ TKB lớp và Giáo viên
Cặp TKB lớp và giáo viên trên màn hình được gọi là đồng bộ nếu:
- Trường hợp ô hoạt động là TKB lớp thì TKB giáo viên chính là giáo viên đang dạy tại vị trí ô hoạt
động của TKB lớp.
Ví dụ: Ô hoạt động là TKB lớp 12A, thứ hai, tiết 3, môn Văn, giáo viên Hoà dạy, TKB giáo viên
chính là Hoà.
- Trường hợp ô hoạt động là TKB giáo viên, TKB lớp chính là lớp mà giáo viên này đang dạy tại vị
trí ô hoạt động.
Ví dụ: Ô hoạt động là TKB giáo viên Hoà, thứ sáu, tiết 1, môn Toán, lớp 7C. TKB lớp chính là 7C.
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Mặc định, Main Loop luôn đặt chế độ đồng bộ Thời khóa biểu: Hai Thời khoá biểu Lớp và Giáo
viên luôn ở trạng thái đồng bộ với nhau. Nút lệnh
trên thanh công cụ cho phép cài đặt hay hủy
chế độ đồng bộ này.

Trong hình ảnh trên, lớp 7C, tiết học GDCD vào thứ 5, tiết 3 đang là ô TKB hiện thời. Giáo viên
dạy tiết này có TKB thể hiện phía dưới. Nút
nối giữa hai TKB chỉ ra rằng đang ở trạng thái
Đồng bộ TKB.

Trong hình ảnh trên, nút
chỉ ra rằng phần mềm đang có trạng thái không là Đồng bộ TKB. Ô
TKB hiện thời là tiết học Văn, thứ 2, tiết 4. Tuy nhiên vì là đồng bộ nên vị trí tương ứng tại TKB
giáo viên phía dưới không tương thích với ô hiện thời.

6.2.3. Hiển thị vạch nghỉ giữa buổi học
Thực hiện lệnh: Khung nhìn --> Hiển thị vạch nghỉ giữa buổi để hiện một vạch ngang giữa buổi
học. Điều kiện để hiện vạch này là phải cài đặt ràng buộc cho các cặp tiết xếp liền trong lệnh Các
lựa chọn / TKB như hình dưới đây.
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6.2.4. Các lệnh làm việc trên màn hình Main Loop
Trong phần này sẽ trình bày các lệnh chính trong cửa sổ Main Loop. Như đã trình bày trong phần
trên chúng tôi sẽ chia các lệnh, công cụ chính trong màn hình Main Loop theo 6 nhóm lệnh sau
đây.

1. Các lệnh xem, quan sát thời khóa biểu
Bao gồm các lệnh cho phép xem, quan sát và điều khiển cách thể hiện thông tin trên các thời khóa
biểu Lớp-Giáo viên.

Chọn buổi sáng
Mô tả: Chỉnh sửa dữ liệu cho các Lớp học buổi (ca) Sáng.
Thực hiện: Có thể theo một trong hai cách sau
- Cách 1: Chọn Buổi Sáng từ hộp thả ở góc trên bên phải của màn hình.
- Cách 2: Trên thanh công cụ Main Loop, kích nút

.

Chọn buổi chiều
Mô tả: Chỉnh sửa dữ liệu cho các Lớp học buổi (ca) Chiều.
Thực hiện: Có thể theo một trong hai cách sau
- Cách 1: Chọn Buổi Chiều từ hộp thả ở góc trên bên phải của màn hình.
- Cách 2: Trên thanh công cụ Main Loop, kích nút

.

Bật/Tắt chế độ đồng bộ TKB
Mô tả: Có hay không hiển thị đồng bộ giữa TKB Lớp và TKB Giáo viên.
Thực hiện: Có thể theo một trong hai cách sau
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp (Giáo viên)/Đồng bộ bật/tắt.
- Cách 2: Trên thanh công cụ Main Loop, kích nút
- Cách 3: Kích chuột lên vị trí có biểu tượng

.

nằm giữa TKB Lớp và Giáo viên.

Lệnh điều khiển xem TKB lớp
Các thao tác sau dùng để điều khiển và chuyển đến lớp học theo ý muốn:
- Các nút lệnh <-- và --> trên Khung thông tin lớp dùng để chuyển đến chí số lớp học sau và trước
so với lớp hiện thời trong danh sách lớp học.
- Dùng chuột có thể chọn lớp học cụ thể trong thực đơn lớp hiện trong Khung thông tin lớp như
hình dưới đây.
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- Nếu TKB hiện thời là Lớp học thì các phím PgUp, PgDown dùng để chuyển xem TKB lớp sau và
trước so với lớp hiện thời.
- Nếu TKB hiện thời là Giáo viên thì các phím Ctrl-PgUp và Ctrl-PgDown dùng để chuyển xem
TKB lớp sau và trước so với lớp hiện thời.

Lệnh điều khiển xem TKB Giáo viên
Các thao tác sau dùng để điều khiển và chuyển đến TKB Giáo viên theo ý muốn:
- Các nút lệnh <-- và --> trên Khung thông tin Giáo viên dùng để chuyển đến chí số giáo viên sau
và trước so với giáo viên hiện thời trong danh sách giáo viên của nhà trường.
- Dùng chuột có thể chọn giáo viên cụ thể trong thực đơn Giáo viên hiện trong Khung thông tin
giáo viên như hình dưới đây.

- Nếu TKB hiện thời là Giáo viên thì các phím PgUp, PgDown dùng để chuyển xem TKB giáo viên
sau và trước so với giáo viên hiện thời.
- Nếu TKB hiện thời là Lớp học thì các phím Ctrl-PgUp và Ctrl-PgDown dùng để chuyển xem
TKB giáo viên sau và trước so với giáo viên hiện thời.

Chế độ thể hiện Thời khoá biểu Lớp
Mô tả: Trên Thời khoá biểu lớp, lệnh này sẽ chuyển đổi giữa tên Giáo viên giảng dạy và tên môn
học.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/Chế độ TKB.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
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Chế độ thể hiện Thời khoá biểu Giáo viên
Mô tả: Lệnh chuyển đổi giữa tên lớp học và mã môn học trên Thời khoá biểu Giáo viên.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/giáo viên/Chế độ TKB.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút

.

Ghi vào bộ nhớ
Mô tả: Lưu trạng thái hiện thời của cặp TKB Lớp và Giáo viên vào bộ nhớ.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp(Giáo viên)/ Ghi vào bộ nhớ.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .

Khôi phục từ bộ nhớ
Mô tả: Khôi phục lại toàn bộ trạng thái trong bộ nhớ của TKB được lưu bởi lệnh Ghi vào bộ nhớ
thành trạng thái hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp (Giáo viên)/Khôi phục từ bộ nhớ.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
Ý nghĩa của cặp lệnh Ghi vào bộ nhớ và Khôi phục từ bộ nhớ: Khi tinh chỉnh TKB trong màn hình
Main Loop, người xếp TKB phải nhớ nhiều trạng thái.
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Ví dụ: Người xếp muốn nhớ trạng thái hiện thời của TKB Lớp 8A và Giáo viên Hồng Linh. Nhưng
sau khi chuyển qua các Lớp và Giáo viên khác, người xếp không nhớ chính xác là Lớp 8A với Giáo
viên nào hoặc ngược lại.
Cặp lệnh Ghi vào bộ nhớ và Khôi phục từ bộ nhớ giúp người xếp TKB trở lại bất kỳ trạng thái nào
mình muốn mà không phải mất công sức để nhớ nhiều.

Chọn màu cho các vị trí trên TKB giáo viên
Mô tả: Lệnh này cho phép chọn các màu khác nhau cho các địa điểm khác nhau trên TKB Giáo
viên. Đây là lệnh rất có ý nghĩa khi xếp TKB cho Giáo viên đối với các trường phải học ở nhiều địa
điểm khác nhau.
Thực hiện:
- Cách 1: Chọn ô hiện thời ở TKB Giáo viên, từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Giáo
viên/Tô mầu/Theo vị trí lớp.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
- Cách 3: Kích vào chữ Vị trí ở Khung thông tin giáo viên bên phải TKB Giáo viên.
Các địa điểm khác nhau sẽ được tô các màu chọn bởi người xếp.

Tô màu trên TKB Lớp / Giáo viên
Mô tả: Trên TKB Lớp, có kiểu tô màu theo các ô xấu là tô màu theo Giáo viên.
Thực hiện:
- Tô màu theo Giáo viên: Thực hiện lệnh TKB/Lớp/Tô màu/Theo giáo viên hay nháy chuột vào vị
trí có chữ Gv trên khung TKB giáo viên.
Các lệnh này có thể được thực hiện từ Khung thông tin Lớp:
Nút Môn dùng để tô màu các ô TKB tương ứng với màu sắc của
môn học.
Nút Gv dùng để tô màu các ô TKB tương ứng với các giáo viên
có TKB là “xấu”.
Nút Phòng dùng để tô màu theo các tiết dạy trong phòng học bộ
môn và đa năng.
Nút C có chức năng hủy các chế độ tô màu.

Tô màu trên TKB Giáo viên
Mô tả: Trên TKB Giáo viên có 4 kiểu tô màu là theo phòng học, môn học, theo lớp và theo địa
điểm của lớp.
Thực hiện:
- Tô theo môn học: Thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Tô mầu/Theo môn học.
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- Tô theo địa điểm: Thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Tô mầu/Theo vị trí lớp.
Các lệnh này có thể được thực hiện từ Khung thông tin Giáo
viên:
Nút Phòng dùng để tô màu các ô trên TKB đang dạy trong các
phòng học bộ môn hoặc đa năng.
Nút Môn dùng để tô màu theo màu sắc của môn học.
Nút Tiết dùng để tô màu các ô TKB tương ứng với các tiết học
“xấu”.
Nút Vị trí dùng để tô màu vị trí dạy của giáo viên theo địa điểm.
Nút C có chức năng hủy các chế độ tô màu.

Tô màu theo kiểu phòng
Phiên bản TKB 6.5 bổ sung thêm chức năng tô màu thời khóa biểu Lớp/Giáo viên theo kiểu phòng
học của tiết học. Có 3 loại phòng: phòng Truyền thống, phòng Bộ môn và phòng Đa năng. Nhấn
nút Phòng trên bảng thông tin Lớp/Giáo viên để kích hoạt chức năng tô màu theo kiểu phòng. Nhấn
nút C để hủy chế độ tô màu này.

phòng Truyền thống

phòng Bộ môn

phòng Đa năng

2. Các lệnh điều khiển, truy vấn, tham khảo dữ liệu thời khóa biểu
Các lệnh cho phép điều khiển cách thể hiện, truy vấn và tham khảo dữ liệu liên quan đến thời khóa
biểu.

Xem thông tin TKB Lớp
Mô tả: Lệnh này dùng để xem thông số hiện thời của TKB Lớp.
Thực hiện: Có thể theo một trong ba cách sau
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/Xem thông tin
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút
khi ô hiện thời đang ở TKB Lớp.
- Cách 3: Kích vào ô có chữ Thông tin ở Khung thông tin lớp.
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Các thông tin chính có thể xem được ở hộp thoại bao gồm:
- Thông tin chung: Số tiết được phân, số tiết đã xếp, các môn học bị phá vỡ ràng buộc, giáo viên có
TKB xấu.
- TKB: Gồm các thông tin liên quan đến PCGD của Giáo viên và tình trạng hiện thời của TKB Lớp.
- Thuộc tính môn học: Liệt kê tính chất của các môn học.

Xem thông tin TKB Giáo viên
Mô tả: Lệnh này dùng để xem thông số hiện thời của TKB Giáo viên.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Thông tin.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích
khi ô hiện thời đang ở TKB Giáo viên.
- Cách 3: Kích vào ô có chữ Thông tin ở Khung thông tin giáo viên.

Các thông tin có thể xem được ở hộp hội thoại bao gồm:
- Thông tin chung: Tổng số tiết được phân, số tiết đã xếp, số tiết trống lớn nhất, tổng số tiết trống,
...
- TKB: Thông tin liên quan đến PCGD của Giáo viên với tình trạng hiện thời của TKB.

Tìm kiếm, truy vấn Lớp
Mô tả: Lệnh cho phép tìm kiếm các thông tin liên quan đến lớp học và thời khóa biểu lớp học.
Thực hiện:
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- Nhấn nút
trên thanh công cụ chính hoặc thực hiện lệnh TKB/Tìm kiếm lớp (TKB lớp phải
đang là hiện thời). Cửa sổ tìm kiếm thông tin lớp học có dạng sau:

Có 5 TAB thông tin truy vấn thông tin bao gồm: Lớp-Lớp, Đánh giá TKB, Lớp-Giáo viên, LớpPhòng, Thông tin TKB. Sau đây là tóm tắt các thông tin có thể truy vấn thông qua 5 bảng thông tin
này.
Bảng thông tin Lớp-Lớp

Ý nghĩa thông tin
Các thông tin chỉ liên quan đến các
lớp học hoặc tên lớp học trong nhà
trường và quan hệ giữa các lớp với
nhau.

Bảng thông tin Đánh giá TKB
Các thông tin liên quan đến tình
trạng xếp thời khóa biểu, liên quan
đến tình trạng thỏa mãn ràng buộc
thời khóa biểu.

Bảng thông tin Lớp-Giáo viên
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Các thông tin có liên quan đến thời
khóa biểu lớp và giáo viên tương
ứng. Các quan hệ giữa lớp học và
giáo viên.

Bảng thông tin Lớp-Phòng
Các thông tin liên quan đến khái
niệm phòng bộ môn.

Bảng thông tin liên quan đến TKB
Các thông tin truy vấn liên quan
đến dữ liệu thời khóa biểu.

- Trên mỗi bảng (TAB) có nhiều thông tin có thể chọn dùng làm tiêu chuẩn tìm kiếm. Muốn chọn
thông tin nào hãy kích hoạt nút Check Box
và tiến hành lựa chọn thông tin cần tìm. Với mỗi
TAB sau khi chọn thông tin cần nhấn nút Thực hiện để lưu nội dung đã chọn trước khi chuyển
sang các bảng thông tin tìm kiếm khác. Chú ý quan trọng: các tiêu chuẩn thông tin cần tìm kiếm
trong một bảng và giữa các bảng đều là các điều kiện VÀ (điều kiện AND logic).
- Để xem kết quả tìm kiếm hãy nhấn TAB Kết quả. Kết quả được hiện trên cửa sổ có dạng sau:
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Cửa sổ bên trái chứa một danh sách các lớp học chính là kết quả tìm kiếm của lệnh. Khung bên
phải dùng để xem TKB của các lớp ngay trên cửa sổ này. Lần đầu tiên xem kết quả tìm kiếm cửa sổ
bên phải sẽ là rỗng.
- Để có thể chuyển nhanh đến xem thời khóa biểu của một lớp trong danh sách này hãy chọn lớp
trong danh sách bên trái và nhấn nút lệnh
nhanh đến lớp này trong màn hình Main Loop.

, cửa sổ tìm kiếm lớp sẽ đóng và chuyển

Tìm kiếm, truy vấn Giáo viên
Mô tả: Lệnh cho phép tìm kiếm các thông tin liên quan đến giáo viên và thời khóa biểu giáo viên.
Lệnh này có thể được dùng như một công cụ mạnh trong việc quản lý và truy vấn thông tin thời
khóa biểu.
Thực hiện:
- Nhấn nút
trên thanh công cụ chính hoặc thực hiện lệnh TKB/Tìm kiếm giáo viên (TKB giáo
viên phải đang là hiện thời). Cửa sổ tìm kiếm thông tin giáo viên có dạng sau:
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Có 5 TAB thông tin truy vấn thông tin bao gồm: Giáo viên-Giáo viên, Đánh giá TKB, Giáo viênLớp, Giáo viên-Phòng và Thông tin TKB. Sau đây là tóm tắt các thông tin có thể truy vấn thông
qua 5 bảng thông tin này.
Bảng thông tin Giáo viên - Giáo viên
Ý nghĩa thông tin
Các thông tin chỉ liên quan đến
các giáo viên hoặc tên giáo
viên trong nhà trường và quan
hệ giữa các giáo viên với nhau.

Bảng thông tin Đánh giá TKB
Các thông tin liên quan đến
tình trạng xếp thời khóa biểu
của các giáo viên, liên quan
đến tình trạng thỏa mãn ràng
buộc thời khóa biểu của giáo
viên.

Bảng thông tin Giáo viên - Lớp
Các thông tin có liên quan đến
thời khóa biểu giáo viên và lớp
học tương ứng. Các quan hệ
giữa giáo viên và lớp học.

Bảng thông tin Giáo viên - Phòng
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Các thông tin liên quan đến
khái niệm phòng bộ môn.

Bảng thông tin liên quan đến TKB
Các thông tin truy vấn liên
quan đến dữ liệu thời khóa
biểu giáo viên.

- Trên mỗi bảng (TAB) có nhiều thông tin có thể chọn dùng làm tiêu chuẩn tìm kiếm. Muốn chọn
thông tin nào hãy kích hoạt nút Check Box
và tiến hành lựa chọn thông tin cần tìm. Với mỗi
TAB sau khi chọn thông tin cần nhấn nút Thực hiện để lưu nội dung đã chọn trước khi chuyển
sang các bảng thông tin tìm kiếm khác. Chú ý quan trọng: các tiêu chuẩn thông tin cần tìm kiếm
trong một bảng và giữa các bảng đều là các điều kiện VÀ (điều kiện AND logic).
- Để xem kết quả tìm kiếm hãy nhấn TAB Kết quả. Kết quả được hiện trên cửa sổ có dạng sau:

Cửa sổ bên trái chứa một danh sách các giáo viên chính là kết quả tìm kiếm của lệnh. Bên phải là
khung nhìn cho phép xem TKB của giáo viên bên trái. Như vậy lệnh Tìm kiếm Giáo viên bây giờ
đã có chức năng truy vấn thông tin TKB thực sự.
- Để có thể chuyển nhanh đến xem thời khóa biểu của một giáo viên trong danh sách này hãy chọn
giáo viên trong danh sách bên trái và nhấn nút lệnh
nhanh đến giáo viên này trong Main Loop.

, cửa sổ này sẽ đóng lại và chuyển

Thực đơn Lớp
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Mô tả: Lệnh này dùng để chuyển nhanh đến Thời khoá biểu lớp cần tìm khi
TKB hiện thời đang là Giáo viên. Lớp chỉ có thể chọn là những lớp mà
Giáo viên hiện thời được phân công giảng dạy.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Thực đơn lớp thu gọn.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
Một danh sách lớp được hiển thị như hình dưới, bạn có thể chọn lớp cần
xem TKB của lớp đó rồi kích Thực hiện.

Thực đơn Giáo viên
Mô tả: Lệnh này dùng để chuyển nhanh đến Thời khoá biểu Giáo viên cần
tìm khi TKB hiện thời đang là Lớp. Danh sách Giáo viên có thể chọn là
những Giáo viên tham gia giảng dạy ở Lớp hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp/Thực đơn giáo viên thu gọn.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
Một danh sách Giáo viên được hiển thị như hình dưới, bạn có thể chọn
Giáo viên cần xem TKB của Giáo viên đó rồi kích Thực hiện.

Thực đơn Môn học
Mô tả: Lệnh chuyển nhanh đến Thời khoá biểu của Giáo viên giảng dạy
môn học tại ô hiện thời của Thời khoá biểu Lớp.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp/Thực đơn môn học thu gọn.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
Một danh sách Giáo viên được hiển thị như hình dưới, bạn có thể chọn
Giáo viên cần xem TKB của Giáo viên đó rồi kích Thực hiện.

Xem trạng thái của Thời khoá biểu lớp
Mô tả: Lệnh hiển thị trạng thái hiện tại Thời khoá biểu của Lớp hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/ Trạng thái.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .

Xem nhanh TKB Lớp
Mô tả: Xem nhanh TKB của Lớp hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Khung nhìn/Xem nhanh lớp.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .

Tính chất Môn học
Mô tả: Hiển thị bảng tính chất của các Môn học của Lớp hiện thời, giúp người xếp TKB nhanh
chóng biết được thông tin về các môn học.
Thực hiện: Trên thanh công cụ main loop, kích nút

.
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Xem trạng thái của Giáo viên
Mô tả: Lệnh này hiển thị trạng thái hiện tại về số tiết được phân công giảng dạy, số tiết đã xếp, số
tiết chưa xếp của Giáo viên.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Trạng thái giáo viên.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .

Xem nhanh TKB Giáo viên
Mô tả: Xem nhanh TKB của Giáo viên hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh Khung nhìn/Xem nhanh TKB giáo viên.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút

.

Xem ràng buộc Giáo viên
Mô tả: Lệnh này cho phép hiển thị yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Ràng buộc.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút
Màn hình sau sẽ xuất hiện:

.
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Người xếp cũng có thể xem, thêm, bớt yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên ngay trên màn hình này.

In TKB Lớp
Mô tả: In Thời khoá biểu của Lớp hiện thời.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/In TKB Lớp.

In TKB Giáo viên
Mô tả: In Thời khoá biểu của Giáo viên hiện thời.
Thực hiện: Thực hiện lệnh TKB/ Giáo viên/In TKB giáo viên.

3. Các lệnh thao tác bằng tay trực tiếp trên thời khóa biểu
Bao gồm các thao tác và lệnh cho phép xếp trực tiếp vào 1 ô của thời khóa biểu. Các lệnh xóa, xêp
thêm, thay đổi môn học, hội trường, .. trên thời khóa biểu lớp và thời khóa biểu giáo viên.

Xoá dữ liệu tại một ô
Mô tả: Lệnh này thực hiện xoá dữ liệu tại một ô trên TKB Lớp hoặc Giáo viên.
Thực hiện:
- Cách 1: Kích chuột phải tại ô cần xoá và chọn lệnh Xoá.
- Cách 2: Chọn ô cần xoá, thực hiện lệnh TKB/Xoá.
- Cách 3: Chọn ô cần xoá và bấm phím Delete.
Chú ý: Khi thực hiện lệnh này, chương trình không đưa ra thông báo mà thực hiện xoá luôn. Do đó
bạn phải cẩn thận.

Xoá toàn bộ các tiết của một môn học trên lớp
Mô tả: Lệnh xoá toàn bộ các tiết của một môn học trên TKB của Lớp hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Kích chuột phải lên ô cần xoá, thực hiện lệnh Xoá tất cả.
- Cách 2: Chọn ô cần xoá, thực hiện lệnh TKB/Xoá môn.
Chương trình sẽ đưa ra cảnh báo:
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Chọn Đồng ý - chấp nhận, Không - huỷ bỏ.

Xoá toàn bộ tiết của một lớp trên TKB Giáo viên
Mô tả: Lệnh xoá toàn bộ các tiết của một Lớp học trên TKB của Giáo viên hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Kích chuột phải lên ô cần xoá, thực hiện lệnh Xoá tất cả.
- Cách 2: Chọn ô cần xoá, thực hiện lệnh TKB/Xoá lớp.
Chương trình sẽ đưa ra cảnh báo:

Chọn Đồng ý - chấp nhận, Không - huỷ bỏ.

Xếp tay tại một ô trống trên TKB Lớp
Mô tả: Xếp bằng tay vào một ô trống trên TKB Lớp. Nội dung của tiết xếp chính là Môn chọn/Giáo
viên chọn xuất hiện trên Khung thông tin lớp ở bên phải. Chỉ cần xác định một trong chúng, ví dụ
Môn chọn là đủ. Để thay đổi Môn chọn, kích chuột ngay trên Khung thông tin tại vị trí này để chọn
một Môn học khác.
Thực đơn xếp tay 1
tiết trên ô thời khóa
biểu.
Thông tin cần xếp
nằm trong Khung
thông tin Lớp.

Thực hiện:
- Cách 1: Kích đúp chuột trái tại ô cần xếp, một thực đơn nhỏ xuất hiện bao gồm: Môn khác, Môn
đã chọn, Tự động điền, Pick. Lệnh xếp bằng tay chính là Môn đã chọn.
- Cách 2: Chọn ô cần xếp, thực hiện lệnh TKB/Môn đã chọn.
+ Môn khác: Dùng để chọn một môn mới cần xếp trên TKB. Sau khi chọn lệnh này chương trình
yêu cầu chọn tên môn từ danh sách, sau đó, máy sẽ tiến hành khả năng xếp môn này tại ô TKB hiện
thời.
+ Môn đã chọn: Dùng để chọn lại môn đã chọn từ Môn khác trước đó và tiến hành khả năng xếp
môn này tại ô TKB hiện thời.
+ Tự động điền: Chương trình sẽ tự tìm môn học và xếp tại vị trí ô hiện thời.
+ Pick: Dùng để cài đặt hoặc hủy cài đặt yêu cầu KHONG HOC cho TKB lớp tại ô hiện thời.

Xếp tay tại một ô trống trên TKB Giáo viên
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Mô tả: Xếp bằng tay vào một ô trống trên TKB Giáo viên.
Thực đơn xếp tay 1 tiết
trên ô TKB giáo viên.
Thông tin cần xếp nằm
trong Khung thông tin
giáo viên bao gồm: Môn
học, Lớp học.

Thực hiện:
- Cách 1: Kích đúp chuột tại ô dữ liệu trên TKB này, một thực đơn nhỏ xuất hiện bao gồm: Môn
khác, Lớp khác, Lớp đã chọn, Môn đã chọn, Tự động điền, Pick. Lệnh xếp chính là Lớp, môn đã
chọn.
- Cách 2: Trên thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/+Các lệnh như cách 1.
Khác với TKB lớp, để xếp được tại một ô của TKB Giáo viên, chúng ta cần 2 thông số: Lớp và
Môn học. Do đó cần phải có cả hai.
+ Lệnh Môn khác hoặc Lớp khác cho phép chọn môn hoặc lớp cần xếp từ một thực đơn.
+ Lệnh Môn đã chọn cho phép chọn môn đã được chọn từ trước đó cũng bởi lệnh này.
+ Lệnh Tự động điền máy sẽ tự động xếp TKB vào ô trống. Tất cả các trường hợp không thể xếp
được máy sẽ thông báo nguyên nhân tương ứng.
+ Lệnh Pick cho phép đặt các ràng buộc giáo viên trực tiếp lên Thời khoá biểu Giáo viên.
Chú ý: Lệnh xếp TKB bằng tay tại một ô trống của Thời khóa biểu tác dụng trên các màn hình
Main Loop, Show All, Browse Teacher.

Khóa/Hủy khóa một ô dữ liệu trên Thời khóa biểu
Muốn đặt hoặc hủy khóa 1 ô dữ liệu trên thời khóa biểu Lớp hoặc Giáo viên thực hiện một trong
các thao tác sau:
Cách 1: Chọn ô hiện thời. Bấm chuột phải và chọn lệnh Khóa dữ liệu.
Cách 2: Chọn ô dữ liệu. Bấm nút lệnh
hoặc
trên thanh công cụ Main Loop để đặt hoặc hủy
khóa.
Các ô dữ liệu bị khóa sẽ thể hiện trên màn hình bằng màu vàng.

Xoá toàn bộ Thời khoá biểu Lớp
Mô tả: Lệnh xoá toàn bộ Thời khoá biểu của lớp hiện tại.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/Xoá TKB lớp.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
- Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl-Delete.
Chương trình sẽ đưa ra thông báo sau:
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Chọn Đồng ý - nếu chấp nhận xoá, Không - huỷ bỏ.

Xoá toàn bộ Thời khoá biểu Giáo viên
Mô tả: Lệnh này xoá toàn bộ Thời khoá biểu của Giáo viên hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Xoá TKB.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
- Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl-Delete.
Chương trình sẽ đưa ra thông báo yêu cầu xác nhận việc xoá.
Chọn Đồng ý - nếu chấp nhận xoá, chọn Không - nếu huỷ bỏ.

Tinh chỉnh bảng PCGD của các Lớp
Mô tả: Lệnh sửa PCGD của Giáo viên trong Thời khoá biểu của lớp hiện thời.
Thực hiện:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/Tinh chỉnh bảng PCGD.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
Màn hình Tinh chỉnh bảng PCGD xuất hiện có dạng sau:

Nếu muốn thay đổi PCGD cụ thể thực hiện tiếp các bước sau:
- Chọn Môn/Giáo viên muốn thay đổi PCGD.
- Kích đúp chuột tại dòng này.
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- Thay đổi Giáo viên dạy hoặc số tiết được phân công trong hộp hội thoại.
- Nhấn nút Kết thúc để thoát khỏi cửa sổ con.
- Nhấn nút Kết thúc để đóng cửa sổ thay đổi bảng PCGD.
Undo & Redo
Lệnh Undo (nhấn nút lệnh
trên thanh công cụ) cho phép quay lại trạng thái trước của lệnh vừa
thực hiện (đối với các lệnh đã làm thay đổi dữ liệu).
Lệnh Redo (nhấn nút lệnh
trên thanh công cụ) cho phép thực hiện lại lệnh vừa làm Undo trước
đó.
Phần mềm TKB cho phép thực hiện Undo và Redo vô hạn lần.

4. Các lệnh hỗ trợ xếp tự động và bán tự động
Các lệnh cho phép xếp tự động riêng cho một lớp hoặc một giáo viên.

Xếp tự động Thời khoá biểu Lớp hoặc Giáo viên
Mô tả: Lệnh này có chức năng xếp tự động cho Thời khoá biểu Lớp hoặc Giáo viên tương ứng với
ô hoạt động hiện thời.
Thực hiện: Có thể theo một trong ba cách sau
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp(Giáo viên)/Xếp tự động (X).
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
- Cách 3: Kích vào ô có chữ X ở màn hình nhỏ bên phải của Thời khoá biểu tương ứng.
- Cách 4: Bấm phím X để xếp tự động cho Lớp hoặc Giáo viên hiện thời.
Chú ý: Lệnh này sẽ không làm ảnh hưởng đến TKB của các lớp hoặc Giáo viên khác trong trường,
vì vậy nó rất hay được sử dụng trong quá trình hiệu chỉnh TKB.

Xếp có điều kiện Thời khoá biểu Lớp hoặc Giáo viên
Mô tả: Lệnh này cho phép Thời khoá biểu Lớp hoặc Giáo viên dựa trên một số điều kiện, yêu cầu,
ràng buộc của Giáo viên, Môn học được thêm vào hoặc loại bỏ.
Thực hiện: Có thể thực hiện theo một trong ba cách sau
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Lớp(Giáo viên)/Xếp tự động có điều kiện (CX).
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
- Cách 3: Kích ô có chữ CX ở màn hình nhỏ bên phải của Thời khoá biểu tương ứng.
Xem phần 6.5 để biết chi tiết hơn về ý nghĩa và cách dùng lệnh này.

5. Các lệnh hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, gợi ý xếp thời khóa biểu
Các công cụ như xem và đánh giá mâu thuẫn ràng buộc của các lớp và giáo viên. Lệnh gợi ý xếp,
xem thông tin đánh giá thời khóa biểu xấu, tốt.
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Kiểm tra TKB Lớp
Mô tả: Kiểm tra, phát hiện và thông báo các ràng buộc (nếu có) bị vi phạm và các lỗi khác của
TKB Lớp hiện thời.
Thực hiện: Có thể theo một trong hai cách sau
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp/Kiểm tra.
- Cách 2: Trên thanh công cụ Main Loop, kích nút

.

Các TAB thông tin được kiểm tra đối với Lớp hiện thời bao gồm:
PCGD: Kiểm tra bảng PCGD của lớp này.
TSG: Tổng số tiết được phân công có hợp lý hay không.
Môn học: Có môn học nào bị phá vỡ ràng buộc không.
SG-Môn: Kiểm tra tính mâu thuẫn của số giờ môn học được phân công so với số tiết bị ràng buộc
bởi các thuộc tính của môn học này.
SGgv: Kiểm tra tính mâu thuẫn giữa số giờ được phân công của môn học so với số tiết bị ràng
buộc bởi các ràng buộc của giáo viên dạy môn học này.
TKB: Kiểm tra các ràng buộc trên TKB của lớp này.
TKBGv: Kiểm tra xem có giáo viên nào dạy lớp này có mâu thuẫn ràng buộc TKB không?
Phòng: Kiểm tra thông tin liên quan đến phòng học.
Môn - GV: Kiểm tra sự mâu thuẫn của PCGD môn học với các ràng buộc của giáo viên dạy môn
học này.

Kiểm tra TKB Giáo viên
Mô tả: Kiểm tra, phát hiện và thông báo các ràng buộc (nếu có) bị vi phạm và các lỗi khác của
TKB Giáo viên hiện thời.
Thực hiện: Có thể theo một trong hai cách sau
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Giáo viên/Kiểm tra.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút

.
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Các TAB thông tin của màn hình kiểm tra giáo viên bao gồm:
TSG-Giáo viên: Mâu thuẫn giữa số tiết được phân công của giáo viên và các ràng buộc của giáo
viên này.
TSG-Môn: Mâu thuẫn giữa số tiết được phân công cho môn học và tính chất của môn học này.
Môn-Giáo viên: Kiểm tra mâu thuẫn giữa thuộc tính của môn học với ràng buộc của giáo viên khi
được phân công dạy môn học này.
Giáo viên-Vị trí: Chỉ ra các mâu thuẫn của giáo viên nếu dạy nhiều địa điểm trong một buổi học.
Giáo viên-Phòng: Mâu thuẫn giữa ràng buộc giáo viên với ràng buộc của phòng học.

Gợi ý
Mô tả: Lệnh cung cấp những thông tin có liên quan đến TKB của lớp hoặc Giáo viên hiện thời và
đưa ra một gợi ý, một lời khuyên người xếp TKB nên xếp như thế nào.
Như vậy ngoài khả năng cung cấp cho bạn những thông tin về sự hoàn thiện thời khoá biểu, chức
năng này còn cho phép bạn xem xét các trạng thái, thông tin chung về thời khoá biểu hỗ trợ cho
việc ra quyết định khi cần xếp mới hoặc chỉnh sửa thời khoá biểu.
Thực hiện: Để thực hiện lệnh này có hai cách
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Lớp(Giáo viên)/Gợi ý.
- Cách 2: Trên thanh công cụ main loop, kích nút .
Gợi ý lớp:
- Tình trạng xếp TKB:
+ Ghi cụ thể các tiết, môn chưa xếp xong.
- Trạng thái TKB hiện thời:
+ Ghi các môn học bị phá vỡ ràng buộc.
+ Ghi các bất hợp lý về tiết trong ngày.
- Gợi ý:
+ Gợi ý những môn học chưa được xếp có thể xếp trực tiếp vào tiết ... thứ ...
+ Ghi các môn không thể xếp trực tiếp được.
+ Ghi các giáo viên dạy lớp hiện thời.
Màn hình xem Gợi ý Lớp có dạng sau:
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Gợi ý giáo viên:
- Tình trạng xếp TKB:
+ Ghi cụ thể các lớp, môn chưa xếp.
- Trạng thái TKB hiện thời:
+ Ghi các thông tin tối thiểu về trạng thái TKB: số tiết trống cực đại, tổng số tiết trống, số buổi
nghỉ, số ngày nghỉ.
+ Ghi các thông tin bất hợp lý về tiết trong ngày: có tiết trống, dạy qua trưa ...
- Gợi ý:
+ Các môn, lớp có thể xếp trực tiếp vào tiết ... thứ ...
+ Các môn, lớp không thể xếp trực tiếp được.
+ Các giáo viên có liên quan tới giáo viên hiện thời.
Màn hình xem Gợi ý Giáo viên có dạng sau:

6. Các lệnh hỗ trợ tinh chỉnh, điều chỉnh thời khóa biểu
Bao gồm các lệnh cho phép dịch chuyển tiết trên thời khóa biểu Lớp hoặc Giáo viên. Đây là nhóm
các lệnh quan trọng nhất của phần mềm TKB. Nhóm các lệnh này có sử dụng nhiều thuật toán khác
nhau mô phỏng tư duy xếp thời khóa biểu của nhiều giáo viên có kinh nghiệm của các nhà trường
Việt Nam. Trong phần này sẽ mô tả ngắn gọn các lệnh, trong phần 6.6 tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả
chi tiết toàn bộ các lệnh, công cụ hỗ trợ điều chỉnh dữ liệu của phần mềm TKB.

A. Lệnh Giải phóng 1 ô trên Thời khóa biểu Lớp hoặc Giáo viên (Push Out)
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Mô tả: Lệnh này có chức năng chuyển dữ liệu tại một ô trên TKB Lớp hoặc Giáo viên ra khỏi vị trí
hiện thời. Đây là một chức năng hỗ trợ rất quan trọng giúp ích nhiều cho người xếp thời khóa biểu.
Cách thực hiện:
Kích chuột phải trên ô TKB và chọn lệnh Chuyển đi.

Sau đó thực hiện tiếp theo hướng dẫn cụ thể của lệnh.

B. Di chuyển dữ liệu từ một ô tới một ô trống khác trên TKB (lệnh Move To)
Mô tả: Lệnh này cho phép thực hiện chuyển một tiết từ vị trí này sang vị trí khác (là rỗng) trên
TKB Lớp hoặc Giáo viên.
Thực hiện:
- Cách 1: Chuyển ô làm việc về vị trí ban đầu và thực hiện lệnh Đánh dấu (kích chuột phải và chọn
lệnh Đánh dấu). Sau đó đưa ô làm việc về vị trí đích và thực hiện lệnh Chuyển tới (kích chuột phải
và chọn lệnh Chuyển tới).

- Cách 2: Chuyển ô làm việc về vị trí ban đầu, kích, giữ, rê chuột tới vị trí đích và thả (gọi là
phương pháp kéo thả chuột).

C. Lệnh xếp tiết có điều kiện (CX)
Mô tả: Lệnh này cho phép xếp 1 tiết cso điều kiện bởi cặp (Môn, Giáo viên) trên khung TKB lớp
hoặc cặp (Lớp, Môn) trên khung TKB giáo viên. Lệnh xếp đặc biệt này có ý nghĩa đặc biệt như sau:
thuật toán sẽ xếp bằng được tiết này vào thời khóa biểu (lớp hoặc giáo viên) mặc dù có thể phải
thay đổi một số giáo viên trung gian.
Toàn bộ 3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu quan trọng trên đều có thể sử dụng một trong các
thuật toán tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm như CX, FPR, DPR, DR, DPR-1e, OpCX/OpDPR hay
OpFPR.

7. Thoát khỏi màn hình Main Loop
Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Khung nhìn/Đóng khung nhìn.
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trên thanh công cụ chính của phần mềm.
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6.2.5. Các phím tắt trong Main Loop
Phím nóng (Hot Key)
F1
Up, Down, Left, Right
Tab
PgUp, PgDn
Ctrl-PgUp, Ctrl-Dn
F5
Ctrl-F5
F3
Ctrl-F3
D
X
E
R
F11
F9
Ctrl-F9
Delete
Ctrl-Delete
F6
Ctrl-F6
W
V
Ctrl-V
Ctrl-B
Ctrl-P
Ctrl-T
Ctrl-F
Ctrl-D
Ctrl-S

Chức năng (Command)
Xem trợ giúp
Di chuyển vị trí của Ô hiện thời lên, xuống, trái, phải
Chuyển đổi Ô hiện thời từ Lớp -- Giáo viên
Xem TKB trước, sau so với TKB lớp hiện thời
Xem TKB trước, sau so với TKB giáo viên hiện thời
Chế độ TKB Lớp
Chế độ TKB Giáo viên
Thuộc tính lớp
Thuộc tính giáo viên
Tinh chỉnh bảng PCGD
Xếp tự động (trên TKB hiện thời)
Ghi vào bộ nhớ
Khôi phục bộ nhớ
Pick TKB
Pick Môn – Thực đơn môn học thu gọn
Pick GV – Thực đơn giáo viên thu gọn
Xoá dữ liệu tại Ô hiện thời
Xóa dữ liệu TKB hiện thời
Xem nhanh lớp
Xem nhanh giáo viên
Xem thông tin
Kiểm tra TKB lớp
Kiểm tra TKB giáo viên
Đánh dấu
Chuyển đi
Chuyển tới (CX Dialog)
Chuyển tới (FPR)
Chuyển tới (DPR)
Tô mầu theo địa điểm Bật/Tắt

6.2.6. Bảng các nút lệnh trên thanh công cụ Main Loop
Nút lệnh (Icons)

Chức năng (Command)
Chuyển sang buổi SÁNG.
Chuyển sang buổi CHIỀU.
Cài đặt chế độ Đồng bộ thời khóa biểu On/Off.
Kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc cho Lớp hiện thời.
Kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc cho Giáo viên hiện thời.
Gợi ý cho thời khóa biểu Lớp hiện thời.
Xếp tự động cho Lớp hoặc Giáo viên hiện thời.
Xếp có điều kiện (CX) cho Lớp hoặc Giáo viên hiện thời.
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Chức năng (Command)
Xem thông tin của Lớp hoặc Giáo viên hiện thời.
Đánh dấu trạng thái hiện thời vào bộ nhớ (tên cũ của lệnh:
Memory).
Khôi phục trạng thái cặp Lớp-Giáo viên đã được đánh dấu trước
đó (tên cũ: Restore Memory).
Xem trạng thái TKB Lớp hiện thời: trạng thái các môn học: ai
dạy, đã xếp được bao nhiêu tiết, còn bao nhiêu tiết cần xếp nốt.
Xóa toàn bộ thời khóa biểu của Lớp hiện thời.
Chuyển đổi cách thể hiện trên thời khóa biểu Lớp.
Xem nhanh TKB Lớp: xuất hiện thêm 01 cửa sổ xem TKB Lớp
học.
Xem thông tin thuộc tính các môn học trong Lớp hiện thời: các
môn học này có các yêu cầu, ràng buộc như thế nào.
Tinh chỉnh PCGD cho Lớp hiện thời: thay đổi trực tiếp bảng
PCGD cho Lớp hiện thời mà không cần thực hiện lệnh nhập bảng
PCGD.
Tìm kiếm, truy vấn thông tin Lớp học.
Thực đơn giáo viên rút gọn (chỉ áp dụng cho Lớp hiện thời):
- Hiện thực đơn con danh sách các giáo viên dạy lớp hiện thời,
chọn Giáo viên sẽ chuyển nhanh đến Giáo viên này.
Thực đơn lớp học rút gọn (chỉ áp dụng cho Giáo viên hiện thời):
- Hiện thực đơn con danh sách các Lớp học mà Giáo viên hiện
thời được phân công dạy, chọn Lớp sẽ chuyển nhanh đến Lớp
học này.
Thực đơn môn học rút gọn (chỉ áp dụng cho Lớp hiện thời):
- Hiện thực đơn con danh sách các môn học của Lớp hiện thời,
chọn Môn học sẽ chuyển nhanh đến Giáo viên được phân công
dạy Môn học này của Lớp hiện thời.
Xem thông tin trạng thái Giáo viên hiện thời: trạng thái các môn
học, lớp nào, đã xếp được bao nhiêu tiết, còn bao nhiêu tiết cần
xếp nốt.
Xóa thời khóa biểu của Giáo viên hiện thời.
Chuyển đổi cách thể hiện trên thời khóa biểu Lớp.
Xem nhanh TKB Giáo viên: xuất hiện thêm 01 cửa sổ xem TKB
Giáo viên.
Xem và nhập thông tin ràng buộc Giáo viên.
Tô màu vị trí trên TKB Giáo viên.
Tìm kiếm, truy vấn thông tin Giáo viên.
Khóa dữ liệu cho ô TKB hiện thời.
Hủy khóa dữ liệu cho ô TKB hiện thời.
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6.3. Triple View
Triple View là một khung nhìn mới bổ sung trong phiên bản TKB 6.5 dành riêng cho mô hình thời
khóa biểu có phòng bộ môn hoặc phòng đa năng. Khung nhìn này chỉ có thể được kích hoạt khi đã
nhập tối thiểu một phòng học Bộ môn hoặc Đa năng. Nhấn nút
Màn hình Triple View có hình ảnh tương tự sau:

để kích hoạt Khung nhìn này.

Lớp học và Info
View của lớp
hiện thời

Giáo viên và Info
View của giáo
viên hiện thời

Phòng học và
Info View của
phòng học hiện
thời

Nhận xét chung về Triple View
- Màn hình Triple View đúng như tên gọi của nó luôn cho chúng ta quan sát được cùng một lúc 3
khung thời khóa biểu của một Lớp học, một Giáo viên và một Phòng học. Bên cạnh khung thời
khóa biểu (bên trái) là các InfoView (bên phải) chứa các thông tin và các nút lệnh hay dùng nhất
đối với các đối tượng này.
- Màn hình Triple View là một phát triển tự nhiên của khung nhìn Main Loop. Nếu như trong Main
Loop chúng ta chỉ quan sát được 2 đối tượng là Lớp và Giáo viên thì trong Triple View chúng ta
quan sát được đồng thời 3 đối tượng là Lớp, Giáo viên, Phòng học. Vậy nếu mô hình thời khóa biểu
nhà trường chưa có phòng bộ môn thì Triple View sẽ gần như trùng lặp hoàn toàn với Main Loop.
- Toàn bộ các lệnh, thao tác trên thời khóa biểu Lớp, Giáo viên của Main Loop đều có tác dụng
hoàn toàn tương tự trong Triple View. Các lệnh chính đối với thời khóa biểu Lớp, Giáo viên bao
gồm các lệnh xếp tay thời khóa biểu, tinh chính thời khóa biểu (Move To), lệnh xếp tự động (X),
lệnh xếp 1 tiết (CX), các lệnh kiểm tra, xem thông tin, ...
Về các lệnh này sẽ không cần nhắc lại ở đây nữa. Tại đây chỉ nêu ra các lệnh mới được phát triển
riêng cho Triple View.
Đồng bộ TKB trong Triple View
Đồng bộ thời khóa biểu trong Triple View là sự đồng bộ thể hiện 3 thời khóa biểu Lớp, Giáo viên,
Phòng thông qua ô TKB hiện thời (Active Cell).
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Hình ảnh dưới đây cho chúng ta hiểu được khái niệm đồng bộ TKB của Triple View.

Thứ 6, tiết 3, lớp 9A, môn Lý do giáo viên
Phạm Vũ Quý dạy và học trong phòng bộ môn:
Phòng LÝ.

Thứ 5, tiết 2, lớp 9A, môn Toán do giáo viên
Trần Thị Kiều Hoa dạy không học trong phòng
bộ môn (ta gọi là kiểu học truyền thống).

Các thao tác trên khung thời khóa biểu Phòng
Trong phiên bản TKB 6.5 có thể thực hiện các thao tác sau trên khung thời khóa biểu phòng:
- Kích hoạt và di chuyển ô hiện thời (active cell) trên TKB phòng để quan sát.
- Kích đúp chuột trên ô TKB phòng để cài đặt/hủy thuộc tính KHÔNG XẾP trên thời khóa biểu
phòng. Tại các ô này không thể xếp tiết học được nữa. Vậy tính chất KHÔNG XẾP là một ràng
buộc tương tự như KHÔNG HỌC đối với ô thời khóa biểu lớp.

tiết KHÔNG XẾP

ô TKB hiện thời

InfoView của phòng hiện thời: chứa
thông tin và các lệnh chính: ROX, C,
Kiểm tra dữ liệu, Xem thông tin.

Các lệnh đối với phòng học
Các lệnh sau đây có thể thực hiện đối với phòng học trong khung nhìn Triple View:
1. Đặt.Hủy KHÔNG XẾP
Kích đúp chuột trên ô thời khóa biểu phòng.
2. Thay đổi cách thể hiện trên TKB
Kích nút lệnh
trên Toolbar chuyển đổi cách thể hiện thông tin trên TKB phòng giữa 2 chế độ:
hiện tên lớp học hoặc hiện Mã giáo viên.
3. Lệnh Xem nhanh phòng (

)

Chức năng này cho phép hiện thêm một cửa sổ nữa để xem nhanh các thời khóa biểu phòng. Lệnh
này có chức năng tương tự các lệnh Xem nhanh Lớp, Xem nhanh Giáo viên của các phiên bản TKB
trước đây.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 116 -

Chú ý: trong TKB 6.5 các lệnh Xem nhanh TKB lớp, giáo viên, phòng học sẽ chỉ cho phép xem và
không thể thay đổi dữ liệu.
4. Xem thông tin phòng
Chức năng này cho phép xem thông tin chi tiết của phòng bộ môn hiện thời. Lệnh này có thể thực
hiện bằng nút lệnh

trên Toolbar hoặc nút Thông tin trên Info View của phòng hiện thời.

Màn hình hiện thông tin phòng có dạng sau:

5. Lệnh Kiểm tra dữ liệu
Lệnh có chức năng kiểm tra các mâu thuẫn ràng buộc dữ liệu liên quan đến phòng hiện thời. Lệnh
được thực hiện bởi nút lệnh

trên Toolbar.
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STMon: kiểm tra xem giữa tổng số tiết được phân công dạy trong phòng này và số tiết thực tế cho
phép xem có mâu thuẫn nhau hay không?
TKB: kiểm tra xem trên TKB của phòng có các tiết học bị “mâu thuẫn” hay không? Xem lệnh
ROX dưới đây để hiểu rõ hơn các trạng thái của các tiết học trên TKB phòng.
6. Lệnh Tìm kiếm phòng
Lệnh này được thực hiện bởi nút lệnh
trên Toolbar. Lệnh có chức năng truy vấn tìm kiến trực
tiếp phòng học thông qua các thông tin liên quan đến quản lý thời khóa biểu. Lệnh này có tính năng
và giao diện tương tự như các lệnh Tìm kiếm Lớp/Giáo viên đã được nâng cấp trong phiên bản mới
TKB 6.5.

Kết quả của lệnh Tìm kiếm phòng có dạng như sau:
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Bên trái là danh sách các phòng đã tìm thấy, bên phải là khung hiện thời khóa biểu phòng tương
ứng. Như vậy ngay trên màn hình này có thể quan sát kết quả thời khóa biểu. Chọn phòng và
nhấn nút Chọn để đóng cửa sổ lệnh Tìm kiếm và trả lại kết quả tìm kiếm trong Triple View.
InfoView của phòng học
Thông tin về Lớp, Môn,
Môn học của
30 9 2
Giáo viên tại ô hiện thời
phòng học
30 - số tiết
có khả năng
xếp trên TKB
9 - số tiết
đang xếp
2 - số tiết
được phân
công cho
phòng hiện Kiểm tra
Xem
ROX - tô màu ô TKB
thời
mâu thuẫn
thông tin
C - hủy lệnh tô màu
dữ liệu
phòng

InfoView là khung thông tin bổ sung cho phòng học hiện thời. Tại InfoView này sẽ hiện các
thông tin và một số lệnh chính liên quan đến phòng hiện thời.

Thông tin Lớp-Môn-Giáo viên của ô hiện thời.
Danh sách các môn học tương ứng của phòng hiện thời. Nếu là phòng Đa năng thì tại vị trí này
ghi dòng chữ: Phòng Đa năng.
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Thông tin (X Y Z): X - tổng số tiết có khả năng xếp tiết học của phòng, Y - tổng số tiết đã xếp
trên thời khóa biểu, Z - tổng số tiết được phân công dạy của phòng hiện thời (thông qua việc
gán phòng mặc định cho các lớp học). Nếu X < Z sẽ nảy sinh mâu thuẫn dữ liệu phòng tại vị trí
STMon.
ROX - lệnh tô màu các ô trên TKB phòng.
C - hủy lệnh tô màu.
Kiểm tra - kiểm tra mâu thuẫn dữ liệu phòng.
Thông tin - Xem thông tin phòng hiện thời.
Trạng thái ô TKB và lệnh tô màu ROX
Các ô TKB phòng nếu có tiết được xếp sẽ được phân loại theo 3 trạng thái sau:
1- Trạng thái Tốt (OK): Là ô TKB với phòng học trùng với phòng học mặc định đã được phân
công. Các ô này khi tô màu sẽ có màu xanh lá cây trùng với các ô trống của TKB.
2- Trạng thái Bình thường (Normal): Là ô TKB tương ứng với môn học chưa phân công
phòng học mặc định. Các ô này khi tô màu sẽ có màu xanh nhạt.
3- Trạng thái Không tối ưu (Bad): Là ô TKB với phòng học khác với phòng học mặc định đã
được phân công. Các ô này khi tô màu sẽ có màu đỏ.

ô với trạng thái
Không tối ưu (Bad)

ô với trạng thái
Bình thường (Normal)

ô với trạng thái
Tốt (OK)

Lệnh chuyển phòng
Chức năng chính của lệnh là chuyển đổi phòng tại một tiết học cụ thể trên TKB (lớp hoặc giáo
viên). Lệnh chuyển phòng có thể thực hiện một trong kiểu sau:
1- Chuyển tiết học trong phòng học Bộ môn sang một phòng bộ môn khác với cùng tính chất bộ
môn với phòng học hiện thời.
2- Chuyển đổi tiết học trong phòng truyền thống sang phòng Đa năng và ngược lại.
Các bước thực hiện:
- Kích chuột phải tại ô cần chuyển phòng và chọn chức năng Chuyển phòng trong Popup Menu
xuất hiện.
- Xuất hiện hộp hội thoại dạng sau liệt kê danh sách các phòng học cho phép được chuyển đến.
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- Chọn phòng muốn chuyển và kích nút Chọn, ngược lại chọn Thôi để không thực hiện lệnh này
nữa.
- Trường hợp ô hiện thời là phòng truyền thống hoặc phòng Đa năng thì hộp hội thoại chuyển
phòng có dạng:

- Trường hợp tiết hiện thời đang học trong phòng Đa năng thì cho phép chuyển sang phòng đa năng
khác hoặc chuyển về phòng truyền thống.
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Triple View nâng cấp từ TKB 8.5
Trong các phiên bản trước đây của phần mềm TKB, người dùng chỉ được thao tác trên các TKB lớp
và giáo viên và không thể thao tác được trên các TKB phòng. Trong phiên bản TKB 8.5 hạn chế
này đã được nâng cấp toàn diện.
Giờ đây người xếp thời khóa biểu có thể thao tác trực tiếp trên các thời khóa biểu phòng học tương
tự như thao tác trên các thời khóa biểu lớp hay giáo viên trong mọi giao diện tinh chỉnh dữ liệu thời
khóa biểu của phần mềm.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ tính năng này trong lệnh Triple View của TKB 8.5.
Trong hình dưới đây chúng ta thấy khung thông tin phòng đã hoạt động đầy đủ và người dùng có
thể thao tác trực tiếp trên các ô của thời khóa biểu phòng học, cả bộ môn lẫn đa năng.

Trên các ô thời khóa
biểu phòng các thao tác
như nháy đúp chuột,
nháy chuột phải sẽ có
tác dụng tương tự như
trên thời khóa biểu lớp
hay giáo viên.

1. Cửa sổ Room Info View
Cửa sổ thông tin phòng học (Room Info View) nằm bên phải các thời khóa biểu phòng. Cửa sổ này
chứa các thông tin và một số lệnh chính liên quan đến phòng. Các thông tin có trong Room Info
View này cũng tương tự như các Info View của lớp và giáo viên trong phần mềm TKB.

Lưới thể hiện TKB của phòng
học hiện thời.

Đây là cửa sổ thông tin
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Thông tin chi tiết của InfoView của phòng học được mô tả trong sơ đồ dưới đây.
Phòng học hiện thời
Thông tin trên ô TKB hiện
thời: lớp; môn; GV dạy.

Thông tin kiểu phòng học:
bộ môn hay đa năng

Thông tin môn học đã
chọn.
Tổng số tiết; số tiết đã xếp,
số tiết được phân công xếp
trong phòng học này.

Thông tin lớp học hoặc
khối lớp đã chọn.

Kiểm tra
mâu thuẫn
phòng hiện
thời.

Xem thông
tin phòng
hiện thời.

ROX - tô màu ô
TKB, C - hủy tô
màu.

Trong các thông tin này, điểm khác biệt chính là bộ thông tin (Môn, Lớp học) được chọn trong cửa
sổ trên. Thông tin này dùng để xếp tiết trực tiếp trên ô TKB phòng.
Có 2 kiểu chọn bộ thông tin này:
Kiểu 1: Môn, Lớp học.
Kiểu 2: Môn, Khối lớp

Cách lựa chọ bộ thông tin này như sau: nháy chuột lên ô dữ liệu tương ứng, sẽ xuất hiện một bảng
chọn danh sách, nháy chuột để chọn thông tin tiếp theo.
Khi nháy chuột vào nút bên trái cho phép chọn các môn học tương ứng với phòng bộ môn hiện
thời. Nếu phòng này là loại phòng đa năng thì cho phép chọn bất kỳ môn học nào.
Nháy chuột lên nút bên phải sẽ cho phép chọn các lớp tương ứng được phân công học môn học này
trong phòng bộ môn.
Đối với phòng học bộ môn được phép chọn một lớp hoặc cả một khối lớp.
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Đối với phòng đa năng thì chỉ được phép chọn các lớp.

2. Thao tác trên ô TKB phòng
Các thao tác trên ô TKB phòng được nâng cấp hoàn toàn trong TKB 8.5.
(1) Thao tác nháy chuột phải
Nếu ô hiện thời trên TKB phòng có tiết học, bảng chọn sau đây sẽ xuất hiện cho phép thực hiện các
lệnh đối với tiết học này.

- Xóa: xóa 1 tiết học tại ô hiện thời.
- Xóa lớp: xóa toàn bộ các tiết trên TKB phòng có cùng lớp với tiết hiện thời.
- Xóa giáo viên: xóa toàn bộ các tiết trên TKB phòng có cùng giáo viên với tiết hiện thời.
- Xóa khối lớp: xóa toàn bộ các tiết trên TKB phòng có cùng khối lớp với tiết hiện thời.
(2) Thao tác nháy đúp chuột
Thao tác nháy đúp chuột lên 1 ô rỗng của TKB phòng có ý nghĩa tương tự thao tác nháy đúp lên ô
TKB lớp và giáo viên của phần mềm. Một thực đơn sẽ xuất hiện ghi rõ các chức năng có thể thực
hiện tiếp theo.

Thực đơn này xuất hiện khi
cặp thông tin đã chọn trên
Info View của phòng là
(Môn, Lớp)
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- Môn, lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp) đã chọn vào ô TKB hiện thời. Lệnh này
sẽ cố gắng xếp bộ thông tin này vào ô đang kích hoạt trên TKB.
- Tự động điền môn, lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp) đã chọn vào ô TKB hiện
thời hoặc một ô khác trong cùng buổi học. Như vậy lệnh này sẽ cố gắng xếp 1 tiết vào TKB của
phòng hiện thời với điều kiện trong cùng 1 buổi.

Thực đơn này xuất hiện khi
cặp thông tin đã chọn trên
Info View của phòng là
(Môn, Khối lớp)

- Môn, khối lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp), trong đó lớp thuộc khối lớp đã
chọn đã chọn vào ô TKB hiện thời. Lệnh này sẽ cố gắng xếp bộ thông tin này vào ô đang kích hoạt
trên TKB.
- Tự động điền môn, khối lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp), trong đó lớp thuộc
khối lớp đã chọn đã chọn vào ô TKB hiện thời hoặc một ô khác trong cùng buổi học. Như vậy lệnh
này sẽ cố gắng xếp 1 tiết vào TKB của phòng hiện thời với điều kiện trong cùng 1 buổi.
- Xếp tối đa môn, khối lớp: cố gắng xếp tối đa các nhiều các tốt các bộ thông tin (phòng, môn,
lớp), trong đó lớp thuộc khối lớp đã chọn đã chọn vào các ô của buổi học hiện thời, ưu tiên cho ô
đang được kích hoạt.
- Pick: cài đặt hoặc hủy trạng thái KHÔNG XẾP trên ô TKB hiện thời.
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6.4. Show All
Lệnh xem và hiệu chỉnh Thời khoá biểu của các lớp trong toàn trường. Các thao tác hiệu chỉnh
Thời khoá biểu trên màn hình này cũng tương tự như trong màn hình Main Loop.
Thực hiện lệnh Khung nhìn/Show All hoặc kích nút
trên thanh công cụ chính.
Màn hình Show All cho phép xem và hiệu chỉnh Thời khoá biểu toàn trường theo Lớp. Khác với
màn hình Main Loop, với màn hình này bạn có thể nhìn trực tiếp Thời khoá biểu của nhiều lớp
nhưng không xem được Thời khoá biểu của Giáo viên.

Toolbar của
Show All

Khung thông
tin toàn trường

Khung thông
tin lớp

Như vậy Show All có các chức năng điều chỉnh dữ liệu chính gần giống như Main Loop. Điểm
khác biệt duy nhất là cách thể hiện thông tin TKB trên màn hình. Với Show All, người dùng có
thêm các lựa chọn khác để quan sát và tư duy xếp, điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Ưu điểm của
màn hình này là có thể quan sát được nhiều lớp học cùng một lúc trên màn hình. Đặc điểm này
hoàn toàn khác với Main Loop. Tuy nhiên nhược điểm là không quan sát được các giáo viên tương
ứng.
Chọn và thể hiện các lớp trong Show All:
- Để chọn danh sách các lớp thể hiện trong màn hình này nhấn nút Lớp tại góc trái trên của lưới
thời khóa biểu. Cửa sổ tìm kiếm, truy vấn thông tin lớp xuất hiện cho phép chọn các lớp học (xem
kỹ lệnh này trong phần Main Loop 6.2).
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- Trong màn hình Kết quả, chọn một hoặc nhiều lớp trong danh sách lớp bên phải. Kết hợp phím
Shift để chọn nhiều lớp liền nhau và phím Ctrl để chọn các lớp không liền nhau. Kích chuột lần
thứ hai lên danh sách để hủy chọn lớp này.
- Nhấn nút Chọn, các lớp được chọn trong cửa sổ bên phải màn hình trên sẽ được thể hiện trên màn
hình Show All.
Toàn bộ các lệnh, thao tác trên thời khóa biểu lớp trong cửa sổ Show All có tính năng tương tự các
lệnh đã có trong Main Loop.
Phóng to, thu nhỏ lưới thời khóa biểu (Zoom)
Các nút
,
có tác dụng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trong thời khóa biểu, đồng thời
cũng phóng to thu nhỏ kích thước của lưới thể hiện thời khóa biểu.
Tính năng này rất hữu ích trong trường hợp giáo người dùng muốn xem chi tiết hoặc tổng thể thời
khóa biểu toàn trường, cần phóng to hoặc thu nhỏ cho vừa kích thước màn hình.
Tô màu thời khóa biểu theo môn học
Chức năng này sẽ tô màu lại toàn bộ các ô thời khóa biểu theo màu sắc của môn học.
Cách thực hiện: nháy chuột tại vị trí Môn trong khung thông tin lớp học luôn nổi trên màn hình.

Muốn hủy chức năng tô màu môn học nháy vào vị trí có chữ C.
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Dưới đây là hình ảnh màn hình Show All khi thực hiện chức năng tô màu môn học.

Chú ý:
Toàn bộ các chức năng xem, điều chỉnh, xếp tay và các chức năng tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa
biểu trong màn hình Show All được thực hiện hoàn toàn tương tự như trong Main Loop.
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6.5. Browse Teacher
Lệnh xem và điều chỉnh Thời khoá biểu của tất cả Giáo viên trong toàn trường. Các thao tác hiệu
chỉnh Thời khoá biểu trên màn hình này tương tự như màn hình Main Loop.
Thực hiện lệnh Khung nhìn/Browse Teacher hoặc kích nút
trên thanh công cụ chính.
Màn hình Browse Teacher cho phép xem và hiệu chỉnh Thời khoá biểu toàn trường theo Giáo
viên. Khác với màn hình Main Loop, với màn hình này bạn có thể nhìn trực tiếp Thời khoá biểu
của nhiều giáo viên nhưng không xem được Thời khoá biểu của lớp.

Toolbar của Browse
Teacher

Khung thông tin toàn
trường

Khung thông tin giáo
viên hiện thời

Browse Teacher có các chức năng điều chỉnh dữ liệu chính gần giống như Main Loop. Điểm khác
biệt duy nhất là cách thể hiện thông tin TKB trên màn hình. Với Browse Teacher, người dùng có
thêm các lựa chọn khác để quan sát và tư duy xếp, điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Ưu điểm của
màn hình này là có thể quan sát được nhiều giáo viên cùng một lúc trên màn hình.
Như vậy Browse Teacher và Show All là các lựa chọ khác cho người dùng để quan sát và tư duy
xếp thời khóa biểu.
Chọn và thể hiện các giáo viên trong Browse Teacher:
- Để chọn danh sách các giáo viên thể hiện trong màn hình này nhấn nút DS giáo viên tại góc trái
trên của lưới thời khóa biểu. Cửa sổ tìm kiếm, truy vấn thông tin giáo viên xuất hiện cho phép chọn
các giáo viên (xem kỹ lệnh này trong phần Main Loop 6.2).
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- Trong màn hình Kết quả, chọn một hoặc nhiều giáo viên trong danh sách giáo viên bên phải. Kết
hợp phím Shift để chọn nhiều giáo viên liền nhau và phím Ctrl để chọn các giáo viên không liền
nhau. Kích lần thứ hai vào một giáo viên để hủy chọn giáo viên này.
- Nhấn nút Chọn, các giáo viên được chọn trong cửa sổ bên phải màn hình trên sẽ được thể hiện
trên màn hình Browse Teacher.
Phóng to, thu nhỏ lưới thời khóa biểu (Zoom)
Các nút
,
có tác dụng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trong thời khóa biểu, đồng thời
cũng phóng to thu nhỏ kích thước của lưới thể hiện thời khóa biểu.
Tính năng này rất hữu ích trong trường hợp giáo người dùng muốn xem chi tiết hoặc tổng thể thời
khóa biểu toàn trường, cần phóng to hoặc thu nhỏ cho vừa kích thước màn hình.
Tô màu thời khóa biểu theo môn học
Chức năng này sẽ tô màu lại toàn bộ các ô thời khóa biểu theo màu sắc của môn học.
Cách thực hiện: nháy chuột tại vị trí Môn trong khung thông tin giáo viên luôn nổi trên màn hình.
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Muốn hủy chức năng tô màu môn học nháy vào vị trí có chữ C.
Dưới đây là hình ảnh màn hình Browse Teacher khi thực hiện chức năng tô màu môn học.

Toàn bộ các lệnh, thao tác trên thời khóa biểu giáo viên trong cửa sổ Browse Teacher có tính năng
tương tự các lệnh đã có trong Main Loop.
Như vậy Main Loop, Triple View, Show All và Brows Teacher là 4 màn hình quan sát và điều
chỉnh dữ liệu chính của phần mềm TKB. Tùy thuộc vào thói quen của từng người mà chọn cho
mình cửa sổ thích hợp nhất.
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6.6. Show All Room
Trong các phiên bản trước đây của phần mềm TKB, chúng ta đã làm quen với các giao diện của các
lệnh quan sát thời khóa biểu của tất cả các lớp (Show All) hay tất cả các giáo viên (Browse
Teacher). Tuy nhiên chưa có 1 giao diện tương tự nào cho các phòng học.
Trong phiên bản mới TKB 8.5 lần đầu tiên đã đưa vào 1 giao diện mới cho phép quan sát đồng thời
các phòng học trong nhà trường, đó là lệnh Show All Room.
Có hai cách thực hiện lệnh Show All Room:
Cách 1: Nháy chuột lên nút

trên thanh công cụ chính của phần mềm.

Cách 2: Thực hiện lệnh từ thực đơn chính: Khung nhìn ---> Show All Room.
Khuôn dạng của lệnh Show All Room sẽ tương tự như lệnh Show All đối với lớp học.

Thanh công cụ
riêng cho Show
All Room.
Khung thông tin
phòng học trong
lệnh Show All
Room.
Khung này hiện
thông tin của
phòng hiện thời
(chứa active
cell).

ô TKB hiện
thời: Active
Cell trên lưới
thời khóa biểu
Trong cửa sổ này, chúng ta sẽ quan sát được tất cả thời khóa biểu của các phòng học trong nhà
trường. Có thể thao tác trực tiếp các lệnh như xóa tiết, chuyển tiết hoặc xếp trực tiếp tiết lên thời
khóa biểu phòng học.

1. Điều khiển danh sách phòng học của lệnh
Mặc định toàn bộ danh sách các phòng học (bộ môn và đa năng) sẽ hiện trong màn hình của lệnh
Show All Room. Muốn hạn chế lại các phòng này để hiện theo ý muốn hãy nút Phòng nằm góc trái
trên của lưới màn hình.
Xuất hiện cửa sổ lệnh Chọn phòng như sau:
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Sau khi nhập các thông tin tìm kiếm phòng (tại 2 TAB: Phòng - Lớp và Thông tin phòng), hãy nháy
nút Thực hiện.
Nháy vào TAB kết quả để xem kết quả tìm phòng như hình dưới đây.

Dùng chuột chọn các phòng muốn hiển thị trong danh sách bên trái và nháy nút Chọn để kết thúc
lệnh tìm kiểm phòng và các phòng được chọn sẽ hiện trên màn hình Show All Room.

2. Ô TKB hiện thời, phòng hiện thời
Chúng ta luôn nhìn thấy 1 ô lưới màu vàng trên màn hình, đó là ô TKB hiện thời (Active Cell).
Các thao tác chính với ô TKB sẽ được thực hiện trên ô TKB hiện thời này.
Phòng chứa ô TKB hiện thời được gọi là phòng hiện thời.
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3. Cửa sổ thông tin Info View
Chúng ta cũng luôn nhìn thấy một khung cửa sổ luôn hiện nổi trên màn hình, đó là Cửa sổ thông tin
Info View của phòng. Cửa sổ này chứa các thông tin liên quan đên phòng hiện thời, ô TKB hiện
thời và các nút lệnh quan trọng khác có thể thực hiện trong lệnh này.
Các thông tin của Info View của phòng là:
Phòng học hiện thời
Thông tin trên ô TKB hiện
thời: lớp; môn; GV dạy.

Thông tin kiểu phòng học:
bộ môn hay đa năng

Thông tin môn học đã
chọn.
Tổng số tiết; số tiết đã xếp,
số tiết được phân công xếp
trong phòng học này.

Thông tin lớp học hoặc
khối lớp đã chọn.

Kiểm tra
mâu thuẫn
phòng hiện
thời.

Nút lệnh

Xem thông
tin phòng
hiện thời.

ROX - tô màu ô
TKB, C - hủy tô
màu.

trên thanh công cụ dùng để bật / tắt hiển thị khung thông tin này.

4. Các thao tác trực tiếp trên lưới thời khóa biểu
Tương tự như đối với cửa sổ Triple View, trong lệnh Show All Room có thể thực hiện 2 thao tác
chính đối với TKB phòng: thao tác nháy chuột phải và thao tác nháy đúp chuột.
Chú ý: các lệnh tương ứng với thao tác nháy chuột phải và nháy đúp chuột đều có thể hiện trên thực
đơn TKB như hình dưới đây.

Các lệnh này tương
ứng khi nháy chuột
phải trên ô TKB
phòng.

Các lệnh này tương
ứng khi nháy đúp
chuột trên ô TKB
phòng.
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(1) Thao tác nháy chuột phải
Nếu ô hiện thời trên TKB phòng có tiết học, bảng chọn sau đây sẽ xuất hiện cho phép thực hiện các
lệnh đối với tiết học này.

- Xóa: xóa 1 tiết học tại ô hiện thời.
- Xóa lớp: xóa toàn bộ các tiết trên TKB phòng có cùng lớp với tiết hiện thời.
- Xóa giáo viên: xóa toàn bộ các tiết trên TKB phòng có cùng giáo viên với tiết hiện thời.
- Xóa khối lớp: xóa toàn bộ các tiết trên TKB phòng có cùng khối lớp với tiết hiện thời.
(2) Thao tác nháy đúp chuột
Thao tác nháy đúp chuột lên 1 ô rỗng của TKB phòng có ý nghĩa tương tự thao tác nháy đúp lên ô
TKB lớp và giáo viên của phần mềm. Một thực đơn sẽ xuất hiện ghi rõ các chức năng có thể thực
hiện tiếp theo.

Thực đơn này xuất hiện khi
cặp thông tin đã chọn trên
Info View của phòng là
(Môn, Lớp)

- Môn, lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp) đã chọn vào ô TKB hiện thời. Lệnh này
sẽ cố gắng xếp bộ thông tin này vào ô đang kích hoạt trên TKB.
- Tự động điền môn, lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp) đã chọn vào ô TKB hiện
thời hoặc một ô khác trong cùng buổi học. Như vậy lệnh này sẽ cố gắng xếp 1 tiết vào TKB của
phòng hiện thời với điều kiện trong cùng 1 buổi.

Thực đơn này xuất hiện khi
cặp thông tin đã chọn trên
Info View của phòng là
(Môn, Khối lớp)
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- Môn, khối lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp), trong đó lớp thuộc khối lớp đã
chọn đã chọn vào ô TKB hiện thời. Lệnh này sẽ cố gắng xếp bộ thông tin này vào ô đang kích hoạt
trên TKB.
- Tự động điền môn, khối lớp đã chọn: xếp 1 tiết theo bộ (phòng, môn, lớp), trong đó lớp thuộc
khối lớp đã chọn đã chọn vào ô TKB hiện thời hoặc một ô khác trong cùng buổi học. Như vậy lệnh
này sẽ cố gắng xếp 1 tiết vào TKB của phòng hiện thời với điều kiện trong cùng 1 buổi.
- Xếp tối đa môn, khối lớp: cố gắng xếp tối đa các nhiều các tốt các bộ thông tin (phòng, môn,
lớp), trong đó lớp thuộc khối lớp đã chọn đã chọn vào các ô của buổi học hiện thời, ưu tiên cho ô
đang được kích hoạt.
- Pick: cài đặt hoặc hủy trạng thái KHÔNG XẾP trên ô TKB hiện thời.

5. Các lệnh xem nhanh thời khóa biểu
Trong Show All Room có 3 lệnh xem nhanh TKB: xem nhanh TKB lớp, giáo viên và phòng. Điểm
nổi bật của các lệnh xem nhanh này là các lớp, giáo viên, phòng hiện trong các cửa sổ này sẽ luôn
đồng bộ với thông tin của ô TKB hiện thời đang được kích hoạt.

Hai cửa sổ xem
nhanh TKB lớp,
giáo viên này sẽ
luôn đồng bộ dữ
liệu với phòng
học hiện thời
của màn hình
chính.

Ta sẽ thấy trên các TKB lớp, giáo viên sẽ luôn hiện các lớp, giáo viên tương ứng với lớp, giáo viên
tại ô màu vàng trên màn hình. Đó chính là hiện tượng đồng bộ dữ liệu của các khung thông tin thời
khóa biểu.

6. Thanh công cụ riêng cho Show All Room
Sau đây là danh sách các biểu tượng và nút lệnh trên thanh công cụ Show All Room.
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Tên lệnh

Ý nghĩa

Sáng

Chuyển xem TKB buổi sáng.

Chiều

Chuyển xem TKB buổi chiều.

Tìm chọn phòng

Kích hoạt hộp hội thoại tìm kiếm phòng. Kết quả
của việc tìm kiếm là các phòng được thể hiện trên
màn hình.

ROX

Tô màu các ô trên toàn bộ thời khóa phòng theo
ROX.

Chế độ TKB
phòng

Chuyển đổi giữa 2 chế độ hiện thông tin trên ô TKB
phòng: theo tên lớp hay theo tên giáo viên.

Kiểm tra phòng

Kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc cho phòng hiện thời.

Thông tin phòng

Xem chi tiết thông tin phòng hiện thời.

Xem nhanh TKB
lớp

Hiện / ẩn hộp hội thoại xem TKB lớp đồng bộ với ô
hiện thời trên màn hình.

Xem nhanh TKB
giáo viên

Hiện / ẩn hộp hội thoại xem TKB giáo viên đồng bộ
với ô hiện thời trên màn hình.

Xem nhanh TKB
phòng

Hiện / ẩn hộp hội thoại xem TKB phòng học đồng
bộ với ô hiện thời trên màn hình.

InfoView Phòng

Hiện / ẩn cửa sổ InfoView hiện thông tin và các nút
lệnh chính cho phòng hiện thời.

Phóng to kích
thước chữ

Phóng to kích thước chữ toàn bộ trên lưới thời khóa
biểu.

Thu nhỏ kích
thước chữ

Thu nhỏ kích thước chữ toàn bộ trên lưới thời khóa
biểu.
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6.7. Các lệnh "mô phỏng tư duy" tinh chỉnh Thời khóa biểu
1. Giới thiệu các công cụ tinh chỉnh thời khóa biểu
Các lệnh “mô phỏng tư duy” tinh chỉnh thời khóa biểu là chức năng quan trọng nhất và mạnh nhất
của phần mềm TKB. Các chức năng này có một chức năng duy nhất là hỗ trợ người xếp thời khóa
biểu thực hiện công việc tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Đây là các công việc chính, phức tạp và
khó khăn nhất của người làm công việc xếp thời khóa biểu. Sau khi đã xếp đại trà cho khoảng 9599% khối lượng, việc xếp nốt một vài tiết sau cùng của thời khóa biểu sẽ trở nên rất khó khăn vì lúc
này sẽ rất khó cân đối các ràng buộc khác nhau của giáo viên. Sau khi đã xếp xong luôn sẽ có nhu
cầu điều chỉnh một số thời khóa biểu “xấu” theo yêu cầu của những giáo viên này. Tất cả các công
việc trên đòi hỏi kinh nghiệm, sự từng trải và hiểu rõ các yêu cầu cụ thể của giáo viên trong nhà
trường.
Nhóm các chức năng này bao gồm các lệnh sau:
- Lệnh “giải phóng” 1 ô thời khóa biểu (Push Out - Chuyển đi): lệnh này cho phép “giải phóng”
một ô trên thời khóa biểu lớp, phần mềm sẽ đưa tiết học tại ô này ra khỏi vị trí hiện thời và “giải
phóng” cho ô hiện thời trở nên rỗng. Như vậy mục đích của lệnh này là giải phóng 1 tiết rỗng trên
lưới TKB để có thể xếp các tiết khác vào đó, người xếp không quan tâm lắm việc tiết học này sẽ
được chuyển đi đâu.
- Lệnh xếp 1 tiết có điều kiện (CX - Xếp có điều kiện): lệnh này sẽ cố găng để xếp bằng được 1
tiết vào thời khóa biểu hiện thời (lớp hoặc giáo viên). Với lệnh này mục đích của lệnh là xếp bằng
được 1 tiết vào thời khóa biểu không quan tâm đến vị trí cụ thể của tiết được xếp này.
- Lệnh dịch chuyển dữ liệu trên thời khóa biểu (Move To - Chuyển đến): lệnh sẽ tiến hành dịch
chuyển 1 tiết học từ vị trí này đến một vị trí khác trên thời khóa biểu. Mục đích của lệnh này là
muốn thay đổi cụ thể trên TKB của một lớp hay giáo viên với ý định làm cho thời khóa biểu này
"đẹp" hơn.
Cả 3 lệnh quan trọng trên đều có chung một số nguyên tắc cơ bản sau đây:
- Nguyên tắc giáo viên trung gian: Khi tinh chỉnh thời khóa biểu cho một giáo viên bắt buộc phải
sử dụng nhiều giáo viên trung gian.
- Nguyên tắc bù trừ: khi tinh chính dữ liệu, mục đích chính bao giờ cũng là làm cho một giáo viên
có thời khóa biểu “đẹp” hơn. Điều này tất nhiên phải kéo theo có nhiều giáo viên khác sẽ có thời
khóa biểu “xấu đi”.
- Nguyên tắc kiểm soát được: trong quá trình điều chỉnh dữ liệu, người xếp thời khóa biểu luôn
kiểm soát được toàn bộ các thay đổi dữ liệu, biết được ai có TKB đẹp hơn và ai có TKB xấu đi.
Trong mọi trường hợp quyền quyết định cuối cùng bao giờ cũng thuộc về người sử dụng phần
mềm. Hay nói cách khác thời khóa biểu của một giáo viên trong nhà trường sẽ “đẹp” hay “xấu”
không phụ thuộc vào phần mềm, mà chỉ phụ thuộc vào người xếp thời khóa biểu mà thôi.

2. Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu
Trong phần mềm TKB đã sử dụng nhiều cách (thuật toán) cho các lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa
biểu. Các thuật toán sau được sử dụng trong TKB:
Thuật toán Vị trí cố định (FPR - Fix Position Replacement)
Đây là thuật toán khá hiệu quả dựa trên ý tưởng chỉ cho phép dịch chuyển 2 vị trí cố định trên thời
khóa biểu. Rất nhiều giáo viên có kinh nghiệm xếp tay thời khóa biểu biết dùng thuật toán này
trong khi xếp bằng tay.
Thuật toán Vị trí cố động (DPR - Dynamic Position Replacement)
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Đây là thuật toán dựa trên phép duyệt theo chiều sâu trên TKB. Thuật toán này cũng khá hiệu quả
mặc dù nó không xuất phát từ cách làm thực tế. Trên thực tế người xếp tay chỉ tư duy trước được 2
- 3 bước, còn DPR cho phép tư duy không hạn chế số bước.
Thuật toán xếp có điều kiện (CX - Condition Execution)
Đây là thuật toán khá hiệu quả và mô phỏng cách làm thực tế của nhiều giáo viên: đó là cách “tráo
đổi” tiết của các giáo viên cùng dạy trong một lớp học. Khi một giáo viên muốn thay đổi tiết của
mình (tại một lớp học), giáo viên này
Thuật toán đối chỗ trực tiếp (DR - Direct Replacement)
Đây là cách làm cổ điển của việc đổi vị trí trực tiếp trên TKB. Thuật toán này rất ít hiệu quả nhưng
an toàn.
Thuật toán tinh chỉnh vị trí đông (DPR-1e)
Đây là thuật toán tổng quát của DPR, cho phép tìm liên tiếp các cách dịch chuyển dữ liệu TKB sử
dụng DPR.
Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR
Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR mới được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 7.5.
Thuật toán này sử dụng các thuật toán lõi CX/DPR nhưng đã bổ sung 1 thuộc tính rất quan trọng là
"tối ưu". Điều này có nghĩa là tất cả các giáo viên trung gian khi tham gia vào thuật toán này đều
thỏa mãn tính dịch chuyển tối ưu. Hệ quả của việc này là tất cả các giáo viên tham gia vào thuật
toán này đều có thời khóa biểu của mình mặc dù thay đổi nhưng không bị xấu đi.
Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpFPR
Thuật toán này mới được đưa vào từ TKB 8.0. Ý nghĩa của tính "tối ưu" của thuật toán này cũng
tương tự như trên: lấy thuật toán FPR làm lõi và bổ sung tính năng tối ưu.
Cài đặt thuật toán sử dụng khi tinh chỉnh dữ liệu
Cả 3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu chính của phần mềm TKB là Push Out (chuyển đi), CX (xếp tiết có
điều kiện) và Move To (dịch chuyển) đều có thể sử dụng một trong các thuật toán đã nêu trên.
Việc cài đặt thuật toán cho các lệnh này được thực hiện từ lệnh:
Lệnh chính -->Các lựa chọn và sau đó chọn TAB Xếp TKB.
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Vị trí cài đặt các thuật toán mặc
định cho các lệnh tinh chỉnh dữ
liệu chính của phần mềm:
Push Out.
CX.
Move To.

Trong phần mềm TKB 8.0, các lệnh tinh chỉnh dữ liệu chính sẽ được quyền sử dụng các thuật toán
tương ứng ghi trong bảng sau:
Stt

Thuật toán

1

Thuật toán Vị trí cố định
(FPR - Fix Position
Replacement)
Thuật toán Vị trí cố động
(DPR - Dynamic Position
Replacement)
Thuật toán xếp có điều kiện
(CX - Condition Execution)
Thuật toán đối chỗ trực tiếp
(DR - Direct Replacement)
Thuật toán tinh chỉnh vị trí
đông (DPR-1e)
Thuật toán tinh chỉnh tối
ưu OpCX/OpDPR
Thuật toán tinh chỉnh tối
ưu OpFPR

2

3
4
5
6
7

Lệnh CX (xếp
tiết có điều
kiện)

Lệnh Push Out
(giải phóng 1
tiết)

Lệnh Move To
(dịch chuyển
tiết)
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3. Các thao tác thực hiện các lệnh tinh chỉnh dữ liệu trong phần mềm TKB
1. Thao tác trong Main Loop, Triple View
Chúng ta đã biết các chức năng tinh chỉ dữ liệu chính của phần mềm TKB bao gồm các lệnh sau:
- Lệnh “giải phóng” 1 ô thời khóa biểu (Push Out - Chuyển đi): lệnh này cho phép “giải phóng”
một ô trên thời khóa biểu lớp, phần mềm sẽ đưa tiết học tại ô này ra khỏi vị trí hiện thời và “giải
phóng” cho ô hiện thời trở nên rỗng. Như vậy mục đích của lệnh này là giải phóng 1 tiết rỗng trên
lưới TKB để có thể xếp các tiết khác vào đó, người xếp không quan tâm lắm việc tiết học này sẽ
được chuyển đi đâu.
- Lệnh xếp 1 tiết có điều kiện (CX - Xếp có điều kiện): lệnh này sẽ cố găng để xếp bằng được 1
tiết vào thời khóa biểu hiện thời (lớp hoặc giáo viên). Với lệnh này mục đích của lệnh là xếp bằng
được 1 tiết vào thời khóa biểu không quan tâm đến vị trí cụ thể của tiết được xếp này.
- Lệnh dịch chuyển dữ liệu trên thời khóa biểu (Move To - Chuyển đến): lệnh sẽ tiến hành dịch
chuyển 1 tiết học từ vị trí này đến một vị trí khác trên thời khóa biểu. Mục đích của lệnh này là
muốn thay đổi cụ thể trên TKB của một lớp hay giáo viên với ý định làm cho thời khóa biểu này
"đẹp" hơn.
Sau đây là mô tả chi tiết các thao tác trên trong màn hình Main Loop, một trong những cửa sổ làm
việc chính của phần mềm TKB.
Chú ý:
Muốn giải phóng 1 tiết đang có trên TKB (lớp, giáo viên) điều kiện tiên quyết là trên TKB của lớp
hoặc giáo viên tương ứng phải tồn tại ít ra là một tiết trống (để có thể chuyển tiết cần giải phóng
đến vị trí trống này).
Thao tác lệnh Push Out (giải phóng 1 ô trên TKB
Thao tác như sau:
- Di chuyển hoặc chọn tiết trên TKB cần "giải phóng".
- Nháy chuột phải tại ô TKB hiện thời, ta sẽ thấy xuất hiện một Bảng chọn nhỏ như hình dưới
đây:

Vị trí thực hiện chức năng
Giải phóng - Push Out,
chuyển tiết hiện thời (màu
vàng) sang vị trí khác và
giải phóng ô hiện thời.
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- Nháy chọn chức năng Chuyển đi.
Phần mềm sẽ thực hiện lệnh này bằng thuật toán tinh chỉnh đã được gán cho lệnh này. Nếu lệnh
thành công sẽ xuất hiện hộp hội thảo Virtual Report có dạng như hình sau để theo rõi.
Hình sau đây là giao diện thực hiện lệnh Push Out của thuật toán OpCX/OpDPR.

Sau khi quan sát nếu đồng ý thực hiện lệnh thì bấm nút Kết thúc, ngượi lại nháy nút Hủy bỏ để
không thực hiện thao tác vừa thực hiện.
Thao tác lệnh CX (xếp 1 tiết có điều kiện)
CX trên TKB lớp:
Lệnh này sẽ thực hiện việc xếp cặp (Môn, Giáo viên) đã chọn trong khung thông tin Lớp vào TKB
lớp hiện thời.

1. Chọn cặp (Môn, Giáo viên) tại vị trí
này.

2. Nháy nút CX.
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Sau khi chọn xong cặp (Môn, Giáo viên) trực tiếp trên khung thông tin lớp thì nháy chuột vào nút
CX trên khung này để thực hiện lệnh CX.
CX trên TKB giáo viên:
Lệnh này sẽ thực hiện việc xếp cặp (Môn, Lớp) đã chọn trong khung thông tin Giáo viên vào TKB
của giáo viên hiện thời.

1. Chọn cặp (Môn, Lớp) tại vị trí này.
2. Nháy nút CX.

Sau khi chọn xong cặp (Môn, Lớp) trực tiếp trên khung thông tin giáo viên thì nháy chuột vào nút
CX trên khung này để thực hiện lệnh CX.
Thao tác lên Move To (dịch chuyển tiết trên TKB)
Thao tác dịch chuyển tiết trên lưới của TKB lớp hoặc giáo viên rất đơn giản như sau:
Cách 1:
Dùng chuột kéo thả: đưa chuột tới ô TKB gốc muốn chuyển, nhấn giữ chuột và di chuyển đến ô
đích và nhả chuột.
Cách 2:
Nháy chuột phải lên ô TKB gốc, chọn chức năng: Đánh dấu.

1. Chọn ô đánh dấu cần dịch
chuyển.

2. Nháy chuột phải, chọn
Đánh dấu.
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Di chuột đến ô đích, nháy chuột phải và chọn chức năng: Chuyển tới.

1. Di chuyển đến ô đich,
đánh dấu bằng chuột.

2. Nháy chuột phải, chọn
Chuyển tới.

2. Thao tác trong Show All
Trong cửa sổ Show All chỉ xem được các TKB lớp, do vậy chỉ có thể thực hiện được các lệnh Push
Out, CX và Move To trên các lớp. Các thao tác giống hệt như trong cửa sổ Main Loop.
Cửa sổ màn hình Show All có hình tương tự như hình dưới đây.
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Ta luôn nhìn thấy khung thông tin lớp luôn hiện nổi trên màn hình.
3. Thao tác trong Browse Teacher
Trong cửa sổ Browse Teacher chỉ xem được TKB các giáo viên. Do vậy chỉ có thể thực hiện được
các lệnh Push Out, CX, Move To trên các TKB giáo viên.
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Trên màn hình Browse Teacher ta sẽ nhìn thấy Khung thông tin Giáo viên luôn nổi trên màn hình.

4. Đánh giá giáo viên trong các thuật toán và lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần
mềm TKB
1. Phần mềm hỗ trợ đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu giáo viên
Phần mềm TKB từ phiên bản 6.5 có một chức năng rất quan trọng đó là tự động đánh giá các lệnh
tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu thông qua đánh giá các giáo viên tham gia vào lệnh tinh chỉnh dữ
liệu này.
Công cụ này sẽ giúp người xếp thời khóa biểu có thêm một công cụ hỗ trợ tốt cho việc quan sát,
đánh giá một lệnh tinh chỉnh dữ liệu là "tốt" hay "xấu", thông qua đó ra quyết định có sử dụng kết
quả của lệnh này hay không.
Việc đánh giá sẽ thông qua đánh giá từng giáo viên và tổng hợp đánh giá chung kết quả lệnh.
Kết quả đánh giá được thể hiện bởi 3 trạng thái ứng với 3 màu sắc:
Màu Đỏ: Xấu.
Màu Vàng: Trung bình.
Màu Xanh: Tốt
Với mỗi giáo viên việc đánh giá sẽ thông qua các tiêu chí đánh giá. Các tiêu chí này là một số đo
nào đó của thời khóa biểu. Phần mềm sẽ đo các số liệu này của các giáo viên trước và sau khi thực
hiện lệnh và qua đó đánh giá theo từng tiêu chí.
Tổng hợp đánh giá các tiêu chí sẽ tổng hợp lại để đánh giá các giáo viên. Tổng hợp các giáo viên sẽ
cho ta đánh giá chung của lệnh.
Sơ đồ quan hệ của mô hình đánh giá
Đánh giá các tiêu
chí cụ thể

Đánh giá từng giáo
viên tham gia

Đánh giá chung
một lệnh tinh chỉnh

2. Các tiêu chí đánh giá cụ thể
1. Các tiêu chí dựa trên sự thay đổi dữ liệu của từng giáo viên
Với mỗi giáo viên có TKB bị thay đổi sẽ được đánh giá theo 12 tiêu chí sau đây, trong đó 6 tiêu chí
thuộc loại “định tính” và 6 tiêu chí thuộc loại “thỏa mãn yêu cầu ràng buộc” của giáo viên.
QMA: 6 tiêu chí đánh giá định tính sự thay đổi thời khóa biểu
1-ME: số tiết trống lớn nhất trong một buổi học.
2-TE: tổng số tiết trống trong tuần.
3-FHD: số buổi nghỉ trong tuần.
4- FFD: số ngày nghỉ trong tuần.
5-MP: số tiết dạy lớn nhất trong một buổi học.
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6-LB: có bị dạy qua trưa hay không (nếu dạy 2 ca).
CMA: 6 tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn yêu cầu ràng buộc thời khóa biểu
1-NH: số lượng các ràng buộc tiết kiểu Bận – Nghỉ - Hạn chế không được thỏa mãn.
2-D1: số lượng các buổi học bị phá vỡ ràng buộc tiết học kiểu hạn chế dạy từ ... đến....
3-D2: số lượng các buổi học bị phá vỡ ràng buộc xin nghỉ dạy cả buổi học này.
4-D3: số lượng các buổi học bị phá vỡ ràng buộc xin hạn chế dạy dạy tối đa số tiết.
5-FHDB: Ràng buộc về số lượng buổi học xin nghỉ dạy có bị phá vỡ hay không.
6-FFDB: Ràng buộc về số lượng ngày học xin nghỉ dạy có bị phá vỡ hay không.
Mỗi tiêu chí như vậy sẽ được phần mềm tự động phân tích và đánh giá theo 3 mức:
Tốt – màu xanh, Trung bình – màu vàng và Xấu – màu đỏ.

2. Đánh giá giáo viên
Phần mềm sẽ căn cứ vào việc đánh giá các tiêu chí đã mô tả ở trên để gộp lại đánh giá các tiêu chí
phức hợp QMA, CMA và qua đó đánh giá chung cho mỗi giáo viên theo 3 mức:
Tốt – màu xanh, Trung bình – màu vàng và Xấu – màu đỏ.
3. Đánh giá tổng thể một lệnh tinh chỉnh
Căn cứ vào số lượng giáo viên tham gia vào lệnh tinh chỉnh dữ liệu và các đánh giá cho mỗi giáo
viên, phần mềm sẽ đánh giá chung cho một lệnh tinh chỉnh dữ liệu cũng theo 3 mức:
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Tốt – màu xanh, Trung bình – màu vàng và Xấu – màu đỏ.
Hình ảnh sau cho chúng ta thấy một bảng tổng kết đánh giá một lệnh tinh chỉnh cụ thể.

Có 3 giáo viên
tham gia vào lệnh
này

Đánh giá
Số liệu cụ thể liên
chung cho
quan đến 6 tiêu chí
mỗi giáo viên
thứ hai của các giáo
viên này.
Đánh giá CMA
Đánh giá QMA
cho 6 tiêu chí thứ
cho 6 tiêu chí đầu
Đánh giá chung
hai.toàn bộ một
tiên.
lệnh tinh chỉnh dữ liệu.

Số liệu cụ thể liên
quan đến 6 tiêu chí
đầu tiên của các giáo
viên này.

Các giá trị trước và sau khi
thực hiện lệnh của các tiêu chí
đánh giá

Đánh giá tổng thể giáo viên
khi tham gia vào lệnh tinh
chỉnh.

3. Xem thông tin đánh giá các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu
Toàn bộ các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu (CX, Push Out, Move To) người xếp TKB đều có thể
quan sát trực tiếp các đánh giá của phần mềm đối với từng giáo viên và đánh giá lệnh. Trong các
màn hình Virtual Report có bổ sung thông tin đánh giá trực tiếp cho từng giáo viên, ví dụ như trong
hình dưới đây.

Có 2 giáo viên
tham gia: Vân,
Dung.
School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 148 -

Nút lệnh Báo cáo cho phép xem toàn bộ thông tin đánh giá một lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa
biểu. Nhấn nút Báo cáo sẽ làm xuất hiện cửa sổ thông tin Evaluate Report có dạng như sau:

Đánh giá chung
lệnh tinh chỉnh
hiện thời tại đây
Số liệu các tiêu
chí và đánh giá
từng giáo viên
tham gia lệnh.

- Trong báo cáo trên phần thông tin chính là một bảng các số liệu đánh giá các giáo viên tham gia
vào lệnh tinh chỉnh dữ liệu. Thông tin mỗi giáo viên được ghi trên một dòng của bảng bao gồm:
+ Các số liệu cụ thể của các tiêu chí (12 tiêu chí). Mỗi tiêu chí sẽ hiện 2 thông số ghi lại trạng thái
của tiêu chí này trước và sau khi thực hiện lệnh.
+ Các đánh giá (bằng màu sắc) giáo viên bao gồm QMA – đánh giá định lượng, CMA – đánh giá
sự thỏa mãn ràng buộc và GM – đánh giá chung.
+ Khi di chuyển chuột lên các tiêu đề cột của bảng sẽ hiện các thông tin giải thích cụ thể tên gọi và
ý nghĩa của cột này.
- Phía trên của bảng là thông tin đánh giá tổng thể lệnh tinh chỉnh hiện thời bao gồm các số liệu
sau:
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+ Số giáo viên đạt Tốt
+ Số giáo viên đạt Trung bình
+ Số giáo viên đạt Xấu
+ Đánh giá chung lệnh tinh chỉnh dữ liệu.

4. Các lựa chọn qui định cách đánh giá giáo viên và lệnh tinh chỉnh dữ liệu
Chức năng Lệnh chính --> Các lựa chọn --> (TAB) Đánh giá tinh chỉnh TKB cho phép người
dùng xác định các lựa chọn thay đổi cách đánh giá giáo viên và tổng thể lệnh tinh chỉnh. Cửa sổ
này có dạng sau:

Cách đánh giá giáo viên
(Tốt, Trung bình, Kém)
phụ thuộc vào các tiêu
chí.

Cách đánh giá lệnh tinh
chỉnh dữ liệu theo đánh
giá của từng giáo viên
tham gia vào lệnh.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 150 -

5. Mô hình thuật toán CX trong phần mềm TKB
CX là một thuật toán quan trọng trong phần mềm TKB. Mục này sẽ mô tả mô hình của thuật toán
này trong phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB.
Chú ý rằng không được nhầm lần giữa thuật toán CX và lệnh CX trong phần mềm TKB.
Thuật toán CX là một thuật toán sử dụng trong các lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm.
Lệnh CX (xếp 1 tiết có điều kiện) là một trong 3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu chính của phần mềm
TKB.
Ký hiệu CX là cụm từ viết tắt của Conditional eXecution (thực hiện có điều kiện).

1. Ý tưởng, tư tưởng thuật toán CX
Như chúng ta đã biết tất cả các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu đều có một điểm chung: để thực hiện
được một tinh chỉnh tốt (cho một lớp, giáo viên) thì cần có sự trả giá thay đổi của một số giáo viên
khác. Ý tưởng của thuật toán CX là tìm kiếm các giáo viên trung gian cần thay đổi chỉ trong phạm
vi 1 lớp học.
Hình ảnh dưới đây cho ta thấy ý tưởng của thuật toán CX: trên hình là thời khóa biểu của lớp 10A,
mỗi lớp học trong trường phổ thông chỉ có khoảng 10-12 giáo viên dạy.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 151 -

Khi thực hiện một lệnh tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu của lớp này hoặc giáo viên dạy lớp
này, phần mềm sẽ đi tìm một "dây" giáo viên từ chính ngay lớp học này. Sự thay đổi dữ liệu của
"dây" giáo viên này được mô tả bằng một sơ đồ như hình vẽ trên.
Thuật toán này có ý nghĩa thực tiễn rất cao và hiệu quả vì hạn chế được tổng số giáo viên tham gia
vào tinh chỉnh.
Thực tế tư duy điều chỉnh của giáo viên như sau: khi một giáo viên muốn thay đổi một tiết học nào
đó tại một lớp học, giáo viên này sẽ liên hệ và điều đình với các giáo viên cùng dạy lớp này để yêu
cầu cùng thay đổi thời khóa biểu sao cho thỏa mãn yêu cầu của mình (tất nhiên với sự đồng ý của
tất cả các giáo viên bị thay đổi giờ dạy). Đó chính là ý tưởng lõi của thuật toán CX.

2. Cài đặt lựa chọn thuật toán CX
Trong phần mềm TKB, tất cả 3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu chính (Push Out, CX, Move To) đều có thể
sử dụng thuật toán CX. Để cài đặt sử dụng thuật toán CX cho các lệnh tinh chỉnh dữ liệu trong phần
mềm thực hiện lệnh: Lệnh chính --> Các lựa chọn --> (TAB) Xếp TKB.

Vị trí cài đặt các thuật toán cụ
thể cho các lệnh chinh chỉnh
dữ liệu của phần mềm. Thuật
toán CX có thể sử dụng cho cả
3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu chí.nh
của phần mềm
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3. Tính năng chính của thuật toán CX
Sau đây mô tả các tính năng chính của thuật toán CX:
- Khi thực hiện một lệnh tinh chỉnh dữ liệu trên một lớp học nào đó sử dụng thuật toán CX thì chỉ
có các giáo viên đang dạy lớp này mới bị ảnh hưởng và có thể tham gia vào "dây" giáo viên thay
đổi của lệnh.
- Cho phép người dùng quan sát và thực hiện liên tiếp các phương án khác nhau của lệnh. Với mỗi
phương án cho phép quan sát tất cả các thay đổi của tất cả các giáo viên tham gia vào lệnh, quan sát
từng giáo viên trước và sau khi sẽ thực hiện lệnh.
- Phần mềm có tính năng tự động đánh giá từng phương án thực hiện lệnh, đánh giá từng giáo viên
tham gia vào lệnh và đánh giá tổng thể kết quả lệnh. Việc đánh giá được thực hiện bẳng 3 trạng
thái: màu đỏ - xấu, màn vàng - trung bình và màu xanh - tốt.
- Trước khi thực hiện lệnh cho phép người dùng cài đặt một số lựa chọn quan trọng như cho phép
giáo viên nào tham gia vào lệnh, các qui định cụ thể của việc cho phép giáo viên trung gian thay
đổi như thế nào, với những ràng buộc nào trong quá trình thực hiện lệnh.

4. Mô tả giao diện thuật toán CX
Dưới đây là hình ảnh giao diện ban đầu của lệnh CX (xếp 1 tiết) sử dụng thuật toán CX của phần
mềm TKB.
Chú ý đến 5 khu vực chính của giao diện thuật toán CX như hình dưới đây.

1. Thông tin

1

2

3

4
5

ban đầu
(input) của
thuật toán
2. Vùng quan
sát thời khóa
biểu.
3. Thông tin
diễn giải chi
tiết bằng text.
4. Đánh giá
giáo viên và
lệnh.
5. Các nút
điều khiển
lệnh.Co., Jsc.
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1. Vùng thông tin Input của lệnh
Đây là vùng chứa các thông tin ban đầu và là nơi thực hiện các lệnh cài đặt bổ sung các lựa chọn
của lệnh.
Môn học và Giáo viên
ban đầu là đối tượng
của lệnh.
Môn "Sinh
hoạt" là môn
học mà GV
không bị thay
đổi trong lệnh.
Số Gv max có
thể tham gia
trong quá trình
thực hiện lệnh.

Các tùy chọn
tham số thực
hiện của thuật
toán CX.

Môn Sinh hoạt: chỉ ra môn học tương ứng với môn Sinh hoạt của lớp hiện thời. Giáo viên dạy
môn sinh hoạt này sẽ không tham gia vào quá trình chuyển vị trí của lệnh. Hay nói cách khác các
tiết Sinh hoạt sẽ không bị thay đổi vị trí của lệnh này.
Số bước cần chuyển tối đa: đây thực chất là số các giáo viên trung gian được phép tham gia vào
quá trình thực hiện lệnh. Giá trị này càng lớn thì xác suất thành công của lệnh càng lớn.
Để bắt đầu thực hiện lệnh hãy nháy nút Thực hiện tại vùng 5.
Khi đó thông tin vùng Input sẽ có dạng như sau:

2. Vùng quan sát thời khóa biểu
Trong quá trình thực hiện lệnh Vùng 2 là khu vực quan sát thời khóa biểu của các giáo viên và lớp
tham gia thực hiện lệnh.
Người dùng dễ dàng quan sát sự thay đổi các tiết học trên lớp (cửa sổ phía trên). Các thay đổi này
được thể hiện bằng các mũi tên màu đỏ kẻ từ ô này sang ô khác. Dãy các ô thay đổi được đánh số
theo thứ tự từ 1.
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Phía dưới là thời khóa biểu của giáo viên tương ứng. Nháy chuột vào 1 ô phía trên (TKB lớp) thì
phía dưới sẽ hiện TKB của giáo viên tương ứng với ô này.

Trên TKB lớp
ta sẽ nhìn thấy
một dãy các ô
đánh số từ 1, 2,
.. đó chính là
dây các tiết
thay đổi của
lệnh.
Phía dưới là
TKB của giáo
viên tương
ứng. Ta cũng
nhìn thấy các
đường kẻ màu
đỏ đánh dấu
các vị trí thay
đổi.
3. Vùng diễn giải và thể hiện thông tin chi tiết của lệnh
Khi lệnh bắt đầu thực hiện, vùng diễn giải 3 sẽ ghi rõ chi tiết các giáo viên bị thay đổi dữ liệu.

Trong hình ảnh trên ta thấy kết quả ghi rõ có 3 giáo viên tham gia vào lệnh hiện thời, trong đó giáo
viên Nguyễn Thị Dung là đối tượng cần xếp ban đầu, hai giáo viên Dương Minh Hằng (thể dục) và
Ngô Thu Hà (văn) là các giáo viên trung gian có thay đổi giáo viên khi thực hiện lệnh.
4. Vùng đánh giá giáo viên và lệnh
Vùng 4 ngay phía dưới vùng 3 là thể hiện đánh giá giáo viên tham gia vào thuật toán.
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5. Vùng các nút điều khiển lệnh
Khu vực này bao gồm các nút điều khiển chính của lệnh.

Ý nghĩa các nút này như sau:
Dừng lại: dừng không thực hiện tiếp tục nữa, quay trở lại ban đầu của lệnh.
Tìm tiếp: tìm phương án tiếp theo của lệnh. Như vậy thuật toán CX cho phép người dùng thực hiện
liên tiếp các phương án của lệnh cho đến khi ưng ý.
Quay lại: quay lại phương án đã tìm thấy ở bước trước đó.
Báo cáo: mở cửa sổ xem chi tiết bảng đánh giá các giáo viên đã tham gia vào phương án hiện thời.
Báo cáo này cho phép xem các thông số chi tiết của toàn bộ 12 tiêu chí của từng giáo viên trước và
sau khi thực hiện lệnh. Các thông tin này rất có giá trị cho người dùng để nhận biết thực sự các giáo
viên sẽ bị thay đổi thời khóa biểu như thế nào khi thực hiện lệnh.
Cửa sổ thông báo sẽ có dạng như hình dưới đây.
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MP: số tiết dạy max trong 1
buổi học. Giá trị này của
giáo viên trước và sau khi
thực hiện lệnh là 4, 5.

Kết thúc: kết thúc, thực hiện lệnh và đóng của sổ.
Hủy lệnh: đóng cửa sổ lệnh mà không thực hiện lệnh.

5. Các lựa chọn thực hiện lệnh
Nút Tùy chọn trong vùng 1 sẽ cho phép người dùng cài đặt các lựa chọn để thực hiện lệnh.
Cửa sổ nhập các Tùy chọn có dạng như hình sau:
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Bên trái là danh sách các giáo viên dạy lớp hiện thời. Các giáo viên được kích hoạt chọn sẽ được
phép tham gia vào lệnh, các giáo viên không được kích hoạt sẽ không được tham gia (trừ ra giáo
viên đang dạy tại ô hiện thời mặc nhiên phải tham gia).
Bên phải là các điều kiện ràng buộc liên quan đến ràng buộc giáo viên và môn học như sau:
Bận, Nghỉ, Hạn chế: Nếu các lựa chọn này được kích hoạt (checked), các điều kiện Bận, Nghỉ, Hạn
chế của ràng buộc giáo viên sẽ được tính đến và lệnh sẽ không phá vỡ các ràng buộc này. Mặc định
các lựa chọn này là disable.
Điều kiện nghỉ tiết giáo viên: Nếu lựa chọn này kích hoạt thì các điều kiện nghỉ của giáo viên theo
tiết học (ví dụ sáng dạy từ tiết ... đến tiết....) sẽ được tính đến trong quá trình thực hiện lệnh.
Điều kiện nghỉ ngày của giáo viên: Điều kiện này liên quan đến các ràng buộc nghỉ theo ngày của
giáo viên (ví dụ xin nghỉ thứ ...)
Số lượng phòng học môn: Đây là điều kiện liên quan đến một tính chất môn học: số phòng học môn
qui định tại một thời điểm số lượng tiết học của môn học này không vượt quá số phòng học môn.
Học 1 tiết trong ngày: Tính chất chỉ học một tiết học trong một buổi của môn học này.
Các ràng buộc nghỉ tiết của môn học: Lựa chọn này liên quan đến các tính chất môn học liên quan
đến ngày nghỉ trong tuần, đó là các tính chất 4 (không học tiết 5), 5 (không học tiết 4, 5), 6 (không
học tiết 1), 7 (không học tiết 1, 2), 9 (chỉ học tiết 1), 10 (chỉ học tiết 5), 13 (chỉ học tiết 1 hoặc 5),
14 (học vào đầu tuần), 15 (học vào cuối tuần).
Kiểm tra khóa dữ liệu: Nếu lựa chọn này kích hoạt (mặc định là enable) thì khóa dữ liệu trên TKB
lớp hiện thời sẽ có hiệu lực: lệnh không cho phép phá vỡ các tiết đã được khóa.
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Không phá vỡ cặp tiết xếp liền: Nếu lựa chọn này được kích hoạt (mặc định enable) thì các lệnh sẽ
không phá vỡ các cặp tiết đã xếp liền nhau trên thời khóa biểu.
Sau khi thực hiện các cài đặt lựa chọn nháy nút Kết thúc.

6. Mô hình thuật toán FPR trong phần mềm TKB
1. Về thuật toán Thay đổi vị trí cố định FPR
Thuật toán thay đổi vị trí cố định FPR là một trong những thuật toán rất hữu hiệu được dùng
thường xuyên trong phần mềm TKB. Thuật toán này lần đầu tiên được đưa vào phần mềm từ phiên
bản 4.0 và đã trải qua nhiều nâng cấp đáng kể.
Hiện tại FPR đã hỗ trợ cho tất cả các mô hình dữ liệu TKB hiện có bao gồm cả mô hình phòng học
bộ môn và đa năng.
Trong phiên bản mới nhất TKB 8.0, thuật toán này đã được nâng cấp lên thành "tối ưu" OpFPR.

2. Ý tưởng thuật toán
Ý tưởng của thuật toán FPR xuất phát từ tên gọi của thuật toán là "thay đổi vị trí cố định", tức là cố
gắng giữ cố định không thay đổi hai vị trí xuất phát của giáo viên đầu tiên và được mô tả trong hình
dưới đây.

Trong hình ảnh trên mô tả cách thực hiện lệnh chuyển tiết của giáo viên A từ tiết 1 thứ 7 sang tiết
5 thứ 4.
Nếu tại vị trí tiết 5, thứ 4, lớp học đang rỗi thì lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức không ảnh
hưởng đến ai.
Nếu như tại vị trí tiết 5, thứ 4 có giáo viên B đang dạy. Khi đó tiết học này của giáo viên B sẽ được
sắp xếp để chuyển về tiết 1, thứ 7. Nếu giáo viên B bận dạy tại tiết 1, thứ 7 thì trên TKB của giáo
viên B sẽ thực hiện việc hoán đổi vị trí 2 tiết là tiết 1 thứ 7 và tiết 5 thứ 4.
Việc chuyển tiết từ tiết 1 thứ 7 sang tiết 5 thứ 4 của giáo viên B sẽ làm ảnh hưởng đến giáo viên C
và quá trình tương tự tiếp tục với giáo viên C, D, ...
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Thuật toán trên sẽ dừng lại cho đến khi gặp giáo viên E rỗi vào tiết 1 thứ 7 và là giáo viên cuối
cùng trong dãy các giáo viên tham gia vào dự án A, B, ...
Hoặc thuật toán cũng dừng lại nểu giáo viên E có tiết dạy vào tiết 1, thứ 7 nhưng lớp học mà giáo
viên này dạy thứ 7 lại rỗi vào tiết 5 thứ 4.
Ta có nhận xét sau cho cách thực hiện của thuật toán FPR:
- Tất cả các giáo viên tham gia vào thuật toán này đều thay đổi hai vị trí cố định giống nhau.
- Tất cả các giáo viên trung gian tham gia vào thuật toán, trừ ra giáo viên cuối cùng, sẽ có thời khóa
biểu không thay đổi về vị trí, do đó sẽ không bị xấu thời khóa biểu sau lệnh.
- Chỉ có một giáo viên cuối cùng là sẽ có thời khóa biểu thay đổi. Do đó thuật toán FPR sẽ làm
thay đổi hoặc làm xấu đi, cùng lắm là 01 giáo viên. Đây chính là ưu điểm tuyệt vời của thuật
toán này.

3. Cài đặt và thực hiện thuật toán FPR
Toàn bộ các lệnh tinh chỉnh dữ liệu (CX, Push Out, Move To) đều có thể sử dụng thuật toán FPR.
Cách cài đặt thuật toán này cho các lệnh tinh chỉnh được thực hiện tương tự.
Vào lệnh Các lựa chọn --TAB: Xếp TKB để cài đặt thuật toán này cho các lệnh tinh chỉnh.

4. Giao diện thực hiện thuật toán
Sau khi thực hiện lệnh với thuật toán FPR, nếu lệnh thực hiện thành công thì màn hình dạng sau
xuất hiện.

Xem thời khóa
biểu chiCo.,
tiết Jsc.
các
School@net
lớp trước và sau
khi thực hiện
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Phía trên và phía dưới chính của cửa sổ này là các khung thể hiện thời khóa biểu của các lớp (phía
trên) và giáo viên (phía dưới) đã tham gia vào thực hiện lệnh.
Với mỗi lớp hay giáo viên, màn hình sẽ hiện thông tin trong 2 khung trái và phải, khung trái là
TKB trước khi thực hiện lện, khung phải là TKB sau khi thực hiện lệnh.
Tại khung trái chúng ta sẽ thấy các đường kẻ đỏ với số hiệu đi kèm chi ra dãy các tiết thay đổi trên
TKB này. Ô màu vàng là tương ứng với thông tin chi tiết của lớp hay GV được chọn tại khung
thông tin chi tiết giữa.
Quan sát trên các khung thời khóa biểu này chúng ta có thể đánh giá các thay đổi dữ liệu trên các
thời khóa biểu lớp/giáo viên là chấp nhận được hay không.
Tại vị trí khung giữa là nơi thể hiện các thông tin thay đổi chi tiết của lệnh. Mỗi dòng thông tin tại
vị trí này sẽ tương ứng với một cặp (lớp, giáo viên) thể hiện trên màn hình. Nháy chuột vào dòng
để xem thông tin lớp, giáo viên tương ứng.
Có hai kiểu xem thông tin: liệt kê theo giáo viên hay theo lớp.
Liệt kê theo lớp:
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Liệt kê theo giáo viên:

Cách thể hiện thông tin thay đổi cũng có 2 cách:
Hiển thị chi tiết (như 2 hình trên) và chỉ hiện thị số lượng vị trí thay đổi như hình dưới đây:

Phía dưới vị trí TKB giáo viên là dòng thông tin đánh giá giáo viên này.
Nháy nút Báo cáo để xem bảng thông tin đánh giá của tất cả các giáo viên tham gia vào lệnh.

Khung dưới cùng của màn hình là các nút điều khiển chính của lệnh.
Yêu cầu giáo viên: Mở màn hình xem lại các yêu cầu và ràng buộc giáo viên.
Báo cáo: Xem bảng đánh giá các giáo viên tham gia vào lệnh.
Kết thúc: Đồng ý thực hiện lệnh và đóng cửa sổ này lại.
Hủy lệnh: Không thực hiện, hủy lệnh và đóng cửa sổ lại.
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7. Thuật toán DPR-1e (Dãy vị trí động)
Thuật toán tinh chỉnh dữ liệu DPR-1e được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 7.0.
Thuật toán này về cơ bản kế thừa từ thuật toán DPR sau khi đã có nhiều cải tiến quan trọng sau
đây:
- Cho phép thực hiện liên tục tìm kiếm nhiều phương án thực hiện lệnh. Người dùng sử dụng các
nút Tìm tiếp hoặc Quay lại để quan sát và tìm ra phương án thực hiện lệnh ưng ý nhất có thể.
- Bổ sung tính năng Tìm tối ưu. Tính năng này cho phép thuật toán duyệt và tìm trong tất cả các
phương án đã tìm thấy để tìm ra một phương án tối ưu nhất. Đây là một tính năng rất quan trọng
của thuật toán DPR-1e và tính năng này sẽ còn có nhiều mở rộng và cải tiến hơn trong các phiên
bản tiếp theo của phần mềm TKB. Tính năng này nằm trong một loạt các tính năng mới hướng đến
việc đánh giá và tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu của TKB 7.0.
Trong TKB các lệnh CX, Push Out (chuyển đi) và Move To (chuyển đến) đều có thể thực hiện
bằng thuật toán DPR-1e. Cách cài đặt thuật toán này như sau:
- Để cài đặt phương pháp kéo thả (Move To), tại khung thông tin toàn trường trong các cửa sổ
Main Loop, Show All, Browse Teacher, Triple View, 2bView, người dùng có thể cài đặt trực tiếp
thuật toán này tại vị trí Phương pháp kéo thả.

Từ TKB 7.0, thuật toán DPR1e được cài đặt thay thế cho
phương pháp hỗn hợp AIO tại
đây.

- Đối với các lệnh CX, Push Out, việc cài đặt thuật toán DPR-1e được thực hiện từ lệnh:
Lệnh chính --> Các lựa chọn --> Xếp TKB như hình dưới đây.

Vị trí cài đặt thuật toán thực
hiện cho các lệnh CX, Push Out
và Move To trong phần mềm
TKB.
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Sau khi cài đặt thông số cho phép thực hiện thuật toán DPR-1e đối với các lệnh tinh chỉnh dữ liệu,
việc thực hiện các lệnh này hoàn toàn tương tự như đối với các thuật toán khác. Điểm khác biệt duy
nhất nằm ở màn hình báo cáo của lệnh.
Màn hình Virtual Report (báo cáo) của thuật toán DPR-1e có dạng như sau:

Giao diện
báo cáo
của một
phương
án được
thể hiện
hoàn toàn
tương tự
FPR hay
DPR cũ.

Chức năng Tìm tiếp,
Quay lại cho phép
quan sát liên tục các
phương án tìm được.

Tìm tối ưu là chức năng hoàn
toàn mới cho phép thuật toán
tự động tìm phương án tối ưu
nhất có thể.

Khi nhấn nút Tìm tối ưu, cửa sổ nhỏ sau xuất hiện cảnh báo việc tìm tối ưu có thể sẽ đòi hỏi nhiều
thời gian.

\\
Nhấn nút Đồng ý nếu muốn tìm phương án tối ưu.
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Nếu tìm thấy hoặc không tìm thấy phần mềm sẽ thông báo kết quả và quay trở lại màn hình báo cáo
như đã trình bày ở trên.
Nếu đồng ý sử dụng phương án tinh chỉnh trên màn hình hãy nháy nút Kết thúc để lưu lại kết quả,
ngược lại nháy nút Hủy bỏ để kết thúc lệnh.
Để xác định thế nào là phương án “tối ưu”, phần mềm TKB 7.0 cho phép người dùng định nghĩa
được cách tìm tối ưu trong hộp hội thoại sau đây:

Định nghĩa phương án
“tối ưu” được sử dụng
trong thuật toán DPR1e.

8. Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR
OpCX/OpDPR là một thuật toán tinh chỉnh dữ liệu mới được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản
7.5.
Như tên gọi của thuật toán đã rõ, thuật toán này là một mở rộng trực tiếp của các thuật toán tinh
chỉnh CX, DPR, DPR-1e đã có từ các phiên bản TKB trước đây. Điểm khác biệt nhất của thuật toán
OpCX/OpDPR là ở tính tối ưu (ký hiệu Op - Optimal) của thuật toán: toàn bộ các giáo viên trung
gian đều được điều chỉnh một cách "tối ưu" nhất. Do vậy thuật toán này đảm bảo ít ảnh hưởng nhất
đến các giáo viên trung gian tham gia vào quá trình thay đổi dữ liệu.

Giao diện quan sát kết
quả của thuật toán tinh
chỉnh tối ưu. Tất cả các
giáo viên trung gian đều
có các thay đổi tiết tối
ưu. Tại vị trí này ta luôn
thấy màu xanh.
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Cũng như các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu khác của phần mềm TKB (CX, FPR, DPR, DPR-1e),
thuật toán OpCX/OpDPR có thể sử dụng với các lệnh: CX, Push Out và Move To. Qui trình thực
hiện tương tự như các thuật toán đã có của phần mềm.
Một số chú ý quan trọng khi sử dụng thuật toán OpCX/OpDPR:
1. Khi thực hiện lệnh tinh chỉnh dữ liệu sử dụng OpCX/OpDPR, phần mềm sẽ tìm duyệt tất cả các
phương án "tối ưu" và cho phép người dùng quan sát từng phương án trên màn hình. Người dùng
có quyền chọn bất kỳ phương án nào nếu muốn.
Tại vị trí này ghi
rõ đã tìm được
bao nhiêu
phương án tinh
chỉnh.

Nhấn các nút Tìm tiếp, Quay lại để
quan sát các phương án khác nhau
của thuật toán OpCX/OpDPR.
2. Phần mềm cho phép lựa chọn 1 trong cách thực hiện khác nhau của thuật toán này:
- Cách 1: chỉ tìm 1 phương án đầu tiên và dừng. Người dùng sẽ chỉ quan sát được 1 phương án.
- Cách 2: tìm tất cả các phương án và cho phép người dùng quan sát chi tiết từng phương án để lựa
chọn.
3. Thuật toán OpCX/OpDPR có hai phương án/kiểu thực hiện:
OpCX: Các giáo viên thay đổi thời khóa biểu cùng dạy một lớp.
OpDPR: Tổng quát, các giáo viên thay đổi thay đổi thời khóa biểu có thể bất kỳ trong nhà trường.
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Hay nói cách khác thuật toán OpCX/OpDPR có hai kiểu thực hiện, một là OpCX - tổng quát thuật
toán CX và OpDPR - tổng quát thuật toán DPR-1e. Việc phần mềm sẽ chọn phương án nào để thực
hiện được cài đặt trong lệnh Các lựa chọn của phần mềm.
4. Chú ý phân biệt thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR và lệnh Các phương án chuyển tiết
tối ưu, lệnh Chuyển tiết tối ưu đã có trong phiên bản TKB 7.0.
- Lệnh Chuyển tiết tối ưu (hay Các phương án chuyển tiết tối ưu) có trong TKB 7.0 chỉ ra vị trí cần
chuyển tiết từ 1 vị xấu đến 1 vị trí tối ưu khác nhưng không liên quan đến thuật toán tinh chỉnh
được dùng để dịch chuyển.
- Ngược lại thuật toán OpCX/OpDPR dùng để thực hiện việc tinh chỉnh thông qua các bước dịch
chuyển giáo viên trung gian một cách tối ưu.
Do vậy nếu kết hợp lệnh Chuyển tiết tối ưu có từ TKB 7.0 và thuật toán OpCX/OpDPR sẽ được kết
quả tối ưu hoàn toàn của việc dịch chuyển tiết trên TKB giáo viên.
5. Các lựa chọn của thuật toán tinh chỉnh tối ưu được thực hiện từ cửa sổ lệnh Các lựa chọn -->
Thuật toán tinh chỉnh TKB như hình dưới đây.

Vị trí TAB của lựa chọn
lệnh OpCX/OpDPR.

Lựa chọn OpCX hay
OpDPR
Lựa chọn cách thực hiện: tìm
tất cả các phương án hay chỉ
tìm đúng 01 phương án.

9. Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpFPR
1. Về thuật toán OpFPR
Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpFPR mới được đưa vào phần mềm từ phiên bản TKB 8.0. Đây là
một nâng cấp quan trọng cuối cùng cho tất cả các thuật toán tinh chỉnh quan trọng của phần mềm.
Các thuật toán quan trọng nhất của phần mềm TKB bao gồm CX, DPR, FPR nay đều đã được nâng
cấp lên để trở thành "tối ưu" với các tên gọi mới: OpFPR, OpCX, OpDPR.
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Thuật toán này dựa hoàn toàn trên thuật toán Thay đổi vị trí cố định FPR đã có sẵn của phần mềm
TKB.

Trong mô hình thuật toán FPR chúng ta đã biết là trong "dây" giáo viên tham gia chỉ có đúng 01
giáo viên (cuối cùng) là thực sự bị thay đổi thời khóa biểu. Các giáo viên trung gian khác chỉ bị đổi
chỗ các tiết trên TKB do đó không bị ảnh hưởng gì.
Thuật toán OpFPR do đó sẽ kiểm tra xem sự thay đổi của giáo viên cuối cùng trong DS xem đã "tối
ưu" chưa, nếu tối ưu thì cho phép thực hiện lệnh, ngược lại sẽ không cho phép thực hiện.

2. Cài đặt và thực hiện thuật toán OpFPR
Việc cài đặt thuật toán OpFPR hoàn toàn tương tự như các thuật toán khác.
Ví dụ trên màn hình Main Loop, có thể cài đặt thuật toán OpFPR cho lệnh kéo thả (Move To) trên
màn hình tại vị trí khung thông tin toàn trường.

Khi thực hiện các lệnh tinh chỉnh sử dụng OpFPR nếu thuật toán không thành công sẽ có thông báo
như sau:
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Nháy nút Có nếu muốn phần mềm tìm kiếm một thuật toán khác, ngược lại nháy nút Không để
đóng hộp hội thoại.

4. Giao diện thực hiện thuật toán
Sau khi thực hiện lệnh với thuật toán OpFPR, nếu lệnh thực hiện thành công thì màn hình dạng sau
xuất hiện.

Ta nhận thấy giao diện trên hoàn toàn tương tự giao diện của thuật toán FPR, điểm khác biệt duy
nhất là tất cả các giáo viên tham gia vào lệnh đều có thay đổi dữ liệu tối ưu như hình dưới đây.
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Chú ý quan trọng:
Nếu chúng ta đặt dùng toàn bộ 10 tiêu chí tối ưu cho OpFPR thì xác suất để lệnh thành công là rất
nhỏ, do vậy nên đặt lại các tiêu chí này sao cho tính "tối ưu" được giảm đi để lệnh thành công được
nhiều hơn.
Để thay đổi lại cách cài đặt các tiêu chí này hãy vào lệnh: Lệnh chính --> Các lựa chọn --> Tối
ưu tinh chỉnh TKB và đặt lại các lựa chọn trong màn hình sau.
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10. Thuật toán OpDPR/FPR
Trong phần mềm TKB, các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, là cái lõi sức
mạnh của phần mềm này. Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu này mang lại cho người dùng các công
cụ sắc bén trong quá trình tinh chỉnh và tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu, thỏa mãn các nhu cầu
khác nhau của giáo viên trong nhà trường.
Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu đã được đưa vào phần mềm TKB từ xưa đến nay bao gồm:
- Thuật toán CX (thuật toán xếp có điều kiện).
- Thuật toán DPR (thuật toán vị trí động).
- Thuật toán FPR (thuật toán vị trí cố định).
- Thuật toán DPR-1e (thuật toán dãy vị trí động).
Trên đây là những thuật toán tinh chỉnh dữ liệu chưa có tối ưu.
Bắt đầu từ phiên bản TKB 6.5, chúng tôi đã đưa dần vào phần mềm các tính năng đánh giá, tối ưu
dữ liệu TKB. Trong đó đặc biệt quan trọng là các thuật toán tinh chỉnh tối ưu khi xếp thời khóa
biểu.
Hai thuật toán tinh chỉnh tối ưu quan trọng đã được đưa vào phần mềm TKB là:
- Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR đưa vào từ bản TKB 7.5
- Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpFPR đưa vào từ bản TKB 8.0.
Trong phiên bản mới TKB 8.5, một thuật toán tinh chỉnh tối ưu nữa được đưa vào là thuật toán
OpDPR/FPR. Đây là thuật toán tối ưu kết hợp cả 2 thuật toán tối ưu đã nói ở trên. Thuật toán này
được đưa vào thay thế cho thuật toán DPR-1e sẽ bị loại bỏ khỏi phần mềm TKB.

Vị trí của thuật toán
tinh chỉnh tối ưu
OpDPR/FPR

Giao diện báo cáo của thuật toán OpDPR/FPR có 1 số điểm khác biệt so với các báo cáo của các
thuật toán tinh chỉnh dữ liệu khác và thể hiện trong hình dưới đây.
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Điểm khác biệt lớn nhất của giao diện báo cáo của OpDPR/FPR là khu vực giữa của cửa sổ này,
nơi thể hiện chi tiết các thay đổi dữ liệu phát sinh sau khi thực hiện lệnh.
Chúng ta sẽ nhìn thấy một Sơ đồ chuyển dịch dữ liệu được mô phỏng bởi 1 đồ thị như hình dưới
đây. Sơ đồ này sẽ bao gồm một dãy các đoạn thẳng nối kết nhau, mỗi đoạn thẳng tương ứng với
một chuyển dịch dữ liệu chính của thuật toán. Chuyển dịch màu đỏ chỉ ra rằng đây là các chuyển
dịch đơn, tương ứng với thuật toán OpDPR, còn chuyển dịch màu xanh đậm là các chuyển dịch
phức hợp, tương ứng với thuật toán FPR.

Sơ đồ này chỉ ra có 2 chuyển dịch kiểu
OpDPR và 1 chuyển dịch kiểu OpFPR.
Thông tin chi tiết về
các chuyển dịch của
lớp, giáo viên được
ghi tại đây.
Thông tin chi tiết của các chuyển dịch lớp và giáo viên được ghi ở phía dưới Sơ đồ. Các dòng chữ
bình thường tương ứng với các chuyển dịch đơn theo OpDPR, các dòng chữ đậm tưong ứng với các
chuyển dịch phức hợp theo OpFPR.
Một điểm khác biệt nữa của giao diện báo cáo này là người dùng có thể xem được thêm thông tin
của các phòng học bộ môn tương ứng. Nháy chuột vào thanh đứng bên phải vị trí ghi các thay đổi
dữ liệu lớp, giáo viên sẽ mở ra khung cửa sổ bên phải hiện các thời khóa biểu phòng tương ứng.
Cửa sổ báo cáo mở rộng đầy đủ của thuật toán, hiện đủ các thời khóa biểu lớp, giáo viên, phòng
tham gia vào thuật toán.
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Trong khung thời khóa biểu phòng bên phải, phía trên là thời khóa biểu phòng trước khi thực hiện
lệnh, bên dưới là thời khóa biểu phòng sau khi thực hiện lệnh.
Hy vọng rằng thuật toán OpDPR/FPR sẽ có tính hiệu quả cao và được dùng nhiều trên thực tế.
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6.8. Đánh giá tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu
Bắt đầu từ phiên bản 6.5, phần mềm TKB sẽ có chức năng hỗ trợ đánh giá giáo viên tham gia trong
lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu và đánh giá chung lệnh tinh chỉnh này. Đây là chức năng rất
đặc biệt của phần mềm TKB, là bước đi đầu tiên quan trọng định hướng các chức năng tự động tối
ưu dữ liệu thời khóa biểu trong tương lai.

1. Vì sao cần đánh giá
Công việc tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu là một trong những việc quan trọng nhất và hay dùng
nhất của người xếp thời khóa biểu. Thông thường công việc tinh chỉnh, điều chỉnh, làm đẹp thời
khóa biểu chiếm khoảng thời gian lớn nhất trong tổng thời gian xếp thời khóa biểu. Bản chất của
các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu là muốn làm “đẹp hơn” cho một giáo viên nào đó trong nhà
trường. Theo nguyên tắc bảo toàn sẽ phải có một số giáo viên khác bị “xấu đi”, do vậy người xếp
TKB cần quan sát rất kỹ và thực hiện cẩn thận các thao tác tinh chỉnh này.
Trong các phiên bản trước đây của TKB, người dùng bắt buộc phải quan sát và dùng “mắt” để đánh
giá các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu này, phần mềm chưa tham gia vào quá trình đánh giá.
Phiên bản TKB 6.5 đã đưa vào một tính năng mới: tự động đánh giá lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời
khóa biểu. Tính năng này sẽ là một công cụ bổ sung rất hữu hiệu cho người xếp thời khóa biểu khi
cần đánh giá các lệnh tinh chỉnh. Với tính năng mới này, người dùng sẽ có khả năng đánh giá tốt
hơn các lệnh tinh chỉnh với sự trợ giúp của phần mềm.
Các lệnh tinh chỉnh dữ liệu sau đã được phần mềm TKB đánh giá:
- Lệnh kéo thả trên ô lưới của thời khóa biểu (lệnh Move To).
- Lệnh giải phóng một ô thời khóa biểu (lệnh Push Out)
- Lệnh xếp 1 tiết có điều kiện (lệnh CX).
Trong TKB 7.X cả 3 lệnh trên đều có thể được thực hiện thông qua các thuật toán sau:
- Thuật toán CX
- Thuật toán FPR
- Thuật toán DPR.
- Thuật toán DPR-1e.
- Thuật toán OpCX/OpDPR.
Tất cả các lệnh trên và với mọi thuật toán được sử dụng đều đã được phần mềm đánh giá trong
chức năng mới của phần mềm.

2. Các đối tượng cần đánh giá
Các đối tượng sau đã được phần mềm tự động đánh giá trong lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu.
(1) Bản thân kết quả của lệnh tinh chỉnh dữ liệu: đánh giá tổng thể kết quả lệnh.
(2) Mỗi giáo viên tham gia thực hiện: đánh giá thông qua các thay đổi dữ liệu trên thời khóa biểu
của giáo viên này trước và sau khi tinh chỉnh.
(3) Đánh giá các tiêu chí thay đổi dữ liệu cụ thể của từng giáo viên.
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Sơ đồ quan hệ của mô hình đánh giá
Đánh giá các tiêu
chí cụ thể

Đánh giá từng giáo
viên tham gia

Đánh giá chung
một lệnh tinh chỉnh

3. Các tiêu chí đánh giá cụ thể
1. Các tiêu chí dựa trên sự thay đổi dữ liệu của từng giáo viên
Với mỗi giáo viên có TKB bị thay đổi sẽ được đánh giá theo 12 tiêu chí sau đây, trong đó 6 tiêu chí
thuộc loại “định tính” và 6 tiêu chí thuộc loại “thỏa mãn yêu cầu ràng buộc” của giáo viên.
QMA: 6 tiêu chí đánh giá định tính sự thay đổi thời khóa biểu
1-ME: số tiết trống lớn nhất trong một buổi học.
2-TE: tổng số tiết trống trong tuần.
3-FHD: số buổi nghỉ trong tuần.
4- FFD: số ngày nghỉ trong tuần.
5-MP: số tiết dạy lớn nhất trong một buổi học.
6-LB: có bị dạy qua trưa hay không (nếu dạy 2 ca).
CMA: 6 tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn yêu cầu ràng buộc thời khóa biểu
1-NH: số lượng các ràng buộc tiết kiểu Bận – Nghỉ - Hạn chế không được thỏa mãn.
2-D1: số lượng các buổi học bị phá vỡ ràng buộc tiết học kiểu hạn chế dạy từ ... đến....
3-D2: số lượng các buổi học bị phá vỡ ràng buộc xin nghỉ dạy cả buổi học này.
4-D3: số lượng các buổi học bị phá vỡ ràng buộc xin hạn chế dạy dạy tối đa số tiết.
5-FHDB: Ràng buộc về số lượng buổi học xin nghỉ dạy có bị phá vỡ hay không.
6-FFDB: Ràng buộc về số lượng ngày học xin nghỉ dạy có bị phá vỡ hay không.
Mỗi tiêu chí như vậy sẽ được phần mềm tự động phân tích và đánh giá theo 3 mức:
Tốt – màu xanh, Trung bình – màu vàng và Kém – màu đỏ.
2. Đánh giá giáo viên
Phần mềm sẽ căn cứ vào việc đánh giá các tiêu chí đã mô tả ở trên để gộp lại đánh giá các tiêu chí
phức hợp QMA, CMA và qua đó đánh giá chung cho mỗi giáo viên theo 3 mức:
Tốt – màu xanh, Trung bình – màu vàng và Xấu – màu đỏ.
3. Đánh giá tổng thể một lệnh tinh chỉnh
Căn cứ vào số lượng giáo viên tham gia vào lệnh tinh chỉnh dữ liệu và các đánh giá cho mỗi giáo
viên, phần mềm sẽ đánh giá chung cho một lệnh tinh chỉnh dữ liệu cũng theo 3 mức:
Tốt – màu xanh, Trung bình – màu vàng và Xấu – màu đỏ.
Hình ảnh sau cho chúng ta thấy một bảng tổng kết đánh giá một lệnh tinh chỉnh cụ thể.
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Có 3 giáo viên
tham gia vào lệnh
này

Số liệu cụ thể liên
quan đến 6 tiêu chí
đầu tiên của các giáo
viên này.
Đánh giá QMA
cho 6 tiêu chí đầu
tiên.

- 175 -

Đánh giá
Số liệu cụ thể liên
chung cho
quan đến 6 tiêu chí
mỗi giáo viên
thứ hai của các giáo
viên này.
Đánh giá CMA
cho 6 tiêu chí thứ
hai.

4. Xem thông tin đánh giá các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu
Toàn bộ các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu (CX, Push Out, Move To) người xếp TKB đều có thể
quan sát trực tiếp các đánh giá của phần mềm đối với từng giáo viên và đánh giá lệnh. Trong các
màn hình Virtual Report có bổ sung thông tin đánh giá trực tiếp cho từng giáo viên, ví dụ như trong
hình dưới đây.

Có 2 giáo viên
tham gia: Vân,
Dung.

Xem nhanh
thông tin đánh
giá tại dòng này
Thông tin đánh giá
giáo viên hiện thời
theo từng tiêu chí cụ
thể.

Nút này để xem chi
tiết toàn bộ thông
tính đánh gía giáo
viên và lệnh.

Tổng thể: có 1 gv Tốt (G), 0 gv
Xấu (W) và 1 gv Trung bình (N).
Kết luận: Tốt – màu Xanh.
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Nút lệnh Báo cáo cho phép xem toàn bộ thông tin đánh giá một lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời
khóa biểu. Nhấn nút Báo cáo sẽ làm xuất hiện cửa sổ thông tin Evaluate Report có dạng như
sau:

Đánh giá chung
lệnh tinh chỉnh
hiện thời tại đây
Số liệu các tiêu
chí và đánh giá
từng giáo viên
tham gia lệnh.

- Trong báo cáo trên phần thông tin chính là một bảng các số liệu đánh giá các giáo viên tham
gia vào lệnh tinh chỉnh dữ liệu. Thông tin mỗi giáo viên được ghi trên một dòng của bảng bao
gồm:
+ Các số liệu cụ thể của các tiêu chí (12 tiêu chí). Mỗi tiêu chí sẽ hiện 2 thông số ghi lại trạng
thái của tiêu chí này trước và sau khi thực hiện lệnh.
+ Các đánh giá (bằng màu sắc) giáo viên bao gồm QMA – đánh giá định lượng, CMA – đánh
giá sự thỏa mãn ràng buộc và GM – đánh giá chung.
+ Khi di chuyển chuột lên các tiêu đề cột của bảng sẽ hiện các thông tin giải thích cụ thể tên gọi
và ý nghĩa của cột này.
- Phía trên của bảng là thông tin đánh giá tổng thể lệnh tinh chỉnh hiện thời bao gồm các số liệu
sau:
+ Số giáo viên đạt Tốt
+ Số giáo viên đạt Trung bình
+ Số giáo viên đạt Xấu
+ Đánh giá chung lệnh tinh chỉnh dữ liệu.

Nút này để xem chi
tiết toàn bộ thông
tính đánh gía giáo
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5. Điều chỉnh các tham số đánh giá
Các tham số dùng để đánh giá tiêu chí, giáo viên và lệnh tinh chính dữ liệu có thể xem và điều
chỉnh trong lệnh Lệnh chính --> Các lựa chọn --> Đánh giá tinh chỉnh TKB.

Có 2 phương pháp đánh
giá
Các tham số dùng để đánh
giá một giáo viên than gia
trong lệnh tinh chính là Tốt,
Trung bình hay Xấu dựa trên
thông tin của 12 tiêu chí của
mỗi giáo viên này.

Các tham số dùng để đánh
giá chung một lệnh tinh
chính là Tốt, Trung bình
hay Xấu dựa trên việc đánh
giá từng giáo viên.

Kiểu, phương pháp đánh giá:
Có 2 kiểu đánh giá các tiêu chí của giáo viên như sau:
- Đánh giá theo sự thay đổi dữ liệu (mặc định): các tiêu chí được đánh giá dựa trên cả 2 số liệu của
tiêu chí này trước và sau khi thực hiện lệnh. Căn cứ vào sự thay đổi này phần mềm sẽ đưa ra các
đánh giá của mình.
- Đánh giá theo TKB sau khi tinh chỉnh: phần mềm sẽ đánh giá các tiêu chí chỉ theo dữ liệu TKB
sau khi đã thực hiện lệnh, không cần đến dữ liệu của TKB trước khi thực hiện lệnh.
Cách đánh giá TKB giáo viên: đánh giá các tiêu chí tổng hợp QMA và CMA
Sẽ có 2 nhóm tham số dùng để xác định và đánh giá một giáo viên thuộc loại nào.
- Nhóm tham số đánh giá giáo viên là Tốt bao gồm:
Có tối thiểu bao nhiêu (mặc định = 3) tiêu chí là Tốt và có tối đa (mặc định = 0) bao nhiêu
tiêu chí bị Kém.
- Nhóm tham số đánh giá giáo viên là Xấu bao gồm:
Có tối thiểu bao nhiêu (mặc định = 1) tiêu chí là Kém và có tối đa (mặc định = 1) bao nhiêu
tiêu chí là Tốt.
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- Các giáo viên không đạt Tốt và Xấu sẽ được xếp loại Trung bình.
Ví dụ ở chế độ mặc định:
Như vậy mặc định:
- Chỉ cần có 01 tiêu chí đạt Kém (đỏ) thì
giáo viên này sẽ bị đánh giá là có TKB
Xấu (đỏ) rồi.
- Phải có tối thiểu 03 tiêu chí đạt Tốt
(xanh) thì giáo viên mới được đánh giá có
TKB Tốt (xanh).
Chú ý:
Cách đánh giá chung một giáo viên sẽ dựa trên 2 đánh giá QMA và CMA sẽ được phần mềm tự
động xác định theo nguyên tắc sau:
- Đánh giá chung giáo viên đạt Tốt nếu tối thiểu một trong hai giá trị QMA, CMA đạt Tốt và giá trị
còn lại đạt hoặc Tốt hoặc Trung bình.
- Đánh giá chung giáo viên đạt Kém nếu tối thiểu một trong hai giá trị QMA, CMA đạt Kém và giá
trị còn lại đạt hoặc Kém hoặc Trung bình.
- Các trường hợp còn lại giáo viên sẽ được đánh giá đạt Trung bình.
Cách đánh giá tổng thể lệnh tinh chỉnh:
Sẽ có 2 nhóm tham số dùng để đánh giá lệnh tinh chỉnh sẽ được đánh giá thuộc loại nào:
- Nhóm tham số đánh giá lệnh tình chỉnh là Tốt bao gồm:
Có tối thiểu bao nhiêu (mặc định = 50) % giáo viên tham gia đạt Tốt và được phép tối đa
bao nhiêu (mặc định = 0) giáo viên đạt Xấu.
- Nhóm tham số đánh giá lệnh tình chỉnh là Xấu bao gồm:
Có tối thiểu bao nhiêu (mặc định = 0) giáo viên tham gia bị đánh giá Xấu.
Ví dụ ở chế độ mặc định:
Như vậy mặc định:
- Chỉ cần có 01 giáo viên bị Xấu là lệnh
tinh chỉnh sẽ bị đánh giá là Xấu.
- Phải có tối thiểu là 50% giáo viên là
Tổt và không có giáo viên vào nào Xấu
thì lệnh được đánh giá Tốt.
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6.9. 2b View
2b View là màn hình cho phép xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho các lớp học theo khung nhìn
đồng thời cả sáng, chiều. Màn hình này có nhiều tính năng giống và tương tự như các lệnh Main
Loop hoặc Triple View đã có trong các phiên bản trước đây của TKB. Để vào màn hình này cần
thực hiện lệnh Khung nhìn/2b View hoặc nút

trên thanh công cụ chính của phần mềm.

1. Giới thiệu màn hình 2b View
Màn hình 2b View có khuôn dạng như hình dưới đây:

Thanh công
cụ 2bView

TKB lớp và
khung thông tin
lớp tương ứng.

TKB giáo viên và
khung thông tin
giáo viên tương
ứng.

TKB phòng học và
khung thông tin
phòng tương ứng.

Trên các TKB lớp, giáo viên,
phòng đều thể hiện cả 2 buổi
học sáng, chiều.
Chúng ta sẽ nhìn thấy gì trên màn hình 2b View này?
- Với những người đã làm quen với các lệnh Main Loop hoặc Triple View thì rất dễ dàng tìm hiểu
và làm quen với màn hình mới này.
- Lệnh cho phép làm việc với các tất cả các lớp, lớp học một buổi cũng như học 2 buổi. Mặc dù trên
màn hình hiện cả 3 thời khóa biểu của lớp, giáo viên và phòng học, nhưng người dùng chỉ được
phép thao tác trực tiếp trên dữ liệu của lớp và giáo viên mà thôi.
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- Mỗi lớp và giáo viên chúng ta sẽ quan sát được đồng thời cả sáng và chiều. Trên TKB lớp / giáo
viên này luôn có một ô làm việc hiện thời. Đồng bộ với ô này là các thời khóa biểu giáo viên,
phòng học tương ứng. Như vậy chế độ đồng bộ TKB luôn được thực hiện trong 2b View.
- Trên TKB lớp có thể thực hiện được hầu hết các lệnh và thao tác trực tiếp với dữ liệu tương tự
như trong Main Loop.
- Trên TKB giáo viên có thể thực hiện được hạn chế hơn một số lệnh trên từng ô thời khóa biểu.
- Riêng đối với phòng học thì chỉ thực hiện được đúng một lệnh: tô màu thời khóa biểu.
- Toàn bộ các lệnh với lớp và giáo viên đều được kế thừa và phát triển tương tự như trong Main
Loop. Tuy nhiên vẫn có những khác biệt rất cơ bản.

2. Khung thông tin lớp
Khung thông tin lớp nằm bên phải lưới hiện TKB lớp chứa các thông tin và các lệnh chính liên
quan đến lớp 2b hiện thời.
Danh sách lớp

CFC – đánh giá TKB
lớp sáng và chiều

12: số tiết chưa xếp
8: số tiết đã xếp
1: số môn “xấu”
4: số giáo viên “xấu”
Môn – Giáo viên hiện thời

X: xếp tự đông TKB
CX: xếp có điều kiện
môn-gv hiện thời

Tự động tìm cặp môn-gv
Tô màu theo phòng, giáo viên,
môn học. C: hủy tô màu
Phân bổ lại PCGD của lớp
học theo sáng, chiều.

Các thông tin và lệnh quan trọng trên khung thông tin này:
- Cặp (Môn học – Giáo viên) đóng vai trò thông tin rất quan trọng dùng để xếp tiết trực tiếp lên thời
khóa biểu của lớp hiện thời. Có thể thay đổi các thông tin Môn học – Giáo viên bằng cách nháy
chuột trực tiếp lên khung thông tin tại vị trí này. Nút Tự động dùng để tìm nhanh cặp (Môn – Giáo
viên) chưa xếp xong tiết trên TKB lớp.
- X là lệnh xếp tự động cho lớp 2b hiện thời (xếp tự động cả sáng, chiều).
- CX: xếp 1 tiết (Môn-Gv) có điều kiện.
- Khóa TKB lớp: khóa tất cả các ô có dữ liệu trên thời khóa biểu lớp hiện thời trong buổi học hiện
thời.
- Hủy khóa TKB lớp: hủy khóa toàn bộ các ô có dữ liệu trong buổi học hiện thời.
- Tinh chỉnh PCGD: điều chỉnh bảng PCGD của lớp hiện thời.

3. Các lệnh trên thời khóa biểu lớp
Các lệnh trên thời khóa biểu lớp hiện thời bao gồm các nhóm lệnh sau (hoàn toàn tưong tự như
trong Main Loop và Triple View).
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(A) Điều khiển ô làm việc hiện thời trên 2b View
Ta luôn nhìn thấy một ô được kích hoạt trên lớp 2b, đó là ô làm việc hiện thời (active cell). Dùng
chuột hoặc các phím điều khiển lên, xuống, phải, trái để điều khiển ô làm việc này. Nếu ô này có
dữ liệu thì màn hình TKB giáo viên và phòng học cũng sẽ đồng bộ theo.
Có thể kích chuột chọn ô trên giáo viên và phòng nhưng thao tác này sẽ không tạo ra sự đồng bộ
trên TKB lớp.
(B) Các lệnh làm việc trực tiếp với dữ liệu trên ô thời khóa biểu
Các lệnh làm việc trực tiếp trên thời khóa biểu lớp hoàn toàn tương tự như trong Main Loop, đó là
các lệnh được kích hoạt trực tiếp khi kích đúp chuột hoặc kích chuột phải trên ô thời khóa biểu.
Các lệnh có thể thực hiện khi nháy đúp chuột trên ô thời khóa biểu.

Các lệnh có thể thực hiện khi nháy chuột phải trên ô thời khóa biểu.

(C) Lệnh X và CX
Lệnh X dùng để xếp tự động trên lớp 2b hiện thời. Lệnh này có chức năng xếp tự động cả sáng và
chiều cho lớp 2b hiện thời. CX là lệnh xếp tiết có điều kiện trên TKB hiện thời: xếp 1 tiết cho cặp
(môn – giáo viên) vào TKB lớp hiện thời. Chú ý rằng trong TKB 6.5 trở lên thì lệnh CX có thể thực
hiện bằng một trong các thuật toán CX, FPR hoặc DPR. Từ TKB 7.0 trở lên, CX có thể thực hiện
bằng các thuật toán CX, FPR, DPR và DPR-1e.
(D) Kéo thả trên thời khóa biểu lớp (Move To)
Kéo thả trên TKB lớp sẽ thực hiện lệnh di chuyển tiết trên thời khóa biểu (Move To), sử dụng một
trong các thuật toán CX, FPR, DPR hoặc DPR-1e. Chú ý là ta có thể thực hiện kéo thả một tiết từ
buổi sáng sang buổi chiều và ngược lại.
(E) Lệnh chuyển đi (Push Out)
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Lệnh này được thực hiện bởi lệnh Chuyển đi khi nháy chuột phải lên ô thời khóa biểu. Lệnh Push
Out cũng có thể thực hiện bằng một trong các thuật toán CX, FPR hoặc DPR.
(F) Các lệnh khác
Các lệnh được thực hiện bởi các nút lệnh trên thanh công cụ hoặc từ khung thông tin bên phải của
lớp học. Cũng có thể thực hiện các lệnh này từ thực đơn TKB 2b xuất hiện trên bảng chọn chính
của phần mềm.

Thực đơn TKB 2b xuất hiện
trong lệnh 2b View bao gồm các
lệnh chính liên quan đến các lớp
2b.

4. Lệnh kéo thả 1 tiết trên TKB lớp hoặc giáo viên
Trong 2bView, chúng ta có thể thực hiện được lệnh (thao tác) kéo thả một tiết học trên TKB
lớp hoặc giáo viên sang một vị trí khác, cách thực hiện sẽ hoàn toàn tương tự như với các giao
diện MainLoop hay TripleView. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất cần chú ý là khi kéo thả 1 tiết
học sang buổi học khác (sáng  chiều hoặc chiều  sáng). Khi đó phần mềm TKB sẽ xử lý
như sau:
(1) Nếu tại buổi học đích còn dư thừa chỗ để có thể xếp tiết được thì phần mềm sẽ tiến hành
việc xóa tiết tại vị trí gốc và di chuyển sang vị trí đích bằng thuật toán tinh chỉnh tối ưu đang có.
(2) Nếu tại buổi học đích đã kín chỗ thì phần mềm sẽ yêu cầu người sử dụng lựa chọn một Giáo
viên (môn học) để di chuyển ngược lại từ buổi học đích về buối học gốc. Sau khi người dùng
lựa chọn xong, phần mềm sẽ tiến hành việc di chuyển tiết học và xếp tiết lại cho Giáo viên cần
di chuyển ngược lại trên. Bước (2) cần thiết phải thực hiện vì hiện có rất nhiều nhà trường có
các lớp học 2 buổi nhưng vẫn duy trì phân công giảng dạy riêng biệt cho từng buổi học.
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5. Lệnh tinh chỉnh PCGD
Nút lệnh Tinh chỉnh PCGD
cho phép người sử dụng chỉnh sửa, phân bổ trực
tiếp phân công giảng dạy của lớp học hiện thời theo các buổi học sáng, chiều. Lệnh này rất
quan trọng trong 2bView.
Giao diện của hộp hội thoại Tinh chỉnh bảng PCGD lớp 2b như hình sau.

Các lệnh tinh
chỉnh chính.
Ô hiện thời cần
điều chỉnh.

Bảng Phân công
chuyên môn của
lớp hiện thời và
phân bổ hiện thời.

Việc điều chỉnh phân bổ sẽ tập trung tại các cột TST sáng và chiều. Có thể tăng, giảm các phân
bổ này, nhưng không được thấp hơn giá trị tại cột ST đã xếp. Việc tinh chỉnh thông qua các nút
lệnh sau.
Tăng giá trị hiện thời lên MAX.
Tăng giá trị hiện thời lên 1 đơn vị.

Giảm giá trị hiện thời xuống MAX.
Giảm giá trị hiện thời xuống 1 đơn vị.
Nút Kiểm tra logic sẽ tiến hành tìm các lỗi logic của dữ liệu và sửa tự động.
Nút Phân bổ tự động sẽ tiến hành thuật toán phân bổ tự động đồng đều cho cả 2 buổi sáng,
chiều.
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6.10. Đánh giá thời khóa biểu giáo viên theo tiết học và chuyển
tiết tối ưu
Một trong những tính năng mới nổi bật nhất của phần mềm TKB 7.0 là chức năng liên quan đến
đánh giá và thao tác với từng tiết học của thời khóa biểu giáo viên trong nhà trường.
Chúng ta đều biết về sự phức tạp nhưng rất quan trọng của việc đánh giá một thời khóa biểu giáo
viên trong nhà trường. Nếu một thời khóa biểu được thiết lập với nhiều giáo viên cảm thấy hài
lòng, thỏa mãn thì đó là một thời khóa biểu tốt. Ngược lại nếu có giáo viên kêu ca phàn nàn rằng
TKB của mình “xấu” quá, “bất hợp lý” quá thì đó là một thời khóa biểu không tốt.
Vậy vấn đề cốt lõi quan trọng của một thời khóa biểu là làm sao thỏa mãn càng nhiều giáo viên
càng tốt. Nhưng đây lại chính là vấn đề phức tạp nhất của mọi bài toán xếp thời khóa biểu.
Phần mềm TKB 7.0 lần đầu tiên đã đưa ra một loạt tính năng mới liên quan đến đánh giá thời khóa
biểu giáo viên và tối ưu hóa các thời khóa biểu này. Đây là những bước đi đầu tiên của phần mềm
TKB theo hướng này.

1. Đánh giá tiết học trên thời khóa biểu giáo viên
Trong phiên bản mới TKB 7.0 lần đầu tiên đã đưa ra một cách (phương pháp) đánh giá TKB giáo
viên mới: đánh giá theo độ đo tiết học (hay còn gọi là Cell Metric – CM). Mỗi tiết trên TKB giáo
viên sẽ tương ứng với một giá trị số để đo độ tốt, xấu của tiết học này. Giá trị độ đo này càng lớn
thì tiết càng xấu, độ đo 0 là tốt nhất.
Trong tất cả các màn hình thể hiện TKB giáo viên đều có thể quan sát được các độ đo này một cách
tường minh rõ ràng.

Độ đo TKB
giáo viên theo
tiết (CM – Cell
Metric).
Nút lệnh tô
màu tiết xấu
theo đánh giá
CM.
Bảng thông tin trạng thái tiết
học hiện rõ các giá trị cụ thể
đánh giá tiết học hiện thời.
- Độ đo tiết học bao gồm 8 thông số. Tổng hợp các độ đo này sẽ tạo thành một độ đo chung cho
mỗi tiết học trên TKB giáo viên. Trong các màn hình quan sát thời khóa biểu (xem hình trên), một
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cửa sổ nhỏ Thông tin trạng thái tiết học luôn xuất hiện trên màn hình ghi rõ các thông số đánh giá
tiết học và giá trị tổng hợp CM của tiết học này.
- Bảng sau mô tả chi tiết 8 thông số đánh giá tiết học trên thời khóa biểu giáo viên.
Stt
1

Tiêu chí đánh
giá
Tạo tiết trống

2

Tiết duy nhất
trong buổi học

3

Ràng buộc Nghỉ,
Hạn chế, Bận

4

Yêu cầu không
dạy

5

Yêu cầu nghỉ
buổi dạy

6

Dạy qua trưa

7

Cặp tiết vào giờ
nghỉ

8

Vi phạm tính
chất môn học

Mô tả chi tiết tiêu chí
Tiết dạy hiện thời có tạo ra
các khoảng trống giữa hai tiết
dạy hay không trên TKB giáo
viên.
Tiết hiện thời có phải là duy
nhất trong buổi học hay
không.
Tiết hiện thời có vi phạm một
trong các ràng buộc Nghỉ,
Hạn chế, Bận của giáo viên
hay không.
Tiết hiện thời có vi phạm ràng
buộc yêu cầu chỉ dạy từ tiết ...
đến tiết ... trong buổi học hiện
thời hay không?
Tiết hiện thời có vi phạm hay
không yêu cầu xin nghỉ hoặc
dạy cụ thể các buổi học trong
tuần.
Tiết hiện thời có tham gia vào
việc giáo viên phải dạy liên
tục tiết 5 sáng và 1 chiều hay
không.
Tiết hiện thời có tham gia vào
cặp tiết xếp liền dạy qua vạch
nghỉ giữa buổi học hay
không?
Tiết hiện thời có vi phạm tính
chất môn học tại vị trí này
hay không?

Tổng hợp hàm đánh giá CM độ đo tiết học =

Giá trị trả lại của
độ đo
Số tiết trống được
tạo ra bởi tiết này.
Giá trị này có thể là
từ 0 đến 3.
= 1 nếu là tiết duy
nhất trong buổi học.
= 0 nếu ngược lại.
= 1 nếu có vi phạm.
= 0 nếu không vi
phạm.

Ghi chú
Tiết tạo ra tiết
trống chắc chắn
là tiết xấu?
Tiết duy nhất là
tiết xấu?

= 1 nếu có vi phạm.
= 0 nếu không vi
phạm.
= 1 nếu có vi phạm.
= 0 nếu không vi
phạm.
= 1 nếu có tham gia
vào.
= 0 nếu không tham
gia vào dạy qua
trưa.
= 1 nếu đúng như
vậy.
= 0 nếu ngược lại.
= 1 nếu có vi phạm
tính chất môn học.
= 0 nếu không vi
phạm.
Tổng các giá trị trả
lại của các tiêu chí.
Hàm CM có thể lấy
giá trị từ 0 đến 10.

Thông số này
liên quan đến
đánh giá tính sư
phạm của tiết học
trên TKB lớp.
Nếu CM>0 thì
tiết học hiện thời
được coi là xấu?

- Như vậy hàm đánh giá theo CM tại một tiết học của TKB giáo viên sẽ nhận giá trị từ 0 đến 10.
Nếu giá trị CM > 0 thì tiết học này được coi là Xấu, ngược lại nếu CM=0 thì tiết học sẽ là Tốt.
- Nếu ô thời khóa biểu giáo viên là rỗng thì giá trị CM được đặt tự động = 0.
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- Tổng các độ đo tiết học trong buổi học của thời khóa biểu giáo viên sẽ tạo thành một hàm đánh
giá giáo viên mới, gọi là hàm đánh giá giáo viên theo độ đo tiết học. Căn cứ vào hàm này phần
mềm sẽ đánh giá một thời khóa biểu giáo viên trong buổi học là tốt hay xấu. Mặc định TKB giáo
viên sẽ là xấu nếu giá trị hàm tổng hợp CM > 0.
- Trên khung thông tin TKB giáo viên của TKB 7.0 có thêm 1 nút lệnh mới cho phép tô màu các
tiết học được coi là xấu theo đánh giá CM.

Các tiết xấu
được tô màu
trên màn
hình TKB
giáo viên.

- Để xem và quan sát được đánh giá theo CM toàn bộ giáo viên trong nhà trường hãy thực hiện
lệnh: Công cụ --> Thống kê TKB --> Thống kê theo giáo viên.

Bảng thống kê sau xuất hiện cho phép quan sát toàn bộ các đánh giá giáo viên hiện thời theo cả 3
phương pháp. Cột giữa chính là đánh giá theo độ đo tiết học CM.

Đánh giá theo độ đo tiết
học CM.
Cột này hiện giá trị
tổng CM của từng giáo
viên.
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- Người sử dụng phần mềm TKB có thể bật/tắt các tiêu chí đánh giá tiết học từ lệnh Các lựa chọn
của phần mềm.

Người dùng có thể
bật / tắt các tiêu chí
đánh giá tiết học
trên TKB giáo viên
tại đây bằng cách
kích chọn hoặc hủy
các tiêu chí tương
ứng.

2. Đánh giá khả năng chuyển tiết xấu trên TKB giáo viên
Như vậy TKB 7.0 đã đưa ra một đánh giá mới: đánh giá TKB giáo viên theo độ đo tiết học của thời
khóa biểu. Vấn đề bây giờ được đặt ra là làm sao giảm được số lượng các tiết xấu này trên thời
khóa biểu giáo viên. Cách giải quyết duy nhất có thể là:
Chuyển các tiết Xấu sang các vị trí khác trên TKB sao cho nó không còn là tiết Xấu nữa.
Bài toán mới lại đặt ra cho mô hình này là có cách nào có thể đánh giá được khả năng chuyển một
tiết Xấu trên TKB giáo viên sang vị trí khác một cách tốt nhất được hay không?
Trong toàn bộ lịch sử phát triển của phần mềm TKB, việc tinh chỉnh thời khóa biểu bằng cách dịch
chuyển tiết học đều do con người quan sát và thực hiện bằng tay công việc này.
Phần mềm TKB 7.0 lần đầu tiên đưa ra các đánh giá cho việc lựa chọn các phương án chuyển tiết
trên TKB giáo viên. Với mỗi tiết Xấu của thời khóa biểu, phần mềm sẽ tiến hành đánh giá tất cả
các khả năng có thể chuyển tiết này đến vị trí đích sao cho hợp lý nhất. Có tất cả 10 tiêu chí dùng
để đánh giá khả năng chuyển tiết này.
Như vậy với mỗi tiết xấu trên TKB giáo viên, tất cả các tiết trống còn lại trên TKB giáo viên này sẽ
được đánh giá bằng cách kiểm tra xem có thỏa mãn các yêu cầu được đặt ra hay không. Như vậy
mỗi tiết trống còn lại sẽ lại được gán 1 giá trị số là số các tiêu chí thỏa mãn việc chuyển tiết tối ưu
này. Giá trị này càng lớn thì khả năng chuyển tiết đến vị trí này sẽ càng tối ưu hơn.
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Các tiêu chí dùng để đánh
giá việc chuyển tiết trên
TKB giáo viên.
Có tất cả 10 tiêu chí.
Như vậy mỗi tiết trống còn
lại của TKB giáo viên sẽ
được đo bởi giá trị từ 0 đến
10. Người dùng có thể bật /
tắt các tiêu chí này từ lệnh
Các lựa chọn/Tối ưu tinh
chỉnh TKB.
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3. Lệnh Các phương án chuyển tiết
Lệnh Các phương án chuyển tiết mới được đưa vào từ TKB 7.0. Chức năng chính của lệnh là cho
phép quan sát tường minh các đánh giá chuyển tiết của một tiết xấu trên TKB giáo viên và thực
hiện công việc chuyển dịch tiết trên TKB.
Như vậy chức năng Các phương án chuyển tiết sẽ hỗ trợ cho người xếp thời khóa biểu quan sát
đồng thời các đánh giá và phương án chuyển tiết khác nhau trên thời khóa biểu giáo viên.
Thực hiện lệnh: nháy chuột phải lên ô TKB là tiết xấu và chọn chức năng Các phương án chuyển
tiết.

Màn hình lệnh xuất hiện có dạng sau:
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Tiết xấu hiện thời.
Các tiết rỗng còn
lại được đánh giá
theo các tiêu chí.
Tiết thỏa mãn tất cả
các tiêu chí được tô
màu Xanh chỉ ra
rằng đây là phương
án chuyển tiết tối
ưu.

Hãy chú ý đến các thông tin sau đây trong cửa sổ lệnh Các phương án chuyển tiết.
- Tiết Xấu hiện thời được tô màu đỏ.
- Tất cả các tiết trống còn lại trên TKB giáo viên sẽ được đánh giá khả năng chuyển tiết đến bằng
giá trị là tổng số các tiêu chí thỏa mãn. Giá trị này có thể từ 0 đến 10.
- Tiết rỗng thỏa mãn tất cả các tiêu chí được gọi là tiết tối ưu và được tô màu Xanh lá cây. Như vậy
việc chuyển tiết màu đỏ hiện thời đến các vị trí tô màu xanh là hợp lý và tối ưu nhất. Chú ý là tiết
rỗng tối ưu có thể không tồn tại.

Thiết lập lại các tiêu
chuẩn đánh giá
chuyển tiết.

Quan sát 1 tiết
rỗng trên
TKB giáo
viên.

Xem chi tiết đánh giá
việc chuyển tiết Xấu
đến vị trí tiết rỗng
đang chọn trên màn
hình.

Nhấn nút này nếu
muốn thực hiện
chuyển tiết Xấu đỏ
đến vị trí đang chọn.

- Nháy chuột chọn 1 tiết rỗng bất kỳ trên TKB giáo viên sẽ xem được cụ thể các đánh giá chuyển
tiết của tiết này: tiêu chí nào thỏa mãn, tiêu chí nào không thỏa mãn. Nếu muốn thực hiện việc
chuyển đến tiết này thì nháy nút Chuyển tiết.
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- Nếu muốn phần mềm tự động chuyển tiết xấu đỏ đến một trong các vị trí tối ưu màu xanh thì
nháy nút Chuyển tiết tối ưu.

4. Lệnh Chuyển tiết tối ưu
Với các tiết Xấu của TKB giáo viên, phần mềm TKB 7.0 còn hỗ trợ thêm 1 lệnh đặc biệt: Chuyển
tiết tối ưu. Nháy chuột phải lên ô thời khóa biểu màu đỏ, ta sẽ thấy xuất hiện lệnh Chuyển tiết tối
ưu trong bảng chọn xuất hiện.

Lệnh này sẽ tự động đánh giá và tìm ra các tiết rỗng tối ưu và tự động thực hiện việc chuyển tiết
hiện thời đến vị trí các ô màu xanh này. Quá trình tìm và thực hiện lệnh hoàn toàn tự động.

5. Thao tác kéo thả tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu hỗ trợ chuyển tiết tối ưu
Phần mềm TKB 7.0 còn hỗ trợ việc tìm kiếm các phương án chuyển tiết tối ưu ngay trong quá trình
tinh chỉnh dữ liệu trực tiếp trên màn hình như sau:
Khi thực hiện thao tác dịch chuyển tiết bằng cách Kéo thả chuột, nếu nhấn giữ chuột trái trên ô xấu
một vài giây, sẽ thấy xuất hiện các ô rỗng màu xanh. Đây chính là các vị trí tối ưu đã được mô tả
trong phần trên.
Như vậy phần mềm TKB 7.0 hỗ trợ trực tiếp việc chuyển tiết tối ưu ngay trong quá trình tinh chỉnh
dữ liệu.

Nhấn giữ chuột
trái vài giây
trước khi thực
hiện thao tác
kéo thả sẽ thấy
xuất hiện các ô
rỗng màu xanh.
Đây chính là
các vị trí tối cần
chuyển đến.
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6.11. Đánh giá TKB giáo viên theo buổi học
Từ phiên bản TKB 7.5, phần mềm TKB sẽ có thêm một tiêu chuẩn đánh giá mới cho riêng TKB
giáo viên: đó là cách đánh giá TKB giáo viên theo thông tin các buổi học trong tuần.
Có 10 tiêu chí đánh giá một buổi học của giáo viên và được thể hiện trong hình dưới đây.

10 tiêu chí đánh giá
một buổi học của TKB
là TỐT hay XẤU. Có
thể chọn hoặc hủy các
tiêu chí này. TKB giáo
viên được coi là XẤU
nếu giáo viên này có
một buổi học là XẤU.

Trên thực tế cách đánh giá này có nhiều ý nghĩa và được sử dụng trong nhiều trường hợp thực
tế.
Cửa sổ lệnh xem các đánh giá TKB giáo viên của phần mềm. Cột cuối cùng chính là đánh giá
TKB giáo viên theo buổi học mới được đưa vào từ TKB 7.5.

Có 4 phương pháp
đánh giá TKB
giáo viên trong
phần mềm TKB.
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Để quan sát được chi tiết đánh giá từng buổi học của TKB giáo viên, trong các màn hình Main
Loop và Triple View, có một chế độ làm việc đặc biệt gọi là TOP. Trong chế độ này thông tin
đánh giá từng buổi học của TKB giáo viên sẽ hiện trên màn hình như hình dưới đây:

Hàm đánh
giá buổi học
hiện thời =
tổng các
tiêu chí bị
phá vỡ. Giá
trị hàm > 0
thì buổi học
được coi là
XẤU.

Thông tin đánh giá các buổi học của giáo
viên hiện tại đây.

Bảng thông tin chi tiết
từng tiêu chí cho buổi
học hiện thời.

6.12. TOP: các lệnh tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên
1. TOP là gì?
TOP (Teacher Optimozation - tối ưu hóa TKB giáo viên) là một chế độ làm việc, chức năng đặc
biệt mới được đưa vào phần mềm từ phiên bản TKB 7.5.
Chế độ làm việc TOP được cài đặt trong các chức năng Main Loop và Triple View dùng để
thực hiện các lệnh, thao tác tối ưu hóa TKB giáo viên một cách tự động.
Khởi động / tắt chế độ TOP
Để khởi động hay tắt chế độ TOP chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl-T hoặc nháy biểu tượng
trên thanh công cụ.
Khi bật chế độ TOP, hầu hết các chức năng, công cụ chính của Main Loop / Triple View sẽ bị
mờ đi không hoạt động.
Trong chế độ làm việc TOP, người dùng chỉ có thể:
- Thực hiện các lệnh xem TKB của lớp và giáo viên.
- Thực hiện lệnh cài đặt hoặc hủy chế độ đồng bộ TKB lớp và giáo viên.
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- Thực hiện các lệnh riêng biệt của TOP. Các lệnh TOP này được thể hiện trong một thanh công
cụ gọi là TOP.
Mô tả màn hình trong chế độ TOP
Trong chế độ làm việc TOP, người sử dụng chỉ cho phép thực hiện các lệnh riêng biệt được
thiết kế riêng cho việc tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên.
Phía trên khu vực thể hiện thời khóa biểu giáo viên sẽ nhìn thấy các khung chữ nhật nhỏ ghi các
số. Đó chính là đánh giá buổi học tương ứng của giáo viên hiện thời. Muốn xem chi tiết các tiêu
chí đánh giá này nháy nút lệnh

để hiển thị khung thông tin đánh giá buổi học.
Thanh công cụ các chức năng
chính của TOP

Trong chế độ
TOP, tất cả các
chức năng tinh
chỉnh dữ liệu
bình thường
khác đều không
hoạt động.

Đánh giá buổi học
hiện thời.

Ô TKB làm việc hiện
thời TKB giáo viên.

Chú ý là chỉ khi ô TKB hiện thời được chọn nằm trên TKB giáo viên thì các lệnh của thanh
công cụ TOP mới có tác dụng.

2. Khung thông tin đánh giá chi tiết buổi học
Khung thông tin đánh giá buổi học luôn hiển thị trên màn hình và có hình dạng như hình dưới
đây:
Khung thông tin
đánh giá buổi học.
Giá trị đánh giá
Các tiêu chí đánh
giá chi tiết.Co.,
NếuJsc.
vi
School@net
phạm tiêu chí thì
ghi chữ CÓ, ngược
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Hàm đánh giá buổi học của giáo viên sẽ trả lại các giá trị từ 0 đến 10 đối với mỗi buổi học.
Hàm được tính như sau:
HDM (haft Day Metric) = tổng số các tiêu chí không thỏa mãn.
Trên khung thông tin ghi rõ các tiêu chí đánh giá buổi học và đánh giá các tiêu chí này áp dụng
cho buổi học hiện thời (là buổi học chứa ô TKB hiện thời - màu vàng).
Đánh giá KHÔNG chỉ ra rằng tiêu chí này không bị vi phạm.
Đánh giá CÓ chỉ ra rằng tiêu chí này đã bị vi phạm.
Giá trị HDM = tổng các giá trị CÓ.
Tiêu chí với ký hiệu (-) chỉ ra rằng không xét tiêu chí này khi đánh giá.

3. Các chức năng chính của TOP
Trong chế độ làm việc TOP, thanh công cụ TOP sẽ bật với 8 chức năng chính.

Hiện
khung
thông tin
đánh giá
buổi
học.

Xóa
các tiết
trống.

Giải
phóng
buổi học
hiện
thời
(dồn
buổi)

Giải
phóng
buổi học
hiện
thời
(giãn
buổi)

Giảm
một
tiết
(dồn
buổi)

Giảm
một
tiết
(giãn
buổi)

Tăng
một
tiết
(dồn
buổi)

Tăng
một
tiết
(giãn
buổi)

Sau đây là mô tả chung các chức năng, lệnh chính của TOP:
1. Tất cả các chức năng của TOP đều nhằm mục đích tự động tối ưu hóa TKB giáo viên dựa
trên quan sát và đánh giá các buổi học.
2. Các chức năng TOP được thực hiện bằng cách nháy vào các biểu tượng, lệnh tương ứng trên
thanh công cụ TOP. Lệnh sẽ được thực hiện áp dụng cho buổi học hiện thời. Yêu cầu là ô TKB
hiện thời phải nằm trên TKB giáo viên.
3. Thực chất các lệnh TOP sẽ do phần mềm tự động tính toán và thực hiện thành một dãy các
lệnh tinh chỉnh đơn giản. Điềm rất đặc biệt là dãy các lệnh đơn này sẽ gộp lại trong một chức
năng TOP như một transaction. Điều này có nghĩa là toàn bộ các dãy lệnh này hoặc được thực
hiện đồng thời hoặc không thực hiện.
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4. Tất cả các lệnh tinh chỉnh dữ liệu trung gian của TOP đều sử dụng thuật toán tinh chỉnh tối
ưu OpCX/OpDPR.
5. Trong quá trình thực hiện các chức năng TOP, phần mềm sẽ tự động phân tích để đưa ra các
dãy lệnh trung gian tương ứng. Có 2 quan điểm của cách chọn lệnh trung gian này:
- DỒN BUỔI: cách chọn trung gian sao cho khi thực hiện lệnh thì các buổi học sẽ dồn lại với
số tiết lớn nhất có thể. Cách làm này áp dụng cho trường hợp giáo viên này cần có càng nhiều
buổi nghỉ càng tốt. Ngược lại số tiết dạy trong mỗi buổi có thể cao.
- GIÃN BUỔI: cách chọn trung gian so cho khi thực hiện lệnh thì các buổi học sẽ được giãn ra
theo nghĩa số tiết của mỗi buổi học nên đều nhau. Nhược điểm của cách làm này là số buổi nghỉ
có thể sẽ giảm đi.
6. Trong chế độ TOP vẫn có thể thực hiện lệnh kéo thả trên các ô thời khóa biểu để thực hiện
lệnh dịch chuyển dữ liệu trên thời khóa biểu sử dụng thuật toán OpCX/OpDPR.

4. Mô tả chi tiết các lệnh TOP
Sau đây là mô tả chi tiết các lệnh TOP được thực hiện từ thanh công cụ.
Stt
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Biểu tượng

Mô tả chức năng
Hiện khung thông tin đánh giá buổi học.
Xóa các tiết trống.
Tự động điều chỉnh để buổi học hiện thời không
còn tiết trống nữa.
Giải phóng buổi học hiện thời (dồn buổi).
Chuyển tất cả các tiết học từ buổi học hiện thời
sang các buổi học khác theo định hướng của DỒN
BUỔI.
Giải phóng buổi học hiện thời (giãn buổi).
Chuyển tất cả các tiết học từ buổi học hiện thời
sang các buổi học khác theo định hướng của GIÃN
BUỔI.
Giảm một tiết (dồn buổi).
Tự động giảm 1 tiết của buổi học hiện thời chuyển
sang ngày khác theo định hướng DỒN BUỔI.
Giảm một tiết (giãn buổi).
Tự động giảm 1 tiết của buổi học hiện thời chuyển
sang ngày khác theo định hướng GIÃN BUỔI.
Tăng một tiết (dồn buổi).
Tự động tăng thêm 1 tiết cho buổi học hiện thời
bằng cách chuyển 1 tiết từ ngày khác sang buổi hiện
thời theo định hướng DỒN BUỔI.
Tăng một tiết (giãn buổi).
Tự động tăng thêm 1 tiết cho buổi học hiện thời
bằng cách chuyển 1 tiết từ ngày khác sang buổi hiện
thời theo định hướng GIÃN BUỔI.
Thoát khỏi chế độ TOP.
Thoát và quay trở lại chế độ làm việc bình thường.
Có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl-T để thực hiện lệnh
này.
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5. Quan sát kết quả các lệnh TOP
Như đã nói ở phần trên, mỗi lệnh TOP thực chất là một Giao dịch (Transaction) bao gồm
nhiều lệnh đơn được thực hiện lần lượt. Khi kết thúc một lệnh TOP thực chất phần mềm đã thực
hiện một dãy các thuật toán OpCX/OpDPR.
Như vậy mỗi lệnh TOP (giao dịch TOP) sẽ bao gồm nhiều lệnh đơn dạng OpCX/OpDPR, mỗi
lệnh đơn này lại bao gồm một dãy các thay đổi trên các lớp và giáo viên trong nhà trường.
Trên màn hình quan sát kết quả thay đổi thời khóa biểu của TOP, chúng ta có thể quan sát theo
2 cách: quan sát từng lệnh đơn thành phần hoặc quan sát kết quả cuối cùng của lệnh TOP như
một lệnh duy nhất.
Hình dưới đây mô tả trạng thái màn hình quan sát kết quả khi muốn xem chi tiết thay đổi theo
từng bước của lệnh.
Chế độ quan sát từng
lệnh đơn trong mỗi
giao dịch TOP.

Kết quả thay đổi của
lớp, giáo viên thuộc lệnh
thành phần thứ nhất.
Kết quả thay đổi của
lớp, giáo viên thuộc lệnh
thành phần thứ hai.

Kết quả đánh giá nhóm
giáo viên nằm trong
lệnh thứ nhất.
Trong màn hình trên ta nhìn thấy trong khung giữa cửa sổ sẽ ghi rõ sự thay đổi của các lớp và
giáo viên theo từng bước, từng lệnh trung gian của giao dịch TOP.
Tại khu vực đánh giá sự thay đổi giáo viên phía dưới màn hình cũng thể hiện đánh giá sự thay
đổi theo từng lệnh trung gian này.
Nháy nút Báo cáo sẽ cho xem thông tin đánh giá các giáo viên bị ảnh hưởng của lệnh đơn thứ
nhất của lệnh TOP này.
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Muốn xem các thay đổi thông tin của các lệnh đơn tiếp theo hãy nháy chuột trong khung giữa
vào các hàng chứa thông tin thay đổi của giáo viên tương ứng với lệnh đơn này.
Ngược lại ở chế độ quan sát toàn bộ lệnh, màn hình sẽ thể hiện sự thay đổi lớp và giáo viên sau
khi gộp tất cả các thay đổi từ các lệnh trung gian như một lệnh duy nhất.
Muốn chuyển sang chế độ quan sát tổng thể toàn bộ lệnh TOP như một lệnh duy nhất hãy tích
hủy chọn

tại góc phải trên của màn hình TOP Report.

Dưới đây là hình ảnh màn hình quan sát kết quả lệnh TOP trong trường hợp xem toàn bộ kết
quả của lệnh.

Chế độ quan sát
toàn bộ thay đổi
của lệnh TOP.

Tổng hợp thay đổi
của giáo viên và
lớp học tại đây.

Tổng kết đánh giá
thay đổi giáo viên
của lệnh TOP.

Như vậy màn hình quan sát kết quả của lệnh TOP đã có thay đổi đáng kể trong phần mềm TKB
đáp ứng các nhu cầu quan sát và đánh giá khác nhau của người xếp thời khóa biểu.
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6. Các lựa chọn cho chế độ TOP
Lựa chọn của TOP được thực hiện từ lệnh Các lựa chọn --> Thuật toán tối ưu tinh chỉnh
TKB.
Màn hình nhập lựa chọn như hình dưới đây. Chú ý đến khung cuối của cửa sổ này.

Lựa chọn cách thực hiện
lệnh TOP: hiện hay
không hiện hộp hội thoại
quan sát kết quả sau khi
thực hiện lệnh.

Nếu lực chọn Có hiện hộp hội thoại quan sát kết quả thì sau khi thực hiện xong một lệnh
TOP, phần mềm sẽ thông báo kết quả thực hiện trên màn hình để người dùng quan sát và lựa
chọn có thực hiện lệnh hay không.
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CHƯƠNG VII.
Các lệnh khác liên quan đến dữ liệu thời khóa biểu

7.1. Tinh chỉnh dữ liệu bảng PCGD
Mô tả: Tinh chỉnh bảng PCGD là tiện ích cho phép tinh chỉnh bảng phân công giảng dạy của lớp
học. Đây là một tiện ích rất hay được sử dụng trong quá trình phát sinh thay đổi khi đã tiến hành
xếp Thời khóa biểu.
Trên thực tế các phát sinh, điều chỉnh phân công giảng dạy là thường xuyên xảy ra sau khi Thời
khoá biểu đã được xếp. Tinh chỉnh bảng PCGD cho phép thay đổi giáo viên dạy các môn học và
số tiết cần học của môn này theo từng lớp học.
Chú ý: Lệnh tinh chỉnh bảng PCGD nên được sử dụng để tinh chỉnh bảng phân công giảng dạy sau
khi Thời khóa biểu đã được sắp xếp một phần và trong trường hợp các thay đổi này là nhỏ. Tuy
nhiên bạn hoàn toàn có thể quay lại chỉnh bảng PCGD từ thực đơn Nhập dữ liệu của chương trình.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Tinh chỉnh bảng phân công
giảng dạy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+D.

- Có thể xác định lớp học, buổi (ca) học bằng cách kích chọn từ danh sách tương ứng.
- Kích đúp chuột tại dòng có phân công giáo viên cần thay đổi, thông tin về tên và số tiết mà giáo
viên đó đang được phân công xuất hiện, sửa lại số tiết theo yêu cầu.

- Kích nút Kết thúc để cập nhật các thay đổi, ngược lại kích nút Huỷ lệnh.
Chú ý: Để tinh chỉnh lại phân công giảng dạy của một Giáo viên tại một lớp điều kiện tiên quyết là
giáo viên này phải chưa được xếp tại lớp đó. Trường hợp giáo viên đang có tiết dạy trên TKB,
trong cửa sổ Sửa phân công trên, chỉ được phép sửa thông số Số tiết. Khi đó số tiết được thay đổi
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sẽ phải lớn hơn số tiết hiện có của giáo viên này trên TKB, trường hợp ngược lại chương trình sẽ
thông báo lỗi “Không cho phép đổi như vậy”.

7.2. Thay đổi kiểu in ngày cho Thời khóa biểu
Mô tả: Chọn cách hiển thị ngày, thứ trong tuần theo kiểu tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh
chính/Kiểu in ngày.
- Xác định kiểu hiển thị của ngày tháng bằng cách tích chọn
các mục tương ứng. Mặc định, chương trình hiển thị ngày theo
Tiếng Việt.
- Kích Kết thúc - chấp nhận, Huỷ lệnh - huỷ bỏ.

7.3. Kiểm tra dữ liệu Thời khóa biểu toàn trường
Mô tả: Lệnh thực hiện kiểm tra bảng PCGD, các yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên, Môn học trong
toàn trường.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Kiểm tra toàn trường.

Lệnh có tác dụng:
- Kiểm tra tính mâu thuẫn của ràng buộc môn học đối với toàn trường và các khối lớp.
- Kiểm tra điều kiện nghỉ của Giáo viên ở quy mô toàn trường.
- Chỉ ra các Lớp có mâu thuẫn ràng buộc Thời khóa biểu.
- Chỉ ra các Giáo viên có mâu thuẫn ràng buộc Thời khóa biểu.
Xem thêm 8.3 để biết chi tiết về các chức năng kiểm tra mâu thuẫn dữ liệu của phần mềm TKB.

7.4. Xóa toàn bộ Thời khóa biểu
Mô tả: Lệnh xóa toàn bộ Thời khóa biểu. Tuy nhiên trong lệnh này, bạn vẫn có thể chọn không xóa
các tiết Chào cờ, Không học, hay thời khoá biểu của một số giáo viên, lớp học hay môn học nào đó.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Xoá toàn bộ TKB.
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- Chọn phạm vi xóa thời khoá biểu Buổi sáng, Buổi chiều hoặc Cả ngày.
- Nếu muốn giữ lại các tiết Chào cờ và/hoặc Không học đã xếp trước đó thì hãy hủy bỏ lựa chọn ở
các ô vuông bên cạnh dòng chữ Chào cờ hay Không học.
- Trong khung Loại trừ bạn có thể tìm kiếm và chọn những lớp, môn học hay giáo viên không
muốn xoá.
- Kích nút Thực hiện.
Chú ý: Lệnh này không xóa dữ liệu đối tượng gốc ban đầu bao gồm Lớp học, Môn học, Giáo viên,
Phân công giảng dạy, ...

7.5. Lệnh Undo & Redo
Chức năng Undo được đưa vào từ phiên bản TKB 5.0 chỉ cho phép Undo được 1 lần. Trong phiên
bản mới TKB 6.5 chức năng này đã được nâng cấp đáng kể với khả năng Undo vô hạn lần đồng
thời bổ xung khả năng Redo (thực hiện lại).
Có thể tóm tắt các nâng cấp của lệnh Undo trong TKB 6.5 như sau:
- Tương tự như trong TKB 5.0, Undo chỉ cho phép khôi phục dữ liệu của các lệnh trong các màn
hình tình chỉnh dữ liệu chính là Main Loop, Show All, Browse Teacher.
- Cho phép Undo vô hạn lần. Số lượng các Undo chỉ phụ thuộc vào bộ nhớ của máy tính.
- Cho phép lựa chọn số lượng các bước (lệnh) để Undo dữ liệu. Khi kích chuột tại nút lệnh Undo
trên Toolbar, cửa sổ liệt kê các lệnh có thể Undo xuất hiện như sau:
Bấm vào đây để làm xuất hiện danh sách
các lệnh đã thực hiện có thể Undo
Bấm tại đây chỉ thực hiện
Undo 1 lệnh đã thực hiện gần
đây nhất.
Danh sách các lệnh đã thực hiện. Có thể chọn một phần để Undo

- Bên cạnh chức năng Undo, TKB 6.5 đã đưa thêm vào chức năng Redo cho phép thực hiện lại các
lệnh đã được Undo gần đây nhất.
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- Cũng như Undo, Redo cho phép thực hiện lại vô hạn lần. Cửa sổ liệt kê lệnh có thể thực hiện lại
(đã được Undo) có dạng tương tự như lệnh Undo đã nêu trên.

- Để hủy toàn bộ dữ liệu Undo có thể thực hiện thao tác sau:
+ Thực hiện lệnh Trợ giúp --> Giới thiệu TKB. Màn hình dạng sau xuất hiện.

+ Tại vị trí System information có ghi rõ dung lượng của dữ liệu Undo hiện tại. Nhấn nút Free sẽ
xóa toàn bộ dữ liệu Undo và do đó sẽ hủy toàn bộ Undo hiện thời.

7.6. Lệnh khoá dữ liệu thời khoá biểu
Mô tả: Đây là lệnh cho phép thực hiện việc khoá lại những vị trí đã hợp lý trong quá trình tinh
chỉnh Thời khoá biểu. Các vị trí đã được khoá sẽ không bị dịch chuyển trong quá trình tinh chỉnh.
Với lệnh này bạn có thể thực hiện việc khoá dữ liệu theo lớp, theo giáo viên, theo môn học hoặc
trên ô thời khoá biểu.
Thực hiện:

1. Khoá dữ liệu theo lớp, giáo viên hoặc môn học
Để thực hiện việc khoá dữ liệu theo lớp, giáo viên, môn học bạn làm như sau:
Bước 1: Thực hiện lệnh Lệnh chính/Đặt – Huỷ khoá dữ liệu. Màn hình khoá dữ liệu xuất hiện cho
bạn lựa chọn kiểu khoá.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 205 -

Bước 2: Xác định kiểu khoá dữ liệu từ danh sách trong các mục tương ứng.
- Đánh dấu lựa chọn Lớp học, buổi học và các lớp cần khoá dữ liệu TKB từ danh sách lớp. Với giáo
viên và môn học thực hiện tương tự.
Bước 3: Kích chọn nút Thực hiện để khoá.
Bạn cũng có thể thực hiện việc khoá dữ liệu TKB cho lớp, giáo viên và môn học trong các màn
hình Main Loop, Browse Teacher hay Show All bằng cách kích vào các nút
- (đặt khoá) hay
- (huỷ khoá) trên thanh công cụ.
Để huỷ khoá dữ liệu bạn chọn mục Huỷ khoá dữ liệu sau đó kích nút Thực hiện, chương trình sẽ tự
động huỷ khoá toàn bộ các lớp, giáo viên và môn học đã được khoá.

2. Khoá dữ liệu trên một vị trí bất kì của TKB
Để thực hiện khoá một vị trí (chưa bị khoá) trên thời khoá bạn làm như sau:
Bước 1: Kích phải chuột vào vị trí cần khoá trên thời khoá biểu, trên màn hình xuất hiện một thực
đơn như như hình bên dưới.

Bước 2: Chọn lệnh Đặt/Huỷ khoá dữ liệu. Sau khi thực hiện xong thao tác này, tại vị trí đã khoá
dữ liệu xuất hiện chữ màu vàng.
Chú ý:
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- Muốn huỷ chế độ khoá tại một vị trí (đã bị khoá) trên thời khoá biểu ta cũng thực hiện lệnh tương
tự như trên.
- Các vị trí đã khoá sẽ không bị xoá đi trong các lệnh xoá.
- Các vị trí đã bị khoá sẽ được lưu lại và có tác dụng cho các phiên làm việc sau.

7.7. Các lựa chọn
Lệnh Lệnh chính-->Các lựa chọn cho phép nhập, điều chỉnh các thông tin lựa chọn chính của
phần mềm. Có thể thực hiện lệnh này bằng cách nhấn nút lệnh
hình chính của các lựa chọn phần mềm có dạng sau:

trên thanh công cụ chính. Màn

Ta thấy có 16 nhóm thông tin chính các thông số lựa chọn phần mềm. Đó là: Hệ thống, In ấn,
Khung nhìn, Hệ số lớp, Hệ số giáo viên, TKB, Xếp TKB, Đánh giá tinh chỉnh TKB, Đánh giá
tiết học, Đánh giá TKB giáo viên, Tối ưu tinh chỉnh TKB, Phương án tối ưu tinh chỉnh TKB,
Đánh giá buổi học TKB giáo viên, Thuật toán tối ưu tinh chỉnh TKB, Cố định TKB Giáo
viên. Sau đây sẽ mô tả chi tiết các thông số lựa chọn của các TAB trên.
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7.7.1. Hệ thống
Bao gồm các tham số lựa chọn mang tính hệ thống chung của phần mềm.
- Mặc định Phông chữ hệ thống của chương trình được thiết lập là phông Scn Sans Serif. Đây là
các phông được dùng để hiển thị trên các thực đơn lệnh hay các cửa sổ làm việc của chương trình.
Bạn không thể thay đổi phông chữ hệ thống này.
- Kích nút
trong mục Phông chữ hiển thị để thay đổi kiểu phông hiển thị hay in ra của dữ liệu
TKB.
- Nếu chọn Sao lưu, trong khi thực hiện, chương trình luôn lưu dữ liệu ở lần ghi gần nhất ra tệp
cùng tên với tệp đang mở với phần mở rộng *.bak. Nếu chẳng may tệp *.tkb bị lỗi, bạn hãy đổi tên
tệp *.bak thành *.tkb và mở tệp mới này ra sử dụng bình thường.
- Sau 10 giây, chương trình tự động ghi lại dữ liệu nếu mục Tự động ghi được tích chọn.
- Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy “khó chịu” khi mỗi lần mở chương trình TKB lại phải chọn lại tên file
dữ liệu, mặc dù chỉ sử dụng file này trong suốt quá trình làm việc. Hãy kích hoạt chức năng Mở file
trong phiên làm việc trước để chương trình tự động tìm và mở file file dữ liệu được mở lần cuối.
Đây là một chức năng mới rất đáng để bạn quan tâm.
- Đã có chức năng mở file dữ liệu trong phiên làm việc trước, giờ bạn lại muốn khôi phục cả màn
hình đang làm việc lần cuối cùng trong phiên làm việc trước? Hãy kích hoạt chức năng Khôi phục
khung nhìn trước, chức năng này sẽ thực hiện được điều mong muốn trên của bạn, mỗi khi thoát
khỏi chương trình TKB, màn hình đang làm việc sẽ được ghi lại để rồi được tự động khôi phục
trong phiên làm việc sau.
Chú ý: Chức năng này chỉ được kích hoạt khi và chỉ khi chức năng Mở file dữ liệu lần trước đã
được kích hoạt.
- Nếu chọn mục In nhưng giáo viên chưa được xếp, khi in Thời khoá biểu, chương trình sẽ không
in những giáo viên có Thời khoá biểu rỗng nhằm tiết kiệm giấy.

7.7.2. In ấn
Mô tả: Cho phép bạn lựa chọn nội dung trên ô thời khóa biểu khi in ra máy in hoặc xuất dưới dạng
HTML hoặc khi xuất dữ liệu ra Excel của Thời khoá biểu. TKB có thể in dữ liệu Thời khoá biểu
toàn trường theo 6 kiểu sau:
- Thời khoá biểu toàn trường theo lớp.
- Thời khoá biểu của từng lớp.
- Thời khoá biểu toàn trường theo Giáo viên.
- Thời khoá biểu của từng giáo viên.
- Thời khóa biểu toàn trường theo phòng học.
- Thời khóa biểu của từng phòng học.
Chẳng hạn, trước khi in Thời khoá biểu toàn trường theo khối lớp, bạn có thể lựa chọn nội dung là
"Tên môn học-Mã GV" hoặc "Tên môn học", ...
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Lựa chọn/In ấn.
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- Chọn các thông số tương ứng từ danh sách trong các mục bên trái và quan sát kết quả phía bên
phải.

7.7.3. Khung nhìn
Mô tả: Lệnh cho phép xác định các lựa chọn liên quan đến màu sắc hiển thị, số cột, số hàng hiển thị
trên màn hình Main Loop, Show All và Browse Teacher.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Lệnh chính/Lựa chọn/Khung nhìn.
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- Kích nút Tô màu các địa điểm lớp để xác định màu cho địa điểm lớp thể hiện trên TKB giáo viên.

- Lựa chọn Tô màu môn học có ý nghĩa như sau: Nếu lựa chọn này được kích hoạt (checked) thì
mỗi lần vào các màn hình tinh chỉnh và quan sát thời khóa biểu (Main Loop, Triple View, Show
All, Browse Teacher, 2b View, mặc định các màn hình này sẽ bật chế độ tô màu môn học trên tất
cả các thời khóa biểu Lớp/ Giáo viên.
- Chọn màu cho ô được coi là xấu trên TKB bằng cách kích vào nút
trong mục Màu của ô
TKB có giá trị xấu.
Chú ý:
Trong phần mềm TKB có các khái niệm sau dùng để đánh giá thời khóa biểu: (1) Môn học “xấu” là
các môn học trên TKB lớp không thỏa mãn các ràng buộc môn học. (2) TKB lớp “xấu” nếu giá trị
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hàm đánh giá quá lớn và (3) TKB giáo viên “xấu” nếu giá trị hàm đánh giá quá lớn. Xem thông tin
chi tiết về cách đánh giá TKB trong chương VIII.
- Nhập số cột hiển thị mặc định trong màn hình Show All tại mục Số cột mặc định trong khung nhìn
Show All.
- Mục Số hàng mặc định trong khung nhìn Browse Teacher cho phép xác định số dòng hiển thị mặc
định trên màn hình ở chế độ chỉnh sửa Giáo viên - Browse Teacher.
- Giả sử trường bạn có hai giáo viên trùng tên nhau, để phân biệt được hai giáo viên này bạn phải
xem mã giáo viên. Tính năng Hiển thị thông tin giáo viên ở thực đơn nếu được tích chọn sẽ cho
phép bạn lựa chọn cách hiển thị giáo viên trên các màn hình.

7.7.4. Hệ số Lớp
Mô tả: Cho phép nhập các hệ số về TKB Lớp, các hệ số này phục vụ phần đánh giá mức độ xấu tốt
của TKB từng lớp cũng như toàn trường.
Có những hệ số lớp sau:
- Hệ số tiết Thời khóa biểu lớp - Class Item Coefficient (CIC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng
trong đánh giá TKB của số tiết chưa xếp của TKB Lớp.
- Hệ số mâu thuẫn ràng buộc môn học - Subject Relative Conflict (SRC): Hệ số thể hiện mức độ
đánh giá thời khóa biểu lớp theo mâu thuẫn ràng buộc môn học trong TKB lớp.
- Teacher Conflict Class Coefficient (TCCC): Hệ số thoả mãn yêu cầu giáo viên.
- Class Main Subject Coefficient (CMSC): Hệ số đánh giá mức độ “nặng” về số lượng của môn học
chính trong tuần.
- Class Main Period Coefficient (CMPC): Hệ số đánh giá mức độ “nặng” về chất của môn học
chính trong tuần.
- Class Main Consequence Coefficient (CMCC): Hệ số đánh giá cường độ học môn chính của lớp.
- Class Subject Balancing Coefficient (CSBC): Hệ số đánh giá sự cân bằng giữa các môn tự nhiên
và xã hội.
- Pemitted Subject – Relative Conflict (PSR): Giá trị giới hạn cho phép của các ràng buộc môn học
bị phá vỡ.
- Pemitted Teacher Conflict (PTC): Giá trị giới hạn cho phép của các giáo viên có TKB xấu trong
một lớp.
Các hệ số trên tham gia trong hàm đánh giá TKB lớp thông qua công thức sau:

CFC(l) =

NumOutClass(l)*CIC + SRCClass(l)*SRC +
TCClass(l)*TCCC + MaxMainSubject(l)*CMSC +
MaxMainPeriod(l)*CMPC + MaxMainConsPeriod(l)*CMCC +
MaxBalance(l)*CSBC + SubjectBalance(l)*CSBC

Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Lựa chọn/Hệ số lớp.
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- Nhập hệ số vào các mục tương ứng.

7.7.5. Hệ số Giáo viên
Mô tả: Cho phép nhập các hệ số về TKB Giáo viên, các hệ số này phục vụ phần đánh giá mức độ
xấu tốt của TKB từng Giáo viên cũng như toàn trường.
Có những hệ số giáo viên sau:
- Hệ số tiết Giáo viên - Teacher Item Coefficient (TIC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong
đánh giá TKB của số tiết chưa xếp vào TKB so với tổng số tiết được phân công.
- Hệ số mâu thuẫn Giáo viên - Teacher Conflict Coefficient (TCC): Hệ số thể hiện mức độ quan
trọng trong đánh giá TKB của Giáo viên liên quan đến số tiết bị phá vỡ ràng buộc và tổng số tiết
đã xếp.
- Hệ số tiết trống cực đại - Max Empty Coefficient (MEC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong
đánh giá TKB của số tiết trống cực đại đối với TKB Lớp hoặc Giáo viên.
- Hệ số tổng số tiết trống - Total Empty Coefficient (TEC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong
đánh giá TKB của tổng số tiết trống đối với TKB Giáo viên.
- Busy Morning Coefficient (BMC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong đánh giá TKB của số
buổi dạy vào buổi sáng của Giáo viên.
- Busy Afternoon Coefficient (BAC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong đánh giá TKB của số
buổi dạy buổi chiều của Giáo viên.
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- Busy Day Coefficient (BDC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong đánh giá TKB của số ngày
của Giáo viên.
- Busy Full Day Coefficient (BFDC): Hệ số thể hiện mức độ quan trọng trong đánh giá TKB của số
ngày dạy cả ngày của Giáo viên.
- Teacher Balancing Coefficient (TBC): Hệ số đánh giá cân bằng chuẩn.
- Teacher Strict Balancing Coefficient (TSBC): Hệ số đánh giá cân bằng chặt.
- Teacher Different Consequence Periods Coefficient (TDCPC): Hệ số đánh giá khoảng cách giữa
tiết dạy liên tục lớn nhất và nhỏ nhất.
- Teacher Different Periods Coefficient (TDPC): Hệ số đánh giá khoảng cách tiết dạy lớn nhất và
nhỏ nhất.
Các hệ số trên tham gia trong hàm đánh giá TKB giáo viên thông qua công thức sau:

CFT =

NumOutTeacher(g)*TIC + NCH(g)*TCC + MaxEmpty(g)*MEC +
TotalEmpty(g)*TEC + BusyM(g)*BMC + BusyA(g) + BusyD(g)*BDC
+ BusyFD(g)*BFDC + Standard-Balancing(g)*TBC +
Strict-Balancing(g)*TSBC + DiffPeriod(g)*TDPC + DiffCPeriod(g)*PDCPC

Thực hiện: Từ thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Lựa chọn/Hệ số giáo viên.
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- Nhập hệ số vào các mục tương ứng.

7.7.6. Thời khoá biểu (TKB)
Mô tả: Cho phép nhập vào các thông tin liên quan đến ràng buộc tổng quát của Thời khoá biểu. Các
thông tin ràng buộc này được áp dụng chung cho tất cả các giáo viên trong nhà trường. Trường hợp
giáo viên được nhập các thông tin ràng buộc bổ sung thì các thông tin ràng buộc riêng cho mỗi giáo
viên sẽ có hiệu lực cao hơn so với các yêu cầu chung này.
Cửa sổ nhập thông tin chung TKB toàn trường có dạng:

- Khoảng trống lớn nhất: Số tiết trống lớn nhất giữa hai tiết trong một buổi dạy của tất cả các Giáo
viên.
- Tổng khoảng trống lớn nhất: Tổng số tiết trống lớn nhất trong một tuần của tất cả các Giáo viên.
Tiết trống được tính là những tiết trống giữa hai tiết trong buổi học.
- Số buổi nghỉ: Số buổi nghỉ ít nhất trong tuần của tất cả các Giáo viên.
- Số ngày nghỉ: Số ngày nghỉ ít nhất trong tuần của tất cả các Giáo viên.
- Tổng số tiết lớn nhất cho phép.
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- Chỉ số cân bằng giảng dạy chuẩn, chỉ số cân bằng giảng dạy chặt.
- Số môn chính lớn nhất trong ngày, số tiết môn chính lớn nhất trong ngày.
- Số tiết môn chính liên tục lớn nhất trong ngày.
- Bận, Nghỉ, Hạn chế: Các hệ số logic (chỉ nhận giá trị Đúng/Sai). Các giá trị này cho phép chương
trình tính đến hay bỏ qua các ràng buộc tương ứng Bận, Nghỉ, Hạn chế của giáo viên.

Ví dụ: Nếu Bận là False - (không được tích chọn), khi đó lúc xếp tay hoặc tính toán chương trình sẽ
không tính đến các giá trị Bận trên ràng buộc tiết của TKB giáo viên này.
- Lựa chọn thông số ràng buộc trong nhà trường liên quan đến địa điểm lớp học. Có 2 mức chọn
sau:
+ Mức 1: chọn Mỗi ngày chỉ dạy 1 địa điểm: giáo viên trong một ngày chỉ được phép dạy tại 1 địa
điểm trường. Lựa chọn này bao hàm cả mức 2.
+ Mức 2: chọn Mỗi buổi chỉ dạy 1 địa điểm: giáo viên trong 1 buổi chỉ dạy 1 địa điểm nhưng
sáng, chiều có thể dạy tại 2 địa điểm khác nhau.

Chú ý:
- Mỗi giáo viên của Nhà trường có thể khai báo các thông số riêng tương tự như trên, cụ thể như
Khoảng trống lớn nhất, Tổng khoảng trống lớn nhất, Số buổi nghỉ Sáng, Số buổi nghỉ Chiều, Số
ngày nghỉ, ...
Giá trị thực được tính cho mỗi Giáo viên sẽ là giá trị nhỏ nhất của các hệ số riêng của giáo viên và
chung của toàn trường.
- Trong mục nhập các ràng buộc của từng Giáo viên cũng có các thông số giống như trên. Khi xếp
Thời khoá biểu, chương trình sẽ so sánh xem thông số ở mục nào nhỏ hơn thì tính vào ràng buộc
của Giáo viên.
- Ràng buộc liên quan đến địa điểm là ràng buộc bắt buộc dành cho toàn bộ giáo viên trong nhà
trường.
Cuối cùng là các thông số liên quan đến ràng buộc cho cặp tiết xếp liền không nằm trên giờ nghỉ
giải lao chính trong buổi học. Tham số này được cài đặt riêng cho từng buổi học.

7.7.7. Xếp TKB
Mô tả: Cho phép lựa chọn một số điều kiện liên quan đến quá trình thực hiện các lệnh Tự động xếp
(CX), Chuyển tới, Chuyển đi, Đổi vị trí hai tiết trên TKB.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh chính/Lựa chọn/Xếp TKB.
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- Mục Khóa tiết sinh hoạt khi tinh chỉnh thời khóa biểu dùng để đặt chế độ tự động khóa tiết
sinh hoạt, không cho ảnh hưởng đến các tiết này khi tiến hành các lệnh tinh chính dữ liệu như CX,
Push Out, kéo thả trên thời khóa biểu. Môn “Sinh hoạt” cụ thể được xác định từ khung chọn phía
dưới lựa chọn này. Điều kiện này rất quan trọng vì trên thực tế các tiết sinh hoạt thường được xếp
cố định trong tuần và không cho phép thay đổi trong quá trình xếp thời khóa biểu.
- Mục Khóa cặp tiết xếp liền khi tinh chỉnh thời khóa biểu đặt chế độ có cho phép phá vỡ các
cặp tiết xếp liền hay không trong khi tinh chỉnh thời khóa biểu. Mặc định phần mềm không cho
phép phá vỡ các cặp tiết này.
- Mục Tự động lựa chọn thuật toán khi tinh chỉnh thời khóa biểu có ý nghĩa sau: nếu lựa chọn
này hoạt động (checked) thì khi thực hiện một lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu, nếu thuật toán đã
chọn không thành công, phần mềm sẽ tự động tìm các thuật toán khác để thực hiện cho đến khi
thành công.
- Tại vị trí Lệnh chuyển đi sử dụng chọn thuật toán dùng cho lệnh này, đây chính là lệnh Push
Out. Có 6 cách chọn: thuật toán CX, FPR, DPR, DPR-1e, OpCX/OpDPR và OpFPR.
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- Tại vị trí Lệnh CX sử dụng chọn thuật toán dùng cho lệnh này. Có 6 cách chọn: thuật toán CX,
FPR, DPR, DPR-1e, OpCX/OpDPR và OpFPR.
- Trong phần Lựa chọn phương pháp kéo thả, hãy phương pháp cho cho lệnh Chuyển tiết trên
TKB bằng cách kích, rê và kéo thả chuột trên màn hình. Có 7 cách chọn: thuật toán CX, FPR, DPR,
DR, DPR-1e, OpCX/OpDPR và OpFPR.

7.7.8. Đánh giá tinh chỉnh TKB
Mô tả: Cho phép nhập và điều chỉnh các tham số đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa
biểu. Chức năng này mới được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 6.5.
Các thông số có thể điều chỉnh bao gồm:
- Cách, phương pháp đánh giá các tiêu chí cho từng giáo viên. Có 2 cách chọn: (1) theo sự thay đổi
TKB trước và sau khi thực hiện lệnh và (2) theo TKB sau khi thực hiện lệnh.

- Các tham số đánh giá TKB giáo viên dựa trên các tiêu chí.
Có 2 nhóm tiêu chí:
QMA: bao gồm 6 tiêu chí chỉ ra các thông tin định tính của TKB.
CMA: bao gồm 6 tiêu chí chỉ ra các thông tin về sự thỏa mãn các ràng buộc của giáo viên.
Với mỗi nhóm trên tiêu chí đánh giá bao gồm việc đánh giá một TKB là Tốt hoặc Xấu.
Có 4 tham số được phép điều chỉnh.

- Các tham số đánh giá chung một lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu.
Có 3 tham số tham gia đánh giá được phép điều chỉnh.

Màn hình nhập thông tin lựa chọn đánh giá tinh chỉnh TKB có khuôn dạng như sau:
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7.7.9. Đánh giá TKB giáo viên
Mô tả: xác định cách đánh giá giáo viên để hiện thông tin trên Khung thông tin nhà trường.
Khung thông tin nhà trường hiện trong tất cả các màn hình quan sát và điều chỉnh thời khóa biểu
như Main Loop, Show All, Browse Teacher, Triple View, 2bView.
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- Được phép lựa chọn 1 trong 4 cách đánh giá TKB giáo viên (CFT, TOV, CM hay TOP) để thể
hiện trên khung thông tin toàn trường.
- Xác định cách đánh giá TKB giáo viên theo độ đo tiết học: khi nào thì TKB giáo viên được coi là
Tốt hay Xấu.

7.7.10. Đánh giá tiết học
Mô tả: xác định các tiêu chí được dùng để đánh giá độ đo tiết học. Với mỗi tiêu chí được phép đặt
chế độ On hoặc Off.
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7.7.11. Tối ưu tinh chỉnh TKB
Mô tả: Xác định các thông số liên quan đến chức năng tối ưu tinh chỉnh thời khóa biểu.

Vị trí cài đặt 10 tiêu
chí phục vụ việc
đánh giá khả năng
chuyển vị trí của
một tiết xấu trên
TKB giáo viên.
Mặc định, cả 10 tiêu
chí đều được chọn.
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- Chọn thuật toán sử dụng cho lệnh Chuyển tiết tối ưu.
- Xác định các tiêu chí được sử dụng để đánh giá việc chuyển tiết trên TKB. Các tiêu chí này được
sử dụng trong lệnh Các phương án chuyển tiết và lệnh Chuyển tiết tối ưu.

7.7.12. Phương án tinh chỉnh TKB
Mô tả: xác định các thông số của chức năng tìm phương án tối ưu của thuật toán DPR-1e và các
thông tin xác định cách xử lý dữ liệu khi tinh chỉnh thời khóa biểu.

- Đối với thuật toán DPR-1e có 4 phương án tìm lời giải tối ưu. Các phương án này được xác định
tại vị trí Lựa chọn phương án tìm lời giải tối ưu trong lệnh tinh chỉnh dữ liệu TKB.
Chú ý: phương án mặc định được lựa chọn là
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Đây là phương án tốt nhất hiện thời. Tạm thời chưa nên dùng các phương án khác.
- Thông số chỉ ra các mức xử lý dữ liệu trong các lệnh tinh chỉnh dữ liệu TKB. Có các mức như
sau: Mức lõi; Mức tối thiểu; Mức trung bình; Mức tối ưu.
Chú ý: việc xử lý dữ liệu khi tinh chỉnh TKB theo hướng tối ưu sẽ còn được phát triển nhiều trong
tương lai.

7.7.13. Đánh giá buổi học TKB giáo viên
Lựa chọn này cho phép chọn các tiêu chí dùng vào việc đánh giá TKB giáo viên theo buổi học.

Tích chọn vào checkbox để chọn hay hủy tiêu chí tương ứng.
Mặc định toàn bộ 10 tiêu chí được chọn.

7.7.14. Thuật toán tối ưu tinh chỉnh TKB
Mô tả: thực hiện các lựa chọn liên quan đến thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR. Sau đây là
mô tả chi tiết các lựa chọn này.
1. Lựa chọn kiểu thuật toán tối ưu tinh chỉnh TKB

Lựa chọn thuật toán cụ thể OpCX hay OpDPR của thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR. Mặc
định phần mềm sử dụng OpCX.
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2. Lựa chọn kiểu tìm phương án tối ưu TKB

Lựa chọn cách thực hiện thuật toán OpCX/OpDPR. Có 2 phương án:
- Phương án 1: chỉ tìm 1 phương án. Thuật toán sẽ dừng lại khi tìm thấy 1 phương án bất kỳ.
- Phương án 2: tìm tất cả các phương án. Thuật toán sẽ tự động tìm tất cả các phương án tối ưu sau
đó cho phép người dùng quan sát và chọn từng phương án cụ thể.
3. Cách thể hiện lệnh trong TOP

Lựa chọn này cho phép hiện hay không hiện hộp hội thoại quan sát kết quả của các chức năng TOP.
Lựa chọn này áp dụng cho tất cả các lệnh của TOP.
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7.7.15. Trang in TKB

Đây là các lựa chọn cho các trang in của thời khóa biểu.
Các thông số bao gồm:
- Lề trang in.
- Hướng giấy in.
- Các lựa chọn in khác.

7.7.16. Cố định TKB Giáo viên
Lựa chọn này dùng để cài đặt điều kiện cố định các giáo viên không tham gia vào lệnh tinh chỉnh
tối ưu OpCX/OpDPR.
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Cách thực hiện: nháy chuột chọn hay hủy chọn tại cột Cố định.

7.8. Lệnh tạo NET file
7.8.1. Cách thực hiện lệnh
Mô tả:
Chức năng Ghi dữ liệu ra NET file dùng để đưa dữ liệu TKB dưới dạng một Text File. Với chức
năng này, toàn bộ thông tin nọi dung thời khóa biểu trong nhà trường sẽ được đẩy ra một tệp văn
bản để được sử dụng để kết nối dữ liệu với các phần mềm khác (ví dụ School Viewer). Dữ liệu của
NET file cũng có thể dùng để kết nối với các dạng CSDL khác hoặc được dùng để thực hiện các
công việc tính toán dữ liệu riêng của mỗi nhà trường.
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Cách thực hiện:
Từ thực đơn hệ thống thực hiện lệnh Ghi dữ liệu dạng NET file, hộp hội thoại sau xuất hiện:

Gõ tên file cần tạo (file phải có phần mở rộng là *.net. Nhấn nút
để chọn thư mục muốn ghi
dữ liệu. Mặc định phần mềm sẽ dùng tên tệp TKB làm tên tệp cho NET file và thư mục trùng với
thư mục lưu trữ dữ liệu thời khóa biểu hiện thời.
Nhấn nút Thực hiện để tiến hành ghi tệp, nút Hủy bỏ để hủy lệnh và đóng cửa sổ lại.
Sau đây sẽ mô tả cấu trúc của các tệp NET file này.

7.8.2. Cấu trúc NET file
1. Cấu trúc tổng thể
Tệp Net là một text file sẽ bao gồm các phần chính sau:
[Info] //Các thông tin tổng thể của tệp TKB
[Subject] //Thông tin môn học
[Class 0] //Thông tin các lớp sáng
[Class 1] //Thông tin các lớp chiều
[Teacher] //Thông tin giáo viên
[Room] //Thông tin phòng học
[Class 2b] //Thông tin các lớp 2b
2. Mô tả chi tiết
Sau đây là mô tả chi tiết cấu trúc NET file. Các nhà trường và giáo viên có thể dùng thông tin này
để sử dụng NET file vào các công việc khác liên quan đến dữ liệu thời khóa biểu.
Chú ý:
- Các thông tin được thể hiện bằng mã sẽ được ghi trong dấu <>.
- Các ghi chú thêm của chúng tôi bắt đầu bằng dấu //
- Phần thông tin tiêu đề được in đậm để bạn đọc dễ hiểu hơn.
//Bắt đầu mô tả nội dung chi tiết của một NET file.
[Info] // thông tin chung thời khóa biểu nhà trường.
<Mã trường>
<Tên trường>
<Tên tỉnh>
<Năm học>
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<Học kỳ>
<Ngày tác dụng>
<Kiểu trường>
<Số lớp sáng>
<Số lớp chiều>
<Số giáo viên>
<Số phòng học>
<Số môn học>
<Số lớp 2b>
<Số tiết>
<Số ngày>
[Subject] // thông tin môn học, mỗi dòng lưu thông tin một môn học tương ứng.
<Mã môn 1> <Tên môn 1>
..........................................
<Mã môn N> <Tên môn N>
[Class 0] //thông tin các lớp học sáng. Mỗi lớp học sẽ bao gồm một số dòng.
<Tên lớp 1> 0 //bắt đầu thông tin lớp sáng đầu tiên.
1 <gv dạy môn 1> <số tiết PCGD>
........................................................
N <gv dạy môn N> <số tiết PCGD>
<m,gv,ph> ......
.........................
<m,gv,ph> .......
<Tên lớp 2> 0 //bắt đầu thông tin lớp sáng thứ hai...
..................................
[Class 1] //thông tin các lớp chiều, tương tự như lớp sáng
<Tên lớp 1> 1
1 <gv dạy môn 1> <số tiết PCGD>
........................................................
N <gv dạy môn N> <số tiết PCGD>
<m,gv,ph> ......
.........................
<m,gv,ph> .......
<Tên lớp 2> 1
..................................
[Teacher] //thông tin giáo viên và TKB giáo viên trong nhà trường
<Mã gv 1> <Tên gv 1>
<lop,m,ph> .......
........................... // TKB sáng+chiều của giáo viên này
<lop,m,ph> .......
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<Mã gv 2> <Tên gv 2>
..................................................
[Room] //thông tin phòng học (bộ môn và đa năng) và TKB tương ứng
<Ma ph 1> <Tên ph 1>
<lop,gv,m> ......
.........................//TKB sáng+chiều của phòng này
<lop,gv,m> ......
<Ma ph 2> <Tên ph 2>
......................................................
[Class 2b] //thông tin các lớp 2b và TKB của chúng
<Tên lớp 1>
1 <gv dạy môn 1> <số tiết PCGD 2b>
........................................................
N <gv dạy môn N> <số tiết PCGD 2b>
<m,gv,ph> ......
.........................//TKB sáng+chiều của lớp 2b này
<m,gv,ph> .......
<Tên lớp 2>
......................................................
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7.9. Lệnh chuyển đổi thời khóa biểu
Trên thực tế trong các nhà trường Việt Nam hay xẩy ra nhu cầu sau: thay đổi, chuyển đổi toàn bôn
TKB nhà trường từ buổi này sang buổi khác và ngược lại. Ví dụ có yêu cầu chuyển đổi thời khóa
biểu thứ 5 và thứ 7: thứ 5 từ nay sẽ dùng thời khóa biểu thứ 7, và ngược lại, thứ 7 sẽ dùng TKB thứ
5.
Chức năng Chuyển đổi dữ liệu thời khóa biểu được thiết kế với mục đích chuyển đổi toàn bộ TKB
của tất cả các lớp và giáo viên trong nhà trường theo 2 buổi trong tuần.
Lệnh này tuy đơn giản nhưng rất hữu ích cho các nhà trường.
Cách thực hiện lệnh: Công cụ ---> Chuyển đổi thời khóa biểu.
Giao diện của lệnh có dạng như hình dưới đây:

1. Chọn 2 ngày cần
chuyển đổi thời khóa
biểu.

2. Chọn thời gian buổi
học cần chuyển đổi: sáng,
chiều hoặc cả ngày.

3. Chọn phạm vi thực
hiện: toàn trường, một
khối lớp hoặc có thể chọn
1 danh sách lớp cụ thể.

4. Nháy nút này để bắt
đầu tiến hành chuyển đổi
thời khóa biểu.
Sau khi chọn hai ngày cần chuyển đổi TKB (hai ngày này sẽ có 2 màu khác nhau trên lưới), chọn
phạm vi chuyển đổi và nháy nút Thực hiện để thực hiện chức năng chuyển đổi này.
Chú ý:
Thông thường lệnh này sẽ được thực hiện ở phạm vi toàn trường. Nếu muốn hạn chế việc chuyển
đổi TKB chỉ trong phạm vi một khối lớp hoặc một nhóm lớp cần chú ý rằng các lớp này phải có các
giáo viên dạy độc lập với các nhóm lớp còn lại. Trước khi chuyển đổi phần mềm sẽ kiểm tra tính
ràng buộc của các giáo viên tham gia chuyển đổi, nếu có mâu thuẫn phần mềm sẽ thông báo và yêu
cần dừng không thể thực hiện lệnh.
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7.10. Lệnh gửi thời khóa biểu qua Email và tin nhắn
Trong các phiên bản của phần mềm TKB từ trước đến nay, toàn bộ hệ thống thông tin thời khóa
biểu có thể dễ dàng đưa lên mạng Internet và giáo viên, học sinh trong nhà trường dễ dàng truy cập
và xem thời khóa biểu của mình ở bất cứ đâu.
Một chức năng mới có từ TKB 8.5 và được nâng cấp trong TKB 9.0 là khả năng gửi và gửi thời
khóa biểu thông qua hệ thống thư điện tử và tin nhắn. Đây là một chức năng rất hữu ích của phần
mềm TKB.
Chức năng này bao gồm các tính năng sau:
- Cho phép người xếp TKB tự động gửi thông tin thời khóa biểu cho các giáo viên trong nhà trường
thông qua hệ thống thư điện tử.
- Cho phép gửi thông tin TKB của từng lớp đến các hòm thư chung của các lớp học trong nhà
trường, thậm chí có thể gửi thư đến từng học sinh trong lớp học.
Lệnh được thực hiện từ thực đơn: Công cụ ---> Gửi thời khóa biểu qua Email.
Giao diện của lệnh này như hình dưới đây. Giao diện của lệnh có 2 chức năng chính: Gửi thư cho
giáo viên và Gửi thư cho học sinh.

1. Gửi thư hoặc tin nhắn cho giáo viên
Dưới đây là màn hình chuẩn bị gửi dữ liệu TKB qua hòm thư của giáo viên trong nhà trường.

Đây là khu vực
ghi thông tin hệ
thống, người
dùng không cần
quan tâm đến
các thông tin
này.

Trên cửa sổ chính chúng ta sẽ thấy danh sách các giáo viên trong nhà trường. Cột Địa chỉ Email ghi
địa chỉ hòm thư điện tử của các giáo viên này.
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Các thao tác cụ thể như sau:
- Nháy chọn Gửi Email để thực hiện chức năng gửi thư cho giáo viên.
- Nháy chọn Gửi tin nhắn để thực hiện chức năng gửi tin nhắn cho giáo viên.
- Nếu thấy thiếu thông tin địa chỉ Email hoặc số điện thoại di động thì có thể nhập trực tiếpcác hòm
thư này tại cột Địa chỉ Email hoặc Số điện thoại di động.
Chú ý: cột thông tin địa chỉ Email và Số điện thoại di động được cập nhật tự động từ thông tin hòm
thư điện tử từ DS GV trong danh sách. Nếu chưa có thì nhập trực tiếp trong màn hình này. Nháy
nút Ghi lại thông tin giáo viên và lớp học để cập nhật các địa chỉ này vào dữ liệu TKB của nhà
trường.
- Có thể nhập thêm các thông tin lựa chọn tại cột Tên tệp đính kèm để gửi file đính kèm cho từng
GV, cột Nội dung Email ghi thêm các thông tin bổ sung muốn gửi cho từng giáo viên.
- Nháy chọn các GV muốn gửi dữ liệu TKB qua email. Nháy nút Chọn tất cả / hủy chọn để chọ
hoặc hủy các GV này. Có thể dùng chuột để chọn từng GV trong danh sách.
- Có thể chọn toàn bộ hoặc từng nhóm tổ GV để gửi. Nháy vào check box Hiện danh sách theo
nhóm giáo viên và chọn nhóm GV tương ứng.

- Sau khi nhập xong thông tin email và chọn xong DS GV cần gửi thì nháy nút Gửi Email để tiến
hành công việc.

2. Gửi thư hoặc tin nhắn cho học sinh
Nếu muốn gửi thư đến các hòm thư các lớp học thì nháy chuột chọn Gửi cho học sinh và nhập
thông tin tương tự như trong màn hình sau đây.

Tại các ô
này có thể là
1 địa chỉ
email chung
của lớp học
hoặc 1 file
*.txt chứa
DS email
của học sinh
lớp học này.

Chúng ta sẽ nhìn thấy cột danh sách các lớp học trong nhà trường. Danh sách các lớp này được chia
thành 2 nhóm: nhóm lớp sáng và nhóm lớp chiều, phân cách bởi 1 gạch đỏ.
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Tại cột địa chỉ Email có thể nhập thông tin như sau:
- Có thể nhập trực tiếp 1 địa chỉ thư điện tử là đại diện cho lớp học này. Cách nhập: nháy chuột lên
ô tương ứng sáu đó nhập trực tiếp địa chỉ email từ bàn phím.
- Sử dụng một danh sách các thư điện tử của học sinh trong lớp học này. Cách thực hiện như sau:
+ Nhập một DS hòm thư điện tử cho mỗi lớp vào một tệp văn bản dạng plane text thành 1 file *.txt
bất kỳ. Tệp này bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 1 địa chỉ thư điện từ của các HS của lớp học.
+ Thực hiện việc gán tệp *.txt này vào vị trí cột Địa chỉ Email tương ứng như sau: nháy đúp chuột
tại ô này, sẽ xuất hiện hộp hội thoại mở File, tìm tệp *.txt tương ứng chứa DS email của lớp học.
Như vậy tại ô này sẽ ghi thông tin đường dẫn của tệp *.txt tương ứng.
Sau khi nhập xong các DS email của các lớp thì bấm nút Gửi Email để tiến hành gửi thư cho các
lớp hoặc gửi đến từng HS của các lớp.
Người nhận thư là HS hay GV sẽ nhận được thông tin thời khóa biểu như sau:

Chú ý: để thực hiện được chức năng này, máy tính cần có kết nối online với Internet.
Phiên bản mới TKB 9.0 đã mở rộng chức năng này cho phép việc gửi thông tin thời khóa biểu cho
các GV và Lớp học qua cả điện thoại di động nữa. Mở rộng này rất hữu ích vì việc gửi tin nhắn sẽ
gần như tức thời. Hiện tại hầu như mọi GV đều đã có điện thoại di động, do vậy tính năng này sẽ
rất khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực cho các nhà trường.

Các nhà trường cần sử dụng thiết bị nào để thực hiện chức năng gửi tin nhắn?
Các nhà trường có thể sử dụng 1 trong 2 thiết bị sau:
1. Điện thoại di động.
2. USB 3G kết nối Internet.
Trong tương lai các thiết bị kết nối này sẽ được mở rộng, chúng tôi sẽ thông báo sau cho các nhà
trường.
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Chú ý: điện thoại di động nên sử dụng các điện thoại đời mới hơn để hỗ trợ cho các công nghệ kết
nối vối máy tính và gửi tin nhắn. Đa số các điện thoại di động đang có trên thị trường đều hỗ trợ kết
nối này.
USB 3G là mọi loại thiết bị kết nối Internet thông qua cổng USB và sử dụng sóng 3G để kết nối
Internet.

Cách thiết lập kết nối thiết bị gửi tin nhắn với máy tính và phần mềm TKB
Tất cả các thiết bị dùng để kết nối với máy tính và phần mềm TKB đều phải được cài đặt phần
mềm kết nối máy tính (để máy tính nhận ra các thiết bị này). Trong hầu hết các trường hợp khi kết
nối với máy tính qua cổng USB, hệ điều hành sẽ tự động nhận biết và tự cài đặt các phần mềm
(driver) vào máy tính.
Các bước kết nối với máy tính như sau:
- Kết nối thiết bị (điện thoại, usb 3g) vào cổng USB của máy tính.
- Cài đặt phần mềm kết nối máy tính (driver) để máy tính nhận biết thiết bị).
Cả 2 bước trên đều tiến hành rất đơn giản.
Trong phần mềm TKB 9.0 sẽ có tính năng kiểm tra việc kết nối thiết bị với máy tính có thành công
hay chưa.

Các thực hiện chức năng gửi thông tin qua tin nhắn
Sau khi thực hiện xong việc kết nối thiết bị với máy tính chúng ta có thể thực hiện chức năng gửi
thông tin thời khóa biểu và Email và tin nhắn như sau:
Thực đơn Công cụ ---> Gửi thời khóa biểu qua Email và tin nhắn.

Vị trí lệnh: Gửi thời khóa
biểu qua Email và tin nhắn
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Giao diện chính của lệnh có dạng như hình dưới đây:

Để kiểm tra cài đặt và nhận biết tự động thiết bị gửi tin nhắn, người dùng cần nháy nút Cài đặt để
thực hiện công việc này.
Cửa sổ kiểm tra và cài đặt thiết bị có dạng như sau:
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Trong cửa sổ này, người dùng sẽ chọn thiết bị đã kết nối tại vị trí Chọn thiết bị gửi tin nhắn. Chú
ý nếu không thấy tên thiết bị hiện tại cửa sổ này thì chứng tỏ chưa cài đặt phần mềm tương ứng của
thiết bị này.
Nháy nút Kiểm tra kết nối để tiến hành việc kiểm tra tự động thiết bị.
Nếu việc kiểm tra thành công thì xuất hiện hộp hội thoại sau.

Khi đó bạn sẽ yên tâm sử dụng thiết bị này để thực hiện các tính năng của phần mềm.
Nháy nút Kết thúc để đóng cửa sổ Cài đặt.
Quay về màn hình chính của lệnh gửi thời khóa biểu qua Email và tin nhắn, có thể thực hiện các
thao tác sau:
- Nhập thông tin email và số điện thoại di động cho từng GV và từng Lớp học trong nhà trường.
Lớp học ở đây hiểu là người đại diện lớp học, ví dụ lớp trưởng. Để làm công việc này cần gõ trực
tiếp các tham số này trên bảng chính của cửa sổ lệnh. Phía trên chúng ta nhìn thấy 2 nút, 1 nút dùng
để làm việc với GV, 1 nút dùng để làm việc với Lớp học.
- Muốn gửi thông tin thời khóa biểu cho ai (GV hay Lớp) thì cần nháy chọn chọn vào cột có check
box bên trái của màn hình. Những GV hay Lớp học đuợc đánh dấu chính là các đối tượng cần gửi
thông tin thời khóa biểu.
- Chú ý: danh sách email và điện thoại di động có thể lưu trữ lại ngay trong tệp TKB bằng cách
nháy nút

ở phía dưới cùng.
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- Để thực hiện lệnh gửi thông tin cụ thể cần nháy các nút Gửi Email hoặc Gửi tin nhắn để tiến hành
gửi thông tin. Chú ý phải đợi 1 thời gian để phần mềm có thể gửi xong các thông tin này.
Chú ý 1:
Phần mềm TKB mặc định sử dụng 1 gmail account là tkbschoolnet@gmail.com, tuy vậy các nhà
trường đều có thể thay đổi để sử dụng email riêng của trường mình.
Cách làm như sau:
- Tại vị trí trên cùng “Thông tin Email” nháy chọn Sử dụng Email khác.

- Nhập các thông tin chính liên quan đến email này bao gồm:
+ Email chính.
+ Mật khẩu (password).
- SMTP Server.
- Port.
Đối với các gmail account, phần mềm sẽ đặt sẵn các thông số mặc định, nếu là hệ thống email
khác, người dùng phải nhập đầy đủ các thông số này.
Chú ý 2:
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Danh sách GV trong cửa sổ chính có thể đặt lọc theo từng nhóm GV. Nháy vào check box “Hiện
danh sách theo nhóm GV” và sau đó chọn nhóm GV để đặt lọc chỉ hiện thị các GV của một nhóm
trong DS.
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CHƯƠNG VIII.
Đánh giá, phân tích, thống kê, kiểm tra, tìm kiếm dữ liệu TKB

8.1. Đánh giá TKB
Chúng tôi đưa ra một mô hình dùng để "Đánh giá" tính "Tốt" hay "Xấu" của một Thời khóa biểu.
Đây là những bước đi đầu tiên của một quá trình phát triển và hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá,
kiểm tra và phân tích các thời khóa biểu Lớp và Giáo viên trong Nhà trường.

8.1.1. Đánh giá Môn học - Chỉ số thỏa mãn ràng buộc môn TCFS
Việc đánh giá Môn học dựa trên hàm số được định nghĩa như sau:
Với mỗi cặp giá trị (m, l), trong đó m - môn học, l - lớp học, ta định nghĩa Hàm đánh giá sau:
R - C ( m , l ) = Relative - Conflict(m, l) =

Số lượng các ràng buộc của môn học
m bị phá vỡ trong lớp L.

Nếu lớp l không học môn m thì ta định nghĩa:

Relative - Conflict(m, l) = 0
Định nghĩa khái niệm Môn tốt, xấu:
Môn học m được gọi là "Xấu" hay "Không tốt" đối với lớp l nếu
Như vậy nếu
thì ta nói môn m là "Tốt" đối với lớp l.
Để định nghĩa được giá trị TCFS (chỉ số thỏa mãn ràng buộc môn học) của một Thời khóa biểu, ta
cần hàm số sau:
IsSubject(m,l) =

true, nếu lớp l học môn m
false, nếu lớp l không học môn m

Chỉ số thỏa mãn ràng buộc môn học của Thời khóa biểu toàn trường TCFS được định nghĩa như
sau:

TCFS 

1

m,l , R C ( m,l )0



m,l , IsSubject ( m,l )true

1

*100%

Như vậy TCFS (Total Conflict Free Subject) được đo %, là tỷ số phần trăm giữa các môn học
"tốt" trên tổng số các môn học có trên Thời khóa biểu. Giá trị TCFS này càng lớn thì Thời khóa
biểu của toàn trường sẽ càng "đẹp" và "tốt" theo nghĩa thỏa mãn các ràng buộc của môn học.

8.1.2. Đánh giá Giáo viên
Việc đánh giá Thời khóa biểu của một Giáo viên phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách
quan.
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- Số các tiết chưa xếp xong của Thời khóa biểu Giáo viên này (ta gọi số tiết còn nằm ngoài TKB).
Hàm số tính giá trị này được ký hiệu là NumOutTeacher (g).
- Số các tiết đã xếp vào TKB nhưng mâu thuẫn với ràng buộc về thời gian của giáo viên đó. Ví dụ
giáo viên yêu cầu được nghỉ vào tiết 1 ngày thứ 3, nhưng trên thực tế đã xếp tiết Văn cho giáo viên
này vào tiết 1, thứ 3. Ta nói tiết này đã mâu thuẫn với điều kiện thời gian của giáo viên này. Ta gọi
hàm số tính giá trị này là NCH (g).
- Số tiết trống giữa buổi cực đại của giáo viên này: MaxEmpty (g).
- Tổng số tiết trống trong tuần của giáo viên: TotalEmpty (g).
- Số các buổi dạy buổi sáng của giáo viên: BusyM (g).
- Số các buổi dạy chiều của giáo viên: BusyA (g).
- Số ngày dạy trong tuần (sáng hoặc chiều) của giáo viên: BusyD (g).
- Số ngày phải dạy cả sáng và chiều của giáo viên: BusyFD (g).
- Chỉ số cân bằng chuẩn - Standard-Balancing (g).
- Chỉ số cân bằng chặt - Strict-Balancing (g).
- Khoảng cách giữa tiết dạy lớn nhất và nhỏ nhất – DiffPeriod (g).
- Khoảng cách giữa tiết dạy liên tục lớn nhất và nhỏ nhất – DiffCPeriod (g).
Công thức hàm đánh giá thời khoá biểu giáo viên mới được tính như sau:

CFT =

NumOutTeacher(g)*TIC + NCH(g)*TCC + MaxEmpty(g)*MEC +
TotalEmpty(g)*TEC + BusyM(g)*BMC + BusyA(g) + BusyD(g)*BDC
+ BusyFD(g)*BFDC + Standard-Balancing(g)*TBC +
Strict-Balancing(g)*TSBC + DiffPeriod(g)*TDPC + DiffCPeriod(g)*PDCPC

Các hệ số thực không âm TIC, TCC, MEC, TEC, BMC, BAC, BDC, BFDC được phép thay đổi bởi
người sử dụng. Các hệ số này được phép nhận các giá trị như sau:
0  TIC, TCC  10
0  MEC  100
0  TEC, BMC, BAC, BDC, BFDC  50
0  TBC, TSBC, TDPC, TDCPC  50
Giá trị mặc định của các hệ số mới này như sau:
TIC = TCC = 1
MEC = 10
TEC = BDC = 5
BMC = BAC = BFDC = 0
TBC = TSBC = TDPC = TDCPC = 10
Hàm CFT(g) dùng để đánh giá và so sánh tính "Tốt" và "Xấu" của một Thời khóa biểu. Cách hiểu
đúng đắn nhất là so sánh các giá trị CFT của các giáo viên với nhau. Tuy nhiên để có thể đưa ra
một thước đo chung cho toàn bộ các giáo viên trong nhà trường, ta sẽ định nghĩa thêm một khái
niệm (giá trị) quan trọng sau:
Giá trị tới hạn ràng buộc của Giáo viên - TCFV (Teacher Conflict Free Value) được định nghĩa
là giá trị hàm CFT() tính bởi các tham số là các giá trị tới hạn cho phép của giáo viên trong nhà
trường. Các giá trị tới hạn này bao gồm:
- Số tiết chưa xếp tới hạn trong TKB = NumOutTeacher-C = 0.
- Số tiết có ràng buộc mâu thuẫn tới hạn = PCH (Permitted Conflict Hours) = 5.
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- Số tiết trống tới hạn = MaxEmpty - C = Hằng số hệ thống MaxEmpty (giá trị này có thể thay đổi
từ lệnh Lệnh chính/Lựa chọn của chương trình).
- Tổng số tiết trống tới hạn = TotalEmpty - C = Hằng số hệ thống Total Empty (giá trị này có thể
thay đổi từ Lệnh chính/Lựa chọn của chương trình).
- Các giá trị tới hạn của BusyM() và BusyA() sẽ là: BusyM - C = BusyA - C = 6 - FreeHalfDay.
Giá trị FreeHalfDay có thể thay đổi từ thực đơn Lệnh chính/Lựa chọn của chương trình.
- Các giá trị tới hạn của BusyD() và BusyFD() sẽ là: BusyD - C = BusyFD - C = 6 - FreeFullDay.
Giá trị FreeFullDay có thể thay đổi từ thực đơn Lệnh chính/Lựa chọn của chương trình.
Như vậy Giá trị tới hạn ràng buộc giáo viên (TCFV) là một Hằng số được định nghĩa bởi công
thức sau:
NumOutTeacher-C*TIC + PCH*TCC +
MaxEmpty-C*MEC + TotalEmpty-C*TEC +
CFTV =
(6 - FreeHalfDay)*(BMC+BAC ) +
(6-FreeFullDay)*(BDC+BFDC)
Bây giờ ta có thể định nghĩa được khái niệm "Tốt" hay "Xấu" của một Thời khóa biểu giáo viên.
Định nghĩa Khái niệm TKB Giáo viên "Tốt", Xấu":
Thời khóa biểu Giáo viên g được gọi là "Xấu" khi và chỉ khi CFT(g) > TCFV. Trong trường
hợp ngược lại ta nói Thời khóa biểu của giáo viên này là "Tốt".
Trong chương trình TKB bạn có thể xem Thời khoá biểu của một giáo viên là “Tốt” hay “Xấu”
bằng cách vào thực đơn Công cụ/Thống kê TKB/Thống kê theo giáo viên.

Sau khi đã định nghĩa và đánh giá được thời khóa biểu giáo viên, ta có định nghĩa quan trọng sau:
Chỉ số thỏa mãn ràng buộc giáo viên toàn trường TCFT - Total Conflict Free Teacher là giá trị
% được đo bởi công thức:

TCFT 



g ,CFT ( g )TCFV

g 1

1
*100%

Như vậy TCFT được đo bởi tỷ lệ % của các giáo viên có TKB tốt trên Tổng số giáo viên trong Nhà
trường. Giá trị TCFT càng lớn, Thời khóa biểu của Nhà trường càng tốt.
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8.1.3. Đánh giá Lớp học
Việc đánh giá Thời khóa biểu Lớp là Tốt hay Xấu phụ thuộc vào các khái niệm sau:
- Số lượng các tiết chưa xếp trên Thời khóa biểu, hay còn gọi là số tiết nằm ngoài TKB. Hàm số
này được ký hiệu là NumOutClass(l).
- Số lượng các ràng buộc môn học bị phá vỡ đối với lớp l. Giá trị này gọi là SRCClass(l). Hàm số
này được tính bởi công thức sau:
SRCClass(l )   R  C (m, l )
m

(SRC - Subject Relative-Conflict)
- Số lượng các giáo viên dạy lớp l có Thời khóa biểu là Xấu. Giá trị này gọi là TCClass(l). Hàm này
được tính bởi công thức:
TCClass(l ) 



1

g ,CFT ( g ) TCFV

- Số môn học chính lớn nhất trong tuần của lớp - MaxMainSubject(l).
- Số tiết của các môn học chính lớn nhất trong tuần của lớp - MaxMainPeriod(l).
- Số tiết học liền nhau cực đại của các môn học chính của lớp trong tuần - MaxMainConsPeriod(l).
- Chỉ số cân bằng của các tiết tự nhiên và xã hội lớn nhất của lớp - MaxBalance(l).
Trong biểu thức trên, tổng được lấy theo các giáo viên dạy lớp l.
Bây giờ ta có thể định nghĩa hàm đánh giá thời khóa biểu lớp. Hàm này có tên là CFC(l) - Conflict
Free Class được định nghĩa như sau:
NumOutClass(l)*CIC + SRCClass(l)*SRC +
TCClass(l)*TCCC + MaxMainSubject(l)*CMSC +
CFC(l) =
MaxMainPeriod(l)*CMPC +
MaxMainConsPeriod(l)*CMCC + MaxBalance(l)*CSBC
Các hệ số thực không âm CIC, SRC, TCCC nhận các giá trị mặc định là 1, thoả mãn các điều kiện:
0  CIC, SRC, TCCC, CMSC, CMPC, CMCC, CSBC  10
Tương tự như đối với lớp, các hệ số này có thể nhập trực tiếp từ thực đơn Lệnh chính/Lựa chọn
của chương trình.
Trong tương lai chúng tôi sẽ định nghĩa Giá trị tới hạn ràng buộc lớp - CFCV - Conflict Free
Class Value - giá trị cho phép tới hạn của CFC(). Giá trị tới hạn CFCV này được định nghĩa như
sau:
CFCV = PSRC * SRC + PTC * TCCC
Các hệ số PSRC - Giá trị tới hạn cho phép của các ràng buộc môn bị phá vỡ (Permitted
Subject-Conflict). Giá trị mặc định của PSRC = 10. Hệ số PTC - Giá trị tới hạn cho phép của các
giáo viên có TKB xấu trong một lớp (Permitted Teacher Conflict). Giá trị mặc định của PTC = 3.
Các hệ số PSRC và PTC đều có thể thay đổi từ lệnh Lựa chọn, thực đơn Lệnh chính.
Như vậy ta có định nghĩa:
Thời khóa biểu lớp l được gọi là "Xấu" khi và chỉ khi CFC(l) > CFCV. Như vậy Thời khóa
biểu của một lớp chỉ là "Tốt" khi CFC(l)  CFCV.
Trong chương trình TKB bạn có thể xem Thời khoá biểu của một lớp là “Tốt” hay “Xấu” bằng
cách vào thực đơn Công cụ/ Thống kê TKB /Thống kê theo lớp.
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8.1.4. Tuỳ chọn của người sử dụng
Như đã trình bày ở trên, việc đánh giá một Thời khóa biểu dựa vào rất nhiều các tiêu chuẩn khác
nhau và có tính tương đối, phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan và chủ quan. Cùng một Thời
khóa biểu đối với người này là "xấu" nhưng đối với người khác lại là "tốt". Chúng tôi đã mạnh dạn
đưa ra một mô hình đánh giá Thời khóa biểu tương đối đơn giản, tuy nhiên quyền quyết định của
việc đánh giá đó vẫn chỉ phụ thuộc vào con người, cụ thể là người xếp thời khóa biểu. Theo nhiều
tiêu chí và định hướng khác nhau, người xếp TKB có thể thay đổi các hệ số tương ứng của các hàm
đánh giá để tạo ra các hàm đáp ứng được nhu cầu đánh giá của riêng mình.

8.2. Phân tích và Thống kê
TKB cho phép có thể xem nhanh một số chỉ tiêu về tình trạng hiện thời của Thời khoá biểu. Công
cụ này gọi là Thống kê Thời khoá biểu.
Có 3 kiểu thống kê TKB: Thống kê chung - General Summary, Thống kê theo lớp -Summary by
Class, Thống kê theo Giáo viên - Summary by Teacher.
Bộ công cụ này nằm ở trên thực đơn Công cụ/ Thống kê TKB.

8.2.1. Thống kê chung
Mô tả: Liệt kê các chỉ tiêu chủ yếu về tình trạng hiện thời của Thời khoá biểu.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Công cụ/Thống kê TKB/Thống kê chung.
Ý nghĩa của các thông số:
- Tổng số lớp: Tổng số lớp của trường.
- Tổng số giáo viên: Tổng số giáo viên của trường.
- Số môn học: Số lượng môn học của trường.
- Tổng số giờ được phân công giảng dạy.
- Số giờ đã xếp TKB: Tổng số tiết đã xếp vào Thời khoá biểu.
- Số giờ chưa xếp: Số tiết được phân công nhưng chưa xếp vào Thời khoá biểu.
- Công việc hoàn thành: Phần trăm (%) số tiết đã xếp trên tổng số tiết được phân công.
- Thoả mãn yêu cầu môn: Mức độ thoả mãn tính chất môn học của các tiết đã xếp của Thời khoá
biểu.
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- Thoả mãn yêu cầu giáo viên: Mức độ thoả mãn các yêu cầu, ràng buộc Giáo viên của Thời khoá
biểu.
Kích Kết thúc để kết thúc việc xem thống kê chung thời khoá biểu.

Các thông số trên giúp người sử dụng nhanh chóng biết được tình trạng hiện thời của Thời khoá
biểu. Đưa ra quyết định có điều chỉnh lại TKB hay không nếu mức độ thoả mãn các yêu cầu, ràng
buộc không đạt yêu cầu.

8.2.2. Thống kê theo lớp
Mô tả: Liệt kê tình trạng TKB hiện thời của tất cả các lớp. Giúp người xếp TKB nhanh chóng biết
được tình trạng hiện thời của tất cả các lớp, TKB của lớp nào xấu nhất.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Công cụ/Thống kê TKB/Thống kê theo lớp.

- Cột CFC là giá trị hàm CFC() đánh giá mức độ tốt/xấu của Thời khoá biểu lớp.
- Những lớp bị đánh dấu Xấu ở cột Tốt/Xấu là những lớp có Thời khoá biểu được coi là xấu. Có thể
căn cứ vào đây để quyết định điều chỉnh lại TKB.
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- Kích chuột vào Tiêu đề của bảng sẽ có tác dụng sắp xếp lại bảng trên theo thứ tự tăng/giảm của
các giá trị cột hiện thời.
Ví dụ: Ta kích chuột lên Tiêu đề CFC. Lần thứ nhất bảng sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần của CFC,
lần thứ hai theo thứ tự giảm dần, lần thứ ba, trở về trạng thái ban đầu.
- Kích Kết thúc để kết thúc xem.

8.2.3. Thống kê theo Giáo viên
Mô tả: Liệt kê tình trạng hiện thời của Giáo viên. Giúp người xếp TKB nhanh chóng biết được tình
trạng hiện thời của tất cả các Giáo viên, TKB của Giáo viên nào xấu nhất.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Công cụ/Thống kê TKB/Thống kê theo giáo viên.

- Cột CFT là giá trị hàm CFT() cho phép đánh giá mức độ tốt/xấu của Thời khoá biểu Giáo viên.
Xem thêm phần đánh giá Thời khoá biểu.
- Những Giáo viên bị đánh dấu Xấu ở cột Tốt/Xấu là những Giáo viên có Thời khoá biểu được coi
là xấu.
- Kích chuột vào vị trí Tiêu đề có tác dụng sắp xếp lại theo giá trị của cột này, ý nghĩa giống lệnh
Thống kê theo Lớp.
- Kích Kết thúc để kết thúc xem.

8.3. Kiểm tra mâu thuẫn dữ liệu thời khóa biểu
8.3.1. Kiểm tra dữ liệu Thời khóa biểu toàn trường
Mô tả: Lệnh thực hiện kiểm tra bảng PCGD, yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên, Môn học trong toàn
trường, (lệnh Kiểm tra trong khi nhập bảng PCGD mới chỉ thực hiện kiểm tra trong buổi nhập
tương ứng).
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Lệnh này giúp người xếp TKB nhanh chóng phát hiện khả năng xếp của chương trình với các yêu
cầu, ràng buộc hiện có. Nói một cách khác là biết trước được nguyên nhân dẫn đến kết quả sau khi
thực hiện xếp tự động.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Lệnh chính/Kiểm tra toàn trường.
Khi thực hiện, lệnh này sẽ:
- Kiểm tra tính mâu thuẫn của ràng buộc môn học đối với toàn trường và các khối lớp. Khi nhập
tính chất môn học, đôi khi có thể phát sinh một số mâu thuẫn.
Ví dụ: Chẳng hạn cặp ràng buộc sau sẽ phát sinh mâu thuẫn
+ Chỉ học 1 tiết 1 ngày.
+ Có một cặp tiết xếp liền.
- Kiểm tra điều kiện nghỉ của Giáo viên ở quy mô toàn trường.
Ví dụ: Tại 1 tiết bất kỳ, số Giáo viên rỗi có thể dạy được phải nhỏ hơn hoặc bằng số lớp học của tiết
đó; trong một buổi học, số giáo viên xin nghỉ không dạy phải nhỏ hơn hoặc bằng số lớp học của
buổi đó.
Điều này rất quan trọng vì người xếp TKB có thể dự đoán hoặc biết trước được khả năng xếp của
chương trình. Từ đây có thể điều chỉnh lại các yêu cầu của Giáo viên cho hợp lý.
- Chỉ ra các Lớp có mâu thuẫn ràng buộc Thời khóa biểu: Do có thể nhập yêu cầu, ràng buộc của
Giáo viên, Môn học đến từng lớp nên cũng có thể có những lớp không có mâu thuẫn và ngược lại.
- Chỉ ra các Giáo viên có mâu thuẫn ràng buộc Thời khóa biểu: Khi nhập yêu cầu, ràng buộc Giáo
viên, cũng dễ phát sinh mâu thuẫn và tất nhiên là dẫn tới khả năng xếp của chương trình bị hạn chế.
Trong khi kiểm tra, nếu phát hiện bất kỳ một mâu thuẫn nào của dữ liệu, chương trình sẽ thông báo.
Từ đây, người xếp TKB có căn cứ để điều chỉnh lại yêu cầu nghỉ, hạn chế của Giáo viên để đảm
bảo khả năng xếp đúng.
Giải quyết mâu thuẫn trước khi tiến hành xếp tự động thực sự là rất quan trọng, cũng là một công
việc hết sức khó khăn có liên quan đến các ràng buộc mang tính con người. Cái lợi ở đây là biết
trước được các khó khăn, chủ động giải quyết trước sẽ rất có lợi cho việc xếp sau này.
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8.3.2. Kiểm tra bảng PCGD
Mô tả: Lệnh này rất quan trọng, nó cho phép biết ngay tình hình phân công và tính đúng đắn của
toàn bộ bảng PCGD trong một buổi học (sáng hoặc chiều). Cụ thể:
- Cho biết các môn chưa được phân công của 1 lớp, giúp ta nhanh chóng biết Lớp học nào chưa
được phân công môn học nào.
- So sánh PCGD từng Lớp đối với tất cả các Môn học theo số tiết chuẩn.
- Những giáo viên có số tiết phân công vượt định mức, giúp ta nhanh chóng phát hiện được sự phân
công nhầm lẫn trong khi nhập dữ liệu.
Thực hiện: Từ thực đơn PCGD thực hiện lệnh Kiểm tra.
- Màn hình 1:

Màn hình này cho biết chi tiết lớp học nào chưa được phân công môn nào. Người xếp có thể căn cứ
vào đây để kiểm tra PCGD của từng lớp đủ hay thiếu.
- Kích tiếp nút Next, xuất hiện màn hình 2:

Màn hình này chỉ rõ sự nhầm lẫn từng lớp trong khi nhập PCGD (nếu có) giữa số tiết được phân
công của một môn học so với số tiết chuẩn của cả khối.
- Kích nút Next, xuất hiện màn hình 3:
Màn hình này chỉ rõ những Giáo viên có số tiết được phân công vượt quá số tiết tối đa cho phép.

8.3.3. Kiểm tra TKB Lớp
Mô tả: Kiểm tra, phát hiện và thông báo các ràng buộc (nếu có) bị vi phạm và các lỗi khác của
TKB Lớp hiện thời.
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Thực hiện:
Có thể theo một trong hai cách sau trong màn hình Show All:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Show All/Kiểm tra.
- Cách 2: Trên thanh công cụ show all, kích nút
Hộp thoại sau xuất hiện và thông báo lỗi nếu có:
- Lỗi về PCGD:

.

Trên màn hình là danh sách các lỗi chưa phân công ở bảng PCGD. Lệnh này sẽ không đưa ra chi
tiết các lỗi như lệnh Kiểm tra bảng PCGD.
Khi phát hiện các lỗi trên, bạn phải kiểm tra lại bảng PCGD và nhập thêm dữ liệu.
- Lỗi Môn học:

Những môn có yêu cầu, ràng buộc mâu thuẫn sẽ được liệt kê, giống như lệnh Kiểm tra dữ liệu toàn
trường.
Các lỗi loại này thường do không nhập dữ liệu cẩn thận hoặc do yêu cầu của môn học. Chẳng hạn
môn Văn phải có ít nhất một buổi có hai tiết liền nhau để kiểm tra 1 tiết. Bạn nên kiểm tra kỹ lại
phần nhập tính chất môn học.
- Lỗi tiết (TKB Cell):
Tất cả các tiết không có khả năng xếp, ví dụ tất cả các giáo viên đều bận, nghỉ, ... cũng sẽ được
thông báo chi tiết.
Người xếp phải điều chỉnh lại yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên, Môn học, sau đó tiến hành kiểm
tra lại cho đến khi không còn những lỗi "nguy hiểm".
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8.3.4. Kiểm tra TKB Giáo viên
Mô tả: Kiểm tra, phát hiện và thông báo các ràng buộc (nếu có) bị vi phạm và các lỗi khác của
TKB Giáo viên hiện thời.
Thực hiện:
Có thể theo một trong hai cách sau trong màn hình Browse Teacher:
- Cách 1: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh TKB/Browse Teacher/Kiểm tra.
- Cách 2: Trên thanh công cụ browse teacher, kích nút
Hộp thoại sau xuất hiện và thông báo lỗi nếu có:

.

Lỗi về số tiết PCGD: Trong trường hợp mà số tiết cho phép của một Giáo viên lại nhỏ hơn số tiết
được phân công của Giáo viên đó thì sẽ phát sinh mâu thuẫn. Kéo theo TKB của Giáo viên có
PCGD mâu thuẫn bị coi là một TKB mâu thuẫn.
Cách tốt nhất trong trường hợp này là:
- Điều chỉnh lại yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên gặp mâu thuẫn trên.
- Điều chỉnh lại PCGD nếu điều chỉnh lại yêu cầu, ràng buộc không đáp ứng đủ.
Lỗi xảy ra nếu các tính chất của Môn học mâu thuẫn với yêu cầu của Giáo viên.

8.4. Tìm kiếm lớp và giáo viên
8.4.1. Tìm kiếm lớp
Mô tả: TKB được tích hợp công cụ tìm kiếm lớp học mở rộng hỗ trợ đắc lực cho người xếp thời
khoá biểu trong vấn đề này. Với công cụ này bạn có thể nhanh chóng tìm được một lớp học thoả
mãn một yêu cầu hay đồng thời thoả mãn nhiều yêu cầu nào đó.
Thực hiện:
Có hai cách thực hiện sau trong màn hình Main Loop.
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Tìm kiếm lớp học.
- Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng
Màn hình tìm kiếm xuất hiện:

trên thanh công cụ.
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Các tiêu chí tìm kiếm lớp được đưa ra trong TKB gồm:
- Lớp học:
+ Tên lớp: Tên lớp học có chứa một chuỗi ký tự cho trước.
+ Tên khối lớp: Lớp học nằm trong một khối lớp cho trước.
+ Lớp có chung giáo viên: Lớp học có cùng giáo viên dạy với một lớp học cho trước.
+ Học tại địa điểm: Các lớp học thuộc địa điểm có tên địa điểm cho trước.
- Đánh giá thời khoá biểu:
+ Thời khoá biểu: Có hàm CFC cao nhất, có thời khoá biểu là tốt (xấu) nhất.
+ Mức độ hoàn thiện: Các lớp đã (chưa) xếp xong thời khoá biểu, có tiết học chưa được xếp.
+ Ràng buộc: Số lượng môn học bị phá vỡ ràng buộc, số lượng các môn học chính học liên tục
trong ngày.
- Giáo viên:
+ Giáo viên dạy: Lớp học được dạy bởi một giáo viên cho trước, vào một thời điểm cho trước và
lớp học được dạy bởi một giáo viên thuộc một nhóm cho trước.
- Phòng học:
+ Các lớp có tiết học trong phòng bộ môn.
+ Các lớp có tiết học cụ thể trong phòng bộ môn.
- Thông tin thời khoá biểu:
+ Môn học: Lớp học học (không học) một môn cho trước vào thời điểm cho trước.
+ Số tiết môn học: Lớp học môn học với số tiết cho trước vào thời điểm cho trước.
Các bước thực hiện:
- Xác định các tiêu chí tìm kiếm , có thể chọn một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm.
- Nhấn nút Thực hiện để xác nhận tiêu chuẩn tìm kiếm của bảng thông tin hiện thời.
- Chọn TAB Kết quả để vào cửa sổ kết quả tìm kiếm.

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 249 -

Khung cửa sổ bên trái là danh sách các lốp tìm được. Bên phải là cửa sổ TKB lớp. Khi chọn một
lớp trong danh sách bên trái, TKB của lớp này sẽ hiện trong khung bên phải. TKB trên là buổi
sáng, dưới là buổi chiều.
- Nhấn nút Chọn hoặc Đóng để đóng cửa sổ tìm kiếm lớp.

8.4.2. Tìm kiếm giáo viên
Mô tả: Tìm kiếm giáo viên theo các tiêu chí, yêu cầu nào đó.
Thực hiện:
- Cách 1: Thực hiện lệnh TKB/Tìm kiếm giáo viên.
- Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng
Màn hình tìm kiếm xuất hiện:

trên thanh công cụ.

Các tiêu chí tìm kiếm giáo viên:
- Giáo viên:
+ Tên giáo viên: Giáo viên có tên chứa chuỗi ký tự cho trước, giáo viên có mã giáo viên chứa chuỗi
ký tự cho trước.
+ Nhóm giáo viên: Giáo viên thuộc một nhóm giáo viên cho trước.
+ Dạy cùng lớp: Giáo viên cùng dạy một lớp với một giáo viên cho trước.
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+ Giới tính giáo viên.
+ Năm sinh của giáo viên.
- Đánh giá thời khoá biểu:
+ Thời khoá biểu: Giáo viên có hàm đánh giá thời khoá biểu cao nhất, có thời khoá biểu là “xấu”
(“tốt”).
+ Yêu cầu giáo viên chung: Giáo viên có ngày nghỉ, có số lượng buổi dạy tối thiểu.
+ Yêu cầu ràng buộc giáo viên: Giáo viên có số tiết bị phá vỡ ràng buộc cho trước, số tiết trống cho
trước, tổng số tiết trống cho trước, số buổi dạy liên tục cho trước.
+ Mức độ hoàn thiện: Giáo viên đã xếp xong (chưa xếp xong) thời khoá biểu.
- Lớp học:
+ Dạy lớp: Giáo viên dạy một lớp học cho trước.
+ Dạy khối: Giáo viên dạy môn học cho trước cho một khối lớp cho trước.
+ Dạy môn học: Giáo viên dạy một môn học cho trước vào một thời điểm cho trước.
- Phòng học:
+ Giáo viên có tiết dạy trong phòng bộ môn.
- Thông tin TKB:
+ Đang dạy: Giáo viên đang có tiết (không có tiết) vào một thời điểm cho trước.
+ Đang dạy môn: Giáo viên đang dạy môn học cho trước vào thời điểm cho trước.
Các bước tìm kiếm:
- Nhấn chuột chọn các tiêu chí tìm kiếm, có thể chọn một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm.
- Nhấn nút Thực hiện để xác nhận thông tin tìm kiếm trong bảng thông tin hiện thời.
- Chọn TAB Kết quả để vào cửa sổ thông tin kết quả tìm kiếm. Cửa sổ thông tin kết quả có dạng
sau:

- Khung cửa sổ bên trái là danh sách giáo viên tìm được. Kích chọn giáo viên thì thông tin TKB của
giáo viên này xuất hiện bên phải. Phía trên là TKB sáng, dưới là TKB chiều.
- Nhấn nút Chọn hoặc Đóng để đóng cửa sổ tìm kiếm giáo viên.
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8.4.3. Tìm kiếm phòng học
Lệnh tìm kiếm phòng có trong lệnh Triple View dùng để tìm kiếm phòng theo các tiêu chí khác
nhau. Lệnh cho phép tìm kiếm các phòng học Bộ môn và Đa năng.
Cách thực hiện: nhấn nút

trên thanh công cụ. Cửa sổ tìm kiếm có dạng sau:

Các tiêu chí tìm kiếm phòng:
- Thông tin chung:
+ Tên phòng và mã phòng học.
+ Phòng bộ môn tương ứng với môn học.
+ Phòng được phân công cho khối lớp.
- Thông tin TKB:
+ Các thông tin liên quan đến thời khóa biểu chi tiết của các phòng học.
Các bước tìm kiếm:
- Nhấn chuột chọn các tiêu chí tìm kiếm, có thể chọn một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm.
- Nhấn nút Thực hiện để xác nhận thông tin tìm kiếm trong bảng thông tin hiện thời.
- Chọn TAB Kết quả để vào cửa sổ kết quả tìm kiếm phòng.
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- Khung cửa sổ bên trái là danh sách các phòng học tìm được. Kích chọn phòng trong danh sách thì
thông tin TKB của phòng này xuất hiện bên phải. Phía trên là TKB sáng, dưới là TKB chiều.
- Nhấn nút Chọn hoặc Đóng để đóng cửa sổ tìm kiếm phòng học.

8.5. Kiểm tra Logic Thời khóa biểu
Kiểm tra lỗi logic TKB là một lệnh rất đặc biệt của phần mềm TKB. Chức năng này cho phép
phần mềm tự kiểm tra các lỗi dữ liệu TKB phát sinh bởi chính phần mềm chứ không phải do người
dùng tạo ra trong quá trình làm việc với phần mềm. Về nguyên tắc phần mềm sẽ tự động sửa các lỗi
logic này tuy nhiên trong một số các trường hợp cần thông báo kịp thời cho công ty biết để có kế
hoạch sửa tận gốc các lỗi này. Các lỗi logic TKB do chức năng này của phần mềm phát hiện sẽ do
một trong các nguyên nhân sau gây ra:
- Lỗi phát sinh do xảy ra sự cố mất điện, ngắt điện trong quá trình ghi dữ liệu của phần mềm.
- Lỗi phát sinh do virus.
- Lỗi phát sinh do chính phần mềm tạo ra.
Để có thể kiểm soát tốt hơn nữa các lỗi logic phát sinh và tăng cường khả năng kiểm soát, lệnh
Kiểm tra lỗi logic TKB đã được phát triển theo các hướng sau đây:
1. Hệ thống lỗi đã được mã hóa và phân loại chính xác. Khi gặp lỗi chương trình sẽ thông báo
các mã lỗi tương ứng của dữ liệu.
2. Mỗi khi gặp lỗi phát sinh, phần mềm sẽ tự động tạo ra một tệp có tên ErrorLogic.log ghi lại
đầy đủ các lỗi logic vừa tìm thấy. Các nhà trường nếu gặp lỗi khi dùng lệnh này thì nên ngay
lập tức gửi cho công ty tệp ghi lỗi này (cùng với tệp dữ liệu TKB tương ứng). Tệp ghi lỗi này
rất nhỏ dễ dàng chuyển qua email.
Thực hiện: Nhấn nút lệnh
từ thanh công cụ chính hoặc từ thực đơn chính, thực hiện lệnh Lệnh
chính/Kiểm tra logic TKB.
- Nếu phát hiện ra lỗi, thông báo chi tiết từng lỗi sẽ được đưa ra trong cửa sổ có dạng sau:

School@net Co., Jsc.

Hướng dẫn sử dụng TKB 11.0. Full Edition

- 253 -

- Chương trình cũng có thể xoá được tất cả các lỗi logic (nếu có). Bạn có thể chọn Kết thúc nếu
đồng ý để chương trình xoá tất cả các lỗi logic, ngược lại chọn Huỷ bỏ.
- Nếu không phát hiện lỗi nào chương trình sẽ đưa ra thông báo sau:
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8.6. Đánh giá TKB giáo viên trong TKB 7.X
8.6.1. Đánh giá giáo viên mới trong TKB 7.0
Một trong những phát triển mang tính đột phá nhất của phần mềm TKB 7.0 là các chức năng liên
quan đến đánh giá thời khóa biểu giáo viên.
Trong các phiên bản trước đây, trong phần mềm chỉ đưa ra đúng một cách đánh giá TKB giáo viên
thông qua hàm đánh giá CFT(). Mỗi GV sẽ tương ứng với một hàm đánh giá theo công thức sau:

CFT(g) =

NumOutTeacher(g)*TIC + NCH(g)*TCC + MaxEmpty(g)*MEC +
TotalEmpty(g)*TEC + BusyM(g)*BMC + BusyA(g) + BusyD(g)*BDC
+ BusyFD(g)*BFDC + Standard-Balancing(g)*TBC +
Strict-Balancing(g)*TSBC + DiffPeriod(g)*TDPC + DiffCPeriod(g)*PDCPC

(Xem kỹ hơn trong các tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết của phần mềm TKB).
Giá trị hàm số CFT() được tính cho từng giáo viên trong nhà trường và từng buổi học. Giá trị này
càng cao thì TKB sẽ càng “xấu”.
Như chúng ta đã biết trong mô hình bài toán xếp thời khóa biểu không thể có một khuôn mẫu
chung cho việc đánh giá một thời khóa biểu. Do vậy cách đánh giá thông qua hàm CFT() chỉ mang
tính ước lệ và không hoàn toàn chính xác.
Trong phiên bản mới TKB 7.0, phần mềm đã bổ sung thêm 2 phương pháp đánh giá nữa cho thời
khóa biểu giáo viên với mục đích cung cấp thêm cho người dùng các công cụ đánh giá khác nhau
đa dạng hơn và linh hoạt hơn.
Trong cửa sổ lệnh quan sát thống kê thời khóa biểu giáo viên chúng ta sẽ nhìn thấy 3 cột thông tin
đánh giá giáo viên: CFT, CM và TOV.

Trong TKB 7.0
đã đưa ra 3 cách
đánh giá TKB
giáo viên: theo
hàm CFT(), theo
metric đánh giá ô
thời khóa biểu
CM và theo bảng
các tiêu chí
TOV.
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Sau đây là mô tả tóm tắt 2 phương pháp đánh giá mới bổ sung trong phần mềm TKB 7.0.
Đánh giá thời khóa biểu giáo viên theo độ đo tính chất tiết học - Cell Metric (CM)
Đây là phương pháp đánh giá TKB giáo viên theo các “độ đo tiết học”.
Mỗi tiết học trên TKB giáo viên sẽ được tính toán với một độ đo, gọi là Metric. Nếu độ đo này > 0
thì tiết học này được gọi là xấu, ngược lại nếu độ đo = 0 thì tiết học là tốt. Giá trị độ đo tiết học
Max là 10 (xấu nhất), Min là 0 (tốt nhất).
Độ đo đánh giá tiết học được tính theo 8 tiêu chuẩn sau:

8 tiêu chí (độ đo – metric) dùng để
đo, đánh giá một tiết trên TKB giáo
viên. Mỗi độ đo có giá trị 0/1. Riêng
độ đo đầu tiên (tiết tạo ra khoảng
trống ) có giá trị từ 0 đến 3. Tổng
giá trị độ đo tiết có thể có là từ 0 (tốt
nhất) đến 10 (xấu nhất).

Tổng các số đo tiết học của mỗi giáo viên sẽ tạo thành một giá trị gọi là số đo CM của giáo viên
này. Giá trị này sẽ tham gia vào việc đánh giá giáo viên trong phần mềm TKB.
Như vậy với cách đánh giá bằng độ đo tiết học chúng ta có thêm các công cụ để đánh giá từng tiết
học trên TKB giáo viên và đánh giá tổng thể từng giáo viên trong nhà trường.
Đánh giá thời khóa biểu giáo viên theo bảng tiêu chí TOV
Cách đánh giá TKB giáo viên thứ 3 được bổ xung trong TKB 7.0 là phương pháp đánh giá giáo
viên theo bảng các tiêu chí (Table Of Values).
Theo phương pháp này, mỗi giáo viên sẽ được đánh giá bởi một bảng 12 tiêu chí, trong đó 6 tiêu
chí định lượng thông tin thời khóa biểu (QMA) và 6 tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn ràng buộc thời
khóa biểu (CMA). Các tiêu chí này dùng để đánh giá TKB giáo viên riêng biệt theo từng buổi học
Sáng, Chiều.
6 tiêu chí QMA bao gồm:
ME
TE
Số tiết trống Tổng số tiết
liên tục max trống trong
trong tuần.
tuần.
6 tiêu chí CMA bao gồm:
NH
Số tiết dạy vi
phạm ràng
buộc Nghỉ,
Bận, Hạn chế

D1
Số buổi vi
phạm ràng
buộc dạy từ
... đến ...

FHD
Số buổi nghỉ

FFD
Số ngày nghỉ
cả hai buổi

MP
Số tiết dạy
lớn nhất
trong 1 buổi.

LB
Có dạy qua
trưa hay
không?

D2
Số buổi vi
phạm ràng
buộc nghỉ
dạy buổi học

D3
Số buổi vi
phạm ràng
buộc dạy
max trong
buổi học.

FHDB
Có vi phạm
ràng buộc về
số buổi xin
nghỉ dạy hay
không?

FFDB
Có vi phạm
ràng buộc về
số ngày xin
nghỉ dạy hay
không>
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Mỗi tiêu chí trong bảng trên sẽ được đánh giá theo một trong 3 mức: Tốt (màu xanh), Trung bình
(màu vàng) và Xấu (màu đỏ). 6 tiêu chí đầu tiên được tổng hợp lại theo giá trị QMA cũng được
đánh giá theo 3 mức như trên. 6 tiêu chí sau sẽ được tổng hợp đánh giá theo giá trị CMA cũng theo
3 mức đã nêu. Đánh giá chung TKB giáo viên được lấy từ 2 giá trị QMA, CMA và ký hiệu là GM.
Đây chính là đánh giá cuối cùng của giáo viên theo phương pháp bảng tiêu chí TOV.
Bảng sau qui định đánh giá chung GM lấy từ hai đánh giá QMA và CMA.
Đánh giá chung GM
Xấu (Đỏ)

Qui định
Nếu một trong hai tiêu chí QMA hoặc CMA là
xấu (đỏ).
Tốt (Xanh)
Nếu cả hai tiêu chí QMA, CMA đồng thời là Tốt
hoặc một Tốt, một Trung bình.
Trung bình (Vàng)
Các trường hợp còn lại.
Hình dưới đây mô tả bảng đánh giá giáo viên theo TOV được thể hiện bằng các màu sắc trong
bảng.

Như vậy trong phần mềm TKB 7.0 đã bổ sung thêm 2 phương pháp đánh giá mới cho TKB các
giáo viên trong nhà trường. Tổng hợp lại chúng ta sẽ có 3 cách đánh giá TKB giáo viên. Trên
Khung thông tin nhà trường, vị trí thể hiện phần trăm giáo viên có TKB tốt bây giờ cần hiểu rõ là
được đánh giá theo phương pháp nào?

Ví dụ trong hình trên chỉ có 21% giáo viên trong nhà trường có TKB tốt. Cách đánh giá được dùng
trong khung thông tin này được lựa chọn từ lệnh Lựa chọn hệ thống của phần mềm, TAB “Đánh
giá TKB giáo viên”.

Vị trí đăng ký cách
đánh giá TKB giáo
viên đuợc thể hiện trên
Khung thông tin toàn
trường.
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8.6.2. Quan sát đánh giá TKB giáo viên
Trong phần mềm TKB các lệnh quan sát đánh giá TKB giáo viên đều nằm trên Khung thông tin
giáo viên.
Đánh giá chung giáo
viên theo bảng tiêu
chí hiện tại đây.
Giá trị hàm đánh
giá giáo viên CFT()
hiện tại đây.

Giá trị độ đo đánh
giá giáo viên theo
tiết học hiện tại đây.

Để quan sát kỹ hơn thông tin đánh giá giáo viên theo các cách khác nhau thực hiện các thao tác sau:
1. Xem thông tin chi tiết trạng thái từng tiết học trên TKB giáo viên.
Để làm xuất hiện khung thông tin trạng thái tiết học của TKB giáo viên trong Main Loop phải đặt
chế độ cho Khung này luôn hiện trên màn hình bằng lệnh Thông tin trạng thái tiết học.

Vị trí đặt chế độ luôn hiện Cửa sổ thông tin
trạng thái tiết học trong các màn hình Main
Loop, Triple View, 2b View và Browse
Teacher.

Đặc tính quan trọng của khung thông tin trạng thái tiết học là luôn cập nhật thông tin của tiết học
hiện thời. Mặt khác khung thông tin này luôn nổi phía trên màn hình do đó người xếp thời khóa
biểu rất dễ dàng quan sát.
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Khung thông tin trạng thái tiết
học chỉ rõ các tiêu chí chi tiết
đánh giá của tiết hiện thời.
2. Tô màu các tiết xấu trên TKB giáo viên.
Nút lệnh Tiết trên khung thông tin giáo viên có chức năng tô màu các tiết học xấu trên TKB giáo
viên. Theo định nghĩa tiết xấu là tiết có độ đo CM > 0.
3. Xem thông tin đánh giá chi tiết các tiêu chí đánh giá giáo viên.
Nháy chuột lên vị trí hiện đánh giá giáo viên tại khung thông tin giáo viên sẽ làm xuất hiện cửa sổ
xem chi tiết toàn bộ các đánh giá giáo viên.
Các tiết xấu sẽ được tô màu
trên khung TKB giáo viên.
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Trong cửa sổ trên, phía trên là bảng đánh giá TKB giáo viên theo bảng 12 tiêu chí. Phía dưới là lưới
TKB giáo viên trong đó các tiết học xấu sẽ được tô màu đỏ.
4. Xem đánh giá toàn bộ giáo viên theo cả 3 cách
Thực hiện lệnh:
Công cụ --> Thống kê TKB --> Thống kê theo giáo viên.
Màn hình thống kê thời khóa biểu giáo viên có dạng sau:

Trong bảng trên chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ cả 3 cách đánh giá giáo viên theo hàm CFT, theo độ
đo tiết học CM và theo bảng tiêu chí TOV.

8.6.3. Thay đổi thông tin đánh giá TKB giáo viên
Với cả 3 cách đánh giá giáo viên đã nêu, phần mềm TKB cho phép thay đổi các thông số để điều
chỉnh cách đánh giá sao cho hợp lý hơn đối với hoàn cảnh thực tế từng nhà trường và linh hoạt đối
với các thời điểm khác nhau trong quá trình xếp thời khóa biểu.

1. Điều chỉnh thông số đánh giá theo hàm CFT
- Thay đổi trực tiếp các hệ số cấu thành của hàm CFT:
Toàn bộ các hệ số cấu thành nên hàm đánh giá CFT đều có thể thay đổi giá trị trong lệnh Lệnh
chính --> Các lựa chọn --> Hệ số giáo viên.
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- Thay đổi cách tính hàm CFT trong quá trình xếp thời khóa biểu.
Phần mềm TKB còn có một chức năng cho phép thay đổi cách đánh giá CFT theo tình huống xếp
thời khóa biểu. Thực chất đây là lệnh cho phép tự động gán các hệ số giáo viên để tính toán hàm
CFT một cách hợp lý theo nhu cầu của người xếp thời khóa biểu.
Thực hiện lệnh:
Công cụ --> Đánh giá thời khóa biểu --> Đánh giá thời khóa biểu giáo viên.
Màn hình sau xuất hiện cho phép lựa chọn các phương án đánh giá.

Nhóm 1: đánh giá theo mức độ
hoàn thiện, mức độ thỏa mãn
các yêu cầu tiết học của giáo
viên, số tiết trống giữa buổi
học.

Nhóm 2: đánh giá theo
số buổi và ngày nghỉ của
giáo viên.
Nhóm 3: đánh giá theo
sự cân bằng của các
ngày trong tuần.
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Có 3 nhóm (khu vực) cho phép lựa chọn thông số với tổng số 9 phương án cụ thể như trong hình
trên.
Muốn đưa về trạng thái mặc định của phần mềm hãy kích chọn tại vị trí

.

2. Điều chỉnh thông số đánh giá độ đo tiết học
Đối với 8 tiêu chí đánh giá tiết học, phần mềm cho phép người dùng chọn sử dụng hoặc tạm thời
không sử dụng các tiêu chí này để đánh giá. Mặc định khi lần đầu tiên sử dụng TKB, toàn bộ 8 tiêu
chí đều ở trạng thái sử dụng (On).
Điều chỉnh On/Off các tiêu chí này trong lệnh:
Lệnh chính --> Các lựa chọn --> Đánh giá tiết học.
Màn hình đặt On/Off các tiêu chí có dạng sau:

Chú ý: Nếu một tiêu chí nào đó đặt ở trạng thái Off thì trong khung thông tin trạng thái tiết học sẽ
không hiện đánh giá của tiêu chí này.

\
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3. Điều chỉnh thông số đánh giá bảng tiêu chí TOV
Với cách đánh giá giáo viên bằng bảng các tiêu chí TOV, phần mềm cho phép người dùng thay đổi
các thông số để đánh giá cho mỗi tiêu chí khi nào thì đạt các mức Tốt (xanh), Trung bình (vàng)
hay Xấu (đỏ).
Thực hiện công việc này như sau:
Công cụ --> Đánh giá thời khóa biểu --> Đánh giá thời khóa biểu giáo viên.
Sau đó chọn TAB: Theo bảng tiêu chí dữ liệu.
Màn hình có dạng như sau:

Cài đặt cách đánh
giá cho 6 tiêu chí
định luợng QMA

Cài đặt cách đánh
giá cho 6 tiêu chí
ràng buộc CMA
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CHƯƠNG IX.
Các tiện ích TKB

9.1. Ghi vào các phương án
Trong quá trình làm việc với TKB, chương trình luôn làm việc với 1 dữ liệu TKB chính. Tuy nhiên,
ta có thể lưu lại 5 phương án khác nhau của TKB chính này. Phần mềm TKB cho phép ghi
(chuyển) dữ liệu hiện thời của TKB sang một trong 5 phương án. Lệnh cần thực hiện là Công
cụ/Ghi phương án/Phương án 1 ... Phương án 5.
Chú ý: Phương án 1 đến Phương án 5 chỉ lưu trữ các phương án TKB chứ không lưu trữ các dữ
liệu gốc của TKB như Tên lớp, Tên Giáo viên, Ràng buộc Giáo viên.

9.2. Đọc ra từ các phương án
Lệnh Công cụ/Khôi phục phương án/Phương án 1 ... Phương án 5 dùng để phục hồi, sao chép
các phương án TKB được lưu trong lệnh trên vào dữ liệu hiện thời của TKB. Chú ý: Cẩn thận khi
thực hiện lệnh này vì nếu thực hiện, bản thân dữ liệu TKB hiện thời sẽ bị xóa.

9.3. Xóa dữ liệu từ các phương án
Lệnh Công cụ/Xóa phương án/Phương án 1 ... Phương án 5 dùng để xóa các phương án Thời
khóa biểu đã lưu bởi lệnh Ghi phương án.

9.4. In ấn các phương án TKB
Từ phiên bản TKB 6.5, toàn bộ các phương án TKB đều có thể in dữ liệu trực tiếp ra máy in. Tuy
nhiên chỉ có thể in được các TKB lớp của các phương án TKB.

9.5. So sách các phương án thời khóa biểu
Chức năng so sánh các phương án xếp thời khóa biểu mới được đưa vào từ phiên bản TKB 7.0.
Chức năng này cho phép so sánh hai phương án đã xếp của thời khóa biểu trong số các phương án:
hiện thời, phương án 1, 2, 3, 4, 5. Đối với hai phương án, phần mềm sẽ so sánh bằng cách chỉ ra các
giáo viên có hai dữ liệu TKB khác nhau, đồng thời cho phép người dùng quan sát cụ thể các thay
đổi này.
Chức năng này rất có ý nghĩa trên thực tế khi xếp và tinh chỉnh thời khóa biểu trong các nhà
trường:
- Người xếp TKB muốn so sánh sự khác nhau cụ thể giữa hai phương án xếp TKB đã có trong phần
mềm.
- Sau khi tinh chỉnh một số dữ liệu thời khóa biểu, người xếp TKB muốn so sánh TKB hiện thời
sau khi đã thay đổi với TKB trước khi thực hiện tinh chỉnh.
Thực hiện lệnh:
Công cụ --> So sánh phương án.
Màn hình của lệnh So sánh các phương án TKB có dạng như sau:
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1. Chọn hai phương án
TKB cần so sánh tại
đây.

3. Xem chi tiết sự
khác nhau giữa hai
thời khóa biểu của
giáo viên tại đây

2. Bấm nút So
sánh.

Các bước thực hiện:
- Chọn hai phương án TKB cần so sánh dữ liệu. Phần mềm TKB lưu trữ một phương án TKB hiện
thời và 5 phương án dự phòng khác.
- Nhấn nút So sánh.
- Trong danh sách tại khung trái sẽ xuất hiện danh sách các giáo viên có TKB khác nhau trong hai
phương án đã chọn.
- So sánh và quan sát sự thay đổi thời khóa biểu tại khung phải đối với mỗi giáo viên.
- Nhấn Kết thúc nếu muốn đóng cửa sổ.

9.6. Các tiện ích PCGD
Mô tả: Khi TKB toàn trường đã xếp xong mà có sự thay đổi về phân công giảng dạy, người xếp
TKB sẽ rất khó khăn để xếp lại TKB. Tiện ích PCGD là các chức năng được tích hợp vào TKB.
Nhiệm vụ của chúng là hỗ trợ người xếp TKB trong trường hợp trên.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Công cụ/Các công cụ trên bảng PCGD.
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9.5.1. Chuyển giao đơn
Mô tả: Giả sử giáo viên A bận, chỉ thực hiện một phần công việc của mình, giáo viên A xin giảm số
phân công giảng dạy, vậy cần phải chuyển giao một môn cho giáo viên B.
Thực hiện: Kích chuột vào mục Chuyển giao đơn, nhấn nút Thực hiện.

Bước 1: Chọn giáo viên cần chuyển giao PCGD cho người khác (giáo viên A).
- Bạn hãy chọn buổi học, giáo viên và sau đó chọn lớp học, môn học mà giáo viên đó đang dạy cần
chuyển giao.
- Nhấn nút Next (Alt + N) để chuyển sang bước 2.
Bước 2: Chọn giáo viên được bàn giao.

- Bạn hãy chọn giáo viên sẽ được bàn giao công việc (giáo viên B).
- Kích nút Next để chuyển sang bước 3.
Bước 3: Các thay đổi trên TKB của giáo viên.
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- Mục đích chính của màn hình bước 3 là cho bạn biết những thay đổi trên bảng TKB giáo viên
trước và sau khi thực hiện lệnh. Phía trái là TKB của giáo viên A trước khi thực hiện lệnh, những ô
lớp học có màu xanh là những PCGD của giáo viên A sẽ đựợc chuyển giao cho giáo viên B. Màn
hình bên phải là TKB của giáo viên B sau khi đã được bàn giao. Những ô màu vàng là những tiết
học giáo viên B sẽ được xếp TKB cho những PCGD mà giáo viên A đã chuyển giao.
Chú ý: Nếu bạn chọn chức năng Chấp nhận vị trí xếp tự động chương trình sẽ tự động xếp TKB
vào bảng TKB giáo viên B có ô mầu vàng. Bạn có thể huỷ ô mầu vàng (không xếp vào ô này) bằng
cách nhấn chuột vào ô này. Và để kích hoạt lại, bạn nhấn chuột thêm một lần nữa. Nếu bạn không
chọn chức năng Chấp nhận vị trí xếp tự động thì chương trình chỉ bổ sung thêm PCGD cho giáo
viên được bàn giao mà không tự động xếp vào bảng TKB của giáo viên này cho dù TKB của giáo
viên tại tiết đó đang rỗi.
Bước 4: Thực hiện lệnh.
- Kích nút Finish nếu bạn chấp nhận công việc chuyển giao.
- Nhấn Cancel nếu bạn không đồng ý.
- Tại các bước bạn đều có thể quay lại các bước trước đó để xem, chỉnh sửa lại bằng cách nhấn nút
Back.
Sau khi chuyển giao xong bạn nên xem lại trạng thái giáo viên để kiểm tra giáo viên đó đã được
xếp xong PCGD chưa, nếu chưa bạn có thể xếp cho giáo viên đó. Bởi sau khi chuyển giao, có thể
có những PCGD chưa được xếp tự động vào TKB giáo viên.

9.5.2. Chuyển giao kép
Mô tả: Cũng giống như chuyển giao đơn, nhưng chức năng chuyển giao kép cho phép chuyển giao
nhiều PCGD cùng một lúc.
Thực hiện: Tích chọn mục Chuyển giao kép, kích nút lệnh Thực hiện.
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Bước 1: Chọn giáo viên cần chuyển giao.
- Xác định buổi học của giáo viên.
- Chọn giáo viên cần chuyển giao PCGD.
- Chọn số lượng cặp (Môn, lớp) cần chuyển giao. Chương trình TKB đặt mặc định cho tất cả số
lượng cặp (Môn, lớp) hiện thời của giáo viên đó.
- Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2.
Bước 2: Chọn giáo viên được chuyển giao.

- Màn hình này hiển thị tất cả các môn học và các lớp học tương ứng mà giáo viên cần chuyển giao.
- Trong cột giáo viên bạn hãy chọn những giáo viên được giáo viên A chuyển giao bằng cách kích
đúp chuột vào ô giáo viên tương ứng với môn học, chọn giáo viên được chuyển giao (giáo viên B)
từ danh, nhấn nút Thực hiện. Tên giáo viên B sẽ được xuất hiện trong ô giáo viên với môn học và
lớp học được giáo viên A chuyển giao tương ứng.
Chú ý: Bạn không thể chọn giáo viên được bàn giao trùng với giáo viên chuyển giao.
- Nhấn nút Next để chuyển sang bước 3. Bạn không thể chuyển sang bước tiếp theo nếu không có
giáo viên nào được chọn.
Bước 3: Các thay đổi trên TKB của giáo viên.

- Màn hình này có chức năng tương tự như màn hình chuyển giao đơn bước 3. Nhưng do ở chức
năng này một giáo viên có thể chuyển giao nhiều PCGD cho nhiều giáo viên nên bạn có thể xem sự
thay đổi trước và sau cho từng chuyển giao bằng cách chọn tên từng giáo viên được giáo viên A
chuyển giao.
- Nếu bạn muốn thay đổi lại một số chi tiết hãy nhấn Back.
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- Nếu bạn đồng ý với việc chuyển đổi này hãy nhấn Finish, bạn đã hoàn thành xong công việc
chuyển giao, ngược lại hãy nhấn Cancel.

9.5.3. Chuyển giao đầy đủ
Mô tả: Giáo viên A nghỉ dạy, chuyển công tác hay vì một lý do nào đó nên phải chuyển giao toàn
bộ PCGD của mình cho các giáo viên khác. Trong trường hợp đó bạn nên sử dụng chức năng này.
Thực hiện: Tích chọn mục Phân công đầy đủ rồi kích nút Thực hiện.
Các bước thực hiện giống như các bước thực hiện của chức năng Chuyển giao kép. Chỉ khác là ở
chức năng chuyển giao kép bạn phải chọn số lượng cặp (Môn, lớp) cần chuyển giao thì ở chức năng
này bạn không cần phải làm thao tác này nữa. Bởi chức năng này sẽ chuyển giao đầy đủ (chuyển
giao hết) các PCGD của giáo viên.

9.5.4. Chuyển giao ghép
Mô tả: Hai giáo viên muốn dồn tiết theo môn học tại hai lớp cho một giáo viên A. Chức năng này
nhằm để thực hiện công việc này.
Thực hiện: Tích chọn mục Chuyển giao ghép, sau đó kích nút Thực hiện.

Bước 1: Chọn các giáo viên cần chuyển giao.
- Bạn hãy chọn giáo viên 1, giáo viên 2 cần chuyển giao môn học.
Chú ý: Nếu hai giáo viên không dạy môn học nào chung thì 3 hộp danh sách Môn học, Lớp học 1,
Lớp học 2 sẽ rỗng. Nếu hai giáo viên có môn học chung thì ô môn học sẽ tự động hiện ra những
môn học chung của hai giáo viên.
- Chọn môn học hai giáo viên cần bàn giao cho giáo viên khác.
- Chọn lớp học 1 của giáo viên thứ nhất (giáo viên B) cần bàn giao, chọn lớp học 2 của giáo viên
thứ hai (giáo viên C) cần bàn giao.
- Sau đó ta nhấn Next để chuyển sang bước 2.
Bước 2: Chọn giáo viên được bàn giao.
- Chọn giáo viên được bàn giao (giáo viên A).
- Nhấn Back nếu muốn quay lại bước 1, nhấn Next nếu muốn chuyển sang bước 3.
Chú ý: Giáo viên được bàn giao không được trùng với hai giáo viên cần chuyển giao.
Bước 3: Các thay đổi trên TKB của giáo viên.
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- Phần màn hình trên cho biết TKB của hai giáo viên cần chuyển giao môn học. Ô màu xanh cho
biết tại tiết nào lớp học nào sẽ được bàn giao.
- Phần màn hình dưới là TKB của giáo viên được bàn giao, ô màu vàng là ô mà PCGD sẽ được xếp
vào TKB của giáo viên A nếu bạn chọn Chấp nhận vị trí xếp tự động.
- Nhấn Back nếu bạn muốn quay lại bước trên, nhấn Cancel nếu bạn muốn huỷ bỏ lệnh, nhấn
Finish nếu bạn chấp nhận công việc chuyển giao.
PCGD của hai giáo viên cần chuyển giao sẽ được xoá, và chương trình tự động thêm PCGD được
bàn giao bởi hai giáo viên vào PCGD của giáo viên được bàn giao.

9.5.5. Chuyển giao ghép song song
Mô tả: Tại một lớp học hai hay nhiều giáo viên cần dồn toàn bộ PCGD cho một giáo viên khác.
Thực hiện: Tích chọn Chuyển giao ghép song song, nhấn nút Thực hiện
Bước 1: Chọn giáo viên được chuyển giao.

- Chọn buổi học.
- Chọn lớp học: Đây chính mà lớp có 2 giáo viên cần chuyển giao toàn bộ môn học của mình cho
một giáo viên khác.
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- Chọn giáo viên được chuyển giao tiết dạy: Chọn giáo viên sẽ được chuyển giao PCGD của hai
giáo viên thuộc lớp đã chọn.
- Nhấn Next để tiếp chuyển sang bước 2.
Bước 2: Chọn giáo viên cần chuyển giao.

- Tại bước này bạn hãy lựa chọn những giáo viên cần được bàn giao giảng dạy bằng cách giữ phím
Ctrl và kích chuột lên tên giáo viên trong danh sách giáo viên.
- Mỗi khi bạn chọn một giáo viên trong danh sách các giáo viên tại khung Lựa chọn các giáo viên
phải chuyển giao tiết dạy, màn hình bên trái sẽ thông báo cho bạn biết TKB giáo viên này và vị trí
các tiết dạy của giáo viên này tại lớp đã chọn.
- Nhấn nút Back nếu bạn muốn quay lại bước 1.
- Nhấn Cancel nếu bạn muốn huỷ bỏ lệnh.
- Nhấn Finish nếu bạn muốn thực hiện lệnh.

9.6. Mật khẩu bảo vệ dữ liệu
Mô tả: Thiết lập mật khẩu bảo vệ dữ liệu tránh sử dụng trái phép dữ liệu.
Có hai mức mật khẩu để bảo vệ dữ liệu:
- Mức 1: Mở file.
Những người có mật khẩu mở file có thể mở file để đọc, nhưng không thể thay đổi, sửa chữa thông
tin trên đó. Tất nhiên họ sẽ không có quyền sao lưu sang file dữ liệu khác hay tự thay đổi mật khẩu
bảo vệ dữ liệu của file.
- Mức 2: Sửa và ghi.
Sau khi đã mở được file dữ liệu TKB. Chỉ những người có mật khẩu sửa và ghi mới có thể toàn
quyền sử dụng file dữ liệu: thay đổi, sửa chữa, thêm phân công mới, xếp lại thời khoá biểu, ... và
thay đổi mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
Để có thể thao tác sửa và ghi bạn cần phải biết cả hai mức mật khẩu: mật khẩu mở file và mật khẩu
sửa và ghi.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Công cụ/Đặt mật khẩu dữ liệu TKB.
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- Nhập hai mức mật khẩu.
- Nhấn nút Thực hiện để kết thúc công việc.
Những lần sau, khi sử dụng file dữ liệu này chương trình sẽ hỏi mật khẩu.
- Khi mở một file TKB đã được đặt mật khẩu, chương trình sẽ yêu cầu người sử dụng nhập mật
khẩu mở file.

- Nếu nhập mật khẩu sai, chương trình sẽ đưa ra thông báo lỗi.
Chú ý: Chương trình TKB chỉ cho phép bạn nhập mật khẩu sai tối đa là 3 lần.
- Ngược lại, nếu mật khẩu nhập vào là đúng, chương trình sẽ yêu cầu nhập tiếp mật khẩu sửa và
ghi.

- Nếu không có mật khẩu hãy nhấn nút Chỉ đọc, bạn chỉ có quyền đọc file này.
- Bạn hãy nhập mật khẩu sửa và ghi nếu bạn có mật khẩu, nhấn Kết thúc.
Để làm mất hiệu lực mật khẩu bạn phải là người có quyền đọc và ghi đối với file dữ liệu. Hãy thực
hiện các thao tác như khi bạn nhập mật khẩu. Thay vì bạn nhập vào Mật khẩu, bạn hãy dùng phím
Delete hoặc Back Space để xoá dòng mật khẩu đã nhập từ trước, sau đó nhấn lệnh Thực hiện.
Chương trình sẽ thông báo:

Vậy là Mật khẩu đã mất hiệu lực.
Chú ý: Mật khẩu phân biệt chữ hoa và thường.
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9.7. Đánh giá thời khoá biểu lớp
Mô tả: Bằng việc lựa chọn các hệ số thoả mãn ràng buộc, người xếp thời khoá biểu có thể xem xét
và đánh giá thời khoá biểu của các lớp học theo từng tiêu chí khác nhau. Tuỳ với yêu cầu xếp thời
khoá biểu của từng trường học mà người xếp thời khoá biểu phải lựa chọn hệ số thoả mãn ràng
buộc phù hợp nhất.
Thực hiện: Công cụ/Đánh giá thời khoá biểu/Đánh giá thời khoá biểu lớp.

Ngoài việc đánh giá thời khoá biểu, TKB còn được tích hợp chức năng tự động khởi tạo các bộ hệ
số ràng buộc, các bộ hệ số đó phù hợp với phần lớn các trường học ở trên toàn 3 miền Việt Nam.
Tiêu chí đánh giá thời
Giá trị các hệ số ràng
Ý nghĩa
khoá biểu lớp học
buộc
Giá trị mặc định
CIC = SRC = TCCC
Đánh giá thời khoá biểu lớp trên 3 khía
(được khởi tạo khi file dữ
=1
cạnh: mức độ hoàn thiện thời khoá biểu lớp,
liệu được tạo mới)
CMSC = CMPC =
mức độ thoả mãn yêu cầu sư phạm môn
CMCC = CSBC = 0
học, mức độ thoả mãn yêu cầu ràng buộc
của giáo viên.
Mức độ hoàn thiện thời
CIC = 1
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên mức
khoá biểu
Các hệ số còn lại bằng độ hoàn thiện thời khoá biểu.
0
Mức độ thoả mãn yêu cầu SRC = 1
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên mức
trên tiết của thời khoá biểu Các hệ số còn lại bằng độ thoả mãn yêu cầu sư phạm môn học của
0
lớp.
Mức độ thoả mãn các ràng TCCC = 1
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên mức
buộc giáo viên
Các hệ số còn lại bằng độ thoả mãn yêu cầu giáo viên dạy lớp.
0
Số lượng các môn học
CMSC = 1
Đánh giá thời khoả biểu chỉ dựa trên mức
chính trong buổi học
Các hệ số còn lại bằng độ “nặng” về số lượng của các môn học
0 (trừ CMPC và
chính.
CMCC)
Số lượng tiết của môn học CMPC = 1
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên mức
chính
Các hệ số còn lại bằng độ “nặng” về tính chất của các môn học
0 (trừ CMSC và
chính.
CMCC)
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Tiêu chí đánh giá thời
Giá trị các hệ số ràng
khoá biểu lớp học
buộc
Số lượng tiết liền nhau của CMCC = 1
môn học chính
Các hệ số còn lại bằng
0 (trừ CMSC và
CMPC)
Giá trị cân bằng theo tỷ lệ CSBC = 1
giữa các môn
Các hệ số còn lại bằng
Tự nhiên – Xã hội
0
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Ý nghĩa
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa vào số
lượng tiết liền nhau của môn học chính
trong lớp.
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa vào giá trị
cân bằng theo tỷ lệ giữa các môn Tự nhiên,
Xã hội

9.8. Đánh giá thời khoá biểu giáo viên
Mô tả: Bằng việc lựa chọn các hệ số thoả mãn ràng buộc, người xếp thời khoá biểu có thể xem xét
và đánh giá thời khoá biểu của các giáo viên theo từng tiêu chí khác nhau. Tuỳ với yêu cầu xếp thời
khoá biểu của từng trường học mà người xếp thời khoá biểu phải lựa chọn hệ số thoả mãn ràng
buộc phù hợp nhất.
Thực hiện: Công cụ/Đánh giá thời khoá biểu/Đánh giá thời khoá biểu giáo viên.

Ngoài việc đánh giá thời khoá biểu, TKB còn được tích hợp chức năng tự động khởi tạo các bộ hệ
số ràng buộc, các bộ hệ số đó phù hợp với phần lớn các trường học ở trên toàn 3 miền Việt Nam.

Tiêu chí đánh giá thời
Giá trị các hệ số ràng buộc
khoá biểu giáo viên
Giá trị mặc định
TIC = TCC = 1
(Được khởi tạo khi file dữ MEC=TBC=TSBC=TDBC=T
liệu được tạo mới)
DCPC=10
TEC = BDC = 5
BMC = BAC = BFDC = 0

Ý nghĩa
Đánh giá thời khoá biểu dựa trên mức
độ thoả hoàn thiện thời khoá biểu,
mức độ vi phạm ràng buộc về mặt
thời gian, nhấn mạnh đến tổng số thời
gian giáo viên phải chờ dạy và số
ngày giáo viên phải đi dạy trong tuần.
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Tiêu chí đánh giá thời
khoá biểu giáo viên
Mức độ hoàn thiện thơi
khoá biểu
Mức độ thoả mãn các yêu
cầu trên tiết của thời khoá
biểu
Số lượng tiết trống liên
tục lớn nhất

TIC = 1
Các hệ số còn lại bằng 0
TCC = 1
Các hệ số còn lại bằng 0

Tổng số tiết trống trong
tuần
Thời gian trống giữa các
tiết

TEC = 5
Các hệ số còn lại bằng 0
MEC = 10, TEC = 5
Các hệ số còn lại bằng 0

Số buổi dạy sáng

BMC = 5
Các hệ số còn lại bằng 0
BAC = 5
Các hệ số còn lại bằng 0
BDC = 5
Các hệ số còn lại bằng 0
BFDC = 5
Các hệ số còn lại bằng 0

Số buổi dạy chiều
Số ngày dạy sáng hoặc
chiều
Số ngày dạy cả sáng và
chiều
Cân bằng theo số lượng
tiết dạy liên tục của ngày
trong tuần
Cân bằng theo số lượng
tiết dạy của các ngày
trong tuần

Giá trị các hệ số ràng buộc

MEC =10
Các hệ số còn lại bằng 0

TSBC = TDCPC = 10
Các hệ số còn lại bằng 0
TBC = TDPC = 10
Các hệ số còn lại bằng 0
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Ý nghĩa
Đánh giá thời khoá biểu dựa trên mức
độ hoàn thiện thời khoá biểu.
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
mức độ vi phạm ràng buộc về mặt
thời gian của giáo viên
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
số tiết liên tục phải chờ dạy lớn nhất
trong tuần
Đánh giá thời khoá biểu dựa trên tổng
số tiết phải chờ dạy trong tuần
Đánh giá TKB dựa trên số tiết liên
tục phải chờ dạy lớn nhất và tổng số
tiết phải chờ dạy trong tuần.
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
số buổi sáng phải dạy.
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
số buổi chiều phải dạy.
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
số ngày phải đi làm.
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
số ngày phải đi làm cả buổi sáng và
buổi chiều.
Đánh giá thời khoá biểu dựa trên
cường độ giảng dạy của giáo viên
trong tuần
Đánh giá thời khoá biểu chỉ dựa trên
khối lượng thời gian giảng dạy của
giáo viên trong tuần.

9.9. Chức năng khởi tạo dữ liệu học kỳ
Chức năng Khởi tạo dữ liệu học kỳ lần đầu tiên được đưa vào phần mềm TKB 6.5 với chức năng
chính sau:
- Tự động khởi tạo dữ liệu thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo dự trên thông tin và dữ liệu của học
kỳ hiện thời.
Đây là chức năng hoàn toàn mới và rất bổ ích cho các nhà trường. Chức năng này được thiết kế dựa
trên các quan sát sau đây trên thực tế khi nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy cho học kỳ tiếp
theo:
- Khi chuyển thời gian từ học kỳ I sang học kỳ II, toàn bộ các thông tin về Phân công giảng dạy,
thậm chí thời khóa biểu của hầu hết giáo viên không thay đổi.
- Khi chuyển thời gian từ học kỳ II năm học này sang học kỳ I năm học sau, các nhà trường phần
lớn xếp phân công dựa trên một trong 2 cách sau: (1) các giáo viên chuyển tiếp lên và phụ trách các
lớp và môn học của năm cũ, (2) các giáo viên vẫn giữ nguyên trạng thái cũ và tiếp quản các lớp học
từ năm dưới lên.
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Lệnh được tiến hành từ lệnh Hệ thống-->Khởi tạo dữ liệu học kỳ và được tiến hành theo các bước
sau đây:
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Bước ¼: Xác định thông tin TKB được khởi tạo.

- Học kỳ và Năm học do phần mềm tự động khởi tạo.
- Nhập tên tệp TKB mới tại vị trí Tên tệp dữ liệu.
Chú ý: tên tệp TKB mới không được phép trùng với tên tệp cũ.
Nhấn nút
tại vị trí nhập Thư mục lưu trữ để tìm đường dẫn cho thư mục lưu trữ tệp TKB mới.
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang màn hình khởi tạo 2/4.
Bước 2/4: Kiểu chuyển giao PCGD

- Chọn 1 trong 2 kiểu chuyển giao PCGD từ học kỳ hiện thời sang học kỳ tiếp theo.
+ Giữ nguyên bảng PCGD hiện thời: bảng PCGD cho học kỳ tiếp theo giống hệt như học kỳ hiện
thời.
+ Chuyển bảng PCGD theo lớp học: bảng PCGD sẽ được chuyển theo nguyên tắc “lên lớp”, ví
dụ bảng PCGD lớp 6A sẽ được chuyển sang cho lớp 7A, ...
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- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước sau hoặc nút Quay lại để quay về bước 1/4.
Bước ¾: Chuyển giao PCGD cho các lớp học.

Tại bước này sẽ tiến hành nhập thông tin cấu hình cho việc chuyển bảng PCGD cho các lớp học.
- Chọn buổi học Sáng/Chiều.
- Tiến hành nhập, thay đổi dữ liệu trong bảng.
+ Cột bên trái là danh sách các lớp trong buổi học hiện thời. Kích chọn lớp này đồng nghĩa với việc
tiến hành chuyển giao bảng PCGD của lớp này sang học kỳ sau. Như vậy các lớp không được kích
hoạt sẽ không thể chuyển giao bảng PCGD.
+ Cột thứ 2 là chọn buổi học Sáng/Chiều mà lớp này sẽ chuyển giao cho học kỳ tiếp theo.
+ Chọn lớp học trong các cột tương ứng bên phải để chọn lớp học sẽ được chuyển giao bảng
PCGD.
- Sau khi nhập xong nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước sau hoặc nút Quay lại để quay về
bước 2/4.
Bước 4/4: Chuyển giao PCGD giáo viên
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Tại bước này sẽ tiến hành xác nhận thông tin chuyển giao PCGD của các giáo viên cụ thể dạy các
môn trong các lớp được chuyển giao. Việc chuyển giao PCGD sẽ được tiến hành theo 3 bước:
+ Bước 1: Tìm các bộ thông tin (lớp, môn) để chuẩn bị chuyển giao PCGD. Các thông tin này lấy
từ bước ¾.
+ Bước 2: Xác nhận giáo viên được phân công giảng dạy cho bộ thông tin này, thu được bộ 3 thông
tin (lớp, môn, giáo viên).
+ Bước 3: Thực hiện việc chuyển giao PCGD thực sự theo thông tin lớp cũ --> lớp mới và giáo
viên cũ --> giáo viên mới được cập nhật từ các bước 3 và 4.
- Xác nhận các giáo viên cần chuyển giao PCGD bằng cách kích chọn giáo viên này trong danh
sách bên trái.
- Đối với giáo viên đã chọn, cần xác định giáo viên mới sẽ được chuyển giao PCGD từ giáo viên cũ
sang mới. Mặc định giáo viên cũ = giáo viên mới, có nghĩa là các giáo viên sẽ được chuyển dạy lớp
mới theo đúng các môn học cũ do mình phụ trách.
- Lựa chọn Tự động cập nhật TKB hiện thời có ý nghĩa như sau: đối với các bộ thông tin (lớp,
môn, giáo viên) nếu không thay đổi trong khi chuyển giao PCGD cho năm học sau (nghĩa là giáo
viên đó vẫn dạy lớp cũ và môn học cũ) thì dữ liệu thời khóa biểu của giáo viên này sẽ được tự động
cập nhật cho TKB mới.
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CHƯƠNG X.
Xem, In ấn, Báo cáo TKB

10.1. Các chức năng in thời khóa biểu trong TKB
Trong phiên bản TKB 6.5, chức năng in thông tin liên quan đến thời khóa biểu có những thay đổi
đáng kể so với các phiên bản trước đây.
1- Các chức năng in trực tiếp thời khóa biểu ra máy in. Phần mềm cho phép in trực tiếp từ chương
trình 4 kiểu Thời khoá biểu sau đây:
- TKB toàn trường (hoặc các khối) theo Lớp.
- TKB toàn trường (hoặc các nhóm) theo Giáo viên.
- TKB của từng Lớp học.
- TKB của từng Giáo viên.
2- Chức năng đưa dữ liệu ra bảng tính Excel với rất nhiều dạng, kiểu dữ liệu khác nhau thỏa mãn
nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
3- Chức năng in báo cáo TKB tính tải dạy của giáo viên theo nhiều khuôn dạng và cách thể hiện
khác nhau.
4- Chức năng in TKB lớp của tất cả các phương án TKB được lưu trữ trong phần mềm.

10.2. Thiết lập cấu hình máy in
Mô tả: Thiết lập các thông số cho việc in ấn.
Thực hiện: Thực hiện lệnh Hệ thống/Thiết lập cấu hình in.

Các tuỳ chọn cấu hình:
- Name: Chọn máy in cần in. Nếu máy tính của bạn có nhiều máy in thì cần phải xác định máy in.
Nút Properties bên phải cho phép vào màn hình thiết lập thông số trực tiếp cho máy in này.
- Size: Khổ giấy dùng để in thời khoá biểu.
- Source: Xác định vị trí đặt giấy trên máy in.
- Portrait: In trang theo chiều dọc.
- Landscape: In trang theo chiều ngang.
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- Chọn OK - chấp nhận, Cancel - huỷ bỏ.

10.3. Xem trước khi in (Print Preview)
Trong TKB 5.5 lệnh in thời khóa biểu có một thay đổi nhỏ: chúng tôi đã hủy không sử dụng một
module chương trình có xuất xứ nước ngoài, thay vào đó đã viết lại hoàn toàn một module khác hỗ
trợ cho việc in ấn và xem (preview) kết quả in. Một vài chức năng của lệnh in, ví dụ, chức năng
chuyển kết quả in dưới dạng RTF, đã không còn được hỗ trợ nữa trong phiên bản mới của phần
mềm. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng các thay đổi này là không đáng kể và chấp nhận được từ phía
người sử dùng. Mặt khác với công nghệ hoàn toàn mới chức năng in ấn sẽ được phát triển mạnh
trong tương lai.
Cửa sổ Xem trước khi in trong TKB 6.5 có dạng sau:
Tiêu đề trên
Đầu đề 1
Đầu đề 2

Khu vực in
thông tin TKB

Tiêu đề dưới
Các nút lệnh trong cửa sổ Preview bao gồm:
Next Page: Xem trang tiếp theo.
Prev Page: Xem trang trước.
Two Page: Xem màn hình với 2 trang đồng thời.
Zoom In: Phóng to lên.
Zoom Out: Thu nhỏ lại.
Close: Đóng cửa sổ Preview.
Print: Tiến hành in trực tiếp ra máy tin thông tin trên màn hình Print Preview.

10.4. Lệnh in TKB Lớp
Mô tả: Lệnh thực hiện công việc in TKB Lớp theo một trong 2 kiểu:
(1) TKB của từng lớp riêng biệt.
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(2) TKB toàn trường/từng khối theo lớp. Mỗi lớp chiếm một cột, các hàng là thứ và tiết trong tuần
lễ.
Cách thực hiện: Nhấn nút
Hệ thống-->In ấn-->Lớp.

trên thanh công cụ chính hoặc thực hiện lệnh

Cửa sổ lệnh in TKB theo lớp có dạng ban đầu như sau:

Có 2 lựa chọn cho lệnh in TKB lớp: các lớp bình thường và các lớp 2b. Với mỗi loại lớp như vậy
các chức năng in là hoàn toàn tương tự nhau.
Chọn kiểu in
- Chọn kiểu in là TKB Lớp để in từng thời khóa biểu) hay TKB toàn trường để in TKB toàn
trường theo từng nhóm, khối lớp.
Chọn các lớp cần in TKB.
- Chọn nhiều lớp gần nhau: Giữ phím Shift và kích chuột trên lớp đầu tiên và cuối cùng trong số
các lớp cần in.
- Chọn nhiều lớp không gần nhau: Giữ Ctrl và kích chuột trên những lớp cần in.
- Kích chuột lần thứ hai để hủy bỏ lớp khỏi danh sách cần in.
Cài đặt tùy chọn in
- Nhấn nút Tùy chọn để vào màn hình đặt các thông in cần in ra thời khóa biểu lớp khi in.
Cài đặt thông số trang in
- Đây là chức năng cài đặt quan trọng của lệnh in. Nhấn nút Page Setup để vào trang cài đặt thông
tin trang in này.
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Màn hình Page Setup có những nét chung cho cả 2 lệnh in TKB lớp và giáo viên. Cửa sổ lệnh Page
Setup của lệnh in TKB lớp có dạng sau:

Các nút lệnh và lựa chọn trong cửa sổ Page Setup
- Hướng giấy: thẳng đứng hay nằm ngang.
- Lề giấy: tính theo cm bao gồm lề trên, dưới, lề trái, phải.
- Tiêu đề trên, dưới: in ra ở các trang như nhau.
+ Đầu đề trang in: bao gồm 2 dòng chữ to in ở trang 1. Dòng đầu tiên là Đầu đề 1, dòng thứ 2 là
Đầu đề 2. Có thể gõ nội dung bất kỳ cho các đầu đề này. Được phép chèn các thông tin của thời
khóa biểu trong đầu đề của trang in bằng cách nhấn vào nút Chèn ký hiệu.
Các ký hiệu sau có thể chèn vào mọi vị trí của đầu đề trang in:
Tên trường:
TKBTR
Học kỳ: TKBTH
Năm học: TKBTK
Ngày tác dụng:TKBTN
Buổi học: TKBTB
Tên giáo viên: TKBTG (chỉ có tác dụng khi in TKB từng giáo viên)
Tên lớp: TKBTL (chỉ có tác dụng khi in TKB từng lớp)
Tên phòng:
TKBTP (chỉ có tác dụng khi in TKB từng phòng học)
- Tham số lựa chọn Tự điều chỉnh vừa trang có ý nghĩa đối với lệnh in TKB
toàn trường theo lớp, giáo viên hoặc phòng học: chương trình sẽ tự động
chuyển hướng in sang kiểu Nằm ngang và in toàn bộ khung thời khóa biểu chính trong 1 trang giấy.
- Tham số Số bảng TKB trên một trang giấy có ý nghĩa như sau:
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Nếu giá trị này = N >0 thì trong lệnh in TKB toàn trường theo lớp (hoặc giáo viên, phòng) chỉ in ra
N TKB trên trang, trường hợp in riêng từng TKB thì giá trị N>0 có ý nghĩa: máy tính sẽ in liên tục
N TKB trên 1 trang giấy.
Nếu giá trị này = 0 thì trong cả 2 kiểu in, phần mềm sẽ in tự động lựa chọn cách in tối ưu nhất: Nếu
in TKB toàn trường thì sẽ in ra tất cả các lớp (giáo viên, phòng), nếu in TKB từng lớp thì chỉ in ra
một lớp trên 1 trang, bao gồm TKB sáng và chiều của lóp này.
- Tên buổi sáng, tên buổi chiều: Cho phép nhập các dòng chữ sẽ ghi lên TKB chỉ ca học. Có thể
thay đổi tham số này, ví dụ dùng: Ca Sáng, Buổi Sáng, ...
- Nút Máy in dùng để chọn máy in hiện thời cho hệ điều hành.
- Nút Kết thúc sẽ đóng cửa sổ Page Setup và ghi lại các thay đổi đã cập nhật.
- Nút Hủy lệnh dùng để đóng cửa sổ và bỏ qua các thay đổi đã cập nhật.
Bắt đầu tiến hành In.
Nút lệnh In sẽ bắt đầu tiến hành in. Trước tiên phần mềm mở cửa sổ Print Prevew. Bên trong cửa
sổ này nút lệnh Print sẽ thực sự tiến hành công việc in ra máy in.

10.5. Lệnh in TKB Giáo viên
Mô tả: Lệnh in thời khóa biểu giáo viên. Phần mềm hỗ trợ 2 dạng:
(1) TKB tổng thể toàn trường (hoặc một tổ, nhóm giáo viên) theo giáo viên. Mỗi giáo viên chiếm 1
dòng, các cột là ngày, thứ trong tuần.
(2) TKB từng giáo viên.
Cách thực hiện: Nhấn nút
trên thanh công cụ chính hoặc thực hiện lệnh Hệ thống-->In ấn->Giáo viên. Màn hình của lệnh in TKB giáo viên có dạng ban đầu như sau:

- Xác định danh sách giáo viên cần in TKB. Tại vị trí Lựa chọn giáo viên chọn 1 trong 2 lựa chọn:
Toàn trường hoặc Theo nhóm. Chọn tiếp tổ, nhóm giáo viên trong thực đơn con bên cạnh.
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- Chọn giáo viên cần in TKB tại vị trí Danh sách giáo viên.
+ Chọn nhiều Giáo viên gần nhau: Giữ phím Shift và kích chuột trên giáo viên đầu tiên và
cuối cùng trong số các giáo viên cần in.
+ Chọn nhiều Giáo viên không gần nhau: Giữ phím Ctrl và kích chuột trên những giáo viên
cần in.
- Nút Sắp xếp theo nhóm sẽ tự động sắp xếp Danh sách giáo viên trong khung bên phải theo các tổ
chuyên môn có trong nhà trường. Các tổ, nhóm cách nhau bởi một gạch ngang như hình dưới đây:

- Tại vị trí Kiểu in chọn 1 trong hai kiểu: (1) TKB giáo viên: In Thời khoá biểu của từng Giáo viên
đã chọn hoặc (2) TKB toàn trường trường: In Thời khoá biểu các Giáo viên đã chọn theo dạng của
Thời khoá biểu toàn trường.
- Tuỳ chọn: Cũng có thể chọn dạng TKB trước khi in giống như thực hiện lệnh Lệnh chính/Các
lựa chọn/In ấn.
- Nút Page Setup sẽ mở hộp hội thoại cài đặt thông số trang in. Cách làm việc với các thông số này
đã được mô tả trong lệnh in TKB Lớp.
- Nhấn nút In để vào màn hình Print Preview và tiến hành in trực tiếp ra máy in.
- Nút Thoát dùng để thoát khỏi lệnh In TKB giáo viên.

10.6. In TKB phòng học
Phần mềm cho phép thực hiện việc in TKB phòng học theo 2 dạng sau:
(1) in TKB của từng phòng học (bộ môn và đa năng).
(2) in TKB toàn trường theo phòng.
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trên thanh công cụ.

- Chọn cách in: in TKB của từng phòng hoặc TKB toàn trường theo phòng tại vị trí Kiểu in.
- Đối với kiểu in TKB toàn trường thì chọn tiếp phạm vi in là Buổi sáng hay Buổi chiều.
- Chọn các phòng cần in trong danh sách phòng bên phải. Có thể chọn nhiều phòng liền nhau hoặc
cách nhau bằng cách bấm giữ phím Ctrl trong khi kích chọn phòng.
- Nút Page Setup để vào cửa sổ nhập thông tin lựa chọn trang in tương tự như các lệnh in Lớp/Giáo
viên.
- Nút Tùy chọn dùng để nhập, sửa thông tin cần in ra ô TKB.
- Nhấn nút In để vào màn hình Print Preview để bắt đầu in.

10.7. In các phương án TKB
Từ phiên bản TKB 6.0 đã đưa vào thêm lệnh in các phương án TKB.
Thực hiện các bước sau:
- Thực hiện lệnh Công cụ -->In phương án --> Chọn phương án cần in.
- Xuất hiện hộp hội thoại nhỏ:
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Nhấn nút Đồng ý để vào màn hình in.
- Cửa sổ lệnh in phương án có dạng sau:

Màn hình này hoàn toàn tương tự lệnh in TKB lớp. Các bước tiếp theo thực hiện hoàn toàn tương
tự như trong cửa sổ in TKB lớp học.

10.8. In bảng phân công giảng dạy
Mô tả: Lệnh in bảng PCGD toàn trường (sáng hoặc chiều) ra máy in.
Thực hiện:
- Mở bảng PCGD bằng lệnh Nhập dữ liệu/Bảng phân công giảng dạy.
- Chọn buổi Sáng hoặc Chiều.
- Chọn kiểu thể hiện bảng PCGD: theo môn học (hoặc dùng nút lệnh
dùng nút lệnh ) hoặc theo lớp học (hoặc dùng nút lệnh
- Nhấn chọn biểu tượng máy in .
Màn hình xem trước khi in xuất hiện có dạng.

), theo giáo viên (hoặc

).
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Muốn in hãy bấm nút lệnh Print trong cửa sổ này.

10.9. Báo cáo TKB
Mô tả: Lệnh thống kê công việc giảng dạy của toàn bộ Giáo viên và Lớp học trong một khoảng thời
gian nhất định. Phần mềm hỗ trợ 2 kiểu báo cáo chính:
(1) thống kê tiết dạy theo từng giáo viên.

(2) thống kê tiết học theo từng lớp học.

Từ phiên bản TKB 6.0, các báo cáo, thống kê giờ dạy của lệnh này sẽ đưa vào thông số Hệ số môn
học. Do vậy tải dạy được tính trong phần mềm sẽ có ý nghĩa thực tế cao hơn các phiên bản trước
đây.
Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Công cụ/Báo cáo TKB. Cửa sổ lệnh có dạng
sau đây:
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Kiểu báo cáo
- Chọn kiểu báo cáo bằng cách tích chọn Báo cáo theo giáo viên hay Báo cáo theo lớp.
Thông tin về thời gian báo cáo
- Nếu tích chọn mục Báo cáo theo thời gian, thông tin về công việc giảng dạy của giáo viên theo
thời gian đã chọn sẽ được hiển thị (trừ những ngày nghỉ). Ngược lại, thông tin công việc giảng dạy
của giáo viên trong một tuần sẽ được hiển thị.
Phạm vi thời gian báo cáo
- Xác định phạm vi thống kê số tiết dạy của giáo viên theo ca học trong phần Phạm vi. Cho phép
chọn 1 trong 2 kiểu phạm vi thời gian sau:
(1) Thống kê dữ liệu tiết dạy theo phạm vi thời gian thực tế, từ ngày .... đến ngày ....
Phương án này cho phép tính tải dạy thực tế của giáo viên (hoặc lớp) theo một khoảng thời gian cụ
thể trên thực tế. Phần mềm sẽ tự động tính toán sau khi trừ đi các ngày nghỉ chủ nhật và các ngày
nghỉ khác được nhập trong lệnh Nhập ngày nghỉ.
- Kich chọn vị trí
và nhập 2 ngày cụ thể là ngày đầu và cuối của phạm vi thời
gian cần tính toán.
(2) Thống kê dữ liệu theo 1 tuần tổng quát.
Phương án này phần mềm sẽ tính tải dạy theo bảng PCGD có trong TKB, tức là tổng số tiết dạy
trong một tuần bất kỳ tổng quát.
- Hủy chọn tại vị trí
.
Cách thể hiện thông tin báo cáo
- Chọn cách thể hiện báo cáo chi tiết trong phần Thể hiện chi tiết.
+ Theo Môn: Thống kê việc giảng dạy của giáo viên theo Môn và số tiết dạy môn đó. Khuôn dạng
chi tiết báo cáo có dạng:
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+ Theo Lớp: Thống kê việc giảng dạy của giáo viên theo Lớp và số tiết dạy lớp đó. Khuôn dạng chi
tiết báo cáo có dạng:

+ Hỗn hợp Môn (Lớp): Thống kê công việc giảng dạy của giáo viên theo Môn và Lớp nhưng ưu
tiên theo Môn trước. Khuôn dạng chi tiết báo cáo có dạng:

+ Hỗn hợp Lớp (Môn): Thống kê công việc giảng dạy của giáo viên theo Lớp và Môn nhưng ưu
tiên theo Lớp trước. Khuôn dạng chi tiết báo cáo có dạng:

Nhập ngày nghỉ
- Kích nút Ngày nghỉ nếu cần thêm mới hay thay đổi các ngày nghỉ trong nhà trường. Lệnh này
giống lệnh Công cụ/Nhập ngày nghỉ.
In báo cáo
- Nhấn nút In để tiến hành in báo cáo trên màn hình ra máy in.

10.10. Lệnh chuyển dữ liệu ra Excel
Dữ liệu thời khóa biểu nhà trường chuyển sang tệp khuôn dạng Excel chứa rất nhiều các khuôn
dạng báo cáo dữ liệu khác nhau của phần mềm. Phiên bản TKB 6.5 đã phát triển và mở rộng lệnh
này thành một lệnh xuất dữ liệu mạnh.
- Thực hiện lệnh Hệ thống-->Ghi dưới dạng Excel.
- Cửa sổ hội thoại của lệnh có dạng sau:
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- Nhập tên tệp Excel cần xuất ra tại vị trí Tên tệp Excel. Chọn tệp bằng cách kích vào nút

.

- Kích chọn
nếu muốn tự động hiển thị ngay kết quả (bằng phần mềm Excel) sau
khi thực hiện lệnh.
- Tại khung Thông tin cần xuất chọn các loại thông tin sẽ đưa ra tệp Excel.
+ Dữ liệu gốc: danh sách các đối tượng chính như lớp, giáo viên, phòng học, môn học.
+ Thời khóa biểu toàn trường: TKB toàn trường theo lớp, giáo viên, phòng.
+ TKB các lớp, giáo viên, phòng: TKB của từng lớp, giáo viên, phòng học.
+ Bảng PCGD: bảng PCGD theo nhiều mẫu khác nhau. Các lựa chọn riêng cho bảng PCGD bao
gồm: Dữ liệu kèm số tiết và Tổng hợp dữ liệu: khi đưa thông tin PCGD ra Excel, thông thường sẽ
không có số tiết được phân công và phần tổng hợp dữ liệu. Các lựa chọn này cho phép bổ sung các
thông tin khi đưa PCGD ra Excel.
+ Các phương án TKB: TKB của các phương án đã lưu trong phần mềm.
+ Dữ liệu RAD: TKB toàn trường của dữ liệu RAD, bao gồm TKB toàn trường theo lớp, giáo viên
và phòng học.
+ Báo cáo tải dạy: thông tin tải dạy theo lớp, giáo viên trong nhà trường (đã tính hệ số môn học).
Có hai loại báo cáo: tính tải dạy trong 1 tuần và tính theo khoảng thời gian cụ thể.
- Nút Lựa chọn dùng để cài đặt các thông tin sẽ đưa ra ô TKB.
- Sau khi đã chọn xong các thông tin lựa chọn hãy nhấn nút Thực hiện để bắt đầu công việc xuất
dữ liệu ra Excel. Thời gian thực hiện sẽ kéo dài từ 1 đến 5 phút tùy theo dữ liệu thời khóa biểu nhà
trường và các lựa chọn đưa dữ liệu ra. Trong quá trình xuất dữ liệu một thanh nhỏ thể hiện trạng
thái xuất dữ liệu.
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- Nếu không muốn thực hiện lệnh nhất nút Hủy bỏ.
Khuôn dạng tệp Excel dữ liệu được xuất ra.

Mỗi sheet trong tệp dữ liệu Excel chứa một hoặc một vài bảng tổng hợp dữ liệu thời khóa biểu.
Toàn bộ các mẫu in TKB đều có trong tệp dữ liệu Excel này.
Các sheet dữ liệu sau được khởi tạo trong tệp dữ liệu Excel:
Stt Tên Sheet
Mẫu báo cáo dữ liệu
I. Dữ liệu gốc
1
Objects
Các đối tượng chính của thời khóa biểu:
Danh sách Lớp, danh sách Môn học và Danh sách Giáo
viên.
II. Thời khóa biểu toàn trường
2
TKBLop_sang
Thời khóa biểu toàn trường các lớp theo chiều ngang,
buổi sáng.
3
TKBLop_chieu
Thời khóa biểu toàn trường các lớp theo chiều ngang,
buổi chiều.
4
TKBlop2b
Thời khóa biểu toàn trường theo các lớp kiểu 2b (nếu có)
5
TKBGV_sang
Thời khóa biểu toàn trường giáo viên theo chiều dọc, buổi
sáng.
6
TKBGV_chieu
Thời khóa biểu toàn trường giáo viên theo chiều dọc, buổi
chiều.
7
TKBPhong_sang
Thời khóa biểu toàn trường phòng học theo chiều dọc,
buổi sáng.
8
TKBPhong_chieu
Thời khóa biểu toàn trường phòng học theo chiều dọc,
buổi chiều.
9
TKBGV_SC
Thời khóa biểu toàn trường theo giáo viên, gộp cả sáng,
chiều.
10
TKBPhong_SC
Thời khóa biểu toàn trường theo phòng, gộp cả sáng,
chiều.
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Stt Tên Sheet
Mẫu báo cáo dữ liệu
III. Thời khóa biểu các lớp, giáo viên, phòng học
11
TKBLop
Thời khóa biểu của từng lớp học riêng biệt. Mỗi lớp bao
gồm 2 TKB sáng và chiều.
12
TKBGiaovien
Thời khóa biểu của từng giáo viên riêng biệt. Mỗi giáo
viên bao gồm 2 TKB sáng và chiều.
13
TKBPhong
Thời khóa biểu của từng phòng học riêng biệt (cả 2 loại
phòng: bộ môn và đa năng).
IV. Bảng PCGD
14
PCGD_sang
Bảng PCGD với khuôn dạng như lưới nhập dữ liệu, buổi
sáng.
15
PCGD_chieu
Bảng PCGD với khuôn dạng như lưới nhập dữ liệu, buổi
sáng.
16
PCGD_mau1
Một khuôn dạng đặc biệt hay của bảng PCGD toàn
trường.
17
PCGD_mau2
Một khuôn dạng đặc biệt hay nữa của bảng PCGD toàn
trường.
18
PCGD_mau3
Một khuôn dạng đặc biệt hay nữa của bảng PCGD toàn
trường.
19
PCGD_mau4
Một khuôn dạng đặc biệt hay nữa của bảng PCGD toàn
trường.
V. TKB các phương án: với mỗi phương án TKB được lưu trữ
20
TKBkLop_sang
Thời khóa biểu phương án k toàn trường các lớp theo
chiều ngang, buổi sáng.
21
TKBkLop_chieu
Thời khóa biểu phương án k toàn trường các lớp theo
chiều ngang, buổi chiều.
22
TKBkGV_sang
Thời khóa biểu phương án k toàn trường giáo viên theo
chiều dọc, buổi sáng.
23
TKBkGV_chieu
Thời khóa biểu phương án k toàn trường giáo viên theo
chiều dọc, buổi chiều.
24
TKBkPhong_sang
Thời khóa biểu phương án k toàn trường phòng học theo
chiều dọc, buổi sáng.
25
TKBkPhong_chieu
Thời khóa biểu phương án k toàn trường phòng học theo
chiều dọc, buổi chiều.
26
TKBkGV_SC
Thời khóa biểu phương án k toàn trường theo giáo viên,
gộp cả sáng, chiều.
27
TKBkPhong_SC
Thời khóa biểu phương án k toàn trường theo phòng, gộp
cả sáng, chiều.
.........................
Các phương án khác nếu có.
VI. Thời khóa biểu RAD
28
RAD_Lop_Sang
Thời khóa biểu toàn trường các lớp, buổi sáng theo dữ
liệu đã phân bổ lại của RAD.
29
RAD_GV_Sang
Thời khóa biểu toàn trường các giáo viên, buổi sáng theo
dữ liệu đã phân bổ lại của RAD.
30
RAD_Lop_Chieu
Thời khóa biểu toàn trường các lớp, buổi chiều theo dữ
liệu đã phân bổ lại của RAD.
31
RAD_GV_Chieu
Thời khóa biểu toàn trường các giáo viên, buổi chiều theo
dữ liệu đã phân bổ lại của RAD.
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VII. Báo cáo tải dạy
32
TAIDAY_LOP_TRONG
TUAN
33
TAIDAY_LOP_THEO
THOIGIAN
34
TAIDAY_GV_TRONG
TUAN
35
TAIDAY_GV_THEO
THOIGIAN
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Mẫu báo cáo dữ liệu
Báo cáo tải dạy theo các lớp trong 1 tuần.
Báo cáo tải dạy theo các lớp theo khoảng thời gian được
nhập ngay từ hộp hội thoại của lệnh.
Báo cáo tải dạy theo các giáo viên trong 1 tuần.
Báo cáo tải dạy theo các giáo viên theo khoảng thời gian
được nhập ngay từ hộp hội thoại của lệnh.

10.11. Xem và in thông tin phòng học truyền thống
Lệnh Thông tin phòng học truyền thống được thực hiện từ thực đơn Công cụ là lệnh mới có chức
năng chính là Xem thông tin TKB của các phòng học truyền thống theo đúng nghĩa.

Tiết học bình
thường
Tiết trống

Tiết học đặc biệt
đã được phân bổ
lại bởi lệnh RAD

- Danh sách các phòng học truyền thống: đó chính là danh sách các lớp học truyền thống
(không là đặc biệt) trong DS các lớp sáng/chiều của nhà trường.
- Thông tin các tiết học trong phòng học truyền thống sẽ có 3 loại sau:
+ Tiết học bình thường: lớp học trong phòng học truyền thống chuẩn.
+ Tiết trống: lớp học nghỉ hoặc đang học trong phòng học bộ môn hoặc đa năng.
+ Tiết học đặc biệt: lớp khác được phân công học trong phòng học này. Sự phân công này được
thực hiện bởi lệnh Phân bổ phòng học tự động RAD.
- Có 2 chức năng in TKB phòng truyền thống:
+ In TKB từng phòng.
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+ In TKB tất cả các phòng học truyền thống.
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CHƯƠNG XI.
RAD: Phân bổ tự động phòng học
RAD là một lệnh rất đặc biệt của mô hình thời khóa biểu với phòng học bộ môn. Chức năng chính
của lệnh này là phân bổ phòng học cho các tiết học truyền thống của các lớp học đặc biệt. Để hiểu
được lệnh này chúng ta cần tìm hiểu sâu thêm về mô hình phòng học bộ môn và bài toán thời khóa
biểu nhà trường phổ thông trong mô hình có phòng học bộ môn.

11.1. Các mô hình phòng học trong nhà trường
Trên thực tế mô hình phòng học được áp dụng rất khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất
của từng nhà trường. Chúng tôi đưa ra tại đây 3 mô hình cơ bản được áp dụng trên thực tế của các
nhà trường Việt Nam.

11.1.1. Mô hình cổ điển: Phòng học Truyền thống toàn bộ
Trong mô hình cổ điển không có phòng bộ môn. Mỗi lớp học được gắn cố định với một phòng học
truyền thống. Số lượng phòng học truyền thống bằng số lớp học. Không có phòng học Bộ môn.

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Khu vực lớp học với
phòng truyền thống

9C

11.1.2. Mô hình Phòng học Bộ môn lý tưởng
Mô hình Phòng bộ môn lý tưởng là mô hình phòng học cổ điển cộng thêm một số phòng bộ môn
riêng biệt.
6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Phòng LÝ

Phòng HÓA

Khu vực lớp học với
phòng truyền thống

9C

Khu vực các phòng
học Bộ môn

Như vậy mô hình Phòng Bộ môn Lý tưởng là mô hình trong đó:
- Mỗi lớp học vẫn được gán cố định với các phòng học truyền thống. Như vậy số lượng các phòng
học truyền thống sẽ bằng số lượng lớp học trong nhà trường.
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- Các phòng học Bộ môn được xây dựng độc lập và riêng biệt với các phòng học truyền thống. Như
vậy tổng số phòng học trong nhà trường thực chất bằng tổng số lớp học cộng với các phòng bộ
môn.
Chú ý: Mô hình Phòng Bộ môn mà phần mềm TKB 6.5 mô phỏng chính là mô hình Phòng Bộ
môn Lý tưởng. Ta sẽ xét mô hình “không lý tưởng” ngay bây giờ.

11.1.3. Mô hình Thời khóa biểu với Phòng học Bộ môn thực tế
Mô hình phòng bộ môn lý tưởng đã mô tả ở phần trên là mô hình được mô phỏng bởi phần mềm
TKB. Tuy nhiên trên thực tế không phải bao giờ các nhà trường cũng tuân thủ được đúng theo mô
hình lý tưởng trên.
Trên thực tế nhà trường không đủ kinh phí để xây dựng các phòng bộ môn độc lập, do đó sẽ có một
số phòng học truyền thống phải dùng làm phòng bộ môn. Hay nói cách khác sẽ có một số lớp học
không có phòng truyền thống!
Trong hình vẽ dưới đây mô tả lớp học 9C không có phòng truyền thống (vì phòng học của lớp 9C
đã được sử dụng thành phòng bộ môn Hóa.
6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Phòng LÝ

Khu vực lớp học với
phòng truyền thống

9C

Phòng HÓA

Lớp học không có
phòng truyền thống
Khu vực các phòng
học Bộ môn

Như vậy trên thực tế có thể xảy ra:
- Số lượng các phòng học truyền thống không đủ cho số các lớp học.
- Một số phòng truyền thống được sử dụng làm phòng bộ môn.
- Tồn tại một số lớp học trở thành Lớp Đặc biệt: lớp không có phòng truyền thống.
Cách giải quyết của TKB 6.5 trong trường hợp này như thế nào?
Cách giải quyết của TKB 6.5 như sau:
- Gán mỗi Lớp đặc biệt với một Phòng bộ môn khác nhau (trong TKB 6.5 điều kiện lớp học gán với
một phòng bộ môn được dùng làm định nghĩa cho loại lớp ĐẶC BIỆT. Việc định nghĩa các lớp đặc
biệt có thể tiến hành bất cứ lúc nào).
- Giả sử mô hình lớp học nhà trường vẫn là mô hình phòng bộ môn lý tưởng. Thực hiện các thao
tác xếp điều chỉnh thời khóa biểu như bình thường.
- Sau khi đã xếp xong thời khóa biểu thì bắt đầu tiến hành công việc phân bổ phòng học cho các
lớp đặc biệt (các lớp bình thường không đặc biệt thì đã có phòng học rồi không cần phân bổ nữa).
Công việc phân bổ phòng học cho các tiết học của các lớp đặc biệt được thực hiện bởi lệnh RAD.
Mục đích chính của lệnh RAD là gì?
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Mục đích chính của lệnh RAD là tiến hành phân bổ phòng học cho các lớp đặc biệt, hay chính xác
hơn là phân bổ cho các tiết học bình thường của các lớp đặc biệt này.
Sơ đồ sau mô tả mô hình tổng quát của lệnh RAD - phân bổ phòng học cho một lớp đặc biệt.

TKB
Lớp
9C

Các tiết học trong phòng bộ môn
không cần phân bổ

Các tiết học bình
thường cần được phân
bổ sang các tiết trống
của phòng bộ môn hoặc
tiết học phòng bộ môn
của các lớp bình
thường.

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Phòng LÝ

Phòng HÓA

11.2. Định nghĩa lớp học đặc biệt
Mặc định toàn bộ các lớp học khi khởi tạo sẽ là lớp học bình thường học trong phòng truyền thống.
Lớp học đặc biệt là lớp học được gán mặc định với một phòng học bộ môn hoặc đa năng. Muốn
cài đặt một lớp học trở thành đặc biệt phải tiến hành các thao tác bổ sung sau đây:
Cách 1:
- Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu -->Phân công lớp học phòng bộ môn.
- Màn hình sau xuất hiện:
Tại vị trí này sẽ cài đặt
thông số để lớp học hiện
thời là lớp bình thường
hay lớp đặc biệt.
- Nếu Phòng học truyền
thống được checked thì
đây là lớp bình thường.
- Nếu Phòng học truyền
thống bị hủy checked thì
đây sẽ là lớp học đặc
biệt với phòng bộ môn
hoặc đa năng mặc định
được xác định trong
danh sách.

- Với các lớp học muốn trở thành đặc biệt, hủy chọn tại vị trí Học phòng truyền thống và chọn
phòng bộ môn mặc định trong danh sách phòng tại vị trí Phòng học mặc định.
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Cách 2:
- Vào lệnh nhập DS lớp học.
- Với lớp học muốn đặt chế độ, nhấn nút Thông tin thêm trong cửa sổ nhập thông tin cho lớp học
hiện thời. Cửa sổ nhập các thông tin thêm của lớp có dạng sau xuất hiện.

- Chọn hoặc hủy chọn tại vị trí Học trong phòng truyền thống để đặt chế độ cho lớp hiện thời là
đặc biệt hay không. Trong trường hợp là lớp đặc biệt, chọn phòng học mặc định cho lớp này tại vị
trí Phòng học mặc định.

11.3. Lệnh RAD - Room Automatic Distribution
11.3.1. Lệnh RAD
Lệnh RAD có thể được thực hiện bất cứ lúc nào ngay sau khi định nghĩa được các lớp học đặc biệt.
Thực hiện:
- Cách 1: Nhấn nút lệnh

trên thanh công cụ.

- Cách 2: Thực hiện lệnh từ thực đơn: Lệnh chính --> Tự động phân bổ phòng học (RAD).
Màn hình chính của lệnh RAD có dạng sau:
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Mô tả cửa sổ làm việc của lệnh RAD
- Phía trên cùng của màn hình là vị trí chọn các lớp đặc biệt và buổi học tương ứng để tiến hành
phân bổ phòng học. Như vậy lệnh chỉ cho phép quan sát và tiến hành phân bổ theo từng lớp học.
- Phía dưới là một số nút lệnh chính của RAD (sẽ mô tả sau).
- Phần chính của cửa sổ làm việc là khung lưới dùng để quan sát và phân bổ phòng học cho các tiết
học của lớp hiện thời.
- Cột bên trái là thời khóa biểu của lớp này. Các tiết học cần phân bổ phòng học sẽ có màu vàng.
Các ô tiết màu xanh là đã được học trong phòng học.
Các thao tác trong RAD
Trong lệnh RAD ta có thể quan sát và phân bổ phòng học trực tiếp trên một khung lưới. Cột ngoài
cùng bên trái chính là thời khóa biểu của lớp học hiện thời trước khi phân bổ. Các tiết màu xanh là
các tiết đã được học trong phòng bộ môn không cần phân bổ. Các tiết học màu vàng chính là các
tiết học truyền thống cần phân bổ.
Các cột tiếp theo là trạng thái của các “phòng học” trong nhà trường, bắt đầu là các Phòng học (Bộ
môn, Đa năng) (Phòng Lý, Phòng Hóa, ...), tiếp theo là các Phòng Truyền thống tương ứng với
các lớp học bình thường (6A, 6B, ....). Vị trí các tiết rỗng của phòng bộ môn và các tiết học
trong phòng bộ môn của các lớp bình thường sẽ hiển thị thành Check Box cho phép người dùng
kích chuột để chọn phân bổ phòng học.
Các ô còn lại (màu xanh) là các vị trí bận không thể phân bổ được. Đó là các tiêt học bình thường
trong các phòng Bộ môn và là các tiết học truyền thống của các lớp học bình thường.
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TKB lớp cần
phân bổ

Phòng học Bộ môn

Tiết học không
cần phân bổ: Các tiết rỗng trên TKB Phòng
học Bộ môn
màu xanh
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Phòng học Truyền thống

Các tiết học trong phòng Bộ môn của các
lớp học bình thường

Tiết học cần phân
bổ: màu vàng

Các lệnh chính của RAD
Cập nhật phòng mặc định: Tự động phân bổ các tiết học cần phân bổ vào phòng bộ môn mặc
định của lớp này.
Tự động cập nhật: Tự động phân bổ toàn bộ các tiết cho lớp học hiện thời.
Tự động cập nhật toàn bộ: Tự động phân bổ cho tất cả các lớp học (cần phân bổ).
Hủy cập nhật: hủy toàn bộ trạng thái cập nhật cho lớp hiện thời, đưa trở lại trạng thái ban đầu.
Tùy chọn in: thực hiện việc
In TKB: thực hiện việc in thời khóa biểu của dữ liệu RAD.
Các lựa chọn cách in TKB RAD: phần mềm cho phép chọn một trong 4 kiểu in dữ liệu RAD
như sau:

- TKB các lớp đặc biệt (mặc định): chỉ in ra TKB của các lớp đặc biệt đã được phân bổ lại
phòng học.
- TKB giáo viên toàn trường: in ra toàn bộ TKB các giáo viên toàn trường, trong đó đã có
thông tin phân bổ phòng học.
- TKB lớp toàn trường: in ra toàn bộ TKB các lớp toàn trường, trong đó đã có thông tin phân
bổ phòng học.
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- TKB phòng toàn trường: in ra toàn bộ TKB các phòng, trong đó đã có thông tin phân bổ
phòng học.

11.3.2. Dữ liệu phân bổ RAD
Dữ liệu RAD là dữ liệu thời khóa biểu nhà trường sau khi đã phân bổ phòng học bởi lệnh RAD.
Chú ý rằng dữ liệu thời khóa biểu đã phân bổ RAD tồn tại độc lập và song song với dữ liệu TKB
hiện thời.
Như vậy đối với mô hình thời khóa biểu có phòng bộ môn, phần mềm TKB từ phiên bản 6.0 trở đi
sẽ lưu trữ đồng thời hai cấu trúc dữ liệu:
Dữ liệu Thời khóa biểu nhà
trường

TKB hiện thời (bình
thường)
Mô hình phòng học Lý tưởng

TKB đã phân bổ lại
(RAD)

Mô hình phòng học thực tế

Toàn bộ các chức năng của phần mềm đều áp dụng cho dữ liệu TKB hiện thời hay chính là mô hình
phòng học lý tưởng nếu nhà trường có phòng học bộ môn. Mô hình phòng học lý tưởng chính là
mô hình phát triển tự nhiên của mô hình phòng học truyền thống đã có tại Việt Nam từ trước đến
nay. Toàn bộ chức năng của phần mềm nếu dùng được cho mô hình phòng học lý tưởng cũng sẽ áp
dụng được cho các mô hình phòng học truyền thống.
Trong phiên bản TKB 6.5, hai mô hình dữ liệu trên luôn được thống nhất và đồng bộ dữ liệu với
nhau. Với chức năng RAD, mô hình thời khóa biểu với phòng học bộ môn và đa năng đã được giải
quyết trọn vẹn.
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CHƯƠNG XII. Kết nối dữ liệu với Cùng học

12.1. Tổng quan chức năng
Chức năng này cho phép các nhà trường đang sử dụng phần mềm TKB 10.0 có thể đưa toàn bộ dữ
liệu thời khóa biểu lên trang Cùng học (cunghoc.vn). Mỗi nhà trường sẽ được cấp 1 không gian và
1 tài khoản Cùng học (miễn phí) để thực hiện công việc này.
Sau khi đưa dữ liệu thời khóa biểu lên Cùng học, mỗi nhà trường sẽ có 1 trang TKB riêng của
mình, tất cả giáo viên và học sinh đều có thể truy cập để xem thông tin thời khóa biểu của mình.
Để thực hiện chức năng này, mỗi nhà trường cần đăng ký 1 tài khoản truy cập trang Cùng học. Việc
đăng ký này hoàn toàn miễn phí với thời hạn sử dụng vĩnh viễn.
Tài khoản đăng nhập Cùng học của người sử dụng phần mềm TKB chính là tài khoản quản trị trang
TKB của nhà trường trên Cùng học.

12.2. Lệnh Kết nối Cùng học
Lệnh kếy nối Cùng học được thực hiện từ thực đơn Hệ thống.

1. Đăng nhập Cùng học.
2. Điền thông tin chính.

3. Xuất dữ liệu lên
Cùng học.

Các bước thực hiện như sau:
Bước 1. Đăng nhập Cùng học
Nhập thông tin Tên truy cập và Mật khẩu và bấm nút Đăng nhập. Nếu nút vuông hiển thị màu
xanh tức là bạn đã đăng nhập thành công. Để thực hiện bước này, máy tính cần có kết nối Internet.
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Bước 2. Nhập các thông tin cần thiết
Điền các thông tin tiếp theo cho việc chuẩn bị đẩy dữ liệu lên Internet.
- Lựa chọn việc cập nhật lần đầu tiên trang TKB hoặc đã thực hiện rồi.

+ Nếu là lần đầu tiên thực hiện công việc này thì cần nhập Mã trường là hoàn toàn mới, ngược lại
thì cần nhập Mã trường trùng với các lần cập nhật trước đó.
- Điền các thông tin tiếp theo như Tỉnh / quận / huyện, loại trường, tên trường, năm học, học kỳ.
thời gian có hiệu lực của thời khóa biểu.
Bước 3,. Xuất dữ liệu
Nhấn nút Xuất dữ liệu và đợi 1 thời gian để hoàn thành công việc.

12.3. Quản trị trang TKB trên Cùng học
1. Truy cập trang thông tin TKB trên Cùng học
Sau khi dữ liệu thời khóa biểu được đưa lên Cùng học, tất cả giáo viên, học sinh và phụ huynh học
sinh đều có thể truy cập trang thông tin thời khóa biểu nhà trường. Cách thực hiện như sau:
- Truy cập trang Cùng học (cunghoc.vn), không cần bất cứ tài khoản đăng nhập nào. Trang chủ
Cùng học sẽ có dạng như hình sau.

Trang TKB

- Nháy lên nút Trang thông tin TKB, hoặc có thể vào trực tiếp trang này thông qua link sau:
http://cunghoc.vn/trang-tkb.html
Trang TKB xuất hiện như sau:
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.

Tìm và nháy chọn trường cần tìm trong danh sách.
Trang chủ thông tin TKB của nhà trường sẽ có khuôn dạng như hình sau:

Chúng ta sẽ nhìn thấy các thông tin chính của thời khóa biểu nhà trường phía trên màn hình.
Chính giữa là 3 nút thông tin chính: Thông tin chung; Thông tin TKB và Tiện ích TKB.
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Trong đó 2 trang Thông tin chung và Thông tin TKB dành cho tất cả, trang Tiện ích TKB dành cho
quản trị hệ thống.
Trang Thông tin chung dành cho tất cả mọi người, bao gồm các thông tin sau:

Trang Thông tin TKB bao gồm các thông tin sau:

Ví dụ đây là trang hiển thị thời khóa biểu toàn trường theo lớp học.
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2. Quản trị trang TKB trên Cùng học
Nếu đăng nhập vào Cùng học với tài khoản quản trị, người dùng có thể khai thác chức năng Tiện
ích TKB như hình sau.

Muốn gửi thông tin thời khóa biểu cho các Giáo viên, Lớp học hay bất kỳ ai khác cần phải nhập
thông tin email của người có thể nhận.
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1. Nhập thông tin chi tiết email của các giáo viên và các lớp
Thực hiện các lệnh Sửa thông tin lớp hoặc Sửa thông tin giáo viên để thực hiện công việc này.
Ví dụ hình sau là màn hình cho phép nhập trực tiếp email của tất cả giáo viên trong nhà trường.

Nhập xong kéo xuống phía dưới và bấm nút Ghi thông tin.

2. Gửi thông tin thời khóa biểu cho từng lớp, giáo viên
Đây là nhóm các chức năng gửi tự động thông tin thời khóa biểu của từng giáo viên gửi đến email
của giáo viên và thông tin thời khóa biểu của từng lớp gửi đến email của từng lớp học.
Ví dụ hình ảnh sau của lệnh Gửi thông tin TKB cho giáo viên.

Trên màn hình sẽ hiện danh sách các giáo viên đã nhập email. Các bước thực hiện như sau:
- Lựa chọn email của người gửi. Chọn giữa email hệ thống (của School@net) hoặc email nhà
trường (nên chọn email thuộc hệ thống Google).
- Lựa chọn các giáo viên cần gửi thông tin. Có thể chọn 1 hoặc nhiều giáo viên.
- Nháy nút Gửi email TKB.

3. Gửi thông tin thời khóa biểu chung toàn trường cho cá nhân
Đây là các chức năng gửi thông tin thời khóa biểu toàn trường cho 1 cá nhân nào đó. Cách thực
hiện như sau:
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- Lựa chọn email người gửi thông tin.
- Nhập email của người nhận.
- Nháy nút Gửi email TKB để thực hiện lệnh.

School@net Co., Jsc.

