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ഐ.ടബി അററ്റ് സ്കൂള് തയമ്മാറമ്മാകബിയ ഉബുണ്ടുവബില ഉള്പപ്പെടുതബിയബിട്ടുള്ള 
ടടടൈംപടബബിള് നബിര്മബികമ്മാനുള്ള ഒരു ടസമ്മാഫറ്റ് ററ്റ് പവയര് ആണറ്റ് ഇവബിപട പരബിചയപപ്പെടുത്തുന്നതറ്റ്. 
FET എന്നമ്മാണറ്റ് ടസമ്മാഫറ്റ് പവയറബിപന്റെ ടപരറ്റ്. മുമറ്റ് 2011 ല തയമ്മാറമ്മാകബിയ പഹെലപറ്റ് ഫയല 
ഉബുണ്ടു 10.04 പന അടബിസമ്മാനമമ്മാകബി തയമ്മാറമ്മാകബി അവതരബിപ്പെബിച്ചതമ്മായബിരുന. ഇടപ്പെമ്മാള് ഉബുണ്ടു 
14.04 ല ഉള്പപ്പെടുതബിയബിട്ടുള്ള പഫറബിപന അടബിസമ്മാനമമ്മാകബിയടൈം പലരുപടയടൈം അഭഭ്യര്ഥന 
മമ്മാനബിച്ചറ്റ് അലപടൈം കൂടബി വബിശദമമ്മായ രൂപതബിലടൈം തയമ്മാറമ്മാകബിയതമ്മാണറ്റ് ഈ ഫയല. കൂടുതല 
ടപര്കറ്റ് ഫലപ്രദമമ്മാകുപമന്ന പ്രതതീക്ഷടയമ്മാ പട....

Applications-Accessories-Timetable Generator തുറക്കുക. തുറന വരുന്ന 
വബിന്ടഡമ്മാ തമ്മാപഴ.

ഈ ജമ്മാലകതബില 5 ടമ്മാബുകള് കമ്മാണമ്മാടൈം.
1. File

പുതബിയ ഫയല ആരടൈംഭബിക്കുക, ടനരടത ടസവറ്റ് പചയറ്റ് പവച്ച ഫയല തുറക്കുക, ഫയല ടസവറ്റ് 
പചയ്യുക തുടങബിയ കമ്മാരഭ്യങള് ഇവബിപടയമ്മാണറ്റ് പചയമ്മാനമ്മാവുക.

2. Data

ടടടൈംപടബബിള് ജനടറററ്റ് പചയമ്മാനമ്മാവശഭ്യമമ്മായ മുഴുവന് വബിവരങളടൈം നലടകണ്ടതറ്റ് ഇവബിപടയമ്മാണറ്റ്.

3. Time
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Time Constraints (കമ്മാസറ്റ് ടതീച്ചപറ നബിശ്ചയബിക്കുക ടപമ്മാലള്ളവ) ഇവബിപടയമ്മാണറ്റ് പചടയണ്ടതറ്റ്.

4. Space

Space Constraints നലടകണ്ടതറ്റ് ഇവബിപടയമ്മാണറ്റ്. നമുകറ്റ് ഇതറ്റ് പചടയണ്ടബിവരബില. ഏപതങബിലടൈം 
പ്രടതഭ്യക കമ്മാസറ്റ് റടൈം ഒരു പബിരതീഡബിനറ്റ് നബിശ്ചയബികണപമങബില ഇവബിപടയമ്മാണറ്റ് നലടകണ്ടതറ്റ്.

5. Timetable

ടടടൈംപടബബിള് ജനടറററ്റ് പചയ്യുന്നതബിനുടൈം കമ്മാണുന്നതബിനുമുള്ള സസൗകരഭ്യടൈം ഈ ടമ്മാബബിലമ്മാണുള്ളതറ്റ്.

ടടടൈംടടബബിള് ജനടറററ്റ് പചയ്യുന്നതബിനമ്മായബി നമ്മാടൈം നലടകണ്ട വബിവരങള് ഇവയമ്മാണറ്റ്.
1. വബിദഭ്യമ്മാലയ വബിവരങള്
2. ദബിവസങളടൈം പബിരതീഡുകളടൈം
3. അധഭ്യമ്മാപകരുപട വബിവരങള്
4. കമ്മാസ്സുകളടൈം ഡബിവബിഷനുകളടൈം
5. വബിഷയങള്
6. ആപരമ്മാപക? ഏപതമ്മാപക?

7. സവബിടശഷ പബിരതീഡുകള്

വബിദഭ്യമ്മാലയ വബിവരങള് ടചര്കമ്മാന്

Data ടമ്മാബബിപല Basic കബികറ്റ് പചയറ്റ് Institution Information → Institution Name കബികറ്റ് 
പചയ്യുക.



ഇടപ്പെമ്മാള് കബിട്ടുന്ന ടബമ്മാകബില സ്കൂളബിപന്റെ ടപരറ്റ് ടടപ്പെറ്റ് പചയറ്റ് ok കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

ദബിവസങളടൈം പബിരതീഡുകളടൈം ടചര്കമ്മാന്

Data ടമ്മാബബിപല Basic കബികറ്റ് പചയറ്റ്  Days and hours → Days per week കബികറ്റ് 
പചയ്യുക. 

5 ദബിവസടൈം തപന്നയമ്മാണറ്റ് പസററ്റ് പചയബിരബിക്കുന്നതറ്റ് എനടൈം ദബിവസങളപട ടപരുകള് കൃതഭ്യമമമ്മായബി
ടരഖപപ്പെടുതബിപയനടൈം ഉറപ്പുവരുതബി ok കബികറ്റ് പചയ്യുക.

 



തുടര്ന്നറ്റ് വതീണ്ടുടൈം Basic കബികറ്റ് പചയറ്റ് Hours per day കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

പബിരതീഡുകളപട എണടൈം പസററ്റ് പചയറ്റ് അവയറ്റ് ഉചബിതമമ്മായ ടപരറ്റ് നലകബി OK കബികറ്റ് പചയ്യുക.



അധഭ്യമ്മാപകരുപട വബിവരങള് ടചര്കമ്മാന്

Data ടമ്മാബബിപല Teachers കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

തുറന വരുന്ന വബിന്ടഡമ്മായബില Add ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുടമമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന Add Teacher 

ജമ്മാലകതബില ഒരു അധഭ്യമ്മാപബികയപട / അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ ടപരറ്റ് ചുരുകബി മമ്മാതടൈം നലകബി OK കബികറ്റ് 
പചയ്യുക.

ഇടത പ്രകമ്മാരടൈം എലമ്മാ അധഭ്യമ്മാപകരുപടയടൈം ടപരുകള് ടചര്ത ടശഷടൈം ജമ്മാലകടൈം ടകമ്മാസറ്റ് 



പചയ്യുക.

ടചര്ത ഒരു അധഭ്യമ്മാപകപന / അധഭ്യമ്മാപബികപയ നതീകടൈം പചയണപമങബില പസലകറ്റ് പചയറ്റ് 
Remove കബികറ്റ് പചയ്യുക.

അടപ്പെമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന വബിന്ടഡമ്മായബിപല പമടസജറ്റ് വമ്മായബിച്ച ടശഷടൈം OK കബികറ്റ് പചയ്യുക.



ഒരു അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ / അധഭ്യമ്മാപബികയപട ടപരറ്റ് തബിരുതണപമങബില പസലകറ്റ് പചയറ്റ് Rename 

കബികറ്റ് പചയ്യുക. ലഭബിക്കുന്ന ടബമ്മാകബില ശരബിയമ്മായ ടപരറ്റ് നലകബി OK കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി.

കമ്മാസുകളടൈം ഡബിവബിഷനുകളടൈം ടചര്കമ്മാന്

ആദഭ്യടൈം കമ്മാസുകള് (Standards) ടചര്കണടൈം. അതബിനറ്റ് Data ടമ്മാബബിപല  Students → 



Years(forms, classes) കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

തുറന വരുന്ന വബിന്ടഡമ്മായബില Add ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക.

തുറന വരുന്ന ജമ്മാലകതബില ഒന്നമ്മാമപത കമ്മാസറ്റ് ( ഉദമ്മാദാഃ 10), കമ്മാസബിപല കുട്ടബികളപട 
എണടൈം(എണടൈം പകമ്മാടുക്കുക നബിര്ബന്ധമല) ഇവ ടടപ്പെറ്റ് പചയറ്റ് Add കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

തുറന വരുന്ന ജമ്മാലകതബിപല സടന്ദേശടൈം വമ്മായബിച്ച ടശഷടൈം OK കബികറ്റ് പചയ്യുക.



ഇപ്രകമ്മാരടൈം എലമ്മാ കമ്മാസുകളടൈം ടചര്ത ടശഷടൈം Close ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക. Years 

ജമ്മാലകതബില എലമ്മാ കമ്മാസുകളടൈം വന്നബിട്ടുപണ്ടന്നറ്റ് ഉറപ്പുവരുതബിയ ടശഷടൈം ആ ജമ്മാലകവുടൈം Close 

പചയ്യുക.

ടചര്ത ഏപതങബിലടൈം കമ്മാസറ്റ് നതീകടൈം പചയണപമങബില അതറ്റ് പസലകറ്റ് പചയ ടശഷടൈം 
Remove കബികറ്റ് പചയ്യുക. തുറന വരുന്ന ജമ്മാലകതബിപല സടന്ദേശടൈം വമ്മായബിച്ച ടശഷടൈം Yes കബികറ്റ് 
പചയ്യുക. ഏപതങബിലടൈം കമ്മാസബിപന്റെ ടപരറ്റ് തബിരുതണപമങബില പസലകറ്റ് പചയറ്റ് Modify കബികറ്റ് 
പചയറ്റ് ടപരറ്റ് മമ്മാറബി OK കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി. 

കമ്മാസ്സുകപള ഡബിവബിഷനുകളമ്മാകബി തബിരബികല

ഓടരമ്മാ കമ്മാസബിലടൈം ഡബിവബിഷനുകള് ടചര്കമ്മാന് ആ കമ്മാസറ്റ് പസലകറ്റ് പചയ ടശഷടൈം 
തമ്മാപഴയള്ള Divide year by selecting

categories ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയണടൈം. തുറന
വരുന്ന ജമ്മാലകതബില കമ്മാസബിപന വബിവബിധ
കമ്മാറഗറബികളമ്മായടൈം ഓടരമ്മാ കമ്മാറഗറബിപയയടൈം പല
വബിഭമ്മാഗങളമ്മായടൈം തബിരബികമ്മാനുള്ള സസൗകരഭ്യമുണ്ടറ്റ്. 
പരമമ്മാവധബി 3 കമ്മാറഗറബി വപരയടൈം ഒന്നമ്മാമപത
കമ്മാറഗറബിയബില 12, രണ്ടുടൈം മൂനടൈം കമ്മാറഗറബികളബില 
6 വപരയടൈം വബിഭമ്മാഗങളമ്മായടൈം തബിരബികമ്മാന് പറടൈം. 
ഒന്നമ്മാമപത കമ്മാറഗറബിയബില കമ്മാസ്സുകപള
ഡബിവബിഷനുകളമ്മായബി തബിരബികമ്മാടൈം. 

ഇതബിനമ്മായബി Divide year by selecting

categories കബികറ്റ് പചയ ടശഷടൈം Number of

categories എന്നബിടതറ്റ് 1 എനടൈം അതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ
Category 1(you can select 2-12 divisions) 
എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ ഡബിവബിഷനുകളപട എണവുടൈം
അതബിനറ്റ് ടനപര ഡബിവബിഷനുകളപട ടപരുടൈം നലകബി OK കബികറ്റ് പചയ്യുക.



അടപ്പെമ്മാള് പ്രതഭ്യക്ഷപപ്പെടുന്ന ടബമ്മാകബില OK കബികറ്റ് പചയ്യുന്നടതമ്മാപട ഡബിവബിഷനുകള് (ഈ 
ടസമ്മാഫറ്റ് പവയറബില Group എന്നമ്മാണറ്റ് വബിവക്ഷബിച്ചബിട്ടുള്ളതറ്റ്) സൃഷബികപപ്പെട്ടറ്റ് കഴബിയടൈം.

ഡബിവബിഷനുകള്ക്കുള്ളബിപല വബിഭജനങള്

ഡബിവബിഷനുകള്ക്കുള്ളബിപല വബിഭജനങള് രണ്ടറ്റ് തരതബിലമ്മായബിരബിക്കുടൈം.
1. ഒടര തരതബിലള്ള വബിഭജനങള് എലമ്മാ ഡബിവബിഷനബിലടൈം വരബിക. ഉദമ്മാഹെരണമമ്മായബി 

മലയമ്മാളടൈം, അറബബി, സടൈംസ്കൃതടൈം എന്നബിങപനടയമ്മാ, ഹെയര് പസകണ്ടറബിയബിപല 
ഫബിസബികറ്റ് ലമ്മാബറ്റ്, പകമബിസബി ലമ്മാബറ്റ് എന്നബിങപനടയമ്മാ ടപമ്മാപല പല തരടൈം കുട്ടബികള് എലമ്മാ 



ഡബിവബിഷനബിലമുണ്ടമ്മാകുക. അതരടൈം സന്ദേര്ഭതബില രണ്ടമ്മാമപത കമ്മാറഗറബി കൂടബി ഉപടയമ്മാഗബികമ്മാടൈം. 

ഹെയര് പസകണ്ടറബിയബില ഒരു പടക്ഷ ഈ രണ്ടറ്റ് തരടൈം കുട്ടബികളടൈം ഒരു കമ്മാസബില 
ഉണ്ടമ്മാവുകയടൈം പചയമ്മാടൈം. അങപനയമ്മാപണങബില മൂന്നമ്മാമപത കമ്മാറഗറബി കൂടബി നമുകറ്റ് 
ഉപടയമ്മാഗബികമ്മാടൈം.



2. ടമല പറഞ്ഞതു ടപമ്മാലള്ള വബിഭജനങള് ചബില ഡബിവബിഷനുകളബില മമ്മാതടൈം 
വരബിക. അതരടൈം സന്ദേര്ഭതബില ടനരപത സൃഷബികപപ്പെട്ട Group നുള്ളബില Sub group

കള് ഉള്പപ്പെടുത്തുകയമ്മാണറ്റ് ടവണ്ടതറ്റ്.

ഇതബിനറ്റ് Data ടമ്മാബബിപല Students – Sub groups കബികറ്റ് പചയ്യുക.

തുറനവരുന്ന ജമ്മാലകതബില Year(കമ്മാസറ്റ് ), ടവണ്ട Group(ഡബിവബിഷന്) എന്നബിവ പസലകറ്റ് 
പചയറ്റ് Add

ബട്ടണ്
കബികറ്റ്
പചയ്യുക.



തുറനവരുന്ന ജമ്മാലകതബില Name എന്ന ടകമ്മാളതബില സബറ്റ് ഗ്രൂപ്പെബിപന്റെ ടപരറ്റ് ടടപ്പെറ്റ് പചയറ്റ് 
Add ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ഇപ്രകമ്മാരടൈം ആവശഭ്യമുള്ളത സബറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള് ടചര്ക്കുക.

വബിഷയങള് ടചര്കമ്മാന്

Data ടമ്മാബബില നബിന്നറ്റ്  Subjects കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

തുറന വരുന്ന ജമ്മാലകതബില Add കബികറ്റ് പചയറ്റ് ഒരു വബിഷയതബിപന്റെ ടപരറ്റ് ചുരുകബി മമ്മാതടൈം 
ടടപ്പെറ്റ് പചയ്യുക. (ഉദമ്മാ: ഇടൈംഗതീഷബിനറ്റ് Eng). OK കബികറ്റ് പചയ്യുക.
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ഇപ്രകമ്മാരടൈം എലമ്മാ വബിഷയങളടൈം ടചര്തറ്റ്  Close കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ടചര്ത ഒപരണടൈം നതീകടൈം പചയമ്മാന് പസലകറ്റ് പചയറ്റ് Remove കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

തബിരുതണപമങബില പസലകറ്റ് പചയറ്റ് Rename കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി.

വര്കറ്റ് അടലമ്മാട്ടറ്റ്പമന്റെറ്റ്   ടചര്കമ്മാന്

ഓടരമ്മാ ഡബിവബിഷനബിലടൈം ഓടരമ്മാ വബിഷയവുടൈം ആരമ്മാണറ്റ് പഠബിപ്പെബിക്കുന്നതറ്റ്, ആഴ്ചയബില എത 
പബിരതീ ഡറ്റ് ആണറ്റ് എന്നബിങപനയള്ള വബിവരങളമ്മാണറ്റ് ഇവബിപട ടചര്ടകണ്ടതറ്റ്. 

അതബിനറ്റ് Data ടമ്മാബബില നബിന്നറ്റ്  Activities കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

ഇടപ്പെമ്മാള്
തുറന
വരുന്ന
ജമ്മാലകതബില
Add കബികറ്റ്
പചയ്യുക.
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ഇടപ്പെമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന ജമ്മാലകതബില തമ്മാപഴ കമ്മാണുന്ന Years, Groups, Subgroups എന്നബിവയബില 
Years, Subgroups എന്നബിവ അണ്പചകറ്റ് പചയ്യുക. ഇടപ്പെമ്മാള് Students എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ 
ഡബിവബിഷനുകള് മമ്മാതടൈം കമ്മാണബിക്കുടൈം.

ഈ ടപജബില നമ്മാടൈം 5 കമ്മാരഭ്യങള് പചയണടൈം.
1. അധഭ്യമ്മാപകപന / അധഭ്യമ്മാപബികപയ പതരഞ്ഞടുകണടൈം. അതബിനറ്റ് Teachers എന്നതബിപന്റെ 

തമ്മാപഴയള്ള ടബമ്മാകബില നബിന്നറ്റ് അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ ടപരറ്റ് ഡബറ്റ്ള് കബികറ്റ് പചയണടൈം. 
2. വബിഷയടൈം ഏതമ്മാപണന്നറ്റ് തതീരുമമ്മാനബികണടൈം. അതബിനറ്റ് Subjects എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴയള്ള 

ടകമ്മാടൈംടബമ്മാ ടബമ്മാകബില നബിന്നറ്റ് വബിഷയടൈം പതരപഞ്ഞടുകണടൈം.
3. ഏതറ്റ് ഡബിവബിഷനമ്മാപണന്നറ്റ് പതരഞ്ഞടുകണടൈം. അതബിനറ്റ് Students എന്നതബിപന്റെ 

തമ്മാപഴയള്ള ടബമ്മാകബില നബിന്നറ്റ് ഡബിവബിഷന് ഡബറ്റ്ള് കബികറ്റ് പചയ്യുക.



4. പതരപഞ്ഞടുത വബിഷതബിനറ്റ് ആഴ്ചയബില എത പബിരതീഡറ്റ് ഉപണ്ടന്നറ്റ് പറയണടൈം. അതബിനറ്റ് 
Split എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴയള്ള ടബമ്മാകബില എണടൈം ടചര്ക്കുകയമ്മാണറ്റ് ടവണ്ടതറ്റ്.

5. പബിരതീഡുകള് തുടര്ച്ചയമ്മായബി വരണടമമ്മാ ടവടണ്ട എന്നറ്റ് തതീരുമമ്മാനബികണടൈം. Consecutive 

എന്നതബിനറ്റ് ടചര്ന്ന സമചതുരതബില ടബികറ്റ് മമ്മാര്കറ്റ് ഉപണ്ടങബില തുടര്ച്ചയമ്മായബി 
വരണപമനടൈം ആ ടബികറ്റ് മമ്മാര്കറ്റ് ഒഴബിവമ്മാകബിയമ്മാല തുടര്ച്ചയമ്മായബി വരരുതറ്റ് എനമമ്മാണറ്റ് 
അര്തടൈം. ടഹെസ്കൂള് കമ്മാസബിപല ഐടബി പ്രമ്മാകബികല ടപമ്മാപല തുടര്ച്ചയമ്മായബി വടരണ്ട 
വബിഷയങള്കറ്റ് ടബികറ്റ് മമ്മാര്കറ്റ് ഇടുകയടൈം മറള്ളവകറ്റ് അതറ്റ് ഒഴബിവമ്മാക്കുകയടൈം പചയണടൈം. 

ഇതയടൈം കഴബിഞ്ഞമ്മാല Add കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ഇനബി അടത അധഭ്യമ്മാപകനറ്റ് അടത കമ്മാസബില തപന്ന മപറമ്മാരു വബിഷയടൈം കൂടബി ഉപണ്ടങബില 
അടുത വബിഷയടൈം പതരപഞ്ഞടുതറ്റ് പബിരതീഡബിപന്റെ എണടൈം നലകബി Add കബികറ്റ് പചയമ്മാടൈം. 
അപലങബില മപറമ്മാരു കമ്മാസബില അടത വബിഷയടൈം ഉപണ്ടങബില  ഡബിവബിഷന് ലബിസബിപന്റെ 
വലതുവശത്തുള്ള Selected എന്ന ടബമ്മാകബിനറ്റ് തമ്മാപഴയള്ള Clear കബികറ്റ് പചയ ടശഷടൈം ടവണ്ട 
ഡബിവബിഷന് ഡബബിള് കബികറ്റ് പചയറ്റ് Add കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി. 

പ്രസ്തുത അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ എലമ്മാ വബിഷയങളടൈം ഇപ്രകമ്മാരടൈം ടചര്തറ്റ് കഴബിഞ്ഞമ്മാല ഡബിവബിഷന് 
ലബിസബിപന്റെ വലതുവശത്തുള്ള Selected എന്ന ടബമ്മാകബിനറ്റ് തമ്മാപഴയടൈം ടതീടച്ചഴറ്റ് ലബിസബിപന്റെ 
വലതുവശത്തുള്ള Selected എന്ന ടബമ്മാകബിനറ്റ് തമ്മാപഴയമുള്ള Clear ബട്ടണുകള് കബികറ്റ് പചയ്യുക.
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തുടര്ന്നറ്റ് അടുത അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ ടപരറ്റ് ഡബറ്റ്ള് കബികറ്റ് പചയറ്റ് ടമല പറഞ്ഞ ടപമ്മാപല 
അടദ്ദേഹെതബിപന്റെ വബിഷയങളടൈം പബിരതീഡുകളടൈം ടചര്ക്കുക. ഇങപന മുഴുവന് അധഭ്യമ്മാപകരുപടയടൈം 
മുഴുവന് വബിഷയങളടൈം പബിരതീഡുകളടൈം ടചര്കണടൈം.

മുഴുവന് വബിവരങളടൈം ടചര്തറ്റ് കഴബിഞ്ഞമ്മാല Close ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക. Activities 

ജമ്മാലകവുടൈം ടകമ്മാസറ്റ് പചയ്യുക.

നമ്മാടൈം ടചര്ത വബിവരങള് ശരബിയമ്മാടണമ്മാ എന്നറ്റ് പരബിടശമ്മാധബികമ്മാന് Data എന്ന ടമ്മാബബിപല 
Advanced എന്നതബില കബികറ്റ് പചയറ്റ് Teachers Statistics പസലകറ്റ് പചയമ്മാല ഓടരമ്മാ 
അധഭ്യമ്മാപകര്ക്കുടൈം നലകബിയ ആപക പബിരതീഡുകളപട എണവുടൈം, Students Statistics കബികറ്റ് 
പചയമ്മാല ഓടരമ്മാ കമ്മാസബിടലക്കുടൈം എത പബിരതീഡുകള് നലകബിപയനടൈം കമ്മാണമ്മാവുന്നതമ്മാണറ്റ്.

ടചര്ത ഒരു വബിവരടൈം നതീകടൈം പചയമ്മാന് പസലകറ്റ് പചയറ്റ് Remove കബികറ്റ് പചയണടൈം. 
തബിരുതണപമങബില പസലകറ്റ് പചയറ്റ് Modify കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി.

ചബില നബിയന്ത്രണങള്

നമ്മുപട രതീതബിയനുസരബിച്ചറ്റ് എലമ്മാ ദബിവസവുടൈം ആദഭ്യപബിരതീഡറ്റ് അതതറ്റ് കമ്മാസറ്റ് 
ടതീടച്ചഴബിനമ്മാണടലമ്മാ നലകമ്മാറുള്ളതറ്റ്. അതുടപമ്മാപല ആദഭ്യ പബിരതീഡറ്റ് ടപമ്മാപലയള്ള ചബില 



പബിരതീഡുകളബില കമ്മായബികടൈം, സടൈംഗതീതടൈം തുടങബിയ പസ്പെഷഭ്യല വബിഷയങള് വരമ്മാന് പമ്മാടബില, ഐടബി 
പ്രമ്മാകബികല തുടര്ച്ചയമ്മായ പബിരതീഡുകളബില തപന്ന വരണടൈം, ചബിലടപ്പെമ്മാള് രണ്ടറ്റ് ഡബിവബിഷനുകള് 
കബറ്റ് പചയറ്റ് ഒടര അധഭ്യമ്മാപകനറ്റ് പകമ്മാടുകണടൈം, അധഭ്യപകര്കറ്റ് തുടര്ച്ചയമ്മായബി എത പബിരതീഡറ്റ് 
വപര ആകമ്മാപമന്നറ്റ് നലകുക എന്നബിങപനയള്ള ആവശഭ്യങളടൈം ഉണ്ടമ്മാകമ്മാടൈം. പടക്ഷ 
ടസമ്മാഫറ്റ് പവയര് തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന ടടടൈംടടബബിളബില എലമ്മാ ദബിവസവുടൈം അങപന തപന്ന 
വനപകമ്മാള്ളണപമന്നബില. എന്നമ്മാല ടസമ്മാഫറ്റ് പവയറബില ചബില ക്രമതീകരണങള് വരുതബിയമ്മാല 
ഇപതലമ്മാടൈം സമ്മാധബിക്കുടൈം. Time എന്ന ടമ്മാബബിലമ്മാണറ്റ് ഇതബിനുള്ള സസൗകരഭ്യങളള്ളതറ്റ്. ഇവബിപട 
അധഭ്യമ്മാപകര്ടകമ്മാ വബിഷയങള്ടകമ്മാ ഡബിവബിഷനുകള്ടകമ്മാ ഇതരടൈം പ്രടതഭ്യകതകള് നലകമ്മാന് 
കഴബിയടൈം.

ആദഭ്യ പബിരതീഡറ്റ് കമ്മാസറ്റ് ടതീച്ചര്കറ്റ്

 അതബിനറ്റ് Time എന്ന ടമ്മാബബില   Activities കബികറ്റ് പചയ്യുടമമ്മാള് കബിട്ടുന്ന ലബിസബില നബിന്നറ്റ് An

activity has a preferred starting time തുറക്കുക.

തുറനവരുന്ന വബിന്ടഡമ്മായബില Add കബികറ്റ് പചയ്യുക. 



ഇടപ്പെമ്മാള് തുറന വരുന്ന ജമ്മാലകമമ്മാണറ്റ് ചുവപട നലകബിയബിട്ടുള്ളതറ്റ്. 

ഈ ജമ്മാലകതബില 7 കമ്മാരഭ്യങള് പചടയണ്ടതുണ്ടറ്റ്. (തമ്മാപഴ പകമ്മാടുതബിട്ടുള്ള ചബിതടൈം ശ്രദബിക്കുക.)

1. Teacher എന്നതബിപന്റെ തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ ടപരറ്റ് പതരപഞ്ഞടുക്കുക.

2. Student Set എന്നതബിപന്റെ തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് ഡബിവബിഷന് പതര പഞ്ഞടുക്കുക. ഇടപ്പെമ്മാള് പ്രസ്തുത 
അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ ആ കമ്മാസബിപല പബിരതീഡുകള് Activity എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴയള്ള 
ടകമ്മാളതബില ടലമ്മാഡറ്റ് പചയ്യുടൈം.

3. ആ ടകമ്മാളതബില കബികറ്റ് പചയറ്റ് ഒന്നമ്മാമപത Activity പസലകറ്റ് പചയ്യുക. ഇവബിപട ഒരു 
കമ്മാരഭ്യടൈം പ്രടതഭ്യകടൈം ശ്രദബികണടൈം. നമ്മാടൈം ഒരു അധഭ്യമ്മാപകനറ്റ് ഒരു ഡബിവബിഷനബില ഒരു 
വബിഷയതബിപന്റെ പബിരതീഡുകള് ടചര്ക്കുടമമ്മാള് ഓടരമ്മാ പബിരതീഡബിനുടൈം ടസമ്മാഫറ്റ് പവയര് ഓടരമ്മാ 
ഐ.ഡബി നലകുനണ്ടറ്റ്. ഉദമ്മാഹെരണതബിനറ്റ്, ആദഭ്യമമ്മായബി മബിനബി ടതീച്ചര്കറ്റ് 10 A യബില 
മലയമ്മാളതബിനറ്റ് 5 പബിരതീഡറ്റ് ആണറ്റ് നമ്മാടൈം ടചര്ക്കുന്നപതങബില 1 മുതല 5 വപര 
ഐ.ഡബിയള്ള 5 ആകബിവബിറബികളമ്മാണറ്റ് നബിര്മബികപപ്പെടുന്നതറ്റ്. Activities ലബിസബില ഇവ 
ഇങപന കമ്മാണമ്മാടൈം.
1- 1/5- Mini- Mal- 10A
2- 1/5- Mini- Mal- 10A
3- 1/5- Mini- Mal- 10A
4- 1/5- Mini- Mal- 10A
5- 1/5- Mini- Mal- 10A
ഇതബില ഒന്നമ്മാമടതതറ്റ് ടവണടൈം ആദഭ്യടൈം പതരഞ്ഞടുടകണ്ടതറ്റ്.

4. തുടര്ന്നറ്റ് Day എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് Monday പതരഞ്ഞടുകണടൈം.



5. Start hour എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് ഒന്നമ്മാമപത പബിരതീഡറ്റ് പതരഞ്ഞടുക്കുക.

6. Permanently locked എന്നതബിനറ്റ് ടബികറ്റ് പചയബിട്ടുണ്ടറ്റ് എന്നറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

7. ടശഷടൈം Add constraint കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ഇനബി ടടടൈംടടബബിള് ജനടറററ്റ് പചയമ്മാല തബിങളമ്മാഴ്ച ആദഭ്യ പബിരതീഡറ്റ് എടപ്പെമ്മാഴുടൈം ഈ ടതീച്ചര്കറ്റ് 
തപന്നയമ്മായബിരബിക്കുടൈം വരബിക. ഇടതടപമ്മാപല Activity ടകമ്മാളതബില വതീണ്ടുടൈം കബികറ്റ് പചയറ്റ് 
രണ്ടമ്മാമപത ഐ.ഡബി പതരഞ്ഞടുതറ്റ് Day ടകമ്മാളതബില Tuesday പതരഞ്ഞടുകണടൈം. ഇങപന
ഓടരമ്മാ ഐ.ഡബികളമ്മായബി പതരഞ്ഞടുതറ്റ് ഓടരമ്മാ ദബിവസതബിനുടൈം നലകണടൈം. 
ഇവബി പട 1 മുതല പറഞ്ഞ എലമ്മാ കമ്മാരഭ്യങളടൈം ഓടരമ്മാ കമ്മാസറ്റ് ടതീച്ചര്ക്കുടൈം  ആവര്തബികണടൈം.

ടഹെസ്കൂളബിപല ഐടബി ലമ്മാബറ്റ് പബിരതീഡറ്റ്

ടഹെസ്കൂളബില സമ്മാധമ്മാരണ IT ലമ്മാബറ്റ് തുടര്ച്ചയമ്മായ 2 പബിരതീഡബില വരതക വബിധമമ്മാണറ്റ് 
പചയമ്മാറുള്ളതടലമ്മാ. ടസമ്മാഫറ്റ് പവയറബില അങപനതപന്ന വരണപമന്നബില. പബിരതീഡുകള് 
തുടര്ച്ചയമ്മായബിതപന്ന വരണപമങബില ആദഭ്യടൈം നമ്മാടൈം ഓടരമ്മാ കമ്മാസബിലടൈം എപതമ്മാപക പബിരതീഡബിലമ്മാണറ്റ്
ഐടബി പ്രമ്മാകബികല വടരണ്ടപതന്നറ്റ് തതീരുമമ്മാനബികണടൈം. അതബിനറ്റ് ടശഷടൈം അതബിനറ്റ് Time എന്ന 
ടമ്മാബബില   Activities കബികറ്റ് പചയ്യുടമമ്മാള് കബിട്ടുന്ന ലബിസബില നബിന്നറ്റ് A set of activities has a set of 

preferred starting time തുറക്കുക.

1 2

3

4 5

6

7



തുറനവരുന്ന വബിന്ടഡമ്മായബില Add കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

ഇടപ്പെമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന ജമ്മാലകതബില Teacher, Student set, Subject എന്നബിവ പതരപഞ്ഞടുക്കുക.

ടശഷടൈം Set all not allowed ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക. ഇടപ്പെമ്മാള് എലമ്മാ പബിരതീഡുകളടൈം ടബമ്മാകറ്റ് 
പചയതമ്മായബി കമ്മാണമ്മാടൈം. ഇവബിപട X അടയമ്മാളമുള്ളവ ടബമ്മാകറ്റ് പചയ പബിരതീഡുകപളയടൈം 
ശൂനഭ്യമമ്മായബിട്ടുള്ളവ ഉപടയമ്മാഗബികമ്മാവുന്ന പബിരതീഡുകപളയമമ്മാണറ്റ് സൂചബിപ്പെബിക്കുന്നതറ്റ്. 



തുടര്ന്നറ്റ് ഏതറ്റ് പബിരതീഡുകളകളബിലമ്മാടണമ്മാ പ്രസ്തുത വബിഷയടൈം വടരണ്ടതറ്റ് ആ പബിരതീഡുകളബില കബികറ്റ് 
പചയറ്റ്    X അടയമ്മാളടൈം ഒഴബിവമ്മാക്കുക. Add കബികറ്റ് പചയ്യുക. ഇപ്രകമ്മാരടൈം എലമ്മാ കമ്മാസബിടലയടൈം 
പബിരതീഡുകള് ടരഖപപ്പെടുതബിയ ടശഷടൈം close കബികറ്റ് പചയ്യുക. 

പസ്പെഷഭ്യല വബിഷയങള്

സടൈംഗതീതടൈം, കമ്മായബികടൈം, പ്രവര്തബി പരബിചയടൈം, കല ടപമ്മാലള്ള പസ്പെഷഭ്യല വബിഷയങള്കറ്റ് 
ആദഭ്യപബിരതീടഡമ്മാ മടറമ്മാ ഒഴബിവമ്മാടകണ്ടതുടൈം ഒരമ്മാവശഭ്യമമ്മായബിരബിക്കുടൈം. അതബിനുടൈം ഇടതടപമ്മാപല ഒരു 
constraint ടചര്ക്കുകയമ്മാണറ്റ് ടവണ്ടതറ്റ്. അതബിനറ്റ് Time ടമ്മാബബില Teachers കബികറ്റ് പചയറ്റ് തുറന 
വരുന്ന ലബിസബില നബിന്നറ്റ് A teacher's not available times എന്നതറ്റ് പതരഞ്ഞടുകണടൈം. 



ഇടപ്പെമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന തമ്മാപഴ കമ്മാണുന്ന ടപമ്മാലള്ള ടപജബില Add ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ഇടപ്പെമ്മാള് തുറന വരുന്ന ടപജബില Teacher എന്നതബിപന്റെ തമ്മാപഴ നബിനടൈം അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ / 
അധഭ്യമ്മാപബികയപട ടപരറ്റ് പതരപഞ്ഞടുതറ്റ് ഒഴബിവമ്മാടകണ്ട പബിരതീഡുകളബില കബികറ്റ് പചയണടൈം. 

അടപ്പെമ്മാള് ആ പബിരതീഡുകളബില X അടയമ്മാളടൈം വതീഴുടൈം. ടശഷടൈം Add കബികറ്റ് പചയ്യുക.



ഇടതടപമ്മാപല ഏപതങബിലടൈം പബിരതീഡുകള് സബിരമമ്മായബി ഒഴബിച്ചബിടടണ്ട എലമ്മാവപരയടൈം ടചര്ത 
ടശഷടൈം Close ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയമ്മാടൈം.

തുടര്ച്ചയമ്മായബി വരമ്മാവുന്ന പബിരതീഡുകളപട എണടൈം

ഒരു അധഭ്യമ്മാപകനറ്റ് / അധഭ്യമ്മാപബികകറ്റ് തുടര്ച്ചയമ്മായബി എത പബിരതീഡുകള് വപര ആകമ്മാടൈം 
എന്നതറ്റ് നബിജപപ്പെടുതല നബിര്ബന്ധമല. എന്നമ്മാല ചബിലടപ്പെമ്മാള് ചബില ദബിവസങളബില 
ചബിലര്പകങബിലടൈം എലമ്മാ പബിരതീഡുടൈം വരബികയടൈം ചബില ദബിവസങളബില ഒരു പബിരതീഡുടപമ്മാലടൈം 
വരമ്മാതബിരബിക്കുകയടൈം പചയ്യുന്ന അവസ ഉണ്ടമ്മാടയകമ്മാടൈം. ഇതറ്റ് ഒഴബിവമ്മാകമ്മാന് തുടര്ച്ചയമ്മായബി എത 
പബിരതീഡറ്റ് വപര ആകമ്മാടൈം എന്നറ്റ് നബിജപപ്പെടുതബി നലകുകയമ്മാണറ്റ് ടവണ്ടതറ്റ്. അതബിനറ്റ് Time എന്ന 
ടമ്മാബബില Teachers കബികറ്റ് പചയറ്റ് തുറനവരുന്ന ലബിസബില നബിന്നറ്റ് Max hours continuously for all 

teachers പതരഞ്ഞടുക്കുക.



തുറനവരുന്ന ടപജബില Add കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ഇടപ്പെള് കബിട്ടുന്ന ടപജബില Max hours contoinuously എന്നതബിനറ്റ് ടനപരയള്ള ടബമ്മാകബില നബിന്നറ്റ് 
പബിരതീഡബിപന്റെ എണടൈം പതരഞ്ഞടുതറ്റ് Add constraint കബികറ്റ് പചയ്യുക.

തുറനവരുന്ന ടപജബില OK കബികറ്റ് പചയ ടശഷടൈം മുന് ജമ്മാലകങപളലമ്മാടൈം Close പചയ്യുക.

ഈ പസറബിടൈംഗറ്റ്സറ്റ് ചബിലര്കറ്റ് മമ്മാതടൈം മതബിപയങബില Time എന്ന ടമ്മാബബില Teachers കബികറ്റ് 
പചയറ്റ് തുറനവരുന്ന ലബിസബില നബിന്നറ്റ് Max hours continuously for a teacher ആണറ്റ് 
പതരഞ്ഞടുടകണ്ടതറ്റ്.



തുറനവരുന്ന ടപജബില Add കബികറ്റ് പചയ്യുടമമ്മാള് കബിട്ടുന്ന ടപജബില അധഭ്യമ്മാപബികപയ 
പതരഞ്ഞടുക്കുക. Max hours continuously എന്ന ടകമ്മാളതബില തുടര്ച്ചയമ്മായബി വരമ്മാവുന്ന 
പരമമ്മാവധബി പബിരതീഡുകളപട എണടൈം നലകബി  Add constraint കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി.

ഡബിവബിഷനുകള് കബറ്റ് പചയമ്മാന്

ഒരു അധഭ്യമ്മാപകടനമ്മാ ഒന്നബിലധബികടൈം അധഭ്യമ്മാപകര്ടകമ്മാ പല ഡബിവബിഷനുകളബിപല ചബില 
പബിരതീഡുകള് കബറ്റ് പചയറ്റ് ഒടര സമയതറ്റ് തപന്ന വടരണ്ട സന്ദേര്ഭങള് ഉണ്ടമ്മാകമ്മാറുണ്ടറ്റ്. 
ഉദമ്മാഹെരണമമ്മായബി ഒരു കമ്മാസബിപല അറബബി പഠബിക്കുന്ന കുട്ടബികള് പല ഡബിവബിഷനുകളബിലമ്മാകുകയടൈം 
എന്നമ്മാല ഇവര്പകലമ്മാടൈം ഒടര സമയടൈം അറബബി പബിരതീഡറ്റ് വരബികയടൈം പചയണടൈം. ഇതരടൈം 



സന്ദേര്ഭങളബില ഉപടയമ്മാഗബികമ്മാവുന്നതറ്റ് A set of activities has same starting time ( day+hour)

എന്ന നബിയന്ത്രണമമ്മാണറ്റ്. അതബിനമ്മായബി Time എന്ന ടമ്മാബബിപല Activities കബികറ്റ് പചയറ്റ് 
തുറനവരുന്നതബില നബിന്നറ്റ് A set of activities has same starting time ( day+hour) കബികറ്റ് 
പചയ്യുക.

ഇടപ്പെമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന ജമ്മാലകതബില Add ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക.



അടപ്പെമ്മാള് കബിട്ടുന്ന ജമ്മാലകമമ്മാണറ്റ് തമ്മാപഴ.

ജമ്മാലകതബില തമ്മാഴറ്റ്ഭമ്മാഗത്തുള്ള Add multiple constraints കബികറ്റ് പചയ്യുക. ഇനബി
ജമ്മാലകതബില മുകള്ഭമ്മാഗത്തുള്ള Teacher എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് പബിരതീഡറ്റ് കബറ്റ് പചടയണ്ട 
ഒരു അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ / അധഭ്യമ്മാപബികയപട ടപരറ്റ്, Student set എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് ഡബിവബിഷന്,

Subject എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് വബിഷയടൈം എന്നബിവ പതരഞ്ഞടുക്കുക. ഇടപ്പെമ്മാള് ഈ 
പസലക്ഷനുകള്കനുസരബിച്ചുള്ള പബിരതീഡുകള് Activities എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ പ്രദര്ശബിപ്പെബിക്കുടൈം. ഇനബി 
All എന്ന ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയണടൈം.

അടപ്പെമ്മാള് ആ പബിരതീഡറ്റ് Selected എന്ന ടകമ്മാളതബിടലകറ്റ് പ്രതഭ്യക്ഷപപ്പെടുടൈം. 



തുടര്ന്നറ്റ് ഈ പബിരതീഡുകടളമ്മാപടമ്മാപ്പെടൈം കബറ്റ് പചടയണ്ട അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ / അധഭ്യമ്മാപബികയപട 
ടപരറ്റ്, അടദ്ദേഹെതബിപന്റെ കമ്മാസറ്റ്, വബിഷയടൈം എന്നബിവ പതരഞ്ഞടുതറ്റ് തമ്മാപഴയള്ള All കബികറ്റ് 
പചയ്യുക. 

ഇടപ്പെമ്മാള് ആ രണ്ടറ്റ് പസററ്റ് പബിരതീഡുകളടൈം Selected എന്ന ലബിസബില കമ്മാണമ്മാടൈം. ഇനബി Add 

constraint കബികറ്റ് പചയണടൈം.



അടപ്പെമ്മാള് ഓടരമ്മാ പസറബിടലയടൈം ഓടരമ്മാടന്നമ്മാടരമ്മാന്നമ്മായബി ആഡറ്റ് പചയ്യുന്ന സടന്ദേശടൈം 
പ്രതഭ്യക്ഷപപ്പെടുടൈം. എലമ്മാ ജമ്മാലകതബിലടൈം OK കബികറ്റ് പചയണടൈം. ഇടതമ്മാപട ആ പബിരതീഡുകപളലമ്മാടൈം 
ആഡറ്റ് പചയബിരബിക്കുടൈം. ഇനബിയടൈം ഇതരതബില പബിരതീഡുകള് ടചര്കണപമങബില Clear ബട്ടണ് 
കബികറ്റ് പചയ ടശഷടൈം ടമല പറഞ്ഞ കമ്മാരഭ്യങള് ആവര്തബിക്കുക. പൂര്തബിയമ്മായബി കഴബിഞ്ഞമ്മാല 
Close ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയമ്മാടൈം.

ചബില വബിഷയങള്കറ്റ് പ്രമ്മാധമ്മാനഭ്യടൈം

ഗണബിതടൈം, ഇടൈംഗതീഷറ്റ് ടപമ്മാലള്ള ചബില വബിഷയങള് അലസപബിരതീഡുകളബില വരമ്മാതബിരബികമ്മാന് 
ടടടൈംടടബബിള് നബിര്മബിക്കുടമമ്മാള് നമ്മാടൈം ശ്രദബികമ്മാറുള്ളതമ്മാണറ്റ്. അതരടൈം നബിയന്ത്രണടൈം 
നലകണപമങബില Time എന്ന ടമ്മാബബില Activities കബികറ്റ് പചയറ്റ് A set of activities has a set of 

preferred time slots പതരഞ്ഞടുകണടൈം.



ഇടപ്പെമ്മാള് ലഭബിക്കുന്ന തമ്മാപഴ കമ്മാണുന്ന ടപമ്മാലള്ള ടപജബില Add ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയ്യുക.

തുറന വരുന്ന ടപജബില Teacher എന്നതബിപന്റെ തമ്മാപഴ നബിനടൈം അധഭ്യമ്മാപകപന്റെ / 
അധഭ്യമ്മാപബികയപട ടപരറ്റ് പതരപഞ്ഞടുതറ്റ് ഒഴബിവമ്മാടകണ്ട പബിരതീഡുകളബില കബികറ്റ് പചയണടൈം. 

അടപ്പെമ്മാള് ആ പബിരതീഡുകളബില X അടയമ്മാളടൈം വതീഴുടൈം. ടശഷടൈം Add കബികറ്റ് പചയ്യുക.

ആവശഭ്യമമ്മായ എലമ്മാ പബിരതീഡുകള്ക്കുടൈം ഇടതടപമ്മാപല പചയടശഷടൈം Close ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയറ്റ് 
ജമ്മാലകടൈം അടകമ്മാടൈം.



ഇനബിയടൈം ഇതരടൈം ധമ്മാരമ്മാളടൈം നബിയന്ത്രണങള് വരുതമ്മാനുള്ള സമ്മാധഭ്യതകള് 
ഇവബിപടയണ്ടറ്റ്. രണ്ടറ്റ് വബിഷയങള് തുടര്ച്ചയമ്മായ പബിരതീഡുകളബില തപന്ന വരണടൈം, രണ്ടറ്റ് 
വബിഷയങള് ക്രമതബിലതപന്ന വരണടൈം, ചബില വബിഷയങള് ഒടര ദബിവസടൈം തപന്ന വരണടൈം 
ടപമ്മാലള്ളവ ഉദമ്മാഹെരണടൈം.

ഇനബി File – Save വഴബി ഫയല ടസവറ്റ് പചയ്യുക.

ടടടൈംപടബബിള് ജനടറഷന്

ഇനബി ടടടൈംടടബബിള് നബിര്മബികമ്മാനമ്മായബി Timetable എന്ന ടമ്മാബബിപല Generate ബട്ടണ് 
കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി. 

തുടര്ന്നറ്റ് വരുന്ന വബിന്ടഡമ്മായബില start ബട്ടണബില കബികറ്റ് പചയ്യുന്നടതമ്മാപട, മററ്റ് പ്രശ്നങള് 
ഇപലങബില ടടടൈംടടബബിള് നബിര്മമ്മാണടൈം തുടങടൈം. 

ഏപതങബിലടൈം നബിയന്ത്രണങള് തടസമുണ്ടമ്മാക്കുന്നതമ്മാപണങബില അതബിപന്റെ ലബിസടൈം കമ്മാരണവുടൈം 
കമ്മാണബിക്കുന്ന ജമ്മാലകമമ്മാണറ്റ് പ്രതഭ്യക്ഷപപ്പെടുക. 



അങപനപയങബില ആ
പ്രശ്നങള് പരബിഹെരബിച്ച
ടശഷടൈം വതീണ്ടുടൈം ജനടറററ്റ് പചയമ്മാല മതബി.

പൂര്തബിയമ്മായബികഴബിഞ്ഞമ്മാല പ്രതഭ്യക്ഷപപ്പെടുന്ന ജമ്മാലകതബില OK കബികറ്റ് പചയടശഷടൈം അടുത 
ജമ്മാലകവുടൈം ടകമ്മാസറ്റ് പചയമ്മാടൈം.

പ്രതതത്യേകക ശ്രദദ്ധിക്കുകപ്രതതത്യേകക ശ്രദദ്ധിക്കുക

ഓതരരോ പ്രരോവശത്യേക Generate കദ്ധികക്ക് ചചെയ്യുതമരോഴക ഒരു പുതദ്ധിയ 
ടടകതടബദ്ധിളരോണക്ക് ഉണരോകുക. ആദത്യേക ഉണരോകദ്ധിയ ടടകതടബദ്ധിള് കളയരോചത 
പുതദ്ധിയതക്ക് ജനതറേറക്ക് ചചെയ്യണചമെങദ്ധില് തരോചഴെ പറേയുന്ന രരീതദ്ധിയദ്ധില് അതദ്ധിചന്റെ 
ഒരു pdf തയരോറേരോകദ്ധി ചവകണക, അചല്ലെങദ്ധില് Home തഫരോള്ഡറേദ്ധിചലെ fet-
results എന്ന തഫരോള്ഡറേദ്ധിലുള്ള timetable എന്ന തഫരോള്ഡറേദ്ധിനകചത്തെ 
<filename>-single എന്ന തഫരോള്ഡര് തപരക്ക് മെരോറ്റുകതയരോ തവചറേരോരു 
തഫരോള്ഡറേദ്ധിനകതത്തെകക്ക് മെരോറ്റുകതയരോ ചചെയ്യണക. കരോരണക ഓതരരോ പ്രരോവശത്യേക 
ജനതറേറക്ക് ചചെയ്യുതമരോഴക ഈ തഫരോള്ഡറേദ്ധിചലെ ഫയലുകള് പുതുകചപ്പെടക.



ടടടൈംടടബബിള് പ്രബിന്റെറ്റ് പചയമ്മാന്

ടടടൈംടടബബിള് ജനടറററ്റ് പചയ ടശഷടൈം ടകമ്മാസറ്റ് പചയ്യുന്നതബിനറ്റ് മുമറ്റ് പ്രബിന്റെറ്റ് എടുകമ്മാനുള്ള 
സസൗകരഭ്യടൈം ടസമ്മാഫറ്റ് പവയറബിലണ്ടറ്റ്. അതബിനറ്റ്  Timetable എന്ന പമനുവബില നബിന്നറ്റ് Print കബികറ്റ് 
പചയ്യുക. ലഭബിക്കുന്ന ജമ്മാലകതബില ഏറവുടൈം മുകളബില ഇടതുഭമ്മാഗതറ്റ് കമ്മാണുന്ന ലബിസബില നബിന്നറ്റ് 
ആവശഭ്യമമ്മായതറ്റ് പതരപഞ്ഞടുക്കുക. അവബിപട Subgroups, Groups, Years, Teachers എന്നതീ 
ഓപറ്റ്ഷനുകള് കമ്മാണമ്മാടൈം. ഡബിവബിഷന് തബിരബിച്ചുള്ള ടടടൈംടടബബിളബിനറ്റ് Groups, അധഭ്യമ്മാപകരുപട 
ടടടൈംടടബബിളബിനറ്റ് Teachers എന്നബിവ പതരപഞ്ഞടുകമ്മാടൈം. Print എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ നബിന്നറ്റ് ടലഔട്ടറ്റ് 
പതരഞ്ഞടുകണടൈം. Days vertical ആണറ്റ് നലപതന്നറ്റ് ടതമ്മാനന. Options എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ 
ചുവപട നലകബിയബിട്ടുള്ളതു ടപമ്മാപല നല ഒരു ടപജറ്റ് പസറബിടൈംഗറ്റ്സറ്റ് നലകമ്മാടൈം. 
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Top mar: 30 mm Activate padding: 4 px
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ഇനബി Preview കബികറ്റ് പചയറ്റ് എങപനയമ്മായബിരബിക്കുപമന്നറ്റ് കമ്മാണമ്മാടൈം. Print കബികറ്റ് പചയറ്റ് 
പ്രബിന്റെര് പതരപഞ്ഞടുതറ്റ് print കബികറ്റ് പചയമ്മാടൈം. ഇവബിപട പ്രബിന്റെറബിപന്റെ ടപരബിനറ്റ് പകരടൈം print to file 

എന്നതറ്റ് പതരപഞ്ഞടുതമ്മാല ഒരു ടപരറ്റ് നലകബി ആ ഫയല pdf രൂപതബില നമ്മുപട 
കമമ്പ്യൂട്ടറബില സൂക്ഷബികമ്മാടൈം. ഇങപന പചയമ്മാല പബിന്നതീടറ്റ് എടപ്പെമ്മാള് ടവണപമങബിലടൈം നമുകറ്റ് പ്രബിന്റെറ്റ് 
പചയ്യുകയമമ്മാകമ്മാടൈം. 

പ്രബിന്റെബിടൈംഗറ്റ് മപറമ്മാരു രതീതബി

മുകളബില പറഞ്ഞ രതീതബിയബില പ്രബിന്റെറ്റ് പചയ്യുന്ന ടടടൈംടടബബിളബിനറ്റ് ടബമ്മാര്ഡര് ടലനുകള് 
ഉണ്ടമ്മാവബില എന്ന ടപമ്മാരമ്മായ്മയമ്മാണറ്റ് ഉള്ളതറ്റ്. ഇതുകൂടബി പരബിഹെരബിച്ചറ്റ് ടപടടടബബിള് പ്രബിന്റെറ്റ് 
പചയണപമങബില തമ്മാപഴ പറയന്ന രതീതബി അവലടൈംബബികമ്മാടൈം.



നബിര്മബിച്ച ടടടൈംടടബബിളകള് home ടഫമ്മാള്ഡറബിനകത്തുള്ള fet-results എന്ന ടഫമ്മാള്ഡറബിലമ്മാണറ്റ് 
ടസവറ്റ് പചയ്യുക. ഈ ടഫമ്മാള്ഡറബിനകതറ്റ് രണ്ടറ്റ് സബറ്റ് ടഫമ്മാള്ഡറുകളണ്ടമ്മാകുടൈം. 

timetables എന്ന ടഫമ്മാള്ഡറബിനുള്ളബില നമ്മാടൈം ടനരപത ടസവറ്റ് പചയടപ്പെമ്മാള് നലകബിയ 
ടപരബിടനമ്മാപടമ്മാപ്പെടൈം -single എന്ന ടപരബിലള്ള ടഫമ്മാള്ഡറബിനുള്ളബില html ടഫമ്മാര്മമ്മാറബിലമ്മാണറ്റ് 
ഫയലകള് കമ്മാണപപ്പെടുക. (school എന്നമ്മാണറ്റ് ടപരറ്റ് നലകബിയപതങബില school-single 

എന്നമ്മായബിരബിക്കുടൈം ടഫമ്മാള്ഡറബിപന്റെ ടപരറ്റ്.) 

ആ ഫയലകളബില നബിന്നറ്റ് <file name>_index.html എന്ന ഫയല തുറന്നമ്മാല നമ്മാടൈം 
നബിര്മബിച്ച ടടടൈംടടബബിള് പല രൂപതബിലടൈം ഭമ്മാവതബിലടൈം കമ്മാണമ്മാനുള്ള ലബിങ്കുകള് പ്രതഭ്യക്ഷപപ്പെടുടൈം. 

ഇതബിപല ഓടരമ്മാ view കബികറ്റ് പചയ്യുടമമ്മാഴുടൈം ഓടരമ്മാ രൂപതബിലള്ള ടടടൈംടടബബിള് കമ്മാണമ്മാന് 
കഴബിയടൈം. ഉദമ്മാഹെരണമമ്മായബി ഡബിവബിഷന് തബിരബിച്ചറ്റ് ദബിവസങളപട ടപരറ്റ് മുകളബില കമ്മാണുന്ന 
ടടടൈംടടബബിള് കമ്മാണണപമങബില Days Vertical എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ Groups നറ്റ് ടനപര കമ്മാണുന്ന 
view കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി. ഈ ഫയല പ്രബിന്റെറ്റ് പചയണപമങബില <file name>-single എന്ന 
ടഫമ്മാള്ഡറബിനകത്തുള്ള TIME <filename>_groups_days_horizontal.html എന്ന ഫയല 
LibreOffice Calc ല തുറകണടൈം. അതബിനറ്റ് ഫയലബില ടറററ്റ് കബികറ്റ് പചയറ്റ് Open with കബികറ്റ് 
പചയറ്റ് Other Application... കബികറ്റ് പചയറ്റ് LibreOffice Calc പതരഞ്ഞടുകണടൈം. തുറനവരുന്ന 
ഫയലബില ടവണ്ട തരതബിലള്ള ടഫമ്മാര്മമ്മാറകള് പചയറ്റ് പ്രബിന്റെറ്റ് പചയമ്മാടൈം. ഇതുടപമ്മാപല ഏതറ്റ് 
ഫയല ടവണപമങബിലടൈം പ്രബിന്റെറ്റ് പചയമ്മാടൈം.

ഒന്നല  ;   ഒരുപമ്മാടറ്റ് ടടടൈംടടബബിള്

ഈ ടസമ്മാഫറ്റ് പവയറബിപന്റെ മപറമ്മാരു പ്രടതഭ്യകതയമ്മാണറ്റ് ഒടര സമയടൈം ഒന്നബിലധബികടൈം 
ടടടടബബിളകള് നബിര്മബികമ്മാപമന്നതറ്റ്. ഇതബിനമ്മായബി Timetable എന്ന ടമ്മാബബിപല Multiple ആണറ്റ് 



കബികറ്റ് പചടയണ്ടതറ്റ്. 

ഇടപ്പെമ്മാള് തുറനവരുന്ന ജമ്മാലകതബിപല Number of timetables എന്നതബിനറ്റ് തമ്മാപഴ എത 
ടടടൈംടടബബിള് ജനടറററ്റ് പചയണപമന്നറ്റ് നലകണടൈം. 10 എന്നതമ്മാണറ്റ് സമ്മാധമ്മാരണ അവബിപട 
ഉണ്ടമ്മാകുക. എന്നബിട്ടറ്റ് Start ബട്ടണ് കബികറ്റ് പചയമ്മാല മതബി.

ഇങപന നബിര്മബിക്കുന്ന ടടടൈംടടബബിളകള് timetables എന്ന ടഫമ്മാള്ഡറബിനുള്ളബില <filename>-

multi എന്ന ടഫമ്മാള്ഡറബിനകതറ്റ് ഓടരമ്മാ ടഫമ്മാള്ഡറബിലമ്മായബി ഓടരമ്മാ ടടടൈംപടബബിള് കമ്മാണമ്മാടൈം. 
തമ്മാരതമഭ്യടൈം പചയറ്റ് ടവണ്ടതറ്റ് പതരപഞ്ഞടുകമ്മാമടലമ്മാ.

അബ്ദുല അസതീസറ്റ്. ടബി.എ
മമ്മാസര് പട്രെയബിനര്

ഐ. ടബി അററ്റ് സ്കൂള്
9745612144, 8547582144
azeezitschool@gmail.com
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