
ൈടംേടബള നിരമികാം  ;   േസാഫ്  െവയറിലെട  
ഐ.ടി അറ് സള തയാറാകിയ ഉബണവില ഉളെപടതിയിടള 

ഒര ൈടംെടബിള നിരമികാനള േസാഫ്റ്െവയര ആണ് ഇവിെട 
പരിചയെപടതനത്. FET എനാണ് േസാഫ്റ്െവയറിെന േപര്.

Applications-Accessories-Timetable Generator തറകക. തറന 
വരന വിനേഡാ താെഴ.

നാം നലേകണ വിവരങള ഇവയാണ്.
1. Institution Information

1.1 Institution Name
1.2 Comments

2. Days and hours
2.1 Days per week
2.2 Hours per day

3. Subjects
4. Teachers
5. Students

5.1 Years (forms, classes)
5.2 Groups
5.3 Subgroups

6. Activities

Institution Information   േചരകാന  



Data menu വില നിന് Institution Information - Institution 

Name കിക് െചയക. 

സളിെന േപര് ൈടപ് െചയ് ok കിക് െചയക. 

തടരന് Institution Information – Comments കിക് െചയ് Timetable 

എനം കെട വരഷവം ൈടപ് െചയ് ok കിക് െചയക.



Days and hours   േചരകാന  

Data menu വില നിന്  Days and hours - Days per week കിക് 
െചയക. 



5 ദിവസം / 6 ദിവസം; ഏതാേണാ േവണത് െസറ് െചയ് ok കിക് െചയക.

 

തടരന് Hours per day കിക് െചയ് 7 പിരീഡകള െസറ് െചയ് അവയ് 
ഉചിതമായ േപര് നലകി ok കിക് െചയക.



Subjects   േചരകാന  

Data menu വില നിന്  Subjects കിക് െചയക. തറന വരന 
വിനേഡായില Add subject കിക് െചയ് വിഷയങളെട േപരകള ചരകി 
മാതം നലകക. (ഉദാ: ഇംഗീഷിന് Eng). 



ഇപകാരം എലാ വിഷയങളം േചരത്  Close കിക് െചയക.



േചരത ഒെരണം നീകം െചയാന െസലക് െചയ് Remove current കിക് 
െചയക. തിരതണെമങില െസലക് െചയ് Rename current കിക് െചയാല 
മതി.
Teachers      േചരകാന  

Data menu വില നിന്  Teachers കിക് െചയക. തറന വരന 
വിനേഡായില Add teacher കിക് െചയ് അധയാപകരെട േപരകള ചരകി 
മാതം നലകക.



ഇപകാരം എലാ അധയാപകരെടയം േപരകള േചരത്  Close കിക് െചയക.

േചരത ഒരാെള നീകം െചയാന െസലക് െചയ് Remove current കിക് 
െചയക. തിരതണെമങില െസലക് െചയ് Rename current കിക് െചയാല 
മതി.
Students      േചരകാന   

ആദയം വരഷം േചരകണം. അതിന് Data menu വില നിന്  Students - 

Years കിക് െചയക. 

തറന വരന വിനേഡായില Add year കിക് െചയ് വരഷം(2011-2012) 

ൈടപ് െചയ് Close കിക് െചയക. 



േചരത വരഷം നീകം െചയാന െസലക് െചയ് Remove കിക് െചയക. 

തിരതണെമങില െസലക് െചയ് Modify കിക് െചയാല മതി. 
തടരന് Students - Groups കിക് െചയ് Add group െസലക് െചയ് 

കാസകള േചരത് Close െചയക. Group െകാണ് കാസകള ആണ് 
താലപരയം. 





േചരത കാസ് നീകം െചയാന െസലക് െചയ് Remove കിക് െചയക. 

തിരതണെമങില െസലക് െചയ് Modify കിക് െചയാല മതി.
ഡിവിഷനകള േചരകാന Students - Subgroups കിക് െചയ് കാസ് 

െസലക് െചയ് Add subgroup കിക് െചയ് ഡിവിഷനകള േചരത് Close 

െചയക.ഡിവിഷനകള േചരകേമാള കാസ് കടി േചരകണം. (ഉദാ; 10 A, 09 

B, 08 C)





േചരത ഡിവിഷന നീകം െചയാന െസലക് െചയ് Remove കിക് െചയക. 

തിരതണെമങില െസലക് െചയ് Modify കിക് െചയാല മതി.

Activities      േചരകാന  

Data menu വില നിന്  Activities കിക് െചയക. തറന വരന 
വിനേഡായില Add കിക് െചയക. 

വിനേഡായില താെഴ കാണന Show years, Show gruops എനിവ 
അണെചക് െചയ് show subgroup മാതം െചക് െചയക. 



Teachers എന േബാകില നിന് അധയാപകെന േപര് ഡബള കിക് െചയക. 

Subjects എനതിന് താെഴ നിന് വിഷയം െതരെഞടകക. Students എന 
േബാകില നിന് കാസിെന േപര് ഡബള കിക് െചയക. Split into.... 

Activities per week എനതിന് താെഴ ആഴയിലള പിരീഡകളെട എണം 
േചരകക. അഞിലധികം പിരീഡകള ഉെണങില If activities on same day, 

force consecutive എനത് അണെചക് െചയണം. ഇതയം കഴിഞാല Add 

current activities കിക് െചയക.

തടരന് കാസ്ലിസിെന വലതവശതള Selected എന േബാകിന് താെഴയള 
Clear കിക് െചയക. 

Enter here the
no of periods

in a week

Double Click here 
to select a Teacher

Select subject
from here

Double Click here
to select a Class

Click here(add 
current Constarints) to save

Click here not to set
consecutive periods in
the same day if periods

are more than 5



ഇനി അേത അധയാപകന തെന അേത വിഷയം തെന മെറാര കാസില കടി 
േചരകണെമങില കാസിെന േപര് ഡബള കിക് െചയ് പിരീഡകളെട എണം 
േചരത് Add current activities കിക് െചയാല മതി. അേത അധയാപകന 
തെന മെറാര വിഷയമാെണങില വിഷയം െതരെഞടത് കാസിെന േപര് 
ഡബള കിക് െചയ് പിരീഡകളെട എണം േചരത് Add current activities 

കിക് െചയണം. പസത അധയാപകെന എലാ വിഷയങളം ഇപകാരം േചരത് 
കഴിഞാല കാസ്ലിസിെന വലതവശതള Selected എന േബാകിന് 
താെഴയം ടീേചഴ് ലിസിെന വലതവശതള Selected എന േബാകിന് 
താെഴയമള Clear ബടണകള കിക് െചയക.

അടത അധയാപകെന േപര് ഡബള കിക് െചയ് ബാകി നടപടികള 
പരതീകരികക. ഇപകാരം മഴവന അധയാപകരെടയം മഴവന വിഷയങളം 
േചരകാവനതാണ്.

േചരത ഒരാെള നീകം െചയാന െസലക് െചയ് Remove current കിക് 



െചയക. തിരതണെമങില െസലക് െചയ് Rename current കിക് െചയാല 
മതി. മഴവന േചരത് കഴിഞാല Close ബടണ കിക് െചയക. Activities 

വിനേഡായം േകാസ് െചയക.

നാം േചരത വിവരങള ശരിയാേണാ എന് പരിേശാധികാന Statistics 

െമനവില നിന് Teacher statistics, Subject statistics, Student statistics 

എനിവ പരിേശാധികാം.

കാസ് ടീചരക് എലാ ദിവസവം ആദയ പിരീഡ് േചരകനതിന് Data - 

Time constraints – Activities  time constraints – An activity has a preferred 
starting time എന കമതില തറകക.



തറനവരന വിനേഡായില Add കിക് െചയക. അടത ജാലകതിലാണ് 
വിവരങള നലേകണത്. Teacher, Students set(കാസ്), Subject, Activity, 

Day, Start hour(പിരീഡ്) എനിവ െതരെഞടത് Add current constraint ല 
കിക് െചയക. 

ഓേരാ കാസിേലയം ഓേരാ ദിവസെത വീതം െസറ് െചയണം. Activity 

െതരെഞടകേമാള Id ശദിേകണതാണ്. ഓേരാ Id യിലള Activity 

ഓേരാ ദിവസേതക് െതരെഞടകണം. 5 പിരീഡള ഒര Activity 

േചരകേമാള ഓേരാ പിരീഡിനം ഓേരാ Id നലകെപടം. Activity യെട േപര് 
ശദികക. (ഉദാ: Act:T:ADK, S:Mal, St:10 A, Id:78, AGId:78, D:1, TD:5, 

A:yes. T അധയാപകെനയം S വിഷയെതയം St കാസിെനയം സചിപികന. 

തടരന് നലകിയിടള Id ആണ് ശദിേകണത്.)



IT ലാബ് േപാെല തടരചയായി പിരീഡകള വരണെമങില Data - Time 

constraints – Activities  time constraints – A setof activities has a set of 
preferred starting times എന കമതില തറകക.

തറനവരന വിനേഡായില Add കിക് െചയക. അടത ജാലകതില 
Teacher, Student set, Subject എനിവ െതരെഞടകക.



Set all slots not allowed ബടണ കിക് െചയക. തടരന് ഏത് 
പിരീഡകളകളിലാേണാ പസത വിഷയം വേരണത് ആ പിരീഡകളില കിക് 
െചയക. ശരിയാെണന് ഉറപാക് Add constraint കിക് െചയക. ഇങെന 
ഓേരാനം േരഖെപടതിയ േശഷം close കിക് െചയക. 

ഏറവം പതിയ Edubuntu 10.04 ല ബാങ് ഫീലഡ് Allowed െനയം X മാരക് 
െചയത് Not allowed െനയം ആണ് സചിപികനത്.

േസവ് െചയക. File – Save.

ഇനി ൈടംേടബള നിരമികാനായി Timetable – Generate new കിക് 
െചയക. 



തടരന് വരന വിനേഡായില start ബടണിലം അടത information box ല ok 

യിലം കിക് െചയക. 

നിരമിച ൈടംേടബള home folder/fet-results folder ലാണ് േസവ് 
െചയക. file name_index.html എന ഫയല തറനാല നാം നിരമിച 
ൈടംേടബള പല രപതിലം ഭാവതിലം കാണകയം പിന് െചയകയം 
െചയാം.

ഒേര സമയം ഒനിലധികം ൈടംെടബിളകള നിരമികകയമാവാം. 

അതിന് Timetable - Generate multiple varients കിക് െചയക. Home- Fet-

results ല ഓേരാ േഫാളഡറിലായി ഓേരാ ൈടംെടബിള കാണാം. താരതമയം 
െചയ് േവണത് െതരെഞടകാമേലാ.

അബല അസീസ് . ടി .എ
മാസര െടയിനര േകാരഡിേനറര

െകാലം


