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  : :   FFiilleeمنوی منوی 
 . در منوی فايل گزينه های زيادی مي باشد که به ترتيب توضيح داده خواهند شد

  OOppeenn//  FFiillee  ::  
و کليک دهد وبا انتخاب هرکدام نشان می   Projectايـن گزينه تمام فايلهای ساخته شده را در قسمت  

 .  می باشد که آدرس فايل را می دهدFolder قسمت ديگر .مورد نظر باز می باشدفايل  Openکردن 

در اينجا با انتخاب هر پروژه نام وزير پروژه .  باشدمي Project Group \ Project Name قسـمت ديگر 
 عالمت زدن آن    د که با  می باش                            قسمت ديگر جعبة    . بـودن را مشـخص مـی کـند        

 .تغييراتی اعمال کرد Activity IDميتوان در 
 

 
 

 .در قسمت پايين سه باکس وجوددارد

١( Overview                 قسمت .  کـه با انتخاب آن پنجره ای باز می شود که از دو قسمت تشکيل شده است
 و  TARGETS را نشان می دهد و قسمت دوم ازدو بخش            مـورد نظـر    اول مشخصـات پـروژه    

GENERAL        تشـکيل شده است؛ که بازدربخشGENERAL      مشخصات کلی پروژه درج شده 
 مي MS PROJECT  در BASE LINE کـه ايـن قسمت مثل   TARGETSاسـت و در بخـش   

 می باشد و با PROJECT CODESگزينة ديگر .  البته بعداً توضيح کامل داده خواهد شدباشدو

Exclusive
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ان در آن اطالعاتی از قبيل مدير پروژه، کلـيک کردن اين گزينه پنجره ای باز می شود که می تو     
 TRANSFERوضـعيت پـروژه و غـيره را در ايـنجا معرفی کرد و همچنين می توان از طريق                    

 پنجره باز می    TRANSFER انتقال داد پس با انتخاب        ديگرآنها را به اين پروژه     کـردن از پروژه   
 .شود

Transfer Will Overwrite Your Dictionary هـم يـا    انـتقال بد   کـهCancel  کنم با کليک کردنOK 
 را  Transfer در آن قراردارد و با انتخاب پروژة مورد نظر دکمة            پروژة بـاز می شود که تمام         اي پـنجره 

 .کليک کرده و انتقال صورت می گيرد

 
 

٢( Options                  قسمت .  کـه بـا انـتخاب آن پنجره ای باز می شودکه از دو قسمت تشکيل شده است
ـ  Layoutاول   د کـه در واقـع تصويری از پروژه را با يک نام ذخيره می کند و درابتدا                  ی باشـ  م

هاي  Layoutپروژه باز شود پس می توان بی نهايت         اي   Layoutميـتوان مشـخص کـرد با چه         
 عمل می کند و می توان   layout است که اين هم مثل       Filterقسمت دوم   . تعريف کرد گوناگون  

 . استفاده می شودAll Activityکرد که معموالً از با انتخاب هر فيلتری پروژه را باز 

٣( Access               کـه باانتخاب آن پنجره ای باز می شود که می توان يک User     برای پروژه انتخاب کرد 
کـه از ايـن قسـمت زمانـی کـه از شـبکه داريم استفاده ميکنيم بهره مي جوييم هم چنين اگر                       

Restricted     جعـبة     را انـتخاب کنـيم Restrictions  ن مـی شـودو از اين طريق می توان     روشـ
 . قرارداد و اين که با چه فيلتری فايل مورد نظر باز شودUserمحدوديت برای 
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 . در باالست۲شکل مربوط به گزينة 

 

 
 . در باالست۳شکل مربوط به گزينة 

 File \ Close 
 . فايل مورد نظر را بسته و از آن فايل خارج شودهاين گزينه باعث می شود ک

 File \ Page Setup 
 :از دو قسمت تشکيل شده است اين گزينه 

 

  PPrriinntt::الف الف 
  

جعبة .  گرفته شود  Printايـن قسـمت ابـتدا تعييـن مـی کنيم که از چه تاريخی تا چه تاريخی                   در
Activity Columns        چاپ  ستون فعاليت هااگـر عالمـت بخـورد به منظور اين است که فقط 

 .شود

 .  چاپ شودميله هاالمت بخورد به منظور آن است که فقط اگر ع      Barsجعبة 
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در صورت عالمت زدن فقط ستونهايی را چاپ ميکند         Show Visible Columns Onlyجعبة 
 .  را نمايش می دهد هاايش داده می شوند در غير اينصورت کل ستونمکه در صفحه ن

 Resource profileيم نمودار هشود که بخوازمانی فعال می       Resource/Cost Displayجعبة 
جعبة فوق فعال و را انتخاب می کنيم View/Resource Profileپس اول از منوی . را در چاپ ببينيم

 .دهدمی شودو اگر عالمت زده شود در انتهای چاپ نمودار منابع هم نمايش می 

    PPaaggee  SSeettttiinngg--بب
  

 

 ,Right, Leftو چهارگزينة . ات افقی را نشان می دهدد صفحا تعدPage Wide      Fit toگزيـنة  

Bottom و Top  گزينة بعدی . فاصـلة اطراف صفحه را مشخص می کنندTimescale Placement 
جعبة .  قرار می گيرد    هم پايين وهم باال    ا پايين و ي     تقويم درباال يا    می دهد  نشان    کـه اين گزينه   اسـت   

Margin Units        اطراف را مشخص می کندحاشيهنةواحد چهار گزي  

برای تمام   اين گزينهدر صـورت عالمت زدن       Show Timescale\Titles on all pageجعـبة  
 .شود در غير اينصورت فقط برای صفحة اول چاپ می شدهصفحات تقويم چاپ 
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در صـورت عالمت زدن برای تمام صفحات        Repeat Group Title At page Breaksجعـبة  
 .شود در غير اينصورت فقط برای صفحة اول چاپ می شدهعنوان چاپ 

در صورت عالمت زدن انتهای هرصفحه باز می ماند و       Mask Interior Page bordersجعـبة  
 .  زمانی استفاده می شود که کاغذ رولی باشد اين گزينهدر واقع

ـ   Resource/Cost Profile Maximum heightگزيـنة   ال مـی باشـد کـه گزينة    در صـورتی فع
Resource/Cost Displayعالمت خورده باشدو از اين طريق می توان ارتفاع نمودار را تعيين کرد  . 

 Includeپـنجرة آن بـاز می شود؛ اولين گزينة آن    Headerبـا کلـيک کـردن روی بـاکس      

Header On  می باشد که می توان انتخاب کرد کهHeaderت  در صفحة اول يا تمام صفحا
 . يا صفحة آخر يا هيچ کدام از صفحات نباشد

 .را به سه يا پنج قسمت تقسيم کرد Headerکه می توان   استDivide Header Into  قسمت بعد

 
 

 .  را تغيير دادHeaderکه می توان اندازة پهنای  Heightجعبة بعدی 

 . ميباشد Headerپنجرة آن باز می شود؛ که دقيقاً مثل  Footerبا کليک کردن روی جعبة  
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در صورتی که پرينتر رنگی نباشد می توان ديد که           Grayscaleبـا کلـيک کـردن روی جعبة          
 . رنگها به چه صورت ديده می شوند

 File / Print Preview  
  قبل اين گزينه هم از طريق منو باز ميشود وهم از طريق آيکوني که روی صفحه ديده ميشود ودرواقع

.ت راديد چاپ می توان صفحااز  

 File / Print  
   صفحاتدی يا چه می توان مشخص کرد که تمام صفحات؛ چه صفحات عموبـا انـتخاب ايـن گزينه   

 کنيم  Print To File است که اگر بخواهيم فايلی را  Print Optionقسمت بعد . افقـي چاپ شود 
  .  از اين گزينه استفاده ميکنيم

 File / Print  Setup 
همچنين صفحات به صورت افقی يا عمودی باشد را         . توان نوع پرينتر را انتخاب کرد     در ايـن پنجره می      

 . تعيين کرد و نيز سايز کاغذرا مشخص نمود

 
 

 File/Preview Picture 
 .اين گزينه برای ثبت يا گرفتن يک عکس می باشد

   :Editمنوی 
 Edit/Copy 

. را انتخاب می کنيم Copy گزينه Edit ابـتدا فعاليـتهای مـورد نظـر را انـتخاب کـرده، سپس ازمنوی             
وروش سوم ازروی   . را انتخاب کرد   Copyو    استفاده نموده   سمت راست  مـی توان از کليک    همچنيـن   
 .  انتخاب شودCopy منوی ابزار

 Edit/Paste 
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در اينجا دو   . با فعال کردن آن پنجره ای باز می شود        .  را فعال کرد   Pasteبـا روشـهای بـاال مـی توان          
 . که خود اين قسمت از پنج گزينه تشکيل شده است Rename Activities) اول: اردقسمت د

١( Rename Duplicates Only  انـتخاب اين گزينه تنها آنهايی را که متفاوت است را 
 .ميدهدتغيير 

٢( Rename All  انتخاب اين گزينه از شما می پرسد که نام تمام فعاليتها را تغيير دهد و
 . کندچه نامی را جايگزين 

٣( Prefix or Suffix    پيشـوند يـا پسـوند می باشند که اگر Prefix را انتخاب کنيم از 
 را  Suffixاگر  .  در ابتدای فعاليتها چه چيزی را اضافه کنيد         ميخواهيد شما می پرسد که   

 .. چه چيزی اضافه شود هاانتخاب کنيم از شما می پرسد که در انتهای فعاليت

٤( Auto – Increment  اسـت کـه يک مبنا را انتخاب می کند و در قسمت    گزيـنه ای
 . پايين تعيين می کنيم که چند تا چند تا اضافه شود

٥( Arithmetic Add است که مشخص می کند چه عددی را به فعاليت اضافه یگزينه ا 
 . کند

اين گزينه باعث می شود که اگر فعاليتی  Update Activities With Matching Ids:قسـمت دوم  
 . پی شودک باشد روی همان هم نام

 کپی کردن روابط هنگامدر صـورت عالمـت زدن            Paste External Relationshipsجعـبة  
 .پيش نيازی را در نظر می گيرد

 Edit/Paste Special 
 . کپی می کند Cellو هم بصورت خود  Textاين گزينه هم بصورت 

 Edit/Edit Activity 
 Activityود که يک فعاليت انتخاب شده باشد و با انتخاب اين گزينه جعبة اين گزينه زمانی فعال می ش

Formباز می شود و می توان تغييرات را اعمال کرد  . 
 Edit/Fill Cell 

ابتدا فعاليتهای مورد   ،   های بعدی البته در همان ستون کپی کنيم        سل را در    سلزمانـی کـه بخواهيم يک       
 Fill Cell گزينه Editپس از منوي )  کپي ميشود اولين سل ميباشدسلي که: نکته( ،نظـر را انتخاب کرده 

 . سپس اين تغييرات را می بينيدرا انتخاب کرده و
 Edit/Delete 
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 را کليک می کنيم از شما مي Deleteذف کنيم، آن را انتخاب کرده، سپس        حاگـر بخواهـيم فعاليتـی را        
البته زمانی که   . ام از گزينه ها را انتخاب کرد      رسـد آيا می خواهيد حذف شود يا نه که می توان هر کد             پ

 . پس بايد دوباره رابطه ها را ايجاد کرد رابطه ها هم حذف ميشودفعاليتی حذف می شود
 Edit/Find Activity 

اين گزينه برای پيدا کردن يک فعاليت ميباشد با انتخاب آن پنجره ای باز ميشود که دو قسمت دارد اول                    
رار داريم جستجو ميکند اما قسمت دوم درتمام فعاليت ها جستجو ميکند يعنی              کـه ق   Layout در همـان  

 .اگر فيلتر هم داشته باشيم کارجستجو راانجام ميدهد

 
 Edit/Dissove Activity 

 . ايجاد ميکندFS  عمل ميکند با اين اختالف که رابطهDeleteاين گزينه هم مانند 
 Edit/Extract Activity 

 ايجاد شود اما خود فعاليت از روي صفحه حذف نشود اما تمام             FSشود که رابطه    ايـن گزيـنه باعث مي     
 .روابط آن حذف ميشود

 Edit/Find Objects 
ايـن گزيـنه بـراي پـيدا کـردن يک تصوير يا يک متن ميباشد که با کليک کردن روي آن پنجره اي باز                         

 .ميشود که ميتوان انتخاب کرد که کدام تصوير پيدا شده يا پاک شود
 Edit/Select All 

 .اين گزينه تمام فعاليت ها را انتخاب ميکند
 Edit/Unselect 

 . است وفعاليت هائي را که انتخاب شده اند از حالت انتخاب خارج ميکندSelect Allاين گزينه عکس 
 Edit/Relationships 

در آن پيش نياز و     باانـتخاب ايـن گزينه روی فعاليتی که انتخاب شده است يک پنجره باز می شود که                   
را کليک کنيم باعث می شود که پنجرة         OKپـس نـياز فعاليـت انـتخاب شـده را نشان می دهد و اگر                 

. ديگـری بـاز و در آن نشـان مـی دهد که چه رابطی پيش نياز يا پس نياز يا پس نيازها با فعاليت دارد                         
 .آن چقدر می باشد Lagهمچنين 

 Edit/link Activities 
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 باشد از اين گزينه     FSعاليـتها راوارد کـرديم و بخواهيم که روابط پيش نيازی همه             زمانـی کـه تمـام ف      
 Link باشد را انتخاب کرده سپس FSابتدا تمام گزينه هايی که بخواهيم روابط آنها . اسـتفاده می کنيم 

Activity کليدرا کليک می کنيم برای اينکه تغييرات را ببينيم بايد F9 دفشاردا را . 
 Edit/Unlink Activities 

ايـن گزيـنه عکـس گزيـنة بـاال عمـل می کندو تمام فعاليتها بدون روابط می شوند اما بايد فعاليتها را                        
 . را فشار داد F9را کليک کرده و برای ديدن تغييرات بايد کليد  Unlink Activityانتخاب  کرده سپس 

 View/Layout 
Layout دش از چند گزينه تشکيل شده استدر واقع يک تصوير يا يک عکس می باشدکه خو: 

 New 
 Layoutروی صفحه نشان داده می شود که معموالً برای همه  Layout Defaultبـا انـتخاب اين گزينه   

Classicمی باشد . 
 Open 

نشان داده می شودکه می توان هر کدام را انتخاب کرد و             Layoutبـا انـتخاب ايـن گزيـنه ليست تمام           
 . مورد نظرباز می شودLayoutد و را فشاردا Openسپس دکمة 

 Save 
 .  می کندذخيره و تغييرات اعمالی را  جاري ذخيره شدهlayoutاين گزينه باعث می شود 

 Save as 
 استفاده می   ) Save ( ذخيره کنيم   به نام ديگری   رامورد نظر  Layout بخواهيم    را هنگامی که   ايـن گزيـنه   

 .کنيم
 Transfer 

با انتخاب اين . از پروژه های ديگر به اين پروژه استفاده نمود         Layoutنتقال  ازايـن گزينه می توان برای ا      
درقسمت دوم ابتدا مشخص می کنيم      . گزيـنه پنجره ای باز می شود که از دو قسمت تشکيل شده است             

انتقال پيدا کند سپس     Layoutکدام  از کـدام پروژه انتقال صورت گيردو در قسمت اول تعيين می کنيم              
 .کليک می کنيم و انتقال صورت می گيرد Transferروی 

 Delete 
از اين گزينه استفاده می کنيم يا انتخاب اين گزينه پنجره ای باز می شود و ميتوان              Layoutبـرای حذف    

Layout  مورد نظررا انتخاب کرده وDelete را کليک کنيم. 
 Options 

 :تشکيل شده است با انتخاب اين گزينه يک پنجره باز می شود که از دو قسمت 

 .قسمت اول شامل دو انتخاب است که در يک زمان فقط يکی را ميتوان انتخاب نمود )١

  Organize-الف
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برای اينکار  . در ايـن قسـمت می توان تعيين کرد که زمانی که فايل باز می شود با چه فيلتری باز شود                    
 را از روی آن     Optionپس گزينة    طبق آنچه که در شکل زير آمده است می رويم و س            Organizeابتدا به   

 .  باز می شودLayout optionsبعد از آن منوی . انتخاب می کنيم

٢( Snapshot Activity Listاين آيتم می تواند يک عکس از صفحات گرفته و آن را ثبت کند . 
 

 
 Make Default 

 .م خود سيستم را نمايش می دهد و بهتر است که آنرا تغيير ندهيLayoutاين گزينه 
 View/Activity Form 

بـا فعال کردن اين گزينه يک پنجره باز می شود و می توان اطالعات اوليه را از قبيل نام فعاليت، شرح                      
، نوع تقويم مورد استفاده قرار گرفته و         فعاليت ، تـاريخ شـروع و پايان       فعاليـت    مـان زفعاليـت، مـدت     

 . اکتيويتة کدها را در اينجا تعريف کرد

 
 

 View/Activity Detail 
 نشان می دهد و در واقع روش ديگر باز کردن اين راقراردارد Activity Formتمـام آيتمهايـی کـه در    

 .آيتمها می باشد
 View/Resource Profile 

بـا انـتخاب ايـن گزيـنه نمودار منابع برای هر منبعی را می توان داشت که اين نمودار می تواند از سه                        
اول يا رنگ سبز نشان دهندة اين است که منبع کمتر يا به اندازة              قسمت  . قسـمت تشـکيل شـده باشـد       
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. ه نشان دهندة بيشتر از نرمال يا حداکثر آن ميباشد         کقسمت دوم رنگ زرد است      . نرمال استفاده می کند   
پنجره ای در کنار اين نمودار . قسـمت سوم که رنگ قرمز می باشد نشان دهندة زيادی مصرف می باشد   

 :نج جعبه دارد که اين جعبه ها در شکل زير نشان داده شده اند و عبارتند از باز می شود که پ

 
١. Resource.-                      بـا انـتخاب ايـن جعـبه ليسـت منابع ظاهر می شود و می توان منبع مورد نياز را 

 . انتخاب کرد

٢. Next.- رفتيک منبع به جلو  می توان در جعبة منابع  دکمه وکليک کردن آنبا انتخاب اين . 

٣. Previous - .      می توان در جعبة منابع با کليک کردن          دکمهبـا انـتخاب اين Previous   يک منبع
 .به عقب برگردد

٤. Display . با انتخاب اين گزينه پنجره ای باز می شود که از سه قسمت تشکيل شده است: 

۴-۱ (Display : اين قسمت از سه بخش تشکيل شده است که عبارتند از: 

 . باشد ميد يا هزينه که برحسب واحType-الف

 . باشد مي که بر حسب زودترين يا ديرترين تاريخDates-  ب

.  کـه همـة فعاليـتها يا فقط يکی به صورت انتخابی نمودار منابع آن رسم شود                 Activity-ج
 باشد دو جعبة    به هر دو صورت   همچنين اگر بخواهيد نمودار بصورت ميله ای يا منحنی و يا          

جعبة ديگر اين قسمت برای اين است که فاصلة زمانی را به            . مـربوطه را عالمـت می زنيم      
 . چه صورت يعنی روز، هفته، ماه و غيره نمايش دهد

٤,٢  (Histogram -اين قسمت نيز از سه بخش تشکيل شده است که عبارتند از : 

 کـه در ايـن بخش می توان بصورت کل يا حداکثر يا متوسط نمودار را       Calculate- الـف 
 .حساب کند

 . که در اين بخش می توان نمودار را بصورت پيوسته يا جدا نمايش دادFormat-ب

، منابع برنامه ای باشد، جعبة اول       ................. در ايـن بخش تخمين منابع جاری،       Values-ج
 . جعبة دوم رنگها را مشخص می کند. اين قسمت حدود را مشخص می کند

٤,٣  (Curvesهد نمودارهای مختلف را نمايش می د . 
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٥( Select -                  و می توان    نموده در ابـتدا ايـن جعـبه را فعال کرده، سپس منبع مورد نظر را انتخاب 

 . نمودار آن را ديد

 
 
 View/resource Profile/table 

مـی باشداما در اين جا منابع بصورت عدد نمايش داده   Resource Profileبـه  ايـن گزيـنه هـم شـبيه     
 . ميشوند
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 View/Relationships 
و اگر  شوند  انتخاب اين گزينه باعث می شود فعاليتهايی را که پيش نياز داده ايم بوسيلة خط بهم وصل                  

 . می دهد FSپيش نياز نداده باشيم تمام روابط را 
 View/Progress Line 

 نمايش دادن يک خطی است که مشخص می کند پروژه چقدر عقب يا جلو                ترسيم و  ايـن گزيـنه برای    
 Data Dateاگر از برنامه جلو باشيم، شکست منحنی در سمت راست خط . اب مـيگردد انتخمـی باشـد  

واگر از برنامه عقب باشيم شکست در سمت چپ منحنی ميباشدواگر طبق برنامه پيش              قـرار مـی گـيرد       
 نباشد آن هم روي Target    قرار ميگيردهمچنين اگرفعاليتي داشته که درData Dateبـرويم روي خـط   

 . قرار ميگيردچون مبنائي براي مقايسه نداردData Dateخط 
  View/Progress Spotlight 

 کرده واز اين طريق High Light بـه مدت يک هفته فعاليتها را  Data Date بـا انـتخاب ايـن گزيـنه از    
  .ميتوان ديد چه فعاليتهائي در هفته جاری انجام ميشود

 View/Datometer 
 

 . داد ماوس  نشان دادن با توجه به حرکت  راه تاريخانتخاب اين گزينه باعث می شود ک
 View/toolbars 

 . اين گزينه درواقع منوی ابزار را نشان می دهد که بعداً توضيح بيشتری در رابطه با آن می دهيم
 View/Page Breaks 

 اين گزينه صفحات را برای پرينت جدا می کند و نشان می دهد که يک صفحه از کجا شروع و در کجا                     
 . تمام می شود

 View/Thousands Separators 
 .انتخاب اين گزينه باعث ميگردد که اعداد را سه رقم سه رقم جداکند

 View/Attachment Tools 
انـتخاب ايـن گزيـنه پنجره ای را باز می کند که می توان از اين طريق نوشته يا عکس و غيره را انجام                         

 . داد

 
 

 
 
 

ايجاديک خط 
 Barفرضی روی 

Chartمی کند .

ايجاديک پردة هاشور خورده را 
 . می کندBar Chartروی 

 بکار textبرای نوشتن يک 
 می رود

می توان از اين طريق از 
 عکس P3 Win دايرکتوری

 . انداخت
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داشته باشيم و هر وقت که يکی ازآنها را          Objectيا   Textی شود که    اين آيکون زمانی فعال م     •
که می توان انتخاب کرد      باز می شود      اي پنجره را کليک کنيم      آيکون انـتخاب کنـيم سپس اين     

خودش از دو بخش تشکيل شده قسمت بعد. کـه ايـن عکـس يا نوشته روی کدام فعاليت باشد    
ی پرسد کجای آن عکس يا نوشته را قراردهيم،         را انتخاب کنيم از شما م      Barاسـت کـه اگـر       

باشد روی تاريخی که می      Dateباشـد، و اگـر در بخش         Barهای  همچنيـن در ابـتدا يـا انـت        
خواهيد باشد قرار می گيرد در قسمت سوم در چه فاصله ای از نظر افقی يا عمودی قرار بگيرد                   

 .را تعيين می کند
 View/Object 

عالمت زده شده است اما اگر       Viewديده شود در منوی     واهيم  در صفحه      وبخ داشته باشيم  Objectاگـر   
 را بر می داريم  Objectنبينيم عالمت کنيم  Delete را بخواهيم بدون اينکه آن

 View/Current Users 
 . را نشان می دهد و هيچ گونه تغييری در آن نمی توان داد Usersاين آيتم فقط 

 
 Insert/Activity 

زمانی که روی يک فعاليت قرار داريم با انتخاب اين          . بـرای اضافه کردن فعاليت می باشد      ايـن گزيـنه     
 . باز می شود و می توان فعاليت را اضافه کرد Activity Formگزينه جعبة 

 Insert/Resource Assignment 
را تعيين  در ايـن قسـمت پـنجره ای باز می شود که می توان برای فعاليت انتخاب شده منبع مورد نياز                      

 . کردو يا حتی منبعی را اضافه يا کم کرد

 که اولی در مورد نوع منبع می باشد و دومی شمارة مورد Cost Account/Categoryجعبه های انتخاب 
 . نظر می باشد
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اگـر عالمت بخورد به معنی آن است که منبع مورد نظر برای اين   This is a Driving Resourceجعـبة  
 .  می باشد Drivingفعاليت 

 . حجم کل منبع مصرفی براساس واحد منبع می باشد Quantityجعبة 

 . حجمی از منبع که برای فعاليت مورد نظر در يک روز مصرف می شودUnits Per dayجعبة 
 Insert/Object 

يا يک عکس و ياآرم و غيره مورد استفاده قرار می گيرد که انتخاب               Textايـن گزيـنه بـرای ايجاد يک         
را می توان   Type Object)( شئييـن گزيـنه باعـث مـی شود پنجره ای باز شود که از اين طريق نوع    ا

 . تعيين کرد
 Format/Columns 

اگـر بخواهـيم يـک سـتون اضافه کنيم اين گزينه را انتخاب می کنيم و مابين ستونهايی که می خواهيم                      
پس می توان ستون موردنظر را      سد  سـتون مـورد اضافه شود کليک می کنيم و يک ستون اضافه می شو              

 .ليست عنوان ستونها انتخاب کرد

 : عبارتند از )تصوير پائين صفحه بعد(  ذيلتوضيحات جعبه های

 . را نشان می دهدBars ترتيب قرار گرفتن - ۱  

 .شرح ميله را نشان می دهد- ۲  

  می باشدBar عالمت آن به منظور ديدن -۳  

 . يک مبنا می باشد -۴  

 . درصد پيشرفت را نشان می دهد- ۵  

 . فعاليتهای بحرانی را نشان می دهد-۶  

  .نشان ميدهد ) Knecking(  تعطيالت رابه صورت گلوئی شدن در ميله فعاليت-۷
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 Format/Bars 

 . راازنظررنگ واينکه کداميک از بارها ديده شوند نعيين کنيم Barsبا انتخاب اين گزينه می توان 

 
 

 
اين جعبه از دو قسمت     . بدهيم استفاده می کنيم    Bars در صورتی که بخواهيم تغيير در         را بـاکس فـوق   

 :تشکيل شده است

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧
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. قسـمت اول سـاختار را نمـايش می دهد که ابتدا و انتهای آن از کجا باشد، چه اندازه ای داشته باشد                      

 .  چه رنگی باشد ميلههمچنين رنگ

 .  و انتهای بارمی باشدنمايشگر شکلهای ابتدا جعبة 

 بنويسد سپس   ميلهقسـمت دوم نمايانگـر ايـن است که شرح فعاليت را در باال يا پايين، چپ يا راست                    
OK              منو می توان انتخاب کرد که        اين در قسـمت پايين   . را زده و از ايـن قسـمت خـارج مـی شـويم 

 . چه باشدفعاليتهای بحرانی را نشان دهد يا نه و در صورت نشان دادن رنگ آنها

 همچنين چه    بوده و  براساس زمان باقيمانده يادرصد پيشرفت     Barsقسـمت ديگـر نشـان مـی دهد که           
 . رنگی باشد

 .نمايشگر اين است که فاز ها کدهای مختلف را با چه رنگی نشان می دهد 
 Format/Selected bars/Modify bar Format 

فعال می شود و از اين طريق می توان رنگ بار و            ابـتدا يـک فعاليـت را انتخاب کرده سپس اين گزينه             
 .  ابتدا و انتهای بار را تعيين کرد شکلهمچنين

 Format/Selected Bars/Copy Bar format 

         



 
Primavera Project Planner (P3) 

 ١٩

اين گزينه برای کپی کردن فرمت يک بار می باشد پس ابتدا فعاليت را انتخاب کرده سپس اين گزينه را                    
 .کليک می کنيم

 Format/Selected Bars/Paste Bar Format 
 . پی می کنيمکمی کنيم و فرمت مورد نظر را  Pasteابتدا فعاليت مورد نظر را انتخاب کرده سپس 

 Format/Summary Bar 
 .اين گزينه از دو بخش تشکيل شده است

 .  کردن تعطيالت می باشد که می تواند هفتگی يا تمام تعطيالت باشدNeckبرای  )١

 . ز چهار بخش تشکيل شده استبرای بارهای کليدی، که خودش ا )٢

 .اگر تعداد زياد باشد اصالً نده) ۱-۲

 .اگر تعداد زياد باشد خط بعد نشان بدهد) ۲-۲

 )آيتم خوبی می باشد .( يز را خوب نشان می دهدچهمه ) ۳-۲

 . روی هم نيز اگر قرار بگيرند اشکال ندارد) ۴-۲

 
 Format/Organize 

Organize       ء مهمترين ويژگيها می باشد، از اين طريق می توان فعاليتها را             يـا سـازماندهی کردن که جز
 .اين پنجره از دوقسمت تشکيل شده است. دسته بندی کرد

١( Activity Data item از چهار قسمت تشکيل شده است: 

۱-۱ (Group by می باشد که دراين قسمت تعيين می کنيم که Organize براساس چه 
. راساس ازباال به پايين يا از پايين به باال می باشد           ب Sortآيتمـی باشـد، سـتون بعـدی         

ن سـتون بعـدی فونـت را نشان ميدهد، ستون بعدی رنگ باند را نمايش می دهد، ستو                 
 را نشان می دهد، ستون بعدی نشان دهندة اين است که هر باند را               بعـدی رنگ نوشتار   

 .دمی توان در يک صفحه نمايش داد و ستون آخر جمع کل را نشان ميده

 

         



 
Primavera Project Planner (P3) 

 ٢٠

 
      ۱-۲(Sort By-اين قسمت می توان تعيين کرد که ر د Sortاساس باشدچه  بر . 

 :سمت سه جعبه داريم در اين ق) ۱-۳

 مشخص کنيم، با عالمت زدن که هر چند تا آيتم را Group Byدر قسـمت  ) ۱-۳-۱
 . اين جعبه ميتوان فقط باند اوليه را ديد و در واقع باندهای ديگر ادغام می شود

در اين قسمت در صورت اضافه کردن يک فعاليت خودش بطور اتوماتيک            ) ۱-۳-۲
organize  که البته بهتر است اين جعبه عالمت نخوردشودمی  . 

 فعاليتهائی که هيچ گونه آيتمی به آنها تعلق ندارد را نشان            در ايـن قسـمت    ) ۱-۳-۳
  .ميدهد

۱-۴ (Option که اين بخش از سه قسمت تشکيل شده است: 

در ايـن قسـمت نوشتة باند فعاليتها می تواند شرح کامل يا اختصاری             ) ۱-۴-۱ 
 .  شده باشدorganizeآيتم 

 .  را با نوار يا با خط جداکنBarsدر اين قسمت ) ۱-۴-۲ 

ايـن قسمت می خواهد شرح کامل يا عالمت اختصاری را در قسمت             ) ۱-۴-۳ 
Barsنمايش دهد  . 

 
٢( Work break Downش تشکيل شده است  از چهار بخ: 
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 می باشد، اما در بخش اول تعداد سطحهای شکسته           قبلي بخـش دوم،سـوم و چهـارم دقيقاً مثل قسمت         

شـده را نمايش می دهد و اينکه کدام سطح را نشان دهد را در ستون دوم تعيين می کنيم و بقية ستونها                       
 . مثل قسمت قبل می باشد

 Format/Reorganize Now 
 که يک فعاليت اضافه يا در يک فعاليت تغييراتی اعمال کنيم مورد استفاده دارد و با                 ايـن گزيـنه زمانی    

 . انتخاب اين گزينه فعاليتهای مورد نظر در جای خود قرار می گيرند
 Format/Filter 

فيلـتر بـرای پـيدا کـردن يک يا چند آيتم خاص می باشد هر فايلی که ايجاد می کنيم دارای يک سری            
 )به شکل صفحة بعد نگاه کنيد( . تعيين شده می باشدفيلتر از پيش 

 :در پنجرة فيلتر چند جعبه وجود دارد که عبارتند از

جعـبه برای اضافه کردن يک فيلتر می باشد با انتخاب آن يک پنجره باز می شود که                    ايـن     
فيلتر مورد نظر   کردن اين گزينه پنجرة ديگری باز می شودکه می توان            OKشـمارة فيلتر را می دهد و با         

 . را طراحی کرد
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هفت تا جملة شرطی می توان       Level مـی توان فيلتر نوشت و در هر          Level  در چهـار      
 همه ازيک   level نوشت که بايد در يک       And يا   Orنوشت که اين هفت تا را می توان بصورت          

 . د می توان هر يک با هم فرق کننLevel اما در مورد And يا Orنوع باشند، يعنی 

 

 
 .   از اين گزينه می توان فيلتر را از فايلهای ديگر انتقال داد
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  ايـن گزيـنه برای تغييرات در يک فيلتر می باشد و با انتخاب آن می توان تغييرات الزم را                      
 . در فيلتر داد

    اين گزينه براي حذف کردن فيلتر می باشد

  Filter , Select :دو گزينه در پايين پنجرة فيلتر وجود دارد 

 
١( Filter دارای سه آيتم می باشد: 

١-١( Replace……. کارش فيلتر کردن معمولی می باشد . 

٢-١( Add………….. اجتماع دو فيلتر را نمايش می دهد . 

٣-١( Remove……………….  عکسAddعمل می کند  . 

٢( Select                  که اين گزينه فيلتر مورد نظر را انجام می دهد اما تمام فعاليتها را نشان می دهد
 . فعاليتهای فيلتر شده را به رنگ ديگری نمايش می دهدو 

 .  اين گزينه برای اجرای فيلتر می باشد    )٣
 Format/Run Filter Now 

کنيم با استفاده از اين گزينه ميتوان    Runايـن گزينه برای اينکه بتوانيم بدون اينکه خود فيلتر را باز کنيم              
 . کرد Runفيلتر را 

 Format/Summarize All 
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 : تشکيل شده است که عبارتند از   از دو قسمتاين گزينه

١( All Bands    بـرای همـة باندهـا می باشد و می تواند بر اساس Organize که انجام می 
 .  را انجام دهيمSummarize شود

٢( Highlighted Bands  ايـن گزينه برای يک گروه از باندها می باشد و فقط يک گروه را 
Summarizeمی کند  . 

 Format/timescale 
 )شکل صفحه زير(: تشکيل شده است ناحيهاين پنجره از سه 

 : خود از چهار بخش تشکيل شده استناحيه اول )١

١-١( Density -  اين گزينه برای کوچک و بزرگ کردن تقويم قسمت Bar 

Chart                     ميباشـد و ازايـن طـريق مـی تـوان فاصله ها را تبديل به روز يا خيلی
 .کوچک تبديل به سال کرد

٢-١(  - Start Date  بـا توجه به جعبة تقويمها در کنار جعبة تاريخ می توان 
 .  باشدBar Chartتعيين کرد که از چه تقويمی با چه تاريخی شروع 

٣-١( End Date-هم مثل مورد فوق می باشد . 

 .  می توان نوع و اندازة فونتها را تغيير داد Fontبا )٤-١

٢( Calendar Datesيل شده است  که اين قسمت هم از سه قسمت تشک: 

 می توان برحسب روز يا Bar Chartدر ايـن بخـش واحـد تقويـم را در     ) ۲-۱
 .هفته يا ماه و غيره نشان داد

 . در اين بخش نشان می دهد که سال مالی از کی شروع می شود) ۲-۲

 .در اين بخش تعداد هفتة کاری با عدد نمايش می دهد) ۲-۳

. 
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٣( Ordinal Date - و بخش تشکيل شده است  هم از دناحيه اين: 

۳-۱( Unit -   تعيين می کند که ايام کاری برحسب چه واحدی باشد يعنی            انتخاباين 
 ... .روز، هفته، 

۳-۲(Ordinal start -   به سبت تعييـن می کند که تاريخ شروع فعاليت ن انـتخاب ايـن 
 . شروع پروژه چند روز عقبتر است

 Format/Sight Lines 
Vertical Sight Lines- که اين جعبه برای تغيير رنگ و تعداد خطهای عمودی می باشد، که 

قسـمت اول ايـن جعبه برای واحد بزرگتر و قسمت دوم برای واحد کوچکتر يا همان واحد                  
 . فوق می باشد

Horizontal Sight Lines-   ،کـه ايـن جعبه برای تغيير رنگ و تعداد خطهای افقی می باشد 
واحد بزرگتر و قسمت دوم برای واحد کوچکتر يا همان          کـه قسـمت اول ايـن جعـبه برای           

 .واحد فوق می باشد

 .  می باشدData Date اين جعبه برای تغيير رنگ و اندازة خط - 

 که در منوی Progress Line کـه ايـن جعـبه بـرای تغيير رنگ و اندازة خط     - 
Viewمی باشد  . 
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 Format/Row Height 

 
 : بخش تشکيل شده است  دو پهنا يا باريکی رديفها استفاده نمود که ازاز اين جعبه می توان برای

 . بصورت اتوماتيک همة رديفها يک اندازة استاندارد می شوند .١

 . می توان انتخاب کرد فعاليتهای خاصی از کل فعاليتها چه اندازه ای داشته باشند .٢
 Format/Screen Colors 

را هم   Textايش می باشند و هم می توان رنگ          تغيير فرمت رنگ صفحة نم      مخصوص ايـن گزيـنه   
 )ريزشکل صفحه (. تغيير داد

 Format/fonts 
 )شکل صفحه زير(. اين گزينه برای انتخاب فونت و اندازة آن می باشد

 Format/Dates 
ايـن گزينه برای تغيير فرمت تاريخ می باشد پس می توان باانتخاب فرمت روی آن کليک کرده، و                   

 )شکل صفحه زير(. يم را می زنOkسپس 
 
 

 Format/Screen Colors 
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 Format/fonts 

 

 
 Format/Dates 
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 File/New 

 :برای ايجاد پروژة جديد بايد اطالعات ذيل را وارد نماييد

 
  - Project Name چهار کاراکتر باشد ميتواند پروژه می باشد که حداکثر انتخابينام  . 

 Number/ Version- پروژه می باشد و می تواند چهار عددباشد ويرايشکه شمارة  . 

Project Title - کاراکتر باشد۳۶ پروژه می باشد ومی تواند عنوانکه  . 

Company Name -که نام کمپانی است. 

Planning Unit-  انتخاب می شوند) ...روز، هفته، (  است وپروژهکه واحد زمان . 

Workday/Week-  انتخاب می گرددباکس مربوطهتعداد روز کاری درهفته از  . 

Week Start On- تعيين می شود آغاز هفته. 

- Project Start  کنيده را وارد پروژتاريخ شروع. 
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Project Must Finished by- که معموالً مشخص نمی گردد را ميتوان تعيين نمودتاريخ اتمام پروژه  . 

Decimal Places- را تعيين می کندتعداد ارقام بعداز مميز در گزارشات  . 

 . باشد بايد گزينة زير را اانتخاب کرد) موجود  پروژه(چنانچه پروژة جديد زيرگروه پروژة ديگری
          ***  Add This New Project to a Project Group 

اين جعبه پروژه های موجود راليست . فعال می گردد  Project Groupبعـداز انـتخاب اين گزينه جعبة   
 . ی گردداب ممايد که پروژة مورد نظر برای پروژة مادر انتخمی ن

شما می توانيد با دو . می باشد Project IDجعبة  … Add this newدوميـن جعـبه بعداز انتخاب گزينة   
اين کد درابتدای . حـرف و يـا ترکيبـی از يـک حـرف و يک عدد انتخاب نموده در اين جعبه بنويسيد      

Activity ID    پس از وارد نمودن اطالعات کلی و . ظاهـر خواهـد شـدOK  نمودن صفحةPrimavera 

project planner ) P3 (    اولين ورودی پروژه، . ظاهـر مـی شـود کـه بايد اطالعات پروژه را وارد نمود
Activity ID زير بيان ميگرددمی باشد که در خصوص اين ستون مطالب . 

اين کد  . ا ترکيبی از هر دو می تواند باشد        که شامل عدد و يا حرف و ي         کاراکـتری اسـت    ۱۰ ايـن کـد   
دارای پـيش فـرض ده شـماره ای می باشد و اگر تغييراتی در پيش فرض آن داده نشود بطور خودکار                      
کدهـای بعـدی بـا ده شماره افزايش نسبت به قبلی ظاهر می گردندکه وارد نمودن کد به روشهای زير                     

 : امکان پذير هستند

 می باشد که می توان کد مورد نظر را وارد Activity IDشانگر در ستون ن P3پـس از فعال شدن صفحة  
 کد   کد مربوط نوشته می شود پس از فشار دکمة           Enter و پـس از فشار دکمة         )A0110مـثال    (نمـود 

A0120در سطر بعدی ظاهر می گردد و الی آخر  . 

ز وارد نمودن اولين کد و    بـه دلخـواه کد گذاری نمود، به اين ترتيب که پس ا            دوم مـی تـوان      درروش  
 :منوهای برنامه فعال می شوند و می توان جهت تغييرات زير را انجام داد Enterفشار دکمة 

 Tools/Option/Activity Inserting 
 . با انتخاب اخير صفحه ای با دو گزينه و يک جعبه ظاهر می گردد

 
١. Automatically Number Activities    بطور خودکار ده تا ده تا اگـر تـيک خـورده باشد کدها 

 .د شدن دستی وارد خواه به صورتورده باشد کدهانخافزايش می يابداگر تيک 
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٢. Increment            آنرا کاهش   مقدار عددي    تعـداد افـزايش خودکار کدها را نشان می دهد که ميتوان
 .يا افزايش داد

٣. Use Activity Form When Inserting an Activity     ،اگـر تـيک خـورده باشدActivity Form 
 . باز می گردد واطالعات مورد لزومجهت ورود کد

 : جهت تغييرات کد موجود است که به آن می پردازيمروش ديگری

انتخاب می کنيم به اين ترتيب        را Open گزينة   Fileمنوی سپس از .  را می بنديم    مـورد نظر   پـروژة بـاز   
 را مارک دار    Exclusiveورد نظر گزينه     م پس از انتخاب پروژة   . ليسـت پروژه های موجود باز می گردد       

  قابل انجام   تغييرات و باز شده     را اجرا مي نمائيم به اين ترتيب کد پروژه         Openميکنـيم وسـپس دستور      
 حروف يا ترکيب از Project IDگری باشد و در يتوجـه نمايـيد که اگر پروژه زير پروژة د  .خواهدبـود 

 . ر می گرددعددو حرف درج گرديده باشددر ابتدای کد ظاه

 Enter و Activity IDپس از وارد نمودن . می باشد) شرح فعاليت (Activity Descriptionدومين ستون 
 .به ستون شرح فعاليت می توان وارد شدمودن با کليد             ن

 فعال. بقية اطالعات مورد لزوم را وارد نمود Activity Formپـس از وارد نمودن کدو شرح فعاليت در  
 : با سه روش امکان پذير است Activity Formنمودن 

 View\Activity Formاز طريق  .١

  F7با فشار دادن دکمة  .٢

 با دوبار کليک کردن روی فعاليت .٣

ظاهر می گردد که می توان اطالعات فعاليتها را  Activity Formبايکـی از ايـن سـه روش فوق صفحة    
 .تخصيص داد

 Data/Calendar/Base 
 مـنابع انسـانی نياز به تقويم کاری دارند برای ايجاد تقويم يا تقويمهای مورد نياز به                  هرمنـبع خصوصـاً   

 :روش زير عمل می گردد

 . وجود دارد01و Global در صفحة دو تقويم بنام 

 . و تقويمهای مورد نياز را براساس آن ايجاد مينماييم  روزهای تعطيل را تعيين می کنيمGlobalدرتقويم 
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 .  باز می شودHoliday Listرا کليک می کنيم که صفحة  Global  ،Holidayبا انتخاب 
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١. Nonworkperiods               در ايـن قسمت روزهای تعطيل عمومی را مشخص می کنيم و بعددر ستون
repeating                 دوبار کليک می کنيم تا جعبة مربوطه عالمت دار گردد، به اين ترتيب اين روز برای

 . ددسالهای بعد نيز تعطيل می گر

٢. Exceptions                  کـه در ايـن قسـمت موارد استثنای تعطيلی را يادداشت می کنيم که برای تعطيل
 .  استفاده نمودEnd وStartنمودن دو يا چند روز پشت سرهم بايد از دو ستون 

قابل . را انـتخاب می کنيم به اين ترتيب می توان تقويم جديد با اسم مورد نظر ايجاد نمود                  Addگزيـنة   
اگر اين تقويم ايجاد    .  مشخص می باشد   02 که در صفحة تقويم، تقويم ايجاد شده با شمارة           ذکـر اسـت   

 02به تقويم   . اييممشـده برای منبع خاصی بکار می رود بايد روزهای کاری آن را به روش زير  تعيين ن                  
 اينجا در. دشوبازمی   Standard daily informationرا انـتخاب می نماييم، صفحة   Standardرفـته و  

  )شکل صفحه بعد(. غير کاری را مشخص نمود کاری وميتوان روزهای
 Data/Calendar/Resource 

 فعال شده و می توان ليست منابع را         Calendar واقع در    Resourceپس از تخصيص تقويم جهت منابع،       
 . بهمراه تقويم تخصيص يافته مشاهده نمود

 . منابع می توان تعريف نمودقابل ذکراست که بيش از دوهزار تقويم برای 
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Work                      کـه ايـن جعبه برای اين است که روزهايی را که می خواهيم کاری باشد انتخاب کرده و آن را 

 .کليک می کنيم

 اين جعبه برای اين است که روزهايی را که می خواهيم کاری نباشد را انتخاب کرده                 -  
جاد شده، اول آنرا انتخاب نموده و سپس گزينة         جهـت پاک نمودن تقويم اي     . و آن را کلـيک مـی کنـيم        

Deleteرا کليک می کنيم  . 
 Data/Activity Code 

 :اين گزينه از دو بخش تشکيل شده است

 .که می توان تمام کدهای مورد نظر را تعيين کرده و تايپ کنيم .١

ترتيب قرار   Organizeدر ايـن قسـمت مـی توان شرح هر کدام را توضيح دادو همچنين در                  .٢
 . گرفتن آنها را تعيين کرد
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 Data/Activity Code/Activity ID 
در ايـن گزيـنه مـی توان تعيين کرد که فعاليتهای هر زير پروژه با چه عالمتی شروع شود و در قسمت                       

 )شکل صفحه بعد(. پايين شرح هر کدام از آيتمها باال داده می شود
 Data/Project Codes 

مثال مدير   به عنوان    ز وضعيت پروژه می باشد و می توان با تعيين         ايـن گزيـنه بـرای شـرح مختصری ا         
 . پروژه در قسمت پايين اسامی افراد مدير پروژه را نوشت
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 Data/WBS 
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WBS                        در واقـع نوعـی سـاختار بندی پروژه می باشد و می توان آن را به چند سطح شکست و بايد تا 
پس بهتر است حداکثر چهار تا پنج سطح شکسته جايـی آن را بشـکنيم کـه بـتوان آن را مديريت کرد،      

 بـه صـورت زير عمل می کنيم ابتدا تعيين می کنيم که چند سطح داريم و هر سطح                    بـنا برايـن   شـود،   
 .  از هم جدا شوندکاراکتریتشکيل شده از چند حرف يا عدداست و مشخص می کنيم که با چه 

 
 

 
 .ين می توان شرح هر کدام را هم نوشت را وارد نموده همچنWBS کرده و می توان OKسپس 

 Data/Resource 
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مـنابع در دسـترس بـرای اجرای فعاليتهای پروژه بسيار حائز اهميت بوده و می بايست مقدار موجود و                    

وجود  Prices و Resource, Limitsدر صفحة باز شده سه قسمت بنامهای . چگونگی آن مشخص گردد
 نام منبع مورد نظر را به اختصار وارد می نماييم، سپس در             Resourceو در سـتون      Resourcesدر  . دارد

 نوع حاکم بودن يا نبودن      Drivingتايپ نموده و در ستون       ) Hrsمثالً  ( نـوع زمـان واحد     Unitsسـتون   
 Drivingی گردد، يعنی اينکه     ی جعبه دوبار کليک کنيم مارک دار م       اگر رو ( منـبع را مشـخص می کنيم      

  توضيح کامل  Description عمل نوبت به تقويم مورد نظر می رسد و در ستون             بعد از اين  ) مـی باشـد   
بعضی ازفعاليتها وابسته به منابع می باشند و با کم يا زياد شدن منابع مدت زمان                .  داده مـی شـود     منـبع 

اجـرای آن فعاليـت را تحـت تأثـير قـرار می دهند اين نوع منابع که فعاليتها به آن وابسته می باشد را                         
Driving  در قسمت . ليت را منبع مشخص می نمايدزمـان اجـرای اين فعا  مـدت  .  مينامـندLimits حد 

 برای مثال اگر از منابعي در زمانهای مختلف مقادير متغيری  در             .پاييـن و باالی منابع مشخص می گردد       
ک  محدوديت ميتوان برای ي    ۶ قابل ذکراست که حداکثر      دسـترس باشد در اين قسمت مشخص ميگردد       

 .به مثال زير توجه نماييد. فعاليت تعريف نمود
    Normal  Max  Through 

         3       6   28/3/80       
          2       5  30/4/80 

 .  می باشد۶ و حداکثر ۳خط اول يعنی ازابتدای پروژه تا تاريخ ذکر شده تعداد منبع موجود حداقل 
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 .  می باشد۵ و حداکثر ۲ منبع موجود حداقل ۳۰/۴/۸۰ی  ال۲۸/۳/۸۰خط دوم يعنی از تاريخ 

در .  تاريخ ذکر نگردد برنامه تاپايان پروژه محدوديت را در نظر می گيرد            Throughچـنانچه در سـتون      
در .  حدپايين و باالی هزينه و همچنين تاريخ مشخص می گردد          Limits مانـند قسـمت      Pricesقسـمت   

 وجـود دارد که پس از اجرا، هزينه های مربوطه را برای             Calculate گزيـنة    Resourcesپاييـن صـفحه     
 .فعاليتهامحاسبه می نمايد

Transfer     انتقال   براي    ازايـن گزينه می توانResource        های موجود در پروژه های ديگر استفاده نمود .
مة پروژةمورد نظر دک   صفحة مربوطه باز می شود و می توان پس از انتخاب             Transferپـس از انـتخاب      

Transfer    البته منابع  . ( بدين وسيله کلية منابع موجود به پروژة جديد اضافه می گردد          .  را کلـيک نماييم
  ).از پروژة قبلی حذف نمی گردد

 Data/Cost Accounts 
 .ساب هزينه ها را مشخص نمود و در آيتم نوشتحدر اين گزينه می توان شمارة 

 Tools/Schedule 
 برنامه ريزی کرده و گزارش مورد نظر را         مجدداای انجام فعاليتهای برنامه ای،     ايـن گزيـنه می توان بر       از

 .  تهيه نمود آينده  فعاليت هايدر زمان حال برای
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 : از سه قسمت تشکيل شده است) Schedule(پنجرة مورد نظر

 . تاريخ مورد نظری که می خواهيم در آينده داشته باشيم .١

  :اين قسمت تشکيل شده از سه بخش .٢

 . محدوديتها را نمايش دهد) ۲-۱

 . فعاليتهايی که پيش نياز يا پس نياز ندارند را نمايش دهد) ۲-۲

 .  مطابق با برنامه پيش نمی رود را نمايش دهد آنهافعاليتهايی که درصد پيشرفت) ۲-۳

  ) Run report series(.کرد Runمی توان گزارش مورد نظر را  .٣

ـ  Schedule Now  رویسـپس  رده که می توان سه روش برای ديدن يا ثبت گزارش ها داشته  کلـيک ک
 . باشيم

 . گزارش فقط روی صفحه نمايش داده شود .١

 .گزارش چاپ شود .٢

 . گزارش را در هرجايی که بخواهيم ثبت کنيم .٣
 Tools/Level/General 

Level              ده از منبع  يـا تسـطيح تنها زمانی بکار می رود که منبع تعريف کرده باشيم و بخواهيم سطح استفا
 :اين گزينه از چهار بخش تشکيل شده است. را يکنواخت کنيم

١. Levelingتشکيل شده استبخش خود از سه  نيز که اين قسمت : 

١-١( Forward     کـه در ايـن حالـت ممکـن تاريخ خاتمة پروژه جلو بيفتد  ). يعنی از
Early استفاده می کند.( 

٢-١( Backward          عقب بيفتد  در اين حالت ممکن است تاريخ خاتمة پروژة )  يعنی از
Lateاستفاده می کند  ( 

 را مشخص کرد که تا چه زمانی     levelingکـه در ايـن بخـش مـی توان تاريخ             )٣-١
levelingانجام شود  . 
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٢. Smoothing                     کـه ايـن قسـمت هموارسـازی پـس از تسطيح را انجام می دهد که از سه بخش 

 :تشکيل شده است

۲-۱ (None      دراين . می دهد ن انجام    را ن، هموارسازی زيـنه در صورت انتخاب شد     گ کـه ايـن
 . حالت اگر منبع کم باشد از حداکثر منبع استفاده می کند

۲-۲ (Non-Time Constrained    ۱۰[ کـه در ايـن حالت)/ حداکثر مقدار -حداقل مقدار منبع 
نجام  مورد نظر اضافه می کند تا زمانی که هموارسازی ا          کرده و هربار آنرا به منبع       استفاده )]منبع
 . شود

۲-۳ (Time Constrained   ژه روکـه از ايـن گزينه زمانی استفاده می شود که در پMilestone 
در . ين شده فعاليتها را خاتمه دهيم     يهـای زيـادی داشـته باشيم و مجبور باشيم در تاريخهای تع            

مقدار ايـن حالـت از مقـدار حداقـل استفاده  می کند، اگر مقدار منبع کافی نباشد از دو برابر                      
 .  نميشودLevelماکزيمم استفاده می کند و اگر احياناً کافی نباشد، پيغام می دهد که اين فعاليت 

٣. Project Leveling   اول گزينهکـه ايـن گزينه برای پروژه های گروهی استفاده دارد و معموالً از 
 .اين قسمت استفاده می کنيم

٤. Options که اين قسمت از پنج بخش تشکيل شده است: 
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 استفاده می شودخود بخود Forwardدر حالتی که از  Schedule prior to levelingجعبة ) ۴-۱
 Backwardاما اگر بخواهيم از حالتی که       .  را انجام می دهد    Schedule عمل   Levelingقـبل از    

 را انجام دهيم بايد اين جعبه       Schedule عمل   Levelingهسـت استفاده کنيم و بخواهيم قبل از         
 .  بزنيمراعالمت

۴-۲ (Entire Project برای کل پروژه ها انجام می شود. 

۴-۳ (Until تا تاريخ معينی Levelingانجام می شود  . 

۴-۴ (Report Seriesدر اين قسمت می توان از يکسری گزارش خاص استفاده کرد  . 

۴-۵ (Level activities in filter که فقط آن می توان تعيين کرد  با مشخص کردن فيلتر خاصی 
 .  کند Levelingدسته از فعاليتهايی که در اين فيلتر قراردارد را 

 :اين گزينه که در پايين پنجرة فوق قرار دارد  

 
 :در اين گزينه تعيين می کنيم که در صورت گرفتن گزارش، گزارش شامل قسمتهای

 .همة فعاليتها باشد .١

 . فعاليتهايی که به تأخير افتاده باشند .٢

 . هايی که منبع دارندفعاليت .٣

 . تعيين تاريخ شروع گزارش تا پايان تاريخ گزارش .٤
 Tools/Level/Resource 

Limits             اگر  .  ايـن گزينه مشخص می کند که منبع مورد نظر چه واحدی داردDriving    هست جعبة آنرا 
منبع را  و در قسمت پايين مقدار و حداکثر        . عالمـت زده و همچنين شرح کامل منبع را نمايش می دهد           

 . می دهد
 Tools/Level/Prioritization 
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ايـن گزيـنه بـرای اولويـت بندی فعاليتهای مشابه می باشد و در اينجا تعيين می کنيم کدام فعاليت اول                 
 . باشد

 
 Tools/Level/Splitting 

طوالنــي  کاربــرد دارد يعنــی زمــان فعاليــت را Independent و Takeايــن گزيــنه بــرای فعاليــتهای 
 يا کوتاه می کند و در واقع تاريخ را شکسته و در آن بازه کار انجام نميشود و                   )کشـدار ميکـند   (ميکـند 

 :دارای سه بخش ميباشد

 . حداکثر فعاليت را چند بار بشکند که معموالً يک بار می باشد .١

 .ماکزيمم زمانی که کار انجام نشود جقدر باشد .٢

 . قدر استحداقل زمانی که کار انجام نشود چ .٣

تمام منابع
را در 
جدول 

نشان می 
 . دهد
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 Tools/Global Change/Change 

 
ازايـن گزيـنه بـرای يـک سـری تغيـيرات کلی در پروژه استفاده می کنيم و همانند فيلتر می توان يک                        

Global Change   را ايجـاد کـرد يعنی هم تغييرات را روی Global Changeشده بدهيم  از قبل ساخته 
 . را اضافه نمودGlobal Changeهم می توان يک 
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Trial runاين گزينه يک انجام آزمايشی می باشد  . 

 Tools/Global Change/Selection 
درايـن قسـمت تعييـن مـی کنـيم کـه اين تغييرات برای چه آيتمهايی اعمال شود و در غير اينصورت                       

 . تغييرات برای کل پروژه اعمال می شود
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 Tools/Update Progress 

 
 برای کل فعاليتها    Updateارد کرده سپس انتخاب می کنيم که        درايـن گزيـنه ابتدا تاريخ مورد نظر را و         

 .  را هم می زنيمF9 را کليک کرده و  Updateباشد يا برای فعاليتهای انتخاب شده سپس 
 Tools/Tabular Report/Option 

 :اين گزينه تعيين می کند که جدول گزارش به چه صورتی ثبت می گردد 

 
 . روی صفحه نمايش داده شود .١

  .زارش چاپ می شودگ .٢

 .گردد  saveروی فايل خاصی  .٣

 .يا سوال کند کدام يک از گزينه های فوق را انتخاب کند .٤
 Tools / Tabular reports /Production 

 اين کار را    Seriesدر ايـن قسمت اگر بخواهيم يک سری گزارش را مشخص کنيم می توان در قسمت                 
شهائی را که به يک فرد خاص يا کارفرما داده می شود را             انجـام داد و در واقـع با اين روش تمام گزار           

 .می توان تعيين کرد

 . مثل منوهای قبل کارشان انتقال و تغييرات می باشدTransfer ، Modifyباکسهای 

در صورت 
Sort شدن 

اين جعبه را 
عالمت ميزنيم
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  . فقط يک گزارش رااجرا کنيم از اين گزينه استفاده ميکنيم  اگر بخواهيم

 .ا کنيم از اين گزينه استفاده می کنيم   اگر بخواهيم يکسری از گزارشهارا اجر
 Tools/Tabular Reports /Report Writer 

 .   اين گزينه مثل تمام گزينه های قبلی برای اجرای گزارش می باشد

 .  اين گزينه برای حذف يک گزارش می باشد

  ايـن گزيـنه در صورت اضافه کردن يک گزارش استفاده می شود و منوهايی که باز می                    
 .  می باشد پس کافيست فقط يکی را توضيح دهيمModifyد مثل منوهايی است که در شو

 Arithmetic 
 می باشد و می توان گفت زياد با اين قسمت کار نداريم و در  Global Changeايـن قسمت دقيقاً مثل  

  استفاده میGlobal Changeواقـع بـرای کلـک در گـزارش اسـتفاده مـی شـود که آن هم معموالً از        
 ) ۴۸شکل باالي صفحه شماره(.شود

 Content 
در ايـن قسـمت در ابتدا يک تيتر داريم که می توان آن را در سه سطر نوشت، سطر چهارم را می توان                        
هـر چـيزی انتخاب کرد، سطر پنجم برای تعيين عرض ستون می باشد، سطر ششم برای اين که در چه                     

انتخابی جا نشود متن را می شکند و جا ميدهد،          سـمت ستون نوشته شود، سطر هفتم اگر متن در عرض            
سـطر آخـر مجموعـه سـتون را مـی نويسد البته نه جمع جبری بلکه بر اساس محاسبات خودش انجام               

  ).۴۹شکل باالي صفحه شماره (.ميدهد
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 .  اين گزينه برای اضافه کردن يک ستون می باشد

 .   اين گزينه برای حذف يک ستون می باشد

 
 Format 
 Organize 

 کـردن می توان تعيين کرد که هر         Organize  درصـورت     
 .البته در اين جا مرتب سازی هم درنظر گرفته می شود. کدام را در يک صفحه چاپ کند

  عمـل بـاال را انجـام مـی دهـد با اين اختالف که برای                  
 .جداسازی فقط از يک خط استفاده می شود

 . يش می دهد گروه مورد نظر را نماSummarize  فقط 

 .  هر قستی که انتخاب شود در پايان جمع می بندد

 .  در اين قسمت نوع تقويم مورد استفاده را مشخص ميکند
 Option 

 .  نشان می دهد که تيتر ستونها در چند سطر باشد
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شکل صفحه شماره   (.  نشـان می دهد که بعد از هر رديف يک خط رسم کن              
۵۰( 

 
 . صورت انجام می گيردبه چه)  Sort(مرتب سازی

 . اين دو گزينه مثل گزينه های فيلتر عمل می کند
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 Tools/Tabular Reports/Schedule Reports 
 .اين گزينه برای گزارش زمانبندی می باشد و تمام گزينه های اين صفحه مثل منوهای قبل می باشد

 
 Tools/Tabular Reports/Schedule Reports/Content 
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 :  از دو بخش تشکيل شده استاين منو

١. Include the Following Data  آيتمهائـی را که می خواهيم نمايش داده شود را تعيين 
 .می کند و در ستون بعدی فاصله بين سطرها را تعيين می کند

٢. Show these activity codes on activity code line     مشـخص مـی کنيم کدام يک از 
Activity code سدها را بنوي. 

 Tools/Tabular Reports/Schedule Reports/Format 

 .  در گزارش هر عنوانی را که انتخاب می کنيم در يک خط می نويسد

  در گـزارش هـر عنوانـی را که انتخاب می کنيم در يک صفحه جداگانه                  
 .چاپ می کند

گـزارش هـر عنوانی را که انتخاب می کنيم بصورت جمع فقط نشان                 در  
 .می دهد

 هم استفاده کرد که درصورت استفاده تعيين می         Targetاز    در ايـن قسـمت می توان          
 .کنيم که چه تاريخهائی را نمايش دهد
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 .  ترتيب مرتب کردن را تعيين می کند

 .چه تاريخهائی را نمايش دهد  
 Tools/Tabular Reports/Schedule Reports/Selection 

 .ل می کنداين گزينه دقيقاً مثل فيلتر عم
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 Tools/Graphic reports/Bar/Activity Data 

 
- Specificationمواردی در گزارش چاپ شود چه اين آيتم مشخص می کند که  . 

Activity ID Length -اين گزينه طول فعاليتها را مشخص می کند  . 
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 Activity title Length – ه طول عنوان را مشخص ميکنديناين گز.  

Lines For Activity Data - تعداد خطهای فعاليتهارا مشخص می کنند . 
 Tools/Graphic Reports/Bar/Content 

 :جره از چهار بخش تشکيل شده استناين پ

 
١. Datesدر اين بخش مشخص می کند که براساس چه تاريخی گزارش تهيه شود . 

٢. Bar Data در اين بخش تعيين می شود که فعاليتها، عنوان و Logنوشته شود در کجا  . 

٣. Resource Cost Graphicبرای نمايش گراف هزينة منبع می باشد . 

٤. Title                      در ايـن بخـش نمـايش پـا صـفحه مـی باشد و می توان مشخص کرد که تمام 
چنين چه مصـفحات نمـايش داده شـود يا خير، نام فايل و پروژه را بنويسد يا خير و ه       

 . آيتمهای ديگری را در پا صفحه نوشته شود
 
 Tools/Graphic Reports/Bar/Date 

سال مالی  . جای تقويم کجا باشد   . اين پنجره تاريخها را مشخص می کند که از چه تقويمی استفاده شود            
 . را نمايش دهد خير
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 Tools/Graphic Reports/Bar/Format 
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 Tools/Graphic Reports/Bar/Tailoring 

 
 :اين منو از پنج بخش تشکيل شده است

 عمودی را که به چه صورت باشد تعيين          خطوط گزينه فاصلة   ايـن      .١
 .ميکند

  ايـن گزيـنه فاصلة خطوط افقی را که به چه صورت باشد تعيين                 .٢
 .می کند

 .از چه تقويمی استفاده شود.   تعطيالت را نمايش دهد يا خير .٣

 :  اين بخش از سه قسمت زير تشکيل شده است .٤

 .  می کند  اساس درصد پيشرفت را مشخص) ۴-۱  

 .فعاليتهای بحرانی را نمايش می دهد  ) ۴-۲  

کـه شناوری آنها کمتر از مقدار          فعاليـتهای بحرانـی       ) ۴-۳ 
 ..مورد نظر ميباشد

 :  اين بخش از سه قسمت تشکيل شده است .٥

         



 
Primavera Project Planner (P3) 

 ۵٨

 .  معين می کند از کدام خط شروع می شد) ۵-۱  

 . ای جدا کند  فعاليتها را در هر رديف با چه فاصله )  ۵-۲  

 .   شروع از صفحة جديد باشد) ۵-۳  

  عالمـت اين جعبه مشخص می کند که چند صفحة گزارش             ) ۵-۴  
 . می باشد و در صورت تمايل آنرا نمايش می دهد

 Tools/Graphic Reports/Bar/Pen 
   در ايـن گزيـته مـواردی کـه می خواهيم نمايش داده شود را انتخاب می کنيم، همچنين می                 

 .توان تعيين کرد که بار چه رنگی و توپر باشد يا خير

 عنوان  Valueه بايد کد مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت             گزيـن    در ايـن    
 . مورد نظر، رنگ و نوع توپر بودن را مشخص کنيم

 
 Tools/Graphic Reports/Bar/Size 

  )حه بعدشکل صف(.اين گزينه برای اندازة فونتهاي استفاده شده می باشد
 Tools/Graphic Reports/Bar/Selection 

 ).شکل پايين صفحه بعد(. اين قسمت هم مثل آيتم فيلتر می باشد که قبالً توضيح داده شده است
 Tools/look 
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Primavera Project Planner (P3) 

 ۶٠

 کنيم در اين گزينه ثبت    Saveتمـام گزارشـهای گرفته شده در اين آيتم قرار می گيرد که اگر آنها را                 
 .  بخواهيم می توان از آنها استفاده نمودمی شود و هر زمان که

 Tools/Update Data Dictionary 

 
 ديکشنری می باشد که می توان بصورت نرمال يا پيشرفته آنرا            )Update(ايـن گزينه برای بروزآوری    

 . انتخاب کرد
 Tools/MPX Conversion Utility 

 به برنامه های ديگری ببريم يا از آنها         P3اين گزينه برای زمانی می باشد که بخواهيم يک فايل را از             
 .  بياوريمP3به 

 Tools/MPX Conversion Utility/Convert a P3Project to an MPX Project 
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 ليست تمام   Projectسپس در بخش    .  آدرس فايلها خيره شده را داد      Foldersابـتدا بـايد در قسمت       
 .  را کليک می کنيمOKرا انتخاب کرده، سپس پروژه ها می آيد و می توان هر کدام که می خواهيم 

 
را به آنجا بفرستيم داده     پـنجرة فـوق بـاز می شود در اين قسمت آدرس جايی که می خواهي فايل                  

 می کنيم و به آدرس مورد نظر رفته و آنرا           OKبعد  . همچنين نام پروژه را مشخص می کنيم      . ميشـود 
 . باز می کنيم

 Tools/MPX Conversion Utility/Convert an MPXC Project to a P3 project 
 از نوع    بايد ابتدا فايل مورد نظر     P3 ديگر به     نرم افزاری کنترل پروژه     فايل از برنامة   بـراي تبديل يک   

)Type(  MPX          باشـد سـپس باباز شدن اين پنجره می توان آدرس فايل مورد نظر را  داد سپسOK 
س جايی که می خواهيم فايل را ذخيره کنيم را وارد می مـی کنـيم و پنجرة ديگر باز می شود و آدر         

 .  را کليک می کنيمOKکنيد و دوباره 
 Tools/ Project Utilities/Copy 

ازايـن گزيـنه زمانـی که بخواهيم يک پروژه را کپی کنيم يا از يک پروژه چند زير پروژه تهيه کنيم                      
 : دو بخش تشيل شده استپنجرة زير از. استفاده می شود و بصورت زير عمل می کنيم

در ايـن بخـش تعييـن مـی کنـيم که چه فايلی را می خواهيم کپی کنيم و آن فايل چه                        .١
 مشخصاتی را دارد و همچنين چه فيلتری را می خواهيم کپی کنيم 
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 ابتدا تعيين می شود که فايل مورد نظر در کجا کپی شود نام پروژه و نام                  بخش در ايـن   .٢
ارة بازنگری، عنوان پروژه و همچنين نام شرکت مورد نظر          پـروژة مادر واحد برنامه، شم     

 .  را کليک می کنيمCopyسپس جعبة . را تعيين می کنيم

 

 
         



 
Primavera Project Planner (P3) 

 ۶٣

 Tools/Project Utilities/Delete 

 
اين گزينه هرگاه که بخواهيم فايلی را حذف کنيم استفاده می کنيم به اين صورت که ابتدا بايد نام                   از

 را کليک می کنيم که از شما می پرسد که مطمئن هستيد که             Deleteعبة  پـروژه را پيدا کرده سپس ج      
 . می خواهيد آنرا حذف کنيد يا خير

 Tools/Project Utilities/Merge 
ايـن گزينه زمانی که بخواهيم يک پروژة مهمان را به يک پروژة ميزبان اضافه کنيم، استفاده می شود                   

. هردو پروژه بايد يکی باشد Planning Unitاشد همچنين کـه البـته بايد هر دو پروژه، پروژة مادر ب  
 :پس به اين صورت عمل می کنيم

مـيزبان را مشخص می کنيم، در قسمت بعد تعيين می کنيم که کدام پروژه يا پروژه ها         ابـتدا پـروژة     
در ستون بعدی می توان تعيين کرد که        . را مشخص کرد   هستند حتی می توان تمام پروژه ها         مـيهمان 

 .  های وارد پروژه ميزبان شودActivity IDچه با 
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 Tools/Project Utilities/Summarize 
ت و آنها را به     شايـن گزيـنه مثل گزينة قبلی می باشد بااين تفاوت که چند پروژة مهمان می توان دا                 

 . شودنيک پروژه اضافه نمودکه البته بهتر است استفاده 
 Tools/Project Utilities/Back up 

 استفاده  restore گزينه هم در واقع به نوعی کپی کردن فايل می باشد که برای باز کردن آن بايد از                    ايـن 
 .کرد و بصورت زير عمل نمود

  کنيم را انتخاب کرده سپس آدرس جايی که می خواهيم فايل Back upابـتدا فايلـی را که می خواهيم   
Backup ة ديگر در اين قسمت می باشد کهدو جعب. کپی شود را مشخص می کنيم شده درآنجا : 

 .  بصورت فشرده کپی می شودشدن Backup  درهنگام  فايل

سپس حـق دسترسی  برداشته شود يا خير و         Backupدرخـالل انجـام      
 .  را کليک ميکنيمClose می کنيم، سپس جعبة  را کليک Back upجعبة 

 Tools/Project Utilities/Restore 
ازاين گزينه استفاده می شود تا فايل مورد نظر را بازکنيم و بصورت زير عمل  گرفتن Back upپـس از  

 :نماييم 

 گرفته شده را بوسيلة آدرس دادن پيدا می کنيم سپس آدرس جايی که می خواهيم Back upابـتدا فايل  
 )دشکل باالي صفحه بع.( می کنيمClose می کنيم، سپس پنجره را Restoreفايل باز شود را می دهيم و
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 Tools/Project Utilities/Targets 

 
زمانـی کـه بخواهيم ازبرنامه يک فايل بعنوان مبنا داشته باشيم از اين گزينه استفاده می کنيم و هر نامی                     

می توان شمارة بازنگری و تاريخ را         نوشته همچنين  Targetsکـه بخواهـيم انـتخاب کرده و در قسمت           
 برنامة مبنا و برنامة جاری داشته باشيم استفاده می          نمقايسة بي مشـخص کـرد و هـر زمـان که بخواهيم            

 .  داشته باشيمميله را هر دوBar Chatشود، همچنين می توان در يک 
 Tools/Fragnet/Store Fragnet 

Fragent                   نوعی کپی کردن می باشد، پس ابتدا بايد گروهی از فعاليتها را انتخاب کرده با يک نام خاص 
 می شود و تمام آيتمهايی که Saveي ديگر در برنامه  در اين است که    Copyفرق آن با    کپـی مـی کنيم و       

از شما سؤال می کند که با چه نامی فعاليتها  Retrieveبـه آن مربوط می شود را کپی ميکند و در هنگام  
 . دنکپی می شو
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 انتخاب کرده سپس يک      می شود، ابتدا يک کد دو رقمی را        استفاده   Fragnet براي باز يابي     پنجرة فوق 

 .  را کليک کرده و خارج می شويمStoreعنوان برايش تعيين می کنيم سپس جعبة 

 : پنجرة زير باز می شوداستفاده کرده Tools/Fragnet/Retrieve Fragnetز منوی ادوباره 

 
 :از ميشود کليک می کنيم پنجرة ديگری بRetrieveهارا انتخاب کرده سپس جعبة  Fragnetبايد يکی از 

 
 .  می باشدpasteباز شدن اين پنجره ادامة مراحل مثل گزينة 

 Tools/Fragnet/Delete Fragnet 

 

اين گروه شامل چه 
.فعاليتهايی می باشد
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 مـی باشد و با کليک کردن آن آيتم مورد نظر حذف             Fragnet  ايـن گزيـنه بـرای حـذف           
 .ميشود

 Tools/Options/Activity Inserting Options 

 
 :در اين گزينه دو جعبه وجود دارد

ـ  .١  اگر عالمت بخورد باعث می شود بطور اتوماتيک عددی که در جعبة پايينی در نظر                اکس باال ب
 . فعاليتهايی که اضافه می شوند، اضافه شودID شماره  به شدهگرفته

 Activity اگر عالمت بخورد باعث می شودکه هر فعاليتی که اضافه می شود منوی باکس پائين  .٢

Formهم باز شود  . 
 Tools/Option/Critical Activity 

 :اين پنجره از دو قسمت تشکيل شده است

 را زياد کردوشناوری     شناوری مسـير بحرانی را نشان می دهد با شناوری که می توان حساسيت             .١
 .  و غيره۱,۲را تعيين کرده، مثالً 

 .  را مشخص کردLongest Path)( مسير طوالني ترينمی توان .٢

 
 Tools/Options/Set language 

ـ    داشته باشيم و با انتخاب هر يک و کليک کردن           P3 زبان مختلف را در      ۲۸ريق اين گزينه می توان      از ط
 . روی آنها می توان تغييرات را ديد
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 Tools/Options/Default Activity Codes 

 
 را کليک   OK اضافه نمود و سپس      Defaultدرايـن گزيـنه مـی تـوان يکسـری کدهارا بعنوان آيتمهای              

 . مينمايم

 

         




