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 درباره این کتاب الکترونیکی

است که طبق روال گذشته برای مطابقت با  Projectهای راهنمای جامع  این کتاب چهارمین نسخه از کتاب

های آن تهیه شده است. پیروی استقبال خوانندگان از مجموعه  وزشافزار و همچنین بهبود آم نسخه جدید نرم

، این نسخه از کتاب برای اولین بار به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر های الکترونیکی مدیریت پروژه کتاب

 مخاطبان را برآورده کند. تری از  گروه گستردهگردد تا نیازهای  می

ناشران در  های الکترونیکی در دنیا، نشر الکترونیکی در ایران به خاطر تردید با وجود سابقه طوالنی کتاب

فراوانی روبرو بوده است. اعتماد اولیه به خصوص رعایت حق نشر از سوی خوانندگان، همواره با تردیدهای 

ای موفق بود و رعایت حق نشر از سوی  تجربه های الکترونیکی مدیریت پروژه کتابخوانندگان ایرانی در مجموعه 

زمینه را برای تداوم این حرکت فراهم کرد. حفظ روند نشر الکترونیک  ،بودبسیاری که بر خالف انتظار  ،نایشا

ن کتاب شما دارد. لطفا به جای کپی دادتک تک خوانندگان، از جمله در آینده نیز به رعایت حق نشر از سوی 

 د.را به ایشان بدهی www.khorramirad.infoخرید نسخه الکترونیکی، به دوستان و همکاران خود، آدرس 

http://www.khorramirad.info/
http://www.khorramirad.info/
http://www.khorramirad.info/
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 مقدمه

ها در زمان مقرر یا با  ر پروژهآن است. طبق آمار اکثشکست ترین عامل در موفقیت یا  مهم مدیریت هر پروژه

 مدیریت پروژه است.این شکست ضعف عامل اصلی معموال و  شوند هزینه و کیفیت مشخص شده تکمیل نمی

ریزی و کنترل پروژه بدون ابزار  ریزی و کنترل پروژه، یکی از مباحث مهم مدیریت پروژه است. برنامه برنامه

 رود.  بهترین ابزارهای آن به شمار می یکی از Projectای نیست و  مناسب کار ساده

 نیازهای کتاب پیش

این کتاب طوری طراحی شده است که استفاده از آن برای سطوح مختلف ممکن باشد. با این حال مطالب عمدتا 

 نیازهای زیر دارند: نیاز به پیش

 افزار  ستفاده از نرمصوال این کتاب راهنمایی برای اا .ریزی و کنترل پروژه مهارت نسبی در اصول برنامه

Project ریزی و کنترل پروژه نداشته باشید،  ریزی و کنترل پروژه است. اگر اطالعاتی از برنامه در برنامه
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ریزی و  افزار و در نتیجه کتاب، نخواهید بود. با وجود آن برخی مباحث برنامه قادر به استفاده از نرم

 اند.  زیاد مطالب کتاب، به طور مختصر توضیح داده شدهکنترل پروژه، به خاطر اهمیت زیاد یا وابستگی 

 های کاربر رایج.  مقدمات کامپیوتر، اصول استفاده از سیستم عامل و مهارت نسبی در کار با رابط

 نیز کمک زیادی به خواننده خواهد کرد. Officeافزارهای مجموعه  آشنایی با نرم

 گستره کتاب

ارائه منبعی  گیرد. هدف در تهیه این کتاب ه و پیشرفته را در بر میاین کتاب تمام سطوح مقدماتی، متوسط

اصول و مفاهیم کار و همچنین کارکرد هر  ،افزار کامال مفهومی و کاربردی بوده است که عالوه بر کاربری نرم

 افزار را در شرایط کاری واقعی توضیح دهد.  قابلیت نرم

 اند، که از این قرارند: کتاب بررسی نشده در این Projectبرخی دیگر از مباحث مربوط به 

 افزار،  های سازمانی نرم کار با قابلیتProject Server با توجه به  گروه: افزارهای هم و نرم

گستردگی مطالب گفته شده، ارائه راهنمایی کاربردی در قالب حجم محدود یک کتاب ممکن نخواهد 

کنند و نیازی به اطالعات گفته  غیر سازمانی کار میبود. از سوی دیگر، اکثر کاربران فقط با سیستم 

 اند. شده ندارند. به این خاطر، مطالب مربوط به سیستم سازمانی به هیچ وجه در کتاب بررسی نشده

 نویسی  برنامهVBA:  این قابلیت بسیار مهمProject  نیز عمال نیاز به کتاب مستقلی دارد و در این

نویسی  راهنمای جامع برنامه کتابتوانید به  مندی می عالقهکتاب بررسی نشده است. در صورت 
VBA درMicrosoft Project.ترجمه نادر خرمی راد، از انتشارات دیباگران تهران مراجعه کنید ، 

http://www.khorramirad.com/index.php?id=318
http://www.khorramirad.com/index.php?id=318
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 :تواند در مورد  عمال تعریف تمام مباحثی که می مباحث خاصProject ای  وجود داشته باشد کار ساده

و  NET.نویسی آن تحت  افزار، برنامه های اطالعاتی نرم نیست. برخی مباحث دیگر، مانند کار با بانک

 شوند.  چنینی مطرح نمی های این مانند آن، از جمله مباحث خاصی هستند که در کتاب

در این نسخه برای جلوگیری از افزایش بیش از های قبلی کتاب وجود داشتند، ولی  سه مبحث دیگر در نسخه

اندازه حجم کتاب حذف شدند. این مباحث بعد از انتشار این کتاب با تفصیلی بیشتر از گذشته و در قالب 

 هایی جداگانه منتشر خواهند شد. مباحث گفته شده از این قرارند: کتاب

 این مرجع تک تک فیلدهای غیرسازمانی مرجع فیلدها :Project دهد.  را به طور مختصر توضیح می 

 های کادر محاوره  این مرجع تمام تنظیم :ها مرجع تنظیمOptions دهد. افزار را توضیح می نرم 

 کند. ریزی و کنترل چند پروژه نمونه را از ابتدا تا انتها ارائه می این منبع برنامه :های نمونه پروژه 

 مباحث تکمیلی

ریز پروژه کافی نیست و باید عالوه بر آن بر مفاهیم  رای موفقیت شما در نقش برنامهافزار به تنهایی ب تسلط به نرم

ریزی و کنترل پروژه به طور خاص و مدیریت پروژه به طور عام نیز مسلط باشید. بهترین منابع برای  برنامه

 یادگیری مدیریت پروژه از این قرارند:

  استانداردPMBOK 

  استانداردPRINCE2  
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راهنمای آزمون ، (PMBOK)راهنمای دانش مدیریت پروژه های  کتاب توانید به می PMBOKتاندارد در مورد اس
PMP  و استاندارد مدیریت پروژهPMBOK  وPMBOK مراجعه کنید. دو کتاب اول ترجمه نگارنده  به زبان ساده

ها انتشارات دیباگران تهران است. کتاب سوم تالیف این نگارنده است و صرفا به طور  این خطوط و ناشر آن

 الکترونیکی منتشر شده است. 

بندی و تدوین ساختار  در خصوص زمان PMIانداردهای عملی عالوه بر استانداردهای گفته شده مطالعه است

 شود: شکست کار نیز اکیدا توصیه می

 Practice Standard for Work Breakdown Structures 

 Practice Standard for Scheduling 

ها الزم  نبندی که برای حفظ کیفیت و اثربخشی آ های زیربنایی زمان توانید برای یادگیری توصیه در نهایت می

، تالیف این نگارنده و منتشر شده از سوی انتشارات دیباگران تهران مراجعه بندی پروژه قواعد زماناست به کتاب 

ختار شکست کار پروژه بر اساس استانداردهای راهنمای تدوین ساکترونیکی رایگان مطالعه کتاب الکنید. 
PMBOK  وPRINCE2،شود.   نیز توصیه می ، تالیف این نگارنده 

 

 

 با آرزوی موفقیت

 نادر خرمی راد
info@khorramirad.com 

http://www.khorramirad.com/index.php?id=360
http://www.khorramirad.com/index.php?id=361
http://www.khorramirad.com/index.php?id=361
http://www.khorramirad.com/index.php?id=361
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http://www.khorramirad.info/
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 افزار محیط نرمآشنایی با : ۱فصل 

تر  بخش تر و لذت تر، سریع که کار را ساده رابط کاربر بسیار خوب آن است Projectترین امتیازهای  یکی از بزرگ

کند و رابط کاربر  ریزی سپری می افزار برنامه ریز مدت زیادی را در حال کار با نرم کند. هرچه باشد یک برنامه می

دهیم در فضایی کار کنیم که  یافزار مانند محل زندگی و کار وی مهم و تاثیرگذار است. همانطور که ترجیح م نرم

 افزارهای پرکاربردمان نیز مناسب باشد.  دهیم که رابط کاربر نرم مناسب باشد، قطعا ترجیح می

کنیم تا مبنایی برای  افزار را مرور می ای مربوط به رابط کاربری نرم در این فصل بعضی از مسایل بسیار پایه

 های آینده باشد. فصل

 رابط کاربر 

های قبل ندارد، ولی ابزارهای بصری بسیار  ای با نسخه تفاوت عمده Project 2013نطق رابط کاربر اصول و م

رابط کاربر  1-1 شکل دهند. های فراوانی در اختیارتان قرار می متنوعی به آن اضافه شده است که قابلیت

Project دهد. را نشان می 
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 افزار : نمای کلی نرم1-1 شکل

 ریبون

تر و بهتر  از کاربران ساده برخیشده است. نوارابزارها به نظر و منو است که جانشین نوارابزار  ریبون مفهومی

و به همین خاطر  ندای که ابزارهای فراوانی دارند چندان مناسب نیست افزارهای پیچیده هستند، ولی برای نرم

 مایکروسافت را به فکر چاره انداخته است.
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ها کلیک  اند و اگر روی آن هایی است که باالی نوار نوشته شده ظور از زبانه، عنوانای است. من ریبون نواری زبانه

شود. این کار مانند این است که با کلیک کردن روی عنوان زبانه،  کنید، محتوای جدیدی در نوار نشان داده می

 (.1-2 ای آن را در اختیار گرفته باشید )شکلزبانه را جلو کشیده، ابزاره

 
 Projectنمای ریبون  :1-2 شکل

 های اصلی از این قرارند: زبانه

 Fileکنید تمام  ها تمام صفحه است، یعنی وقتی روی آن کلیک می : این زبانه بر خالف سایر زبانه

سازی، باز و بسته کردن  شود. ابزارهای ذخیره فضای صفحه به محتوای این زبانه اختصاص داده می

شود که  های سازمانی و یکپارچه مربوط می این مفهوم به قابلیتها، چاپ، به اشتراک گذاری ) فایل

 افزار در این قسمت قرار دارند. های نرم موضوع این کتاب نیستند( و تنظیم

 Taskکند. ها را ارائه می : ابزارهای کار با فعالیت 

 Resourceکند. : ابزارهای کار با منابع را ارائه می 

 Report: کند.  رائه میدهی را ا ابزارهای گزارش 

 Projectکند. : ابزارهای کلی پروژه را ارائه می 

 Viewکند. شوند را ارائه می : ابزارهایی که به شیوه نمایش مربوط می 



   

 

 افزار نرم طیبا مح یی: آشنا1فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 11صفحه 

کنند که تقریبا همیشه الزم هستند. برخی ابزارهای دیگر در نماهای  های گفته شده ابزارهایی را ارائه می زبانه

ص کاربرد دارند و به همین خاطر فقط در همان شرایط نمایش داده خاص یا در زمان انتخاب عناصر خا

شود، زبانه  کنید و نمای گانت دیده می را باز می Projectشوند. به عنوان مثال وقتی  می

Gantt Chart Tools Format گذارد. اگر نمای  بندی این نما را در اختیارتان می شود و ابزارهای قالب نیز باز می

 شود.   شود و زبانه مخصوص آن نما باز می ز کنید، این زبانه بسته میدیگری را با

 الین تایم

که در نسخه  Projectبود، از اولین ابزارهای بصری نسل جدید  Project 2010های جدید  الین از قابلیت تایم

شود  یش داده مینماباالی بعضی نماهای ترکیبی و به عبارت دیگر زیر ریبون این عنصر . به تکامل رسید 2113

 (.1-3 )شکل

 

 الین ای از تایم : نمونه1-3 شکل

دهد.  های مهم پروژه و موقعیت فعلی آن را نشان می الین محوری زمانی است که رویدادها یا فعالیت تایم

خود را عالمت بزنید تا در آن  های مورد نظر ستون ها و مایل فرض تهی است و باید فعالیت الین به طور پیش تایم

 نمایش داده شود. 

 الین راهنمای مفیدی برای درک وضعیت پروژه است. تایم
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 های داخلی گزارش

گیری و داشبوردهای اطالعاتی  ، اضافه شدن ابزارهای پیشرفته گزارش2113ترین تغییرات پراجکت  یکی از عمده

توانید  در اختیارتان خواهد بود و می Projectطور بومی در  به Excelاست. با این قابلیت اکثر ابزارهای بصری 

 (.1-4 ها و داشبورهای اطالعاتی را به سادگی و با پویایی کامل بسازید )شکل انواع گزارش

 
 Projectای از داشبوردهای اطالعاتی  : نمونه1-4 شکل
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تا اطالعات کلیدی دایما در مقابلتان حاضر  توانید نماهایی ترکیبی از داشبورها و نماهای استاندارد نیز بسازید می

 (.1-5 باشند )شکل

 
 : نمایی ترکیبی از داشبورد و نمای معمولی1-5 شکل
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 نما

Project ها، نمای گانت  نماهای فراوانی دارد که یکی از پر کاربردترینِ آن(Gantt Chart)  است. به همین خاطر

افزار نشان داده  ر نوار خاکستری رنگ عمودیِ سمت چپ نرمنمای گانت است. عنوان نما دفرض نیز  پیشنمای 

 (.1-6 شود )شکل می

  

 : نمایش عنوان نما در نوار عمودی سمت چپ1-6 شکل
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سمت چپ پنجره دهد. اگر روی نوار  سمت چپ نمای گانت جدول و سمت راست آن نمودار گانت را نشان می

 (.1-7 دهد )شکل را نشان می ترین نماها شود و رایج کلیک کنید، منویی باز می

 
 : منوی انتخاب نما1-7 شکل

ریبون  Viewبه زبانه توانید  معموال نماهای کاربردی از همین منو قابل انتخاب هستند، ولی اگر مایل باشید می

 (.1-8 های بیشتری در اختیارتان قرار گیرد )شکل بروید تا گزینه
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 ریبون View: زبانه 1-8 شکل

وجود دارد که به ترتیب برای نماهای  Resource Viewsو  Task Viewsهای  دو بخش به نام در این زبانه

 روند.  ها و نماهای منابع به کار می فعالیت

تر باشد. همانطور که در  یکی از اصول ریبون این است که هرچه ابزاری پرکاربردتر باشد، آیکن آن نیز بزرگ

است،  Resource Sheetکه آیکن نمای  گی دارد، در حالی که بینید نمای گانت آیکن بزر شکل نیز می

 تر از آن است.  کوچک

شود. به این ترتیب ریبون نه تنها راهی برای  ای که فعال باشد در ریبون با رنگ متمایزی نمایش داده می گزینه

ر مثال قبل نمای گانت افزار نیز کاربرد خواهد داشت. د اجرای دستورها خواهد بود، بلکه برای درک وضعیت نرم

 فعال بود و به همین خاطر آیکن آن نیز در ریبون متمایز شده بود.

شود. اگر روی فلش  ها فلش کوچکی قرار دارد که اگر روی آن کلیک کنید، منویی باز می زیر یا کنار برخی آیکن

است. وقتی روی  More Viewsها  شود که آخرین گزینه همه آن کنار هریک از نماها کلیک کنید، منویی باز می

 شود. باز می 1-9 آن کلیک کنید، کادر محاوره شکل
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 : کادر محاوره انتخاب نما1-9 شکل

فرقی ندارد که گزینه را از منوی کدام نما انتخاب کرده باشید؛ به هر حال تمام نماهای موجود، در این محاوره 

 لیک کنید تا باز شود.ک Applyشوند. نما را انتخاب کرده، روی  نمایش داده می

 جداول

و  (record)رکورد  نامبسیاری از نماهای پراجکت جدول دارند. هر جدول تعدادی سطر و ستون است. سطرها با 

دهد؛ رکوردهای  شوند. هر رکورد اطالعات عنصری را در خود جای می نیز شناخته می (field)فیلد نام ها با  ستون

ای از فیلدها است. به عنوان  یکدیگر باشند. اطالعات هر رکورد، مجموعه هر جدول باید تا حدی کافی مشابه

مثال، جدولی از مشخصات افراد را در نظر بگیرید. در این جدول هر فرد رکوردی دارد و رکورد هر فرد شامل 

  شود. ها می فیلدهایی مانند نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره تلفن، محل تولد و مانند آن
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ها  کند )بعدا درباره این ماهیت ها را ذخیره می فعالیت ها و خالصه استون ها، مایل جدول نمای گانت، فعالیت

زمان، تاریخ شروع، تاریخ  هایی مانند شماره ردیف، مدت ها مشخصه شود(. هرکدام از این آیتم توضیح داده می

 داخل یک فیلد قرار دارد. ها مشخصه و هرکدام از آن ها دارند پایان، مقدار پیشرفت و مانند آن

ها را مخفی کرد یا نمایش داد. تعداد  توان آن قابل حذف و اضافه کردن نیستند و فقط می Projectفیلدهای 

ها را  آنتواند  عملکرد خاصی ندارند و اگر کاربر الزم بداند میدر ابتدا زیادی فیلد اختصاصی نیز وجود دارد که 

  کرده، به کار برد. برای مقاصد خاص تنظیم

 را انتخاب کنید Hide Columnشود  برای مخفی کردن ستون، روی آن کلیک راست کرده، از منویی که باز می

 . (1-11 )شکل



   

 

 افزار نرم طیبا مح یی: آشنا1فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 19صفحه 

 
 : حذف ستون از جدول1-11 شکل

برای نمایش دادن ستون، روی ستونی که قصد دارید کنار ستون جدید باشد کلیک راست کرده، از منویی که باز 

شود و لیست فیلدها را نمایش  را انتخاب کنید. با این کار منویی در آن محل باز می Insert Columnشود  می

 (.1-11 دهد )شکل می
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 : نمایش لیست فیلدها1-11 شکل

را اجرا کنید. با این کار هم   Format| Columns| Insert Columnتوانید به جای روشی که گفته شد از ریبون  می

 شود. ا باز میلیست فیلده

توانید به جای نمایش ستون جدید و  های موجود کنید، می اگر قصد دارید ستونی را جانشین یکی از ستون

شود انتخاب  کلیک کرده، فیلد جدید را از لیستی که باز می مخفی کردن ستون قدیمی، روی عنوان ستون دابل

 کنید. 

های ستون مورد نظر خود کلیک کنید  روی یکی از سلولبرخی مشخصات ستون نیز قابل تنظیم هستند. ابتدای 

های  مراجعه کنید. در آن قسمت آیکن Formatزبانه  Columnsها به قسمت  و بعد از آن برای تنظیم آن

را فعال کنید، امکان  وجود دارند که برای تنظیم ترازبندی محتوای ستون هستند. اگر گزینه  
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شود؛ یعنی اگر محتوا طوالنی باشد و در پهنای ستون جای نگیرد،  هم میهای ستون فرا شکستن محتوای سلول

ها در  کلیک کنید تا منویی از گزینه Column Settingsشود. در همان قسمت روی  در چند خط نمایش داده می

 (.1-12 اختیارتان قرار گیرد )شکل

 
 های ستون : تنظیم1-12 شکل

اعمال  Startها به ستون  فعال است و به همین خاطر تنظیم Startن های ستو در مثال شکل قبل، یکی از سلول

 باز شود. 1-13 کلیک کنید تا کادر محاوره شکل Field Settingsخواهند شد. در منویی که باز شده است روی 
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 های فیلد : کادر محاوره تنظیم1-13 شکل

 االی ستون نمایش داده شود.وارد کنید تا در ب Titleتوانید عنوان جدیدی در کادر  اکنون می

کند. فیلدهای اختصاصی دو نام دارند که  توجه داشته باشید که فیلدهای معمولی یک نام دارند که تغییر نمی

کند. در کنار نام، که ماهیتی کمابیش ثابت است، عنوان نیز  ها ثابت است و دیگری را کاربر تعریف می یکی از آن

توانید آن را به راحتی ویرایش کنید. حتی اگر یک فیلد را  رود، و می به کار میوجود دارد، که فقط برای نمایش 

ای انتخاب کنید. اگر  های آن عنوان جداگانه توانید برای هرکدام از ستون چند بار در جدول درج کرده باشید، می

 شود. فیلدی عنوان نداشته باشد، نامش به جای عنوان نمایش داده می

های  قابل تنظیم است. البته برای تنظیم پهنا راه Field Settingکادر محاوره  Widthت پهنای ستون در قسم

گر ماوس  تر، ابتدا کادرهای محاوره را ببندید و بعد از آن اشاره دیگری نیز وجود دارد. برای استفاده از روش ساده

 توانید غییر کند؛ بعد از آن میگر ت ستون در قسمت عنوان آن ببرید، تا شکل اشارهسمت راست را به روی مرز 

راست یا چپ بکشید تا پهنای ستون بیشتر یا کمتر شود کلیک کنید، و بدون رها کردن کلید ماوس آن را به 

 (.1-14 )شکل



   

 

 افزار نرم طیبا مح یی: آشنا1فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 23صفحه 

       

  : تغییر پهنای ستون1-14 شکل

شود، یعنی  می best fitگر ماوس را روی مرز سمت راست ستون ببرید و دابل کلیک کنید، پهنا  اگر اشاره

 کمترین پهنایی که برای نمایش تمام محتوای آن کافی باشد انتخاب خواهد شد. 

 (1-15ها را هم تغییر دهید )شکل  توانید ارتفاع ردیف با روشی مشابه آنچه گفته شد می

 
: تغییر ارتفاع ردیف1-15 شکل  
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وی عنوان ستون کلیک کنید تا انتخاب های جدول را هم تغییر دهید. برای این کار ر توانید ترتیب ستون می

 1-16 گر ماوس به صورتی که در شکل گر ماوس را روی آن ببرید )در این حالت اشاره شود، بعد از آن اشاره

نمایش داده شده است دیده خواهد شد(، کلیک کنید و بدون رها کردن کلید ماوس آن را به محل جدید 

 بکشید.

 
 ماده جابجایی است: ستون در حالتی که آ1-16 شکل

ها دقت کنید، زیرا در ساختار  ها را هم جابجا کرد. البته در جابجایی محل ردیف توان ردیف با همین شیوه می

 های بعدی بررسی خواهد شد. گذارد. این مسئله در فصل برنامه تاثیر می

در حالت معمولی مثال،  پذیرد. به عنوان های مختلفی دارند. هر فیلد نوع داده خاصی را می فیلدها ماهیت

عبارتی انشایی را در فیلدهای تاریخ یا مدت زمان وارد کنید. برخی فیلدها محاسباتی، برخی دستی و  یدتوان نمی

ها است نمونه خوبی از فیلدهای دستی به شمار  که برای ثبت نام آیتم Nameبرخی ترکیبی هستند. فیلد 

شود و اگر کاربر به آن مقداری ندهد،  آن فقط دستی وارد میرود. منظور از دستی، این است که مقدار  می

که شاخص عملکرد زمانی تحلیل ارزش کسب شده است، فیلدی  SPIمقداری نخواهد داشت. فیلدی مانند 

تواند مقداری را در آن وارد  دهد و کاربر نمی افزار را نشان می محاسباتی است، یعنی فقط نتیجه محاسبات نرم

شوند و مقدار  ها وارد کند، دریافت می ز فیلدها ترکیبی هستند، یعنی اگر کاربر مقداری را در آنکند. بسیاری ا

شود. از طرف دیگر، اگر فیلدهای دیگر تغییر  ها باعث تغییر فیلدهای ترکیبی و محاسباتی دیگر می آن جدیدِ

ای از  نمونه Complete %یلد کنند، مقدار فیلدهای ترکیبی نیز ممکن است بر اساس محاسبات تغییر کند. ف

های  شود که راه فیلدهای ترکیبی است. این فیلد برای ثبت پیشرفت است. در ادامه کتاب توضیح داده می
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مقدار دهید، فیلدهای دیگری مانند شروع واقعی،  Complete %مختلفی برای ثبت پیشرفت وجود دارد. اگر به 

گیرند. از طرف دیگر اگر به آن فیلدها مقدار  ها مقدار می انند آنمدت زمان صرف شده، مدت زمان باقیمانده و م

 خودکار محاسبه خواهد شد. Complete %دهید، مقدار 

 ها انتخاب سلول

شود قابل تشخیص  و با کادر پررنگی که دور آن ترسیم می در هر زمان، حداقل یک سلول انتخاب شده است

شود. اگر با صفحه کلید چیزی تایپ کنید، در سلول فعال وارد  ی. به این سلول، سلول فعال گفته مخواهد بود

 شود. می

توانید در یک زمان بیشتر از یک سلول را انتخاب کنید، با با استفاده از محدوده انتخاب شده عملیاتی انجام  می

نیز  Projectاست. عالوه بر آن، بعضی دستورهای مخصوص  Pasteو  Copy ،Cutترین عملیات،  دهید. متداول

روز کردن برنامه،  توانند به جای کل برنامه، در محدوده انتخاب شده عمل نمایند. به عنوان مثال در زمان به می

روز  بهمحدوده انتخاب شده فقط که تعیین کنید ای را انتخاب کنید و  توانید پیش از اجرای دستور، محدوده می

 .شود

راه دیگر استفاده از صفحه کلید  کلیک کنید.ها  روی عنوان آن این است کهانتخاب سطر و ستون، برای یک راه 

 )شکل شود را بفشارید، ستونی که سلول فعال در آن قرار دارد انتخاب می Ctrl+Spaceاست. وقتی کلیدهای 

17-1.) 
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 : انتخاب ستون با صفحه کلید )مراحل از راست به چپ(1-17 شکل

 (.1-18 استفاده کنید )شکل Shift+Spaceبرای انتخاب سطر، از میانبر 

      
 : انتخاب سطر با صفحه کلید )مراحل از راست به چپ(1-18 شکل

 ها انتخاب خواهند شد. ، کل فعالیتCtrl+Shift+Spaceهای  توانید حدس بزنید که با فشردن کلید احتماال می

ای که  گر را به سمت خانه لیک کرده، اشارهبرای انتخاب هر محدوده دلخواه، با ماوس روی اولین خانه محدوده ک

 (.1-19شود )شکل  در گوشه دیگر محدوده قرار دارد بکشید. به این ترتیب محدوده انتخاب می



   

 

 افزار نرم طیبا مح یی: آشنا1فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 27صفحه 

 
 ای که با حرکت ماوس انتخاب شده است : محدوده1-19 شکل

رد و رنگ آن تیره ای که در گوشه قرار دا شود. خانه زمینه تیره نمایش داده می محدوده انتخاب شده با پس

های محدوده انتخاب است، ولی اگر بعد از انتخاب  نیست، سلول فعال است. سلول فعال نیز یکی از سلول

فعالِ ، به سلول باشد و نتوان آن را به مجموعه اعمال کردهای منفرد  عملیاتی انجام شود که مخصوص سلول

خاب محدوده شروع به تایپ کنید، عبارت در سلول فعال خواهد شد. به عنوان مثال اگر بعد از انتمجموعه اعمال 

 های محدوده دست نخورده باقی خواهند ماند. تایپ خواهد شد و سایر سلول

گر ماوس را به پایین صفحه بکشید و کلید آن را رها نکنید، صفحه  اگر بعد از انتخاب اولین گوشه محدوده اشاره

 را انتخاب کنید.شود تا بتوانید محدوده بزرگتری  جابجا می

را نگه داشته، محدوده دیگری را هم انتخاب  Ctrlتوانید بعد از انتخاب اولین محدوده، کلید  اگر مایل باشید می

 (.1-21کنید )شکل 
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 Ctrl: انتخاب همزمان دو محدوده به کمک کلید 1-21شکل 

روی سلول دیگری کلیک کنید،  Shift ای انتخاب شده باشد و بعد از آن با نگه داشته کلید اگر سلول یا محدوده

 (.1-21یابد )شکل  محدوده انتخاب از سلول فعال تا سلول جدید، امتداد می

           
نگه داشته شده و روی سلول پایین کلیک شده  Shift: بعد از انتخاب اولین سلول )شکل سمت راست( کلید 1-21شکل 

 اند دو سلول انتخاب شده است )شکل سمت چپ(. به این ترتیب محدوده بین
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توانید پیش از انتخاب سلول دوم با استفاده از نوار  محدوده را انتخاب کنید می Shiftاگر قصد دارید با کلید 

 شدند بروید.  هایی که پیش از آن دیده نمی جابجایی، به سلول

دهید. انجام برخی کارها با این  ها را با کمک صفحه کلید نیز انجام توانید انتخاب به جای استفاده از ماوس، می

دار  تر است. اولین قدم در استفاده از صفحه کلید، جابجا کردن خانه فعال با کمک کلیدهای جهت روش ساده

یک  فقطتوانید کلیدهای چپ، راست، باال یا پایین را بفشارید تا خانه فعال جابجا شود. با این کار  است؛ یعنی می

 شود. خانه انتخاب می

داشته، محدوده انتخاب  را نگه Shiftهای متعدد با صفحه کلید، بعد از انتخاب خانه اول، کلید  انتخاب خانه برای

 را در جهتی که در نظر دارید امتداد دهید. 

دار را  را نگه دارید و کلیدهای جهت Ctrlاست. وقتی کلید  Ctrlیک ترفند بسیار مفید و سریع، استفاده از کلید 

را نگه دارید و کلید فلش پایین را  Ctrlانتهای محدوده مقادیر خواهید رفت. به عنوان مثال اگر کلید بفشارید، به 

 .رفتترین خط جدول )مانند آخرین فعالیت در نمای گانت( منتقل خواهید  بفشارید، به پایین

گر قصد دارید تمام های انتخاب ترکیب کنید. به عنوان مثال ا های جابجایی سریع را با روش توانید روش می

را انتخاب کرده،  Startتوانید پنجمین سلول  را از ردیف پنجم تا انتها انتخاب کنید، می Startهای ستون  سلول

را نگه داشته، فلش پایین صفحه کلید را بفشارید. با این کار محدوده انتخاب از آن خانه  Shiftو  Ctrlکلیدهای 

باعث افزایش یافتن محدوده انتخاب تا مقصد و  Shiftدر این ترکیب، کلید شود.  ترین خانه کشیده می تا پایین

 شود. ترین سلول( می باعث رسیدن به مقصد )پایین Ctrlکلید 

ی تحت ویندوز و افزارها های انتخابی که در این قسمت توضیح داده شدند در سایر نرم ای از شیوه قسمت عمده

 اند. استفاده نیز قابل Officeافزارهای  به خصوص نرم
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 ها وارد کردن مقدار در سلول

ها قابل ویرایش است، در حالی  شود. مقدار بعضی سلول وقتی عبارتی را تایپ کنید، مقدار در سلول فعال وارد می

تواند داشته باشد. به عنوان مثال اگر  ها اینگونه نیستند. این مسئله دالیل مختلفی می که برخی دیگر از سلول

صاصی تعریف کرده باشید که مقدارهایش بر اساس فرمول به دست آیند، مقدار هیچکدام از یک ستون اخت

)مدت زمان( هر دو نوع رفتار را  Durationهای آن قابل ویرایش نخواهد بود. برخی دیگر از فیلدها، مانند  سلول

ها قابل ویرایش هستند، در  ، در نتیجه این سلولکرددستی وارد توان  را میها  دارند. مقدار مدت زمان فعالیت

شود، در نتیجه  شان محاسبه می های زیرمجموعه ها بر اساس فعالیت حالی که مقدار مدت زمان خالصه فعالیت

 قابل ویرایش نیستند.

گیرند؛ در حالی که برخی دیگر از فیلدها عالوه بر تایپ و  شدن مقدار می Pasteبا تایپ یا  فقطبسیاری از فیلدها 

Pasteهایی را انتخاب کنید، در سمت  توانند مقدار بگیرند. وقتی چنین سلول استفاده از کادر بازشو نیز می ، با

 (.1-22ها یک فلش کوچک خواهید دید )شکل  آن راست

 
 طر در سمت راست آن فلش قرار دارد: سلول انتخاب شده دارای کادر بازشو است و به این خا1-22شکل 

مقدار سلول را از داخل آن انتخاب توانید  شود و می یک کادر بازشو نمایش داده میوقتی روی فلش کلیک کنید، 

 (.1-23 کنید )شکل
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 تاریخ : کادر بازشوی مقداردهی به سلول1-23شکل 

وقتی مقداری را در کادربازشو انتخاب کنید، آن مقدار در سلول قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که چنین 

 توان ویرایش کرد. طور دستی و بدون استفاده از کادر بازشو نیز میهایی را به  سلول
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 های سلسله مراتبی لیست

سلسله مراتبی هستند. منظور از سلسله مراتبی، این است که برخی از عناصر  Projectبسیاری از اطالعات 

 توانند زیرمجموعه برخی دیگر باشند.  می

 دهد. بی را نشان میهای سلسله مرات ای از لیست نمونه 1-24شکل 

 
 ها .: لیست سلسله مراتبی فعالیت1-24 شکل

ها نشان دهد. این فیلد در  معموال در هر لیست حداقل یک فیلد وجود دارد که سلسله مراتب را با تورفتگی

ود. ش ها نیز معموال از فیلد نام برای این کار استفاده می است. در سایر لیست Task Nameها، فیلد  لیست فعالیت

شود. عنصری که  تر از آن نشان داده می هر عنصر که زیرمجموعه عنصر دیگری باشد، یک مرحله تورفته

 (.1-25رود )شکل  اش به اندازه عنصر قبلی باشد، هم سطح آن به شمار می تورفتگی
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 : سلسله مراتب عناصر1-25 شکل
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. این عناصر، معموال با عنوان کدهای کنند عناصر دیگری نیز به تشخیص سلسله مراتب عناصر کمک می

ای از کدهای ساختاری است که سلسله مراتب لیست  نمونه WBSشوند.  خوانده می (Outline Code)ساختاری 

 دهد. ها را نشان می فعالیت

نشان داده  یا  زمانی عالمت  ؛وجود داردعالمتی در سمت چپ تمام عناصری که زیرمجموعه داشته باشند، 

ها نمایش داده  کلیک کنید، زیرمجموعهآن عالمت های آن مخفی شده باشند؛ اگر روی  که زیرمجموعه شود، می

ها مخفی شده، عالمت  کلیک کنید نیز زیرمجموعهآن عالمت . اگر روی شود تبدیل می یا  عالمت به شده، 

 (.1-26)شکل  تبدیل خواهد شد یا  به 

       
 های یک عنصر سلسله مراتبی مجموعه: مخفی کردن زیر1-26 شکل

باشند،  1و به عناصری که زیرمجموعه عناصر سطح  1به عنصری که زیرمجموعه عنصر دیگری نباشد، سطح 

البته شماره  شود. به بعد مشخص می 1شود. به این ترتیب سطح بندی تمام عناصر از  گفته می 2عناصر سطح 
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 Project)شود. این مورد زمانی است که خالصه فعالیت پروژه  میاز صفر شروع  1سطوح در یک مورد، به جای 

Summary Task) .نمایش داده شده باشد. این آیتم سطح صفر خواهد بود 

شوند. این  زمینه نمایش داده می با پس 2و  1های مثال این کتاب معموال سطح  توجه داشته باشید که در شکل

زمینه در  رود. امکان تعیین رنگ برای پس ها به کار می وانایی شکلبرای افزایش خ فقطو نیست مسئله الزامی 

 وجود ندارد. 2117تر از  های قدیمی نسخه
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 : تایپ فارسی و تاریخ شمسی۲ فصل

از کامال پراجکت کاربران ایرانی، تایپ فارسی و تاریخ شمسی است. خوشبختانه  یکی از مسایلی همیشگیِ

در نتیجه هیچ مشکلی در تایپ فارسی وجود ندارد و فقط الزم است که  کند. سیستم یونیکد پشتیبانی می

فرضی وجود ندارد و باید از یکی از  تنظیم شود. در مورد تاریخ شمسی امکان پیشدر ویندوز ورودی زبان فارسی 

 شود کمک گرفت. هایی که در این فصل توضیح داده می روش

 XPتایپ فارسی در ویندوز 

 مراحل زیر را انجام دهید: XPویندوز رسی ورودی فابرای تنظیم 

ای وجود ندارد، کلیدهای  بروید. اگر چنین گزینه Control Panelویندوز به  Startاز منوی  -1

Winkey+R ،شود  ای که باز می در کادر محاوره را فشردهControl  اجرا کنید.تایپ و را 

 را انتخاب کنید. Regional and Language Settingsگزینه  -2

 (.2-1بروید )شکل  Languageشود، به زبانه  ای که به این ترتیب باز می ر کادر محاورهد -3
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 Regional and Language Options: کادر محاوره 2-1شکل 

 را فعال کنید. Install files for complex script and right-to-left languagesگزینه  -4

 کلیک کنید. Applyروی  -5
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 باز خواهد شد. 2-2کنید. با این کار کادر محاوره شکل  کلیک Detailsروی دکمه  -6

 
 Text Services and Input Languages: کادر محاوره 2-2شکل 
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 کلیک کرده، آن را انتخاب کنید. Addها وجود ندارد، روی  در گزینه Farsiاگر گزینه  -7

 خارج شوید. ها و از همه آنکلیک کنید  OKدر تمام کادرهای محاوره روی  -8

توانید با استفاده از آیکون تغییر زبان که در نوار ابزار ویندوز قرار دارد یا کلیدهای میانبر  از این می بعد

Alt+Shift.زبان را عوض کنید ، 

 تایپ فارسی در ویندوز ویستا

 Persian، با Farsiکه زبان فارسی را به جای عنوان  ندارد؛ به جز آن XPتنظیم ویستا تفاوت خاصی با ویندوز 

 شناسد. می

 برای تنظیم ویندوز ویستا، مراحل زیر را انجام دهید:

ای وجود ندارد، کلیدهای  را اجرا کنید. اگر چنین گزینه Control Panelویندوز،  Startاز منوی  -1

Winkey+R ،شود عبارت  ای که باز می در کادر محاوره را فشردهControl .را وارد و اجرا کنید 

کنید،  را اجرا کنید. اگر از نمای غیر کالسیک استفاده می Regional and Language Optionsگزینه  -2

 قرار دارد. Clock, Language and Regionگزینه مربوطه در قسمت 

 نمایش داده شده است بروید. 2-3که در شکل  Keyboards and Languagesبه زبانه  -3
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 Regional and Language Options: کادر محاوره 2-3شکل 

 باز خواهد شد.  2-4کلیک کنید. با این کار کادر محاوره شکل  Change Keyboardsی رو -4
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 Text Services and input Languages: کادر محاوره 2-4شکل 

 (.2-5کلیک کنید )شکل  Addدر لیست وجود ندارد، روی دکمه  Persianاگر گزینه  -5
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 : انتخاب زبان2-5شکل 

 .را انتخاب کنید Persianگزینه  -6

 را کلیک کنید تا از تمام کادرهای محاوره خارج شوید. OKهای  دکمهروی چند بار  -7

 ندارد.  XPاستفاده از زبان فارسی در ویندوز ویستا تفاوت خاصی با ویندوز 
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 7تایپ فارسی در ویندوز  

 مانند ویندوز ویستا است. 7سازی ورودی فارسی در ویندوز  فعال

 ۸تایپ فارسی در ویندوز 

را اجرا کنید  Change Input Methodsبه کنترل پنل رفته، گزینه  8فعال کردن تایپ فارسی در ویندوز برای 

 (.2-6 )شکل
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 های ورودی : پنجره زبان2-6 شکل

 (.2-7 را انتخاب کنید )شکل Persianکلیک کرده، گزینه  Add a Languageبعد از آن روی 



   

 

 یشمس خیو تار یفارس پی: تا2فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 45صفحه 

 
 : انتخاب زبان فارسی2-7 شکل

 کنید تا زبان فارسی اضافه شود. کلیک Addروی 
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 جهت متن

پراجکت های  افزارهای مایکروسافت است که قابلیت تعیین جهت متن ندارد. متن از معدود نرم پراجکتمتاسفانه 

کنند. به عنوان مثال، وقتی در  های فارسی مشکالتی ایجاد می چپ به راست هستند و به این خاطر برای نوشته

 شود. ی التین وجود داشته باشد، محل اجزای جمله جابجا میا یک جمله فارسی کلمه

ها، مشکالت را حداقل کنید. برخی از  ای ندارد و باید با تغییر دادن متن عبارت این مشکل راه حل ساده

برای  یهای روند، دارای قابلیت تاریخ شمسی به کار میافزودن ، که عمدتا برای پراجکتساز  افزارهای فارسی نرم

 جهت متن هستند. اصالح

 تاریخ شمسی

های  که اکثر پروژه شمسی ندارد. با توجه به این  بلیتی برای پشتیبانی از تاریخبه خودی خود قا Projectمتاسفانه 

 شوند، با مشکل مواجه خواهید شد. ایرانی بر اساس تاریخ شمسی کنترل می

 راه حل وجود دارد:سه برای حل این مشکل 

 متعددی برای  تجاریِسازهای  سازها یا اصطالحا فارسی شمسی :های تجاریساز استفاده از شمسی

Project آنچه  .کنند افزار اضافه می ها را به نرم وجود دارند که پس از نصب امکان نمایش شمسیِ تاریخ

ها به شیوه معمولی ذخیره  شود، یک حالت نمایشی جدید است و تاریخ در این حالت اضافه می

ها با  منتقل کنید، تاریخساز است  شمسیرا به دستگاه دیگری که فاقد فایل اگر  یجهشوند، در نت می

ساز  های میالدی دیده خواهند شد. نکته مهم این است که اگر دو شرکت مختلف از دو فارسی معادل

چه گفته شد، گاهی معادل شدن لی مواجه نخواهند شد. با وجود آنمتفاوت استفاده کنند نیز با مشک
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افزاری  افزاری یا نرم های سخت سازها معموال با قفل شود. این فارسی ها با مشکالتی روبرو می ختاری

 .شوند فروخته می

 های  استفاده از برنامهVBA توانید یک برنامه  می: رایگانVBA های میالدی را از  بنوسید که تاریخ

اصی که برای این کار در نظر گرفته ها را پس از تبدیل در فیلدهایی اختص فیلدهای مربوطه خوانده، آن

های  هایی برای مشخص کردن تاریخ ها ستون توانید در جدول شده است بنویسد. به این ترتیب می

های زیادی دارد؛ زیرا به عنوان مثال اگر بخواهید با استفاده  فارسی داشته باشید. این روش محدودیت

ریخ فیلتر کنید، از فیلدهای اصلی تاریخ که شمسی ها را بر اساس تا از فیلترهای استاندارد فعالیت

آماده و  VBAهای  شود. برنامه نیستند استفاده خواهد شد. نمودار گانت نیز با این ترتیب فارسی نمی

 با کمی جستجو بیابید. ها را  آنید توان رایگان متعددی در اینترنت وجود دارد که می

 نویسی فیلدهای اختصاصی  یگر این است که با فرمول: یک راه دساز های شمسی استفاده از فرمول

جدیدی بسازید که معادل شمسی فیلدهای تاریخ را نشان دهند. این روش امتیازی بر استفاده از 

VBA های امنیتی دارند و اجازه اجرای  هایی که محدودیت دارد، و این است که اجرای آن در سیستم

VBA سازهای  تمام نکات منفی شمسیدهند دچار مشکل نخواهد شد.  را نمیVBA  در این روش نیز

هایی که تعداد فعالیت زیادی  وجود دارد، به اضافه این که اجرای آن بسیار کندتر است و برای برنامه

 توانید با جستجو در اینترنت بیابید. ها را نیز می شود. این فرمول دارند به هیچ وجه توصیه نمی
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 ریزی اصول برنامه: ۳ فصل

Project های پروژه است. به همین خاطر تا ندانید که  ریزی و کنترل برخی جنبه افزاری برای برنامه نرم

افزار به خوبی استفاده کنید. مبحث گفته شده خارج گستره این  توانید از نرم ریزی و کنترل چیست نمی برنامه

وزید؛ با این حال در این فصل مدیریت پروژه و رود که آن را از منابع دیگر بیام گیرد و انتظار می کتاب قرار می

ریزی را به طور بسیاری اجمالی و صرفا جهت یادآوری برخی مسایل زیربنایی و  افزارهای برنامه ارتباط آن با نرم

 تاثیرگذار مرور خواهیم کرد. 

 ریزی پروژه چیست؟ برنامه

دهد. هدف این  است که به اجرای پروژه شکل میه گذاری ها و سیاست بینی ای از پیش ریزی پروژه مجموعه برنامه

های  ها را به لحظه آخر نسپاریم، زیرا معموال با اقدام گیری است که برای هر نوع اتفاق آماده باشیم و تصمیم

ها نهایت استفاده را کرد. اجرای پروژه اصوال چیزی  توان جلوی بروز مشکالت را گرفت و از فرصت تر می سریع

 کردن برنامه پروژه. نیست جز محقق 
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دهد. استاندارد مدیریت پروژه  های اجرا را شکل می های مختلفی دارد که هرکدام یکی از وجه برنامه پروژه جنبه

PMBOK Guide ها به درجات مختلف در پراجکت  کند، که بعضی از آن ها را به ده گروه تقسیم می این جنبه

 دهد. های دانش مدیریت پروژه نشان می جکت را در قبال حوزهجدول بعد نقش پرا ریزی هستند. قابل برنامه

 نقش پراجکت حوزه دانش

 - یکپارچگی

 شود. در پراجکت منعکس می WBSریزی گستره از طریق درج  برنامه گستره

 افزارهایی ماندن پراجکت مدیریت زمان است. هدف اصلی نرم زمان

 توان در پراجکت انجام داد. هزینه را می های ها و ارزیابی ریزی قسمتی از برنامه هزینه

 - کیفیت

 هایی از مدیریت منابع انسانی کمک گرفت. توان از پراجکت برای قسمت می منابع انسانی

 - ارتباطات

 - ریسک

 - تدارکات

 - نفعان ذی

کافی نیست و  کنید برای مدیریت پروژه ای که در پراجکت تهیه می پس همیشه در نظر داشته باشید که برنامه

 دهد.  ها را شکل می فقط بخشی از برنامه
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 ریزی چرخه حیات برنامه

بندی را به  ریزی پروژه یکی از اولین کارهاییست که باید انجام دهید. گاهی اوقات تهیه برنامه زمان اصوال برنامه

ه در پروژه جنبه صوری دهنده این است که وجود برنام کنند، که فقط نشان مدتی بعد از شروع پروژه موکول می

 دارد. 

ها را کامل نکرده باشید نباید اجرای پروژه را شروع کنید؛ این یک قانون است.  تا وقتی که اولین نسخه برنامه

توان  ای نباشد، اجرا نیز نمی ها، در نتیجه تا زمانی که برنامه اجرای پروژه چیزی نیست جز محقق کردن برنامه

 کرد. 

یابد، بلکه تا پایان پروژه ادامه پیدا  ها پایان نمی ریزی پروژه بعد از تکمیل اولین نسخه برنامه مهکه برنا در آخر این

 ها امکان اجرای مناسب را به وجود آورد.  کند تا با اصالح و بهبود دایمی برنامه می

  دهد. نشان می PMBOK Guideریزی پروژه را مطابق با استاندارد  چرخه حیات برنامه 3-1شکل 

 

 PMBOK Guideریزی در استاندارد  : چرخه حیات برنامه3-1 شکل

تواند تفصیلی باشد، زیرا آینده پروژه هنوز به  ها همیشه باید کامل باشد، ولی گاهی نمی اولین نسخه برنامه

ریزی کنیم و بعد از  روشنی مشخص نشده است. در این حالت مجاز هستیم که پروژه را به صورت کالن برنامه

این روش که اصطالحا  PMBOK Guideریزی و بعد اجرا کنیم.  ن به تدریج آینده نزدیک را به تفصیل برنامهآ

Rolling-Wave Planning (.3-2 داند )شکل شود را مجاز می نامیده می 
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 PMBOK Guideریزی تدریجی طبق  : برنامه3-2 شکل

ریزی تفصیلی  ند حالت دوم به صورت تدریجی برنامهکند که همیشه پروژه را مان توصیه می PRINCE2استاندارد 

کند  شما را تشویق می PMBOK Guideداند. ولی  ریزی تفصیلی یکباره را نیز مجاز می کنید، با این حال برنامه

 که امکان آن وجود نداشته باشد.  ریزی کنید، مگر این باره به تفصیل برنامه که پروژه را یک

 صولی در موارد زیر مشترک هستند:های ا در هر حال تمام روش

 ریزی شود، باز هم باید برنامه کالن آن را در ابتدای کار تهیه  حتی اگر قرار نیست پروژه یکباره برنامه

 کنید. 

 ریزی شده باشد. که پیش از آن به تفصیل برنامه توان اجرا کرد، مگر این هیچ کاری را نمی 

 نسخه متوقف کرد و باید همواره با اصالح و بهبود دایمی آن  ریزی را نباید پس از تکمیل اولین برنامه

 امکان اجرای مناسب را فراهم کرد. 
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 آل به محیط ایده نیاز

ها در ایران مناسب  گویند که وضعیت اجرای پروژه بافی می ها با منفی اندرکاران پروژه از کارشناسان و دست بعضی

ها منجر به این قضاوت  معنایی ندارد. تمام دالیلی که از نظر آنریزی و کنترل پروژه  نیست و در نتیجه برنامه

آالت و  های اجرایی، نیروهای کارشناس، کارگران، ماشین توان برای حذف مدیریت پروژه، سرپرست شود را می می

 ای را اجرا نکرد.  سایر منابع اجرای پروژه نیز به کار برد و عمال هیچ پروژه

 ریزی و کنترل پروژه نیز خواهد داشت. روژه و سرپرست اجرایی داشته باشد، نیاز به برنامهاگر پروژه نیاز به مدیر پ

ریزی و  توانید در مقام برنامه فرقی ندارد که سیستم مدیریت پروژه شما چقدر آشفته یا ضعیف باشد، باز هم می

 قویت کنید. هایشان را ت کنترل اطالعات مفیدی به مدیران ارائه و از این طریق بنیه تصمیم

 سازی پروژه مدل

بندی تصویری از اجرای پروژه است  ریزی اشتباه است. در نظر آنان برنامه زمان متاسفانه تصور اکثر افراد از برنامه

 های اجرا را با آن کشف کرد.  توان تا انتهای کار به آن نگاه کرد و تفاوت شود و می که در ابتدای کار تهیه می

پروژه است. همانطور که برای طراحی سازه از سازی شده  مدلی شبیهبندی  برنامه زمانواقعیت این است که 

سازی شده استفاده  کنند، برای مدیریت پروژه نیز از مدلی شبیه سازی شده سازه استفاده می های شبیه مدل

 بندی است. کنند که همان برنامه زمان می

داشته باشد. پیش  ثابتد از آن انتظار داشت که همیشه ظاهری بندی ماهیتی کامال پویا است و نبای برنامه زمان

که اجرای پروژه  ریزی شده است را فهمید. بعد از این روند کاری که برنامه ،توان با دیدن مدل از شروع کار می

و  دهد شروع شود، باید دایما اطالعات واقعی را در برنامه وارد کرد. بعد از این مرحله برنامه تغییر شکل می
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های آینده نشان  ریزی دهد. این مدل تاثیر اتفاقات واقعی را بر برنامه وضعیت فعلی و آینده پروژه را نشان می

 دهد. می

 بندی نام دارد کارکردهای مهمی دارد که از این قرارند: سازی پروژه در قالب مدلی که برنامه زمان شبیه

 به نظرتان . شاید فهمیدی ارزیابی کرد و به درستتوان وضعیت واقعی پروژه را  در هر زمان می

توانند بدون این ابزار وضعیت پروژه را  عجیب بیاید، ولی بسیاری از مدیران و کارشناسان خبره نیز نمی

 خورند. به خوبی ارزیابی کنند و فریب می

 ها بر  . وقعی اطالعات واقعی در برنامه وارد شوند، تاثیر آنریزی کرد توان برای آینده برنامه می

 سازی شده پروژه دیده شود، مدلشود. اگر وضعیت نامطلوبی در آینده  آینده پروژه نیز مشخص می

 ای برایش اندیشید.  که دیر شود چاره توان پیش از آن می

 یافتن راه حل برای رفع مشکالت فعلی و مشکالتی که در آینده رخ خواهند توان راه حل یافت می .

بندی از دو  ل پروژه ابزار بسیار خوبی برای یافتن راه حل است. برنامه زمانای نیست. مد داد کار ساده

 کند: طریق به این کار کمک می

o ها، نیازها و سایر عوامل، به کشف سناریوهای  ها، توالی ها، وابستگی با نشان دادن حساسیت

 کند. حل مشکل کمک می

o ها را ارزیابی کرد. به این  جه آنتوان سناریوهای حل مشکل را در برنامه وارد کرد و نتی می

 توان بهترین سناریو و به عبارت دیگر بهترین راه حل را انتخاب کرد. ترتیب می
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 برنامه یهدفمند

کنند.  های فراوانی را بدون هدف به برنامه اضافه می ریزی، این است که داده یکی دیگر از مشکالت رایج در برنامه

دهند.  کنند و در برنامه قرار می وی انسانی را با صرف انرژی فراوان استخراج میها، احجام کاری و نیر مثال هزینه

 ولی برای چه؟

داشت و این کار زمانی ممکن است که پذیرفتنی  یشود دلیل ای که در برنامه قرار داده می باید برای هر داده

سازمانی بخواهد در هر زمان  ریزی و کنترل پروژه مشخص شده باشد. به عنوان مثال ممکن است اهداف برنامه

بودجه الزم برای دو هفته آینده خود را بداند. در این صورت باید ابزارهای الزم برای این کار مشخص شوند، که 

 هاست. ها برآوردهای هزینه فعالیت یکی از آن

حال وجود آن  گیرد ممکن است روزی به کاری آید و به هر ای که در برنامه قرار می شاید گمان کنید هر داده

تر خواهد شد و در  های برنامه بیشتر باشند، برنامه پیچیده ها ضرر دارد! هرچه داده ضرری ندارد. خیر، وجود داده

 زمان کنترل مشکالت بیشتری ایجاد خواهد کرد.

رند که ها به اشتباه اعتقاد دا هدف، منابع است. بسیاری از سازمان های بی نمونه خوبی از مشکالت ناشی از داده

آیند و  ای گرد هم می ای است که منبع داشته باشد. به این خاطر عده ای، برنامه بندی کامل و حرفه برنامه زمان

منابعی که  ماند! در این حد باقی میکار ولی کنند.  ها تهیه و آن را در برنامه وارد می برآوردهایی از منابع فعالیت

شوند و در نتیجه محصولی نخواهند داشت. در  مند عملیاتی نمیای هدف اند به شیوه در برنامه وارد شده

آورد. هر  ها و مشکالتی به وجود می های بعدی کتاب خواهید دید که وجود منبع در برنامه چه پیچیدگی قسمت

ه ای نیاز به منبع ندارد. باید کارشناسی خبره نیازها و امکانات را بسنجد و مشخص کند که بهتر است برنام برنامه

 با منبع نوشته شود یا بدون منبع.

ریزی را باید بر اساس اهداف کنترلی تعیین کرد. هیچ ماهیتی را نباید به برنامه اضافه کرد،  برنامه مسایلتمام 

 که کاربرد آن تعیین شده باشد و قرار باشد که در آینده عملیاتی شود. مگر این
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 برنامه تفصیل

های برنامه بیشتر باشد،  کنند هرچه تعداد فعالیت ، این است که گمان میریزی اشتباه دیگری در حوزه برنامه

ها مناسب است و این مسئله باید با  تر و بهتر است. خیر، در هر شرایط تعداد خاصی از فعالیت ای حرفه

کند از حد اپتیمم باشد، کنترل را پیچیده و بیشتر ها  خبره تعیین شود. اگر تعداد فعالیتفرد کارشناسی یک 

رفتار مدل به اندازه   ها کمتر از حد اپتیمم باشد، یابد. اگر تعداد فعالیت کند و احتمال بروز اشتباه افزایش می می

 برنامه دقت کمتری خواهد داشت. کافی دقیق نخواهد بود و در نتیجه محصولِ

 ریزی ابزار برنامه

اتی و کاربردی به وجود آورد، طوری که حقیقتا در مند، عملی ای، هدف حرفهای  توان با قلم و کاغذ هم برنامه می

شد. برخی مدیران پروژه خبره که کارشناسان کافی در اختیار ندارند و با  های دور نیز انجام می گذشته

ها آشنایی  دهند. بعضی از آن های روز نیز آشنا نیستند کماکان چنین کاری را به خوبی انجام می آوری فن

دهند و در  افزارهایی عمومی مانند اکسل انجام می ریزی و کنترل را در نرم دارند و برنامها افزاره با نرممحدودی 

 کار خود موفق نیز هستند. 

ریزی و کنترل پروژه مشغول به کار هستند خود را بیش از اندازه درگیر  بسیاری از کسانی که در حوزه برنامه

 شود.  کاربرد می ن محدود، ضعیف و بیکنند، طوری که محصول واقعی کارشا افزارها می نرم

 افزار شما را منزوی کند. محیط نرمهای کاربردی کار را در نظر داشته باشید و اجازه ندهید که  جنبههمیشه 
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 بندی پروژه قواعد زمان

بندی  قواعد زمانتوانید به کتاب  ریزی بیشتر آشنا شوید، می ایل هستید که با بایدها و نبایدهای برنامهاگر م
 19، تالیف نادر خرمی راد و منتشر شده از سوی انتشارات دیباگران تهران مراجعه کنید. در این کتاب پروژه

 از این قرارند:شود که  قاعده توصیه می

  و مستند شده باشد هیته یبند زمان تیریبرنامه مد: 1قاعده 

  امه کامل باشدگستره برن: 2قاعده 

  یها تیاز فعال: 3قاعده Level of Effort استفاده شود اطیبا احت 

  منحصر به فرد باشند ها تینام فعال: 4قاعده 

  دار باشند فعل ییها جمله ها تینام فعال: 5قاعده 

  کامل باشد ها تیفعال یشبکه منطق: 6قاعده 

  معلق نباشند ها تیفعال: 7قاعده 

  ازین شیپ ها تیاکثر فعال: 8قاعده FS داشته باشند 

  از رابطه : 9قاعدهSF استفاده نشود 

  11قاعده :Lag از حد نباشد ادیز ها تیفعال 

  یها تیتعداد فعال: 11قاعده Lagنباشد ادیدار ز 

  از : 12قاعدهLead استفاده شود اطیبا احت 

  نداشته باشند یمنف یشناور ها تیفعال: 13قاعده 

  نباشد شتریب یاز حد ها تیفعال یشناور: 14قاعده 

  ها تیفعال: 15قاعده Split نشوند 

  نباشد ادیز خیتار دیق یدارا یها تیتعداد فعال: 16قاعده 

  هستند خیتار دیمجاز به داشتن ق ها ستون لیفقط ما: 17قاعده 

  نباشد ادیز ها تیمدت زمان فعال: 18قاعده 

  استفاده شود یواحد زمان کیفقط از : 19قاعده 

د نشود به طور مختصر توضیح داده خواه قواعد در طول کتاب و بسته به موضوعی که آموزش داده می تمام این

 شد. 

http://www.khorramirad.info/
http://www.khorramirad.info/
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 بندی جدید : ساخت برنامه زمان۴ فصل

 دهد.  های اصلی و اولیه را توضیح می بندی جدید و تنظیم این فصل ساخت برنامه زمان

ترین راه همان  شود. هرچند که رایج یا از ابتدا انجام میهای موجود و الگوها  ساخت برنامه جدید با کمک برنامه

است که برنامه را از ابتدا بسازیم. بعد از بررسی این موارد دو تنظیم مهم را بررسی خواهیم کرد. یکی شیوه 

شد. بر اساس تاریخ شروع و رو به جلو یا بر اساس تاریخ پایان و رو به عقب باتواند  ریزی پروژه است که می برنامه

ریزی کنند. آخرین  ای را رو به عقب برنامه آید که پروژه در این مورد نیز شیوه اول رایج است و به ندرت پیش می

هاست؛ قابلیت جدیدی که از نسخه قبلی پراجکت اضافه شده بود. در  بندی فعالیت تنظیم در مورد شیوه زمان

ها با  ریزی دستی فعالیت ریزی کرد. برنامه دستی برنامهها را به طور خودکار یا  توان فعالیت های جدید می نسخه

شود که به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و در این  بندی تناقض دارد و به همین خاطر توصیه می اصول زمان

 شود.  کتاب نیز توضیح داده نمی
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 های ساخت برنامه جدید روش

 :توان ساخت میروش کلی سه های جدید را با  برنامه

 های قبلی ک برنامهبا کم 

  با الگو(template) 

 از ابتدا 

بندی چاپ و  ها، محاسبات زمانی، قالب های رایج شرکت، مانند تقویم استفاده از الگو این امتیاز را دارد که تنظیم

ده الگو استفاعنوان های قبلی به  توان از برنامه اگر الگویی وجود نداشته باشد میها از ابتدا موجودند.  مانند آن

 ها و منابع برنامه قبلی را پاک کرد. کرد. در این صورت پیش از شروع کار باید فعالیت

های  های جدید بنویسید، بهتر است یک فایل خام بسازید که حاوی تمام تنظیم اگر الزم است که دایما برنامه

 ها استفاده کنید. مشترک باشد و از آن به عنوان الگویی برای ساخت تمام برنامه

 اخت فایل جدیدس

به طور   را باز کنید، Projectوقتی اگر مایل باشید که برنامه را از ابتدا بنویسید، باید فایل جدیدی بسازید. 

 (.4-1 شود )شکل صفحه شروع باز میفرض  پیش
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 Project: صفحه شروع 4-1 شکل

 کلیک کنید.  Blank Projectروی اگر مایل هستید که برنامه جدیدی بدون استفاده از کلیشه بسازید، 

این میانبر فشارید تا فایل جدیدی ساخته شود. را ب Ctrl+Nتوانید کلیدهای میانبر  هر زمان که مایل باشید می

 کند.  افزارها به همین ترتیب کار می در اکثر نرم

  .ریبون مراجعه کنید تا صفحه شروع باز شود Fileزبانه  Newتوانید به جای میانبر، به قسمت  می
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، نشان داده Microsoft Projectبعد از عبارت   فعال باشد، نامش در نوار عنوان برنامه، Projectای که در  هر برنامه

عددی است که  Xخواهد داشت؛  ProjectXفرض به صورت  سازید، نامی پیش شود. وقتی برنامه جدیدی می می

توانید نامی به جز نام  سازی می د. در زمان ذخیرهو ... خواهد بو 2و برای بقیه  1برای اولین برنامه جدید 

 فرض به برنامه اختصاص دهید. پیش

 های قبلی فایلساخت فایل با 

بدی جدید  برای ساخت برنامه زمانوجود دارد که  New from existing projectبه نام ای  پنجره شروع گزینهدر 

ی استفاده از این گزینه فایل قبلی را با حالت معمولی باز توانید به جا میهای قبلی است.  بر اساس یکی از برنامه

 کرده، کار را ادامه دهید. Save Asکنید، آن را 

 ساخت فایل با الگو

شوند. وقتی روی گزینه  نمایشی از ظاهرشان نمایش داده می در صفحه شروع پراجکت تعدادی الگو همراه با پیش

ها و اطالعات  ای از تنظیم شود مجموعه ویی که به این ترتیب باز میمورد نظرتان کلیک کنید، باز خواهد شد. الگ

 است که باید اصالح شوند.

اگر الگوی مورد نظر خود را در صفحه شروع نیافتید، کلمات کلیدی آن را در کادر جستجوی باالی صفحه وارد 

 کنید تا در سرور مایکروسافت جستجو و در صورت وجود نمایش داده شود. 
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 پروژه ریزی وع برنامهتعیین ن

که برنامه جدیدی ساختید، از  اولین قدم برای ساخت برنامه جدید، تنظیم مشخصات کلی آن است. بعد از این

   باز شود. 4-2را اجرا کنید تا کادر محاوره شکل  Project| Project Information ریبون

 
 های کلی برنامه : کادر محاوره تنظیم4-2 شکل

 در زمان کنترل پروژه نیز تغییر داد.  ریزی و حتی توان بعد از تکمیل برنامه میاین قسمت را تمام اطالعات 
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و تاریخ شود  مییکی از این دو تاریخ مشخص ها فقط   در برنامههر پروژه، تاریخ پایان و تاریخ شروعی دارد. اصوال

شود. اگر  مشخص می Schedule fromکادر  ریزی، در آید. نوع برنامه بندی برنامه به دست می دیگر بر اساس زمان

و شود  میغیر فعال  Finish Dateفعال و فیلد  Start Dateرا انتخاب کنید، فیلد  Project Start Dateگزینه 

 Start Dateرا انتخاب کنید، فیلد  Project Finish Dateاگر گزینه . توانید تاریخ شروع پروژه را تعیین کنید می

 توانید تاریخ پایان را وارد کنید. و می شود میفعال  Finish Dateغیر فعال و 

های زیادی با  تفاوت ریزی بر اساس تاریخ پایان برنامهشود.  ریزی معموال بر اساس تاریخ شروع انجام می برنامه

نیز ان های مبتنی بر تاریخ پای برنامه. کنترل پروژه کند ، هرچند که از اصول مشابهی پیروی میشیوه معمول دارد

ریزی بر اساس شروع را تجربه کرده باشید، باید مدتی تمرین  های خاص خود را دارد. اگر قبال برنامه پیچیدگی

شود و  ریزی بر اساس تاریخ پایان توصیه نمی در هر حال برنامه ریزی کنید. کنید تا بتوانید بر اساس پایان برنامه

های این کتاب بر اساس تاریخ  توانید با دانسته هرچند که می شود، در این کتاب نیز مستقیما آموزش داده نمی

 ریزی کنید. پایان نیز برنامه

 های زیر طبقه بندی کرد: توان در یکی از گروه های مختلف را می پروژه

 است  ای که قرارداد آن بسته شده اگر قرار باشد برای پروژه: تاریخ شروع و پایان مشخص

ترین  د بود. این وضعیت، متداولنمعلوم خواهبرایتان شروع و پایان از ابتدا  یها ریزی کنید، تاریخ برنامه

که برنامه را  شروع استفاده کنید. بعد از این ریزی مبتنی بر حالت است. در این شرایط باید از برنامه

رداد شود. اگر زمان پایان برنامه بر زمان پایان مشخص شده در قرا کامل کنید، زمان پایان محاسبه می

 ریزی را تغییر دهید، تا منطبق شوند. منطبق نباشد، باید آنقدر برنامه

 :ای باشید که در مرحله  ریزی پروژه ممکن است در حال برنامه تاریخ پایان و شروع مشخص نیست

مطالعات اولیه است. در چنین شرایطی، مشخص نیست که پروژه از چه تاریخی شروع خواهد شد. از 

روژه در مرحله مطالعاتی است، مدت زمان آن و در نتیجه تاریخ پایان نیز معلوم طرف دیگر، چون پ

شود. بعد از تکمیل  ریزی مبتنی بر تاریخ شروع استفاده می نیست. در چنین شرایطی، از برنامه
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توانید آن را به کارفرما اعالم کنید. در مورد  آید که می ریزی، مدت زمان پروژه نیز به دست می برنامه

 Startتوانید هر تاریخی که مایل باشید را قرار دهید. بعد از آن بهتر است فیلدهای  اریخ شروع نیز میت

توانید یک فیلد  حذف کنید. اگر مایل باشید می، دهند ها را نشان می ، که تاریخرا جداول Finishو 

ر فعالیت را نشان اختصاصی تعریف کنید که مدت زمان سپری شده از ابتدای پروژه تا زمان شروع ه

های  ها، مدت زمان توانید آن را تنظیم کنید تا به جای تاریخ دهد. در مورد نمودار گانت نیز می

 شده را نشان دهد. سپری

  آید که پروژه در مرحله مقدماتی  این حالت نیز زمانی پیش می تاریخ شروع مشخص است:فقط

اریخی برای شروع پروژه تعیین شده باشد. در این های انجام شده، ت بینی باشد، و در عین حال با پیش

توانید مدت زمان  ریزی می شود. بعد از برنامه ریزی مبتنی بر شروع استفاده می حالت نیز از شیوه برنامه

 و تاریخ پایان پروژه را به کارفرما اعالم کنید.

  میل شده باشد، فرض کنید الزم است که پروژه در زمان خاصی تک :تاریخ پایان مشخص استفقط

توانید آن را به دو شیوه  میتا به عنوان مثال از آن برای کار خاصی استفاده شود. در این حالت 

 ریزی کنید: برنامه

o ای که تاریخ پایان مشخص دارد و تاریخ شروع آن  ریزی بر اساس تاریخ پایان: پروژه برنامه

بتنی بر تاریخ پایان را توجیه ریزی م مشخص نیست تنها حالتی است که استفاده از برنامه

 ریزی نخواهید بود. کند. ولی حتی در این حالت نیز مجبور به استفاده از این نوع برنامه می

o ریزی بر اساس تاریخ شروع: از تاریخ روز به عنوان تاریخ شروع استفاده کنید. بعد از  برنامه

قدر تاریخ شروع را جابجا آید. آن بندی مشخص شد، تاریخ پایانی به دست می که زمان این

 شود بر تاریخ پایان مورد انتظار منطبق شود. کنید تا تاریخ پایانی که محاسبه می



   

 

 دیجد یبند : ساخت برنامه زمان4فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 64صفحه 

 ها ریزی آیتم تعیین نوع برنامه

ها  ریزی غیر خودکار آیتم ، برنامهبه آن اضافه شده بود 2111که از نسخه  Projectهای جدید  یکی از قابلیت

ریزی تک  وجود دارد که نوع برنامه Task Modeها( است. فیلدی به نام  فعالیت خالصهو  ها ستون ، مایلها )فعالیت

کند.  ها را مشخص می فرض آیتم کند. عالوه بر آن تنظیمی هم وجود دارد که نوع پیش ها را مشخص می تک آیتم

 ،فرض غییر پیشفرض خواهد بود، ولی با ت شود مطابق تنظیم پیش ریزی هر آیتم جدیدی که ساخته می برنامه

 کند. هایی که قبال ساخته شده باشند تغییر نمی تنظیم آیتم

ریزی با منطق پویا و  این شیوه برنامه وریزی غیر خودکار است  برنامه Projectفرض  تنظیم پیشمتاسفانه 

قابلیت بیشتر  شود. این ریزی تناقض دارد و استفاده از آن برای کاربران واقعی پراجکت توصیه نمی عملیاتی برنامه

های  ، برنامهریزی و اصول برنامه افزار مناسب حال کسانی است که قصد دارند بدون داشتن اطالعات کافی از نرم

 شود. به همین خاطر این قابلیت در این کتاب توضیح داده نمی بسیار ساده پدید آورند.

ها تنظیم  بهتر است که پیش از ساختن آیتم ریزی غیر خودکار استفاده کنید، در صورتی که قصد ندارید از برنامه

ای که پایین  فرض، روی گزینه فرض را اصالح کنید تا در ادامه کارتان مشکلی پیش نیاید. برای تنظیم پیش پیش

 باز شود. 4-3 افزار قرار دارد کلیک کنید تا منوی شکل و سمت چپ پنجره نرم
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 ها ریزی آیتم فرض برنامه : تنظیم پیش4-3 شکل

 را انتخاب کنید. Auto Scheduleریزی خودکار، گزینه  فرض شدن برنامه رای پیشب
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 ها و فعالیت WBSتدوین  :۵ فصل

مفهوم بسیار مهمی در مدیریت پروژه است و بدون در اختیار داشتن ساختار  (WBS)ساختار شکست کار 

ت پروژه دچار مشکل خواهد شد. ها و در نتیجه کل روند مدیری ریزی شکست کاری مناسب عمال تمام برنامه

شود که  گیرد، ولی توصیه می های تدوین ساختار شکست کار پروژه در گستره این کتاب قرار نمی بررسی شیوه

 PMBOKی راهنمای تدوین ساختار شکست کار بر اساس استانداردهاکتاب الکترونیکی رایگان در این مورد به 
 این نگارنده، مراجعه کنید.  ، تالیفPRINCE2و 

دهد، زیرا این مفاهیم کامال متفاوت در  ها را همزمان توضیح می این فصل تدوین ساختار شکست کار و فعالیت

Project های مفهومی این دو را همیشه  شوند. با این حال باید تفاوت سازی می با مفهوم زیربنایی یکسانی پیاده

 ذهنیت نادرستی برایتان به وجود آورد.  Projectنظر داشته باشید و اجازه ندهید که رویکرد در 

 WBSتنظیم 

تر  و استخراج اطالعات کنترلی آن را هم ساده دهد مناسب، خوانایی برنامه را افزایش می ساختار شکست کار

های  بندی و بسیاری دیگر از برنامه مانپروژه در برنامه ز (Scope)ساختار شکست کار بازنمایی گستره . کند می

 مدیریت پروژه است و باید با دقت و توجه کافی تهیه شود. 

http://www.khorramirad.info/
http://www.khorramirad.info/
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 هستن را ببینید.بدون سطح بندی که  5-1های شکل  لیست فعالیت

 
 بندی ها، بدون سطح : لیست فعالیت5-1 شکل

دیده  5-2به صورت شکل است،  WBSکه عمال ساخت بندی،  بندی و ایجاد سطح همین لیست بعد از دسته

 خواهد شد.
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 ها بعد از سطح بندی : لیست فعالیت5-2شکل 

برای تکمیل یک محصول میانی که اصطالحا هایی که  شود، در حالت دوم فعالیت همانطور که دیده می

هر دو یا سه اند.  های مجزایی قرار گرفته بندی اند، در دسته بودهشوند الزم  نامیده می (deliverable)شدنی  تحویل

 تری قرار گرفته است.  بندی کلی بندی نیز در دسته دسته

، که خالصه WBSسازی شده عناصر  شود و هم اطالعات خالصه تر می ها ساده در این حالت هم مرور فعالیت

های  ای از اطالعات فعالیت هر خالصه فعالیت، خالصهشوند در اختیارتان خواهند بود.  فعالیت نامیده می
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توانیم  های هم نوع را در یک دسته قرار دهیم، می دهد. به این ترتیب، وقتی فعالیت جموعه خود را نشان میزیرم

های  ها را هم در اختیار داشته باشیم. به عنوان نمونه، اگر کل فعالیت به راحتی اطالعات مربوط به مجموعه آن

توانید بدانید که  تقسیم کنیم، دایما میه ساختمان اصلی، ساختمان فرعی و محوطهای  پروژه را به مجموعه

 هایی دارند، چه تاخیرهایی دارند و ... اند، چه انحراف ها چه مقدار پیشرفت کرده هرکدام از مجموعه

ها را در یک سطح به  توانید آن توان دسته بندی کرد. به عنوان مثال، می های مختلفی می ها را به شیوه فعالیت

خرد کنید،  و در سطح بعدی به انواعی مانند ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقیهای مختلف پروژه  بلوک

 .(5-3 خرد کنید )شکلها  بلوکبعد به به انواع و ابتدا ها را  آن یا برعکس،
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 برای یک مجموعه فعالیت WBS: دو نوع 5-3 شکل

وتی برای شکست پروژه وجود دارد و هرکدام نیز در واقع معیارهای متفاهر شیوه شکست امتیازهای خود را دارد. 

ها همگی  ها، منابع، واحدهای کارکردی، محل، زمان و ریسک کارکردهای کنترلی خاص خود را دارند. مسئولیت

توانند برای شکست پروژه به کار روند. با این حال یک معیار در این بین بیشترین کاربرد را دارد و مدیریت  می

های پروژه است. ساختار شکست کار  شدنی وفقیت چندانی نخواهد داشت؛ این معیار تحویلپروژه بدون آن م

های پروژه تنظیم شود و اگر نیاز به مدیریت دقیق سایر معیارها دارید، باید  شدنی همیشه باید بر اساس تحویل
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که ساختار شکست  ینشود بسازید، نه ا توضیح داده می 14چه در فصل  ای مطابق آن ساختارهای شکست ثانویه

 کار را تغییر دهید.

 به عنوان نمونه به دو ساختار زیر توجه کنید:

 1ساختار 

 1فضای 

 1بندی فضای  قالب

 1آرماتوربندی فضای 

 1ریزی فضای  بتن

 2فضای 

 2بندی فضای  قالب

 2آرماتوربندی فضای 

 2ریزی فضای  بتن

 3فضای 

 3بندی فضای  قالب

 3آرماتوربندی فضای 

 3زی فضای ری بتن

 

 2ساختار 

 بندی قالب

 1بندی فضای  قالب

 2بندی فضای  قالب

 3بندی فضای  قالب

 آرماتوربندی

 1آرماتوربندی فضای 

 2آرماتوربندی فضای 

 3آرماتوربندی فضای 

 ریزی بتن

 1ریزی فضای  بتن

 2ریزی فضای  بتن

 3ریزی فضای  بتن

مبتنی بر  1بندی کرده است. ساختار  متفاوت دسته این دو ساختار مجموعه فعالیت یکسانی را به دو شیوه

مبتنی بر نوع  2های پروژه است، در حالی که ساختار  شدنی های میانی و به عبارت دیگر تحویل محصول

 1از ساختار  2شوند. بنابر این باید به جای ساختار  های پروژه نمی کارهاست که مستقیما متناظر با محصول

 استفاده کنید.
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شکست کار بازنمایی گستره پروژه است و باید همیشه جامع و مانع باشد، یعنی هم تمام کارهای پروژه ساختار 

هایی که در میانه کار تهیه  ای در آن وجود نداشته باشد. این مسئله در مورد برنامه را شامل شود و هم کار اضافه

ی بنویسید که صرفا باقیمانده کارهای پروژه را ا کنید نیز برقرار است، به این معنی که هیچگاه نباید برنامه می

اند را  پوشش دهد، بلکه همیشه باید کل کارهای قرارداد و کارهایی که بعدا مطابق با قرارداد اضافه یا کم شده

 منعکس کند.

یر ها باید منحصر به فرد باشد. ساختارهای زیر دو حالت منحصر به فرد و غ ها و فعالیت نام تمام خالصه فعالیت

 دهد: منحصر به فرد را نشان می

 1ساختار 

 1فضای 

 1بندی فضای  قالب

 1آرماتوربندی فضای 

 1ریزی فضای  بتن

 2فضای 

 2بندی فضای  قالب

 2آرماتوربندی فضای 

 2ریزی فضای  بتن

 3فضای 

 3بندی فضای  قالب

 3آرماتوربندی فضای 

 3ریزی فضای  بتن

 

 2ساختار 

 1فضای 

 بندی  قالب

 ی آرماتوربند

 ریزی  بتن

 2فضای 

 بندی  قالب

 آرماتوربندی 

 ریزی  بتن

 3فضای 

 بندی  قالب

 آرماتوربندی 

 ریزی  بتن
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غیرمنحصر به فرد است. به همین خاطر همیشه باید  2منحصر به فرد و در ساختار  1نام عناصر در ساختار 

که مانع بروز بسیاری از  ه عالوه بر ایناجتناب کنید. این مسئل 2عمل کنید و کامال از ساختار  1مطابق ساختار 

بندی و همچنین  هاست، امکان استفاده از قابلیت گروه نامه شود و مطابق با استانداردها و آیین ها می اشتباه

 کند.  سازی ساختارهای شکست ثانویه را نیز فراهم می پیاده

 ماهیت خالصه فعالیت

Project ها  صه فعالیتها و خال بین فعالیتی زیربنایی تمایز(Summary Tasks)  ماهیت دو قایل نیست. این دو

ها را  توان آن شود. به همین خاطر می تر هستند که در این کتاب آیتم نامیده می یک ماهیت کلی حالت مختلفِ

 ها، که در آن . پریماورا سیاست متفاوتی دارد. از نظر پریماورا، خالصه فعالیتکردتبدیل به یکدیگر به سادگی 

ها و از دو جنس غیر مشابه هستند. به  شوند، عناصری کامال متفاوت با فعالیت نامیده می WBS Nodesنرم افزار 

ها در دو نمای مختلف تنظیم شده، قابل تبدیل به یکدیگری  ها و فعالیتWBS Nodeاین خاطر در پریماورا 

 نیستند.

ریزی  برنامه کالسیک رند. سیاست پریماورا، به منطقهرکدام از دو سیاست گفته شده، امتیازها و نقاط ضعفی دا

ریزان  به نیازهای عملی برنامهو دارد انعطاف پذیری بیشتری  Projectتر است، در حالی که سیاست  نزدیک

 . تر است نزدیک

را توانید آن فعالیت  ریزی فعالیتی را خردتر کنید. در این حالت به راحتی می گاهی الزم است در زمان برنامه

 های ریزتری را زیرمجموعه آن تعریف کنید. تبدیل به خالصه فعالیت کنید و فعالیت
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 خالصه فعالیت پروژه

دیگر،  های ها و خالصه فعالیت بهتر است ابتدا خالصه فعالیتی برای پروژه تهیه کنید؛ به این ترتیب تمام فعالیت

ماند و خالصه شده اطالعات  ک عنصر باقی میزیر مجموعه آن خواهند بود و در باالترین سطح ساختار فقط ی

 دهد. کل پروژه را نشان می

های دیگر را  کنند و خالصه فعالیت برخی کاربران برای این منظور خالصه فعالیتی در سطح اول تعریف می

 Project)تر استفاده از ماهیتی به نام خالصه فعالیت پروژه  کنند. ولی راه حل اصولی زیرمجموعه آن می

Summary Task) شود.  فرض نمایش داده نمی است. خالصه فعالیت پروژه همیشه وجود دارد، ولی به طور پیش

 (.5-4 فعال کنید )شکلرا  Format| Project Summary Taskریبون  در آنبرای نمایش دادن 

 
 : نمایش خالصه فعالیت پروژه5-4 شکل

الصه فعالیت پروژه در ردیف شماره صفر نمایش داده خ Show project summary taskگزینه با فعال کردن 

 (.5-5شود )شکل  می

 
 : خالصه فعالیت پروژه5-5شکل 
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آن را مانند سایر فرض برابر با نام فایل برنامه است.  خالصه فعالیت پروژه، به طور پیش Task Nameفیلد 

 بنویسید. "پروژه"مانند عمومی ها ویرایش کنید و به جای آن نام پروژه یا عبارتی  سلول

همیشه به یاد داشته باشید که راه شناخت خالصه فعالیت پروژه این است که در ردیف شماره صفر قرار دارد. 

 شوند، حتی اگر خالصه فعالیت پروژه نمایش داده نشده باشد. شروع می 1ها از ردیف شماره  سایر آیتم

 ساخت آیتم

تواند فعالیت یا خالصه فعالیت باشد. هرگاه به  رکوردی است که می پیش از این نیز گفته شد که منظور از آیتم،

های آن مقدار بدهید )معموال این کار با سلول نام شروع  اولین ردیف خالی جدول گانت بروید و به یکی از سلول

ه طور ها نیز ب شود. بعد از ساخته شدن آیتم برخی از سلول شود(، به طور خودکار فعالیت جدیدی ساخته می می

 گیرند. خودکار مقدارهایی می

ها همچنان خالی  اگر سطری را خالی رها کنید و بعد از آن در سطر دیگری فعالیتی بسازید، سطرهای مابین آن

ولی فراموش نکنید که برنامه نهایی به هیچ وجه نباید سطر خالی داشته باشد. وجود   باقی خواهند ماند،

 کند.  اجرای برخی دستورها را هم دچار مشکل میسطرهای خالی بی معنی است، روند 

تر پیش  ریزی سریع کند، این است که کار در مراحل برنامه وجود سطرهای خالی را منع نمی Projectکه  علت این

آن تعداد زیادی سطر خالی باز کنید و بعد به ترتیب در  توانید خالصه فعالیتی بسازید، زیرِ رود. به راحتی می

ها را  توانید سطرها را خالی رها کنید تا بعدا یادتان بماند که باید فعالیت هایی بسازید. حتی می یتها فعال آن

 استخراج کنید و در آن محل وارد کنید.

دهد که خالصه فعالیت پروژه آن نمایش داده شده است و سه آیتم نیز در آن  ای را نشان می برنامه 5-6 شکل

 وارد شده است.
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 ای با سه آیتم امه: برن5-6 شکل

های موجود ساخت. اگر  آنچه پیش از این گفته شد، این بود که چگونه میتوان فعالیت جدیدی در انتهای فعالیت

های موجود بسازید، باید ابتدا سطری خالی درج کنید. یک راه برای درج  الزم باشد که فعالیت جدید را بین آیتم

دیفی که قصد دارید پایین ردیف جدید باشد را انتخاب کرده، کلید های ر سطر خالی این است که یکی از سلول

Insert (.5-7 صفحه کلید را بفشارید )شکل 

      
 : درج سطر خالی )مراحل از راست به چپ(5-7 شکل

سازی شده( و  اختصاصی WBSها، کدهای ساختاری )به جز کد  وقتی سطرها را کم و زیاد کنید، شماره ردیف

 ا به طور خودکار اصالح خواهند شد.ه تمام ارجاع
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را  Taskشود  کلیک کنید و از منویی که باز می Task| Taskراه دیگر برای درج فعالیت، این است که روی 

هایش انتخاب شده بود اضافه  انتخاب کنید. با این کار یک فعالیت جدید در باالی ردیفی که قبال یکی از سلول

 (.5-8 شود )شکل می

      
 : درج فعالیت با دستور ریبون5-8 لشک

 شود و باید نام آن را ویرایش کنید. فرض ساخته می در این حالت فعالیت جدید با نامی پیش

وجود دارد  Insert Taskای با نام  شود که در آن گزینه ها کلیک راست کنید، منویی باز می اگر روی یکی از سلول

 شود. هایش انتخاب شده بود ساخته می می که یکی از سلولو با انتخاب آن فعالیت جدیدی باالی آیت

 ساخت همزمانِ چند آیتم

های قبل  هایی که در قسمت قبل گفته شد هر تعداد آیتم که مایل باشید را در میان آیتم توانید با روش می

از راهی که در این توانید  های موجود بسازید، می بسازید. ولی اگر قرار باشد که چند آیتم متوالی را بین آیتم

 شود نیز استفاده کنید. قسمت گفته می
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خواهید در ردیف پایین فعالیت جدید قرار داشته باشد را انتخاب کنید و بعد از آن  هایی که می یکی از سلول

از  هایی که قرار است درج شوند به پایین امتداد دهید. بعد از آن با یکی محدوده انتخاب را به اندازه تعداد فعالیت

 (.5-9 های گفته شده در قسمت قبل سطر خالی یا فعالیت را بسازید )شکل روش

      
 : درجِ همزمان چند فعالیت )مراحل از راست به چپ(5-9 شکل

 ها پاک کردن آیتم

یا صفحه کلید را بفشارید، محتوای آن سلول  Deleteاگر یک یا چند سلول جدول را انتخاب کنید و کلید 

ها پاک  توانند تهی باشند و در این صورت محتوای آن شود؛ البته برخی برخی فیلدها نمی می پاکها  سلول

 . شود با این کار کل آیتم پاک نمینخواهد شد. به هر حال، مسئله مهم این است که 
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کلیک کنید تا کل ردیف انتخاب شود و بعد از  (شماره ردیفآیتم )برای پاک کردن آیتم روی کلید سمت چپ 

توانید کل سطر را با میانبر  تر شدن عملیات می صفحه کلید را بفشارید. برای سریع Deleteکلید  آن

Shift+Space  .انتخاب کنید 

شود، ولی اگر خالصه فعالیت باشد، پیش از  اگر آیتمی که قرار است پاک شود فعالیت باشد، بالفاصله پاک می

 (.5-11 شود )شکل پاک شدن آن پیغام اخطاری داده می

 
 شود : پیغام اخطاری که در زمان پاک کردن خالصه فعالیت داده می5-11 شکل

 Don’t tellکلیک کنید. اگر گزینه  OKرا انتخاب کرده، روی  Continueبرای پاک کردن خالصه فعالیت گزینه 

me about this again یت نیز مانند شود و خالصه فعال های بعد چنین پیغامی داده نمی را فعال کنید، دفعه

 ها بالفاصله پاک خواهد شد. فعالیت

در هر حال بعد از هر تغییر  های آن نیز پاک خواهند شد. اگر خالصه فعالیتی را پاک کنید، تمام زیرمجموعه

تغییرات لغو شوند. است( تا  Ctrl+Zرا اجرا کنید )آیکن آن باال و سمت چپ پنجره و میانبر آن  Undoتوانید  می
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های بعدی تعداد مراحل  شد لغو کرد، در حالی که در نسخه فقط یک مرحله را می 2117ی پیش از ها در نسخه

 چنین محدودیتی ندارند.

ها را انتخاب کنید )نیازی نیست که کل سطر انتخاب  ها این است که آن یک راه دیگر برای پاک کردن آیتم

را انتخاب  Delete Taskشود  نویی که باز میشود(، جایی روی محدوده انتخاب شده کلیک راست کنید و از م

 کنید. 

 ها آیتمتعیین سطح 

افزاری  تمایز زیادی بین فعالیت و خالصه فعالیت قایل نیست. روند کار در نرم Projectپیش از این گفته شد که 

مای دیگری ها در ن مانند پریماورا این است که ساختار شکست کار در یک نما تنظیم شود و بعد از آن فعالیت

همزمان  عمالها  ها و فعالیت تحت ساختار تنظیم شده ساخته شوند. ولی در پراجکت ساخت خالصه فعالیت

 است.

تر از آیتم قبلی باشد، آیتم  توانید سطح آن را تعیین کنید. اگر سطح آیتم بعدی پایین وقتی آیتمی بسازید، می

 قبلی خالصه فعالیت به شمار خواهد رفت.

های مختلفی وجود دارد. یک راه این است که یک  اند را تعیین کنید راه هایی که وارد شده ه سطح آیتمک برای این

ریبون هستند کلیک کنید.  Task| Scheduleکه در  یا  های  یا چند آیتم را انتخاب کرده، روی آیکن

 توجه کنید. 5-11 دهد. به شکل کاهش می سطح را افزایش و   آیکن 
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 : تغییر سطح تعدادی آیتم )مراحل از راست به چپ(5-11 شکل

اند. انتخاب یک سلول از هر  های ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انتخاب شده در این شکل، ابتدا آیتم

اند. پس  های نام انتخاب شده ها انتخاب شود؛ در این مثال سلول فعالیت کافی است و نیازی نیست که کل ردیف

اند. به این ترتیب  کلیک شده است و در نتیجه این سه آیتم زیرمجموعه آیتم ساختمان شده از انتخاب روی 

 ساختمان که قبال فعالیت بود، به خالصه فعالیت تبدیل شد.

آیند و دیگر زیرمجموعه آیتم  کلیک کنید، به سطح باالتری می اگر همان سه آیتم را انتخاب و روی 

 شود. د بود؛ در نتیجه ساختمان هم از خالصه فعالیت به فعالیت تبدیل میساختمان نخواهن

کنید، به طور خودکار  را وارد میآیتمی ، این است که وقتی دهد را افزایش میای که سرعت ورود اطالعات  نکته

انیکی و های ابنیه، تاسیسات مک یکی از فعالیتقبلی خود خواهد بود. به عنوان مثال اگر زیر آیتم هم سطح 

 ها و زیرمجموعه آیتم ساختمان خواهد بود.  تاسیسات برقی آیتم جدیدی اضافه کنید، هم سطح آن

ابتدا فعالیت یا کار ها با ماوس است. برای این  ها، کشیدن آن روش دیگر برای تغییر دادن سطح فعالیت

گر به  نام آن فعالیت ببرید، تا اشاره گر را به روی های مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از آن اشاره فعالیت

توانید فعالیت را به چپ یا راست بکشید  نمایش داده شده است درآید. بعد از آن می 5-12صورتی که در شکل 
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های دیگر نشان  . در این حالت خطی عمودی، سطح فعالیت را نسبت به فعالیتکاهش یا افزایش یابدتا سطح آن 

 دهد. می

       

       
 ها با کشیدن ماوس )مراحل از راست به چپ( : تغییر سطح فعالیت5-12 شکل

 (.5-13ها قابل اجراست )شکل  ای از فعالیت این روش نیز برای مجموعه

       
 ست به چپ(: جابجا کردن چند آیتم با کشیدن ماوس )مراحل از را5-13شکل 
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صفحه کلید است. برای این کار، فعالیت یا میانبرهای از  راه برای تغییر دادن سطح، استفادهآخرین و بهترین 

را نگه داشته، برای باال بردن سطح  Altو  Shiftکلیدهای  کنید. بعد از آنهای مورد نظر خود را انتخاب  فعالیت

 فلش سمت چپ و برای پایین بردن آن، فلش سمت راست را بفشارید.

 ها آیتمجابجا کردن 

، باید آن آیتمرا جابجا کنید. انجام این کار چندان پیچیده نیست. برای جابجا کردن ا ه آیتمگاهی الزم است که 

های انتخاب شده منتقل خواهند شد. برای  را به طور کامل انتخاب کنید؛ در غیر این صورت، تنها متن سلول

  ،ردیف سلول آن یا بعد از انتخاب یک یا چند  کنیدسمت چپ آن کلیک دکمه روی   انتخاب کردن کل فعالیت،

 ها انتخاب شوند. را بفشارید تا کل ردیف یا ردیف Shift+Spaceکلیدهای 

دکمه ماوس را به روی گر  ها، اشاره ها این است که پس از انتخاب کامل ردیف یک راه برای جابجا کردن آیتم

ک کنید و بدون رها کردن کلیتوانید  گر تغییر کند. بعد از آن می ها ببرید تا شکل اشاره یکی از آنسمت چپ 

 (.5-14)شکل و در پایان کلید را رها کنید را به محل جدید بکشید کلید ماوس، آن 

    
 ها با ماوس : جابجا کردن فعالیت5-14شکل 
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را بفشارید. بعد از  Ctrl+Xرا اجرا کنید یا میانبر  Task| Cutها،  این است که بعد از انتخاب کامل آیتم راه دیگر

های منتقل شده قرار داشته باشد کلیک کنید تا  های ردیفی که قصد دارید پایین آیتم یکی از سلول آن روی

 را بفشارید.  Ctrl+Vرا اجرا کنید یا  Task| Pasteانتخاب شود و 

 ها کپی کردن آیتم

 های زیر استفاده کنید: ها از یکی از روش برای کپی کردن آیتم

 برای جابجا کردن با ماوس گفته شده به محل جدید بکشید و قبل از ای که  ها را با همان شیوه آیتم

صفحه کلید را فشار دهید و بعد از رها کردن کلید ماوس آن را هم  Ctrlرها کردن کلید ماوس، کلید 

 رها کنید.

  به جای گزینهCut  از گزینهCopy  .استفاده کنید 

  به جای میانبرCtrl+X  از میانبرCtrl+C استفاده کنید. 

 ساخت کپی وابسته

های  ها ترکیب توان با کمک آن ای هستند که به ندرت کاربرد دارند، ولی می های پیچیده های وابسته ترکیب کپی

 ای ساخت. خالقانه

ماند  در حالت معمولی، وقتی محتوای سلولی را در سلول دیگری کپی کنید، ارتباطی بین این دو سلول باقی نمی

توانید از داده کپی وابسته  آن دو مقدار را به طور مستقل تغییر دهید. اگر مایل باشید، می توانید هرکدام از و می

 بسازید تا هرگاه مبدا تغییر کرد، مقصد نیز به طور خودکار تغییر کند. 
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را فشرده یا از  Ctrl+Cهای مبدا را انتخاب کرده، کلیدهای  برای انجام آنچه گفته شد، ابتدا سلول یا سلول

  را اجرا کنید.  Edit| Copyنریبو

شود  های مقصد را انتخاب کنید. روی سلول کلیک راست کرده، از منویی که باز می بعد از آن سلول یا سلول

Paste Special توانید به جای آن روی فلش پایین  باز شود. می 5-15 را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل

Task| Paste شود  ی که باز میکلیک کنید و از منوی کوچکPaste Special .را انتخاب کنید 

 
 Paste Special: کادر محاوره 5-15 شکل

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کرده، روی  Paste Linkگزینه 
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در گوشه پایین و سمت راست سلولی که کپی وابسته سلول دیگری باشد، مثلث خاکستری رنگ کوچکی نمایش 

 شود. داده می

، مانند Officeافزارهای دیگرِ  در نرم Projectهای  ای از سلول های وابسته توانید کپی که می نکته جالب این است

Excel توانید  شود. به عنوان مثال می افزارها ایجاد می به این ترتیب ارتباط خودکاری بین این نرم .نیز بسازید

شوند و  روز می به Projectر از برنامه های پویای آن به طور خودکا بسازید که قسمت Wordیا  Excelگزارشی در 

  ها را وارد کنید. نیازی نیست که هر بار آن

 های تکرار شونده ساخت فعالیت

های تکرار شونده خواهید داشت. به عنوان مثال، اگر قرار باشد  ها نیاز به تعریف فعالیت گاهی اوقات در پروژه

توانید برای آن  بندی قید کنید، می د را در برنامه زمانشو جلسه خاصی که هر سه شنبه بعد از ظهر برگزار می

 ای فعالیت تکرار شونده بسازید. مجموعه

 باز شود. 5-16 کلیک کنید تا منوی شکل Task| Insert| Taskبرای این کار روی فلش زیر 
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 در ریبون Task: منوی میانبر 5-16 شکل

 باز شود. 5-17 ره شکلرا انتخاب کنید تا کادر محاو Recurring Taskگزینه 
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 Recurring Task Information: کادر محاوره 5-17 شکل

وارد کنید. بعد از آن مدت زمان هریک از تکرارها  Task Nameهای تکرار شونده را در  ابتدا نام مجموعه فعالیت

ر در این حد شوید؛ در حال حاض مشخص کنید. در ادامه کتاب با تنظیم مدت زمان آشنا می Durationرا در 

 dشود. یکی از واحدها روز است، که با عالمت  شود که مدت زمان واحدی دارد که دنباله آن تایپ می اشاره می

را وارد  1dای به مدت یک روز بسازید، باید مقدار  شود. در نتیجه اگر قصد دارید فعالیت تکرار شونده مشخص می

 کنید.
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مشخص کنید. برای این کار ابتدا باید دوره  Recurrence patternسمت در مرحله بعد باید الگوی تکرار را در ق

 Weekly)روزانه(،  Dailyتکرار را تعیین کنید. برای این کار چهار گزینه در سمت چپ این قسمت وجود دارد: 

 )ساالنه(.Yearly)ماهانه( و  Monthly)هفتگی(، 

کند. اگر  ه سمت چپ انتخاب شده باشد تغییر میای ک بسته به گزینه Recurrence patternسمت راست قسمت 

 در اختیارتان خواهد بود. 5-18های شکل  را انتخاب کرده باشید، گزینه Dailyگزینه 

 
 Daily: گزینه 5-18شکل 

را انتخاب کنید، فعالیت هر روز تکرار خواهد شد و  1شود. اگر گزینه  مشخص می Everyتناوب تکرار در کادر 

را انتخاب  workdays، گزینه daysشود. اگر به جای گزینه  ب کنید، یک روز در میان تکرار میرا انتخا 2اگر 

 شود. کنید، فعالیت در روزهای تعطیل تکرار نمی

  دهد. های این حالت را نشان می گزینه 5-19را انتخاب کنید. شکل  Weeklyبرای تکرارهای هفتگی، گزینه 

 
 Weekly: گزینه 5-19شکل 
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را وارد  1شود. اگر بخواهید فعالیت هر هفته تکرار شود، گزینه  مشخص می Recur everyاوب در کادر دوره تن

هایی برای مشخص کردن  را انتخاب کنید. در قسمت پایین گزینه 2گزینه   و برای تکرار یک هفته در میان،کنید 

روزها تکرار شود را مشخص کنید. به روزهای هفته قرار دارد. روزهایی از هفته که قصد دارید فعالیت در آن 

را فعال کنید،  Wednesdayو  Thursdayهای  گزینه  را وارد کرده، 3مقدار  Recur everyدر عنوان مثال اگر 

 خواهد شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اجرا فعالیت هر سه هفته یک بار، در

  دهد. های این حالت را نشان می گزینه 5-21 را انتخاب کنید. شکل Monthlyبرای تکرار ماهانه، گزینه 

 
 Monthlyزینه : گ5-21شکل 

کند.  ها را مشخص می وجود دارد. انتخاب باال، ابتدا شماره روز و بعد از آن تناوب ماهتکرار ماهانه دو انتخاب برای 

 ز ماه اجرا خواهد شد.یک ماه در میان، در اولین روفعالیت را وارد کنید،  2و  1های  به عنوان مثال اگر گزینه

توانید  کند. به عنوان مثال می بر حسب روزهای هفته مشخص می به جای شماره روزدومین گزینه تکرار را 

 تکرار شود. در اولین چهارشنبه هر ماهفعالیت تعیین کنید که 

  دهد. های آن را نشان می تنظیم 5-21 برای تکرارهای ساالنه است. شکل Yearlyگزینه 
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 Yearly: گزینه 5-21 شکل

ای که در ماه دارد و بر حسب روزهای هفته،  در این حالت نیز دو گزینه برای مشخص کردن روز بر حسب شماره

 وجود دارد.

 Range of recurrenceهای آن در قسمت  بعد از تعیین الگوی تکرار باید محدوده تکرار را تعیین کنید. تنظیم

وارد کنید. برای تعیین پایان تکرارها دو راه وجود دارد. یک راه  Startرا در کادر قرار دارد. تاریخ شروع تکرارها 

را انتخاب کرده، تعداد تکرارها را در کادر مقابل آن وارد کنید و راه دیگر این است  End afterاین است که گزینه 

 را انتخاب کرده، تاریخ پایان تکرارها را در آن وارد کنید. End byکه گزینه 

های تکرار شونده وجود دارد. ساخت و استفاده از  پایین کادر محاوره کادری برای انتخاب تقویم مجموعه فعالیت

را انتخاب کنید تا مجموعه  Noneتوانید گزینه  خواهید آموخت. در حال حاضر می 11 ها را در فصل تقویم

 فرض پروژه استفاده کنند. ها از تقویم پیش فعالیت

 (.5-22 ها ساخته خواهند شد )شکل یک کنید مجموعه فعالیتکل OKوقتی روی 

 
 های تکرار شونده : مجموعه فعالیت5-22شکل 
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د که نشو های تکرار شونده به صورت یک خالصه فعالیت درج می شود، مجموعه فعالیت همانطور که دیده می

خالصه فعالیت کلیک کنید تا کنار  توانید روی عالمت  ها زیر مجموعه آن هستند. می فعالیت هرکدام از

  (.5-23 های آن نمایش داده شوند )شکل زیرمجموعه

 
 های تکرار شونده : فعالیت5-23شکل 

تکرار شونده است. این عالمت در ستون مجموعه فعالیت دهنده  نشان آیتمدر کنار  وجود عالمت 

Indicators ستون  گیرد. قرار میIndicators شود.  ای نام یا عنوان، با آیکن مشخص میتنها ستونی است که به ج

 است. آیکن آن 

 WBSارائه 

را آموختید، که البته این آموزش به ناچار همراه با آموزش ساخت  WBSتا این مرحله شیوه ساخت و تنظیم 

 ها بود.  فعالیت
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لفی وجود دارد که در های مخت گاهی الزم است که ساختار شکست کارِ تهیه شده را ارائه کنید. برای این کار راه

 شود. این قسمت بررسی می

را به جدول اضافه  Summary، استفاده از جدول گانت است. برای این کار ابتدا ستون WBSیک راه برای کنترل 

 (. 5-24 کنید )شکل
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 به جدول Summary: اضافه کردن ستون 5-24شکل 
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ها را فیلتر  دهد. اگر آیتم را نشان می Noها مقدار  و برای فعالیت Yesها مقدار  این ستون برای خالصه فعالیت

شود،  دیده می آنچهاست نمایش داده شود، عمال  Yesها  آن Summaryکنیم تا تنها رکوردهایی که مقدار فیلد 

WBS شود. برای منظور فعلی  به تفصیل آموزش داده می 15 برنامه خواهد بود. فیلتر کردن اطالعات در فصل

 باز شود. 5-25 قرار دارد کلیک کنید تا منوی شکل Summaryفلش کوچکی که کنار عنوان  توانید روی می

 
 : منوی فیلتر5-25 شکل

ها مقدار  آن Summaryکلیک کنید. به این ترتیب رکوردهایی که فیلد  OKرا غیر فعال کرده، روی  Noگزینه 

No ها نشان  بل را بعد از فیلتر کردن فعالیتبرنامه مثال ق 5-26 داشته باشد نمایش داده نخواهد شد. شکل

 دهد. می
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 ها فعالیت ها و نمایش خالصه : فیلتر کردن فعالیت5-26 شکل

دهد که فیلتری برای آن ستون درج شده است. برای حذف فیلتر  نشان می Summaryدر کنار عنوان  عالمت 

شود  یی که باز میو بازگرداندن نما به حالت اولیه روی عالمت کلیک کنید و از منو

Clear filter from Summary ای نیز وجود دارد: کلید  را انتخاب کنید. برای حذف فیلتر میانبر سادهF3. 

تر نیز بکنید. اولین کاری که  توانید آن را کامل ساختار شکست کار بعد از فیلتر کردن آماده ارائه است، ولی می

را به جدول اضافه کنید )سمت چپ نام برای  WBSاین است که فیلد توانید برای بهبود ارائه انجام دهید،  می

 دهد. نتیجه را نشان می 5-27 این کار بسیار مناسب است(. شکل



   

 

 ها تیو فعال WBS نی: تدو5فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 97صفحه 

 
 به جدول WBS: اضافه کردن فیلد 5-27 شکل

ها را هم نشان  مراتبی است، یعنی زیرمجموعه بودن این کد سلسلهدهد.  ها را نشان می آیتم WBSاین فیلد کد 

توانید شیوه  فرض است. اگر مایل باشید می بینید، شیوه کدگذاری پیش دهد. آنچه در حالت اولیه می یم

 توضیح داده شده است.  14 کدگذاری ساختار شکست کار را تغییر دهید. این مسئله در فصل

نمودار گانت نیز  اگر برنامه را در این حالت چاپ کنید، فیلدهای فراوانی در خروجی چاپی وجود خواهند داشت و

چاپ خواهد شد. بهتر است پیش از چاپ تمام فیلدهای اضافه را مخفی کنید. روی لبه نمودار گانت نیز کلیک 

توانید برنامه را در  کنید و آن را بدون رها کردن کلید ماوس به سمت راست صفحه بکشید تا مخفی شود. می

وارد کنید تا  26 بندی چاپ را مطابق توضیحات فصل همین حالت چاپ کنید، ولی بهتر است قبل از آن قالب

 نمای بهتری به دست آورید.

تر از نمایش  های زیادی داشته باشند بسیار مناسب هایی که خالصه فعالیتWBSاین شیوه نمایش برای 

 پسندند.  گرافیکی است؛ ولی به هر حال بسیاری از افراد نمایش گرافیکی را بیشتر می
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 WBSافزار  کشند. نرم را به تصویر می WBSافزارهایی جانبی هم وجود دارند که  ه شده، نرمعالوه بر روش گفت

Chart Pro افزارهای گفته شده است.  ای از نرم نمونه 

 ستون ساخت مایل

 هایی با مدت زمان صفر هستند.  ها معموال فعالیت ستون شود. مایل ستون به رویدادهای مهم پروژه گفته می مایل

 Task| Insert| Milestoneشود. اگر روی  ستون می دت زمان فعالیتی را صفر وارد کنید، تبدیل به مایلوقتی م

 شود. ستون، درج می ، فعالیتی با مدت زمان صفر، و به عبارت دیگر یک مایلکلیک کنید

ن قرارداد، تحویل ستونی بسازید. تحویل کارگاه، اجرایی شد بهتر است برای هرکدام از رویدادهای قراردادی مایل

های راهنمای دیگری نیز طراحی کنید؛ مسایلی  ستون توانید مایل موقت و تحویل دایم از این جمله هستند. می

های ساختمانی  های پروژه ها، از مثال کاری و مانند آن کاری، تکمیل نازک مانند تکمیل اسکلت، تکمیل سفت

 هستند. 

ستونی بسازید؛ به عنوان مثال اگر  شند نیز بهتر است برای هرکدام مایلنیازهای خارجی داشته با اگر پروژه پیش

 شروع کار قسمتی از پروژه وابسته به ابالغ آن از سوی کارفرما باشد.

سازند. چنین عناصری کاربردی  ستون پایان نیز برای پروژه می ستون شروع و یک مایل بعضی کاربران یک مایل

ها نیست. در عین حال، معموال شروع و پایان پروژه متناظر با رویدادهایی  آنندارند و نیازی به استفاده از 

رداد تاکید شود )اجرایی شدن قرارداد برای ها استفاده کنید، تا بر مبانی قرا توانید از آن قراردادی است که می

 شروع و تحویل موقت یا تحویل قطعی برای پایان(.

فایده هستند( افراط  های شروع و پایان )که به طور کلی بی ستون ایلبعضی دیگر از کاربران در استفاده از م

فایده بودن باعث  کنند. این کار عالوه بر بی ها را زیرمجموعه هر خالصه فعالیتی نیز اضافه می کنند و آن می
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مایش شود. در هر حال شروع و پایان خالصه فعالیت در آیتم خالصه فعالیت محاسبه و ن شلوغی برنامه نیز می

 هایی نیست. ستون شود و نیازی به چنین مایل داده می

 های وابسته ساخت فعالیت

ها، نیاز به فعالیت  شوند. این فعالیت های مختلفی اجرا می فرض کنید دو یا چند فعالیت وجود دارد که در زمان

م ادامه داشته باشد )شکل دیگری نیز دارند که باید با آغاز فعالیت اول شروع شود و تا زمان تکمیل فعالیت دو

28-5.) 

 
 : فعالیت وابسته5-28 شکل

ممکن است در چنین شرایطی راه حل پیش پا افتاده، یعنی ساخت یک فعالیت و تنظیم آن برای مطابقت با 

های مورد نظر را انتخاب کنید. ولی مشکل عمده این راه حل، این است که اگر یکی از دو فعالیت اول تغییر  زمان

بندی یک نقاشی ثابت  فعالیت سوم به طور خودکار اصالح نخواهد شد. در نظر داشته باشید که برنامه زمانکند، 

ریزی کنید که این کار تا  نیست، یک برنامه پویا است که تمام عناصر آن قابلیت تغییر دارند و باید طوری برنامه

 و هم امکان بروز اشتباه حداقل شود. جای ممکن به طور خودکار انجام شود تا هم زمان کمتری صرف شده

شود و در این کتاب فعالیت وابسته نامیده  گفته می Level of Effortیا  Hammockهایی  به چنین فعالیت

ریزی، مانند پریماورا، ابزاری برای ساخت این نوع فعالیت وجود دارد. در  افزارهای برنامه شوند. در برخی نرم می

Project ها فعالیت وابسته ساخت.  توان با کمک آن تر دارد که می ود ندارد، ولی ابزارهایی کلیچنین ابزاری وج
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دهد که بعد از افزایش دو روزه مدت زمان فعالیت دوم،  برنامه مثال قبل را نشان می  فعالیت وابسته 5-29 شکل

 به طور خودکار اصالح شده است.

 
 : اصال  خودکار فعالیت وابسته5-29شکل 

 خت فعالیت وابسته مراحل زیر را انجام دهید:برای سا

 فعالیت را بسازید -1

 سلول تاریخ شروع فعالیت اول را انتخاب کنید -2

 را برای کپی کردن آن بفشارید Ctrl+Cهای  کلید -3

 سلول تاریخ شروع فعالیت وابسته را انتخاب کنید -4

 را انتخاب کنید Paste Specialاز منوی میانبر یا منوی اصلی،  -5

 را انتخاب کنید Linkگزینه  -6

، تاریخ پایان فعالیت دوم را در محل تاریخ پایان فعالیت وابسته به صورت 6تا  2با مراحلی مشابه  -7

 کنید pasteلینک شده 
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توجه داشته باشید که بعد از ساخت فعالیت وابسته نباید مدت زمان آن را ویرایش کنید. اگر وجود عالمت سوال 

ته برایتان نامطلوب است، باید پیش از انجام مراحل هفتگانه، مدت زمان دلخوانی در کار مدت زمان فعالیت وابس

 که نامطمئن نباشد به فعالیت بدهید تا عالمت سوال آن از بین برود.

 کنترل زمان ساخت آیتم

 گیری برخی تغییرات و اقدامات داشته باشید. ممکن است زمانی به مشکلی بر بخورید و برای حل آن نیاز به ره

 ها، فیلد تاریخ ساخت آیتم است. وجود دارد که یکی از آن Projectبرای این کار ابزارهایی در 

 را به جدول اضافه کنید تا تاریخ ساخت هر آیتم را نشان دهد.  Createdتوانید فیلد  می
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 ها : تنظیم مدت زمان فعالیت۶ فصل

شود، برآورد و ثبت  ها انجام می ست کار و فعالیتمعموال یکی از اولین کارهایی که بعد از تدوین ساختار شک

ها و درک شیوه  هاست. در این فصل تمام اطالعاتی که در مورد ثبت مدت زمان فعالیت های آن مدت زمان

 ها نیاز دارید مطرح خواهد شد. محاسبه مدت زمان خالصه فعالیت

واحدها به یکدیگر است که متاسفانه برای ها وجود دارد، شیوه تبدیل  نکته مهم دیگری که در مورد مدت زمان

افزار یا اشتباه  کند. این مشکل یا به خاطر مسلط نبودن به مفهوم زمان در نرم بسیاری از کاربران مشکل ایجاد می

تر دچار  های تقویم است. بهتر است مطالب این فصل را کامال بیاموزید تا در مباحث پیشرفته گرفتن آن با تنظیم

  مشکل نشوید.

 های تعیین مدت زمان روش

هایی وجود دارد. فیلد مدت زمان نیز به بسیاری  پیش از این توضیح داده شد که بین بسیاری از فیلدها وابستگی

شود.  مشخص می Workترین وابستگی، وابستگی به مقدار کار است که در فیلد  فیلدهای دیگر وابسته است. مهم

 شود.  تخصیص منابع تکمیل میترکیب این دو فیلد به همراه میزان 
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روز وارد شده باشد و در تمام این مدت  11به عنوان مثال فعالیتی را فرض کنید که برای مدت زمان آن مقدار 

 8دو نیروی تمام وقت به کار آن گمارده شده باشند. در این صورت مقدار کار در تقویم استانداردی که روزی 

باشد و مقدار  ها )دو نفر تمام وقت( ثابت د بود. حال اگر میزان تخصیصساعت خواه نفر 161ساعت کار دارد، 

 روز تبدیل خواهد شد.  5/7ساعت تبدیل کنیم، مدت زمان فعالیت به نفر  121کار را به 

ای منبع ندارد و  اید این رابطه زمانی برقرار است که برنامه منبع داشته باشد. هر برنامه همانطور که متوجه شده

 داری با کار و میزان تخصیص نخواهد داشت.  هایی مدت زمان وابستگی معنی د چنین برنامهدر مور

شود. این کار تنها روش برای تعیین مدت زمان  در این فصل ابتدا تعیین دستی مدت زمان توضیح داده می

توان از این روش  یهایی که منبع داشته باشند نیز م های بدون منبع است. در مورد برنامه های برنامه فعالیت

ها را وارد کرد. این مسئله در انتهای فصل  توان به جای آن مقدار کار و میزان تخصیص استفاده کرد، ولی می

 شود. توضیح داده می

 بر مدت زمانریزی  برنامهتاثیر نوع 

وارد  Task Modeریزی هر آیتم خودکار یا دستی است و این تنظیم که در فیلد  در ادامه خواهید دید که برنامه

ای که باید در  مسئلهچه تاثیرهایی در کار دارد. در حال حاضر بود  2111نسخه های جدید  شود و از قابلیت می

شوند بعد از ساخت تهی  ریزی می هایی که دستی برنامه فیلد مدت زمان فعالیتاین حوزه بدانید این است که 

دهد.  روز را نشان می 1فرض  شوند مقدار پیش ریزی می امههایی که خودکار برن است و فیلد مدت زمان فعالیت

توانید مقدار آن را  تواند تهی باشد و نمی ریزی فعالیتی از نوع خودکار باشد فیلد مدت زمان آن نمی اگر برنامه

 پاک کنید. 

محاسبه شود. توان تاریخ شروع و پایان را وارد کرد تا مدت زمان بر آن اساس  ریزی می در هر دو حالت برنامه

 شود که از آن اجتناب کنید.  ریزی در تناقض است و اکیدا توصیه می انجام این کار کامال با منطق برنامه
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ریزی فعالیت را با یکی از  شود و نوع برنامه فرض در نمای گانت نمایش داده می به طور پیش Task Modeفیلد 

 دهد: دو آیکن زیر نمایش می

 (Auto Scheduled)ریزی خودکار  برنامه 

 (Manually Scheduled)ریزی دستی  برنامه 

 مدت زمان واحدهای

 شود: دقیقه. عاتی برنامه ذخیره میمدت زمان فقط به یک صورت در بانک اطال

شوند. در زمان نمایش نیز  ها را به هر ترتیبی که وارد کنید، به دقیقه تبدیل شده، در فایل ذخیره می مدت زمان

شوند. در نظر داشتن  یی که بر حسب دقیقه هستند به واحدهای دیگر تبدیل شده، نمایش داده میها مدت زمان

 گیرد. ها اشاره خواهد شد را می این مسئله جلوی بروز بسیاری از مشکالتی که در آینده نزدیک به آن

 توان وارد کرد. عالمت واحدها از این قرار است: مدت زمان را با واحدهای مختلفی می

 قیقه: دm ،min  وmins 

  :ساعتh ،hr ،hrs ،hour ،hours 

  :روزd ،dy ،day  وdays 

  :هفتهw ،wk ،wks ،week  وweeks 

  :ماهmo ،mon ،mons ،month  وmonths 
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توان آن را با فاصله یا بدون  بزرگی و کوچکی حروف اهمیتی ندارد. واحد را باید بعد از مقدار وارد کرد و می

فرض است و بعد از وارد کردن  های متعددی که برای هر واحد وجود دارد، یکی پیش از عالمتفاصله تایپ کرد. 

 شود. فرض تبدیل می مقدار، عالمت به مقدار پیش

خواهد بود )این اگر قبال مقداری وارد نشده باشد و مقدار جدید را بدون واحد وارد کنید، واحد آن روز 

. اگر قبال واحدی وارد شده باشد و مقدار جدید را بدون واحد وارد ر داد(ها تغیی توان در تنظیم فرض را می پیش

  کنید، واحد قبلی برایش به کار خواهد رفت.

 های روزشمار مدت زمان

وارد شده باشد و در روز  days 2های کاری هستند. یعنی اگر فعالیتی با  تمام واحدهای گفته شده مدت زمان

شود، شنبه و یکشنبه که تعطیل هستند در نظر گرفته  در روز جمعه انجام می جمعه آغاز شود، یک روز کاری آن

های تقویم قابل تنظیم هستند  شود. تعطیلی شوند و در نهایت در پایان دوشنبه که روز کاری است تمام می نمی

 شود. توضیح داده می 11 و این مسئله در فصل

های کاری هستند، واحدهای دیگری برای مدت  زمانعالوه بر واحدهای گفته شده، که واحدهای مبتنی بر 

نیز وجود دارد. این واحدها مشابه واحدهای قبلی هستند، با این یا اصطالحا روزشمار های فارغ از تعطیلی  زمان

به معنی یک روزِ  edays 1به این ترتیب گیرد.  ( قرار میelapsed)ابتدای  eها  تفاوت که در ابتدای پسوند آن

 عطیلی خواهد بود.فارغ از ت

هستند. به عنوان مثال اگر احیانا روزشمار ها  شوند و فقط برخی از آن ها معمولی وارد می اصوال اکثرِ مدت زمان

برای مدت گیرش بتن فعالیتی تعریف کرده باشید، باید مدت زمان آن را فارغ از تعطیلی وارد کنید، زیرا گیرش 

 نخواهد شد. طیل بودن کارگاه متوقفبتن در صورت تع
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در برخی مواقع مطابق انتظار نیست و در نتیجه بهتر روزشمار های  در نظر داشته باشید که رفتار مدت زمان

 ها اجتناب کنید. است تا جای ممکن از آن

های کاری برای بسیاری از مخاطبان عجیب هستند، زیرا با تفاضل تاریخ پایان و شروع هماهنگ  مدت زمان

تمام شده باشد، ولی فیلد مدت زمان به  1/1/89آغاز شده باشد و  1/1/88ن است فعالیتی نیستند. مثال ممک

ریزی و کنترل پروژه آشنا  روز نشان دهد. مخاطبانی که با اصول برنامه 321روز، مقداری مانند  365جای 

تعداد روزهای  کنند که اشتباهی رخ داده است، در حالی که در واقع مدت زمان گزارش شده نیستند گمان می

توانید برای رفع این مشکل فیلدهای اختصاصی بسازید که  است. اگر الزم باشد می 1/1/89تا  1/1/88کاری بازه 

 های روزشمارِ فارغ از تعطیلی هر فعالیت را محاسبه کرده، نشان دهد.  مدت زمان

 های تخمینی مدت زمان

ها  های تخمینی است. اصوال تمام مدت زمان مدت زمان نکته دیگری که در مورد مقادیر مدت زمان وجود دارد،

ها از حدی بیشتر است و نیاز به توجه خاص دارد. در این  تخمینی هستند، ولی گاهی میزان تخمینی بودنِ آن

ای  روزه 5به معنی مدت زمان  ?days 5توانید در انتهای واحد عالمت سوال قرار دهید. به عنوان مثال  موارد می

یا به هر دلیل دیگری نیاز به توجه و احیانا اصالح بعدی   ه آن شک داریم، تقریب آن زیاد از حد است،است که ب

 دارد. 

دهد که مسئله را به شما  تخمینی بودن مدت زمان هیچ تاثیری در محاسبات ندارد، فقط عالمتی را نمایش می

ن است که اگر مدت زمان دیگری را تحت های تخمینی ای یادآوری کند. البته نکته جالب در مورد مدت زمان

تاثیر بگذارد، آن مدت زمان نیز تخمینی به شمار خواهد رفت. اگر خالصه فعالیتی داشته باشید که حتی یکی از 

های مادرش  فعالیت  مدت زمان آن خالصه فعالیت و تمام خالصه  هایش مدت زمانی تخمینی داشته باشد، فعالیت

 شوند. شود مشخص می عالمت سوالی که در انتهای مقدار نمایش داده می شوند و با نیز تخمینی می
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 وارد کردن مدت زمان

فرض در  وارد کرد. این فیلد پرکاربرد است و به همین خاطر به طور پیش Durationها را باید در فیلد  مدت زمان

ل بودید را انتخاب کرده، مدت یلد مدت زمان هر فعالیتی که مایتوانید ف به راحتی مینمای گانت وجود دارد. 

دهد که مدت  ای را نشان می برنامه 6-1 زمان را با رعایت مسایلی که در مورد واحدها گفته شد وارد کنید. شکل

 اند. هایش وارد شده های فعالیت زمان

 
 های وارد شده در برنامه : مد  زمان6-1 شکل

ای در  گیرند. هر فعالیت میله های نمودار گانت نیز شکل می ها میله بینید با وارد کردن مدت زمان همانطور که می

یابد و در نتیجه مدت زمان روزشمار  نمودار گانت دارد که از تاریخ شروع آن فعالیت تا تاریخ پایانش امتداد می

 دهد.  آن را هم نشان می
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 کنترل مدت زمان در نمودار گانت

 شود. الیتی وارد شده است و میله گانت آن نیز دیده میتوجه کنید. در این شکل مدت زمان فع 6-2 به شکل

 
 روز 5: فعالیتی با مد  زمان 6-2 شکل

تمام شده است.  (F)آغاز شده و در پایان روز جمعه  (M)شود که فعالیت از روز دوشنبه  در نمودار گانت دیده می

 کنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شکلروز تبدیل  6روز بود را به  5اکنون تصور کنید که مدت زمان فعالیت که 

 دهد. نتیجه را نشان می 3-6

 
 روز 6: تبدیل مد  زمان فعالیت به 6-3 شکل

اید. روزهای شنبه و یکشنبه در تقویم  اگر انتظار داشتید که فعالیت در پایان روز شنبه تکمیل شود، اشتباه کرده

کاری اضافه فعالیت در روز دوشنبه هفته بعد تکمیل  تعطیل هستند و به همین خاطر یک روز Projectاستاندارد 

شوند تا مخاطب را راهنمایی  زمینه خاکستری نمایش داده می روزهای تعطیل در نمودار گانت با پسخواهد شد. 

 های قبل مشخص است که روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. کنند. در شکل

را   edays 6مقدار  days 6زشمار تبدیل کنیم، یعنی به جای اکنون اگر مدت زمان فعالیت را به مدت زمان رو

 (.6-4 ها در نظر گرفته نخواهند شد )شکل وارد کنید، تعطیلی
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 : تبدیل مد  زمان فعالیت به روزشمار6-4 شکل

ولی چون این روز تعطیل   شود که تاریخ شروع اصلی فعالیت روز شنبه بوده است، از نمودار گانت مشخص می

های قبلی در روز دوشنبه، که اولین روز کاری بعد از تاریخ شروع ممکنِ فعالیت است، آغاز  ست در حالتبوده ا

توانید حدس بزنید که  شده بود. در حال حاضر فعالیتی داریم که اولین روز کار آن در روزی غیر کاری است! می

-5 ز در روزی غیر کاری خواهد بود )شکلاگر مدت زمان آن را یک روز دیگر اضافه کنیم، آخرین روز کار آن نی

6.) 

 
 : افزایش مد  زمان روزشمارِ فعالیت6-5 شکل

هایی که در  زمینه دارد. یکی از قابلیت های قبل پس اید که فیلد مدت زمان فعالیت در شکل احتماال متوجه شده

آن فیلد و تمام فیلدهای  شود، اضافه شد این است که وقتی مقدار فیلدی ویرایش می Projectبه  2117نسخه 

شوند. وقتی فایل را ذخیره  زمینه آبی کمرنگ متمایز می اند با پس دیگری که به خاطر ویرایش آن تغییرکرده

ها در زمان چاپ نیز وجود نخواهند داشت و  زمینه ها محو خواهند شد. پس زمینه را بزنید، پس F9کنید یا کلید 

ها دقت کنید و ببینین که  زمینه اند. بهتر است همیشه به پس ز طراحی شدهری رسانی به برنامه فقط برای اطالع

 گذارند و تاثیرها را در ذهن خود تحلیل کنید. های مختلف برنامه تاثیر می اصالحات چگونه بر قسمت
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 تعیین شیوه تبدیل واحدها

 اند. وارده شده ماه 1روز و  21های  توجه کنید. در این شکل دو فعالیت با مدت زمان 6-6 به شکل

 
 های متفاو  زمان های نمونه با مد  : فعالیت6-6 شکل

 رسد؟ نکته عجیبی به نظرتان نمی

های روزشمارِ یکسانی را نشان  ها مدت زمان های گانت آن که مدت زمان دو فعالیت یکسان نیست، میله با این

های یکسانی از  شود، زیرا در بازه مال میهای تقویم هرچه باشد، به هر دو فعالیت یکسان اع دهند. تعطیلی می

 های متفاوتی نیز تعریف نشده است.  ها تقویم تقویم هستند و برای آن

کنند. مسئله این  خورند و برای بسیاری از افراد مشکل ایجاد می ها به چشم می چنین مسایلی دایما در برنامه

وقتی مدت زمانی را بر حسب روز وارد بدیل شوند. است که واحدهای مختلف زمانی باید با ضرایبی به یکدیگر ت

ای برقرار است. انتظار  ای از ضرایب به دقیقه تبدیل شود و در مورد ماه نیز چنین قاعده کنید، باید با مجموعه می

 دارید واحدها با چه ضرایبی تبدیل شوند؟

ی برای این منظور وجود دارد و های توافقی عمومی در مورد ضرایب تبدیل وجود ندارد. به همین خاطر گزینه

را اجرا کنید تا  File| Optionsها  ها وارد کنید. برای دسترسی به گزینه توانید ضرایب دلخواه خود را در آن می

 (.6-7 را انتخاب کنید )شکل Scheduleباز شود. در این کار محاوره زبانه  Project Optionsکادر محاوره 
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 ی زمانیهای واحدها : تنظیم6-7 شکل

 در این زبانه سه گزینه برای تنظیم ضرایب تبدیل واحدهای زمانی وجود دارد:

 Hours per dayضریب تبدیل روز به ساعت : 

 Hours per weekضریب تبدیل هفته به ساعت : 

 Days per monthضریب تبدیل ماه به روز : 

داند که چگونه  می Projectد و شو با این سه ضریب، تکلیف شیوه تبدیل تمام واحدهای زمانی مشخص می

 ها را به دقیقه تبدیل کند.  هریک از آن
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روزه و  21شود، به همین خاطر دو فعالیتی که یکی  روز کاری در نظر گرفته می 21فرض  هر ماه به طور پیش

 دیگری یک ماهه بود مدت زمان کاری و روزشمار برابری داشتند. 

اند، در حالی که بسیاری از  های کاری ساخته شده با ذهنیت مدتفرضِ تبدیل واحدهای زمانی  ضرایب پیش

کنید چنین مخاطبانی دارید، بهتر است  کنند. اگر گمان می مخاطبان واحدها را با ضرایب تقویمی تبدیل می

 ها مقدارها را به صورت زیر اصالح کنید: پیش از وارد کردن مدت زمان

 Hours per day :8 

 Hours per week :56 ساعته هستند( 8روز کاری، که هرکدام  7ه معنی )ب 

 Days per month :31 

های کاری ندارند و فقط برای تبدیل واحدهای  ها ارتباط مستقیمی با تقویم توجه داشته باشید که این تنظیم

 روند.  زمانی به کار می

و احتمال دارد که مدت  شود های کاری دریافت می ها از کارشناسان حوزه بسیاری اوقات مدت زمان فعالیت

ها را به جای روز، بر حسب هفته یا ماه به شما بدهند. در این صورت حتما باید از ایشان بپرسید که  زمان

ها  های واحدهای زمانی را طوری مشخص کنید که به ذهنیت اکثر آن منظورشان از هفته و ماه چیست و تنظیم

تر است. اگر گمان  ن پیشنهاد شد به ذهنیت اکثر افراد نزدیکتر باشد. معموال مقادیری که پیش از ای نزدیک

ها را با واحد یکسانی مانند  کند، تمام مدت زمان استفاده از واحدهای زمانی متعدد سوتفاهم ایجاد میکنید  می

 روز وارد کنید.

ود. فرض کنید تعداد ای که تصویر آن پیش از این ارائه شده ب گردیم به برنامه نمونه پس از این توضیحات، برمی

 شود. دیده می 6-8 تبدیل کنیم. نتیجه در شکل 31روزهای ماه را به 
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 : برنامه نمونه بعد از تغییر ضرایب تبدیل واحدهای زمانی6-8ل شک

کاری که یک ماه بود بلندتر از قبل ترسیم شود؟ ولی نتیجه این است که مقدار  آیا انتظار داشتید که میله سفت

 آن فعالیت تغییر کرده است و میله به اندازه قبل ترسیم شده است. Durationفیلد 

ماه وارد شده  1ها توضیح داده شد. وقتی مدت زمان  در مورد مدت زمان Projectدر ابتدای فصل منطق رفتاری 

بعد از  ماه با همین ضریب به دقیقه تبدیل و ذخیره شده بود. 1بود، در نتیجه  21بود، ضریب تبدیل ماه به روز 

ولی در این حالت مدت زمان جدیدی وارد نشده است. در این حالت مقداری که   تبدیل شد، 31آن ضریب به 

قبال بر حسب دقیقه ذخیره شده بود و بنا هم نیست که تغییری کرده باشد، با ضریب جدید به ماه تبدیل و 

 ماه است.  67/1نمایش داده شده است، که نتیجه 

 ها تنظیم کنید. ه ضرایب تبدیل مد  زمان را پیش از وارد کردن مد  زمانهمیشبنا بر این: 

نمایش  6-9 ای که در شکل ماه را در فیلد مدت زمان وارد کنید، نتیجه 1اگر در حالت فعلی دوباره مدت زمان 

 داده شده است را خواهید گرفت.

 
 ماه برای فعالیت دوم 1وارد کردن مد  زمان  :6-9 شکل
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شود و این مقدار بر حسب ضرایب  ها مراجعه می کنید، به تنظیم ماه را وارد می 1لت وقتی مدت زمان در این حا

شود و میله فعالیت  روز می 31ماه برابر با  1شود. نتیجه این است که این بار  تبدیلِ فعلی به دقیقه تبدیل می

 شود. روزه می 21تر از فعالیت  بزرگ

 ها روز است. یک واحد زمانی استفاده کنید. بهترین واحد زمان برای اکثر پروژه بهتر است در هر برنامه فقط از

 ها فعالیت مدت زمان خالصه

سازی اطالعات  ها برای خالصه فعالیت ها قابل ویرایش نیست. در واقع خالصه فعالیت فیلد مدت زمان خالصه

 ها بسیار کمتر است.  ویرایش آنهای زیرمجموعه خود هستند و در نتیجه تعداد فیلدهای قابل  فعالیت

شود.  ها مشخص می بندی را وارد کنید، تاریخ شروع و پایان فعالیت های زمان وقتی مدت زمان و سایر مشخصه

هایش و تاریخ پایان آن برابر با دیرترین  تاریخ شروع هر خالصه فعالیت برابر با زودترین تاریخ شروع زیرمجموعه

که این دو تاریخ مشخص شوند، مدت زمان خالصه فعالیت بر این اساس  د از اینتاریخ پایان خواهد بود. بع

 محاسبه خواهد شد. 

ریزی خالصه فعالیت خودکار نباشد، منطق  ریزی بود. اگر برنامه آنچه گفته شد درباره منطق کالسیک برنامه

شود، نوع  عالیت تبدیل میدیگری حاکم خواهد بود. البته در نظر داشته باشید که وقتی آیتمی به خالصه ف

شود و اگر مایل باشید باید بعد از تبدیل آن به خالصه فعالیت، نوع  ریزی آن نیز به خودکار تبدیل می برنامه

 ریزی آن را تغییر دهید.  برنامه

دهد که یک خالصه فعالیت با سه فعالیت زیرمجموعه آن دارد. خالصه  ای را نشان می برنامه نمونه 6-11 شکل

 ریزی خودکار ندارد. لیت بر خالف روند معمول، برنامهفعا
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 ریزی خودکار ندارد فعالیتی که برنامه : برنامه نمونه، با خالصه6-11 شکل

ها مشخص شده است، مدت زمان خالصه فعالیت مقدار  که مدت زمان تمام زیرمجموعه در این حالت با این

ت نیز یک روزه ترسیم شده است، ولی نوار باریکی به اندازه دهد. در نمودار گان فرض یک روز را نشان می پیش

توانید هر مدت زمانی که مایل باشید را به این خالصه  هایش نیز ترسیم شده است. می مدت زمان زیرمجموعه

 (.6-11 فعالیت اختصاص دهید )شکل

 
 زی خودکار نداردری : برنامه نمونه، بعد از تعیین مد  زمان خالصه فعالیتی که برنامه6-11 شکل

 یا  در این حالت نیز میله اصلی خالصه فعالیت، که به شکل 

سازی شده  دهد، و میله باریکی که زیر آن ترسیم شده است خالصه است، مدت زمان خالصه فعالیت را نشان می

 کند. ها را ارائه می های زیرمجموعه مدت زمان
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هایی برای برخی خالصه  ریزی کل به جز باشد. یعنی مدت زمان مهاستفاده از این روش زمانی کاربرد دارد که برنا

فعالیت را غیر  ریزی خالصه توان برنامه ها مشخص شده باشد و به هر دلیل الزامی باشند. در این صورت می فعالیت

 خودکار و مدت زمان را برای آن مشخص کرد. 

فعالیت هماهنگ نباشد،  ا مشخصات خالصههایی ب فعالیت های چنین خالصه اگر ترکیب مشخصات زیرمجموعه

 شوند. ای نمایش داده می های اخطاردهنده عالمت

افزار وجود نداشتند،  نرم 2111های قبل از  هایی کامال جدید هستند و در نسخه که چنین قابلیت با وجود این

بندی در تناقض  های زمان هشود، زیرا با ماهیت پویا و عملیاتی برنام ها به هیچ وجه توصیه نمی استفاده از آن

هایی که با کمک  هستند و پتانسیل زیادی برای تبدیلِ برنامه به یک نقاشی بی کاربرد دارند. تمام قابلیت

ریزی سازگاری  توانید با ابزارهای دیگری که با منطق برنامه ریزی غیر خودکار به دست خواهید آورد را می برنامه

 سازی کنید. بیشتری دارند پیاده
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 ها روابط، قیدها و فرجهتعریف : 7 فصل

سازی شده از رفتار زمانی پروژه است که بر اساس شرایط دایما تغییر شکل  بندی مدلی شبیه هر برنامه زمان

گذارند. این مدل با کمک عناصری زیربنایی  دهد؛ این تغییرات اطالعات بسیار ارزشمندی در اختیارمان می می

 شوند.  ها هستند و در این فصل توضیح داده می یدها و فرجهگیرد که روابط، ق شکل می

دهد و در مورد روابط نیز هرچهار نوع  این فصل که نسبتا طوالنی نیز هست هر سه عنصر را به تفصیل توضیح می

کند. با این حال واقعیت این است که یک  هایشان مطرح می را همراه با مسایل مربوط به تاخیرها و همپوشانی

ای استفاده نکرده است، اکثر روابط آن  مه معمولی که به خوبی تنظیم شده باشد احتماال از هیچ قید و فرجهبرنا

FS  .یکی از چهار نوع رابطه( هستند و تاخیر و همپوشانی نیز به ندرت دارند( 

شود.  ه نمیساخت باشد به سادگی تهی بندی پروژه را رعایت کرده باشد و خوش برنامه مناسبی که قواعد زمان

شنویم در اختیارمان  های واقعی می چه در پروژه هایی مشابه آن ها و عبارت ها همگی با نام روابط، قیدها و فرجه

ریزان بدون حساسیت کافی و با ترجمه ضعیف مفاهیم پروژه به این عناصر  گیرند و بسیاری از برنامه قرار می

ندارند. همانطور که یک ترجمه مناسب باید به جای تبدیل تک آورند که کیفیت کافی  هایی به وجود می برنامه

ها از زبان مبدا به زبان مقصد، بر مفاهیم و معانی تمرکز داشته باشد، کار شما نیز باید به جای ترجمه  تک کلمه

د. ای عمیق، مفهومی و مبتنی بر معنا متمرکز باش بندی، بر ترجمه کلمه به کلمه مفاهیم پروژه به عناصر زمان
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شود و  Projectای در  ای مناسب تبدیل به رابطه شود در ترجمه شاید مفهومی که در پروژه به شکل قید بیان می

 نه یک قید. 

ترین موضوع این فصل مفهوم روابط است که باید آن را به خوبی بیاموزید و در کار با تحلیل کافی عملیاتی  مهم

گیرد، ولی با مرور زمان به اندازه زبان مادری برایتان آشنا،  از شما میکنید. این کار در ابتدا زمان بسیار زیادی 

 ساده و سریع خواهد شد. 

 مفاهیم کلی روابط

توان  کند. به عنوان مثال، پیش از تکمیل دیوارچینی نمی هر رابطه، منطقی را بین دو آیتم مشخص می

ی وجود دارد. این رابطه دیوارچینی را به ا سفیدکاری روی آن را شروع کرد. پس بین این دو فعالیت رابطه

نیاز و به فعالیت دوم،  کند و اصطالحا به فعالیت اول، که در این مثال دیوارچینی بود، پیش سفیدکاری مربوط می

نیاز سفیدکاری است، یعنی تا زمانی که  شود. دیوارچینی پیش نیاز گفته می که در این مثال سفیدکاری بود، پس

های رابطه و  توان سفیدکاری را انجام داد. البته این مثال فقط یکی از حالت م نشده باشد نمیدیوارچینی انجا

 نیازی بود، در ادامه خواهید دید که روابط تنوع فراوانی دارند. پیش

 ماهیت روابط

 توان از نظر ماهیت به دو گروه تقسیم کرد: روابط را می

  ها شکل  روابطی هستند که به لحاظ ماهیت فعالیتناپذیر  : روابط اجتنابناپذیر اجتنابروابط

گیرند. به عنوان مثال رابطه بین سفیدکاری و دیوارچینی از این نوع است؛ اصوال تا دیواری نباشد  می

 توان آن را سفیدکاری کرد.  نمی
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 ی به ناپذیر نیستند، ول ها وجود دارند که اجتناب : گروه دیگری از روابط نیز در برنامهروابط ترجیحی

ای داخل  توان درهای شیشه دهیم در برنامه وجود داشته باشند. به عنوان مثال می دلیلی ترجیح می

تر نصب کرد، ولی در این صورت احتمال دارد که در  ها را پیش از تکمیل کارهای سنگین ساختمان

درهای  های سنگین و نصب ای بین فعالیت ها بشکنند، در نتیجه رابطه زمان اجرای آن فعالیت

دیگر، نصب شیرآالت بعد از نصب  تر انجام شود. نمونه رایجِ کنند تا در زمان مناسب ای برقرار می شیشه

پس آالت است. اگر امکان قفل کردن درها وجود نداشته  باشد، ممکن است که شیرآالت  درها و یراق

ر حال چنین روابطی سازند. ولی به ه ای می دزدیده شوند و به همین خاطر چنین رابطهاز نصب 

 .ندناپذیر نیست اجتناب

ها توجه شود و اگر امکان داشته باشد، با قرار دادن یادداشتی در کنار  بهتر است در زمان تعریف روابط به نوع آن

توان  آیتم، وجود روابط ترجیحی توضیح داده شود. دلیل این امر این است که در صورت بروز انحراف در اجرا، می

توان  مثال اگر الزم باشد می ها پیدا کرد. افتادگی های فراوانی برای جبران عقب حل روابط ترجیحی، راه با بازبینی

آالت نصب کرد تا کار تسریع شود و در عوض تعدادی نگهبان در کارگاه قرار  شیرآالت را پیش از تکمیل یراق

 داد.

شود. به زبانه  باز می Task Informationر محاوره برای درج یادداشت، روی آیتم دابل کلیک کنید. با این کار کاد

Notes (.7-1 کادر محاوره بروید )شکل 
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 : محل درج یادداشت7-1 شکل

  کلیک کنید. اگر آیتمی یادداشت داشته باشد، OKتوضیحاتی که در نظر دارید را در این قسمت وارد کرده، روی 

 شود. نمایش داده می Indicatorsدر ستون  آیکن 

شوند. به عنوان مثال پروژه احداث ساختمانی را  سازی روند اجرا طراحی می وهی از روابط ترجیحی برای پیادهگر

طبقه دارد. برای هر طبقه یک فعالیت دیوارچینی و یک فعالیت سفیدکاری ساخته شده است  11فرض کنید که 

ابط را در همین حد نگه داریم، ممکن نیاز سفیدکاری همان طبقه شده است. اگر رو و دیوارچینی هر طبقه پیش

ها همزمان شود، در حالی که قصد داریم سفیدکاری را با یک گروه کاری انجام  است اجرای بعضی سفیدکاری
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دهیم و در نتیجه در هر زمان فقط یکی از طبقات سفیدکاری خواهد شد. در این حالت معموال روابطی ترجیحی 

 ترین طبقه یا باالترین طبقه شروع شود و به ترتیب جلو رود.  د تا از پایینسازن بین سفیدکاری طبقات مختلف می

ای به  اگر به عنوان مثال دیوارچینی طبقهپذیری کافی ندارند.  چنین روابطی چندان مناسب نیستند، زیرا انعطاف

ن آن طبقه را توا شود، در حالی که در عمل می هر دلیل متوقف شود، سفیدکاری نیز در همان طبقه متوقف می

از تسطیح  به جای تعریف رابطه، رها کرد و سفیدکاری طبقات بعدی را انجام داد. برای رفع این مشکل باید

  .منابع کمک گرفت

 انواع روابط

 ریزی، چهار نوع رابطه به شرح زیر وجود دارد: افزارهای برنامه و اکثر نرم Projectدر 

o Finish-to-Start  یاFSاز پایان فعالیت اول شروع خواهد شد.  : فعالیت دوم بعد 

o Start-to-Finish  یاSF: .فعالیت دوم زمانی آغاز خواهد شد که پیش از شروع فعالیت اول پایان یابد 

o Finish-to-Finish  یاF: شود که همزمان با فعالیت دوم تمام شود. فعالیت دوم زمانی شروع می 

o Start-to-Start  یاSS: شود. ا فعالیت اول آغاز میفعالیت دوم همزمان ب 

های باال تقریبی هستند و نیاز به اصالح دارند، ولی برای ایجاد تصویر اولیه  البته در ادامه خواهید دید که تعریف

 مناسبند.

 دهد. چهار نوع رابطه را نشان می 7-2شکل 
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 : انواع روابط7-2شکل 

بعد از ستون  11نوان مثال، فرض کنید قرار است ستون شماره روابط معموال همپوشانی یا تاخیر نیز دارند. به ع

ریزی کرد، قالب آن را باز کرد، با آن قالب ستون  را بتن 11ساخته شود. در این صورت باید ستون 11شماره 
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ن بندی ستو نیاز قالب را پیش 11ریزی ستون  بندی کرد و کار را ادامه داد. بنا بر این باید بتن را قالب 11شماره 

ریزی قالب را باز کرد و باید مدت زمانی صبر  توان بالفاصله بعد از بتن (. ولی در عمل نمیFSکنیم )از نوع  11

بندی ستون  کرد تا بتن به حدی کافی از گیرش برسد. بنا بر این باید به رابطه تاخیری بدهیم تا به فرض قالب

 انجام شود.  11ریزی ستون  دو روز بعد از بتن 11

 دهد. چهار نوع رابطه را در دو حالت مختلف )با تاخیر و با همپوشانی( نشان می 7-4و  7-3 ایه شکل
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 : روابط با تاخیر7-3 شکل
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 روابط با همپوشانی: 7-4 شکل

توان عالوه بر مدت زمان، بر حسب درصد نیز وارد کرد. در این حالت درصدی از  ها را می تاخیرها و همپوشانی

ای  روزه باشد و رابطه 11نیاز  رود. مثال اگر فعالیت پیش نیاز به عنوان تاخیر یا همپوشانی به کار می یت پیشفعال
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تفاوت اصلی این دو حالت در این است که  شود. روز تاخیر در نظر گرفته می 2وارد کنید، در عمل  ٪21با تاخیر 

همیشه ثابت خواهد بود، ولی اگر آن را بر حسب اگر تاخیر و همپوشانی را به صورت مدت زمان وارد کنید، 

 درصد وارد کنید و مدت زمان فعالیت اول تغییر کند، تاخیر و همپوشانی نیز اصالح خواهد شد.

هایی که فقط یک رابطه دارند کافی  تعریفی که پیش از این برای انواع روابط ارائه شد برای درک رفتار فعالیت

استفاده شده باشد، باید تعاریف  SFشتر باشد و به خصوص از روابط نامعمولی مانند است؛ ولی اگر تعداد روابط بی

 تر را در نظر داشت. تر و کامل دقیق

 پیش از یادگیری تعریف دقیق روابط، قاعده مهمی را یاد بگیرید:

 شود. نیاز نمی زودتر شروع شدن پسها هیچگاه باعث  اضافه شدن رابطه

، یا اجرای آن را به تاخیر گذارند نمیکنید، یا روی فعالیت تاثیری  ط را اضافه میبه عبارت دیگر، وقتی رواب

 اندازد. می

های ممکن انجام شوند، ولی عناصر  بندی همیشه تمایل دارند که در زودترین تاریخ های برنامه زمان آیتم

ها را مجبور به دیرتر انجام  ه آنها، همگی عواملی هستند ک یندی، یعنی روابط، قیدها، تسطیح منابع و تقویم زمان

 کنند.  شدن می

 تعریف دقیق چهار نوع رابطه از این قرار است:

o FS: نیاز آغاز نخواهد شد ن یافتن پیشنیاز پیش از پایا فعالیت پس 

o SF: نیاز، آغاز نخواهد شد از شروع پسنیاز پیش  فعالیت پیش 

o SS: اهد شدنیاز، آغاز نخو ز شروع پیشنیاز پیش ا فعالیت پس 

o FF: نیاز، آغاز نخواهد شد یافتن پیش نیاز پیش از پایان فعالیت پس 

 دهد. عملکرد روابط را نشان می 7-5شکل 
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 : عملکرد محدود کننده روابط7-5شکل 

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

FS 

 نیاز محدوده غیرمجاز شروع پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

FS 

 نیاز محدوده غیرمجاز پایان پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

FF 

 نیاز محدوده غیرمجاز پایان پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

FF 

 نیاز محدوده غیرمجاز شروع پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

SS 

 نیاز محدوده غیرمجاز شروع پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

SS 

 نیاز محدوده غیرمجاز پایان پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

SF 

 نیاز محدوده غیرمجاز پایان پس

 زمان

 نیاز فعالیت پیش

SF 

 نیاز محدوده غیرمجاز شروع پس
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رابطه  ها محدوده غیر مجاز شروع و پایان هریک از روابط مشخص شده است. وقتی بیش از یک در این شکل

 سازند. تری می های غیر مجاز بزرگ هشوند و محدود های غیر مجاز با هم ترکیب می وجود داشته باشد، محدوده

 های طراحی روابط محدودیت

 وجود دارد که از این قرارند: Projectدو محدودیت کلی در طراحی روابط 

 توان بین دو آیتم بیش از یک رابطه برقرار کرد نمی .1

 وری باشندروابط نباید د .2

افزاری مجاز نیستند. منظور از رابطه دوری،  کنند، به همین خاطر در هیچ نرم روابط دوری تناقض ایجاد می

نیاز آن کند.  نیاز فعالیت دیگری هست را پیش ای است که فعالیتی که مستقیم یا غیر مستقیم پس رابطه

 ای از روابط دوری هستند: مجموعه روابط زیر نمونه
1. Task 1  3fs 

2. Task 2  1fs 

3. Task 3  2fs 

شده است، یعنی  اولینیاز  نیاز سومی و سومی پیش نیاز دومی، دومی پیش در این ترکیب فعالیت اول پیش

گیرد  ای که قصد دارید وارد کنید دور ایجاد کند، رابطه شکل نمی اگر رابطهای از روابط به وجود آمده است.  حلقه

 شود. می نمایش داده 7-6و پیغام خطای شکل 
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 : پیغام خطای ایجاد رابطه دوری7-6 شکل

پذیرند. اگر سعی کنید رابطه دوم را ایجاد کنید،  محدودیت دیگر این است که دو فعالیت بیش از یک رابطه نمی

 شود. نمایش داده می 7-7 پیغام خطای شکل

 
 : پیغام خطای ایجاد بیش از یک رابطه بین دو فعالیت7-7 شکل

کند. به عنوان مثال منطقا باید بتوان حالتی  ش از یک رابطه بین دو فعالیت الزاما تناقضی ایجاد نمیولی ایجاد بی

. FFو  SSایجاد کرد که آیتم دوم زودتر از آیتم اول شروع نشود و زودتر از آن هم تمام نشود، یعنی ترکیبی از 

 دهد. اجازه آن را نمی Projectچنین کاری در پریماورا ممکن است، ولی 
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راه حل این است که  یککند،  اگر منطقی که بین دو فعالیت حاکم است وجود بیش از یک رابطه را حکم می

 چند رابطه بسازید. های آن زیرمجموعهها را خرد کنید و برای  فعالیت

 قاعده استفاده از انواع روابط

 های مهم زیر توجه داشته باشید: در طراحی و درج روابط به توصیه

 FSدرصد روابط از نوع  91شود که حداقل  معموال توصیه می –باشند  FSروابط برنامه باید از نوع اکثر  .1

 تر است. های پروژه نزدیک نیازی باشند، زیرا این رابطه به ماهیت واقعی اکثر پیش

ه را دارند، توصی SFافزارها امکان ساخت رابطه  که نرم با این –استفاده نکنید  SFترجیحا از رابطه  .2

شود که هیچگاه از این رابطه استفاده نکنید، زیرا معموال چنین ارتباطی بین کارهای پروژه وجود  می

 ندارد.

بهتر است تعداد روابطی که تاخیر یا همپوشانی دارند را به  –از تاخیر و همپوشانی زیاد استفاده نکنید  .3

تر  این کار مدیریت برنامه را سادهحداقل برسانید. حساسیت در مورد همپوشانی بیشتر از تاخیر است. 

 تر است. های اجرایی نیز نزدیک کند و به واقعیت می

های خیلی  هیچگاه از تاخیرها و همپوشانی –های طوالنی استفاده نکنید  از تاخیرها و همپوشانی .4

روز نباشد. تاخیرها و  5شود که این مقدار بیشتر از  طوالنی استفاده نکنید. معموال توصیه می

های طوالنی معموال تعبیری در پروژه ندارند و صرفا برای مخفی کردن ضعف روابط به کار  مپوشانیه

 روند. می
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 ها قاعده آزاد نبودن فعالیت

نیاز  شود این است که هر فعالیت حداقل یک پیش میترین قواعدی که در طراحی روابط توصیه  یکی از مهم

 نیاز داشته باشند، به جز آخرین فعالیت پروژه.  هرکدام حداقل یک پسداشته باشد، به جز اولین فعالیت پروژه و 

نیازشان خالصه فعالیت باشد. در این حالت  نیاز یا پس توان روابطی ساخت که پیش البته در پراجکت می

نیازهایش نیز  رود و پس های آن نیز به شمار می نیاز تمام زیرمجموعه نیازهای یک خالصه فعالیت پیش پیش

رود. این نوع روابط برای قاعده گفته شده کافی هستند و الزامی نیست که  ها به شمار می نیاز تمام آن فعالیت پس

 ها متصل باشند. روابط مستقیما به فعالیت

هایی که به خالصه فعالیت متصل شده باشند نسازید، زیرا برنامه را  کنند که رابطه بسیاری از منابع توصیه می

 شود. ها می باعث ساده شدن برخی از شبکه Projectبا این حال استفاده هوشمندانه از این قابلیت  کند. ناخوانا می

نیاز داشته باشد، ولی این روابط به شکلی تنظیم شده باشند که تاثیرگذاری  نیاز و پس ممکن است فعالیتی پیش

داشته باشد تا  SSیا  FSیاز از نوع ن مناسب نداشته باشند. قاعده دیگر این است که هر فعالیت حداقل یک پیش

داشته باشد تا پایانش بر سایر  FFیا  FSنیاز از نوع  ها تاثیر بگیرد و حداقل یک پس شروعش از سایر فعالیت

 ها اثر بگذارد. فعالیت

 قاعده جامع بودن روابط

تر  ها سختگیرانه ، یکی از آنبندی هر فعالیت در ادامه کتاب خواهید دید که از بین تمام روابط و سایر عناصر زمان

توانید تمام  می شود. گفته می Driverبه این رابطه  بندی فعالیت حاکم است. از همه است و اصطالحا بر زمان

 کند. ها تغییری نمی بندی آن فعالیت و سایر فعالیت عناصر دیگر را حذف کنید و در این حالت زمان
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ران در تعیین روابط کوتاهی کنند. به عنوان مثال ممکن است قرار شود که بسیاری از کارب این مسئله باعث می

ریز گمان کند که چون  نیاز نصب کلیدها و پریزها باشند؛ ولی برنامه کشی و نقاشی هردو پیش باشد که سیم

نیاز نصب کلیدها و پریزها کند. در این  شود، کافی است که فقط نقاشی را پیش کشی تمام می نقاشی بعد از سیم

کشی پیش از پایان نقاشی تمام نشده باشد، عملکرد برنامه  حالت اگر به دلیلی روند کار تغییری کند و سیم

 مناسب نخواهد بود.

همیشه به یاد داشته باشید که مشخصات برنامه دایما در حال تغییر است و به همین خاطر ممکن است عنصری 

به همین  نشینی کند و عنصر دیگری حاکم شود. دیگر عقببندی یک فعالیت حاکم است، روز  که امروز بر زمان

 خاطر باید تمام روابط را وارد کنید، حتی اگر حاکم نباشند. 

ها را حذف کنید شناوری  نکته مهم دیگری که در مورد روابط غیرحاکم وجود دارد این است که وقتی آن

شود. در  ات نادرستی از برنامه گزارش میکند و در نتیجه اطالع نیازها به طور کاذب افزایش پیدا می پیش

 های بعدی کتاب با مفهوم شناوری آشنا خواهید شد.  قسمت

 طراحی روابطو تحلیل 

آید. در این حالت یک پیشنهاد قدیمی  بسیاری اوقات در مورد نوع رابطه مناسب دو فعالیت تردید به وجود می

 ی زیر انتخاب شوند:ها این است که انواع رابطه با در نظر گرفتن اولویت

1. FS 
2. FF 
3. SS 
4. SF 

 استفاده کنید. SFو کمتر از همه از  FSبه عبارت دیگر، سعی کنید بیشتر از همه از 
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 کنند: ریزان اعالم می های انشایی اینچنینی به برنامه ها را با جمله معموال کارشناسان اجرایی روابط بین فعالیت

 شود. وع میبعد از شروع فعالیت اول شرروز  3فعالیت دوم 

 در این حالت رابطه را چگونه باید طراحی کرد؟

با جمله انشایی  7-8 روزه باشد. در این صورت تمام روابط شکل 8روزه و فعالیت دوم  6فرض کنید فعالیت اول 

 گفته شده هماهنگ هستند.
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 سازی ترکیب خاصی از یک رابطه، با هریک از چهار نوع رابطه  : پیاده7-8 شکل
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شود. اگر برنامه ثابت  بینید در هر چهار حالت فعالیت دوم سه روز بعد از فعالیت اول آغاز می مانطور که میه

بندی دایما در حال تغییر هستند.  های زمان کنید؛ ولی برنامه باشد، اهمیتی ندارد که از کدام رابطه استفاده می

 اکنش را به تغییرات داشته باشد. ای را انتخاب کنید که بهترین و به این خاطر باید رابطه

هایشان به جای  البته به جز چهار حالت گفته شده، چهار حالت دیگر نیز وجود دارد که تاخیرها و همپوشانی

مدت زمان بر حسب درصد وارد شده باشد. در عمل باید آن چهار حالت را هم در نظر بگیرید، ولی در این 

 شوند. مطرح نمی ها قسمت از کتاب برای زیاد نشدن شکل

 های زیر را در نظر بگیرید: برای تحلیل مسئله حالت

 نیاز جابجا شود و پایان آن ثابت بماند شروع پیش .1

 نیاز جابجا شود و شروع آن ثابت بماند پایان پیش .2

تری  های پیچیده گیری کافی است، هرچند که در شرایطی باید ترکیب معموال تحلیل این دو حالت برای تصمیم

 م در نظر گرفت.را ه

دهد. برای هر فعالیت دو میله ترسیم شده است؛  نیاز نشان می رفتار یکی از روابط را در تغییر پیش 7-9 شکل

 بندی بعد از تغییر است. دهد و میله توپر پایین زمان بندی قبل از تغییر را نشان می میله هاشور خورده باال زمان
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 نیاز ور  تغییر پیشدر ص FS: رفتار رابطه 7-9 شکل

کشی  کشی، کار سیم نیاز نصب کلید و پریز باشد. سه روز بعد از شروع سیم کشی و پس نیاز سیم فرض کنید پیش

 ها را نصب کرد.  توان کلیدها و پریزهای آن قسمت هایی از فضا تمام شده است و می قسمت



   

 

 ها و فرجه دهایروابط، ق فی: تعر7فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 137صفحه 

کشی  عد تمام شده است. با این که سیمکشی خیلی زودتر از مو دهد که سیم اولین شکل حالتی را نشان می

کشی آغاز  اند و حتی یک روز بعد از تکمیل سیم تر پیش رفته است، نصب کلیدها و پریزها آغاز نشده سریع

شود. احتماال منظور این بوده است که کارها تا جای ممکن موازی انجام شوند و در زمان صرفه جویی شود،  می

 لیدها و پریزها باید زودتر آغاز شود.پس احتماال در این حالت نصب ک

 توانیم بررسی را ادامه دهیم. این یک دلیل برای مناسب نبودن این نوع رابطه در این مثال کافی است، ولی می

کشی تاخیرِ زیادی داشته باشد، نصب کلیدها و پریزها پیش از آن تمام خواهند شد، در حالی که  اگر پایان سیم

 شود. نیست. پس این نوع رابطه در حالت دوم نیز رد می چنین چیزی منطقا ممکن

آید، در حالی که ممکن است میزان  ای غیر منطقی به وجود نمی اگر زمان شروع عقب یا جلو برود، مسئله

 همپوشانی مناسب نباشد. 

را انتخاب  ای که هیچ مشکلی ندارد باید همین روند تحلیل را برای سه نوع رابطه دیگر هم انجام داد و رابطه

ای وجود نداشته باشد، یعنی اگر هرکدام از چهار نوع رابطه با تاخیر و همپوشانی زمانی و  کرد. اگر چنین رابطه

 حالت( رفتار مناسبی نداشته باشند، دو راه در پیش خواهید داشت: 8درصدی )مجموعا 

در رفتار کلی برنامه ایجاد کنید که مشکل حادی  بینی می اگر رفتار زیاد از حد نامناسب نیست و پیش .1

 پوشی کنید و بهترین حالت را انتخاب کنید. کند، از آن چشم نمی

ها روابط متعددی ایجاد کنید. در این حالت  نیاز را خرد کنید و بین آن نیاز و پس های پیش فعالیت .2

 سازی کرد. تر را پیاده رفتارهای پیچیده ،توان با کمک تنوع روابط می
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 وارد کردن روابط

 شوند. های مختلفی برای وارد کردن روابط وجود دارد که همگی در این قسمت توضیح داده می راه

نیاز  گر ماوس را به روی نوار فعالیت پیش اولین راه، استفاده از ماوس در نمودار گانت است. برای این کار، اشاره

نیاز رها  گر را به روی نمودار فعالیت پس رهکلیک کنید و بدون رها کردن کلید ماوس، اشا  در نمودار گانت ببرید،

           (.7-11کنید )شکل 

 

 

 

 

 
 ودار گانت: ایجاد رابطه با استفاده از نم7-11شکل 

ها را با  فرض رابطه آید. نمودار گانت به طور پیش بدون همپوشانی یا تاخیر به وجود می FSبا این کار یک رابطه 

باز  7-11توانید روی فلش دبل کلیک کنید تا کادر محاوره شکل  صورت تمایل می دهد. در هایی نشان می فلش

 شود.

 
 : کادر محاوره ویرایش رابطه7-11شکل 
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 توانید نوع رابطه را تغییر دهید و همپوشانی یا تاخیر آن را نیز مشخص کنید. با این کادر محاوره می

 Taskنیاز دابل کلیک کنید تا کادر محاوره  پسراه دوم برای ایجاد رابطه، این است که روی فعالیت 

Information  باز شود. زبانهPredecessor (.7-12دهد )شکل  نیازهای فعالیت را نشان می پیش 

 
 نیازهای فعالیت : لیست پیش7-12شکل 

در شماره ردیف و  IDاستفاده کنید. در فیلد  Task Nameیا  IDنیاز، باید از فیلد  برای مشخص کردن پیش

Task Name شود. وقتی یکی از این دو را وارد کنید، فیلد دیگر مقدار خواهد گرفت. وقتی  نام فعالیت وارد می
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توانید روی فلش کوچکی که در سمت راست آن قرار دارد کلیک کنید تا  را انتخاب کنید، می Task Nameفیلد 

 (.7-13 لیک کنید، انتخاب خواهد شد )شکلهای لیست ک ها باز شود؛ وقتی روی یکی از فعالیت لیست فعالیت

 
 ها : لیست فعالیت7-13شکل 

کلیک کنید تا انتخاب شود. وقتی روی فلش کوچک سمت راست آن  Typeروی فیلد نیاز،  بعد از انتخاب پیش

 (.7-14توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید )شکل  ها باز خواهد شد و می کلیک کنید، لیست انواع رابطه
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 : لیست انواع رابطه7-14شکل 

 استفاده کنید. Lagاگر قصد دارید برای رابطه زمان همپوشانی یا تاخیر مشخص کنید، از فیلد 

عالمت است. برای استفاده از این فرم، گانت راه سوم برای مشخص کردن روابط، استفاده از فرم پایین نمای 

را نشان  Task Formعال کنید. اگر کادر مقابل گزینه مقداری به جز را ف View| Split View| Detailsتایید کنار 

فرمی که به  7-15 را انتخاب کنید. شکل Task Formشود  دهد، روی آن کلیک کنید و از منویی که باز می می

 دهد. شود را نشان می باز می Projectاین ترتیب در پایین پنجره 
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 نمای گانت در پایین : فرم مشخصا  فعالیت7-15شکل 

در فضای خالی توانید  نیازها دارد. اگر مایل باشید می فرض دو قسمت برای منابع و پیش این فرم به طور پیش

را انتخاب کنید تا فرم به جای  Predecessors & Successorsشود  از منویی که باز می فرم کلیک راست کرده،

 (.7-16نیازها را نشان دهد )شکل  منابع، اطالعات پس

 

 ها نیازها در فرم مشخصا  فعالیت نیازها و پس : اطالعا  پیش7-16شکل
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نیاز را انتخاب کرده، اطالعات رابطه را به همان ترتیبی که در قسمت قبل توضیح داده  نیاز یا پس فعالیت پیش

نیاز  آیتم پیش نیازها وارد کنید. در این حالت رابطه با تعیین بهتر است روابط را در قسمت پیش شد وارد کنید.

 نیاز بسازید. نیاز بروید، باید رابطه را با تعیین پس شود. اگر به قسمت پس ساخته می

شود. یکی در قسمت  شود که هر رابطه در فرم مشخصات دو آیتم نمایش داده می به این ترتیب مشخص می

 (.7-17 نیاز )شکل نیاز آیتم پیش نیاز و دیگری در قسمت پس نیاز آیتم پس پیش

 

 
 نیاز )پایین( نیاز )باال( و آیتم پس : نمایش رابطه در فرم آیتم پیش7-17 شکل

به طور  Predecessorsستون است.  Successorsو  Predecessorsهای  ، استفاده از ستونساخت رابطه راه چهارمِ

ن را به جدول اضافه استفاده کنید، باید آ Successorsشود، ولی اگر قصد دارید از  فرض نمایش داده می پیش

 Successorsاستفاده کنید و از  Predecessorsشود که برای وارد کردن روابط از فیلد  کنید. مجددا پیشنهاد می

 ها را در یکی از فیلدهای گفته شده تایپ کنید )شکل برای ساخت روابط، آن برای کنترل روابط کمک بگیرید.

18-7.) 
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 Predecessorsفیلد  رابطه در: تایپ کردن 7-18 شکل

در این حالت وقتی رابطه را در یکی از دو ستون تایپ کنید، ستون دیگر نیز آن را برای فعالیت دوم نشان خواهد 

فعالیت اول نیز  Successorsفعالیت دوم تایپ شده بود و فیلد  Predecessorsدر مثال قبل رابطه در فیلد  داد.

 Predecessorsفعالیت اول وارد شده بود نیز در فیلد  Successorsدر فیلد  بالفاصله آن را نشان داد. اگر عبارت

 شد. فعالیت دوم دیده می

 وارد کردن رابطه به این صورت است: گرامرِ

[ID] [Type] [Lag/Lead] 

 Typeشود را قرار دهید. به جای  جدول نمایش داده می IDشماره ردیف فعالیت دیگر، که در ستون  IDبه جای 

. در پایان، اگر نیاز به زمان قرار دهید شوند را شناخته می SFو  FS ،FF ،SSهای  نیاز، که با عبارت پیشنوع 

 های زیر توجه کنید: توانید آن را به ادامه عبارت اضافه کنید. به مثال همپوشانی یا تاخیر داشته باشید، می

 4 یان یابدسپری شد پا 4مدت زمان آیتم شماره  ٪11اینکه بعد از نیاز  پسSF+10% 
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 4 پایان یابد 4آیتم شماره روز پیش از پایان  5زمانی آغاز شود که نیاز  پسFF-5d 

  4 آغاز شود 4پس نیاز یک ماهِ روزشمار بعد از شروع آیتم شمارهSS+1emo 

 4 شروع شود 4شماره آیتم بعد از پایان نیاز  پسFS 

 گذارید:ها ویرگول ب برای معرفی چند رابطه، باید بین آن

 هرکدام که دیرتر است(  12و یک روز بعد از  4نیاز پیش از شروع  پس(

 تمام نشود

4SF,12SF+1d 

 روز  5آغاز نشود و زمانی پایان یابد که بیشتر از  12نیاز پیش از پایان  پس

 باقی نمانده باشد 4تا پایان 

4FF-5d,12FS 

  ک ماهِ شروع نشود و شروع آن حداقل ی 12پس نیاز پیش از شروع

 باشد. 4روزشمار بعد از شروع 

4SS+1emo, 12SS 

  4 شروع نشود 16و  12، 4پس نیاز پیش از پایانFS,12FS,16FS 

نیاز و بعد از  پیشراه پنجم، که بهترین راه نیز هست، ایجاد رابطه با کمک ماوس و در جدول است. برای این کار 

 (.7-19قرار دارد کلیک کنید )شکل  Task| Scheduleکه در  نیاز را انتخاب کرده، روی آیکن  آن پس
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 آیکن ها و کلیک روی  انتخاب آیتم: ایجاد رابطه با 7-19 شکل

 (.7-21توانید در یک مرحله بین چندین فعالیت رابطه برقرار کنید )شکل  با همین روش می

 

 
 در یک مرحلهآیتم : ایجاد رابطه بین چند 7-21 شکل
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ها را با کشیدن ماوس انتخاب کرده باشید، به ترتیب از باال به پایین به هم  که اگر فعالیت توجه داشته باشید

ها را با هر ترتیب دیگری انتخاب کنید تا روابط به همان شکل  توانید فعالیت اگر مایل باشید می .خورند پیوند می

 (.7-21ایجاد شوند )شکل 

                             

 
 )شکل باال، راست به چپ( ایجاد شده استها  شکل پایین به خاطر ترتیب انتخاب فعالیت : رابطه7-21شکل 

 نیز استفاده کنید. Ctrl+F2از کلیدهای میانبر  به جای آیکن توانید  می

های دیگری نیز وجود  های ساخت رابطه بود. با این حال راه ترین راه آنچه در این قسمت توضیح داده شد، عمده

 ای نیز رابطه ایجاد کرد. توانید با گرفتن، کشیدن و روی هم انداختن عناصر نمودار شبکه دارد. به عنوان مثال، می
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 کنترل روابط

 ها نیز قابل استفاده است.  هایی که در قسمت قبل برای ایجاد روابط توضیح داده شد، برای کنترل آن تمام روش

چندان زیاد نباشد، یک راه برای کنترل روابط، نمودار گانت خواهد بود. با های برنامه  ها و رابطه اگر تعداد آیتم

دهد که تعداد آیتم آن  ای را نشان می برنامه 7-22ها ممکن نیست. شکل  این حال، چنین کاری در اکثر برنامه

 زیاد است.

 
 : برنامه نمونه7-22شکل 
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های روابط خوانایی خود را از دست  که عمال فلش ها آنقدر زیاد است شود، تعداد رابطه همانطور که دیده می

ها، حتی خوانایی کل نمودار را هم دچار مشکل کرده است. برای  اند. از آن گذشته، زیاد بودن تعداد این خط داده

را انتخاب  Layoutشود  رفع این مشکل، روی قسمتی خالی از نمودار کلیک راست کرده، از منویی که باز می

 باز شود. 7-23محاوره شکل کنید تا کادر 

 
 layout: کادر محاوره 7-23 شکل
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دیده  7-24در قسمت باالی کادر، گزینه سمت چپ را انتخاب کنید. با این کار نمودار مثال قبل به صورت شکل 

 خواهد شد.

 
 های رابط : نمودار گانت بعد از حذف خط7-24شکل 

جدول،  Successorsو  Predecessorsزیرا بر خالف فیلدهای  ،ستها بهترین راه برای مرور روابط، استفاده از فرم

 دهد. ها را هم نشان می عالوه بر شماره فعالیتها، نام آن
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 آورد. به لیست زیر توجه کنید: ها به وجود می گذاری آیتم در بحث شیوه نامای  نکتههمین مسئله 

 ساختمان .1

 اسکلت .1.1

 1طبقه  .1.1.1

 ستون .1.1.1.1

 سقف .1.1.1.2

 2طبقه  .1.1.2

 ستون .1.1.2.1

 سقف .1.1.2.2

اند و این مسئله لیستی کامال کوتاه و خوانا به وجود آورده  گذاری شده ها کامال خالصه نام ت تمام آیتمدر این حال

های تکراریِ فراوانی در لیست وجود خواهد داشت و به عنوان مثال اگر سقف طبقه  است. ولی در این حالت نام

اشد، هردو در فرم مشخصات با عنوان نیاز فعالیت دیگری ب نیاز یک فعالیت و سقف طبقه دوم پیش اول پیش

 شوند و خوانایی فرم کاهش خواهد یافت. مشخص می "سقف"

 توان لیست را به صورت زیر بازنویسی کرد: برای رفع این مشکل می

 ساختمان .1

 اسکلت ساختمان .1.1

 ساختمان 1اسکلت طبقه  .1.1.1

 ساختمان 1ستون طبقه  .1.1.1.1

 ساختمان 1سقف طبقه  .1.1.1.2

 ساختمان 2اسکلت طبقه  .1.1.2

 ساختمان 2ستون طبقه  .1.1.2.1

 ساختمان 2سقف طبقه  .1.1.2.2
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 یابد.  ها افزایش می در این حالت خوانایی فرم

 پاک کردن روابط

قرار دارد کلیک کنید.  Task| Scheduleکه در  برای حذف روابط هر فعالیت، آن را انتخاب کرده، روی آیکون 

 .شوند ها( حذف می نیازی ها و هم پس نیازی با این کار کل روابط آن )هم پیش

کلیک کنید، فقط روابطی که بین همان  ها را انتخاب کنید و بعد از آن روی  ای از فعالیت اگر مجموعه

 ها وجود دارد پاک خواهد شد. فعالیت

های یک فعالیت را حذف کنید، سلول مربوطه را در ستون  نیازی ها یا فقط پس نیازی خواهید فقط پیش اگر می

Predecessors  یاSuccessors تخاب کنید و کلید انDelete .را بفشارید 

ای خاص، به فرم مشخصات فعالیت )پایین نمای گانت( مراجعه کنید، رابطه را در لیست  برای پاک کردن رابطه

 صفحه کلید را بفشارید.  Deleteروابط بیابید، انتخاب کنید و کلید 

شود  ای که باز می ید و در کادر محاورهراه دیگر این است که روی خط رابطه در نمودار گانت دابل کلیک کن

Delete  .را بفشارید 

را ویرایش کنید و یک یا چند  Successorsو  Predecessorsآخرین راه این است که عبارت موجود در فیلدهای 

 رابطه را از داخل آن حذف کنید.
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 اصالح خودکار روابط

های دیگر تغییر  د یا آیتم جدیدی بسازید، شماره آیتمها را پاک کنی هایی را جابجا کنید، برخی از آن اگر آیتم

شوند و  دادند به طور خودکار اصالح می ها ارجاع می هایی که به شماره کند. در این حالت تمام روابط و ماهیت می

 شود. های قدیمی می های جدید جانشین شماره شماره

 درپی روابط پی

شود. این قابلیت در  مان تغییرات به شیوه خاصی اصالح میحالت خاصی از ایجاد رابطه وجود دارد که در ز

 غیر فعال است.  2111در نسخه خوشبختانه فرض فعال بود، ولی  های قدیمی پراجکت به طور پیش نسخه

را بفشارید،  Ctrl+F2کلیک کنید یا میانبر  ها را انتخاب کرده، روی  ای از فعالیت در حالت کلی اگر مجموعه

 (.7-25 شود )شکل پی ساخته می در پی مجموعه روابطی

 
 : برنامه نمونه7-25شکل 
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های داخل زنجیره را به محل دیگری داخل زنجیره منتقل  اگر قابلیت گفته شده فعال باشد و یکی از فعالیت

 (.7-26 درپی باقی بمانند )شکل ها همچنان پی شوند که فعالیت کنید، روابط طوری اصالح می

 
 cروابط بعد از جابجا شدن فعالیت  : اصال 7-26شکل 

های داخل زنجیره مجددا به طور  شود و فعالیت اگر فعالیت را به خارج زنجیره منتقل کنید، رابطه آن قطع می

 (.7-27شوند )شکل  سری به هم مرتبط می

 
 به خارج زنجیره c: اصال  روابط بعد از انتقال فعالیت 7-27شکل 
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نجیره قرار دارد را به داخل آن منتقل کنید نیز روابط اصالح خواهند شد )شکل اگر فعالیت دیگری که خارج ز

28-7.) 

 
 به داخل زنجیره f: اصال  روابط بعد از انتقال فعالیت 7-28شکل 

 (.7-29 اگر فعالیت جدیدی داخل زنجیره بسازید نیز داخل زنجیره روابط قرار خواهد گرفت )شکل

 
 ز ساخته شدن رابطه جدید در داخل زنجیره: اصال  روابط بعد ا7-29شکل 
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را  Autolink inserted or moved tasksمراجعه و گزینه  File| Options| Scheduleبرای تنظیم این قابلیت به 

 (.7-31 فعال یا غیر فعال کنید )شکل

 
 درپی : تنظیم قابلیت اصال  روابط پی7-31 شکل

زمینه تیره و با نام  ه شده در آن قرار دارد، تنظیمی با پسهایی که گزینه گفت در باالی مجموعه تنظیم

Scheduling options for this project  وجود دارد. در لیست بازشویی که مقابل آن قرار دارد نام فایل فعال دیده

 را در لیست انتخاب کنید تا تنظیمی که وارد All new projectsتوانید گزینه  شود. اگر مایل باشید می می

 شوند به شمار رود. هایی که بعدا ساخته می فرض تمام فایل اید پیش کرده
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درپی به نظر جالب بیاید، معموال باعث بروز اشتباه یا  که ممکن است قابلیت اصالح خودکار روابط پی با این

 شود که آن را فعال نکنید. شود. به این خاطر پیشنهاد می سردرگمی می

 عملکرد قیدها

به آیتم است که هیچ محدودیتی برای  "شروع در زودترین زمان ممکن"فرض  ید دارد. قید پیشهر آیتم یک ق

توان قیدهای دیگری نیز به فعالیت اعمال کرد. هر قید به  شود(. می آورد )ولی همچنان قید نامیده می د نمیوجو

 گذارد. بندی فعالیت اثر می نوعی روی زمان

دانیم در تاریخ خاصی صادر  تی از پروژه نیاز به مجوزی دارد که میبه عنوان مثال فرض کنید اجرای قسم

 توانید به فعالیتِ آن قسمت قیدی دهیم که باعث شود زودتر از آن تاریخ شروع نشود. شود. در این صورت می می

ن نیست. با سازی کرد که با روابط ممک هایی را در برنامه پیاده توان کارهایی انجام داد و منطق با کمک قیدها می

کند، در حالی که  ها پیوستگی و وابستگی ایجاد می این حال در نظر داشته باشید که استفاده از روابط بین آیتم

دهند. به این خاطر بهتر است که پیش از ایجاد هر قید به این فکر  ها مشخصاتی نسبت می قیدها مستقال به آیتم

سازی قید با رابطه وجود دارد، به هیچ  ید یا خیر. اگر امکان پیادهتوانید آن را با رابطه جانشین کن کنید که می

 وجه از قید استفاده نکنید.
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 انواع قیدها

 دهند، از این قرارند: های مورد نیاز را پوشش می ریزی، که تقریبا تمام حالت قیدهای رایج در برنامه

 ALAP  یاAs Late As Possible: ر دیرترین زمان ممکند 

 ASAP  یاAs Soon As Possible: در زودترین زمان ممکن 

 FNET  یاFinish No Earlier Than: )زودتر از ... تکمیل نشود )به تاریخ نیاز دارد 

 FNLT  یاFinish No Later Than: )دیرتر از ... تکمیل نشود )به تاریخ نیاز دارد 

 MFO  یاMust Finish On: د(در تاریخ ... پایان یابد )به تاریخ نیاز دار 

 MSO  یاMust Start On: )در تاریخ ... شروع شود )به تاریخ نیاز دارد 

 SNET  یاStart No Earlier Than: )زودتر از ... شروع نشود )به تاریخ نیاز دارد 

 SNLT  یاStart No Later Than: )دیرتر از ... شروع نشود )به تاریخ نیاز دارد 

آشنا خواهید شد. شناوری دو نوع است: شناوری کل و شناوری آزاد.  در ادامه کتاب با مفهوم شناوری و انواع آن

اگر فعالیتی به اندازه شناوری کل به تاخیر بیفتد، پایان پروژه به تاخیر نخواهد افتاد، ولی ممکن است پایان 

ن پروژه به تاخیر های دیگر به تاخیر افتد. اگر فعالیتی به اندازه شناوری آزاد به تاخیر بیفتد، نه پایا برخی فعالیت

از شناوری  Projectدر  ALAPای که در این مرحله باید بدانید، این است که  های دیگر. نکته افتد و نه فعالیت می

های  کند. دو حالت گفته شده تفاوت کند، در حالی که در پریماورا از شناوری آزاد استفاده می کل استفاده می

و پریماورا دو قید  Projectافزارهای  بود اگر نرم مناسب هستند. بهتر میفراوانی دارند و هرکدام برای شرایطی 

 ها را به کار ببرد. گرفتند که هرکدام یکی از شناوری مختلف در نظر می
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ها نیز قید تعریف کرد، ولی فقط  فعالیت توان برای خالصه روند. می ها به کار می قیدهای گفته شده برای فعالیت

 ها به کار برد: فعالیت ان برای خالصهتو قیدهای زیر را می

 As Soon As Possible 

 Finish No Later Than 

 Start No Earlier Than 

 بندی تاثیر قیدها در زمان

های برنامه تمایل دارند که در زودترین زمان ممکن انجام شوند،  پیش از این توضیح داده شده بود که تمام آیتم

های  راند. این مسئله خصوصیت زیربنایی برنامه میهای دیرتر  تاریخا به ها ر های مختلفی آن ولی محدودیت

 پذیری و کاربردی بودن برنامه وابسته به آن است. بندی است و انعطاف زمان

 Finish No Later Thanبا این وجود، رفتار برخی قیدها با این مسئله در تناقض است. به عنوان مثال اگر از قید 

اید، زیرا آیتم نباید از تاریخی که در قید مشخص شده   راه به تاخیر افتادن آیتم را گرفتهاستفاده کنید، عمال

 است دیرتر تمام شود.

هایی ایجاد کنند، زیرا  شود که ممکن است برخی قیدها در برخی شرایط تناقض از این توضیحات مشخص می

ی که ممکن است الزم باشد که برخی روابط شوند، در حال فعالیت میهای  دیرتر شدن تاریخبرخی قیدها مانع 

 دهد به جلو برانند.  ها را بیشتر از حدی که قید اجازه می فعالیت
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 کنند از این قرارند: بندی ایجاد نمی های زمان قیدهایی که تناقض

 As Soon As Possible 

 As Late As Possible 

 Finish No Earlier Than 

 Start No Earlier Than 

شوند. قیدهای زیر توانایی  ها نمی های فعالیت بینید هیچکدام از این قیدها مانعِ دیرتر شدن تاریخ می همانطور که

 ایجاد تناقض دارند:

 Finish No Later Than 

 Must Finish On 

 Must Start On 

 Start No Later Than 

قیدهای گروه اول را به کار ید، بنا بر این همیشه در نظر داشته باشید که اگر الزم است از قیدها استفاده کن

 ببرید و از گروه دوم به شدت پرهیز کنید.

ای  استفاده از قیدهای گروه دوم معموال ناشی از تعبیرهای اشتباه است. به عنوان مثال ممکن است مسئله

 Must Start Onحقوقی ایجاب کند که فعالیتی در تاریخی خاص شروع شود. در این حالت نباید برای آن قید 

استفاده کرد تا فعالیت  Start No Earlier Thanیا  As Soon As Possibleساخت؛ باید بسته به شرایط از قید 

شروع آن به خاطر  بتواند آزادانه حرکت کند. بعد از آن باید روندی پایشی برای آن در نظر گرفت که اگر تاریخ

توان در زمان  کنند و نمی کالت بالقوه خودنمایی نمی، اخطار دهد. اگر فعالیت جابجا نشود، مشبه تاخیر افتاد 

های اینچنینی بر اساس ایجاد  البته اگر چنین قیدهایی استفاده شود نیز انحراف مناسب راه چاره پیدا کرد.
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های متعدد، رهگیری  های منفی قابل ردیابی خواهند بود، ولی به دلیل سرایت شناوری منفی به فعالیت شناوری

 بود. مشکل خواهد 

کاری را تا تاریخی خاص تمام کرد، از قید  ،اگر قرار است طبق قرارداد یا یکی دیگر از مبانی حقوقی پیمان

Finish No Later Than  استفاده نکنید. قید راAs Soon As Possible  تعیین کنید تا تاریخ پایان آن فعالیت را

ای برای اصالح روند اجرای پروژه و  رر قرار گرفت به فکر چارهدایما زیر نظر داشته باشید تا هرگاه بعد از تاریخ مق

 بازگرداندن آن به وضعیت مطلوب باشید.

 های ناشی از قیدها مدیریت تناقض

همانطور که توضیح داده شد، نباید از قیدهایی که پتانسیل ایجاد تناقض دارند استفاده کنید و در عمل هم 

ها استفاده کنید و تناقضی به وجود آید، باید رفع تناقض را مدیریت  گر از آنها نخواهید داشت. ولی ا نیازی به آن

 کرد.

بندی بر آن  فرض این است که اگر بین قیدها و روابط تناقضی وجود داشته باشد، اولویت با قید باشد و زمان پیش

وابط داده شود. برای تعیین توان تنظیم را تغییر داد تا در صورت بروز تناقض اولویت به ر اساس محاسبه شود. می

را  Tasks will always honor their constraint datesبروید و گزینه  File| Options| Scheduleاین تنظیم به 

 (.7-31 فعال یا غیر فعال کنید )شکل

ته هایی که در آینده ساخ فرض کردن آن در تمام فایل شود. برای پیش این تنظیم فقط به فایل فعال اعمال می

 انتخاب کنید. Schedule options for this projectرا در قسمت  All new projectsخواهند شد، گزینه 
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 : تنظیم اولویت قید و رابطه در زمان بروز تناقض7-31 شکل

را  Tasks will always honor their constraint datesبرای اولویت دادن به روابط در صورت بروز تناقض، گزینه 

 فعال کنید. غیر

 تعریف قیدها

را اجرا  Task| Properties| Informationپس از انتخاب فعالیت گزینه  ، یاکنیدهرگاه روی فعالیتی دابل کلیک 

. یک راه دیگر برای باز کردن کادر محاوره این است که باز خواهد شد Task Informationکادر محاوره کنید، 



   

 

 ها و فرجه دهایروابط، ق فی: تعر7فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 163صفحه 

که در شکل  Advancedقید، به زبانه و ویرایش  مروربرای  را بفشارید. Shift+F2بعد از انتخاب آیتم کلیدهای 

 نمایش داده شده است بروید. 32-7

 
 مرور و ویرایش قید: 7-32شکل 

شود. از نظر منطقی  نمایش داده می Constraint typeقیدی که برای فعالیت تعریف شده است، در کادر محاوره 

 چنین امکانی وجود ندارد. Projectقید تعریف کرد، در حالی که در توان برای فعالیت بیش از یک  می

 Constraint dateبرخی از قیدها، نیاز به تاریخ نیز دارند. در چنین مواردی، تاریخ مربوط به قید در کادر بازشوی 

 شود. مشخص می
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شود، از طریق  دیده میهمانطور که پیش از این نیز توضیح داده شد، تمام مشخصاتی که در این کادر محاوره 

و  Constraint Typeهای  های موجود در جدول نیز قابل استفاده است. برای کار با قیدها، ستون ستون

Constraint Date  (.7-33را باز کنید )شکل 

 
 تعریف نوع و تاریخِ قیدهای  : ستون7-33شکل 

کادر بازشو انواع قیدها در کلیک کنید،  ها یکی از فعالیت Constraint Typeوقتی روی فلش کوچک کنار فیلد 

 (.7-34نمایش داده خواهند شد )شکل 
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 انتخاب قید: 7-34 شکل

قرار دارد  Task Informationکادر محاوره  Constraint Typeاگر روی فلش کوچکی که در کنار کادر بازشوی 

 (.7-35کلیک کنید نیز همین قیدها نمایش داده خواهند شد )شکل 

 
 Task Informationانتخاب قید در کادر محاوره : 7-35شکل 

ها وارد  د. اگر مقداری را در آننشو طبق برنامه محاسبه می Finishو  Startتوجه داشته باشید که مقدار فیلدهای 

شود، و ممکن است با این کار تاریخ مقداری را که انتظار دارید نمایش  کنید، منجر به ساخته شدن یک قید می
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که باشد گیری آن کمتر از تاریخی  تاریخی وارد کنید که سخت Finishبه عنوان مثال، اگر در فیلد ندهد. 

گیرتر خواهد بود و در نتیجه برابر با تاریخ قید نخواهد  تاریخ پایان برابر با عنصر سخت، کنند نیازها حکم می پیش

 شد. 

، راه Finishو  Startد کردن تاریخ در فیلدهای گونه خالصه کرد که وار توان این توضیح داده شد را می آنچه

قیدی که با فیلد شروع  ها. میانبری برای ساخت قید است، نه راهی برای تعیین تاریخ شروع و پایان فعالیت

 Finish No Earlier Thanشود  و قیدی که با تاریخ پایان ساخته می Start No Earlier Thanشود،  ساخته می

 است.

 مرور قیدها

آورد. اگر زمانی رفتار برنامه مطابق انتظار نباشد، یکی از  تفاده بیجا از قیدها، مشکالت فراوانی به وجود میاس

 مسایلی که باید کنترل کرد قیدهاست.

شود، تا مسئله را  نمایش داده می Indicatorsدر فیلد  داشته باشد، آیکن  ASAPوقتی فعالیتی قیدی به جز 

 کند. ریز یادآوری به برنامه

توانید فیلد را به جدول اضافه کنید تا قید  است. می Constraint Typeراه دیگر برای مرور قیدها، استفاده از فیلد 

ها زیاد است، روی فلشی که کنار عنوان فیلد قرار دارد کلیک  ها در جدول دیده شود. اگر تعداد آیتم تمام فعالیت

توانید با کمک آن  شوند و می شود نمایش داده می این ترتیب باز می کنید. قیدهای استفاده شده در منویی که به

توانید  دارند نمایش داده شوند. بعد از آن می ASAPهایی که قیدی به جز  ها را فیلتر کنید تا فقط آن آیتم

 را بفشارید. F3تر کنترل کنید. برای برداشتن فیلتر کلید میانبر  ها را راحت آیتم
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 عملکرد فرجه

شود که شناوری فعالیت و  و باعث می زند دیرترین زمان پایان مجاز آیتم را عالمت می (Deadline)فرجه 

بندی طوری باشد که فعالیت بعد از تاریخ  اگر زمانهای وابسته به آن به تناسب آن تاریخ تنظیم شوند.  فعالیت

و از طرف دیگر شناوری منفی نیز به شود  شود، ولی اخطار داده می نمی فرجه تمام شود، مانعی برای آن ایجاد

 آید.  وجود می

هایی که فرجه دارند  کنید، فعالیت میمنابع را تسطیح بندی، این است که وقتی  ها در زمان فرجهدیگر تاثیر 

 ها بعد از فرجه قرار گیرد.  افتند که پایان آن طوری به تاخیر نمی

 ها استفاده کرد.  شوند نباید از فرجه های معمولی که با انتهای آزاد تنظیم می در برنامه

 تعریف فرجه

 (.7-36قرار دارد استفاده کنید )شکل  Task Informationکه در  Deadlineاز کادر  برای تعریف فرجهتوانید  می



   

 

 ها و فرجه دهایروابط، ق فی: تعر7فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 168صفحه 

 
 : مرور و تعریف فرجه7-36شکل 

 یق وارد و کنترل کنید.را به جدول اضافه کرده، مقدارها را به آن طر Deadlineتوانید فیلد  به جای آن، می

فرض در نمای گانت نیز با یک فلش سبز رنگ  وقتی برای فعالیتی فرجه تعریف کنید، تاریخ فرجه به طور پیش

 (.7-37شود )شکل  نمایش داده می
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 : شیوه نمایش فرجه در نمودار گانت7-37شکل 

 شود. نمایش داده می Indicatorsدر ستون  اگر پایان فعالیتی بعد از فرجه قرار گیرد، عالمت 
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 ها شناوریکنترل  :۸ فصل 

ریزی است. این محاسبه منجر به مشخص  افزارهای برنامه ترین نتایج محاسبات نرم ها از مهم شناوری فعالیت

شود، ولی عالوه بر آن کارکرد بسیار مهم دیگری  های بحرانی که از اطالعات مفید برنامه هستند می شدن فعالیت

دهند. همیشه باید به  ریزی شما را نشان می ترین عاملی هستند که کیفیت برنامه ها مهم : شناورینیز دارند

ساخت و  ای خوش های برنامه را بیابید و حل کنید تا برنامه ها توجه داشته باشید و با کمک آن ضعف شناوری

 موثر به وجود آورید. 

خانواده مفهوم  اند و هم های جدید به آن اضافه شده در این فصل دو ابزار بسیار مفید پراجکت که در نسخه

ها  ریزی و بهبود آن کاربرد فراوانی دارند، یعنی ابزار کنترل مسیر فعالیت ها نیز هستند و در کنترل برنامه شناوری

 شوند.  و ابزار کنترل عناصر حاکم نیز معرفی می

 بندی عنصر حاکم بر زمانکنترل 

ترین  بندی هر فعالیت سختگیرانه توضیح داده شد، فقط یکی از عناصرِ موثر بر زمان همانطور که پیش از این نیز

توان تصور کرد که بیش از یک  شود. البته شرایط خاصی را هم می بندی آن حاکم می حالت را دارد و بر زمان

 عنصر سختگیری کامال مشابهی داشته باشند و همراهِ یکدیگر حاکم باشند.
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شه باید در نظر داشته باشید این است که حاکم نبودنِ سایر عناصر به معنی بی اهمیت نکته مهمی که همی

گذارند و در زمانی که  ها تاثیر می های فعالیت مورد نظر و سایر فعالیت ها نیست. این عناصر بر شناوری بودن آن

 کند نیز ممکن است حاکم شوند. بندی به خاطر ورود اطالعات واقعی تغییر می زمان

های بزرگ معموال  ها را کنترل کنید. وجود شناوری ریزی شناوری فعالیت همیشه باید بعد از کامل شدن برنامه

های بزرگ به خاطر  بندی آن فعالیت است و باید دلیل را بررسی کنید. معموال شناوری دهنده ضعف زمان نشان

 رسند.  به حد مناسب می ها جا افتادن روابط غیرحاکم هستند و بعد از درج آن گروه فعالیت

 مفهوم شناوری

شود.  شناخته می floatبا عنوان  مراجع، دیگر از و برخی  Primaveraو در  slackبا عبارت  Projectشناوری در 

 این دو اصطالح کامال معادل هستند.

اتفاقی خواهد  اش پایان یابد. در این صورت چه ریزی شده فعالیتی را فرض کنید که مدتی بعد از پایان برنامه

 دقت کنید. 8-1 به شکل افتاد؟ آیا پایان پروژه نیز به تاخیر خواهد افتاد؟

 
 : برنامه نمونه8-1 شکل
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 دهد. نتیجه را نشان می 8-2 افتد؟ شکل روز به تاخیر افتد چه اتفاقی می دو Cبه نظر شما اگر فعالیت 

 
 Cالیت روز تاخیر در فع 3: برنامه نمونه بعد از ایجاد 8-2 شکل

بینید تاثیری در پایان پروژه )با این فرض که پروژه فقط همین سه فعالیت را دارد( نداشت.  همانطور که می

 Cداد. به عبارت دیگر، فعالیت  را پوشش می Cتری ایجاد کرده بودند که تاخیر  های دیگر مسیر طوالنی فعالیت

  شناوری داشت.

 شناوری کل

و سایر اکثر مدتی است که اگر فعالیت به آن اندازه به تاخیر افتد، پایان پروژه ، حد(total slack)شناوری کل 

 د افتاد.نبه تاخیر نخواهشوند(  های مهم در ادامه توضیح داده می های مهم )پایان پایان

شود، معموال منظور  ای به کل یا آزاد بودنِ آن نمی شود و اشاره استفاده می "شناوری"زمانی که از اصطالح 

 شناوری کل است.



   

 

 ها ی: کنترل شناور8فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 173صفحه 

شناوری کل در تعریف کالسیک مدت زمانی است که اگر فعالیت به آن اندازه به تاخیر افتد، پایان پروژه به 

های پایانِ مهم را هم در این محاسبه منظور  به جز تاریخ پایان برخی تاریخ Projectتاخیر نخواهد افتاد. ولی 

 شوند از این قرارند: منظور میهای مهمی که در تعیین شناوری  کند. تاریخ می

 پایان پروژه .1

 نیاز ندارند )در صورتی که محاسبه مسیرهای بحرانی متعدد فعال شده باشد( هایی که پس پایان فعالیت .2

 ها فرجه .3

 دار قیدهای تاریخ .4

 ها به تاخیر نیفتند. در نتیجه ممکن است به خاطر شود که هیچکدام از این تاریخ شناوری کل طوری محاسبه می

اند  هایی که به شیوه کالسیک به دست آمده شوند از شناوری هایی که محاسبه می وجود فرجه یا قید، شناوری

 تر باشند.  کوچک

ها  ها شناوری ها دقت کنید، زیرا طراحی غیر منطقی آن ها و قیدها باید در تنظیم آن به دلیل اهمیت تاریخ فرجه

 شوند در عمل بحرانی نخواهند بود. ی که به این ترتیب بحرانی میهای دهد و فعالیت را به طور کاذب کاهش می

 شناوری آزاد

تواند به تاخیر افتد، در حالی که پایان پروژه  ، حداکثر مدت زمانی است که فعالیت می(free slack)شناوری آزاد 

 ها به تاخیر نیفتد. و پایان سایر فعالیت
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اگر فعالیتی میشه کوچکتر یا مساوی شناوری کل خواهد بود. شود که شناوری آزاد ه از این تعریف مشخص می

بیشتر از شناوری آزاد و کمتر یا مساوی شناوری کل به تاخیر بیفتد، پایان پروژه به تاخیر نخواهد افتاد، ولی 

های دیگری که در اثر تاخیر این فعالیت به  های دیگری به تاخیر خواهند افتاد. بدیهی است که فعالیت فعالیت

 تاخیر خواهند افتاد نیز قسمتی از شناوری کل خود را مصرف خواهند کرد.

ها  شود، شناوری ها می بندی بندی، یعنی با ورود اطالعات واقعی که منجر به محاسبه مجدد زمان با تغییر زمان

 کنند. دایما تغییر می

 توجه کنید. 8-3 برای درک بهتر این دو نوع شناوری، به شکل

 
 نامه نمونه: بر8-3 شکل

که پایان پروژه را به تاخیر نخواهد انداخت، تاثیری روی سایر  روز به تاخیر بیفتد، عالوه بر این 5تا  Eاگر فعالیت 

 خواهند بود. شکل 5ها نیز نخواهد گذاشت. بنا بر این شناوری آزاد و شناوری کل فعالیت هر دو برابر با  فعالیت

روز به تاخیر افتاده است. یک روز تاخیر به خاطر  5به مدت  Eد که پایان ده برنامه را در حالتی نشان می 4-8

 تر شدن آن بوده است. روز دیگر به خاطر طوالنی 4شروع دیرهنگام فعالیت و 
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 Fروز تاخیر در پایان  5: 8-4 شکل

وژه را تحت تاثیر فتد و پایان پربیروز به تاخیر  4تواند تا  متفاوت است. این فعالیت نیز می Cوضعیت فعالیت 

برابر صفر و شناوری کل  Cنیز به تاخیر خواهد افتاد. در نتیجه شناوری آزاد  Dنگذارد، ولی در این حالت فعالیت 

 (.8-5 روز خواهد بود )شکل 4آن 

 
 Cروز تاخیر در پایان  4: 8-5شکل 

 را بررسی کنیم. 8-6 تر شکل توانیم حالت پیچیده اکنون می
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 نمونه : برنامه8-6 شکل

گیرتری است و به این خاطر حاکم شده است. در این  نیاز سخت پیش E. هستند Dنیاز  پیش Eو  Cدر این برنامه 

اندازد. بنا بر این  شود و آن را به تاخیر می حاکم می Dبندی  روز به تاخیر بیفتد، بر زمان 3بیشتر از  Cحالت اگر 

 (.8-7 روز خواهد بود )شکل 3برابر  Cشناوری آزاد 

 
 Cروز تاخیر در پایان  3: برنامه نمونه بعد از 8-7 شکل

 Cروز. در حالت قبلی شناوری کل فعالیت  1صفر خواهد بود و شناوری کل  Cدر این حالت جدید شناوری آزاد 

 روز بود. 4برابر با 
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های باال  فعالیت ولی خالصهافتد،  های دیگر به تاخیر نمی وقتی فعالیتی از شناوری آزادِ خود استفاده کند، فعالیت

 دست آن تغییر خواهند کرد.

ها صفر است. اگر  تر از صفر است، در حالی که شناوری آزاد بسیاری از فعالیت ها بزرگ شناوری کل اکثر فعالیت

 است. به معنی کامل نبودن روابط برنامه معموال های آزادِ زیادی داشته باشند،  ها شناوری اکثر فعالیت

ای کل نیز معموال نباید از نظر مدت و از نظر تعداد زیاد باشند؛ در غیر این صورت به معنی ضعف ه شناوری

 روابط برنامه خواهد بود. 

 شناوری شروع

ها دو مفهوم شناوری شروع و شناوری  شناوری کل و شناوری آزاد بیشترین اهمیت را دارند، ولی عالوه بر آن

 پایان نیز وجود دارد.

کند. به عبارت دیگر،  لیتی حداکثر به اندازه شناوری شروع به تاخیر افتد، پایان پروژه تغییر نمیاگر شروع فعا

 شناوری شروع از جنس شناوری کل، ولی فقط معطوف به شروع فعالیت است.

 گیرند. تاثیر می SFو  SSهای شروع بیشتر از روابط  شناوری

 شناوری پایان

 شود.  ت، ولی معطوف به پایان فعالیت میشناوری پایان مانند شناوری شروع اس

 گیرد. تاثیر می FFو  FSاین مقدار بیشتر از روابط 
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 بر شناوری روابط غیر حاکمتاثیر 

 توجه کنید. 8-8 به شکل

 
 : برنامه نمونه8-8 شکل

با ر براب Eبینید شناوری کل  ها نمایش داده شده است. همانطور که می ها سمت راست میله شناوری کل فعالیت

 (.8-9 گذارد )شکل بندی برنامه نمی شود، تاثیری روی زمان Dنیاز  روز است. اگر این فعالیت پیش 7

 
 : ایجاد رابطه جدید در برنامه8-9 شکل
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 روز تبدیل شده است.  5روز به  7از  Eنکرده است، شناوری بندی تغییری  که زمان در این حالت با این

ها در  که تاثیر آن ف روابطِ غیر حاکم تا چه اندازه اهمیت دارد، زیرا با ایندهد که تعری این مسئله نشان می

ای منطقا حاکم باشد، حتما باید آن  دهند. هرگاه رابطه ها را کامل تغییر می بندی محسوس نیست، شناوری زمان

 را وارد کنید. 

 های شروع و پایان تاریخ

 دارد که از این قرارند:سه جفت فیلد شروع و پایانِ مهم در پراجکت وجود 

 Start  وFinish 

 Early Start  وEarly Finish 

 Late Start  وLate Finish 

ها  دهند. این تاریخ فعالیت را نشان میجاری ریزی  هستند که شروع و پایان برنامه Finishو  Startفیلدهای اصلی 

 Actual. اگر فعالیتی شروع شود، فیلد گیرند ها، روابط، قیدها و تسطیح منابع مقدار می بر اساس مدت زمان

Start پوشی  بندی چشم دهد. اگر این فیلد مقدار داشته باشد، از عناصر زمان تاریخ شروع واقعی را نشان می

 نیز با آن برابر خواهد شد. همین مسئله در مورد تاریخ پایان نیز برقرار است. Startشود و  می

دهند، که معموال تحت تاثیر ِ  ریزی فعلی را نشان می برنامه Finishو  Startه نکته اولی که باید بدانید این است ک

ریزی اولیه نیست. اگر نیاز به مقادیر  مقادیر واقعیِ وارد شده در برنامه نیز هست و احتماال مشابه برنامه

ریزی اولیه را از  برنامه های شروع و پایان ریزی اولیه دارید، باید خط مبنا ذخیره کنید و بعد از آن تاریخ برنامه
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Baseline Start  وBaseline Finish .های بعدی کتاب  سازی خط مبنا و استفاده از آن در بخش ذخیره بخوانید

 توضیح داده خواهند شد. 

 Early)زودترین تاریخ شروع(،  Early Startکه باید بدانید این است که هیچکدام از فیلدهای دیگری نکته 

Finish ن تاریخ پایان(،)زودتریLate Start   دیرترین تاریخ پایان( و(Late Finish  را نباید )دیرترین تاریخ پایان(

های شروع و پایان به  به جای فیلدهای اصلی شروع و پایان گزارش داد. متاسفانه برخی کاربران برای اعالم تاریخ

 کنند که کامال اشتباه است. استفاده می Early Finishو  Early Startاز  Finishو  Startجای 

شوند و قیدها و تسطیح منابع  فیلدهای زودترین و دیرترین تاریخ شروع و پایان فقط بر اساس روابط محاسبه می

باشد و تسطیح منابع نیز محدودیتی ایجاد نکند، شروع و پایان برابر با  ASAPگیرند. اگر قید  را در نظر نمی

تبدیل شود، تاریخ شروع و پایان  ALAPتاریخ پایان خواهد بود، ولی اگر قید به زودترین تاریخ شروع و زودترین 

 با دیرترین تاریخ شروع و دیرترین تاریخ پایان برابر خواهند شد. 

 Finishو  Early Start ،Early Finish ،Late Start ،Late Finish ،Start Slackواقعیت این است که فیلدهای 

Slack شناوری  اند و کاربرد مستقیمی ندارند. ی به شناوری کل و شناوری آزاد ایجاد شدههمگی برای دستیاب

و  Late Startو شناوری شروع نیز برابر است با اختالف  Early Finishو  Late Finishپایان برابر است با اختالف 

Early Start. 

 شناوری منفی

توان دانست که شناوری منفی  به تعریف شناوری، میمنفی است. با توجه  کلِ منظور از شناوری منفی، شناوریِ

به عبارت بندی تکمیل شود تا تاریخ پایان پروژه تغییر نکند.  زمانزودتر از به این معنی است که فعالیت باید 

انتظار داریم تاریخ پایان شرایط معمول در بندی برنامه طوری است که پروژه تاخیر دارد. با این حال  دیگر زمان
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بر اساس وضعیت فعلی فعالیت تنظیم شده باشد و در نتیجه نیازی به زودتر تمام شدن آن نداشته باشیم.  پروژه

 ها استفاده کرده باشید.  و فرجه پذیر ی غیر انعطافدهد که از قیدها ای زمانی رخ می چنین مسئله

 داده شده است. ها نمایش ها سمت راست میله توجه کنید. شناوری کل فعالیت 8-11 به برنامه شکل

 
 : برنامه نمونه8-11 شکل

شناوری ای تعریف شود که پیش از پایان آن قرار داشته باشد، شناوری آن و همچنین  فرجه Dاگر برای 

 (.8-11نیازش منفی خواهند شد )شکل  پیش

 
 : تعریف فرجه8-11 شکل
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 بندی کرد: توان زمان هر برنامه را به دو شیوه می

 ای نباید استفاده  در این حالت هیچ نوع قید غیر انعطاف پذیر و فرجه – ی آزادبندی با انتها زمان

ها بر اساس  های دیرتر منتقل شوند. به این ترتیب انحراف ها بتوانند به راحتی به تاریخ کنید تا فعالیت

 شوند. این شیوه ریزی اولیه مشخص می های برنامه ریزی جاری و تاریخ های برنامه مقایسه تاریخ

 ریزی استفاده کنید.  شود که همیشه از این شیوه برنامه تر است. توصیه می تر و رایج ریزی ساده برنامه

 های قراردادی و ترجیحی در قالب قید و  در این حالت تمام محدودیت – بندی با انتهای بسته زمان

یزی جاری الزاما جابجا ر های برنامه شوند. در نتیجه اگر انحراف به وجود بیاید تاریخ فرجه وارد می

هاست. در این حالت شناوری منفی به معنی وجود انحراف  شوند و راه کنترل بررسی شناوری نمی

 خواهد بود.

بندی  ترین نکته این است که یکی از این دو روش را انتخاب کرده، کامال به آن متعهد باشید. اگر شیوه زمان مهم

 Finishای مانند فرجه یا قیدهایی مانند  هیچ وجه نباید عناصر محدود کننده اید به با انتهای آزاد را انتخاب کرده

No Later Than .در برنامه وارد کنید 

 های بحرانی فعالیت

شود. علت این  صفر باشد، بحرانی گفته میمنفی یا ها  هایی که شناوری کل آن به فعالیتفرض،  در حالت پیش

شود که کوچکترین تاخیرشان، باعث به تاخیر افتادن  ها باعث می آن دنِگذاری این است که فاقد شناوری بو نام

 های بحرانی داشت. ای به فعالیت بنا بر این باید توجه ویژهشود. های پایانِ مهم(  )یا سایر تاریختاریخ پایان پروژه 

مکن است فعالیتی که کنند. به همین خاطر م ها دایما تغییر می های فعالیت اید که شناوری تا کنون متوجه شده

 توجه کنید. 8-12 قبال بحرانی نبوده است به دالیل مختلف بحرانی شود. به شکل
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 : برنامه نمونه8-12 شکل

های بحرانی متمایز نمایش داده شوند. به جای  بندی گانت را به طور دستی تغییر دهیم تا فعالیت توانیم قالب می

بندی به طور خودکار انجام شود  را فعال کرد تا قالب Format| Bar Styles| Critical Tasksتوان گزینه  آن می

 (.8-13 )شکل

 
 ها با رنگ متمایز و نمایش آن Critical Tasks: فعال کردن گزینه 8-13 شکل

بحرانی هستند. حال فرض کنید مدت  Bو  Aدر این حالت اند.  تر نمایش داده شده های بحرانی پررنگ فعالیت

 دهد. نتیجه را نشان می 8-14 کاهش یابد. شکل دو روز Bزمان 
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 B: برنامه نمونه بعد از کاهش مد  زمان 8-14 شکل

 شوند. بحرانی می Dو  Cشوند و  از حالت بحرانی خارج می Bو  Aدر این حالت 

ها دایما  هایی که تعداد فعالیتِ زیادی داشته باشند پیچیده است و در نتیجه شناوری بندی در برنامه منطقِ زمان

های بحرانی توجه داشته باشید، باید متوجه نیز باشید که  که الزم است به فعالیت کنند. بنا بر این با این تغییر می

ها را تغییر دهد. در نتیجه همیشه بحرانی  بودن تواند بحرانی ها می توجهی به سایر فعالیت ها و کم توجهِ زیاد به آن

 که یک بار آن را استخراج کرد و دایما به کار برد. رد، نه اینها را باید کنترل ک ودن فعالیتب

هرچه شناوری کل فعالیتی کمتر باشد، پتانسیل بیشتری برای بحرانی بودن خواهد داشت. به عنوان مثال 

فعالیتی که نیم روز شناوری کل داشته باشد، هر لحظه ممکن است بحرانی شود. به این خاطر بسیاری از کاربران 

روز  هایی که نیم ها را تغییر دهند تا به عنوان مثال فعالیت دهند که حد بحرانی نامیده شدن فعالیت می ترجیح

 شناوری کل دارند نیز بحرانی معرفی شوند.

 (.8-15 را انتخاب کنید )شکلAdvancedبروید و زبانه  File| Optionsبرای تنظیم حد بحران به 
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 : تنظیم حد بحران8-15 شکل

وارد کنید. مقدار مناسب متناسب  …Task are critical ifها را در آخرین گزینه، یعنی  نی بودن فعالیتحد بحرا

ای کلی ندارد، ولی برای  شود و قاعده ریز انتخاب می با مدت زمان پروژه است. این مقدار به صالحدید برنامه

افه کنید و به عنوان مثال حد بحرانی توانید برای هر سال از پروژه یک روز به حد بحرانی اض راهنمایی می

 روز تعیین کنید. 3حداکثر ساله را  3ای  پروژه
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 مسیر بحرانیمفهوم 

، زیرا کم بودن شناوری از هر فعالیت به گیرند ای دنبال هم قرار می های بحرانی معموال در زنجیره فعالیت

ها، مسیر بحرانی  . به این زنجیره فعالیتکند ها را هم مستعد بحرانی بودن می کند و آن نیازهایش سرایت می پیش

 و تاثیرگذار است. حساسهای  شود. توجه به مسیر بحرانی، به معنی توجه به توالی فعالیت گفته می

یکی از کارهای مهم در کنترل پروژه، گزارش دایمی مسیر بحرانی است. البته نیازی نیست که کل مسیر بحرانی 

های بحرانی محدوده زمانی خاصی، مثال یک هفته یا یک ماه، کافی است.  فعالیت را گذارش کنید؛ معموال اعالم

های  اگر برنامه به حدی کامل باشد که مسایل تدارکاتی و مدیریتی را هم پوشش داده باشد، نیازی به بررسی افق

عنوان مثال قرار است  های بلندتر را هم بررسی کرد تا اگر به تر نیست، ولی در غیر این صورت باید افق بلند مدت

بر است، تهیه آن از زمان مناسب آغاز شود.  مصالحی در زمانی صرفِ کاری بحرانی شود و تهیه آن مصالح زمان

کاری و بروز اشتباه، بهتر است که برای تهیه چنین مصالحی هم فعالیتی تعریف کنید  برای جلوگیری از فراموش

 تر شود.  تا مدیریت آن ساده

کنیم، مسیر گفته شده الزاما توالی  استفاده می  "مسیر بحرانی"که از عبارت  باشید که با وجود اینتوجه داشته 

 اند نیست. هایی که از ابتدا تا انتهای پروژه قرار گرفته فعالیت

اگر رابطه بین دو فعالیت بحرانی های خاصی از پروژه، فعالیت بحرانی وجود نداشته باشد.  ممکن است در زمان

 (.8-16فعالیتی بحرانی وجود نخواهد داشت )شکل ر داشته باشد، احتماال در آن فاصله تاخی
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 : برنامه نمونه در حالتی که تاخیر رابطه حاکم است8-16 شکل

 این برنامه هیچ فعالیتی بحرانی نیست.و هفتم در روزهای ششم 

 ای از این حالت است. نمونه 8-17 شکلکنند.  شوند و مسیر بحرانی را ناقص می شوند می گاهی قیدها حاکم می

 
 : برنامه نمونه در حالتی که قید حاکم است8-17 شکل

هیچکدام از . ها پایان یابد بعد از سایر فعالیتقید شروعی دارد که باعث شده است در این مثال  Eفعالیت 

ه است. در نتیجه هیچ فعالیت ای تعریف نشد ها نیز پایان آن را به تاخیر نخواهند انداخت، زیرا رابطه فعالیت

 بحرانی دیگری پیش از آن وجود ندارد. 
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تا این قسمت درباره امکان ناقص بودن مسیر بحرانی صحبت شد. مشکل دیگری که در راه مسیر بودن مجموعه 

های بحرانی وجود دارد، این است که ممکن است در زمانی خاص بیش از یک فعالیت بحرانی باشد. به  فعالیت

 توجه کنید. 8-18 ن مثال به شکلعنوا

 
 : برنامه نمونه، با چند فعالیت بحرانی در یک تاریخ8-18 شکل

دقیقا به یک  Cو  Aگیری رابطه  با تاخیر دو روزه ایجاد شده است، طوری که سخت Dو  Aرابطه جدیدی بین 

بیشتر از یک فعالیت بحرانی و  اندازه باشد و در نتیجه هردو حاکم باشند. در این حالت در روزهای اول تا سوم

 عمال دو مسیر بحرانی وجود دارد. 

 کنترل مسیر بحرانی

سازی  توانید نمودار گانت را اختصاصی ترین راه برای کنترل مسیر بحرانی، استفاده از نمودار گانت است. می رایج

 های بحرانی را با رنگ دیگری )معموال قرمز( نمایش دهد.  کنید تا فعالیت

های  قرار دارد فعال کنید. بعد از این میله Format| Bar Stylesرا که در  Critical Tasksاین منظور گزینه برای 

 شوند.  های بحرانی به رنگ قرمز نمایش داده می فعالیت
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همه آزاد نیز وجود دارد که اگر آن را فعال کنید، شناوری  Slackگزینه دیگری به نام  Format| Bar Stylesدر 

 (.8-19 شود )شکل ها نیز در گانت نمایش داده می یتفعال

 
 ها در نمودار گانت : نمایش شناوری8-19 شکل

به زیاد معموال های  را کنترل کنید. وجودِ شناوریها  این گزینه را فعال و شناوری ریزی حتما در زمان برنامه

 معنی ناقص بودن روابط برنامه است. 

های بحرانی را به رنگی مانند قرمز نمایش دهد.  م تغییر دهید تا متن فعالیتبندی جدول را ه توانید قالب می

 باز شود. 8-21 کلیک کنید تا کادر محاوره شکل Format| Format| Text Stylesبرای این کار روی 
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 بندی جدول : کادر محاوره قالب8-21 شکل

بندی مورد نظر خود را در  ب کنید. قالبرا انتخا Critical Taskگزینه  Item to Changeدر کادر بازشوی 

های بحرانی از  معموال برای نمایش فعالیتکلیک کنید.  OKهای پایین کادر محاوره تعیین کرده، روی  قسمت

کنند. بهتر است اندازه و نوع فونت را تغییر ندهید تا سادگی و یکنواختی ظاهر برنامه از  رنگ قرمز استفاده می

 بین نرود.
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های قبل با فیلدهای شناوری و تاریخ  ر برای کنترل، اضافه کردن فیلد به جدول است. در قسمتیک راه دیگ

و   Yesهای بحرانی را با مقدار  فعالیتنیز وجود دارد که  Criticalفیلدی به نام ها  آشنا شدید. عالوه بر آن

 دهد. نشان می Noسایرین را با 

 مسیر بحرانیمشکالت 

کند.  های مهم می ترل پروژه اهمیت فراوانی دارد، زیرا مدیران را متوجه فعالیتمسیر بحرانی از نظر کن

های بحرانی را اعالم و توجه مدیران را به  ریزی و کنترل پروژه وظیفه دارند که دایما فعالیت کارشناسان برنامه

 ها جلب کنند.  آن

ضعیت پروژه، میزان تاخیر است. میزان های ارزیابی و های بعدی کتاب خواهید دید که یکی از شاخص در قسمت

 ها است. های فعالیت تاخیر کامال وابسته به شناوری

های  تر باشند، شناوری ها بیش از هر چیز وابسته به شیوه تعریف روابط هستند. هرچه روابط کامل شناوری

شوند. طراحی  ناسایی میهای بحرانی بهتر ش تری به دست خواهد آمد و به عبارت دیگر فعالیت تر و منطقی واقعی

های غیر معقولی  بیشترین اهمیت را دارد. اگر رابطه را به خوبی طراحی نکرده باشید، شناوری (7)فصل روابط 

 کنند.  ایجاد می

شوند و  هایی که عمال غیر بحرانی هستند بحرانی گزارش می اگر روابط به خوبی طراحی نشده باشند، فعالیت

 رستی محاسبه نخواهند شد.تاخیرهای پروژه نیز به د

های  هایی که مشکلی در اجرای پروژه دارند روابط برنامه این مسئله به حدی تاثیرگذار است که گاهی شرکت

 کنند که تاخیرهای کمتری گزارش کند. خود را طوری طراحی می
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 مسیرهای بحرانی متعدد

یزی، مسیرهای بحرانی متعدد است. پیش از این ر افزارهای برنامه یکی از مسایل سردرگم کننده برای کاربران نرم

سازند، که مسیر  فعالیت بحرانی وجود دارد که معموال مسیری می یتوضیح داده شد که در هر پروژه تعداد

 شود. این مسیر یکه بوده، از آخرین فعالیت پروژه تا جایی که معموال ابتدای پروژه است امتداد بحرانی نامیده می

  یابد. می

نیاز یا قیدی نداشته باشند  ها به طور مستقیم پس ریزی پروژه طوری باشد که برخی فعالیت است برنامهممکن 

ها برابر با تاریخ پایان پروژه قرار داده  آن Late Finishها را تحت تاثیر بگذارد. در نتیجه،  آن Late Finishکه 

را فعال کنید، خطی از انتهای میله فعالیت تا  Format| Bar Styles| Slackدر این حالت اگر گزینه شود.  می

به این ترتیب، فعالیت دارای مقدار زیادی شناوری آزاد خواهد بود که برابر با شود.  انتهای پروژه ترسیم می

توانید محاسبه مسیرهای بحرانی متعدد را  اختالف زمان پایان آن و زمان پایان پروژه است. اگر مایل باشید می

ریزی شده  برنامههای گفته شده برابر با تاریخ پایان  فعالیت Late Finishعال کنید. در این حالت ف Projectدر 

صفر نیاز و قیدی نداشته باشند  هایی که پس فعالیتشناوری کل شود. به عبارت بهتر،  خودشان قرار داده می

تواند تا ابتدای  شود که می ی آغاز میهای گفته شده، یک مسیر بحران . بر این اساس، از هرکدام از فعالیتشود می

 پروژه ادامه پیدا کند.

 توجه کنید. 8-21به عنوان مثال به شکل 
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 : برنامه نمونه8-21شکل 

انتهای آزاد  c3و  e1های  است. در عین حال، فعالیت a1 ،b1 ،c1 ،d1 ،b2 ،c2 ،d2مسیر بحرانی در این برنامه 

 (.8-22عدد را فعال کنیم، این دو فعالیت نیز بحرانی خواهند شد )شکل دارند. اگر محاسبه مسیرهای بحرانی مت
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 : برنامه بعد از فعال شدن مسیرهای بحرانی متعدد8-22شکل 

شود خواهد  دیده می 8-23در شکل  آنچهقرار دهید، نتیجه مانند  d2نیاز  را پیش c3در عین حال، اگر فعالیت 

 بود.
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 هاضافه کردن یک رابط  :8-23شکل 

، شناوری آن بر اساس c3نیاز برای  ها در این حالت این است که با ایجاد پس علت غیر بحرانی شدن فعالیت

نیازش محاسبه شده و چون با آن فاصله دارد، بحرانی به شمار نخواهد رفت؛ این در حالی است که چون  پس

شود.  صفر منظور شده، بحرانی می نیاز، شناوری آن محاسبه مسیرهای متعدد فعال است، در صورت نداشتن پس

 ، دیگر بحرانی نیستند.c3که پیش از این بحرانی بودند نیز به خاطر غیر بحرانی شدن  a2و  b2های  فعالیت
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استفاده از این قابلیت زمانی کاربرد دارد که پروژه دارای چند فاز مختلف باشد که هرکدام به فعالیتی فاقد 

های دیگری وجود دارد که قصد ندارید مسیرهای  داشته باشید که اگر فعالیتشوند. توجه  نیاز منتهی می پس

ها را به آخرین فعالیت برنامه متصل کنید. در این حالت، اگر به هر دلیلی  توانید آن بحرانی جدیدی بسازند، می

جداگانه کنترل  ها را قصد نداشته باشید که تکمیل فازها شناوری داشته باشند و به عنوان مثال قصد دارید آن

رهای بحرانی متعدد استفاده کنید؛ ولی به طور توانید از مسی ای دارد(، می کنید )مثال هرکدام پیمانکار جداگانه

 شود. کلی استفاده از این گزینه پیشنهاد نمی

 (.8-24 بروید )شکل File| Optionsاز  Advancedبرای فعال یا غیر فعال کردن گزینه به زبانه 

 
 : فعال یا غیر فعال کردن مسیرهای بحرانی متعدد8-24 شکل
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 را فعال یا غیر فعال کنید. Calculate multiple critical pathsگزینه 

 ها کنترل مسیر فعالیت

نیازها یا  توانید با کمک این قابلیت پیش هاست. می نمایش مسیر فعالیت Project 2013های جدید  یکی از قابلیت

ها را به سادگی  ها و تاثیرگذاری یر مستقیم هر فعالیت و به عبارت دیگر تاثیرپذیرینیازهای مستقیم و غ پس

 ببینید.

 توجه کنید. 8-25 برای نمونه به برنامه شکل

 
 : برنامه نمونه8-25 شکل
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را  Format| Bar Styles| Task Path| Predecessorsها  نیازهای مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت برای بررسی پیش

نیازهای مستقیم و غیرمستقیم آن در  کنید. بعد از هرگاه روی یکی از فیلدهای فعالیتی کلیک کنید، پیش فعال

 (.8-26 نمودار گانت با رنگی متمایز نمایش داده خواهند شد )شکل

 
 t10نیازهای مستقیم و غیرمستقیم فعالیت  : متمایز شدن پیش8-26 شکل

 ه روی همان دستور کلیک کنید.برای غیر فعال کردن این قابلیت، دوبار

 Format| Bar Styles| Task Path| Successorsها روی  نیازهای مستقیم و غیر مستقیم فعالیت برای مرور پس

نیازهای آن به رنگی متمایز نمایش داده خواهند  کلیک کنید. از این به بعد هرگاه روی فعالیتی کلیک کنید، پس

 (.8-27 شد )شکل
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 t5نیازهای مستقیم و غیرمستقیم فعالیت  ایز شدن پس: متم8-27 شکل

ها بیشتر از سایرین محدودیت ایجاد  نیاز داشته باشد، در هر زمان یکی از آن هرگاه فعالیتی بیش از یک پیش

ای  ها به وجود نخواهد آمد. به چنین رابطه بندی کند و در عمل اگر سایر روابط حذف شوند تغییری در زمان می

نیازها اثر  شود. درج روابط غیرحاکم اهمیت فراوانی دارد، زیرا هم بر شناوری پیش گفته می (driver)حاکم 

 بندی رابطه حاکم تغییر کند.  که همیشه امکان دارد که به خاطر تغییرات زمان گذارد و هم این می

فعالیت وجود دارد، نیازهای مستقیم و غیرمستقیم هر  نیازها و پس دو قابلیت دیگری که به جز نمایش پیش

نیازهای حاکم است. این دو قابلیت با دستورهای زیر فعال و غیرفعال  نیازهای حاکم و پس متمایز کردن پیش

 شوند: می

Format| Bar Styles| Task Path| Driving Predecessors 

Format| Bar Styles| Task Path| Driving Successors 
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 بندی کنترل عناصر حاکم بر زمان

نیازهای مستقیمی که به خودش متصل هستند،  بندی، شامل پیش تواند چند عنصر موثر در زمان هر فعالیت می

هایش متصل هستند و قیدهای زمانی داشته باشد. از این بین همیشه یک  نیازهایی که به خالصه فعالیت پیش

بندی فعالیتی به  د. وقتی زمانشو یا حاکم نامیده می Driverگیرتر از سایرین است و اصطالحا  عنصر سخت

بندی آن را کنترل کنید تا دلیل را متوجه شوید. معموال این  نظرتان غیرعادی است، باید عنصر حاکم بر زمان

 شود.  نیازها می کنترل منجر به چند الیه بررسی پیش

قابلیت  Projectهای جدید  ای نیست، به همین خاطر در نسخه بندی کار ساده یافتن عنصر حاکم بر زمان

را اجرا  Task| Tasks| Inspect| Inspect Taskجدیدی مخصوص این کار اضافه شده است. برای فعال کردن آن 

توانید دوباره  (. برای بستن پنل می8-28 باز شود )شکل در سمت چپ صفحه Task Inspectorکنید تا پنل 

 دارد کلیک کنید. سمت راست پنل قرار  که در Xروی همان گزینه یا روی عالمت 
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 Task Inspector: باز شدن پنل 8-28شکل 

نیازی که حاکم بوده است  نیاز باشد. در مثال شکل قبل فعالیت پیش در حالت عادی عنصر حاکم باید یک پیش

شود قابل  فرض با رنگ آبی نمایش داده می در جدول نمایش داده شده است. نام آن عنصر که به طور پیش

شود.  شوید و فعالیت مربوطه انتخاب می ت. وقتی روی آن کلیک کنید در جدول گانت جابجا میکلیک کردن اس

توانید  دهد. به این ترتیب می بندی آن فعالیت را نشان می نیز به تبع عنصر حاکم بر زمان Task Inspectorپنل 

 شده است را کنترل کنید. بندی فعالیتی خاص  ای که منجر به زمان تا چند مرحله به عقب بروید و زنجیره
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شود. اگر به عنوان مثال خالصه  بندی فعالیت حاکم باشد نیز مشخص می نیاز بر زمان اگر عاملی به جز پیش

نیازهای فعالیت باشند )یا  تر از پیش گیرانه نیازهای آن سخت نیاز داشته باشد و پیش فعالیت مادر آن فعالیت پیش

بندی فعالیت حاکم  د(، رابطه خالصه فعالیت به طور غیرمستقیم بر زماننیاز نداشته باش فعالیت اصال پیش

شود. ممکن  نیاز نام خالصه فعالیت به عنوان عنصر حاکم نمایش داده می شود. در این صورت به جای پیش می

 است عنصر حاکم تسطیح منبع یا قید نیز باشد. 
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 منابعتعریف و تخصیص : ۹ فصل

ای نیست،  سازی منابع در برنامه کار ساده بندی را با منبع یا بدون منبع بسازید. پیاده نهای زما توانید برنامه می

 دهد.  مند انجام شود امکانات بسیار مفیدی در اختیارتان قرار می ولی اگر شرایط آن محیا باشد و به شکلی هدف

مند نیستند؛ در نتیجه  اند و هدف تههایی که منبع دارند منابع را کامال صوری به کار گرف متاسفانه اکثر برنامه

دهد. همیشه در این  شود و صرفا مشکالت کار را افزایش می وجود منابع منجر به تولید محصولی مفید نمی

 انتخاب جدی و حساس باشید.

بسیاری دیگر از این مباحث به خاطر . ط به منابع را بررسی خواهیم کردمربواولیه در این فصل مباحث 

 اند.  های بعد توزیع شده های دیگر در طول فصل شان به موضوعهای وابستگی

 منابعمزایای استفاده از 

 های زیر را به دست آورید: توانید محصول وقتی به شیوه مناسبی از منابع استفاده کرده باشید می

 بی به توانید به جای تعریف روابط ترجیحی، منابع مناس می :ها های فعالیت پویای توالیریزی  برنامه

در این ها را با تسطیحِ آن منابع به وجود آورید.  نوع اختصاص دهید و توالی فعالیت های هم فعالیت
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توانید کنترل کنید که اگر منبع خاصی  حالت، برنامه پویایی بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال می

 دهد. روژه را کاهش میها خواهد داشت یا چه مقدار زمان پ را افزایش دهید، چه تاثیری در هزینه

 اجرای پروژه مورد نیاز است را به   توانید منابع مختلفی که در زمان در این روش، می بینی منابع: پیش

توانید بدانید که در هر زمان نیاز به چه تعداد کارگر یا سایر نیروهای  دست آورید. به عنوان مثال می

 مصرفی، دارید.  انسانی، قالب و سایر تجهیزات، بتن و سایر مصالح

 توانید با تحلیل سناریوهای مختلف، بهترین حالت منابع مورد  در این روش می ریزی منابع: برنامه

های  توانید شیوه نیاز را به دست آورید. به عنوان مثال، اگر قالب عنصر تعیین کننده پروژه باشد، می

این  شود. ر قالب مورد نیاز حداقل میمختلف اجرا را کنترل کنید تا متوجه شوید که در کدامیک، مقدا

ها  توان با کمک آن های متعددی برای اجرا وجود دارد مفید است، زیرا می امکان زمانی که انتخاب

ریزی هیچ  افزارهای برنامه نیز مانند سایر نرم Projectترکیبِ اپتیمم منابع را یافت. البته متاسفانه 

 با آزمایش و خطا به نتیجه برسید.  امکانی برای اپتیمم کردن ندارد و باید

 یک راه برای ثبت و کنترل پیشرفت پروژه، به کار بردن اطالعات  :کنترل پیشرفت مبتنی بر منابع

 خام منابع است. 

  ترین حالت با کمک  دقیقهای پروژه را کنترل کنید،  اگر قصد دارید هزینه :ها هزینهترِ  دقیقکنترل

 منابع خواهد بود. 
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 فاده از منابعمعایب است

با وجود مزایایی که برای منابع گفته شد، باید در نظر داشته باشید که انجام این کار مشکالتی نیز دارد. برخی از 

 مشکالت از این قرارند:

 !های منابع  های الزم نشده باشد، هیچکدام از محصول بینی اگر شرایط فراهم نباشد و پیش نا امیدی

 ها بسته باشید، دچار مشکل خواهید شد. یا دیگران امید به آن محصول محقق نخواهند شد. اگر شما

 ای چند ده هزار آیتمی سر و کار داشته باشید، وجود منابع آن را  : اگر با برنامهسنگین شدن برنامه

 کننده خواهد شد.  کند و در نتیجه روند کار با برنامه طوالنی و خسته بسیار سنگین می

 ها را  شوند و اگر تنظیم های بیشتری موثر می منابع را تعریف کنید، تنظیم وقتی :افزایش پیچیدگی

 ای روبرو خواهید شد. به دقت تنظیم نکنید و در کار با برنامه احتیاط نکنید، با رفتارهای غیر منتظره

 برای تعیین منابع نیاز به نوعی برآورد اولیه است. استخراج این  ریزی: طوالنی شدن روند برنامه

 دهد.  ریزی را افزایش می العات زمان برنامهاط

 مفهوم منبع

شود.  مدیریت پروژه است. به انواع مصالح، تجهیزات و نیروهای انسانی منبع گفته میاز اصطالحات مهم  "منبع"

 .های مختلف تعریف شود ریزی دقیق، باید منابع مورد نیاز برای فعالیت در یک برنامه

ت اجرای فونداسیون )اگر آن را به اجزای ریزتری خرد نکرده باشیم(، نیاز به به عنوان مثال، برای فعالی

مقدارهایی از شماره میلگردهای مختلف، حجم خاصی بتن، مقداری قالب مناسب، تعدادی آرماتوربند، تعدادی 



   

 

 منابع صیو تخص فی: تعر9فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 216صفحه 

س مانند تکنسین و مهند) ریزی، تعدادی کارگر ساده، درصدی نیروهای فنی بند، تعدادی نیروی بتن قالب

و تاثیرگذار و مانند آن است. ممکن است الزم باشد که تمام منابع، یا تنها برخی از منابع که مهمتر  (اجرایی

حجم بتن و آرماتور را در برنامه فقط  نوان مثال ممکن است در شرایط خاصهستند را در برنامه وارد کنید. به ع

. ها ساده است یا مدیریت دسترسی آن ر دسترس هستندوارد کنید، با این فرض که سایر منابع به اندازه کافی د

 های مختلف به دست آورید.  توانید مقدار مورد نیاز هرکدام از منابع را در تاریخ ریزی، می بعد از تکمیل برنامه

که جنبه اطالع  بندی، عالوه بر این آنچه گفته شد، یعنی به دست آوردن منابع مورد نیاز بر اساس برنامه زمان

تواند مبنای اصالح برنامه نیز  ریزی تدارکات و نیروی انسانی به کار رود، می تواند برای برنامه و میدارد نی رسا

های زیادی داشته  ریزی اولیه طوری باشد که در دوره خاصی نیاز به قالب باشد. به عنوان مثال ممکن است برنامه

مورد نیاز بسیار کم باشد. در چنین حالتی، ممکن است  باشید، در حالی که بعد از آن تا پایان پروژه حجم قالب

هایی که به قالب نیاز دارند، نیاز به قالب را کاهش دهید، در حالی که  بتوانید با به تاخیر انداختن برخی از فعالیت

شود و در همین فصل با آن آشنا  به این کار تسطیح منابع گفته میزمان کلی پروژه تفاوت چندانی نکند. 

 هید شد.خوا

 اصول طراحی منبع

تعداد منابع الزم برای هر فعالیت بسیار زیاد است. به عنوان مثال، فعالیت آرماتوربندی، نیاز به چند نوع آرماتور 

کش  ای تعریف شود، سیم آرماتوربندی، انبر آرماتوربندی، دست دارد که باید برای هرکدام منبع جداگانه

نور مصنوعی برای کار در شب، کارگر ساده، تعدادی کارگر ماهر، احتماال منی، آرماتوربندی، کفش ایمنی، کاله ای

درصدی استادکار آرماتوربندی، درصدی تکنسین، درصدی مهندس اجرایی، درصدی پشتیبانی نیروهای فنی 

 کارگاه، و در نهایت درصدی از سرپرست کارگاه و مدیر پروژه دارد!

هایی که گفته شد  توانید منابع دیگری به جز آن ر ذهن تصور کنید میقطعا اگر یک فعالیت آرماتوربندی را د

نیازی هم به منابع فعالیت را تعریف کرد.  "تمام"توان  بیابید و به لیست باال اضافه کنید. آنچه مسلم است، نمی



   

 

 منابع صیو تخص فی: تعر9فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 217صفحه 

کاری توان به واحدهای  این کار نیست. مثال این که چه تعداد کفش ایمنی یا دستکش کار الزم است را می

 بندی و مدیریت سطح باالی پروژه خارج کرد.  دیگری محول کرد و از برنامه زمان

ها را در نظر داشت. تعریف کدام منبع الزم است؟ ترجیحا فقط همان منبع را تعریف  باید مطابق معمول هدف

 کنید.

 تر خواهد بود. یار سادهها بیشتر از یک منبع نداشته باشند، کنترلشان بس توجه داشته باشید که اگر فعالیت

 انواع منابع

شود. در عین حال،  برای اشاره به مصالح، تجهیزات و نیروهای انسانی استفاده می "منبع"معموال از اصطالح 

پراجکت نوع جدیدی از منبع، یعنی منبع  2117است. از نسخه انسانی  اوقات منظور از منبع، نیرویبسیاری 

 ه است.نیز به مجموعه اضافه شد هزینه

 شود: به سه گروه کلی تقسیم می Projectمنابع 

o :معموال میزان مصرف این منابع گیرند.  نیروهای انسانی و تجهیزات در این گروه قرار می منابع کاری

مهندس اجرایی  5به عنوان مثال، ممکن است در یک پروژه حداکثر  در واحدهای زمانی محدود است.

مهندس اجرایی  5نامه باید طوری باشد که در هیچ روزی به بیش از وجود داشته باشد؛ در نتیجه بر

 داشته باشیم. همین مسئله در مورد ماشین آالت و تجهیزات نیز برقرار است. ننیاز 

o :گیرند. برای کنترل این منابع، معموال به میزان تجمعی  مصالح در این دسته قرار می منابع مصرفی

 ود.ش آن و سرعت افزایش نیاز دقت می
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o  توان هزینه تعریف کرد، ولی منبع هزینه ابزار خاصی برای تعریف  برای هر منبعی می :هزینهمنابع

قابل انجام بود که  Fixed Costهای مستقل از منبع است. این کار قبال فقط با فیلد  هزینه

ه لحاظ پذیری کافی نداشت. با این حال منابع هزینه نیز در محاسبات تحلیل ارزش کسب شد انعطاف

 شوند و به همین خاطر کاربرد چندانی ندارند.  نمی

انواع معمولی منابع  فقطد. در این فصل نای دار هر کدام از سه نوع منبع گفته شده، دو حالت معمولی و بودجه

 شوند.  تعریف می

 های مصرف منابع مصرفی شیوه

کنند. برای مشخص کردن مقدار دو راه  منابع مصرفی میزان مصالح مورد نیاز برای یک فعالیت را مشخص می

 وجود دارد:

o در این حالت، میزان منبع مصرفی مورد نظر از ابتدا مشخص  :مقدار ثابت، مستقل از زمان اجرا

ماند. به عنوان مثال، مقدار بتنی که  فعالیت، ثابت باقی می و مستقل از تغییرات مدت زمانِشود  می

 ست که ربطی به مدت اجرا ندارد.الزم است، مقدر مشخصی ایک سقف برای 

o :و با کم و دارد بستگی به مدت زمان فعالیت  مقدار مصرف برخی از منابع مقدار متناسب با زمان

نیاز به تاورکرین یا  ی یک اسکلتفعالیت نصب تیرها کند. به عنوان مثال زیاد شدن آن تغییر می

نصب اولیه را انجام دهند. اگر به هر دلیلی چرثقیلی دارد که تیرها را در هوا نگه دارد و جوشکاران 

مدت زمانِ این کار افزایش یابد، مدت زمانِ نیاز به تاورکرین یا جرثقیل نیز به همان نسبت افزایش 

 خواهد یافت.
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 تعریف منابع

 ها از منبعی اسم ببرید که قبال تعریف نشده است، به طور خودکار و با اگر در زمان تخصیصِ منابع به فعالیت

فرض تعریف خواهد شد. با این حال بهتر است که پیش از تخصیص منابع را تعریف و تنظیم  های پیش تنظیم

کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید. در آینده خواهید دید که اگر برخی مشخصات منابع را بعد از تخصیص تغییر 

 ریزی تغییراتی کند که انتظار ندارید. دهید، ممکن است برنامه

روی فلش پایین آیکن تعیین توانید  بروید. برای این کار می Resource Sheetترل لیست منابع، به نمای برای کن

را انتخاب  Resource Sheetشود  ریبون کلیک کنید و از منویی که باز می Resourceنمای سمت چپ زبانه 

دهد کلیک راست کنید و  را نشان میافزار که نام نما  کنید. راه دیگر این است که روی نوار سمت چپ پنجره نرم

 دهد. نما را نشان می 9-1 شود انتخاب کنید. شکل نما را از منویی که به این ترتیب باز می
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 Resource Sheet: نمای 9-1 شکل

 تمام منابعِ برنامه را در همین صفحه تعریف و تنظیم کنید. توانید  میدهد.  این نما تمام منابع برنامه را نشان می

اولین ردیف خالی کلیک کنید و نام منبع را وارد کنید.  Resource Nameرای ساخت منبع جدید روی فیلد ب

هایی استفاده کنید که خوانا باشند و در آینده باعث سردرگمی نشوند؛ به این مسئله نیز توجه  همیشه از نام

ار خواهند داشت و در نتیجه عناوین باید داشته باشید که احتماال کسان دیگری به جز شما نیز با برنامه سر و ک

 های فارسی نیز استفاده کنید. توانید از عبارت ها نیز خوانا باشد. می برای آن
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مشخص  Typeهای آن را وارد کنید. اولین تنظیم نوع منبع است که در فیلد  بعد از ساخت منبع باید تنظیم

شود و سه نوع منبع را  آن کلیک کنید منویی باز می شود. کنار فیلد فلش کوچکی وجود دارد که وقتی روی می

 (.9-2 ها را انتخاب کنید )شکل دهد تا یکی از آن در اختیارتان قرار می

 
 : انتخاب نوع منبع9-2 شکل

شوند. در این قسمت فقط  های بعدی کتاب توضیح داده می های مربوط به تقویم و هزینه در قسمت تنظیم

 شود که برای منابع کاری کاربرد دارد. ح داده میتنظیم مقدار دسترسی توضی

 تعیین مقدار دسترسی منابع کاری

( باشد، باید مقدار دسترسی آن را هم تعیین کنید. این workاید منبعی کاری )نوع  اگر منبعی که تعریف کرده

فرض  . مقدار پیش)ممکن است تمام نامِ فیلد در عنوان دیده نشود( شود تعیین می Max Unitsمقدار در فیلد 

( یا حتی چهار نیرویی ٪51به معنی یک نیروی تمام وقت، دو نیروی نیمه وقت )هرکدام  ٪111. است 111٪

قصد دارید منبعی برای گروه اگر به عنوان مثال  است که هرکدام یک چهارم روز در اختیار پروژه هستند.

 را وارد کنید. ٪2111ود دارد، باید مقدار نیروی تمام وقت وج 21آرماتوربندها بسازید و در این گروه 

توانید برنامه را تنظیم کنید تا به جای آن از اعداد صحیح استفاده  اگر استفاده از درصد برایتان جالب نیست، می

 (.9-3 بروید )شکل File| Options| Scheduleکند. برای این منظور به 
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 : تنظیم شیوه مقداردهی به منابع کاری9-3 شکل

)عدد صحیح( را  Decimal)درصد( یا  Percentageیکی از دو گزینه  Show assignment units as aقسمت  در

 مشخص خواهد شد. 21با  ٪2111نیروی تمام وقت به جای  21انتخاب کنید. اگر عدد صحیح را انتخاب کنید 

دچار مشکل نخواهند شد و  اند وقتی شیوه نمایش را تغییر دهید هیچکدام از مقدارهایی که قبال وارد شده

 همگی با شیوه نمایش جدید دیده خواهند شد.

تخصیص نامیده  ها اصطالحا اضافه التفاوت آن بیشتر از مقدار تعریف شده باشد، مابهالزم وقتی مقدار منبع 

 ریزی دهنده مشکلی در برنامه تخصیص نتیجه خاصی ندارد، ولی نشان فرض وجود اضافه شود. در حالت پیش می

 کنند. ها را با تسطیح منابع برطرف می تخصیص پروژه است. معموال اضافه

 در ردیفِ منابعی که کاری نباشند غیر فعال خواهد بود. Max Unitsفیلد 
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 تعیین مقدار دسترسی متغیر

کرین ماه ابتدای کار فقط دو تاور کرین خواهد داشت، ولی بعد از آن دو تاور  6دانیم که پروژه در  فرض کنید می

شوند. در این صورت باید  ای در حال اتمام مشغول به کار هستند آزاد شده، به پروژه منتقل می دیگر که در پروژه

و بعد از آن  ٪211ماه ابتدای پروژه  6مقدار دسترسی منبع تاور کرین را متغیر تعریف کنیم، طوری که در 

 باشد. 411٪

وی منبع مورد نظر دابل کلیک کنید تا کادر محاوره شکل های متغیر، ر برای مشخص کردن حداکثر دسترسی

 باز شود. 4-9
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 های منبع : کادر محاوره تنظیم9-4 شکل

فرض  جدولی برای مشخص کردن مقدار دسترسی وجود دارد. به طور پیش Resource Availabilityدر قسمت 

کند و مقدارش  ها مشخص می زمانیک ردیف در این جدول قرار دارد، که حداکثر دسترسی منبع را در تمام 

های دیگری وارد  توانید ردیف شود. اگر مایل باشید می دیده می Max Unitsبرابر با مقداری است که در فیلد 

 توجه کنید. 9-5 های زمانی مختلفی را مشخص کنید. به شکل های بازه کنید و دسترسی
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 های : تعریف دسترسی9-5شکل 

NA  مخففNot Available ت. منظور از اسNA  در این قسمت، نامحدود بودن بازه است. اگر به جدول دقت

آوریل  22است. از آن زمان تا  ٪111مقدار دسترسی  2111شوید که پیش از دهم فوریه  کنید متوجه می

 تعیین شده است. ٪211و بعد از آن  ٪511مقدار دسترسی  2111

 Maxای که تاریخ جاری در آن قرار داشته باشد در  سی بازهوقتی مقدارهای متغیر را وارد کنید، مقدار دستر

Units  .نمایش داده خواهد شد 

 Resource Graphدر ادامه خواهید دید که بهترین راه برای درک وضعیت تخصیص منابع، مراجعه به نمای 

دهد.  ایش میهای مختلف نم است. این نما مقدار دسترسی و مقدارهای تخصیص را به صورت تصویری در تاریخ

های شکل قبل به صورت متغیر تعریف  دهد که مقدار دسترسی آن با تنظیم نمودار منبعی را نشان می 9-6 شکل

 شود. شده بود. مقدار دسترسی با خط مشکی توپر نمایش داده می



   

 

 منابع صیو تخص فی: تعر9فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 216صفحه 

 
 های مختلف : نمایش میزان دسترسی منبع در تاریخ9-6 شکل

که هرکدام در یک مرحله بودند در شکل با دو  یش و کاهش با ایناگر تعجب کرده باشید که چرا مرحله افزا

اند، به این خاطر است که مقیاس کنونی نمودار ماه است و هرکدام از مراحل در میانه  مرحله نمایش داده شده

ش داده ها بود، در شکل نیز با یک مرحله نمای اند. اگر تغییر در ابتدا یا انتهای یکی از ماه ها بوده یکی از ماه

 شد.  می

 دهد. نمودار قبل را بعد از اضافه کردن تعدادی تخصیص نمایش می 9-7 شکل
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 ها در نمودار منبع : نمایش تخصیص9-7 شکل

ای نمایش داده شده است. جایی که میله از خط دسترسی رد شده  ها در هر دوره با میله میزان نیاز تخصیص

 است به معنی وجود اضافه تخصیص است.

 ها اص منابع به فعالیتاختص

توان به تعداد بیشماری  ها اختصاص دهید. هر منبع را می ها را به فعالیت توانید آن پس از تعریف منابع می

 فعالیت اختصاص داد. 
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است که به طور  Resource Nameهای مختلفی وجود دارد. یک راه استفاده از فیلد  برای تخصیص منبع راه

شود. وقتی سلول را انتخاب کنید، فلش کوچکی سمت راست آن نمایش داده  یده میفرض در نمای گانت د پیش

 (.9-8 توانید روی فلش کلیک کنید تا لیست منابعِ موجود نمایش داده شود )شکل . میشود می

 
 : لیست منابع موجود9-8 شکل

د. بعد از این کار نام منابع در در کادر کنار هرکدام از منابع که قصد دارید تخصیص داده شوند عالمت تایید بزنی

 (.9-9 شود )شکل سلول نمایش داده می

 
 : نمایش نام منابع در سلول9-9 شکل
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شود و این بار منابعی که تخصیص داده  اگر دوباره روی فلش کنار سلول کلیک کنید، باز هم لیست منابع باز می

 شود. تایید را بردارید، تخصیص پاک می های شوند. اگر عالمت های تایید متمایز می اند با عالمت شده

توانید به جای انتخاب منبع در لیست، نام آن را به طور دستی نیز تایپ کنید. اگر قبال منبعی با آن نام  می

مراجعه  Resource Sheetفرض ساخته خواهد شد. در این حالت باید به  های پیش تعریف نشده باشد، با تنظیم

 وارد کنید. های منبع را کرده، تنظیم

توجه داشته باشید که اگر قصد دارید بیش از یک منبع را به فعالیتی اختصاص دهید و این کار را در یک مرحله 

این  های نوع فعالیت مسلط باشید؛ تنظیمانجام ندهید، با مشکالتی مواجه خواهید شد. برای این کار باید به 

 توضیح داده خواهد شد. 11فصل مهارت در 

کلیک  Resource| Assignments| Assign Resourcesیگر برای تخصیص منابع، این است که روی یک راه د

 کند. نیز این کار محاوره را باز می Alt+F10میانبر  باز شود. 9-11 کنید تا کادر محاوره شکل
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 : کادر محاوره تخصیص منبع9-11 شکل

توان محتوای آن را فیلتر نیز کرد. نکته  رچند که میدهد، ه فرض تمام منابع را نشان می این کادر به طور پیش

های مختلف را در جدول گانت انتخاب  توانید فعالیت مهم این است که در زمان باز بودن این کادر محاوره می

دهد. در نتیجه نیازی نیست  کنید و در این صورت کادر محاوره تخصیص نیز اطالعات همان فعالیت را نشان می

 خصیص منابع دایما این کادر محاوره را باز کنید و ببندید.که در زمان ت

برای تخصیص منبع با کمک کادر محاوره تخصیص، فعالیت را در نمای گانت و منبع را در کادر محاوره 

شود. فیلد  کلیک کنید. با این کار تخصیص انجام می Assignانتخاب و بعد از آن روی دکمه تخصیص منبع 

Units  دهد.  میزان تخصیص را نشان میکادر محاوره 
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 Unitsتوانید میزان تخصیص را تغییر دهید. برای این کار مقدار مورد نظر خود را در فیلد  اگر مایل باشید می

کادر محاوره تخصیص وارد کنید. اگر قبال منبعی را تخصیص نداده باشید و یکباره مقدار تخصیص را در فیلد 

Units یز مشکلی به وجود نخواهد آمد و تخصیص شکل خواهد گرفت.کادر محاوره وارد کنید ن 

توانید  شود. می نوشته می Resource Namesوقتی مقدار تخصیص واحد نباشد، مقدارش داخل آکوالدی در فیلد 

 (.9-11 هایی با مقدارهای غیر واحد را به همین ترتیب داخل فیلد تایپ کنید )شکل تخصیص

 
 Resource Namesتخصیصِ غیر واحد در فیلد : نمایش مقدارهای 9-11 شکل

کادر  Replaceو  Removeاگر فعالیت و منبعی را انتخاب کنید که قبال به هم تخصیص داده شده باشند، دکمه 

شود )فعالیت و منبع پاک  کلیک کنید تخصیص پاک می Removeاگر روی  شوند. محاوره تخصیص فعال می

توانید منبع دیگری را جانشین منبع قبلی کنید. این ابزار به این  کنید میکلیک  Replaceشوند(. اگر روی  نمی

 ،های فعالیت خاطر وجود دارد که وقتی منبعی را پاک کنید و منبع دیگری را اضافه کنید، بسته به تنظیم

 افتد که ممکن است برای مفهوم جانشین کردن مناسب نباشند. های مختلفی می اتفاق

شود از  ها نیز منبع اختصاص دهید. با این حال معموال پیشنهاد می فعالیت ها، به خالصه فعالیت توانید عالوه بر می

 کند. این کار خودداری کنید، زیرا کنترل برنامه را بسیار مشکل می

 ها تخصیصکنترل 

 (.9-12 دهد )شکل هر فعالیت را کنار نمودار نشان میهای  فرض نام و مقدار تخصیص نمودار گانت به طور پیش
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 : نمایش نام و مقدار منابع در نمودار گانت9-12شکل 

 در پراجکت سه مفهوم کلی وجود دارد و بیشتر عناصر اطالعاتی اعضایی از یکی از این سه مفهوم هستند:

 ها ستون ها و مایل فعالیت ها، خالصه فعالیت 

 منابع 

 ها تخصیص 

ها محدودتر است.  مختلفی دید، ولی دسترسی به تخصیص توان در نماهای ها و منابع را به راحتی می فعالیت

 منظور از تخصیص، ارتباطِ منطقیِ بین یک فعالیت و یک منبع است. 
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هستند. نمای اول لیستی از منابع  Task Usageو  Resource Usageدهند،  ها را نمایش می نماهایی که تخصیص

هاست که  اند. نمای دوم لیستی از فعالیت داده شده نمایش انهایش ها تخصیص است که زیرمجموعه هریک از آن

 (.9-13 شوند )شکل زیرمجموعه هر فعالیت منابعش دیده می

      
 Resource Usageو  Task Usageوضعیت یک برنامه در دو نمای : 9-13شکل 

ستند و نه شوند تخصیص ه نمایش داده می Task Usageهای  توجه داشته باشید که آنچه زیرمجموعه فعالیت

ها از بین خواهند رفت. همین  ها را پاک کنید منابعی پاک نخواهند شد و فقط تخصیص منبع، در نتیجه اگر آن

ای ندارند و چون ارتباطی بین  ها نام جداگانه نیز وجود دارد. تخصیص Resource Usageمسئله در مورد نمای 

اشند با نام منبع و اگر در نمای منابع باشند با نام ها ب یک منبع و یک فعالیت هستند، اگر در نمای فعالیت

 شوند. فعالیت سوی دیگر تخصیص مشخص می

و در  فرض در نما وجود ندارد دهد. این فیلد به طور پیش میزان تخصیص را نشان می Assignment Unitsفیلد 

 صورت نیاز باید آن را به جدول اضافه کنید.



   

 

 منابع صیو تخص فی: تعر9فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 224صفحه 

مند، این است که محور افقی جدول زمان  مند وجود دارد. منظور از زمان ندر سمت راست این دو نما جدولی زما

دهد. باالی جدول نیز مقیاس زمانی آن نشان  های مختلف نشان می است و مقدار یک یا چند فیلد را در زمان

 شود که ماهیت و شیوه تنظیم آن تفاوتی با مقیاس زمانی نمودار گانت ندارد.  داده می

 Workمند نیز دارند. به عنوان مثال وقتی وارد یکی از نماهای گفته شده بشوید، فیلد  خه زمانبرخی فیلدها نس

شود و در  های معمول نمایش داده می مند این فیلد در جدول مند خواهید دید. نسخه غیر زمان را در حالت زمان

 مند ندارند.  نسخه زمان Durationدهد. فیلدهای دیگری مانند  آن حالت مقدار کار تاریخی خاص را نشان می

 مند بیشتر آشنا خواهید شد. در ادامه کتاب با جدول زمان

 ها تخصیص کنترل اضافه

بندی برنامه کامل شود و منابع را هم تعریف کنید و تخصیص دهید، باید وجود  که زمان بعد از این

 اید آن را به نحوی حل کنید.ها را کنترل کنید. اگر اضافه تخصیصی وجود داشته باشد، ب تخصیص اضافه

هایی که از آن منبع استفاده  تمام فعالیت Indicatorsتخصیص داشته باشد، در ستون  اگر یکی از منابع اضافه

 به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.  کنند عالمت  می

 شته باشند عالمت تخصیص دا منابعی که اضافه Indicatorsبروید نیز در فیلد  Resource Sheetاگر به نمای 

 شوند. وجود خواهد داشت. کل ردیف این منابع نیز به جای مشکی با رنگ قرمز نمایش داده می

 یک راه دیگر، مراجعه به نمودار منابع است.
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 نمودار منابع

تخصیصی وجود داشته  ها است. اگر اضافه مراجعه به نمودار منابع راه بسیار خوبی برای کنترل وضعیت تخصیص

تر از آن این است که وضعیت نامناسب توزیع کار منابع را نیز  در این نمودار دیده خواهد شد. ولی مهم باشد

کار باشد و دوباره کار آن  توان کشف کرد. اگر منبعی چند ماه کار داشته باشد و بعد از آن چندین هفته بی می

ن افراد را برای مدت چند هفته تعدیل و بعد توا دهد، زیرا معموال نمی آغاز شود، وضعیت نامطلوبی را نشان می

 حلی یافت. دوباره استخدام کرد. در این صورت باید برنامه را بازبینی کرد و راه

 (.9-14 بروید )شکل Resource Graphبه نمای  برای کنترل نمودارها

 
 : نمودار یکی از منابع9-14شکل 

های باال و پایین  شود. وقتی فلش کارکردش نمایش داده میدر این نما، یکی از منابع همراه با نمودار میزان 

 ، نمودار سایر منابع نمایش داده خواهند شد.یا چرخ ماوس را بچرخانید صفحه کلید را بفشارید
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شود. نمودار آن در سمت راست قرار دارد.  نام منبع به همراه راهنمایی کوچک در سمت چپ نما نشان داده می

 فرض عناصر زیر وجود دارند: پیش در این نمودار به طور

 دهد که در فیلد  : این خط میزان دسترسی منبع را نشان میخط افقی مشکی توپرMax Units  یا

شود. این خط در حالت معمولی خطی صاف است، که  های منبع مشخص می در کادر محاوره تنظیم

کرده باشید، شکستگی خواهد دهنده دسترسی ثابت است. ولی اگر میزان دسترسی متغیر تعریف  نشان

 داشت.

 دهد. : تاریخ روز را نشان مییا سبز خط عمودی نارنجی 

 دهد. دوره در مقیاس زمانی باالی نمودار  هر میله میزان تخصیص یک دوره را نشان می :ها میله

های طوالنی دارند  های معمولی که مدت زمان فرض روز است. در پروژه شود و به طور پیش مشخص می

 تر خواهد بود. تری مانند هفته یا ماه مناسب های طوالنی تفاده از دورهاس

 هایی است که  دهنده مقدار تخصیص ها نشان رنگ میله های آبی قسمت :ها رنگ میله های آبی قسمت

 زیر خط دسترسی قرار دارند.

 ی است های دهنده مقدار تخصیص ها نشان های قرمزرنگ میله قسمت :ها های قرمزرنگ میله قسمت

 دهد. ها را نشان می تخصیص که باالی خط دسترسی قرار دارند. به عبارت دیگر این قسمت اضافه

 ها جدول کوچکی وجود دارد و مقدار عددی مقدار تخصیص هر میله  پایین میله :جدول پایین صفحه

 دهد.  را زیر آن نشان می

هایی که داده شد در  کند. توضیح را تعیین میکادر بازشویی وجود دارد که محتوای نمودار  Format| Dataدر 

توان ترسیم کرد و اطالعات دیگری را به صورت  بود؛ عالوه بر آن نمودارهای دیگری نیز می Peak Unitsمورد 

 تصویری دریافت کرد.
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Peak Units کند. یعنی اگر به عنوان مثال دوره زمانی های زمانی را گزارش می حداکثر تخصیص هریک از دوره 

آن  Peak Unitsباشد،  ٪311و فقط در یکی از روزهای آن  ٪111ماه باشد و میزان تخصیص در تمام مدت ماه 

اضافه کنید و همین اطالعات را دریافت کنید  Resource Sheetرا به  Peakتوانید فیلد  میخواهد بود.  ٪311ماه 

 (.9-15 )شکل

 
 Resource Sheetبه نمای  Peakاضافه کردن فیلد  :9-15 شکل

کند، در حالی  مند عمل می غیرزمان Resource Sheetدر نمای  Peakتوانید حدس بزنید فیلد  همانطور که می

توان به یکی از  مندِ آن موجود باشند که نمودار ترسیم شده است. بنا بر این می های زمان که قاعدتا باید داده

 مند آن را دید.  رفت و مقدار زمان Resource Usageیا  Task Usageمند، یعنی  نماهای زمان

را  Detail Stylesشود  مند کلیک راست کرده، از منویی که باز می برای اضافه کردن فیلد به نما روی جدول زمان

 باز شود. 9-16 انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل
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 ندم مند جهت نمایش در جدول زمان : کادر محاوره انتخاب فیلدهای زمان9-16 شکل

کلیک کنید. برای حفظ سادگی جدول  Showرا در لیست سمت چپ انتخاب کرده، روی  Peak Unitsگزینه 

کلیک کنید.  OKکلیک کنید. بعد از آن روی  Hideرا در لیست سمت راست انتخاب کرده، روی  Workگزینه 

 (.9-17 نید )شکلمند ببی های مختلف را در جدول زمان توانید میزان تخصیص دوره به این ترتیب می



   

 

 منابع صیو تخص فی: تعر9فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 229صفحه 

 
 مند : نمایش میزان تخصیص در جدول زمان9-17 شکل

 مفهوم کار

در به فعالیتی اختصاص دهید،  ٪211شود. اگر منبعی را با میزان تخصیص  به ازای هر تخصیص، کاری ایجاد می

 8استاندارد روزی  هر روز به اندازه دو نیروی کاری تمام وقت کار انجام خواهد شد. هر نیروی تمام وقت با تقویم

شود.  ساعت کار برای فعالیت تعریف می 16دهد )به جز روزهای تعطیل(. در نتیجه روزی  ساعت کار انجام می

وضعیت فعالیتی که  9-18 ساعت کار برای آن تعریف خواهد شد. شکل 32اگر فعالیت دو روزه باشد، مجموعا 

 دهد. مثال زده شد را نشان می
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 کار و تخصیص:  ارتباط 9-18 شکل

ها را در سمت  مند( و مجموع آن این شکل میزان تخصیص و مقدار کار روزانه را در سمت راست )جدول زمان

 دهد. همان فعالیت را بعد از تخصیص یک منبع دیگر نشان می 9-19 دهد. شکل چپ )جدول معمولی( نشان می

 
 : تخصیص دو منبع به یک فعالیت9-19 شکل

ساعت کار ایجاد کرده  16ساعت و مجموعا  8است و در نتیجه روزی  ٪111د تخصیص دوم بینی همانطور که می

شود  هایش و این مقدار در جدول سمت چپ دیده می مقدار کار فعالیت برابر است با مجموع کار تخصیصاست. 

ل و روز دوم کند. روز او سازی می ای را خالصه مند مقدارهای دوره ساعت(. ردیف فعالیت در جدول زمان 48)

 ساعت کار دارند. 24هرکدام 
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 تاخیرِ تخصیص

ها اضافه کنید. این فیلد فاصله بین شروع شدن کار  را به جدول تخصیص Assignment Delayتوانید فیلد  می

ها  فرض صفر است، در نتیجه کار تمام تخصیص دهد. مقدار آن به طور پیش فعالیت و کار منبع را نشان می

به تخصیص دهد که  فعالیت مثال قبل را در حالتی نشان می 9-21 شود. شکل عالیت شروع میهمزمان با کار ف

 دوم آن یک روز تاخیر داده شده است.

 
 : ایجاد تاخیر در تخصیص9-21 شکل

دهد. چون این تغییرات بعد  دهد که تخصیص دوم در روز اولِ فعالیت کاری انجام نمی مند نشان می جدول زمان

اند، مقادیر تخصیص اول به طور خودکار اصالح نشده است و کار آن به همان دو روز  ل انجام شدهاز تخصیص او

 کند. های فعالیت مشخص می اول محدود شده است. رفتارهای اینچنینی را تنظیم

ناسب های م توانید فعالیت را به دو یا چند فعالیت با توالی اگر الزم باشد که تاخیری در تخصیص ایجاد کنید، می

ماند و کنترل آن  تر باقی می های بدون تاخیر بدهید. در این حالت برنامه ساده خرد کنید و به هریک تخصیص

 مشکل کمتری در پی خواهد داشت.
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 ها توزیع تخصیص

سازی شده باشد. برای این کار به  هایی بسازید که رفتارشان کامال اختصاصی توانید تخصیص اگر مایل باشید می

های  فعالیت مثال 9-21 ای هر تخصیص را مشخص کنید. شکل مند بروید و مقدار کار دوره اول زمانیکی از جد

 دهد. قبل را بعد از ویرایش کارهای روزانه اولین تخصیصش نشان می

 
 : ویرایش مقدار کار روزانه تخصیص اول9-21 شکل

مند وارد شده است. به تناظر این تغییر  ندر این مثال مقدار کار روزانه تخصیص اول به طور دستی در جدول زما

 هایی آیکن  چنین تخصیص Indicatorsمیزان تخصیص روزانه هم به طور خودکار تنظیم شده است. در فیلد 

 شود. نمایش داده می

ها  های زیرمجموعه توالی توانید فعالیت را به چند فعالیت خرد کنید و به هریک از فعالیت به جای این کار نیز می

ها حالت دلخواهتان را بسازد. امتیاز این کار در این است  های خاص خود را بدهید تا ترکیب آن و میزان تخصیص

 رود.  که سادگی برنامه از بین نمی

 ها را از بین نبرید. شود که حالت ساده تخصیص به طور کلی پیشنهاد می
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 ها تقویمتنظیم : ۱۱ فصل

ها نیز عناصر بسیار مهم و موثری هستند و  بندی نیستند. تقویم ل موثر بر زمانها تنها عوام روابط، قیدها و فرجه

هایتان بسیار موثرتر  گیرد و برنامه ها را به خوبی به کار بگیرید امکانات فراوانی در اختیارتان قرار می اگر آن

 خواهند بود.

روزهای تعطیل، یعنی روزهایی که  کند؛ در نتیجه های کاری تک تک روزها را مشخص می هر تقویم تعداد ساعت

داند که  به این ترتیب برنامه می شوند. های کاری مشخص می های کاریشان صفر است نیز در تقویم ساعت

 شود.  در روز دوم نوروز تمام نمی ،شود فعالیتی که نیاز به چهار روز کار دارد و بیست و هشتم اسفند آغاز می

 انواع تقویم

رود.  ها به شمار می فرض تمام فعالیت د. این تقویم، تقویم رایج در اکثر کارها است و پیشهر پروژه تقویمی دار

 برای کارها.فرض  پیشتقویمی پس به یاد داشته باشید که تقویم پروژه چیزی نیست جز 

با سایر  ها کند. گاهی روند کاری برخی فعالیت اگر برای فعالیتی تقویم تعریف نشود، از تقویم پروژه استفاده می

ای تعریف کرد. مثال اگر کارگاهی سه  های جداگانه ها تقویم ها متفاوت است و در نتیجه باید برای آن فعالیت
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های  ساعته خواهد بود. ولی ممکن است از بتن آماده استفاده کند و ماشین 24شیفت کامل دارد، تقویم پروژه 

ای در  ساعته 8ریزی تقویم  های بتن ه باید برای فعالیتها اجازه تردد داشته باشند، در نتیج حمل بتن فقط شب

 شب تعریف کرد.

عالوه بر تقویم پروژه و تقویم فعالیت، تقویم منبع نیز وجود دارد. هر منبع تقویمی دارد که شیوه کارکرد آن را 

دو  فرض اشتراک آن کند. اگر در یک تخصیص تقویم منبع و فعالیت یکسان نباشد، به طور پیش مشخص می

 5های کاری تخصیص را مشخص خواهد کرد. به عنوان مثال اگر تقویم فعالیتی حکم کند که از  تقویم ساعت

 8صبح تا  8صبح کار کند و منبعی به آن اختصاص داده شده باشد که تقویمش حکم کند از  5بعدازظهر تا 

برابر با روزی تخصیص از این نوع  ٪111شب خواهد بود. بنا بر این  8بعدازظهر تا  5ها  شب کار کند، اشتراک آن

 ساعت کار خواهد بود. 3

 طراحی تقویم

های تقویم  ای که باید در نظر داشته باشید این است که تعطیلی طراحی تقویم اهمیت زیادی دارد. اولین نکته

 پروژه را اصالح کنید. 

ه هستند. بسته به نوع پروژه باید ساعت 8در تقویم استاندارد روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل و سایر روزها 

های هفتگی را از  ها را به پنجشنبه و جمعه منتقل کنید، پنجشنبه را نیمه تعطیل کنید یا کال تعطیلی تعطیلی

 تقویم بردارید.

 ساعت کار )یا مقدار مناسب دیگری( تعریف کنید.  4ها باید در آن  برای نیمه تعطیل کردن پنجشنبه

ها را تعطیل  توانید تمام جمعه ها تعطیل هستند. در چنین مواردی می ته در میان جمعهها یک هف بعضی پروژه

 های کاری را به عنوان حاشیه اطمینان تعبیر کنید.  کنید و جمعه
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تعطیل هستند. این تعطیلی تاثیر فراوانی بر پروژه دارد و حتما باید آن  ها در نوروز مدت قابل توجهی اکثر پروژه

شوند و پس از مدتی  ریزی می . اگر چنین کاری نکنید، کارهای مختلفی برای آن روزها برنامهرا وارد کنید

 شود.  ماندگی کاذبی در برنامه گزارش می عقب

های رسمی دیگر را هم در تقویم وارد کنید. اگر به  بسته به حساسیت پروژه ممکن است الزم باشد که تعطیلی

ها را دگرگون  نترل شود، دو یا سه روز تعطیلی در یک هفته ارزیابیعنوان مثال قرار است پروژه هفتگی ک

 کند و باید وارد شوند. می

 سازی راندمان کاری پیاده

های ساخت معموال در  های مختلف را نیز مشخص کنید. پروژه ها راندمان کاری فصل توانید با کمک تقویم می

کنند و در نتیجه یکسان در نظر گرفتن  دیگر کار میهای  درصد کمتر از فصل 51تا  11زمستان با راندمانی 

 بینانه خواهد بود. های دیگر کامال غیر واقع هایی با فصل چنین پروژه زمستانِ

دهند. به عنوان مثال اگر تعداد زیادی اجرای ستونِ یکسان  ها تاثیر می زمان ریزان راندمان را در مدت برخی برنامه

کنند. این  روزه وارد می 4روزه و سایرین را  5گیرند را  ه در فصل زمستان قرار میهایی ک در پروژه وجود دارد، آن

توان اطمینان داشت  شود و معموال نمی ها دایما جابجا می اجرای فعالیتتاریخ انتخاب زیاد مناسب نیست، زیرا 

هایی در برنامه  نحرافشود. به عنوان مثال ممکن است ا که فعالیت خاصی در زمستان یا خارج زمستان انجام می

اند را به بهار سال بعد منتقل کرده باشد. در  هایی که قبال در زمستان بوده ایجاد شده باشد و تعدادی از فعالیت

ها کماکان طوالنی خواهد بود و مدت برنامه به طور کاذب زیاد نشان داده  این صورت مدت زمان آن فعالیت

 اند نیز مقدارهای مناسبی نخواهند داشت. از پاییز به زمستان منتقل شدههایی که  شود. از طرف دیگر فعالیت می

ها این است که راندمان کار  سازی راندمان کاری، استفاده از تقویم است. اگر نتیجه تحلیل بهترین راه برای پیاده

به این ترتیب ساعت تبدیل کنید.  4/6ساعت به  8یابد، روزهای کاری زمستان را از  کاهش می ٪21در زمستان 
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ممکن است تمام  شود. ریزی می برنامه ٪81هر فعالیتی که در زمستان قرار بگیرد به طور خودکار با راندمان 

توانید تقویم مجزایی برای راندمان  های پروژه تحت تاثیر سرمای زمستان نباشند. در این صورت می فعالیت

 گیرند نسبت دهید.  اثیر میهایی که از سرما ت زمستان بسازید و آن را به فعالیت

 تعیین تقویم پروژه

ها  ها و منابع است. مقدار فیلد تقویم فعالیت فرض برای فعالیت همانطور که گفته شد، تقویم پروژه، تقویم پیش

. به این ترتیب هرگاه تقویم پروژه شود تقویم پروژه به فعالیت حاکم باشد باعث میدارد که  Noneای به نام  گزینه

هایی که تقویم مستقل نداشته باشند نیز به طور خودکار تغییر خواهد  بندی تمام فعالیت ییر دهید، زمانرا تغ

جدیدی تعریف کنید، مقدار فیلد تقویم آن برابر با تقویم پروژه منبع ای ندارند و هرگاه  چنین گزینه منابعکرد. 

منابعی که بعد از آن تعریف شوند تحت فقط د و کن خواهد شد. این مقدار بعد از تغییر تقویم پروژه تغییر نمی

تاثیر قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی اگر الزم باشد باید تقویم تک تک منابع را به طور دستی اصالح 

 کنید.

 (.11-1 را اجرا کنید )شکل Project| Properties| Project Information برای تعیین تقویم پروژه
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 Project Informationره : کادر محاو11-1شکل 

هایی که در سیستم یا برنامه تعریف شده  مشخص کنید. تمام تقویم Calendarتقویم مورد نظر خود را در کادر 

 باشند در این کادر قابل دسترسی خواند بود.
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 ها فعالیتتعیین تقویم 

فرض در  ها به طور پیش ام فعالیترا به جدول اضافه کنید. تم Task Calendarها، فیلد  برای تعیین تقویم فعالیت

توانید مقدار  شود از تقویم پروژه استفاده کنند. اگر مایل باشید می دارند، که باعث می Noneاین فیلد مقدار 

 دیگری به این فیلد اختصاص دهید.

تعیین نیز قابل  Task Informationو کادر محاوره  الوه بر فیلد گفته شده، در فرم پایین صفحهنوع تقویم ع

 است.

 تعیین تقویم منابع

را به جدول منابع اضافه کرده، مقدارهای مورد نظر خود را در آن  Base Calendarبرای تعیین تقویم منابع، فیلد 

زبانه  Change Working Timeتوانید روی منبع دابل کلیک کنید و روی دکمه  عالوه بر آن می وارد کنید.

General شود کادری به نام  ای که بعد از آن باز می شود کلیک کنید. در کادر محاوره میای که باز  کادر محاوره

Base Calendar توانید تقویم مناسب را در آن مشخص کنید. وجود دارد که می 

 ها تقویم تخصیص

ای ندارند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، تقویمی که به هر تخصیص حاکم  ها تقویم جداگانه تخصیص

را به  Ignore Resource Calendarتوانید فیلد  ها و منابع است. اگر مایل باشید می ، اشتراک تقویم فعالیتاست

های چنین  دهید. در تخصیص Yesهای مورد نظر به آن مقدار  و در فعالیت کنیدها اضافه  جدول فعالیت

 ندان کاربردی نیست.البته این حالت چ از تقویم فعالیت استفاده خواهد شد.فقط  هایی فعالیت
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 ساخت تقویم

های  های قبل دیدید که برای تعیین تقویم هرکدام از عناصر، کادر بازشویی وجود دارد که تقویم در قسمت

های  های گفته شده را ویرایش کنید یا تقویم توانید تقویم دهد. اگر مایل باشید می تعریف شده را نشان می

 شوند. های جدید نیز به لیست اضافه می مجدیدی بسازید، که در این صورت تقوی

شوند و تاثیری در  فرض در فایل پروژه ذخیره می کنید به طور پیش سازید و ویرایش می هایی که می تقویم

 23فصل ها را عمومی کنید. برای کسب اطالعات در این مورد به  توانید این تقویم های دیگر ندارند. می برنامه

 مراجعه کنید.

ی که قبال به عناصری تخصیص داده شده باشد را ویرایش کنید، تغییرات آن به طور خودکار در تمام اگر تقویم

 موارد اعمال خواهد شد.

 باز شود. 11-2ا اجرا کنید تا کادر محاوره شکل ر Project| Change Working Time ها برای مدیریت تقویم
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 ها : کادر محاوره تنظیم تقویم11-2 شکل
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 باز شود. 11-3کلیک کنید تا کادر محاوره شکل  Create New Calendarتقویم جدید، روی برای ساخت 

 
 : کادر محاوره ساخت تقویم جدید11-3شکل 

را  Make a copy ofهای موجود بسازید، باید گزینه  اگر مایل باشید که تقویم جدید را بر مبنای یکی از تقویم

 Create new baseدر روبروی آن مشخص کنید. در غیر این صورت گزینه انتخاب کرده، تقویم مورد نظر را در کا

calendar  .را انتخاب کنید 

تقویم جدید در تمام کادرهای با این کار کلیک کنید.  OK، روی Nameبعد از وارد کردن نام تقویم در کادر 

 ها وجود خواهد داشت. بازشوی مربوط به تقویم

 Change Working Timeکه در باالی کادر محاوره  For Calendarادر بازشوی برای ویرایش تقویم، آن را در ک

 شوند. های تقویم در کادر نمایش داده می قرار دارد انتخاب کنید. با این کار تنظیم

-4در قرار دارد مراجعه کنید )شکل که در پایین کا Work Weeksهای کلی تقویم، به زبانه  برای تعیین تنظیم

11.) 
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 Work Weeks: زبانه 11-4شکل 

شود، محدودیتی برای شروع و پایان آن  همیشه در این زبانه وجود دارد. همانطور که دیده می [Default]گزینه 

 که گزینه دیگری پس از آن تعریف شده باشد. شود، مگر این وجود ندارد، در نتیجه به کل تقویم اعمال می

-5کلیک کنید. با این کار کادر محاوره شکل  Detailsب کرده، روی های گزینه، آن را انتخا برای کنترل تنظیم

 باز خواهد شد. 11
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 های گزینه تعریف تقویم : تنظیم11-5شکل 

 های کاری آن را در لیست سمت راست وارد کنید. را انتخاب کرده، ساعتروزهای هفته در این کادر تک تک 

 Set day(s) to theseشود. اگر  د، آن روزِ هفته غیر کاری میرا انتخاب کنی Set days to nonworking timeاگر 

specific working times های کاری  های کاری را در جدول وارد کنید. ساعت توانید ساعت را انتخاب کنید، می

دهد  تقویم را در حالتی نمایش می 11-6 بعدازظهر است. شکل 5بعدازظهر تا  1ظهر و  12صبح تا  8استاندارد 

 روز شنبه آن تبدیل به یک روز کاری معمولی شده است. که
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 : تبدیل روز شنبه به یک روز کاری معمولی11-6 شکل

 کلیک کنید تا از کادر محاوره خارج شوید.  OKها روی  پس از مشخص کردن تنظیم

ها را  بازه [Default]های زمانی مختلفی مشخص کنید. برای این کار باید پس از  توانید این تنظیم را برای بازه می

 توجه کنید. 11-7 تعریف کنید. به عنوان مثال به شکل
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 های مختلف : تعریف بازه11-7 شکل

کند. سایر  تعیین می 2111ها را در سال  تنظیم D2و  2111تنظیم روزهای هفته را در سال  D1در این حالت 

 شوند. تعیین می [Default]ها با  بازه

مشخص شده در رت دیگر استثناهایی برای روندکلیِ تقویم را وارد کنید، یا به عبا اگر قصد دارید تعطیالت

 (.11-8مراجعه کنید )شکل  Exceptionsمشخص کنید، باید به زبانه  Work Weeksهای زبانه  گزینه
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 : تنظیم استثناهای تقویم11-8شکل 

ر فیلدهای مربوطه وارد کنید. بعد از آن روی ، شروع و پایان آن را دبسازیدچه در نظر دارید ای برای آن گزینه

Details  باز شود. 11-9کلیک کنید تا کادر محاوره شکل 
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 : کادر محاوره تنظیم استثناهای تقویم11-9شکل 

های روزانه، هفتگی،  کند. برای این کار گزینه را مشخص میتعطیلی ، شیوه تکرار Recurrence patternقسمت 

تر را در سمت راست وارد کنید. به  های دقیق توانید تنظیم ود دارد. پس از انتخاب واحد، میماهیانه و سالیانه وج
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را انتخاب کنید. بعد از  Weeklyها تعطیل است، گزینه  عنوان مثال، اگر پروژه مورد نظر یک هفته در میان جمعه

 (.11-11را انتخاب کنید )شکل  2و  Fridayهای سمت راست،  آن در گزینه

 
 ها به طور یک هفته در میان : انتخاب جمعه11-11ل شک

توانید تاریخ  شود. برای مشخص کردن پایان محدوده می مشخص می Range of recurrenceمحدوده تکرار در 

 پایان یا تعداد تکرار را مشخص کنید.

 Set workingت های مشخص شده در دو قسمت گفته شده را در باالی کادر، قسم های کاری روز در پایان ساعت

times for these exceptions .وارد کنید 

 ویرایش تقویم منابع

را ویرایش کنید. این کار معادل این ها  آنتوانید به جای ساخت تقویم جدید و اختصاص آن به منابع، تقویم  می

افته باشد. به آن اختصاص ی ه،ویرایش شده از تقویم اختصاص یافته به آن منبع ساخته شد است که یک کپیِ

گذاری کنید و برای هر منبعی که  ها را بسازید و نام بهتر است از این روش استفاده نکنید و به جای آن تقویم

 الزم بود به کار ببرید.
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 Resource، روی منبع دابل کلیک کنید تا کادر محاوره اگر مایل بودید تقویم منابع را مستقیما ویرایش کنید

Information ه زبانه باز شود. بGeneral  رفته، رویChange working time  کلیک کنید تا کادر محاوره ویرایش

 تقویم باز شود. عملکرد این کادر محاوره مانند کادرهای توضیح داده شده در قسمت قبل است.

 ها عملکرد تقویم

شود.  وژه شناخته میبه عنوان تقویم آن پر Standardفرض تقویم  سازید، به طور پیش وقتی برنامه جدیدی می

اگر الزم است که از تقویم دیگری به عنوان تقویم پروژه استفاده کنید، بهتر است که آن را در ابتدای کار تنظیم 

 کنید.

شود. هرگاه تقویم  اعمال مییعنی تقویم پروژه به آن ، است Noneسازید، مقدار فیلد تقویم آن  هرگاه فعالیتی می

شود. تمام منابع نیز به طور  نیز اعمال می یی که تقویم مجزا نداشته باشندها لیتبه فعا  پروژه تغییر کند،

شوند، ولی اگر تقویم پروژه را تغییر دهید، به منابعی که قبال ساخته شده  فرض با تقویم پروژه ساخته می پیش

 ها را جداگانه تنظیم کنید. و الزم است که آنشود  نمیباشند اعمال 

شوند. به عنوان مثال اگر تقویم  ریزی می اقد منبع باشند، تنها بر اساس تقویم فعالیت برنامههایی که ف فعالیت

تبدیل کنید، طول مدت اجرای آن یک سوم خواهد شد،  Hours 24بوده است را به  Standardفعالیتی که قبال 

برابر آن کار تعریف کرده است سه  Hours 24ساعت کار در روز دارد، در حالی که تقویم  8زیرا تقویم استاندارد 

 (.11-11)شکل 
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 های متفاو  : دو فعالیت مشابه با تقویم11-11شکل 

دهد، در  را نشان می کاری روز 6برای هر دو فعالیت مدت  Durationشود، فیلد  همانطور که در شکل دیده می

روزشمار امتداد یافته  روزِ 2فقط  و فعالیت دوماست به خود اختصاص داده زِ روزشمار رو 6حالی که فعالیت اول 

 . است

توجه داشته باشید که مدت زمان هر دو فعالیت بر حسب دقیقه ذخیره شده است. این مقدار بر اساس تقویم 

از معیار دیگری  Durationها در فیلد  شوند، در حالی که برای نمایش آن ها به روزهای تقویم ترجمه می فعالیت

 شود. است استفاده می که واحدهای تبدیل زمانی

شود. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، هر  ها منبع اختصاص دهید، پیچیدگی بیشتر می اگر به فعالیت

های فعالیت و منبع مشترک است کار خواهد کرد. به  فرض در مدت زمانی که بین تقویم تخصیص به طور پیش

 را در نظر بگیرید. 11-12عنوان مثال برنامه 
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 : اضافه کردن منبع به فعالیت11-12کل ش

تقویم استاندارد اختصاص با  یمنبع اولاین برنامه دقیقا مانند هم هستند، با این تفاوت که به فعالیت  دو فعالیتِ

، برابر با تقویم استاندارد است، در نتیجه عمال مانند این Hours 24داده شده است. اشتراک تقویم استاندارد و 

سه برابر فعالیت اول در تقویم امتداد یافته یت دوم با تقویم استاندارد عمل کند. به همین خاطر است که فعال

 است.

افتد و پیش از این توضیح داده شد  در مورد اتفاقاتی که در زمان تخصیص منبعی با تقویم جداگانه به فعالیت می

 .Fixed Durationهای نوع  استثنایی هم وجود دارد: فعالیت

 شوند. ها در فصل آینده توضیح داده می فعالیت انواع
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 تعیین نوع فعالیت: ۱۱ فصل 

های فاقد منبع است. یکی از این  کنند بیشتر از برنامه هایی که از منبع استفاده می های برنامه پیچیدگی

 رسی خواهد شد. آید و در این فصل بر ها به تاثیر نوع رابطه در تعدیل تغییرهایی است که به وجود می پیچیدگی

شود و با مقدار جدید در  اگر فعالیتی منبع نداشته باشد و مدت زمان آن را تغییر دهید، صرفا مدت آن اصالح می

هایی به  گیرد. ولی اگر فعالیت منبع داشته باشد و مدت زمان آن را تغییر دهید سوال بندی قرار می روند زمان

که مقدار  تر تمام کند؟ یا این ز گذشته کار کند و در نتیجه کار را سریعآید؛ آیا قرار است منبع بیشتر ا وجود می

شود؛ آیا قرار است منابع  هایی مطرح می کار کم شده است؟ اگر منبع جدیدی به فعالیت اضافه کنیم نیز سوال

 ایم؟  قبلی کمتر کار کنند؟ آیا کار فعالیت بیشتر شده است و برای جبران آن منبع را اضافه کرده

 کند.  ها را مشخص می تنظیم نوع رابطه پاسخ به این نوع سوال

 های ساده در برنامه ها تنظیم

های ساده را بدون منابع تنظیم کنید. ولی اگر الزم بود که منبع نیز اضافه کنید و به هر دلیل  بهتر است برنامه

 تنظیم را انجام دهید: دواین توانید  های پیشرفته این فصل را بیاموزید، می قصد نداشتید مهارت
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  نوع فعالیت راFixed Duration .تعیین کنید 

  حالتEffort Driven .فعالیت را غیر فعال کنید 

ها را انتخاب  ها، کل فعالیت تر است. برای تعیین تنظیم رفتار برنامه در این حالت به انتظار اکثر افراد نزدیک

ای که باز شده است  کادر محاوره Advancedکنید. به زبانه کلیک  Task| Properties| Informationکرده، روی 

 را غیر فعال کنید. Effort Drivenرا انتخاب کنید و گزینه  Fixed Durationگزینه  Task typeبروید، در 

 ها و منابع رابطه فعالیت

باشد.  ٪111 عامل اصلی پیچیدگی، تغییر منابع است. فرض کنید فعالیتی دارای یک منبع با میزان اختصاص

 فرما باشد؟ دیگر نیز به آن اختصاص دهیم، چه منطقی باید به مسئله حکم  ٪111اگر یک منبع 

 هایی برای این سوال هستند: موارد زیر جواب

بینی اول شده است و به همین خاطر منبع جدیدی برای کمک به منبع  کارِ فعالیت بیشتر از پیش .1

 ریزی شده تمام شود. مان زمان برنامهایم تا فعالیت در ه قبلی اضافه کرده

خواهیم قسمتی از کار منبع اول را به عهده منبع دیگری بگذاریم و از منبع اول برای کار دیگری  می .2

 کمک بگیریم.

 تری پایان یابد. خواهیم فعالیت با منابع بیشتری انجام شود تا در زمان کوتاه می .3

بینی  های مختلفی برای تغییر منابع پیش شیوه Projectخاطر، در تمام شرایط گفته شده کاربرد دارند؛ به همین 

و روابط  Projectگفته شد، باید منطق کار  آنچهرا الزم دارد انجام دهد. با توجه به  آنچهشده تا هر کاربر بتواند 
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که،  این موجود را به خوبی بدانید تا هم بتوانید در شرایط الزم محصول مورد نظر خود را به دست آورید وهم

 سردرگم نشوید.

شوند مشخص  های خاصِ همان فعالیت که در فیلدهایش ذخیره می نوع رفتار هر فعالیت به تفکیک و با تنظیم

 شوند.  توضیح داده میحالت ساده و پیشرفته ها و منابع در دو  رابطه بین فعالیتشود. در این فصل  می

 سادهارتباط 

 شود.  عالیت در حالت ساده توضیح داده میدر این قسمت ارتباط بین منابع و ف

شود و در مراحل بعد خواهید دید که رابطه چندان کامل و  ای که برای این منظور گفته می به طور کلی رابطه

 نیست، از این قرار است: یدقیق

Duration = Work / ΣUnits 

 Unitاختصاص یافته باشد، مقدار  ٪251منبع به فعالیت است. اگر منبعی هر ، میزان اختصاص Unitمنظور از 

 خواهد بود. 4برابر با  ΣUnitsاختصاص یافته باشد،  ٪151و یک منبع  ٪251اگر یک منبع  خواهد بود. 5/2آن 

ساعت تعریف شده باشد. اگر منبعی به طور نیمه  8 و منابعِ آن در تقویم، روزی  فرض کنید میزان کار فعالیت

ساعت کار  4که منبع روزی  ، به این معنی استتخصیص داده شده باشد ٪51وقت، یعنی با میزان اختصاص 

ساعته، دو  8. اگر به این فعالیت شود منبع تکمیل میروز کار  2روز کار داشته باشد، با  8اگر فعالیت  کند. می

 روز تمام خواهد شد. 1و  2اختصاص داده شده باشد، کار به ترتیب در  ٪51یا دو منبع  ٪25منبع 

توان مقدار کار فعالیت را مشخص کرد تا مدت زمان آن به دست آید. ولی خیلی اوقات مدت زمان را وارد  می

 کنند تا مقدار کار بعد از اولین تخصیص منابع به دست آید. می
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 ٪51و  ٪251، ٪111های  . اگر به آن سه منبع با اختصاصباشدروز داده شده  11 فرض کنید به فعالیتی زمان

خواهد بود، که معادل با این است که چهار نفر به طور  4یا  ٪411ها برابر با Unitده باشیم، مجموع اختصاص دا

ساعت خواهد شد. چون  32ساعت باشد، این کار معادل با روزی  8تمام وقت در هر روز کار کنند. اگر روز کاری 

 دارد. ساعت کار 321روزه است، به این معنی است که فعالیت مجموعا  11فعالیت 

بود که برای اولین بار منابع را به فعالیت اختصاص دهید. در قسمت حالتی آنچه تا این زمان گفته شد، درباره 

های  تواند وجود داشته باشد. منطق های مختلفی می های بعدی، منطق قبل توضیح داده شد که برای اختصاص

فعالیت است و دیگری  Effort Drivenگزینه شوند: یکی فعال بودن یا نبودن  مختلف به دو طریق مشخص می

Task Type  .مشخص شده برای آن فعالیت 

قابل دسترسی  Task Informationهای جدول و فرم  دو فیلد گفته شده، مانند تمام فیلدها از طریق ستون

 (.11-1هستند )شکل 
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 Task Informationدر کادر محاوره  Task Typeو  Effort Driven: تعیین مقدارهای 11-1شکل 

زمانی موثر است که منبع جدیدی را به فعالیت اختصاص دهید یا یکی از منابع اختصاص  Effort Drivenگزینه 

زمانی موثر است که تعداد منابع ثابت بوده، مقدارهای تخصیص، مدت  Task Typeداده شده را حذف کنید. 

 زمان یا مقدار کار را تغییر دهید.

 ها، به قرار زیر است: زینهعملکرد هرکدام از گ

 Fixed-Duration : در این حالت مدت زمان ثابت است و اگر کار را زیاد کنید، مقدار تخصیص زیاد

خواهد شد. اگر مقدار تخصیص را زیاد کنید، کار افزایش پیدا خواهد کرد. اگر در این حالت مدت زمان 

 را افزایش دهید، مقدار کار افزایش خواهد یافت. 
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 Fixed-Units : در این حالت میزان تخصیص ثابت است و اگر مدت زمان را افزایش دهید، کار افزایش

یابد. با افزایش میزان تخصیص، مدت  خواهد یافت. اگر کار را افزایش دهید، مدت زمان افزایش می

 یابد. زمان کاهش می

 Fixed-Work :شود و اگر میزان  ص کم میبا ثابت بودن کار، اگر مدت زمان افزایش یابد، میزان تخصی

یابد. افزایش کار در این حالت، باعث کاهش مدت زمان  تخصیص افزایش یابد، مدت زمان کاهش می

 شود. می

 اند: خالصه شدهزیر عملکردهای گفته شده در جدول 

Task Type ΣU+ D+ W+ 

Fixed Units D- W+ D+ 

Fixed Duration W+ W+ ΣU- 

Fixed Work D- ΣU- D- 

عالمت  های منابع است. مقدار تخصیص رتیب مخفف مدت زمان، کار و مجموعبه ت ΣUو  D ،Wاین جدول  در

 هاست.  مثبت یا منفی بعد از حروف به معنی افزایش یا کاهش مقدار آن

 توان خالصه کرد: گونه می شرایط را این

  که با( با ثابت بودن هرکدام از سه فاکتورTask Type تغ مشخص می ،)ییر هر فاکتور با اصالح شود

 شود.  فاکتور دیگری که ثابت نیست اصالح می

  ،اگر فاکتور ثابت تغییر کند، مدت زمان اصالح خواهد شد، مگر زمانی که مدت زمان تغییر کرده باشد

 شود. ها اصالح می که در این حالت مجموع تخصیص
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موثر است که تعداد منابع کم یا زیاد شود. اگر  زمانی Effort Drivenپیش از این نیز توضیح داده شد که گزینه 

یابد. در غیر این  نباشد، با افزایش یا کاهش منابع، میزان کار افزایش یا کاهش می Effort Drivenفعالیت 

باشد، که  Fixed-Durationیابد، مگر در مواردی که فعالیت  صورت، با افزایش تعداد منابع، مدت زمان کاهش می

 ها بعد از معرفی منبع جدید، به اندازه قبل باشد. شود تا مجموع آن ها اصالح می یزان تخصیصدر این حالت م

 .دهد کارکرد منابع را در شرایط مختلف توضیح می 11-2جدول شکل 

Task Type Effort Driven Not Effort Driven 

Fixed Units D- W+ 

Fixed Duration U± W+ 

Fixed Work D-  

 ، بعد از اضافه شدن منبع جدیدارکرد منابع در شرایط مختلف: ک11-2شکل 

باشد، به این معنی است  Effort Drivenگونه خالصه کرد که اگر فعالیتی  توان این چه توضیح داده شد را میآن

و هدف از تغییر، کاهش زمان است است؛ یعنی میزان کار ثابت مدت زمان آن برای اصالح  که تغییر تعداد منابعِ

 باشد. ا کاهش هزینه ناشی از منابع میی

نبودن  Effort-Drivenنباشند، زیرا  Effort-Drivenتوانند  نمی Fixed-Workهای  توجه داشته باشید که فعالیت

 بودن تناقض دارد. Fixed-Workبه معنی متغیر بودن میزان کار است، که با 
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 دهد. مثال نشان می تغییرات کار، زمان و میزان تخصیص را به همراه زیرجدول 

 U+ D+ W+ 

FU+ED D- W+ D+ 

FU-ED D- W+ D+ 

FD+ED W+ W+ ΣU- 

FD-ED W+ W+ ΣU- 

FW+ED D- U- D- 

 

(10d, 80h, r1) U+ D+ W+ 

FU+ED (5d, 80h, 2r1) (20d, 160h, r1) (20d, 160h, r1) 

FU-ED (5d, 80h, 2r1) (20d, 160h, r1) (20d, 160h, r1) 

FD+ED (10d, 160h, 2r1) (20d, 160h, r1) (10d, 160h, 2r1) 

FD-ED (10d, 160h, 2r1) (20d, 160h, r1) (10d, 160h, 2r1) 

FW+ED (5d, 80h, 2r1) (20d, 80h, ½r1) (20d, 160h, r1) 

 Effort-Drivenو  Fixed-Units ،Fixed-Duration ،Fixed-Workبه ترتیب  EDو  FU ،FD ،FWمنظور از 

 ,5d, 80h)اند. به عنوان مثال،  تایی مرتب نمایش داده شده زمان، کار و منابع نیز به صورت یک سه است. مدت

2r1)  تخصیص منبع  ٪211 و ساعت 81روز، کار  5به معنی مدت زمانr1  .است 
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تایی مرتب را بر اساس تغییر یکی از سه  و هر جدول تغییر این سه است (10d, 80h, r1)مقدارهای اولیه، 

 دهد. ، نشان میهااکتورف

 نمایش داده شده است.زیر های اضافه شدن منبع جدید در جدول  مثال

 Effort Driven Not Effort Driven 

Fixed Units D- W+ 

Fixed Duration U± W+ 

Fixed Work D-  

 

(10d, 80h, r1) Effort Driven Not Effort Driven 

Fixed Units (5d, 80h, r1 & r2) (10d, 160h, r1 & r2) 

Fixed Duration (10d, 80h, ½r1 & ½r2) (10d, 160h, r1 & r2) 

Fixed Work (5d, 80h, r1 & r2)  

کند. عملکردِ  توضیحات این قسمت برای آغازِ درک عملکرد برنامه است و در تمام شرایط به درستی عمل نمی

 دقیق در قسمت بعد توضیح داده شده است.
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 تهپیشرفارتباط 

هایی  های مختلف آزمایش کرده باشید، احتماال به تناقض های قبل گفته شد را در حالت اگر آنچه در قسمت

ها به این دلیل است که توضیحات گفته شده در مرحله قبل، که اصوال توضیحی  اید. این تناقض برخورده

 مند برقرارند، نه در کل تخصیص. در اجزای زماناستاندارد است، 

هایی انتخاب کنید که مشخص کننده  ها نام وع کار، پنج فعالیت با پنج حالت گفته شده بسازید. برای آنبرای شر

ساعت کار  81اختصاص دهید. به این ترتیب همگی  R1روز و منبع  11نوعشان باشد. به همه مدت زمان 

را  Resource Nameو  Task Name ،Work ،Durationهای  رفته، ستون Task Usageخواهند داشت. به نمای 

 (11-3باز کنید )شکل 

 
 Task Usage: نمای 11-3شکل 

دهد. همانطور که در شکل نیز دیده  را در روزهای مختلف نشان می مند )سمت راست( مقدار فیلدی جدول زمان

علق دهد. در راستای افقی نیز هر ستون به یک روز ت را نشان می Workفرض مقدار  شود، جدول به طور پیش می

در جدول نمایش داده  Workمند باشند و همراه یا به جای  توانند زمان می Workدارد. فیلدهای مختلف مانند 

 شوند.
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ساعته تعریف شده  8تخصیص یافته و هر روز کاری  ٪111شود، چون منبع  همانطور که در شکل نیز دیده می

اختصاص یافته  ٪51اگر به عنوان مثال منبع ساعت کار به عهده منبع گذاشته شده است.  8است، در هر روز 

گفته شد را آزمایش کنید، باید برای این کار  آنچهبود. اگر مایلید  ساعت می 4بود، مقدار کار آن در هر روز 

باشد و به  های جدیدی بسازید، چون ویرایش منابع تابع شرایط مختلفی است که موضوع این قسمت می فعالیت

انتظار داشته باشید که  کنید ودرصد  ٪51اختصاص یافته بود را  ٪111عی که در ابتدا توانید منب راحتی نمی

 اید. اختصاص داده ٪51نتیجه مانند زمانی باشد که از ابتدا آن را 

کند. توجه داشته باشید  ها منبعی کار نمی دهند و در آن های خاکستری رنگ، روزهای تعطیل را نشان می ستون

 شوند. مدت زمان شمرده نمی که روزهای تعطیل در

ابتدا شرایط ساده، یعنی تغییر سه فاکتور گفته شده را آزمایش خواهیم کرد. برای شروع، مدت زمان تمام 

 نمایش داده شده است. 11-4روز تبدیل کنید. نتیجه در شکل  5ها را به  فعالیت

 
 روز 5ها به  : تبدیل مد  زمان فعالیت11-4شکل 

ها در چهار نوع اول، ثابت باقی مانده و منبع مورد نظر هر روز  شود، میزان تخصیص فعالیت یهمانطور که دیده م

ساعت تبدیل  41ساعت به  81کند. این مسئله باعث شده است که کار فعالیت از  ساعت کار می 8مانند گذشته 
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ه است، در نتیجه میزان ساعت باقی ماند 81شود. آخرین نوع، عملکرد متفاوتی دارد. در این نوع، کار همان 

 دهد. ساعت کار انجام می 16شده و هر روز  ٪211تخصیص فعالیت 

ساعت  41ساعت اولیه، به  81این بار مقدار کار را از  گردانید.ها را به حالت اولیه باز  کردن فعالیت Undoبا 

 نه مقدار تخصیص را. فعالیت را اصالح کنید، Work(. برای این کار، مقدار فیلد 11-5تبدیل کنید )شکل 

 
 ساعت 41: تبدیل کار به 11-5شکل 

، میزان کارکرد روزانه فعالیت، که متناظر با میزان تخصیص آن است، ثابت باقی مانده؛ در 5و  2، 1در انواع 

 اند. نتیجه چون مجموع آن، یعنی کار فعالیت کم شده، تعداد روزها نیز کاهش یافته

بت مانده و در نتیجه مقدار کارکرد روزانه منابع، یا به عبارت دیگر میزان تخصیص ، مدت زمان ثا4و  3در انواع 

 آن کاهش یافته است.

نمایش داده شده  11-6کنید. نتیجه در شکل  ٪151این بار میزان تخصیص منبع را  کنید. Undoتغییرات را 

 است.
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 : افزایش میزان تخصیص منبع11-6شکل 

ساعت کار خواهد کرد.  12تخصیص، روزی  ٪151ساعت کار کند، با  8زی تخصیص رو ٪111وقتی منبع با 

ساعت شده است. توجه داشته باشید که  12ها  شود، کارکرد روزانه منبع در تمام حالت همانطور که دیده می

 منبع در آخرین روز کمتر است. در نتیجه کارِنیست و  12ها ضریبی از  مقدار کار برخی از فعالیت

کند، مدت زمان کاهش یافته  ، ثابت باقی مانده و چون منبع با توان بیشتری کار می5و  2، 1در انواع  میزان کار

کند، مقدار کار فعالیت  ، تعداد روزها ثابت باقی مانده و چون منبع با توان بیشتری کار می4و  3است. در انواع 

 افزایش یافته است.

با  R2ها منبع جدیدی به نام  به حالت قبلی بازگردند. به تمام فعالیت ها کنید تا فعالیت Undoپیش از ادامه کار، 

 (.11-7اضافه کنید )شکل  ٪111میزان تخصیص 
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 : معرفی منبع جدید11-7شکل 

، کارکرد روزانه )میزان تخصیص( منابع ثابت باقی مانده. با این حال، میزان کار فعالیت برابر با 5و  1در انواع 

 اند، مدت زمان کاهش یافته است. ابع آن است و چون منابع زیاد شدهمجموع کار تمام من

نیز کارکرد روزانه منابع ثابت باقی مانده، ولی این بار مدت زمان تغییر نکرده و به تناظر آن میزان  4و  2در انواع 

 کار فعالیت، یعنی مجموع کار منابع آن، افزایش یافته است.

ر ثابت مانده، در نتیجه کاری که پیش از این وجود داشت، بین دو فعالیت ، مدت زمان و کا3در فعالیت نوع 

 شان کاهش یافته است. تقسیم شده و در نتیجه میزان تخصیص و به تناظر آن کارکرد روزانه

ها مدت  های مشابهی در آن تعریف کنید. این بار به تمام آن و فعالیتبسازید فایل قبلی را ببندید، فایل جدیدی 

هایی که  تخصیص دهید. توجه کنید که این کار را با فعالیت R2منبع  ٪151و  R1منبع  ٪111روز،  11زمان 

 11-8در مرحله قبل تعریف شده بود انجام ندهید، چون در این صورت رفتار یکسانی نخواهند داشت. شکل 

 دهد. محصول مورد نظر را نشان می
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 تمرین های تعریف شده برای ادامه : فعالیت11-8شکل 

تخصیص داده شده،  ٪151ساعت و منبع  8تخصیص داده شده است، روزی  ٪111در این حالت، منبع اول که 

 ساعت کار دارند. 211ها، همگی  روزه بودن فعالیت 11کند. به این ترتیب با توجه به  ساعت کار می 12روزی 

هایی که  ید، عملکردی دقیقا مشابه حالتفعالیت و اضافه کردن منبع جد در این حالت، تغییر مدت زمان، کارِ

پیش از این توضیح داده شد دارد. هرچه قرار باشد به میزان تخصیص اعمال شود، به اندازه یکسانی به تمام 

 چه کمی فرق دارد، تغییر میزان تخصیص تک تک منابع است.شود. آن ها اعمال می میزان تخصیص

نمایش داده شده  11-9تبدیل کنید. محصول در شکل  ٪211ا به ه را در تمام فعالیت R2میزان تخصیص منبع 

 است.
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 : افزایش میزان تخصیص یکی از منابع11-9شکل 

شود، کارکرد  ساعت کار است. همانطور که دیده می 16با تقویم استاندارد، برابر با روزی  ٪211میزان تخصیص 

 16نباشد(، برابر با  16ضریب  R2مقدار کار سهم  در تمام روزها )به جز آخرین روز در مواردی که R2روزانه 

 شده است.

کار  R2بوده ثابت باقی مانده است، در نتیجه مدت روزهایی که  R2، سهم کاری که به عهده 5و  2، 1در انواع 

کم نشده است، مدت زمان کل فعالیت نیز تغییر  R1کند، کاهش یافته است. با این حال، چون مدت زمان  می

 روز باقی مانده است. 121همان  R2ت. در جدول سمت چپ مشخص است که میزان کار نکرده اس

 161ساعت به  121و در نتیجه مجموع کار آن از است ثابت باقی مانده  R2، مدت زمان کارکرد 4و  3در انواع 

 ساعت تبدیل شده، کار فعالیت را نیز افزایش داده است.

 (.11-11تبدیل کنید )شکل  ٪311را به  R1تخصیص مراحل قبل،  کردنِ Undoاین بار بدون 
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 R1: افزایش میزان تخصیص 11-11شکل 

 2، 1حاکم بود تغییر کرد. با این حال، در انواع  R2نیز با همان سیستمی که در مرحله اول بر  R1در این مرحله 

، بر فعالیت حاکم شده و بیشتر از آن بود R1کمتر از فعالیت بود، ولی چون  R2، پیش از این مدت زمان 5و 

حاکم شده و  R2شده است،  R2کمتر از  R1مدت زمان آن را تعیین کرده بود. در این مرحله، چون مدت زمان 

های سه نوع گفته شده، بر خالف دفعه  مدت زمان فعالیت را تعیین کرده است. به این ترتیب، مدت زمان فعالیت

 قبل، کاهش یافته است.

، مدت 2در نوع  (.11-11ها اضافه کنید )شکل  به تمام فعالیت R3بع جدیدی به نام کردن، من Undoبدون 

زمان فعالیت ثابت مانده، به منبع جدید نیز در تمام آن مدت کاری برابر با میزان تخصیصش داده شده است. 

 مجموع آن کار، به کار فعالیت اضافه شده است.
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 اضافه کردن منبع جدید : 11-11شکل 

داده شده است. این قسمت، برابر با میزان تخصیص  R3، کار فعالیت ثابت مانده، قسمتی از آن به 5و  1اع در انو

در این مثال( به تخصیص کل منابع قبلی است. میزان کارکرد روزانه منابع و به عبارت دیگر میزان   ٪111آن )

 زمان فعالیت، کاهش یافته است. ها و تناظر مدت ها ثابت است، در نتیجه مدت زمان همه آن تخصیص آن

و به منبع جدید در تمام مدت زمان فعالیت، کارکردی است ، کارکرد منابع قبلی هیچ تغییری نکرده 4در نوع 

 تیب کار فعالیت نیز افزایش یافته است.متناظر با میزان تخصیصش داده شده است. به این تر

حالی که  ر، داست دو مدت زمان کاهش یافته ده است، ولی در آنثابت مان 5و  1، مقدار کار مانند انواع 3در نوع 

، میزان کارکرد روزانه طوری کاهش یافته است که منابع با میزان کارکرد روزانه جدید، مجموع کاری 3در نوع 

 شد، انجام دهند.  پیش از این انجام می آنچهبرابر با 

ه عامل پیچیده کننده این است که مدت زمان فعالیت شود ک چه توضیح داده شد، مشخص میبا توجه به تمام آن

 برابر با حداکثر مدت زمان منابع آن است.
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 تسطیح منابع: ۱۲ فصل 

گیرد. با کمک آن  های دارای منبع در اختیارمان قرار می ترین محصولی است که در برنامه تسطیح منابع بزرگ

بندی کنیم و  بینانه زمان ای واقع ها را به شیوه عالیتتوانیم نیازی که به منابع داریم را بهینه کنیم، ف می

 های بیشتری از برنامه دریافت کنیم.  بینی پیش

ای منبع تعریف کنید، ولی هیچگاه منابع را تسطیح نکنید، به احتمال زیاد به این معنی است که  اگر در برنامه

 اند.  دلیل وارد شده منابع صوری و بی

 لزوم تسطیح منابع

شود، امکان  هایی که با در اختیار داشتن منابع فراهم می منابع کاربردهای متعددی دارد. یکی از قابلیتتعریف 

 . تسطیح است

 وقتی منبعی اضافه تخصیص داشته باشد باید یکی از کارهای زیر را انجام داد:

  ید.ه منبع مورد نظر را افزایش دهترین راه این است ک ساده: میزان دسترسی منبعافزایش 
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 توان به جای یک منبع، منبع دیگری را به فعالیتی اختصاص داد. اگر با  گاهی می :ها تغییر تخصیص

این کار حجم کار منبع اول کاهش یابد و در منبع دوم نیز اضافه تخصیص به وجود نیاید، راه مناسبی 

بع انسانی انجام ها خواهد بود. معموال این کار را در مورد منا برای از بین بردن اضافه تخصیص

 دهند. می

 هایی که منبع مورد نظر را  ها، کاری کنید که فعالیت توانید با جابجا کردن فعالیت می :اصال  برنامه

اند توزیع بهتری داشته باشند و در نتیجه نیاز به منبع در طول زمان خرد شده،  به خود اختصاص داده

 است مدت زمان پروژه را افزایش دهد. آن به حد موجود برسد. این کار ممکننیاز حداکثر 

توانید این کار را به طور دستی، یا با استفاده از ابزار موجود در  شود. می ، تسطیح منابع گفته میآخربه راه حل 

Project  .انجام دهید 

 را در نظر بگیرید. 12-1برنامه فرضی شکل 

 
 : برنامه فرضی12-1شکل 
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هستند. فرض کنید  Rsنوشته شده است. سه فعالیت اول دارای منبع ها در سمت چپ نمودار  نام فعالیت

را  12-2بروید، نمودار شکل  Resource Graphباشد. در این صورت اگر به  ٪311حداکثر مقدار این منبع، 

 خواهید دید.

 
 در برنامه نمونه Rs: نمودار منبع 12-2شکل 

گانت نیز قابل استخراج است، میزان منبع مورد نیاز در شود و از طریق  همانطور که در نمودار منبع دیده می

شوید که این مسئله  ، بیشتر از مقدار تعیین شده است. اگر به نمودار گانت بازگردید، متوجه می5و  4، 3روزهای 

شناوری زیادی دارد، در نتیجه  dدهد که فعالیت  است. برنامه نشان می dو  cهای  به خاطر همپوشانی فعالیت

که مشکلی ایجاد شود  شود، بدون این وانیم آن را به تاخیر بیاندازیم. در این حالت، منبع تسطیح میت می
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شود،  استفاده شده است. همانطور که دیده می Project(. در این مثال، از روتین تسطیح منبع 12-3)شکل

 تسطیح منابع در این حالت مدت زمان پروژه را تغییر نداده است.

      
 : نمودار گانت و نمودار منبع، پس از تسطیح12-3شکل 

دهد، که مانند برنامه قبلی است، با این تفاوت که مدت زمان  برنامه نمونه دیگری را نشان می 12-4شکل 

 از بین رفته است. dآن کاهش یافته، در نتیجه شناوری فعالیت  gو  fهای  فعالیت
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 : برنامه نمونه دوم12-4شکل 

، به خاطر شناوری نداشتن فعالیت گفته dحالت، تسطیح منابع، از طریق ایجاد تاخیر در شروع فعالیت در این 

 (.12-5اندازد )شکل  شده، کل پروژه را به تاخیر می

      
 : برنامه نمونه دوم، بعد از تسطیح منابع12-5شکل 
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های دیگر، آن را کاهش  با استفاده از راه ، بایدنباشداگر مدت زمانی که به پروژه اضافه شده است قابل پذیرش 

 دهید. 

 کاربردهای تسطیح منابع

ها، منابع را به طور کامل تعریف کنید تا منابع الزم برای پیش رفتن  بندی آن ها و زمان پس از تعریف فعالیت

یزی، که تاثیر ر بندی نتیجه شده به دست آید. در این حالت ممکن است بتوانید با کمی اصالح برنامه طبق زمان

هاست. از سوی دیگر، ممکن  چندانی روی زمان ندارد، نیاز به منابع را کاهش دهید که متناظر با کاهش هزینه

را تسطیح کرده، تاخیر ایجاد  ها توانید آن است نیاز به برخی منابع بیشتر از امکان باشد، که در این صورت می

 سایر منابع اصالح کنید.  باشده را 

نوع قالب  8ریزی یک پروژه احداث اسکلت بتنی هستید که در آن  مثال فرض کنید در حال برنامه به عنوان

توان در  کارهایی که میمختلف )قالب ستون با قطرهای مختلف، قالب دیوار و قالب سقف( وجود دارد. یکی از 

ها را خریداری  ا مدیریت پروژه آند تهای مورد نیاز را تعیین کر ن قالب، این است که میزاانجام داد ریزی برنامه

که به بهترین نتیجه دست یابید،  ها اهمیت زیادی دارد. برای این کند. در این وضعیت حداقل کردن هزینه قالب

باید آزمایش و خطا کنید. دایما باید حداکثرهای مختلفی برای انواع قالب تعریف کرده، پروژه را تسطیح کنید تا 

 داد قالب به تاریخ پایان مناسب برسید. در نهایت با کمترین تع

ریزی دارند، تعیین سلسله مراتب اجرا است. نازک کاری یک پروژه را در نظر  کاربرد دیگری که منابع در برنامه

کف، زیرسازی  اری، زیرسازی رنگ، رنگ آمیزی، فرشهای مختلفی مانند گچ و خاک، سفید ک بگیرید. فعالیت

ها با یک یا چند  شوند. هرکدام از این فعالیت قف کاذب در تمام فضاها تکرار میهای س سقف کاذب و نصب پنل

ها( فضای  در یک یا چند )به تعداد اکیپ فقطشوند، به این معنی که هر فعالیت در هر زمان  اکیپ انجام می

 ریزی خواهید کرد؟ فیزیکی در حال انجام است. چنین حالتی را چگونه برنامه
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گیرند، به این صورت که  در نظر می یگردش کار؛ کنند ن برای این حالت از روابط استفاده میبسیاری از کاربرا

گرد از فالن مبدا تکمیل و به  به عنوان مثال نازک کاری از باالترین طبقه آغاز شده، فضاها را به صورت ساعت

ها با یکدیگر رابطه دارند و  کند. مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که تمام این فعالیت پایین حرکت می

برنامه نیز  های دیگرِ ها در یکی از فضاها دچار مشکل شود؛ در این حالت تمام فعالیت کافی است که یکی از آن

شوند. این در حالی است که در واقعیت، نیروهای اجرایی فضایی که تکمیل نشده است  در همان فضا گرفتار می

ای که برای سلسله مراتب گفته شده از روابط  روند. اعمال این مسئله در برنامه را رها کرده، به فضاهای دیگر می

باشد. عالوه بر آن،  گیری می استفاده کرده باشد، مستلزم بازبینی تمام روابط است، که کار بسیار مشکل و وقت

 باشد. ای نیز قابل استناد نمی چنین برنامهدر گزارش شده  های بحرانیِ فعالیت

به وجود آمده است، تعداد  ،ها، مانند فرش کف گر، فرض کنید به خاطر تاخیری که در یکی از فعالیتاز سوی دی

. اعمال این مسئله به برنامه نیز تا همزمان در دو فضای فیزیکی کار کنند دهیم های کاری آن را افزایش می اکیپ

 نیازمند بازبینی تمام روابط است.

شود. در این حالت بین  ها حل می از تعریف مناسب منابع و تسطیح آن تمام مشکالت گفته شده با استفاده

شود )به عنوان مثال، گردش کاری برای  تعریف نمیترجیحی ای  هم نوع، رابطه یها هیچکدام از فعالیت

شوند(. نتیجه این است که تعداد منبع مورد  نیازهای منطقی آن وارد می شود و تنها پیش سفیدکاری تعریف نمی

های موجود بین فضاهای کاری توزیع  ز بیشتر از تعداد اکیپ خواهد بود. وقتی برنامه را تسطیح کنید، اکیپنیا

شوند. هرگاه فضایی دچار وقفه شود و دوباره برنامه را تسطیح کنید، آن فضا به بعد موکول شده، سایر فضاها  می

حداکثر موجودی منبع را اضافه کرده، آن را تسطیح گیرند. اگر الزم باشد اکیپی اضافه کنید،  در برنامه قرار می

 کنید تا توزیع جدید مشخص شود. می

 توجه کنید. 12-6به برنامه شکل 
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 : برنامه نمونه12-6شکل 

هستند و  b7تا  b1نیاز  به ترتیب پیش a7تا  a1های  مناسب است. فعالیت aهای گروه  فرض کنید توالی فعالیت

نیاز است. ولی این توالی مناسب نیست،  در شرایط فعلی، به خاطر همین پیش bروه مده در گآبه وجود  توالیِ

چهار  ها زمانبسیاری از کند، در حالی که در  را اجرا می bهای گروه  زیرا فرض بر این است که یک اکیپ فعالیت

 فضا فعال است.

است. برنامه   )یک واحد( ٪111ار آن کنیم که حداکثر مقد تعریف می BRمنبعی به نام  bهای گروه  برای فعالیت

 خواهد بود. 12-7پس از تسطیح به صورت شکل 
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 بعد از تسطیح بر اساس یک اکیپ کاری bهای گروه  : فعالیت12-7شکل 

با دو اکیپ کاری تعریف شوند. باید  bهای گروه  اکنون فرض کنید قرار است برنامه را تجدید نظر کنیم تا فعالیت

 شود. دیده می 12-8تعریف کرده، برنامه را دوباره تسطیح کنیم. نتیجه در شکل  ٪211 حداکثر منابع را
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 : تسطیح منابع بر اساس دو اکیپ کاری12-8شکل 

 نمایش داده شده است. 12-9نتیجه تسطیح بر اساس سه اکیپ کاری در شکل 
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 : تسطیح بر اساس سه اکیپ کاری12-9شکل 

استفاده از تسطیح منابع بسیار ساده است، در حالی که اگر از روابط استفاده  های اینچنینی، با انجام آزمایش

 کرده باشید، بسیار مشکل خواهد بود. 

 تسطیح منابعابزار 

کارکرد مناسبی ندارد و در همیشه قابلیت تسطیح منابع نیز دارد. متاسفانه این قابلیت  Projectنرم افزار 

با ای که  د. نتایج آن هم به اندازه کافی بهینه نیستند؛ به عنوان مثال برنامهشو های پیچیده دچار مشکل می برنامه
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کند داشته باشد. در  محاسبه می Projectچه تر از آن تواند زمانی کوتاه د میتسطیح شده باش روتین بهتری

رود  انتظار میها نیست، در حالی که  های پیچیده، روتین تسطیح منابع قادر به رفع تمام اضافه تخصیص برنامه

روتین تسطیح منابع به قیمت افزایش مدت زمان، هرگونه اضافه تخصیصی را از بین ببرد. به این دلیل، 

 های بهتر انجام دهد. اند که کار تسطیح منابع را به شیوه نوشته Projectهایی برای plug-inهای مختلف  شرکت

 تسطیح منابع یک فعالیت

وجود داشته باشد، به این معنی است که حداقل یکی از منابعِ آن در  تی عالمت فعالی Indicatorsاگر در ستون 

 مدت زمان فعالیت اضافه تخصیص دارد. 

را اجرا کنید. با این کار کادر  Resource| Level| Level Resourceتوانید یک یا چند فعالیت را انتخاب کرده،  می

 شود. باز می 12-11 محاوره شکل
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 ادر محاوره تسطیح: ک12-11 شکل

توانید یک یا چند منبع را از  شوند و می منابعی که به فعالیت اختصاص یافته باشند در لیست نمایش داده می

اند. توجه داشته  فرض تمام منابع فعالیت انتخاب شده این لیست انتخاب کنید تا تسطیح شوند؛ به طور پیش

 اشند در این لیست نمایش داده نخواهند شد. باشید که منابعی که به فعالیت اختصاص نیافته ب

فرض تسطیح خواهند شد. به این  های پیش کلیک کنید، منابعِ انتخاب شده با تنظیم Level Nowوقتی روی 

های منابعی که به فعالیت اختصاص یافته بودند، حداقل در مدت زمان فعالیت، اضافه  ترتیب باید اضافه تخصیص

این حال گاهی ممکن است تسطیح موفقیت آمیز نباشد و مقداری از تسطیح باقی تخصیص نداشته باشند. با 

 هایی اگر از ابزار تسطیح کلی استفاده کنید احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود. بماند. در چنین حالت
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اجرا کنید، لیست  Resource Sheetرا به جای نمای گانت در نمای  Resource| Level| Level Resourceاگر 

فرض منبع یا منابعی که پیش از اجرای  شود، ولی به طور پیش تمام منابع در لیستِ کادر محاوره نمایش داده می

 دستور انتخاب کرده بودید آماده تسطیح خواهند بود.

 تسطیح تمام منابع

د. در این معموال نیازی نیست که تسطیح را محدود به چند منبع کنید و الزم است که تمام منابع را تسطیح کنی

فرض تسطیح  های پیش را اجرا کنید تا تمام منابع با تنظیم Resource| Level| Level Allتوانید  صورت می

 شوند.

 حذف اثر تسطیح

 کادر محاوره شکلکلیک کنید تا  Resource| Level| Clear Levelingتوانید روی  هر زمان که الزم باشد می

 باز شود. 11-12

 
 حاوره حذف اثر تسطیح: کادر م12-11 شکل
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هایی را انتخاب  رود و اگر قبال فعالیت را انتخاب کنید اثر تسطیح در کل برنامه از بین می Entire projectاگر 

 ها از بین خواهد رفت. را انتخاب کنید، فقط اثر تسطیحِ همان فعالیت Selected tasksکرده باشید و گزینه 

 های تسطیح تنظیم

را اجرا کنید. با این کار کادر  Resource| Level| Leveling Optionsهای تسطیح  یمبرای مشخص کردن تنظ

 شود. باز می 12-12 محاوره شکل
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 های تسطیح : کادر محاوره تنظیم12-12 شکل

 های کادر محاوره از این قرارند: گزینه

 Automatic / Manual: فرض،  پیشکند. اگر گزینه  خودکار یا دستی بودن تسطیح را مشخص می

های قبل توضیح  اجرای دستور تسطیح که در قسمتبا فقط انتخاب شده باشد، منابع  Manualیعنی 

انتخاب شده باشد، منابع دایما به طور خودکار  Automatic. اگر گزینه داده شد تسطیح خواهند شد
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ی، محاسبات تسطیح بند شوند. در این حالت با هر تغییر در برنامه، همراه با محاسبه زمان تسطیح می

که تسطیح منابع کار سنگینی است، گزینه خودکار در اکثر شرایط  شوند. با توجه به این نیز انجام می

. از سوی دیگر، خودکار بودن تسطیح تا کند و برنامه را بیش از اندازه سنگین می قابل استفاده نیست

خاطر تنها در شرایط خاص از این گزینه دهد. به همین  ریز را بر برنامه کاهش می حدی کنترل برنامه

 شود. استفاده می

 Look for overallocations on a: ها به  که برای کنترل اضافه تخصیصرا ای  این کادر بازشو، دوره

فرض،  تواند دقیقه، ساعت، روز، هفته یا ماه باشد. مقدار پیش کند. این دوره می رود مشخص می کار می

ین انتخاب است، روز است. وقتی یک دوره زمانی را انتخاب کرده باشید، اضافه که در اکثر موارد بهتر

تر از آن تسطیح نخواهند شد. به عنوان مثال اگر روز را انتخاب کرده  های کوتاه های دوره تخصیص

شود، در حالی که ممکن  های یک روز بیشتر از حداکثر نباشد، تسطیح نمی باشید و مجموع تخصیص

های روز اضافه تخصیص وجود داشته باشد. در واقع فرض بر این است که برنامه  ساعت است در بعضی

بندی نگاهی کلی به پروژه دارد و مسایلی که از حدی ریزتر باشند، خارج از برنامه توسط عوامل  زمان

اجرایی حل خواهند شد. اختالف برنامه با واقعیت معموال آنقدر زیاد هست که تسطیح ساعت به 

 معنای چندانی نداشته باشد. ساعت

 Clear leveling values before leveling:  اگر فعال باشد، پیش از تسطیح منابع، نتایج تسطیح قبلی

های احتمالی روی هم انباشته  کنند تا برخی انحراف پاک خواهند شد. معموال از این گزینه استفاده می

 نشوند.

 Leveling range:  اگر گزینهLevel entire project شود. اگر  را انتخاب کنید، کل برنامه تسطیح می

مایل باشید تنها دوره زمانی خاصی را تسطیح کنید، باید از گزینه دوم استفاده کرده، شروع و پایان 

ای که قرار است تسطیح شود را مشخص کنید. معموال در زمان تسطیح کل برنامه را تسطیح  دوره

 شخص شود.کنند تا تاریخ پایان هم م می
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 Leveling order:  در این کادر بازشو سه گزینه زیر وجود دارد که تا حدی توالی تسطیح را مشخص

 کنند: می

o ID Only: هایی که  فعالیتID  کوچکتری داشته باشند، بعد از تسطیح به احتمال زیاد زودتر

 ریزی خواهند شد. بزرگتر دارند برنامه IDهای مشابهی که  از فعالیت

o Standard: ها را بر اساس شناوری، تاریخ پایان، اولویت و سایر قیدها تسطیح  فعالیت

شوند، هرچه شناوری فعالیتی بیشتر باشد،  ها کنترل می کند. به عنوان مثال ابتدا شناوری می

احتمال به تاخیر افتادن آن بر اثر تسطیح بیشتر خواهد بود. این گزینه معموال بهترین 

 انتخاب است.

o Priority, Standard:  مانندStandard ها که در فیلد  است، با این تفاوت که اولویت فعالیت

Priority شود، اولین عامل تعیین کننده خواهد بود. اگر در شرایطی الزم باشد که  تعیین می

ها کنترل بیشتری داشته باشید، باید از این گزینه استفاده کنید. پیش از  بر ترتیب فعالیت

ها را وارد  را به جدول اضافه کرده، اولویت Priorityع با این گزینه، باید فیلد مناب تسطیحِ

 کنید.

 Level only within available slack: ها حداکثر به اندازه  اگر این گزینه فعال باشد، فعالیت

ال، این قید کند. با این ح هایشان به تاخیر خواهند افتاد. در نتیجه تاریخ پایان پروژه تغییر نمی شناوری

 فرض غیر فعال است. ها تسطیح نشوند. این گزینه به طور پیش شود که اکثر اضافه تخصیص باعث می

 Leveling can adjust individual assignments on a task: ِهر  اگر فعال نباشد، با تمام منابع

صیص داشته باشد و الزم ها اضافه تخ شود. در نتیجه اگر یکی از آن فعالیت به طور یکسان برخورد می

باشد که به عنوان مثال فعالیت شکسته شود، تخصیص سایر منابع نیز همراه با آن شکسته خواهد شد. 

اگر فعال باشد، با منابع هر فعالیت به طور جداگانه برخورد خواهد شد. اگر قصد دارید از گزینه فعال 
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در کنید و مقدار آن را ها اضافه  جدول فعالیت را به Level Assignmentتوانید فیلد  استفاده کنید، می

. این گزینه برای کنید Yesهایشان یکسان برخورد شود  هایی که قصد دارید با تمام تخصیص فعالیت

 قابل استفاده نیست. Fixed Durationهای  فعالیت

 Leveling can create splits in remaining work: ها  یتاگر فعال باشد، ممکن است برخی فعال

ع شکسته شوند، به این معنی که قسمتی از مدت زمان فعالیت طی شود، برای مدتی فعالیت آن قط

ریزها برای جلوگیری از افزایش پیچیدگی برنامه، از این  و دوباره ادامه پیدا کند. معموال برنامهشود 

  کنند. گزینه استفاده نمی

 Level resources with the proposed booking type: ریزی منابع یک روش پیشرفته برای برنامه  ،

ریزی مشخص شود و  دهند تا برنامه ها اختصاص می ها را به طور موقتی به فعالیت این است که ابتدا آن

ریزی به صورت سازمانی  کنند. این کار زمانی کاربرد دارد که برنامه بعد از آن تخصیص را قطعی می

(enterprise) ها هست تهیه شوند.  از بانک منابع سازمان که در اختیار تمام برنامهمنابع  انجام شود و

شود، در  ها خارج نمی یابد، از دسترس سایر برنامه در این حالت وقتی منبع به طور موقتی اختصاص می

این گزینه  ها قادر به استفاده از آن نخواهند بود. حالی که اگر اختصاص را قطعی کنید، سایر برنامه

 کند که اینگونه منابع نیز تسطیح شوند یا خیر. مشخص می

 فیلدهای مربوط به تسطیح

دیگر نیز وجود  رسانِ ها یا مقدارهای اطالع ، برخی تنظیمResource Levelingهای کادر محاوره  عالوه بر تنظیم

 دارند، که از این قرارند:

  فیلدPriority: هاست که  شته باشد، اولویت فعالیتتواند روی تسطیح اثر دا یکی از فاکتورهایی که می

ها را در تسطیح تحت تاثیر  شود. اگر مایل باشید که ترتیب فعالیت تعیین می Priorityدر فیلد 
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توانید از این فیلد استفاده کنید. هرچه اهمیت فعالیتی بیشتر باشد و به عبارت دیگر  بگذارید، می

تر به تاخیر افتد، باید به آن مقدار اولویت بیشتری و بر اثر تسطیح کمشود ترجیح دهید که زودتر آغاز 

 باشد، تسطیح نخواهد شد.  1111بدهید. اگر مقدار اولویت فعالیتی برابر با 

  فیلدCan Level:  اگر الزم است که منبع خاصی تسطیح نشود، به فیلدCan Level  آن مقدارNo 

 د، منجر به تسطیح منبع نخواهد شد.را هم اجرا کنی Level Allدر این حالت اگر دستور  بدهید.

  فیلدLevel Assignments: های فعالیتی تسطیح نشوند، به فیلد  اگر الزم است که تخصیصLevel 

Assignments  آن مقدارNo .دهید 

  فیلدLeveling Can Split: ها  ممکن است ترجیح دهید که تسطیح منابع در برخی از فعالیت

ها مقدار  آن فعالیت Leveling Can Splitتوانید به فیلد  این حالت می ایجاد نکند؛ در (Split)شکست 

No .دهید 

  فیلدهایPreleveled Start  وPreleveled Finish:  های شروع و پایانِ پیش از  دو فیلد، تاریخاین

تاثیر که تسطیح منابع روی فعالیت  این دهند. بهترین راه برای کنترلِ فعالیت را نشان میتسطیحِ 

 است. Finishو  Startیا نه، مقایسه این دو فیلد با  ذاشته استگ

  فیلدLeveling Delay: ها را به تاخیر  همانطور که توضیح داده شد، تسطیح منابع برخی از فعالیت

شوند. اگر مایل باشید  ذخیره می Leveling Delayاندازد. اطالعات تاخیرهای گفته شده، در فیلد  می

ته شده را ویرایش کنید تا تاثیر تسطیح تغییر کند. عالوه بر آن، اگر مایل باشید که توانید فیلد گف می

 تسطیح منابع را به طور دستی انجام دهید، بهترین انتخاب این است که از این فیلد استفاده کنید. 
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 ها تعریف هزینه: ۱۳ فصل

که مدیریت موثر هزینه  ، ولی با توجه به اینو هدف اصلی آن است Projectریزی  بندی پروژه در مرکز برنامه زمان

 افزارهای مشابه آن انجام شود.  یا نرم Projectها دارد، بهتر است که با کمک  مند شدن هزینه نیاز به زمان

بندی مانند منابع صرفا زمانی موجه است که هدف مشخصی از این کار و  ها در برنامه زمان گنجاندن هزینه

هایی ندارید، بهتر است  های کنترلی در ذهن داشته باشید. اگر چنین برنامه راج محصولای برای استخ برنامه

توانید با  مانند و می ها امتیاز بزرگی نیز دارد: فیلدهای هزینه آزاد می ها را در برنامه وارد نکنید. نبود هزینه هزینه

سازی  را به سادگی در برنامه پیادههای کاذب، پیشرفت فیزیکی  تعریف ضرایب وزنی فیزیکی به عنوان هزینه

 کنید. 

های مستقل از منبع.  های منابع و هزینه شوند: هزینه ریزی به دو شکل تعریف می افزارهای برنامه ها در نرم هزینه

پذیرتر هستند. در این فصل شیوه تعریف و به جریان انداختن این هزینه،  های منابع بسیار انعطاف البته هزینه

 ها را مرور خواهیم کرد.  های مربوطه و در نهایت کنترل آن نامهاستخراج بر
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 های تعریف هزینه روش

های پروژه از ترکیبی از این  ها وجود دارد. معموال برای تعریف هزینه های مختلفی برای تعریف هزینه روش

 شود که از این قرارند: ها استفاده می روش

 منابع کارکرد های مبتنی بر روش 

o های کارکرد یا مصرف منابع نهتعریف هزی 

 های مبتنی بر فعالیت روش 

o شود( )این مورد در تحلیل ارزش کسب شده در نظر گرفته نمی استفاده از منابع هزینه 

o  استفاده ازFixed Cost 

 های زیر قرار داد: توان در یکی از دسته را می  های پروژه انواع هزینه

  پذیر، در منابع کاری )که ماشین  ید به طور کامال انعطافتوان : این هزینه را میهزینه ماشین آال

آالت نیز در آن مجموعه هستند( مشخص کنید. اگر برنامه فاقد منبع است، باید هزینه ثابت متناظر با 

 ماشین آالت را برای هر فعالیت محاسبه کرده، آن را به فیلد هزینه ثابت فعالیت اضافه کنید.

 :های منابع  ز به طور کامال انعطاف پذیر و با تمام جزئیات در قالب هزینهاین هزینه نی هزینه مصالح

مصرفی قابل تعریف است. اگر برنامه فاقد چنین منابعی باشد، باید هزینه ثابت متناظر با مصالح هر 

 فعالیت را محاسبه کرده، آن را به فیلد هزینه ثابت فعالیت اضافه کنید.

 :شود. مانند ماشین آالت محاسبه میاین هزینه  هزینه نیروی انسانی 
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 های مختلف قابل تعریف هستند. اگر  ها بسته به طبیعتشان، به شکل این هزینه های متفرقه: هزینه

های منبع تعریف  بتوان هزینه را متناظر با منبعی کرد و برنامه منبع داشته باشد، باید آن را در هزینه

 ها استفاده کنید. ز منابع هزینه یا فیلد هزینه ثابت فعالیتتوانید برای آن ا کرد. در غیر این صورت می

 ها هزینه ثابت آیتممفهوم 

کند.  دارد که هزینه ثابتی که برای انجام آن فعالیت الزم است را دریافت می Fixed Costهر آیتم فیلدی به نام 

فرض بر این است که تغییرات این هزینه با افزایش یا کاهش مدت زمان فعالیت تغییر نخواهد کرد. در واقع، 

های تعریف شده برای منابع که  ها بر اثر تغییر مدت زمان، کار و سایر فاکتورهای مشابه، با هزینه هزینه فعالیت

ها را تبدیل به هزینه ثابت  شود. اگر برنامه فاقد منبع است، باید تمام هزینه انعطاف پذیر هستند محاسبه می

 پذیری کمتری خواهد داشت. روش در این است که برنامه انعطافها کنید. مشکل این  فعالیت

 ها.  ستون ها و مایل فعالیت ها تعریف کرد و هم خالصه توان برای فعالیت هزینه ثابت را هم می

شود. این فیلد  مشخص می Fixed Cost Accrualشیوه توزیع هزینه ثابت در مدت زمان اجرای فعالیت در فیلد 

انتخاب شود، کل هزینه ثابت در لحظه  Startپذیرد. اگر مقدار  را می Proratedو  Start ،Endیکی از سه مقدار 

 Proratedگیرد. گزینه  انتخاب شود، کل هزینه در لحظه پایان قرار می Finishگیرد. اگر  شروع فعالیت قرار می

 کند. می باشد، هزینه را به طور ثابت در مدت اجرای فعالیت توزیع فرض نیز می که پیش

، به عنوان منبع هزینه نیز تعریف کرد. Fixed Costتوان به جای تعریف در فیلد  ها را می های ثابتِ فعالیت هزینه

کند. مثال ممکن است الزم باشد که برای  برعکس آن نیز ممکن است، ولی انعطاف پذیری محاسبه را کم می

ای پرداخت  در این حالت، باید به ازای مدت استفاده اجاره انجام فعالیتی ساختمانی را در نزدیکی آن اجاره کرد.

توانید آن را به صورت منبع هزینه تعریف کنید، یا  شود. این هزینه متناظر با منبع خاصی نیست، در نتیجه می

 بندی فعلی محاسبه کرده، آن را به صورت هزینه ثابت فعالیت وارد کنید.  مقدار کل اجاره را با زمان
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توانید هزینه مجوز را به صورت هزینه ثابت  انجام فعالیتی منوط به اخذ مجوز باشد. در این حالت می ممکن است

 یابد. برای فعالیت تعریف کرده، مشخص کنید که این هزینه در ابتدای انجام فعالیت تخصیص می

توان  نوع هزینه ثابت می های فراوانی دارد؛ مثال برای هر فعالیت فقط یک محدودیت Fixed Costتعریف هزینه با 

ها داشت. راه حلی که از نسخه  بندی و کنترلی تفصیلی بر این نوع هزینه توان دسته تعریف کرد و در نتیجه نمی

 Fixedبرای این مشکل در نظر گرفته شده است، منابعِ هزینه است. منابع هزینه جانشینی پیشرفته برای  2117

Cost .شود که کارکرد آن بسیار  هزینه در تحلیل ارزش کسب شده باعث می البته لحاظ نشدن منابع هستند

 محدود شود. 

 ها تعریف هزینه ثابت آیتم

ها را به جدول گانت اضافه کنید. برنامه نمونه  ، آنFixed Cost Accrualو  Fixed Costبرای کار با فیلدهای 

ریک هزینه ثابتی تعریف شده است و شیوه دهد که سه فعالیت دارد، برای ه ای را نشان می برنامه 13-1 شکل

 است. Proratedها  توزیع هزینه ثابت همه آن

 
 : برنامه نمونه13-1شکل 

مند هزینه را دید. در ادامه  رفت و مقدار زمان Task Usageها باید به نمایی مانند  برای کنترل شیوه توزیع هزینه

 Fixedشوند. در حال حاضر فقط  فعالیت ترکیب می Costهای تعریف شده در فیلد  خواهید دید که تمام هزینه

Cost  تعریف شده است و در نتیجهCost که به جای  همان مقدار را منعکس خواهد کرد. دلیل اینFixed Cost 
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شود، در حالی  سازی نیز نمی مند نیست و خالصه زمان Fixed Costاستفاده خواهیم کرد این است که  Costاز 

 دهد. امکانات را در اختیارمان قرار میانواع  Costکه 

را انتخاب کنید. به این ترتیب  Costبروید. روی جدول سمت راست کلیک کرده، فیلد  Task Usageبه نمای 

 (.13-2شود )شکل  مند نشان داده می به صورت زمان Costمقدار فیلد 

 
 مند هزینه : مقدارهای زمان13-2 شکل

شود، هزینه  دهد. همانطور که دیده می ریزی شده را در طول زمان نشان می نامههای بر این جدول توزیع هزینه

های اول  همان برنامه را در حالتی که به فعالیت 13-3هر فعالیت در کل مدت اجرای آن توزیع شده است. شکل 

 دهد. نسبت داده شده است نشان می Endو  Startو دوم به ترتیب توزیع 

 
 ها شیوه توزیع هزینه تغییر دادن: 13-3شکل 

ها به طور تجمعی نمایش داده  را انتخاب کنید تا هزینه Cumulative Cost، گزینه Costتوانید به جای گزینه  می

 Detailاگر گزینه هزینه تجمعی در منوی میانبر کلیک راست وجود ندارد، در همان منو  (13-4شوند )شکل 

Styles شود انتخاب کنید. ای که به این ترتیب باز می ر کادر محاورهرا انتخاب کرده، هزینه تجمعی را د 
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 ها به طور تجمعی مایش هزینه: ن13-4 شکل

برنامه را  13-5ها را هم دریافت کنید. شکل  توانید مجموع هزینه اگر خالصه فعالیت پروژه را نمایش دهید می

 دهد. بعد از نمایش خالصه فعالیت پروژه نشان می

 
 ایش خالصه فعالیت پروژه: نم13-5شکل 

زنند. این فیلد  های خود را جمع نمی ها، زیرمجموعه خالصه فعالیت Fixed Costتوجه داشته باشید که فیلد 

 Costخود هزینه ثابتی به مجموعه اضافه کند. با این حال، فیلد  زمانی مقدار دارد که خالصه فعالیت به خودیِ

. با (13-6 )شکل دهد ها و هزینه ثابت خالصه فعالیت را نشان می هزیرمجموع Costها مجموع  خالصه فعالیت

 Fixedها را باید در فیلد  توجه به توضیحاتی که داده شد، باید همیشه در نظر داشته باشید که اینگونه هزینه

Cost از فیلد  و وارد کردCost خواند. 

 
 Costها در فیلد  : نمایش مجموع هزینه13-6 شکل
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 منابعهزینه تعریف 

شود. کار با منابع هزینه در ادامه همین فصل  در این قسمت تنظیم هزینه منابع کاری و مصرفی توضیح داده می

 توضیح داده خواهد شد.

 هر منبع کاری سه فیلد برای مشخص کردن هزینه دارد که از این قرارند:

 Std. Rate: های کاری معمولی د زمان، در ساعتهزینه کارکرد در واح 

 Ovt. Rate: کاری های اضافه حد زمان، در ساعتهزینه کارکرد در وا 

 Cost/Use: ت هر بار استفادههزینه ثاب 

ها معنی دارد و  در مورد آن  "هر بار استفاده"، زیرا نه شود وارد می Std. Rateهزینه منابع مصرفی تنها در فیلد 

 . کاری نه اضافه

 hr/توانید به جای  شوند. اگر مایل باشید می ر واحد ساعت وارد میفرض د های در واحد زمان، به طور پیش هزینه

 ها قرار دارد، هر واحد دیگری مانند روز، دقیقه، ماه و مانند آن را وارد کنید. که در انتهای مقدار آن

 شود. های اضافه تخصیص منابع اعمال می مقدارهای اضافه کاری به زمان

 اند. تعریف شده 13-7تیب شکل در برنامه نمونه قبل، منابعی به تر
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 : برنامه نمونه13-7شکل 

 نمایش داده شده است بروید. 13-8که در شکل  Resource Sheetبرای تعریف منابع به نمای 

 
 : تعریف منابع در وضعیت کنونی13-8شکل 

 21ه کاری به ترتیب هزینه کارکرد معمولی و اضاف R2و  R1ها را وارد کنیم. فرض کنید منابع  اکنون باید هزینه

نیز  M1است. منبع مصرفی  51و  31به ترتیب  R3واحد در ساعت دارند. این مقادیر برای  25واحد در ساعت و 

)هزینه هر  نیز دارد 51هزینه ثابت  R2شود. منبع  در نظر گرفته می شواحد هزینه به ازای هر واحد مقدار 151

 خواهد بود. 13-9به صورت شکل . با این اطالعات جدول منابع بار استفاده(
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 های منابع : تنظیم هزینه13-9شکل 

 (.13-11شود )شکل  های منابع نیز به برنامه اضافه می در این شرایط هزینه

 
 های ناشی از منابع به برنامه : اعمال هزینه13-11شکل 

 .(13-11)شکل  رویم می Task Usageها، به نمای  برای کنترل چگونگی توزیع هزینه
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 Task Usageها در نمای  : کنترل توزیع هزینه13-11شکل 

های زیرمجموعه  ید که آیتمشوند. توجه داشته باش در این نما، منابع هر فعالیت زیر آن نمایش داده می

اند، نه منابع واقعی. به عنوان مثال، در  هایی هستند که با نام منابع نمایش داده شده ها، در واقع تخصیص فعالیت

 است. aبه فعالیت  R1نوشته شده است، منظور تخصیص  R1ومین ردیف که عبارت س

نمایش  Fixed Cost Accrualو  Fixed Costهای  ها در ستون ها و چگونگی توزیع آن های ثابت فعالیت هزینه

ده در ها کاربرد ندارند و به همین خاطر فیلدهای گفته ش ها برای منابع و تخصیص . این ستونشوند میداده 

مربوط به  Costهای ناشی از هر منبع در فیلد  . با این حال، کل هزینهخواهند بودها خالی  های تخصیص ردیف

فعالیت  Costثابت فعالیت جمع زده شده، در سلول   ها همراه با هزینه آن نمایش داده شده است. این هزینه

 شوند.  نمایش داده می

مند سمت راست نمایش داده شده است. به عنوان مثال  دول زمانهای هر تخصیص در ج شیوه توزیع هزینه

های هر دو در طول مدت کارکرد منبع  را کنترل کنید. هزینه bهای منابع تخصیص داده شده به  توانید هزینه می

بیشتر است، که این مسئله به خاطر وجود هزینه ثابت تعریف شده برای  R1از  R2اند. مقدار اولیه  توزیع شده

 باشد.  نبع میم
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در ابتدای کار پرداخت شود )به عنوان مثال مصالحی است که  M1فرض کنید الزم باشد که هزینه منبع مصرفی 

آن  Accrue Atبازگشته، به فیلد  Resource Sheetشود(. در این صورت به  هزینه آن در زمان خرید پرداخت می

 (.13-12بدهید )شکل  Startمنبع مقدار 

 
 ها تغییر شیوه توزیع هزینه یکی از منبع :13-12شکل 

 (.13-13اکنون تغییراتی که در توزیع هزینه به وجود آمده است را کنترل کنید )شکل 

 
 M1ها بعد از تغییر دادن شیوه توزیع  : توزیع هزینه13-13شکل 
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 د.ان ، بقیه صفر شدهM1های  شود، به جز اولین سلول هرکدام از تخصیص همانطور که دیده می

مند  را در جدول زمان Cumulative Costیا در کنار آن، فیلد  Costتوانید به جای فیلد  در صورت تمایل می

 (.13-14ها به طور تجمعی نمایش داده شوند )شکل  نمایش دهید تا هزینه

 
 مند به جدول زمان Cumulative Cost: اضافه کردن فیلد 13-14شکل 
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 تعریف هزینه متغیر

های مختلف یکسان نیست. به عنوان مثال، شاید از ابتدای پروژه  یک منبع در کارها و زمانگاهی هزینه 

توانید این  شود؛ در این صورت می یهای مصالح اضافه م به دستمزدها و هزینه ٪21بینی کنید که هر سال  پیش

یک منبع در فعالیتی، با  ها دخیل کنید. از سوی دیگر، ممکن است هزینه استفاده از را در تعریف هزینهتغییر 

 ها نیز ممکن است. گونه تفاوت ها متفاوت باشد. اعمال این سایر فعالیت

دابل کلیک کنید. با این کار کادر  منبعرفته، روی  Resource Sheetهای منبع، به  هزینه ترِ برای تعریف دقیق

 باز خواهد شد. 13-15محاوره شکل 
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 ای منبعه تر هزینه : تعریف دقیق13-15شکل 

و در این کادر شوند  میگذاری  نام Eتا  Aتواند تا چهار جدول هزینه مختلف داشته باشد که از  هر منبع می

است. اگر مایل  Aرود،  ها به کار می فرض که در تمام تخصیص اند. جدول پیش محاوره نیز نمایش داده شده

را در تخصیص به طور جداگانه مشخص کنید. باشید تخصیص خاصی از جدول دیگری استفاده کند، باید مسئله 

 کند.  ها، هزینه منبع را در یک وضعیت کاری مشخص می در واقع، هرکدام از این جدول
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  برای مشخص کردن مقدارهای سه فیلد هزینه، یعنی هزینه در واحد زمان، ردیفدر هر جدول بیش از یک 

یکی از این  فقطفرض  استفاده، وجود دارد. به طور پیش هر بار هزینه اضافه کاری در واحد زمان و هزینه ثابتِ

شود. اگر  کنند اعمال می هایی که از آن جدول استفاده می و مقدارهای آن به تمام تخصیص است ها پر شده خط

ها در  های مختلفی وارد کرده و هرکدام را برای دوره زمانی خاصی تنظیم کنید. تاریخ توانید خط الزم باشد می

شود تا تاریخ  از زمانی که در این فیلد مشخص می ردیفهر مبالغ شوند.  مشخص می Effective Dateفیلد 

مشخص شده است  --که فیلد تاریخ آن با  ردیفیهای پیش از آن، از  معتبر خواهد بود. برای زمان ردیف بعد

نیز نمایش داده  Resource Sheetفرض است، در جدول نمای  پیشردیف ، که ردیفشود. این  استفاده می

 شود. می

 توجه کنید. 13-16به عنوان نمونه به جدول شکل 
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 های زمانی مختلف : تعریف هزینه برای دوره13-16شکل 

 2113تخصیص یافته باشد، پیش از اول ژانویه  Aاز این جدول مشخص است که فعالیت زمانی که طبق جدول 

از ردیف دوم و پس از آن از ردیف سوم استفاده  2114ژانویه  اولهای ردیف اول، پس از آن و پیش از  از هزینه

 خواهد کرد.
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هایی که به این ترتیب مشخص شده است برای کار یک نیروی انسانی در دفتر مرکزی شرکت  فرض کنید هزینه

ست، ها کاربرد دارد. در عین حال، برخی کارهای منبع در محل کارگاه ا تنظیم شده باشد، که برای برخی فعالیت

اضافه پرداخت کرد. عالوه بر آن، مبلغ ثابتی برای هر بار مراجعه او به  ٪41که از مرکز فاصله دارد و باید به او 

شود، که شامل حق ماموریت ثابت و هزینه جابجایی است؛ فرض کنید این هزینه در  کارگاه نیز پرداخت می

شرایط این را برای  Bتوانیم جدول  این اساس میافزایش یابد. بر  ٪21و هر سال باشد واحد  81ابتدای کار 

 (.13-17کاری تنظیم کنیم )شکل 

 
 : تنظیم هزینه های منبع برای کار در خارج مرکز13-17شکل 



   

 

 ها نهیهز فی: تعر13فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 317صفحه 

استفاده  Bمنبع مراجعه کرده، مشخص کنیم که در آن شرایط از جدول  مرکزِ های خارجِ اکنون باید به تخصیص

 Resourceیا  Task Usageدهد، یعنی  ها را نشان می کی از نماهایی که تخصیصشود. برای این کار باید به ی می

Usage  بروید. تخصیص مورد نظر را یافته، به فیلدCost Rate Table  آن مقدارB توانید برای مقدار  بدهید. می

محاوره آن  ( یا روی تخصیص دبل کلیک کنید تا کادر13-18دادن به فیلد، آن را به جدول اضافه کنید )شکل 

 (.13-19نمایش داده شده است )شکل  Cost Rate Tableفیلد  Generalباز شود. در زبانه 

 
 برای مشخص کردن جدول هزینه Task Usageبه نمای  Cost Rate Table: اضافه کردن فیلد 13-18شکل 



   

 

 ها نهیهز فی: تعر13فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 318صفحه 

 
 در کادر محاوره مشخصا  تخصیص Cost Rate Table: فیلد 13-19شکل 

 ینهمنابع هزمفهوم 

های برنامه اضافه شده  به قابلیت (Cost Resource)نوع جدیدی از منبع، به نام منبع هزینه  2117نسخه از 

پذیری بیشتری  است، ولی انعطاف (Fixed Cost) عملکرد این عنصر بسیار نزدیک به هزینه ثابت فعالیت. است

 شوند از این قرارند: برطرف می دارد. برخی کمبودهای هزینه ثابت فعالیت که با کمک منابع هزینه

 کرد های ثابت متعددی برای آن تعریف توان هزینه هر فعالیت فقط یک فیلد هزینه ثابت دارد و نمی .1
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 سازی کرد بندی و خالصه های مختلف را گروه های ثابتِ مشابهِ فعالیت توان هزینه نمی .2

ش و گروهی دیگر هزینه ثابتی بابت سفر دارند، ها هزینه ثابتی بابت آموز اگر به عنوان مثال گروهی از فعالیت

ها  توانید یک منبع هزینه برای آموزش و یک منبع هزینه دیگر برای سفر تعریف کنید و آن را به فعالیت می

توانید مقدار  شود. بعد از این می ها در تخصیصش مشخص می اختصاص دهید. مقدار هزینه ثابت هریک از فعالیت

ها و کل سفرها را به تفکیک به دست آورید، حتی اگر فعالیتی هم آموزش نیاز داشته  شهزینه ثابت کل آموز

 باشد و هم سفر. انجام چنین کاری با فیلد هزینه ثابت فعالیت ممکن نیست.

های قبل دیدید که هر منبع کاری یا مصرفی قیمت واحدی دارد که در ترکیب با مقدار کاری که در  در قسمت

 ای جدا از تخصیص ندارند. هزینه  آورد. منابع هزینه هیچ مشخصه شود، هزینه را به وجود می تخصیص تعریف می

ها صرف  گونه است که برای هر نوع هزینه ثابتی که مستقل از مدت زمان و مقدار کار فعالیت شیوه استفاده این

 نند.ک ها مشخص می شود، یک منبع هزینه تعریف و هزینه مربوط به آن را در تخصیص می

های ناشی از منابع هزینه در تحلیل ارزش کسب  نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که هزینه

ها در  هایی تعریف کنید و الزم است که آن هزینه شوند. در نتیجه اگر قصد دارید هزینه شده در نظر گرفته نمی

ینه از منابع مصرفی یا هزینه ثابت فعالیت تحلیل ارزش کسب شده نیز لحاظ شوند، باید به جای منابع هز

 استفاده کنید.

  تعریف منابع هزینه

فیلدهای هزینه وقتی نوع منبع را مشخص کنید، تعریف کنید.  Resource Sheetمنبع هزینه را در برای شروع، 

د است به فیلفقط الزم شود.  های منبع هزینه در تخصیص مشخص می ، چون هزینهشدغیر فعال خواهند 

Accrue At  مقدار دهید تا شیوه توزیع هزینه منبع تعیین شود. معموال منابع هزینه در زمان شروع فعالیت
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ع در طول مدت )توزی Proratedها مانند سایر منابع  فرض توزیع آن شوند، در حالی که مقدار پیش صرف می

 اجرای فعالیت( است.

های مورد نظر اختصاص دهید. به عنوان مثال  ع را به فعالیتبه نمای گانت یا نمای دیگری مشابه آن رفته، منب

دارند را مشخص کرده، منبع هزینه سفر هایی که  اید، تمام فعالیت های سفر تعریف کرده اگر منبع را برای هزینه

 ها اختصاص دهید. را به آن

مشخص کنید. برای این  های منبع هزینه را بروید و هزینه تخصیص Resource Usageیا  Task Usageبه نمای 

-21دهد )شکل  های منبع را کنار هم نشان می تر است، زیرا تمام تخصیص مناسب Resource Usageکار نمای 

 وارد کنید.جدول سمت چپ  Costهای هر تخصیص را در فیلد  (. هزینه13

 
 Resource Usageهای تخصیص منابع هزینه در نمای  : وارد کردن هزینه13-21شکل 

است، زیرا تمام مبالغ در  Startاز نوع  CRتوانید متوجه شوید که در این مثال توزیع منبع  وجه به جدول میبا ت

سازی شده هر منبع را گزارش  اولین روز هر فعالیت صرف شده است. این نما، مکانی است که اطالعات خالصه

واحد است.  421های پروژه، برابر با  تخصیص کلدر  CRهای منبع  دهد. در این مثال مشخص است که هزینه می

واحد در روز سوم است را  51واحد در روز اول و  371واحد، که  421توان شیوه توزیع  مند می از جدول زمان

 استخراج کرد.

را در جدول سمت راست نمایش  Cumulative Cost، فیلد Costمند  توانید به جای فیلد زمان مطابق معمول، می

 ا به طور تجمعی گزارش شوند.ه دهید تا هزینه
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 تعریف بودجه

گیرد، تعریف بودجه است. منظور از  های برنامه که از طریق منابع در اختیار کاربر قرار می یکی دیگر از قابلیت

باشد. این مقادیر  ها یا کل پروژه می ها، هریک از دوره ریزی شده برای هریک از قسمت بودجه، سقف هزینه برنامه

 روند. برای مقایسه به کار می فقطریزی ندارند و  برنامهتاثیری روی 

توانند به صورت بودجه تعریف شوند. برای این کار باید فیلد  هرکدام از سه نوع منبع کاری، مصرفی و هزینه می

Budget  را بهResource Sheet  سلول به کنید. اضافهBudget  منابع جدیدی که برای تعیین بودجه تعریف

 (.13-21بدهید )شکل  Yesمقدار اید  کرده

 
 : تعریف منابع بودجه13-21شکل 

. همانطور که مشخص است، هستنداند، از نوع بودجه  سه منبع آخر که در جدول شکل قبل تعریف شده

 Resource Sheetدر به این معنی که ، اند غیر فعال شده مانند منابع هزینه فیلدهای هزینه این منابع نیز

 مراجعه کنید. ها ها باید به تخصیص بودجه. برای تعیین شود مشخص نمی
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به خالصه فعالیت پروژه اختصاص  فقطها را اختصاص دهید. این نوع منابع  پس از تعریف منابع بودجه، باید آن

 ها را به فعالیت یا خالصه فعالیت دیگری اختصاص دهید، پیغام خطا خواهید گرفت.  یابند و اگر بخواهید آن می

که منابع بودجه مورد نظر خود را در نمای گانت یا نمای دیگری مشابه آن به خالصه فعالیت پروژه  ز اینپس ا

 Budgetبروید. فیلدهای  Resource Usageیا  Task Usageاختصاص دادید، به یکی از نماهای تخصیص، مانند 

Cost  وBudget Work  (.13-22را به جدول اضافه کنید )شکل 

 
 Task Usageفیلدهای بودجه در نمای  :13-22شکل 

شود. همانطور که در شکل نیز دیده  وارد می Budget Workو  Budget Costاطالعات بودجه منابع در فیلدهای 

برای دو نوع  Budget Workفعال است. فیلد  Costبرای منابع بودجه نوع  فقط Budget Costشود، فیلد  می

 غیر فعال است. Costسترسی و برای منبع دیگر )کاری و مصرفی( قابل د

برای تعریف  Costتوجه داشته باشید که منظور از بودجه، هم بودجه کاری و هم بودجه مالی است. منابع بودجه 

روند. در نتیجه اگر الزم باشد که  های کاری به کار می های مالی و دو نوع منبع دیگر برای تعریف بودجه بودجه

استفاده کنید؛ در عین حال اگر الزم باشد که به هر دلیلی  Costکنید، باید از منابع  بودجه مالی را کنترلفقط 
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سقف میزان کارکرد را مستقل از هزینه مربوط به آن تحت کنترل داشته باشید، باید از دو نوع منبع دیگر نیز 

 استفاده کنید. 

 بودجه مالیبررسی 

 CstRBdg3و  CstRBdg ،CstRBdg2ده باشد. این منابع فرض کنید سه نوع بودجه مالی برای پروژه تعریف ش

اید  ها را در تخصیص وارد کرده و مقدارهای آن اید نام دارند. این سه را به خالصه فعالیت پروژه اختصاص داده

 (.13-23)شکل 

 
 : تعریف سه بودجه مالی برای پروژه13-23شکل 

ها با  شوند، زیرا هزینه نیستند و قرار است هزینه ارد نمیو Costتوجه داشته باشید که مقدارهای بودجه در فیلد 

های مربوط به بودجه در  را نشان داده باشد، ردیف Costمند  ها سنجیده شوند. به این خاطر اگر جدول زمان آن

 آن خالی خواهند بود.
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بازگردید.  Resource Sheetبندی کنید. برای این کار به  ها و بودجه، باید اطالعات را گروه برای مقایسه هزینه

بندی منابع انتخاب کرده، آن را به جدول اضافه کنید. بعد از آن منابع را  یک فیلد اختصاص دلخواه برای گروه

فیلد  13-24 ای باید سنجیده شوند. در شکل بودجه طوری گروه بندی کنید که مشخص شود هرکدام با چه

Text1 بندی اضافه شده است. برای گروه 

 
 بندی برای گروه منابعسازی  آماده: 13-24شکل 

 More Groupsگزینه  View| Data| Group byدر کادر بازشوی دهد بروید.  ها را نشان می به نمایی که تخصیص

 باز شود. 13-25را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل 
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 های تعریف شده در برنامه بندی : گروه13-25شکل 

 باز شود. 13-26محاوره شکل  کلیک کنید تا کادر Newروی 
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 بندی جدید : تعریف گروه13-26شکل 

بندی در  وارد کنید. اگر مایلید که این گروه Nameرا در فیلد انتخاب کرده، آن بندی  گروهدلخواهی برای نام 

. را فعال کنید Show in menuهای منو نمایش داده شود و دسترسی به آن ساده شود، گزینه  بندی لیست گروه

مقدار فیلدی که قبال برای مشخص  Field Nameو در فیلد  برویددر لیست معیارهای گروه بندی، به اولین خط 

 کلیک کنید. OKها به کار برده بودید را وارد کنید. روی  بندی کردن گروه

 .(13-27بندی خواهند شد )شکل  با این کار، اطالعات بر اساس مقدارهایی که قبال مشخص کرده بودید گروه
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 ها بندی تخصیص : گروه13-27شکل 

 شوند. نمایش داده می Budget Costو بودجه در  Costریزی شده در فیلد  هزینه برنامه
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  ،BC2های پروژه را به تفکیک کنترل کنید. به عنوان مثال، بودجه مالی گروه  بندی توانید انواع بودجه اکنون می

است. از مقدار گفته کرده ریزی  برنامه M1منبع را واحد  4511دار واحد است، که از آن مق 5111دارای سقف 

 خواهد شد.  cواحد صرف تخصیص منبع  3111و  aواحد صرف تخصیص منبع  1511شده، 

 مند متناظر با این اطالعات را در جدول سمت راست بخوانید. توانید مقدارهای زمان اگر مایل باشید می

 بودجه کاریبررسی 

ریزی شده است. برای این  بودجه کاری، مقایسه منابع بودجه کاری و مصرفی با مقدارهای برنامهسی بررمنظور از 

کار نیز ابتدا منبع یا منابع بودجه مورد نظر خود را تعریف کرده، به خالصه فعالیت پروژه اختصاص دهید. مقدار 

نمایش داده  Resource Usageیا  Task Usageهایی که در نماهای  بودجه کاری هرکدام از منابع را در تخصیص

فرض ساعت است( و منابع بودجه  شوند، مشخص کنید. مقدارهای منابع بودجه کاری، بر حسب زمان )پیش می

 Taskنمای  13-28شود. شکل  مصرفی، بر حسب واحد آن منبع )کیلوگرم، متر، عدد و مانند آن( وارد می

Usage دهد. مایش میرا بعد از تکمیل اطالعات گفته شده ن 
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 : تکمیل اطالعا  به بودجه کاری13-28شکل 

و مانند آن خالصه  Workتوجه داشته باشید که مقدارهای بودجه کاری نیز مانند بودجه مالی در فیلدهای 

 اند. شود و برای مقایسه در نظر گرفته شده سازی نمی

. در بر اساس بودجه کاری تعریف کنید بندی رفته، یک فیلد اختصاصی جدید برای گروه Resource Sheetبه 

توانید با همین ترتیب  . میبرای این منظور در نظر گرفته شده است Text2فیلد اختصاصی  13-29 شکل

 بندی منابع در نظر بگیرید. های مختلفی برای گروه روش
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 Text2: دسته بندی منابع برای بودجه کاری در فیلد 13-29شکل 

رفته، اطالعات را با روشی که در قسمت قبل گفته شد  Resource Usageیا  Task Usageبه یکی از نماهای 

 (.13-31بندی کنید )شکل  گروه

 قرار دارد. Budget Workو بودجه در فیلد  Workریزی شده در فیلد  مقدارهای برنامه

خص است که برای منابع مصرفی تنظیم شده است. از جدول مش WC2برای منابع کاری و  WC1بندی  گروه

ساعت  418ریزی شده در این برنامه  ساعت است که مقدار برنامه 411برابر با  WC1مقدار بودجه کاری گروه 

تعلق دارد.  R3ساعت به  144و  R2ساعت به  R1 ،121ساعت به منبع  144ساعت،  418باشد. از این  می

 نیز در جدول قابل استخراج است.  ها تعلق دارد های گفته شده که به هریک از تخصیص مقداری از ساعت
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 : گروه بندی برای کنترل بودجه کاری13-31شکل 

شوند و باید این مقدارها را به  سازی نمی ها خالصه متاسفانه اطالعات منابع مصرفی مانند منابع کاری و هزینه

 طور دستی کنترل کنید.

 در جدول سمت راست نیز کنترل کنید.مند  توانید فیلدهای مختلف را به طور زمان مطابق معمول می
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 ساختار شکستانواع تدوین : ۱۴ فصل 

راهنمای توضیح داده شد و توصیه نیز شد که کتاب الکترونیکی رایگان  5تدوین ساختار شکست کار در فصل 
را نیز مطالعه کنید. در صورتی که در  PRINCE2 و PMBOKتدوین ساختار شکست کار بر اساس استانداردهای 

دانید که این ساختار شکست الزاما باید بر اساس  باشید می مورد ساختار شکست کار مطالعه کرده

توان برای شکست کار در نظر  های پروژه تنظیم شده باشد. با این حال برخی معیارهای دیگر نیز می شدنی تحویل

توانید از ساختارهای شکست ثانویه کمک  نترلی دیگری دارند. در این حالت میهای مفید ک گرفت که محصول

 بگیرید.

و ساختارهای شکست ثانویه، شیوه تنظیم  Projectتر ساختار شکست کار  این فصل عالوه بر توضیح دقیق

نترلی دهد. مسلط بودن به این مهارت امکانات ک ها را نیز توضیح می ساختار شکست برای منابع و تخصیص

 متنوعی در اختیارتان قرار خواهد داد.

 ساختار شکستمفهوم 

کند. این  بندی می ها یا منابع را دسته ستون ها و مایل ها، مانند فعالیت هر ساختار شکست گروهی از آیتم

 بندی دو نتیجه عمده دارد: دسته

http://www.khorramirad.info/
http://www.khorramirad.info/
http://www.khorramirad.info/
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 اریم که هیچ نوع . وقتی با چند صد آیتم سر و کار دکند ها را خواناتر و درک شدنی می آیتم

ها در ساختاری  ها را به خوبی درک کنیم؛ ولی وقتی همان آیتم توانیم آن بندی ندارند عمال نمی دسته

 شوند. بندی شده باشند خوانا می مناسب دسته

 های کنترلی جدید به وجود  و به این ترتیب امکان کند سازی می ها را خالصه اطالعا  آیتم

توانید متوجه شوید که  بندی کنید می ها دسته گر کارها را بر اساس مسئولیتآورد. به عنوان مثال ا می

 هر مسئولیت چه مقدار کار دارد، چه مقدار از آن کارها انجام شده است، چه مقدار تاخیر دارد و ...

 ساختار شکست کار

ض به طور گرافیکی فر و به طور پیشهمان ساختار شکست کار است ها سلسله مراتبی اصلی دارند، که  فعالیت

نیز وجود دارد که کد سلسله مراتبی ساختار شکست کار را  WBSفیلدی با نام شود.  ها نمایش داده می در جدول

 دهد.  نشان می

وجود ساختار شکست کار ، فیلدهای دیگری هم برای مشخص کردن اطالعات سلسله مراتب WBSبه جز فیلد 

 ند.ا نمایش داده شده 14-1دارند که در شکل 
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 : فیلدهای مربوط به سلسله مراتب اصلی14-1شکل 

 فیلدها از این قرارند:

 Outline Number –  که در فیلد کدهاییWBS فرض با  شوند، به طور پیش نمایش داده میOutline 

Number  ،تا به جای اعداد ساده از  سازی نیز بکنید ها را اختصاصی توانید آن میولی برابر هستند

( و کد ساختار شکست کار خواناتر P5.E.BD.5.1های متنی نیز استفاده کنند )مثال  تهحروف و رش

همچنان همان کد ساده عددی را نشان خواهد داد )مثال  Outline Numberدر این حالت . شود

 شود. در سرفصل بعد توضیح داده می WBSسازی کد  (. اختصاصی5.1.1.5.1
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 Outline Level - د که مشخص کننده سطح آیتم است. هر مرحله که آیتمی ده عددی را نشان می

شود. این فیلد در خالصه  آن یک واحد اضافه می Outline Levelزیرمجموعه آیتم دیگری شده باشد، 

 فعالیت پروژه مقدار صفر دارد.

 Summary -  فیلدSummary هایی که  آیتمدهد که آیتم خالصه فعالیت است یا خیر.  نشان می

و سایرین  Yesمقدار  در این فیلد یت باشند، یا به عبارت دیگر زیرمجموعه داشته باشندخالصه فعال

 دارند. Noمقدار 

 WBS کدسازی  اختصاصیویرایش و 

دهد. با این حال،  را نشان می Outline Numberفرض مقدارهای  به طور پیش WBSهمانطور که گفته شد، فیلد 

مایل  آنچهکنید. برای این کار سلول مورد نظر خود را انتخاب کرده، یش ویراتوانید آن را  اگر مایل باشید می

 (.14-2نوشته شود را وارد کنید )شکل  WBSهستید در فیلد 
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 WBSهای  : ویرایش یکی از سلول14-2شکل 

 ویرایش و به جای آن عبارتی وارد شده است.  قبلشکل  39فعالیت شماره  WBSکد 

که مقدار سلول ویرایش شده را پاک کنید. این است فرض  ندن مقدارها به مقدار پیشبرای بازگرداترین راه  ساده

نمایش داده خواهد شد. بدیهی است که اگر کل ستون  WBSدر  Outline Numberبا این کار دوباره مقدار 

WBS  را انتخاب کرده، کلیدDelete  صفحه کلید را بفشارید، کل کدهای فیلدWBS  باOutline Number  برابر

 خواهند شد.
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سازی کنید تا در  توانید آن را اختصاصی محدود به ویرایشی که توضیح داده شد نیست، می WBSتغییر کد 

. در زیر ساختار یکسانی نمایش داده شده است های متنی استفاده شود های دلخواه به جای عدد از رشته قسمت

کنند و بار دیگر با کدی که در سطح اول به جای  ده میساده که صرفا از عدد استفا WBSکه یک بار با کدهای 

 کند نمایش داده شده است. عدد از حروف استفاده می

Project 

E. Engineering 

E.1. Basic Design 

E.2. Detailed Design 

P. Procurement 

C. Construction 

Project 

1. Engineering 

1.1. Basic Design 

1.2. Detailed Design 

2. Procurement 

3. Construction 

متعلق به  E.2.5.4.3.2توانیم متوجه شویم که کدی مانند  ایم به سادگی می در حالتی که از حروف کمک گرفته

 است. Engineeringگروه 

 Project| WBS| Define Codeبندی آن، روی  و به عبارت دیگر تعیین قالب WBSکد سازی  برای اختصاصی

 باز شود. 14-3محاوره شکل  کلیک کنید تا کادر
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 WBSسازی فیلد  : کادر محاوره اختصاصی14-3شکل 

بندی هرکدام  است که قالبسطح دارای چند  WBS. هر کد بندی کنید را در این کادر قالب WBSتوانید کد  می

ریف هایی که در این جدول تع شوند. اگر تعداد قسمت جدول مشخص میاین های  ها در یکی از ردیف از آن

 Outlineبندی  های تعریف نشده از قالب باشد، به جای قسمت Outline Numberاید کمتر از سطوح  کرده

Number .استفاده خواهد شد 

شود. تعداد  جدول مشخص می Sequenceاین مسئله در فیلد  تواند با حرف یا عدد مشخص شود. میهر قسمت 

. اگر مایل به ایجاد قید برای این قسمت نیستید، گزینه شود مشخص می Lengthحروف یا اعداد هر آیتم، در 

Any  .را انتخاب کنید 
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 شود.  مشخص می Separatorشود که در ستون  برای جدا کردن کد هر سطح از سطح بعد از عالمتی استفاده می

ن ای متنی و سطح دوم آ طوری ویرایش شده است که سطح اول آن رشته 14-4 شکل WBSکد  به عنوان مثال

 باشد. 3عددی به طول 

 
 WBSسازی کد  : اختصاصی14-4 شکل

 سازی شده است. اختصاصی 14-5 های شکل با تنظیم WBSاین کد 
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 بعد از ویرایش WBS: فیلد 14-5شکل 

کند را ویرایش کنید، تمام فیلدهای زیرمجموعه آن نیز اصالح  اگر اولین فیلدی که از یک کد استفاده می

قرار دهید، تمام کدهای زیرمجموعه  xxمتنی مانند  32در ردیف  TSان مثال اگر به جای خواهند شد. به عنو

 (.14-6)شکل  آن نیز اصالح خواهند شد
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 و اصال  سایر فیلدها بر آن اساس WBS: ویرایش یکی از فیلدهای 14-6شکل 

 از این قرارند: WBS Code Definitionهای کادر محاوره  سایر گزینه

 Project Code Prefix: توانید پیشوندی برای کد  اگر مایل باشید میWBS  تعریف کنید که در

 کنند. ها قرار بگیرد. از این پیشوند برای مشخص کردن پروژه استفاده می ابتدای تمام آن

 Generate WBS code for new tasks: های جدید کد  اگر فعال نباشد، فعالیتWBS  نخواهند

 ی وارد شوند.داشت و باید به طور دست

 Verify uniqueness of new WBS codes:  اگر فعال باشد، کدهایWBS  منحصر به فرد خواهند

 بود.
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 بر اساس فیلدهای ساده بندی گروه

ها، منابع یا  بندی استفاده کرد. این ابزار آیتم سازی ساختارهای شکست ثانوی، باید از ابزار گروه برای پیاده

را در  سازی شده فیلدها کند و اطالعات خالصه بندی می یا چند فیلد دستهها را بر اساس یک  تخصیص

ها بر  بندی فعالیت آید بسیار نزدیک به محصولِ دسته دهد؛ یعنی عمال آنچه به دست می ها نمایش می سرفصل

 است. WBSاساس 

 را در نظر بگیرید. 14-7برنامه نمونه شکل 

 
 : برنامه نمونه14-7شکل 
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 Complete and Incomplete Tasksقرار دارد گزینه  View| Data| Group byبندی که در  ی گروهاز کادر بازشو

 (.14-8را انتخاب کنید )شکل 

 
 بندی : انتخاب گروه14-8شکل 

 نمایش داده شده است دیده خواهد شد. 14-9گونه که در شکل  با این کار برنامه آن
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 درصد پیشرفتها بر اساس  بندی فعالیت : گروه14-9شکل 

گیرند: آغاز نشده، در حال انجام و تکمیل شده. سه سرفصل، که  ها در سه دسته قرارمی در این حالت فعالیت

شوند. نمودار گانت نیز بر همین  ها نمایش داده می ها هستند، برای هریک از این دسته خالصه فعالیت مشابه

 (.14-11شود )شکل  اساس بازسازی می
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 ها در نمودار گانت یش سرفصل: نما14-11شکل 

کند. به عنوان مثال، سرفصل  سازی می های زیرمجموعه خود را خالصه ها، اطالعات فعالیت هرکدام از سرفصل

دهد؛ به این  نشان می Complete %را در درصد  21های در حال انجام است، مقدار  دوم که مربوط به فعالیت

اند. بسیاری از فیلدهای دیگر نیز به همین  پیشرفت کردهدرصد  21ا های در حال انجام مجموع معنی که فعالیت

ها  خالصه شده آنتوانید  ها را وارد کرد باشید، می شوند. به عنوان مثال اگر هزینه فعالیت سازی می طریق خالصه

 (.14-11ها دریافت کنید )شکل  را هم در سرفصل
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 سازی هزینه ثابت : خالصه14-11شکل 

 Fixed Costها نیست. به عنوان مثال فیلد  سازی دقیقا مانند خالصه فعالیت های خالصه در سرفصل رفتار فیلدها

فعالیت وارد  شود، زیرا ممکن است الزم باشد که هزینه ثابتی برای خالصه سازی نمی ها خالصه در خالصه فعالیت

 شود. سازی می بندی خالصه های گروه کنید، ولی در سرفصل

هایی است که  ریزی شده پروژه متعلق به فعالیت هزینه برنامهاز واحد  5211توانیم بدانیم که  در این مثال می

هایی  واحد به فعالیت 1331های تکمیل شده است و  واحد هزینه متعلق به فعالیت 5541اند،  هنوز شروع نشده

توان از  بندی به سادگی نمی هکه در حال انجام هستند تعلق دارند. توجه کنید که چنین اطالعاتی را بدون گرو

 .نمایش داده شده است استخراج کرد WBSای که طبق  برنامه
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بندیِ از پیش تعریف شده  های گروه کادر بازشویی که پیش از این معرفی شد، تعدادی از پرکاربردترین روش

Project گذارد. اگر گزینه را در اختیارتان میNo Group  ها بر  رود و آیتم از بین میبندی  کنید، گروه را انتخاب

 شوند. بندی می اساس ساختار شکست کار دسته

. برای استفاده از سایر شوند نمایش داده نمیتعریف شده در این لیست از پیش های  بندی تمام گروه

 باز شود. 14-12انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل از همان لیست را  More Groupsها، گزینه  بندی گروه

 
 ها بندی : لیست کامل گروه14-12 شکل

 باز خواهد شد. 14-13 . با این کار کادر محاوره شکلکنیدکلیک  Newروی بندی جدید،  برای ساخت گروه
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 بندی : کادر محاوره ساخت و ویرایش گروه14-13 شکل

در لیست بندی  فعال باشد، گروه Show in menuشود. اگر گزینه  مشخص می Nameبندی در فیلد  نام گروه

 شود. های پرکاربرد نمایش داده می بندی گروه

شوند.  بندی می ها گروه ها نیز همراه با فعالیت فعالیت را فعال کنید، خالصه Show summary tasksاگر گزینه 

هایی هستند که  ها، سرفصل شود، زیرا خالصه فعالیت توجه داشته باشید که معموال از این گزینه استفاده نمی

بندی  از گروه WBSروند و زمانی که قصد دارید به جای  به کار می WBSها بر اساس  بندی فعالیت روهبرای گ

معموال فقط کسانی از این  ها معموال توجیهی نخواهد داشت. فعالیت دیگری استفاده کنید، درج کردن خالصه
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های خود انتخاب  برای فعالیتهای منحصر به فرد  های اکید نام کنند که بر خالف توصیه گزینه استفاده می

هایی که برای  کند. وقتی تمام نام ها مشکل ایجاد می ها بدون خالصه فعالیت اند و در نتیجه نمایش آن نکرده

تر  ها و استفاده از ساختارهای شکست ثانویه بسیار کاربردی بندی اید منحصر به فرد باشند گروه ها وارد کرده آیتم

 خواهد شد. 

نیز  WBSبندی بر اساس  ها، دسته بندی را فعال کنید، بعد از انجام تمام دسته Maintain Hierarchyاگر گزینه 

توانید با کلیک کردن  بندی، بعدا نیز می شود. جدا از مشخص کردن این تنظیم در مشخصات دسته اضافه می

 ال یا غیر فعال کنید. تنظیم را فع View| Data| Group By| Maintain Hierarchy in Current Groupروی 

د که نکن مشخص می Group assignments, not resources یا Group assignments, not tasks های گزینه

ها به کار رود و تنها در نماهای مربوط به تخصیص،  ها و منابع، برای تخصیص بندی باید به جای فعالیت گروه

 . این مسئله در ادامه توضیح داده خواهد شد.کاربرد دارد Resource Usageو  Task Usageیعنی 

بندی استفاده  توانید از آن برای وارد کردن معیار یا معیارهای گروه در کادر محاوره لیستی وجود دارد که می

هایی  بندی کنید، از تنظیم هایشان گروه زمان ها را بر اساس مدت کنید. به عنوان مثال، اگر قصد دارید فعالیت

 استفاده کنید. 14-14مشابه شکل 
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 بندی بر اساس مد  زمان : گروه14-14شکل 

 نمایش داده شده است. 14-15نتیجه در شکل 
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 بندی بر اساس مد  زمان : گروه14-15شکل 

شود، برای هر مدت زمان یک  همانطور که دیده میهای این شکل باز و برخی بسته هستند.  برخی از سرفصل

به جای ساخت سرفصل برای هر مدت زمان، برای توانید  میاست مایل باشید  سرفصل ساخته شده است. ممکن

های مختلفی بسازید. برای این کار در کادر محاوره گفته شده ردیف مربوط به  های مختلف سرفصل دوره

Duration  را انتخاب کرده، رویDefine Group Intervals  باز شود. 14-16کلیک کنید تا کادر محاوره شکل 



   

 

 انواع ساختار شکست نی: تدو14فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 342صفحه 

 
 بندی های دسته : تعیین محدوده14-16شکل 

بندی ساخته شود. اگر به جای  شود برای هر مقدار، یک دسته است که باعث می Each Valueفرض  گزینه پیش

وارد کنید، نتیجه مانند آنچه  (Group interval)روز  3مدت زمان هر دسته را  را انتخاب کرده، Dayآن گزینه 

 شده است خواهد بود.نمایش داده  14-17در شکل 

 
 های سه روزه زمان بندی برای اساس مد  : دسته14-17شکل 

 دهد. ها را پوشش می ای سه روزه از مدت زمان محدوده ین حالت هر سرفصلدر ا
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در این صورت ساختار شکستی که مشخص کنید. بندی  برای گروهتوانید بیشتر از یک معیار  اگر مایل باشید می

بندی بازگشته،  به عنوان نمونه به کادر محاوره تعریف گروهد بیش از یک سطح خواهد داشت. به وجود خواهد آم

 (.14-18معیار دیگری برای درصد پیشرفت وارد کنید )شکل 

 
 : تعریف معیار دوم14-18شکل 

سه ها به  کنید تا درصد پیشرفتوارد را  14-19های شکل  کلیک کرده، تنظیم Define Group Intervalsروی 

 بندی شوند. دسته آغاز نشده، در حال انجام و تکمیل شده گروه
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 های پیشنهادی برای درصد پیشرفت : تنظیم14-19شکل 

 نمایش داده شده است خواهد بود. 14-21ها برنامه به صورتی که در شکل  با این تنظیم

 
 بندی : استفاده از دو معیار برای گروه14-21شکل 
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بندی  های معیار اول را گروه های زیرمجموعه سرفصل شود، معیار دوم، آیتم دیده می همانطور که در شکل نیز

 کند. می

توانید  کافی نیست، می تانهای موجود برای دارد. اگر گزینهها  برای تعیین سرفصل یهای مخصوص گزینه هر فیلد

ه برای آن موجود است هایی ک یک فیلد اختصاصی بسازید که بر اساس مقدارهای فیلد مورد نظر و گزینه

بندی را انجام دهید. به عنوان مثال فرض  مقدارهای مناسبی به خود اختصاص دهد و بتوانید بر اساس آن گروه

 ها را بر اساس شناوری کل به سه دسته زیر تقسیم کنید: کنید بخواهید فعالیت

 صفر 

 پنج روزچکتر از مقداری بزرگتر از صفر و کو 

 ه شدهبزرگتر از مقدارهای گفت 

 Defineهای موجود برای آن در  و گزینه Total Slackبندی گفته شده با استفاده از فیلد  سازی گروه پیاده

Group Intervals  توانید فیلدی اختصاصی مانند  ست. به این خاطر مینیممکنText1 :با فرمول زیر بسازید  

IIf([Total Slack]=0,"Zero Slack",IIf([Total Slack]<2400,"Short Slack","Long Slack")) 

 روز در تقویم استاندارد است.  5دقیقه معادل  2411مقدار 

 شود مقدار خواهد گرفت. دیده می 14-21گونه که در شکل  به این ترتیب فیلد جدید آن
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 : فیلد اختصاصی تعریف شده14-21شکل 

 .(14-22بندی مورد نظر خود را بسازید )شکل  توانید گروه اکنون می
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 بندی فیلد اختصاصی : گروه14-22شکل 

 نمایش داده شده است. 14-23نتیجه در شکل 
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 ها بر اساس مقدار کیفی شناوری کل بندی فعالیت : گروه14-23شکل 

 تعریف ساختارهای شکست

توانید با هر فیلد یا ترکیبی از فیلدهای اصلی یا اختصاصی  همانطور که گفته شد، ساختارهای شکست را می

. در این قسمت طراحی و مقداردهی این کدها را بسازید. ولی بهترین راه استفاده از کدهای ساختاری است

 شود. ها نیز توضیح داده می بندیِ آن خواهید آموخت و گروه
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( به جدول اضافه کنید. بعد از آن روی عنوان آن کلیک Outline Code1کد ساختاری مورد نظر خود را )مثال 

 باز شود. 14-24را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل  Custom Fieldsشود  از منویی که باز می راست کرده و
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 : تعریف مشخصا  کلی کد ساختاری14-24شکل 
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کلیک کرده، نام مناسبی به کد ساختاری بدهید. به یاد داشته باشید که هرگاه قصد دارید از یکی  Renameروی 

 ید، حتما نامی هم به آن بدهید تا بعدا اشتباهی پیش نیاید.از فیلدهای اختصاصی استفاده کن

 باز شود. 14-25کلیک کنید تا کادر محاوره شکل  Lookupبعد از تعیین نام، روی 
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 : کادر محاوره تعریف کد ساختاری14-25شکل 

 (.14-26کلیک کنید تا قسمت مربوط به آن باز شود )شکل  Code Maskروی 



   

 

 انواع ساختار شکست نی: تدو14فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 353صفحه 

 
 Code Mask: قسمت 14-26شکل 
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 باز شود. 14-27کلیک کنید تا کادر محاوره شکل  Edit Maskروی 

 
 : تعریف ساختار کد14-27شکل 

توضیح داده شد، سلسله مراتب کد  WBSسازی  در این کادر باید با همان ترتیبی که در مورد اختصاصی

هایی که در  تعداد ردیف ساختاری را مشخص کنید. تفاوت عمده در این است که تعداد سطوح کد ساختاری به

 اید محدوده خواهد بود. این جدول تعریف کرده

ای استفاده کند یا هر  اکنون باید تصمیم بگیرید که قصد دارید کد ساختاری تنها از مقدارهای مشخص شده

 Dataسازگار باشد مجاز به شمار آید. اگر قصد ندارید مقدارها را مشخص کنید، به قسمت  Maskمقداری که با 

entry options  (.14-28رفته، گزینه اول را فعال کنید )شکل 
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 های مربوط به ورود اطالعا  : تنظیم14-28شکل 

نیز اضافه خواهند  Lookupبه جدول  کند پذیرفته شده، میاگر گزینه اول فعال باشد، مقدارهایی که کاربر وارد 

 وجود دارند قابل قبول خواهند بود. Lookupمقدارهایی که در جدول  فقطشد؛ در غیر این صورت 

ترین سطح کد ساختاری قرار  کدهایی قابل قبول خواهند بود که در پایین فقطاگر گزینه دوم را فعال کنید، 

ریزان عالقه دارند کدهای ساختاری را طوری طراحی  پیش از این نیز گفته شه بود که برخی برنامهداشته باشند. 

ها شوند، در حالی که این مسئله اجباری  ترین سطح آن ام عناصر زیرمجموعه پایینکنند و به کار بندند که تم

 .نیست

رفته، مقدارها را در لیست وارد کنید. برای  Lookup tableبرای مشخص کردن مقدارهای قابل قبول، به قسمت 

و  Shift+Alt+Leftهای فلش مانند یا میانبرهای  مشخص کردن سلسله مراتب مقدارها، از دکمه

Shift+Alt+Right  (.14-29استفاده کنید )شکل 
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 : تعریف مقدارهای کد ساختاری14-29شکل 
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توانید شرح  کنید خالصه و ساده باشند. اگر الزم باشد می وارد می Valueهایی که در ستون  بهتر است عنوان

هایی که در  ی عنوان در سرفصلدر مقابل هر عنوان وارد کنید. این شرح به جا Descriptionتر را در ستون  کامل

 شوند نمایش داده خواهد شد.  بندی ساخته می زمان گروه

 توانید از کادر محاوره خارج شوید. اکنون می

ها، فعالیت مورد نظر خود را انتخاب کرده، مقدار را در فیلد وارد کنید.  برای مشخص کردن کد ساختاری فعالیت

در غیر این صورت پیغام اخطار داده خواهد شد. اولین  شد، پذیرفته شده،مطابق تعاریف بااگر مقدار وارد شده 

است. نکته دوم این است که تعداد سطوح  Maskای که باید در نظر داشته باشید، تعریف سلسله مراتب یا  نکته

فقط  توان استفاده کرد؛ آخرین تنظیم این است که ترین باشد یا از سطوح باالتر نیز می هر کد باید پایین

 شود یا سایر مقادیر نیز قابل قبول هستند.  پذیرفته می Lookupمقدارهای جدول 

توانید روی فلش کوچکی که در سمت راست فیلد وجود دارد کلیک کنید تا  به جای تایپ کردن مقادیر، می

 (.14-31مقدارهای موجود نمایش داده شوند )شکل 
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 شو: انتخاب کد ساختاری از کادر باز14-31شکل 

قع نوعی شیوه تعیین ساختار هستند و قرار ها در وا ، زیرا خالصه فعالیتدهند میها مقدار  معموال فقط به فعالیت

 نیست که در سایر ساختارهای شکست نیز ظاهر شوند.

 دهد. برنامه نمونه را بعد از وارد کردن مقدار برای کد ساختاری تعریف شده، نشان می 14-31شکل 
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 ارد کردن مقدار برای کد ساختاری: و14-31شکل 

شوند. به عنوان مثال،  سازی نیز می بندی گرافیکی اطالعات، برخی از فیلدها خالصه بندی عالوه بر دسته در گروه

دهد. در این حالت  شوند را نشان می سازی می بندی خالصه برخی از فیلدهایی که در گروه 14-32شکل 

 ،هستند (WBS)های سلسله مراتب اصلی  ها، که سرفصل خالصه فعالیتبندی دقیقا مانند  های گروه سرفصل

 کنند. عمل می
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 بندی های گروه سازی اطالعا  در سرفصل : خالصه14-32شکل 

 بندی کدهای ساختاری گروه

بندی  همانطور که تا کنون دیدید، هر فیلد معمولی یک سطح به ساختارهای شکست ثانوی یا اصطالحا گروه

سطحی به  5فیلد طراحی کنید، ساختار شکستی  5بندی را بر اساس  د. اگر به عنوان مثال گروهکن اضافه می

 دست خواهید آورد. 
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تا  Outline Code1سازی ساختارهای شکست، استفاده از کدهای ساختاری است، که  راه حل اصولی برای پیاده

Outline Code10 ها  نامحدودی سطح بسازید و عناصر را با آن توانید با هرکدام از این کدها تعداد . میهستند

 بندی کنید.  دسته

تعریف شده بود. مقدار این کد نیز برای  Outline Code1به عنوان نمونه برای برنامه قبل کدی دو سطحی در 

 تعریف کنیم. 14-33شکل را مطابق بندی  گروهتوانیم  میاکنون ها وارد شده بود.  تمام فعالیت

 
 بندی کد ساختاری ریف گروه: تع14-33شکل 
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 آورد.  را به وجود می 14-31 بندی نمای شکل این گروه

اصلی با رنگ از هم مجزا شوند،  WBSهای تعریف شده در  ها و فعالیت اگر مایل باشید که خالصه فعالیت

 (.14-34بندی کنید )شکل  ، که کدی ساختاری است، گروهOutline Numberها را بر اساس  توانید فعالیت می

 
 Outline Numberبندی بر اساس  : گروه14-34شکل 

متاسفانه در مورد این فیلد امکان شوند.  ها به یک رنگ نمایش داده می فعالیت البته در این روش تمام خالصه

توانید آن را به مراحل مختلفی خرد کنید و به  مشخص کردن محدوده و سطح وجود ندارد، در نتیجه نمی

 ای بدهید. داگانههرکدام رنگ ج
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 شکست منابع ساختار

 Resource Sheetاگر از سیستم سازمانی استفاده نکنید، منابع سلسله مراتب نخواهند داشت. به عنوان مثال، 

 (.14-35دهد )شکل  سطح نشان می تمام منابع را هم

 
 : منابع در حالت کلی14-35شکل 

ای متناظر با  بع چه مقدار کار تخصیص داده شده و چه هزینهتوانید بدانید که به هریک از منا در این حالت می

آن است؛ ولی به عنوان مثال اگر این منابع در سه گروه مختلف با سه سرپرستی مستقل قرار داشته باشند، 

ها  توانید برای آن سازی شده آن سه دسته را در اختیار داشته باشید. در این حالت می توانید اطالعات خالصه نمی

 (.14-36کد ساختاری تعریف کنید )شکل  یک
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 : تعریف و مقداردهی کد ساختاری14-36شکل 

 (.14-37بندی کرد )شکل  توان منابع را بر اساس کد ساختاری گروه پس از آن می
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 بندی منابع بر اساس کد ساختاری : دسته14-37شکل 

توانید بدانید که هرکدام از  نوان مثال میتوانید اطالعات مختلف را خالصه شده کنترل کنید. به ع اکنون می

های مختلف تا چه حد با  ها بر اساس شاخص اند، پیشرفت آن چه مقدار هزینه دارند، چه مقدار کار کرده ها گروه

. هیچکدام از اطالعات گفته شده بدون استفاده از ها مانند آنریزی شده متفاوت است و  مقدارهای برنامه

 بل دریافت نیست.قامستقیما بندی  گروه

ها که پیش از این توضیح داده شده  سازی ساختار شکست منابع هیچ تفاوتی با ساختارهای شکست فعالیت پیاده

 بود ندارد.
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 ها ساختار شکست تخصیص

دو  ها به سادگیِ فعالیت، منبع و تخصیص. با این حال، دسترسی به تخصیصاست: سه نوع  Projectاطالعات  

بندی نیز روند کار کمی با  . در مورد گروهاستمحدودتر  ها نیز آنافزاری  نرمهای  قابلیتو نیست نوع دیگر 

 ها و منابع فرق دارد. بندی فعالیت گروه

، یعنی دهند ها را نشان می ها، مراجعه به یکی از نماهایی است که تخصیص بندی تخصیص اولین قدم در گروه

Task Usage یا Resource Usage.  نمای  14-38شکلTask Usage دهد. یک برنامه نمونه را نشان می 
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 Task Usageنمای  : 14-38شکل 

 اند.  ها نمایش داده شده ها، زیرمجموعه فعالیت متناظر با آن ها با نام منابعِ در این نما تخصیص

را  Group assignments, not tasksبندی رفته، گزینه  ها، به کادر محاوره تعریف گروه بندی تخصیص برای گروه

بندی کنید. بعد از آن معیار یا  ها را گروه شودکه قصد دارید تخصیص فعال کنید. به این ترتیب مشخص می

 دهد. ها را نشان می ای از تنظیم نمونه 14-39بندی را وارد کنید. شکل  معیارهای گروه
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 بندی منابع های گروه : تنظیم14-39شکل 

توانید در  جدول نیز فعال خواهد بود و می Field Typeفعال شده باشد، فیلد  Group Assignmentsوقتی گزینه 

( را انتخاب کنید. Resource Usage)در نمای  Resource( یا Task Usage)در نمای  Taskو  Assignmentآن 

ها بر اساس مقدارهای فیلد مشخص شده برای خود تخصیص یا برای  کند که تخصیص این مسئله مشخص می

بندی قرار خواهد داشت،  بندی شود. در هر دو حالت آنچه در نتیجه گروه عالیت )یا منبع( مربوط به آن گروهف

 ها خواهند بود. تخصیص

 دهد. بندی قبل را نشان می نتیجه گروه 14-41شکل 
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 ها بندی تخصیص : گروه14-41شکل 

ها تکرار وجود دارد و به عبارت دیگر،  در این حالت مشکل بزرگی که وجود دارد این است که در نام تخصیص

مشخص نیست که هر تخصیص به کدام فعالیت مربوط است. برای رفع این مشکل باید معیارهای بیشتری برای 

های  ، کاری کنید که نام فعالیتNameتوانید با اضافه کردن معیار  بندی تعریف کنید. به عنوان مثال می گروه

 (.14-41)شکل مربوطه نیز نمایش داده شوند 
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 های مربوطه ها همراه با نمایش نام فعالیت بندی تخصیص تنظیم جدید برای گروه : 14-41شکل 

 نمایش داده شده است. 14-42نتیجه در شکل 
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 ها های مربوط به آن ها به همراه نمایش نام فعالیت بندی تخصیص : گروه14-42شکل 

توانید معیار  ها هم نمایش داده شوند، می های آن خالصه فعالیت ها، اگر مایل باشید که عالوه بر نام فعالیت

Outline Number  (.14-43را هم به معیارها اضافه کنید )شکل 
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 ها بندی تخصیص ها به گروه ها و نام فعالیت : اضافه کردن خالصه فعالیت14-43شکل 
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 سازی : فیلتر کردن و مرتب۱۵ فصل

ات ابزارهایی ساده، ولی کاربردی هستند که برای بهبود دسترسی و نمایش سازی اطالع فیلتر کردن و مرتب

ریزی  هایی مفیدتر بسازید و همچنین در مراحل برنامه توانید گزارش ها می روند. با کمک آن اطالعات به کار می

 تری روی برنامه داشته باشید.  کنترل دقیق

اند و انواع ابزارهای بصری مشابه  اضافه شده 2113سخه که در ن Projectهای داخلی  اگر قصد دارید از گزارش

Excel  را در داخلProject دهند به طور موثر استفاده کنید، باید مهارت کافی در استفاده  در اختیارتان قرار می

سازی، که در این فصل توضیح  توضیح داده شده است، و فیلتر کردن و مرتب 14ها، که در فصل  بندی از گروه

 شود، داشته باشید.  میداده 

 سازی مفهوم مرتب

فرض  ها، به طور پیش ها( و تخصیص ستون ها و مایل فعالیت ها )به همراه خالصه اطالعات، یعنی منابع، فعالیت

ها بر اساس سلسله مراتب  شوند، فعالیت مرتب می IDهای  دارند. منابع بر اساس شماره یهای مشخص ترتیب

ها  ها نیز بر اساس ترتیب منابع و فعالیت شوند و تخصیص نیز هست مرتب می IDکه منطبق با  (WBS)اصلی 
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های دیگری نمایش دهید تا استخراج یا کنترل  شوند. گاهی الزم است که اطالعات را با ترتیب نمایش داده می

 است. (Sort)سازی  ها، مرتب تر باشد و یکی از روش ها ساده اطالعات آن

ها به طور صعودی  ها بر اساس آن شوند و رکورد سازی می یک یا چند فیلد مبنای مرتباطالعات،  سازی بدر مرت

 یا نزولی مرتب خواهند شد.

های برنامه به ترتیب زمان شروع باشند و اگر به عنوان مثال ببینند که  برخی افراد انتظار دارند که فعالیت

گرفته است، آن را به اشتباه بودن برنامه تعبیر شود بعد از فعالیت دیگری قرار  فعالیتی که زودتر شروع می

ریزی و کنترل پروژه آشنا کند  ریز تا جای ممکن همکاران خود را با مفاهیم برنامه الزم است که برنامه .کنند می

ها گرفته شود و هم با افزایش همکاری و فهم متقابل به پروژه کمک شود. با این  تا هم جلوی بروز سوتفاهم

ها  دهید چنین مشکالتی دارند و به آن قرار است برنامه را برای افرادی بفرستید که احتمال میوجود، اگر 

ها را بر اساس تاریخ شروع  توانید فعالیت شان را برطرف کنید، می دسترسی نیز ندارید تا اشتباهات احتمالی

 سازی کنید. مرتب

سطحی که  های هم فقط آیتماین است که فرض  پیشسازی در نظر داشته باشید که  همیشه در زمان مرتب

شوند )زیرا در غیر این صورت ساختار شکست از بین خواهد  زیرمجموعه یک آیتم باشند نسبت به هم مرتب می

 ها ترتیب رعایت نشده باشد. ها و سایر زیرمجموعه رفت(، در نتیجه ممکن است بین آن

 ابتداییسازی  مرتب

است. این منو برای فیلتر کردن  AutoFilterسازی، استفاده از منوی  ای مرتبترین راه بر ترین و ساده ابتدایی

 بندی دارد.  سازی و گروه هایی نیز برای مرتب ساده است، ولی گزینه
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شود. در این  سمت راست عنوان هر ستون فلش کوچکی وجود دارد که وقتی روی آن کلیک کنید منویی باز می

سازی  وجود دارد که به ترتیب برای مرتبهای مشابه(  )یا با عنوان Sort Z to Aو  Sort A to Zمنو دو گزینه 

صعودی و نزولی است. وقتی یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید، رکوردها بر اساس مقداری که در ستون 

 شوند. سازی می انتخاب شده دارند مرتب

 سادهسازی  مرتب

 باز شود. 15-1 کلیک کنید تا منوی شکل View| Data| Sortروی ها،  آیتمسازی  برای مرتب

 
 سازی : منوی مرتب15-1شکل 

های موجود بستگی به نوع  سازی وجود دارد. گزینه های مرتب هایی برای پرکاربردترین روش در این منو گزینه

یکسان نیست. ها  های موجود برای منابع و فعالیت اند دارد؛ به عنوان مثال گزینه هایی که نمایش داده شده آیتم
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ها بر آن  های گفته شده نکته خاصی ندارد و کافی است که روی گزینه کلیک کنید تا آیتم استفاده از گزینه

های آن بر اساس تاریخ شروع مرتب  دهد که آیتم ای را نشان می برنامه نمونه 15-2اساس مرتب شوند. شکل 

 اند. شده

 
 سازی بر اساس تاریخ شروع : مرتب15-2شکل 

هایی  برنامه با این کار تغییر نخواهد کرد؛ به عنوان مثال، آیتم WBSباید توجه داشته باشید این است که  چهآن

نشان  IDاند، باز هم زیرمجموعه آن باقی خواهند ماند. در عین حال، ستون  بوده یکه قبال زیرمجموعه آیتم

 فرض( نیست. )پیش IDها بر اساس  دهد که ترتیب آیتم می
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ها  های باالترین سطح با هم سنجیده شده، ترتیب آن گونه است که ابتدا آیتم اینفرض  پیشسازی  تبشیوه مر

تقل سنجیده و تحت آن آیتم مرتب سها به طور م های هرکدام از آن آیتم شود. بعد از آن زیرمجموعه مشخص می

 شوند.  می

 سازی پیشرفته مرتب

ترین گزینه است و با استفاده از  وجود دارد، که کامل Sort byه نام ای ب گزینه View| Data| Sortی در پایین منو

کنید، کادر  انتخابای که مایل باشید مرتب کنید. وقتی گزینه گفته شده را  توانید اطالعات را به هر شیوه آن می

 باز خواهد شد. 15-3محاوره شکل 

 
 سازی : کادر محاوره تعیین شیوه مرتب15-3شکل 
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سازی انتخاب کنید. عملکرد این سه معیار  توانید سه معیار مختلف برای مرتب شود، می ده میهمانطور که دی

ها از معیار دوم  گونه است که اگر دو آیتم از نظر معیار اول یکسان باشند، برای مشخص کردن ترتیب آن این

استفاده خواهد شد. در نهایت اگر معیار دوم هم برای آن دو آیتم یکسان باشد، از معیار سوم  .شود استفاده می

ها حفظ خواهد شد. به  آیتمقبلی اگر هیچکدام از سه معیار ترتیب دو آیتم فرضی را مشخص نکنند، ترتیب 

عنوان مثال، در مرتب کردن لیست مشخصات افراد، رکوردها را ابتدا بر اساس نام خانوادگی و بعد از آن بر اساس 

 نوادگی دو نفر یکسان باشد، معیار دوم که نام است مبنا قرار خواهد گرفت.یعنی اگر نام خاکنند.  نام مرتب می

سازی، یک یا چند معیار مورد نظر خود را در کادرهای مربوطه وارد کنید. برای این کار از هرکدام از  برای مرتب

را مرتب کند که این ها  تواند به طور صعودی یا نزولی آیتم توان استفاده کرد. هر معیار می فیلدهای برنامه می

 شود.  روبروی کادر تعیین می Descendingو  Ascendingهای  مسئله با گزینه

 گونه است: ها این ، دو گزینه پایین کادر را هم کنترل کنید. عملکرد آنSortپیش از کلیک کردن روی دکمه 

 Permanently renumber tasks:  این گزینه بسیار خطرناک است، زیرا شمارهID ها را بر  عالیتف

 دهد و این عمل قابل بازگشت نخواهد بود.  سازی تغییر می اساس معیارهای مرتب

 Keep Outline Structure: شود که منطق  فرض فعال است، باعث می این گزینه که به طور پیش

سازی از پیش تنظیم شده برنامه  های مرتب بر گزینه آنچهتوضیح داده شده در قسمت قبل، یعنی 

های خود باقی  ها زیرمجموعه خالصه فعالیت سازی اعمال شود. در این حالت آیتم کم است، به مرتبحا

های هم سطح خود که زیرمجموعه یک خالصه فعالیت باشند  مانند و هرکدام نسبت به سایر آیتم می

شوند.  میها نسبت به هم سنجیده  شوند، در حالی که اگر گزینه را غیر فعال کنید، کل آیتم مرتب می

هماهنگ نخواهد بود و به عنوان مثال آیتمی که زیر یک خالصه  WBSها با  به این ترتیب نمایش آیتم

کنند،  وال این گزینه را غیر فعال نمیفعالیت قرار گرفته باشد، الزاما زیرمجموعه آن نخواهد بود. معم

سازی، فیلتری نیز اعمال  که عالوه بر مرتب شوند، مگر این ها کامال آشفته نمایش داده می زیرا آیتم
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 Outlineها را نمایش ندهد. به هر حال دقت کنید که در این حالت فیلد  کنید که خالصه فعالیت

Number  یا فیلدWBS ا جلوی اشتباهات احتمالی را بگیرند.نمایش داده شده باشند ت 

 سازی خنثی کردن مرتب

 IDفرض  شوند. ترتیب پیش ها همیشه با ترتیبی نمایش داده می سازی قابل خنثی کردن نیست؛ آیتم مرتب

سازی  را از منوی مرتب By IDها را به حالت اولیه بازگردانید، گزینه  است، در نتیجه اگر قصد دارید ترتیب آیتم

 ب کنید.انتخا

 مفهوم فیلتر کردن

گاهی الزم است که اطالعاتی که از الگو یا مشخصه یکسانی برخوردارند بررسی شوند. در این حالت مرور کل 

گیر است و امکان بروز اشتباه نیز فراوان خواهد بود. در این  اطالعات و یافتن اطالعات مورد نظر کاری وقت

فقط آنچه الزم است نمایش داده شود. گاهی الزم است اطالعات خاصی،  توان اطالعات را فیلتر کرد تا صورت می

در این صورت نیز فیلتر کردن بهترین راه  .ریزی شده برای دوره بعد، گزارش داده شوند های برنامه مانند فعالیت

 حل است. 

فیلتر باشند شود؛ فقط عناصری که مطابق معیار  شوند، عنصری حذف و اضافه نمی وقتی اطالعات فیلتر می

 شوند. شوند یا عناصری که مخالف آن باشند مخفی می متمایز می

توانید  افزارهاست. با استفاده از این قابلیت می های پر استفاده بسیاری از نرم فیلتر کردن اطالعات یکی از قابلیت

تر باشد. به  ه شود، سادهباید دید آنچهاطالعاتی که در زمانی خاص مورد نیاز نیستند را نمایش ندهید تا کنترل 
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اند نمایش  ریزی شده مهکارهایی که برای هفته آینده برنا فقطها را فیلتر کنید تا  توانید فعالیت عنوان مثال، می

 های اجرایی بگذارید. در اختیار گروهکنید و محصول را چاپ  داده شوند،

ها موجود  ننده است؛ به هر حال تمام آیتمتوجه داشته باشید که فیلتر کردن اطالعات تنها در نمایش تعیین ک

های  شود. به عنوان مثال اگر تعداد زیادی از زیرمجموعه ها انجام می هستند و محاسبات نیز بر اساس کل آیتم

هایش را  های آن همچنان ترکیب اطالعات کلِ زیرمجموعه سازی یک خالصه فعالیت فیلتر شده باشند، خالصه

 برای کسانی که از وجود فیلتر اطالع ندارند گمراه کننده است. به عنوان مثال به شکلدهد. این مسئله  نشان می

  توجه کنید. 4-15

      
 ای نمونه بدون فیلتر )سمت راست( و با فیلتر )سمت چپ( : برنامه15-4 شکل

بعد از فیلتر  اش شکل گرفته است. در حالی که اول با ترکیب دو فعالیتِ زیرمجموعهفعالیت مدت زمان خالصه 

 آید. شدن فعالیت دوم، مدت زمان خالصه فعالیت به نظر غیر عادی می

 فیلتر ساده

شود. وقتی فعال باشد، کنار  نامیده می AutoFilterابزار سریعی برای فیلتر کردن دارند که  Officeافزارهای  نرم

های آن منو، رکوردها را بر اساس  نهتوان با کمک گزی گیرد و می ها فلش کوچکی قرار می عنوان هریک از ستون
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های  فعال است، در حالی که در نسخه 2111فرض در نسخه  به طور پیش AutoFilterمحتوای ستون فیلتر کرد. 

 فرض غیر فعال بود.  قبلی به طور پیش

 (.15-5 بروید )شکل File| Options| Advancedبه  AutoFilterفرض  برای تعیین پیش

 
 AutoFilterیا غیر فعال کردن : فعال 15-5 شکل

باز بودن یا را انتخاب کنید.  Set AutoFilter on for new projectsبرای فعال یا غیر فعال کردن فیلتر، گزینه 

 این تنظیم خواهند بود. که بعد از این ساخته شوند مطابق هایی برنامهسریع در فیلتر نبودن 
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فرض در دسترس باشد یا خیر. در هر حال  به طور پیش AutoFilterهای قبل در این مورد بود که  توضیح

 کلیک کنید.  View| Filter| Display AutoFilterتوانید برای فعال یا غیر فعال کردن آن روی  می

ها، روی فلشی که سمت راست عنوانِ آن قرار دارد  برای فیلتر کردن اطالعات بر اساس محتوای یکی از ستون

 .(15-6 کلیک کنید )شکل

 
 AutoFilter: منوی 15-6 شکل

های ستون قرار داشته  در این منو لیستی از محتوای ستون قرار دارد. معموال به ازای هر محتوایی که در سلول

ها را بردارید، نمایش داده نخواهد شد.  شود. اگر عالمت تایید کنار یکی از گزینه ای نمایش داده می باشد گزینه
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ها فعال یا  قرار دارد که اگر آن را فعال یا غیر فعال کنید، تمام گزینه (Select All)نام  ای به باالی لیست گزینه

توانید به جای غیر  غیر فعال خواهند شد. اگر به عنوان مثال مایل باشید که فقط دو مقدار را فعال نگه دارید، می

ها غیر فعال شوند و بعد از آن  تمام گزینهرا غیر فعال کنید تا  (Select All)ها، گزینه  فعال کردن تک تک گزینه

 هایی که قرار است نمایش داده شوند را انتخاب کنید. گزینه

ها  مراتبی از ساختار شکست و فعالیت را باز کنید، به جای لیستی ساده، لیستی سلسله Nameاگر منوی فیلد 

 (.15-7 شود )شکل نمایش داده می

 
 Nameتون های منوی فیلتر س : گزینه15-7 شکل
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 های آن نیز غیر فعال خواهند شد. فعالیتی را غیر فعال کنید، تمام زیرمجموعه اگر در این منو خالصه

هایی مناسبِ همان ستون  نیز وجود دارد که برای هر ستون، گزینه Filtersای به نام  گزینه AutoFilterدر منوی 

 دهد. می زمان را نشان زیرمنوی ستون مدت 15-8 کند. شکل ارائه می

 
 زمان : زیرمنوی فیلتر برای ستون مد 15-8 شکل
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ها،  زمان هستند. البته در کنار این نوع گزینه مدت های این زیرمنو کامال مناسبِ بینید گزینه همانطور که می

تر  )بزرگ Greater than)برابر نیست با( و  Does not Equal)برابر است با(،  Equalsتری مانند  های عمومی گزینه

 باز خواهد شد. 15-9 ها را انتخاب کنید، کادر محاوره شکل است از( نیز وجود دارد. وقتی یکی از این گزینه

 
 : کادر محاوره فیلتر15-9 شکل

شود. اگر روی فلش سمت راست  ای که در زیرمنو انتخاب شده بود در کادر انتخاب اول نمایش داده می گزینه

هایی که در آن ستون قابل استفاده هستند نمایش داده خواهند شد.  زینهاین کادر کلیک کنید، انواع گ

توانید  شود. اگر مایل باشید می ها ثبت می های این منو نیاز به مقدار ورودی دارند که در کادر مقابل آن انتخاب

وند و ش دو شرط وارد کنید که در این صورت شرط دوم در جفت کادر بازشوی پایین کادر محاوره مشخص می

شوند.  با هم ترکیب می Orیا  Andر گیکی از دو عملها تفاوتی با جفتِ اول ندارد. این دو شرط با  روش کار با آن

را انتخاب  Orشوند که مطابق هر دو شرط باشند و اگر  را انتخاب کنید فقط عناصری نمایش داده می Andاگر 

 ایش داده خواهند شد.کنید عناصری که مطابق حداقل یکی از دو شرط باشند نم

شود تا وجود فیلتر را یادآوری  نمایش داده می به جای عالمت  وقتی فیلتر ستونی را فعال کنید، عالمت 

 کند. 
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شوند که  توانید برای چند ستون فیلتر قرار دهید. در این صورت فقط اطالعاتی نمایش داده می اگر الزم باشد می

 ند.ها باش مطابق معیارهای تمام ستون

 را انتخاب کنید.  (Select All)گزینه  ها، روی فلش کلیک کرده، ی از ستونبرای حذف فیلتر یک

 فیلتر پیشرفته

پذیری کافی ندارد. اگر نیاز به  انعطاف بسیار سریع و ساده است، ولی AutoFilterفیلتر کردن اطالعات با 

 شود، استفاده کنید.  نامیده می  Filterه، که فیلترهای پیشرفته دارید، باید از قابلیت اصلی فیلتر برنام

ها، فیلترهای  توانید به جز آن فرض تعدادی فیلتر پر کاربرد تعریف شده است و اگر مایل باشید می به طور پیش

 د.نتوان ذخیره کرد تا در موارد دیگر نیز به کار رو دیگری نیز تعریف کنید. فیلترهای تعریف شده را می

 (.15-11 کلیک کنید )شکل View| Data| Filterفیلترها روی کادر بازشوی برای دسترسی به 
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 : لیست فیلترها15-11 شکل

اید باز خواهد شد. وقتی  با این کار لیستی از فیلترهای از پیش تعریف شده و فیلترهایی که قبال تعریف کرده

 All Tasksو نمایش کل اطالعات، گزینه  برای حذف فیلتر ای را انتخاب کنید، اطالعات فیلتر خواهند شد. گزینه

 را انتخاب کنید. All Resourcesیا 

اند.  دهد و فیلترهای دیگری نیز در برنامه تعریف شده لیستی که گفته شد، فقط فیلترهای پرکاربرد را نشان می

کار کادر محاوره  کلیک کنید. با این Mote Filtersبرای دسترسی به کل فیلترها، لیست را باز کرده، روی گزینه 

 شود. باز می 15-11شکل 
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 : لیست کامل فیلترها15-11شکل 

ها یا منابع وجود دارد. اگر در نمایی مربوط به  هایی برای انتخاب لیست فیلترهای فعالیت در باالی صفحه گزینه

 اب خواهد شد.انتخ Taskو کادر محاوره را باز کنید، به طور خودکار گزینه باشید ها قرار داشته  فعالیت

ها را  زمانی که آن .دارنددر انتهای نام برخی فیلترها، سه نقطه وجود دارد. چنین فیلترهایی نیاز به مقدار ورودی 

پس از کند.  میمقدار یا مقدارهای ورودی را از شما دریافت شود و  میاجرا کنید، ابتدا کادر محاوره کوچکی باز 

دو تاریخ را از کاربر  Date Rage. به عنوان مثال فیلتر شوند میورودی فیلتر بر اساس پارامترهای آن اطالعات با 

 دهد. هایی که در آن محدوده قرار دارند را نمایش می و فعالیت کند میدریافت 

کلیک کنید. برای ساخت فیلتر جدید،  Editروی و بعد از آن برای ویرایش یک فیلتر، آن را در لیست انتخاب 

، فیلتر موجود را بسازیدکه فیلتر جدیدی مشابه یکی از فیلترهای موجود  یدید. اگر مایلکلیک کن Newروی 
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بعد از آن فیلتر جدید را ویرایش  ا فیلتر جدید مانند آن ساخته شود؛کلیک کنید ت Copyانتخاب کرده، روی 

 کنید.

 باز خواهد شد. 15-12در هر سه حالت گفته شده، کادر محاوره شکل 

 
 کادر محاوره تعریف فیلتر :15-12شکل 

فیلترهای را فعال کنید، فیلتر در لیست  Show in menuشود. اگر گزینه  مشخص می Nameنام فیلتر در 

 نمایش داده خواهد شد. پرکاربرد 

هایی که نمایش داده  های فعالیت را فعال کنید، خالصه فعالیت Show related summary rowsاگر گزینه 

گزینه مناسب بستگی به  دارد وشوند. تنظیم مناسب این گزینه اهمیت زیادی  ش داده میاند نیز نمای شده

 شرایط و نیازهای شما دارد.
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توانید یک یا چند معیار برای فیلتر مشخص کنید.  لیستی از معیارهای فیلتر وجود دارد. می محاوره کادراین در 

شوند. به  شود با هم ترکیب می مشخص می And/Orدر این حالت، معیارهای مختلف با عملگری که در ستون 

ها  هایی که مطابق تمام معیارها هستند را نمایش دهد، باید در تمام خط خواهید فیلتر آیتم عنوان مثال اگر می

هایی که مطابق حداقل یکی از معیارهای  را انتخاب کنید، آیتم Orرا انتخاب کنید. اگر عملگر  Andعملگر 

 توانید از ترکیب این دو عملگر نیز استفاده کنید. شوند. اگر مایل باشید می نمایش داده میمشخص شده باشند، 

شود. اولین عامل، فیلدی از آیتم است که قرار است سنجیده شود. این فیلد  هر معیار، با سه عامل مشخص می

بر د. در نهایت مقداری که شو وارد می Testشود. بعد از آن عملگر معیار است که در  وارد می Field Nameدر 

 مشخص خواهد شد.  Value(s)شود، در  عملگر با مقدار فیلد سنجیده میاساس 

ها بزرگتر از صفر و  هایی که در حال انجام هستند، یعنی درصد پیشرفت آن به عنوان مثال اگر قصد دارید فعالیت

نمایش داده شده است  15-13ه در شکل هایی مشابه آنچ است را نمایش دهید، باید از تنظیم 111کوچکتر از 

 استفاده کنید.
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 های مربوطه های در حال انجام و خالصه فعالیت : فیلتری برای نمایش دادن فعالیت15-13شکل 

توانید برای مشخص کردن مقدار، از فیلدهای دیگر نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید فیلدی  می

این مقدارشان هایی را نمایش دهیم که  و قصد داریم فعالیتذخیره کرده است هایی را  تاریخ Date1مانند 

 استفاده کنیم. 15-14توانید از فیلتری مانند فیلتر شکل  در این صورت میتر از تاریخ پایانشان باشد.  بزرگ
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 Complete %و  Number1: مقایسه 15-14شکل 

یکسان نیست. بهتر است برای مشخص کردن  Value(s)و  Field Nameتوجه کنید که شیوه نگارش فیلد در 

آن، از کادر بازشویی که در همان سلول قرار دارد استفاده کنید تا  به جای تایپ کردن نامِ Value(s)فیلد در 

 مطمئن باشید که نگارش آن درست است.

این حالت فیلتر مانند  از کاربر دریافت شود. در Value(s)مقدار تعیین کنید که توانید  اگر مایل باشید می

کند. البته سه نقطه گفته شده به طور خودکار قرار  فیلترهایی که در انتهای نامشان سه نقطه دارند عمل می

 گیرد و بهتر است خودتان آن را در انتهای نام قرار دهید تا قراردادهای غیر اجباری را رعایت کرده باشید.  نمی

شوند، باید پیغامی که قرار است برای دریافت مقدار  اربر دریافت میبرای مشخص کردن مقدارهایی که از ک

 15-15نمایش داده شود را داخل گیومه قرار داده، در انتهای آن عالمت سوال قرار دهید. به عنوان مثال شکل 

 دهد. را نشان می Date Rangeفیلتر 
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 Date Range: فیلتر 15-15شکل 

هایی که دارای آن مدت زمان  و فعالیتکند د که مقداری را از کاربر دریافت اگر مایل باشید فیلتری تعریف کنی

 نمایش داده شده است استفاده کنید. 15-16باشند را نشان دهد، از فیلتری مانند آنچه در شکل 

هایی را انتخاب کند که دارای مدت زمانی در محدوده  اگر بخواهید فیلتر گفته شده را توسعه دهید تا فعالیت

 استفاده کنید. 15-17اص باشند، از فیلتر شکل خ
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 های دارای مد  زمان خاص : فیلتری برای انتخاب فعالیت15-16شکل 

 
 های دارای مد  زمانی در محدوده خاص : انتخاب فعالیت15-17شکل 
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تکمیل و  ی را انتخاب کنید که در محدوده زمانی مشخص شده قرار داشته باشندهای اکنون اگر بخواهید فعالیت

 استفاده کنید. 15-18نیز نشده باشند، از فیلتر شکل 

 
 های دارای مد  زمان مشخص شده و تکمیل نشده : انتخاب فعالیت15-18شکل 

 Applyروی  وتوانید فیلتر را در لیست انتخاب  شود. بعد از آن می کلیک کنید، فیلتر ذخیره می OKروی وقتی 

گر فیلتر دارای مقدارهایی باشد که قرار است از کاربر دریافت شوند، کادر کلیک کنید تا فیلتر اعمال شود. ا

هایی برای این منظور باز خواهد شد. پس از اجرای فیلتری که در آخرین مثال گفته شد، دو کادر محاوره  محاوره

 باز خواهند شد. 15-19شکل 
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 شوند. ر مثال قبل باز میای که برای دریافت مقدارهای فیلت : کادرهای محاوره15-19شکل 

 کردن به جای مخفی کردنمتمایز 

هایی که مطابق معیارهای فیلتر نیستند مخفی شوند.  شود، آیتم فرض این است که وقتی فیلتری اجرا می پیش

های موافق به شکل متمایزی  های مخالف، آیتم یک راه دیگر برای استفاده از فیلترها این است که به جای آیتم

 اده شوند.نمایش د

را انتخاب کنید تا لیست فیلترها نمایش داده  View| Data| Filterرا از کادر  More Filtersبرای این کار گزینه 

 کلیک کنید. Highlight، روی Applyشود. بعد از انتخاب فیلتر به جای کلیک کردن روی 
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 حذف فیلتر

است.  F3ترین راه، فشردن کلید میانبر  ن و سریعهای مختلف گزینه حذف فیلتر وجود دارد. ولی بهتری در قسمت

 شوند. وقتی این کلید را بفشارید، تمام فیلترها حذف می

کند. بهتر است خود  همانطور که در ابتدای فصل نیز توضیح داده شد، وجود فیلتر گاهی مخاطب را سردرگم می

آن را از فرد دیگری دریافت کرده باشید( کنید )به خصوص اگر  را عادت دهید که وقتی برنامه جدیدی را باز می

 را بفشارید تا فیلترها حذف شوند.  F3کلید 

اگر قصد دارید برنامه را برای کسی بفرستید و نیازی نیست که اطالعات خاصی را فیلتر کنید، فیلترها را حذف 

 ها نبود، سردرگم نشود. کنید تا اگر فرد مقابل متوجهِ وجود آن
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 ها و روابط خارجی زیرپروژه مدیریت: ۱۶ فصل 

Project رود )برای آن  افزاری سازمانی نیست و برای مدیریت یکپارچه چند پروژه به کار نمی به خودی خود نرم

استفاده کنید که موضوع این کتاب نیست(، با این حال ابزارهای محدودی دارد که  Project Serverکار باید از 

کند  های یک پروژه و پروژه دیگر بسازند و این امکان را نیز فراهم می ین فعالیتهایی خارجی ب توانند ارتباط می

 ها آشنا خواهید شد. ای را داخل پروژه دیگر درج کنید. در این فصل با این قابلیت که پروژه

 ایجاد روابط خارجی

ای مادر قرار داده  وژههایی که در پر شود برای ایجاد رابطه بین پروژه روشی که در این قسمت توضیح داده می

هایی که پروژه مادر دارند نیز رابطه برقرار  توان بین پروژه رود، هرچند که با این روش می به کار می نشده باشند

تری نیز ممکن خواهد بود. این مسئله در ادامه  کرد. اگر پروه مادر وجود داشته باشد، ایجاد رابطه با روش ساده

 د.شو همین فصل توضیح داده می

باز کنید. فرض  Projectاولین قدم برای ایجاد روابط خارجی، این است که برنامه حاوی طرف دوم رابطه را در 

 7ای با فعالیت شماره  نام دارد و قصد دارید رابطه Project-2و برنامه طرف دوم  Project-1کنید برنامه مبدا 

 دهد. شده را نشان میهای گفته  برنامه 16-1برنامه طرف دوم ایجاد کنید. شکل 
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 های نمونه : برنامه16-1شکل 
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( آیتم مورد نظر در برنامه مبدا بروید. به Successors)یا  Predecessorsبرای وارد کردن رابطه خارجی، به فیلد 

رد را وا Project-2\7کند، عبارت  برنامه مبدا ایجاد می 7ای با فعالیت شماره  که رابطه 7جای وارد کردن مقدار 

 (.16-2 کنید )شکل
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 های نمونه بعد از وارد کردن رابطه خارجی : برنامه16-2شکل 
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شود  تبدیل به آدرس کامل می Project-2\7را بفشارید؛ عبارت  Enterکلید  Predecessorsپس از ویرایش فیلد 

 (.16-3)شکل 

 
 نیاز پس از تبدیل به آدرس کامل : عبار  پیش16-3شکل 

توانید رابطه خارجی ایجاد کنید و برای این کار باید  رنامه طرف دوم را باز نکرده باشید نیز میدر واقع، اگر ب

شود را دستی وارد کنید. چون انجام این کار سخت است،  دیده میشکل قبل مشابه آنچه در  ی کامل،آدرس

آن را وارد کنید و آدرس کامل نام فقط توانید  شود همیشه فایل را باز کنید، زیرا در این صورت می پیشنهاد می

 .سازد می Projectرا 

 (.16-4برنامه طرف دوم مراجعه کنید نیز آدرس مشابهی خواهید دید )شکل  Successorsاگر به فیلد 
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 : آدرس رابطه خارجی در برنامه طرف دوم16-4 شکل

 نمایش اطالعات خارجی

این است که ردیف جدیدی برای نمایش فعالیت   تد،اف می ی دارای رابطه خارجیها اتفاق دیگری که در برنامه

گیرد، در  های معمولی می ای مانند آیتم شماره IDشود. این آیتم در فیلد  طرف دوم رابطه خارجی ایجاد می

تر  ها این است که کمرنگ کنند. وجه تمایز این آیتم با سایر آیتم های بعدی تغییر می آیتم IDنتیجه شماره 

ها کلیک راست کرده، از منویی  بندی نمایش آن، روی عنوان یکی از ستون ود. برای تغییر قالبش نمایش داده می

را انتخاب  External Tasksرا انتخاب کنید تا کادر محاوره مربوطه باز شود. گزینه  Text Stylesشود  که باز می

 (.16-5بندی آن را مشخص کنید )شکل  کرده، قالب
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 های خارجی در جدول بندی نمایش فعالیت تعیین قالب  :16-5شکل 

 (.16-6های خارجی در نمودار گانت نیز متفاوت است )شکل  شیوه نمایش فعالیت

های خارجی در نمودار گانت، روی قسمتی خالی از نمودار کلیک راست کرده،  برای تعیین شیوه نمایش فعالیت

را  External Tasksشود گزینه  نویی که باز میرا انتخاب کنید. در م Bar Stylesشود  در منویی که باز می

 (.16-7گیرند )شکل  های آن در دسترس قرار می انتخاب کنید. با این کار تنظیم
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 شوند تر نمایش داده می های خارجی در نمودار گانت کمرنگ : فعالیت16-6شکل 

 
 های خارجی های شیوه نمایش فعالیت : تنظیم16-7شکل 

شوند  ها نمایش داده می فعالیت WBSرا به جدول اضافه کنید، کد  Outline Numberو  WBSاگر فیلدهای 

 (.16-8)شکل 
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 WBS: نمایش کد 16-8شکل 

و در نتیجه کد ساختاری سایر است نیز کدی اختصاصی داده شده خارجی شود، به آیتم  همانطور که دیده می

های داخلی و خارجی وجود ندارد. تنها راهنمایی  بین آیتم اند. در این شیوه هیچ تمایزی ها نیز تغییر کرده فعالیت

است )شکل  External Taskو  Projectبندی برای ایجاد تمایز وجود دارد، استفاده از فیلدهای  که به جز قالب

9-16.) 
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 External Taskو  Project: فیلدهای 16-9شکل 

هایی به جز برنامه اصلی، با آدرس  دهد. برنامه نشان میای که فعالیت به آن تعلق دارد را  برنامه Projectفیلد 

 دهد.  ، خارجی بودن یا نبودن فعالیت را نشان میExternal Taskشوند. فیلد  کامل نمایش داده می

-11بندی کنید تا تمایز بهتری ایجاد شود )شکل  ها را گروه توانید فعالیت می External Taskبا استفاده از فیلد 

16.) 
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 ها بر اساس خارجی بودن یا نبودن بندی فعالیت : گروه16-11شکل 

 ایجاد شده است. 16-11های شکل  بندی با تنظیم این گروه
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 بندی مثال قبل های گروه : تنظیم16-11شکل 

 راجعه کنید.م 14بندی، به فصل  یشتر در مورد گروهبرای کسب اطالعات ب

کال مایل های خارجی نمایش داده نشوند. اگر  ا را فیلتر کنید تا آیتمه توانید فعالیت در نهایت، اگر الزم باشد می

 (.16-12 بروید )شکل File| Options| Advancedهای خارجی نیستید، به  آیتم های مجازیِ آیتمبه دیدن 
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 های خارجی های نمایشی آیتم : تنظیم16-12 شکل

نیازهای  عال کردن و غیر فعال کردنِ نمایشِ پیشدو گزینه برای ف Cross project linking optionsدر قسمت 

 وجود دارد. (Show external Successors)نیازهای خارجی  و پس (show external predecessors)خارجی 

 روزرسانی روابط خارجی به

یگر نیز اعمال ها تغییر کند، تغییر به طور خودکار در برنامه د باز باشند و یکی از آن Projectاگر هر دو برنامه در 

خواهد شد. اگر یکی از دو برنامه طوری تغییر کند که الزم باشد برنامه دیگر نیز اصالح شود، ولی برنامه دوم در 

Project باز خواهد شد. 16-13که آن را باز کنید، کادر محاوره شکل  باز نباشد، بعد از این 
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 : کادر محاوره مربوط به روابط خارجی16-13شکل 

را اجرا کنید تا این  Project| Properties| Links between projectsتوانید در سایر مواقع نیز  ل باشید میاگر مای

 کادر محاوره باز شود. 

کلیک کنید. اگر قصد دارید تمام روابط  Acceptروز شوند را انتخاب کرده، روی دکمه  روابطی که قصد دارید به

روز شدن  کلیک کنید، تمام روابطی که برای به Closeکه روی  د از اینکلیک کنید. بع Allروز شوند، روی  به

 روز خواهند شد. اند، به انتخاب شده

 |File| Optionsروز شوند، به  اگر مایل هستید که روابط خارجی در زمان باز شدن فایل به طور خودکار به

Advanced  رفته، گزینهShow links between projects dialog box on open  را غیر فعال وAutomatically 
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accept new external data  را فعال کنید. توجه داشته باشید که این تنظیم تنها روی برنامه فعال تاثیر

 گذارد و کلی نیست. می

 مسیر روابط خارجی

باید روی له شود. برای حل مسئ رابطه موقتا قطع میاگر نام فایل یا مسیر یک رابطه خارجی تغییر کرده باشد، 

Tools| Link between projects کنید. بعد از آن روی  بکلیک کرده، رابطه مورد نظر را در کادر محاوره انتخا

Browse ِجانشین شده، رابطه دوباره برقرار شود.فایل را مشخص کنید تا  کلیک کرده، مسیر و نام جدید 

 ها زیرپروژهمفهوم 

توانید  هایی خارجی درست کنید، می ها رابطه باشند و الزم باشد که بین آنهایی داشته  اگر چند پروژه وابستگی

 نیز برایشان بسازید.  (master project)ای مادر  تر پروژه برای مدیریت ساده

ها در پروژه مادر  شوند. زیرپروژه نامیده می (subproject)شوند و زیرپروژه  های اصلی در پروژه مادر درج می پروژه

های  گیرند و اطالعاتشان همچنان در فایل شوند، به این معنی که واقعا در آن قرار نمی درج می لینک شده

 های متعدد است. جداگانه ذخیره خواهد شد. پروژه مادر فقط محلی برای نمایش همزمان پروژه

 های معمولی نیز داشته باشد.  ها، فعالیت تواند عالوه بر زیرپروژه برنامه مادر  می
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 وژه در پروژه مادردرج پر

 |Project، به ردیف مورد نظر رفته، از منوها ای دیگر پروژه مادر، یا به طور کلی در پروژهدر ای  پروژهبرای درج 

Insert| Subproject ای مانند کادر محاوره  را انتخاب کنید. با این کار کادر محاورهOpen  باز شده، مسیر و نام

 (.16-14شود )شکل  ند. بعد از آن برنامه در پروژه مادر درج میک برنامه را از شما دریافت می

 
 : درج دو برنامه در برنامه مادر16-14شکل 

در فیلد ها قابل تنظیم است.  برنامه مادر، مانند سایر آیتم WBSها نسبت به  در این حالت ساختار زیر پروژه

Indicators های  ها، آیکن فایل زیرپروژهProject توان  میها را  های این برنامه زیرمجموعهشود.  ه مینمایش داد

 (.16-15ها باز و بسته کرد )شکل  فعالیت مانند خالصه



   

 

 یو روابط خارج ها رپروژهیز تیری: مد16فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 414صفحه 

 
 های زیر پروژه نمایش داده شده اند. زیرمجموعه : 16-15شکل 

ت رابطه ، و انجام این کار مانند ساخها نیز ارتباط برقرار کنید های زیرپروژه توانید بین آیتم اگر مایل باشید می

شود. اگر  ها ساخته می . در این حالت روابطی خارجی برای هرکدام از آنهای یک برنامه ساده است برای آیتم

شود. به عنوان  رابطه خارجی در برنامه نمایش داده شده باشد، آیتم آن در زیر پروژه حذف می آیتم طرف دیگرِ

های  دارد. چون زیرمجموعه Project-2عالیتی در ای خارجی با ف رابطه 9مثال، در شکل قبل فعالیت ردیف 

Project-2 اند، آیتم مجازی فعالیت خارجی در  نمایش داده نشدهProject-2  نمایش داده شده است. اگر

مخفی  Project-2را باز کنید، فعالیت طرف دوم دیده شده و در نتیجه آیتم مجازی  Project-2های  زیرمجموعه

 (.16-16شود )شکل  می
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 : مخفی شدن آیتم مجازی رابطه خارجی بعد از نمایش آیتم اصلی16-16شکل 

ها باشد، زمانی که قصد داشته باشید فایل پروژه  اگر تغییری در پروژه مادر ایجاد کنید که مستلزم تغییر زیرپروژه

 باز خواهد شد. 16-17مادر را ذخیره کنید، کادر محاوره شکل 

 
 ها ره زیرپروژه: کادر محاوره ذخی16-17شکل 
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در مورد ذخیره شوند  میاند در کادر محاوره مشخص  هایی که تغییر کرده در این حالت زیر پروژه یا زیرپروژه

 ها از شما کسب تکلیف خواهد شد. کردن تغییرات آن

مورد در  External Tasksکند. با این حال، فیلد  ها را مشخص می نام برنامه اصلی هریک از آیتم Projectفیلد 

های  بارت دیگر، آیتمخواهد داشت. به ع Noهای زیرپروژه که به خودی خود خارجی نباشند، مقدار  تمام آیتم

 روند. خارجی به شمار نمی ها زیرپروژه

کند. اگر به فیلد مربوطه در زیر  ها را مشخص می خواندنی بودن زیر پروژه-، فقطSubproject Readonlyفیلد 

 هید، قابل ویرایش نخواهد بود. د Yesای مقدار  پروژه

 دهد. ، آدرس و نام فایل زیرپروژه را نشان میSubproject Fileفیلد 
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 خطوط مبناکار با : ۱7 فصل 

آید که باید تا پایان کار با وضعیت  شود عمال تصویری از اهداف پروژه به وجود می ریزی اولیه تمام می وقتی برنامه

های احتمالی را مشخص کند. وضعیت جاری برنامه دایما بر اساس اطالعاتی واقعی  واقعی مقایسه شود و انحراف

کنند و در نتیجه باید تصویر اولیه پروژه را به شکل دیگری  کنید تغییر می که هر دوره داخل آن ثبت می

ریت آن آشنا شود و در این فصل با شیوه مدی نامیده می (Baseline)سازی کرد؛ این تصویر اولیه خط مبنا  ذخیره

 خواهیم شد. 

 انواع خط مبنا

عدد رسید.  11به  2117فقط یک خط مبنا داشتند، در حالی که این مقدار در نسخه  2113های پیش از  نسخه

فرض است و ممکن است به جز آن نیاز به استفاده از خط مبنای دیگری نداشته باشید،  اولین خط مبنا که پیش

مشخص  Baseline10تا  Baseline1های  های مبنا، با عنوان شود. سایر خط شناخته می Baselineبا عنوان 

 اند.  شده

معموال در هر زمان فقط یک خط مبنا کافی است، زیرا خط مبنا نماینده انتظارهای اولیه پروژه است و معموال 

ها به وجود  بندی مانهای بزرگی در گستره یا ز بیش از یک انتظار اولیه وجود ندارد. با این حال گاهی انحراف
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ها خط  شود. در این حالت معنی می معنی یا کم ریزی اولیه بی آید، طوری که مقایسه برنامه جاری با برنامه می

دهند که   کنند. با این حال معموال ترجیح می کنند و برنامه جاری را با آن مقایسه می مبنای جدیدی ذخیره می

و به همین خاطر است که امکان ذخیره چند خط مبنا در برنامه گنجانده شده  دارند تصویر برنامه اولیه را هم نگه

 است.

 فیلدهای خط مبنا

)به  BaselineXهر خط مبنا، تعدادی از فیلدهای مورد نیاز برنامه اولیه را در قالب فیلدهای دیگری که با عبارت 

 فیلدها از این قرارند:کند.  شوند، ذخیره می گیرد( شروع می شماره خط مبنا قرار می Xجای 

 BaselineX Budget Cost 

 BaselineX Budget Work 

 BaselineX Cost 

 BaselineX Deliverable Finish 

 BaselineX Deliverable Start 

 BaselineX Duration 

 BaselineX Estimated Duration 

 BaselineX Estimated Finish 

 BaselineX Estimated Start 

 BaselineX Finish 

 BaselineX Fixed Cost 

 BaselienX Fixed Cost Accrual 

 BaselineX Start 

 BaselineX Work 
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نکته مهمی که در مورد فیلدهای خط مبنا وجود دارد، این است که هیچکدام محاسباتی نیستند. به عنوان 

ها  صه فعالیتها را در خال زند و هم آن فیلدی محاسباتی است که هم مقادیر را جمع می Costمثال، فیلد 

ها را  گونه نیست. اگر به عنوان مثال یکی از فعالیت این Baseline Costکند. با این حال، فیلد  سازی می خالصه

شوند، در حالی که مقدارهای خط مبنای خالصه فعالیتِ آن  حذف کنید، مقدارهای آن از خط مبنا نیز حذف می

دهند. با این وجود، در نظر داشته باشید که حذف  نشان میشوند و در نتیجه مقادیر نادرستی را  اصالح نمی

 مبنای جدیدی ذخیره کنید. شود و ممکن است الزم باشد که بعد از آن خط کردن فعالیت، باعث تغییر برنامه می

 Interim Planساختار 

گنجانده شد  Interim Planکه خط مبناهای اضافی در برنامه گنجانده شوند، قابلیت دیگری به نام  پیش از این

خط مبنا نیاز چندانی به این قابلیت نیست، ولی همچنان  11تا کمبود خط مبنا را برطرف کند. امروزه با وجود 

 کنند. ها فقط فیلدهای شروع و پایان را ذخیره میInterim Planافزار وجود دارد.  در نرم

ذخیره  Finish10و  Start10تا  Finish1و  Start1توان ذخیره کرد که به ترتیب در  می Interim Plan 11حداکثر 

توان استفاده کرد، در نتیجه باید مراقب باشید که اگر  شوند. فیلدهای گفته شده را برای مقاصد دیگر نیز می می

 کنید، فیلدهایشان را برای منظور دیگری به کار نبرید. ها استفاده میInterim Planاز 

 ذخیره خط مبنا

را دستی نیز ذخیره کنید. برای این کار فیلدهای مورد نظر  Interim Planتوانید خط مبنا و  از لحاظ تئوری می

ها  ها کپی کنید. دقت کنید که در زمان کپی تمام فعالیت خود را به جدول اضافه کرده، فیلدهای مبدا را در آن

 باز باشند. عالوه بر آن، مطمئن شوید که فیلتری نیز اجرا نشده است.
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را با ابزاری که برای این منظور در نظر گرفته شده است ذخیره کنید. برای  Interim Planت خط مبنا و بهتر اس

 باز شود. 17-1را اجرا کنید تا کادر محاوره شکل  Project| Schedule| Set Baseline| Set Baselineاین کار 

 
 Interim Plan: کادر محاوره ذخیره خط مبنا و 17-1شکل 

. اگر گزینه Interim Planیم این است که مشخص کنید برنامه باید به عنوان خط مبنا ذخیره شود یا اولین تنظ

Baseline توانید در کادر بازشوی زیر آن، یکی از یازده خط مبنای موجود را برای ذخیره  را انتخاب کنید، می

شده کپی خواهد شد. اگر بعد از  سازی تعیین کنید. به این ترتیب اطالعات برنامه فعلی در خط مبنای مشخص
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اید، تاریخ  مبنایی که قبال ذخیره کرده سازی خط مبنا دوباره به کادر محاوره بازگردید، در مقابل خط ذخیره

 (.17-2ذخیره سازی نمایش داده خواهد شد )شکل 

 
 سازی خط مبنا : نمایش تاریخ ذخیره17-2شکل 

 ه خط مبنا را بازنویسی نکند. کند که ناخواست این مسئله به کاربر کمک می
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توانید فیلدهای مبدا و مقصد  را انتخاب کنید. بعد از آن می Set Interim Plan، گزینه Interim Planبرای ذخیره 

 را مشخص کنید. فیلدهای مبدا از این قرارند:

 های مبنا خط 

 اطالعات فعلی 

  سایرInterim Planها 

جود دارد، کاربردهای زیادی دارد. به عنوان مثال اگر خط مبنایی پذیری بیشتری که در این مورد و انعطاف

توانید پیش از بازنویسی اطالعات آن را به  قدیمی وجود داشته باشد که قصد بازنویسی آن را داشته باشید، می

 منتقل کنید تا اگر در آینده الزم بود، به کار گرفته شود. Interim Planطور محدود به یک 

وجود دارد. اگر گزینه اول را انتخاب کنید، کل  Selected Tasksو  Entire Projectر، دو گزینه در میانه کاد

ها را ذخیره یا بازنویسی کنید، باید پیش از باز  شوند. اگر مایل باشید تعداد محدودی از فعالیت ها کپی می فعالیت

 را فعال کنید.  Selected Tasksها را انتخاب و در این مرحله گزینه  کردن کادر محاوره، آن

 کلیک کنید تا اطالعات ذخیره شوند. OKها، روی  پس از مشخص کردن تنظیم

 روز سازی موضعی خط مبنا به

روز کنید. به عنوان مثال فرض کنید قصد بازنویسی  را به Interim Planگاهی الزم است که اطالعات خط مبنا یا 

که اطالعات خط  ها را حذف کنید. با توجه به این است که یکی از فعالیتبرنامه را ندارید، ولی به هر دلیل، الزم 

هایی که حذف  های فعالیت یا فعالیت محاسباتی نیستند، در این شرایط خالصه فعالیت Interim Planمبنا و 

شید و اند، مقادیر نادرستی را نشان خواهند داد. ممکن است به جای حذف فعالیت، تغییراتی در آن داده با شده
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هایی  توانید فقط فعالیت به هر دلیل مایل باشید که تغییرات در خط مبنا نیز اعمال شود. در چنین شرایطی می

 روز کنید.  اند را در خط مبنا به که تغییر کرده

، کار را دستی یا با ابزارهای مخصوص این کار Interim Planروز سازی موضعی خط مبنا و  توانید برای به می

 |Projectروز شوند را انتخاب کرده،  هایی که قرار است به روز سازی خودکار، فعالیت دهید. برای بهانجام 

Schedule| Set Baseline| Set Baseline  را اجرا کنید. در کادر محاوره ذخیره خط مبنا، خط مبنا یاInterim 

Plan  مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از آن رویOK  اطالعات جدید جایگزین شوند.کلیک کنید تا 

، دو گزینه جدید نیز در اختیارتان قرار خواهند Selected Taskروز سازی موضعی، با انتخاب گزینه  در زمان به

هایی  فعالیت  ای که مطرح است، این است که با تغییر دادن یک یا چند فعالیت، تمام خالصه گرفت. اولین مسئله

شوند نیز باید اصالح شوند. اگر مایل نیستید که خالصه  ها مربوط می قیم به آنکه به طور مستقیم یا غیر مست

را غیر فعال و در غیر این صورت فعال  To all summary tasksها اصالح شوند، گزینه  های مربوط به آن فعالیت

ل بودن این گزینه محاسبانی نیستند و بدون فعا Interim Planکنید. توجه داشته باشید که فیلدهای خط مبنا و 

 به طور خودکار اصالح نخواهند شد. 

روز شده اصالح  های به ها و خالصه فعالیت های برنامه را بر اساس فعالیت تمام خالصه فعالیت  گزینه گفته شده،

هایی  را انتخاب کنید، خالصه فعالیت From subtasks into selected summary task(s)کند. اگر گزینه دوم،  می

توانند انتخاب نشده باشند( اصالح  هایشان )که می اند بر اساس زیرمجموعه روز شدن انتخاب شده برای به که

 خواهند شد.

 کنترل خط مبنا

ها برای محاسبات کنترل پروژه به کار Interim Planهمانطور که در ابتدا نیز توضیح داده شد، خط مبناها و 

های  شوند. اگر مایل باشید مقدارهای ذخیره شده در خط یح داده میهای بعد توض روند. این مسایل در فصل می
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شود استفاده  هایی که در این قسمت توضیح داده می توانید از راه ها را کنترل کنید، میInterim Planمبنا و 

 کنید.

نند نمودار گانت ها در نمودارهایی ما ها است. راه دوم، نمایش آن ها به جدول اولین راه، اضافه کردن فیلدهای آن

 است. 

توانید از  توانید عناصر تصویری جدید را به طور دستی بسازید و هم می ها در نمودار هم می برای نمایش آن

 Format| Bar Styles| Baselineبرای این کار روی های سریعی که برای این کار وجود دارد استفاده کنید.  گزینه

 نمایش داده شود را انتخاب کنید. کلیک کرده، خط مبنایی که قصد دارید 

 پاک کردن خط مبنا

 |Project| Schedule| Set Baselineرا پاک کنید،  Interim Planاگر به هر دلیلی الزم است که یک خط مبنا یا 

Clear Baseline  باز شود. 17-3را اجرا کنید تا کادر محاوره شکل 

 
 Interim Plan: کادر محاوره پاک کردن خط مبنا و 17-3شکل 
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وجود دارد. بعد از انتخاب یکی از  Interim Planهایی برای انتخاب خط مبنا یا  در باالی کادر محاوره گزینه

توانید  ها در کادر بازشو قابل دسترسی خواهد بود و میInterim Planهای گفته شده، لیست خط مبناها یا  گزینه

 قرار است پاک شود را انتخاب کنید.  آنچه

را انتخاب کنید تا مشخص شود  Selected tasksیا  Entire Project، یکی از دو گزینه OKز کلیک کردن پیش ا

هایی خاص. اگر بخواهید گزینه دوم را انتخاب کنید،  که باید تمام اطالعات پاک شوند یا تنها اطالعات فعالیت

 تخاب کرده باشید.های مورد نظر خود را ان باید پیش از مراجعه به کادر محاوره فعالیت

توانید اطالعات را به طور دستی نیز پاک کنید. در این حالت باید توجه کنید که  نیاز به توضیح نیست که می

 تمام اطالعات پاک شوند.

 نمایش خط مبنا

توضیح داده شده است  25های مناسب که در فصل  های جدیدی با تنظیم توانید برای نمایش خط مبنا میله می

کلیک کنید تا منویی از  Format| Bar Styles| Baselineتوانید روی  ر گانت اضافه کنید. عالوه بر آن میبه نمودا

بندی جاری در  توانید انتخاب کنید تا در کنار زمان خطوط مبنا باز شود. هر خط مبنایی که مایل باشید را می

 (.17-4 نمودار گانت نشان داده شود )شکل
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 خط مبنا به نمودار گانت: اضافه شدن 17-4 شکل

بندی جاری نمایش داده شده است. در این  تر همراه با زمان ای باریک در شکل قبل خط مبنای هر فعالیت با میله

 ریزی اولیه است.  بندی جاری جلوتر از برنامه مثال زمان

 ها کنترل انحراف

بندی  ضافه کنید. این دو فیلد انحراف زمانرا به جدول ا Start Varianceو  Finish Varianceتوانید فیلدهای  می

 دهند.  جاری و خط مبنا را نشان می

راه اصولی و رایج برای کنترل تاخیر این است که خط مبنای مناسبی ذخیره کرده باشید و تاخیر پروژه را از 

ی که در این فیلد خالصه فعالیت پروژه بخوانید. البته در نظر داشته باشید که مدت زمان Finish Varianceفیلد 

های دیگر، مدت زمان کاری است، نه مدت زمان تقویمی. این در  شود مانند تمام مدت زمان نمایش داده می

شود. اگر نیاز به تاخیر تقویمی داشته باشید  ها بیشتر به تاخیر تقویمی توجه می حالی است که در پروژه
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رید و با نوشتن فرمولی مناسب، مطابق با توضیحات فصل توانید یک فیلد اختصاصی برای این کار در نظر بگی می

 بندی جاری و خط مبنا محاسبه و ارائه کنید.  ، تاخیر تقویمی را با مقایسه زمان18

 محاسبه ارزش کسب شده

فرضی که برای این  اکثر محاسبات تحلیل ارزش کسب شده نیاز به مقادیر خط مبنا دارند. خط مبنای پیش

یا یکی دیگر از  Baseline1توانید به جای آن از  است، ولی اگر مایل باشید می Baselineرود  محاسبات به کار می

 توانید تغییر دهید.  خطوط مبنا استفاده کنید. این تنظیم را هرگاه که مایل باشید می

خود بروید و خط مبنای دلخواه  File| Options| Advancedبرای تعیین خط مبنای تحلیل ارزش کسب شده به 

 (.17-5 انتخاب کنید )شکل Baseline for Earned Value Calculationرا در کادر بازشوی 
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 : انتخاب خط مبنای محاسبه تحلیل ارزش کسب شده17-5 شکل

 اند.  توضیح داده شده 21و  21های  اسبات تحلیل ارزش کسب شده در فصلمح
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 فیلدهای اختصاصی: فرمول نویسی و ۱۸ فصل 

Project گذارد، با این حال ممکن است نیازهای خاصی داشته باشید که  نبوهی از امکانات را در اختیار کاربر میا

نویسی و  افزار گنجانده شده است؛ یک امکان فرمول بینی نشده باشد. به همین خاطر دو امکان در نرم در آن پیش

است  VBAنویسی  یگری امکان برنامهشود و د تنظیم فیلدهای اختصاصی است که در این فصل توضیح داده می

 Microsoftدر  VBAنویسی  راهنمای جامع برنامهور کامل در کتاب شود و به ط که در این کتاب پوشش داده نمی

Project ،توضیح داده شده است.  هرانسوی انتشارات دیباگران ت ترجمه این نگارنده و منتشر شده از 

 انواع فیلدهای اختصاصی

مدت زمان، فیلد  Durationتواند نوع خاصی از اطالعات را در خود ذخیره کند. به عنوان مثال، فیلد  هر فیلد می

Start  تاریخ، فیلدCost  مقدارهای مالی و فیلدWork کنند. نوع داده فیلدهای اختصاصی  نفر.روز را ذخیره می

پذیرد و به جای تعریف نوع  عریف نیست، در عوض هر کدام از فیلدهای اختصاصی نوع داده خاصی را میقابل ت

 داده، باید فیلد اختصاصی مناسبی را انتخاب کنید.

http://www.khorramirad.com/index.php?id=318
http://www.khorramirad.com/index.php?id=318
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 و نوع داده هرکدام، از این قرار است: Projectفیلدهای اختصاصی 

 Cost1  تاCost10:  مقادیر مالی 

 Date1  تاDate10:  تاریخ 

 Duration1  تاDuration10: مدت زمان 

 Finish1  تاFinish10:  تاریخ )نوع داده این فیلدها تفاوتی با فیلدهایDateX ها  ندارد و تفاوت نام آن

شود  ها نیز استفاده میInterim Planبرای ایجاد تمایز بین انواع تاریخ است. از این فیلدها برای ذخیره 

استفاده از این قابلیت، نباید از این فیلدها برای منظور دیگری  و باید توجه داشته باشید که در صورت

 استفاده کنید(

 Flag1  تاFlag20: شود( مقادیر بولی )معموال از این نوع داده برای عالمت زدن استفاده می 

 Number1  تاNumber20: عدد 

 Outline Code1  تاOutline Code10: (14 ساختارهای شکست )توضیحات بیشتر در فصل 

 Start1  تاStart10: شود.  های شروع استفاده می سازی تاریخ تاریخ )معموال برای ذخیرهInterim 

Planشوند( ها نیز در این فیلدها ذخیره می 

 Text1  تاText30: متن 

توجه داشته باشید که تعداد هر نوع فیلد محدود است، به همین خاطر ممکن است در برخی کاربردها دچار 

فیلد عددی برایتان کافی نباشد.  21ه عنوان مثال، اگر محاسبات برنامه زیاد باشد، ممکن است مشکل شوید. ب
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و در صورت امکان برخی اطالعاتی که با نوعی غیر از کنید ریزی مناسبی  در چنین مواقعی باید از ابتدا برنامه

ای  گر قرار نیست از مجموعهعدد نیز قابل ثبت هستند را در فیلدهای دیگر قرار دهید. به عنوان مثال، ا

های عددی استفاده محاسباتی کنید )آخرین نتیجه محاسبات هستند( و کمبود فیلدهای عددی دارید،  خروجی

 دسته را در فیلدهای متن ذخیره کنید.  توانید آن می

روز .صد و نفر، فیلد اختصاصی وجود ندارد. درProjectهای  شود، به ازای تمام انواع داده همانطور که دیده می

ها را در فیلدی با نوع داده  ها دارید، باید آن ها هستند. اگر نیاز به کار با این نوع داده هایی از این نوع داده نمونه

 ذخیره کنید.نکند و محاسبات را دچار مشکل باشد که با آن سازگار  دیگر

 عملکرد فیلدهای اختصاصی

 است:های هر فیلد از این قرار  ترین خصوصیت مهم

 برخی فیلدها محاسباتی هستند، در حالی که برخی دیگر  :محاسباتی یا غیر محاسباتی بودن

توانند هر دو حالت را  دهند. فیلدهای اختصاصی می را نشان میکند  میمقدارهایی که کاربر وارد 

 داشته باشند.

 ها را  که اگر یکی از آن اکثر فیلدها با یکدیگر ارتباط دارند؛ به این معنی :ارتباط با سایر فیلدها

توانند ارتباطی  تغییر دهید، ممکن است برخی فیلدهای دیگر نیز تغییر کنند. فیلدهای اختصاصی می

توانند بر اساس فیلدهای دیگر  ها را محاسباتی کنید، می با فیلدهای دیگر نداشته باشند، ولی اگر آن

اط یک طرفه است، یعنی فیلدهای اختصاصی مقدار بگیرند. توجه داشته باشید که در این حالت ارتب

. برای آنچه گفته شد نیستتوانند بر اساس سایر فیلدها تغییر کنند، ولی عکس آن ممکن  می

 توان قایل شد، که در ادامه توضیح داده خواهد شد. ای می تبصره
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 حال متاسفانه  مند نیز دارند. با این بعضی فیلدها عالوه بر نوع معمولی، نوع زمان مند بودن: زمان

 مند شدن ندارند. هیچکدام از فیلدهای اختصاصی قابلیت زمان

 توان مقدارهای  برخی فیلدها هم محاسباتی هستند و هم می :محاسباتی و دستی بودن همزمان

 ها را به طور دستی وارد کرد. فیلدهای اختصاصی چنین قابلیتی ندارند. آن

 فیلدهای اختصاصی کاربرد

شوند و در نتیجه کاربرد  استفاده نمی Projectدر شد که فیلدهای اختصاصی به خودی خود  پیش از این گفته

 موارد استثنا را در نظر داشت:این . با این حال، باید کند تعیین میکاربر را فقط ها  آن

 Interim Plan:های قدیمی  در نسخه هاProject  یک خط مبنا وجود داشت، در نتیجه اگر فقط

ها استفاده کند. هر Interim Planبه ثبت بیش از یک برنامه اولیه داشت، مجبور بود که از  کاربری نیاز

Interim Plan کند. حداکثر ده  برای ذخیره اطالعات خود از تعدادی فیلد اختصاصی استفاده می

Interim Plan توان ذخیره کرد که در این حالت برنامه شماره  میn  در فیلدهایStartn  وFinishn 

 شوند. ذخیره می

 های جانبی: برنامه Project  قابلیت استفاده ازPlug-in  یاAdd-in  را دارد. منظور ازPlug-in  یاAdd-

inافزار  های جدیدی را به نرم و قابلیتاند  دیگر تهیه کردههای  هایی است که افراد یا شرکت ، برنامه

ها از  برخی از این برنامهشوند.  نامیده می App عمدتا 2113افزارها در نسخه  این نرمد. نکن اضافه می

 کنند.  استفاده مینیز برخی فیلدهای اختصاصی 

قابلیت محدودی برای تحلیل پرت نیز وجود داشت که برای کار از برخی فیلدهای  Projectهای قدیمی  در نسخه

 حذف شد. 2111در نسخه کند. این قابلیت  اختصاصی استفاده می
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کنید، باید دقت کنید که از فیلدهای مورد نیاز آن مورد یا موارد  از موارد گفته شده استفاده میاگر از هرکدام 

برای منظور دیگری استفاده نکنید، چون در این حالت اطالعات مورد نیاز یک بخش توسط بخش دیگر 

 بازنویسی شده، عملکرد برنامه دچار مشکل خواهد شد.

 تنظیم فیلدهای اختصاصی

ها به جدول است. البته این کار اجباری نیست،  برای استفاده از فیلدهای اختصاصی، اضافه کردن آن اولین قدم

 کنند. ها هست، فیلد را به جدول اضافه می ولی چون معموال نیاز به وارد کردن اطالعات یا مرور آن

ای انجام ندهید؛  یچ تنظیم اضافهتوانید ه استفاده کنید، میمقادیر  سازی برای ذخیرهفقط اگر قصد دارید از فیلد 

 دولی توجه داشته باشید که در این حالت هم بهتر است که نام فیلد را تغییر دهید تا مشخص شود که فیل

 کاربرد آن نیز مشخص شود.و است اشغال شده 

خاب را انت Customize Fieldشود  برای تنظیم فیلد، روی عنوان آن کلیک راست کرده، از منویی که باز می

 باز خواهد شد. 18-1کنید. با این کار کادر محاوره شکل 
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 : کادر محاوره تنظیم فیلدهای اختصاصی18-1شکل 
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نام دارد، برای انتخاب فیلد است. در باال دو گزینه برای مشخص کردن فیلدهای  Fieldقسمت باالی کادر که 

ها و منابع جداگانه و مستقل تعریف  در قبال فعالیت، زیرا عملکرد فیلدها ها و منابع وجود دارد مربوط به فعالیت

شود. در سمت  و در این کتاب بررسی نمی استنام دارد، برای کارهای سازمانی  Project. گزینه سوم که شود می

ها، فیلدهای   قرار دارد که برای انتخاب نوع فیلد است. پس از تعیین گزینه Typeراست کادر بازشویی به نام 

به فقط ها  شوند. فیلد مورد نظر خود را در این مرحله انتخاب کنید. تنظیم لیست نمایش داده می مربوطه در

 اعمال خواهند شد. توجه کنید که اگر فیلد را به جدول اضافه کردهاید  کردهانتخاب ی که در این مرحله فیلد

شود  لیک راست روی عنوان آن باز میرا از منوی میانبری که با ک Customize Fields، گزینه باشید و بعد از آن

 انتخاب کرده باشید، فیلد مورد نظر به طور خودکار در لیست انتخاب خواهد شد.

 در وسط کادر محاوره سه دکمه زیر وجود دارند:

  دکمهRename: و نام فیلد را از شما دریافت شود ای باز  روی این دکمه کلیک کنید تا کادر محاوره

توانید به آن  و با هر دو نام میشود  میلد هم با نام جدید و هم با نام قدیم شناخته کند. پس از این، فی

کنید،  ارجاع دهید. توجه داشته باشید که اگر در برنامه از فیلدهای اختصاصی متعددی استفاده می

 .های مناسبی اختصاص دهید تا با مرور زمان دچار سردرگمی نشوید ها نام بهتر است که به تمام آن

  دکمهDelete:  پیش از این بارها توضیح داده شد که فیلدهایProject  قابل حذف نیستند. وقتی روی

شوند و به هر حال فیلد از بین نخواهد  سازی فیلد پاک می این دکمه کلیک کنید، اطالعات اختصاصی

 رفت. 

  دکمهImport Field: عملکرد این دکمه و ست. ای دیگر ا ها از پروژه این دکمه برای وارد کردن تنظیم

 توضیح داده شده است. 23های مشابه در فصل  دکمه
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 در پایین صفحه نیز چهار قسمت زیر وجود دارند:

 Custom Attribute: ها( و منابع  فعالیت ها )و نه خالصه این قسمت عملکرد فیلد را در فعالیت

 کند.  مشخص می

 Calculation for task and group summary rows: های  این قسمت عملکرد فیلد را در آیتم

 کند. بندی، مشخص می های دسته ها و سرفصل ساز، یعنی خالصه فعالیت خالصه

 Calculation for assignment rows: هایی  این قسمت برای تعیین عملکرد فیلد در مورد تخصیص

 رود. وجود دارند به کار می Resource Usageو  Task Usageکه در نماهای 

 Values to display: کند. این قسمت شیوه نمایش اطالعات فیلد را تعیین می 

 ، از این قرارند:Custom Attributesهای قسمت اول، یعنی  گزینه

 None:  اگر این گزینه را انتخاب کرده باشید، فیلد غیر محاسباتی خواهد بود. در این حالت مقدار فیلد

ها( و منابع باید به طور دستی وارد شود. این گزینه برای  فعالیتها )و نه خالصه  در مورد تمام فعالیت

Outline Code ها قابل استفاده نیست، زیرا طراحی این نوع فیلد برای این است که با تعریف سطوح و

 جدول مقادیر قابل مقدار دهی باشد.

 Lookup: یا جدول مقادیر مجاز  بندی مقدارهای ورودی توانید قالب اگر این گزینه را انتخاب کنید، می

. هر مقداری مجاز نخواهد بودرا تعریف کنید. در این حالت نیز مقادیر محاسباتی نخواهند بود، ولی 

پذیرد و  را می Noو  Yesدو مقدار فقط ها قابل استفاده نیست، زیرا این نوع فیلد Flagاین گزینه برای 

 یی نخواهد داشت.تعریف قالب ورودی یا جدول مقادیر مجاز برای آن معنا
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 Formula: توانید فرمولی برای محاسبه مقادیر وارد کنید. در این  اگر این گزینه را انتخاب کنید، می

 Outlineو مقادیر آن به طور دستی وارد نخواهند شد. فیلدهای رود  میحالت فیلد محاسباتی به شمار 

Code شوند. دستی وارد می ها اجبارا به طور ای ندارند و مقدارهای آن چنین گزینه 

ها  فعالیت ها و منابع است و خالصه های قسمت قبل برای تعیین عملکرد فیلد در فعالیت فراموش نکنید که گزینه

 Calculation forهای قسمت دوم، یعنی  گزینهها در  شود. این تنظیم بندی را شامل نمی های گروه و سرفصل

task and group summary rows  باشند: و به شرح زیر میقرار دارند 

 None:  عملکرد این گزینه مانند گزینه مشابهش در قسمت قبل است. اگر انتخاب شده باشد، خالصه

ها Outline Codeبندی دستی مقدار خواهند گرفت. این گزینه برای  های گروه ها و سرفصل فعالیت

 قابل استفاده نیست.

 Rollup:  در ون وجود آن انجام بسیاری از کارها ممکن نخواهد بودو بد داردفراوانی این گزینه کاربرد .

سازی  هایی است که اطالعات را خالصه واقع، این قسمت از کادر محاوره برای تعیین عملکرد آیتم

سازی طراحی شده است. وقتی آن را انتخاب  کنند و این گزینه نیز برای تعریف چگونگی خالصه می

 Textو  Outline Codeسازی را مشخص کنید. فیلدهای  های خالصه وهتوانید یکی از انواع شی کنید می

سازی زیر  های خالصه و سایر فیلدها هرکدام دارای چند گزینه از انواع گزینهنیستند سازی  قابل خالصه

 هستند:

o Average: مستقیم یا غیر مستقیم و  نیستندساز  هایی که خالصه گیری تمام آیتم میانگین

 گیرند.  ساز قرار می زیرمجموعه خالصه

o Average first sublevel: سازی که مستقیما  های معمولی و خالصه گیری آیتم میانگین

و به عبارت دیگر در اولین سطح زیرمجموعه آن  اند ساز اصلی قرار گرفته زیرمجموعه خالصه

ها  قرار دارند. توجه داشته باشید که در این آیتم و آیتم قبلی به هر حال تمام آیتم
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ها در نظر  توان در ضریب وزنی آن ها را به نوعی می شوند، ولی تفاوت آن سازی می خالصه

 گرفت.

o Maximum:  های غیر  تمام آیتمماکزیمم ، که برابر با است اولین سطحماکزیمم مقادیر

 ساز زیرمجموعه نیز هست. خالصه

o Minimum: ساز  های غیر خالصه ، که برابر با مینیمم تمام آیتماست مینیمم اولین سطح

 زیرمجوعه نیز هست.

o Sum: دهد. این مقدار برابر با مجموع تمام  های اولین سطح را نتیجه می مجموع آیتم

ساز  سازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیرمجموعه خالصه های غیر خالصه آیتم

 قرار دارند.

o Or: مقدار با ترکیب فصلی تمام های اولین سطح است. این  برابر با ترکیب فصلی آیتم

ترکیب فصلی برای مقادیر بولی )درست  ساز زیر مجموعه نیز برابر است. های غیر خالصه آیتم

دهد که حداقل یکی از  رود و زمانی مقدار درست را نتیجه می و نادرست( به کار می

 هایش درست باشد. ورودی

o And: های  ا ترکیب عطفی تمام آیتمهای اولین سطح است. این مقدار ب ترکیب عطفی آیتم

رود  ترکیب فصلی نیز برای مقادیر بولی به کار می ساز زیرمجموعه نیز برابر است. غیر خالصه

 ها درست باشند. و فقط زمانی خروجی درست خواهد بود که همه ورودی

o Count All: سازی که به طور مستقیم یا غیر  ساز یا غیر خالصه های خالصه تعداد تمام آیتم

 دهد.  ساز اصلی هستند را نشان می مستقیم زیرمجموعه خالصه
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o Count first sublevel: سازی که در اولین سطح  ساز یا غیر خالصه های خالصه تعداد آیتم

 دهد. ساز اصل هستند را نشان می زیرمجموعه خالصه

o Count nonsummaries: سازی که به طور مستقیم یا غیر  های غیر خالصه تمام آیتم

 دهد. ساز اصلی هستند را نشان می ستقیم زیرمجموعه خالصهم

 Use Formula: این گزینه زمانی فعال است که برای قسمت قبل (custom attributes)  نیز از گزینه

Formula بندی نیز بر  ه های گرو ها و سرفصل استفاده کرده باشید. در این حالت مقدار خالصه فعالیت

سازی  ای استفاده کنید که قابل خالصه شوند. اگر از نوع داده اسبه میاساس همان فرمول قبلی مح

تری وارد  توانید فرمول پیچیده سازی مناسبی برای آن وجود نداشته باشد، می نباشد یا گزینه خالصه

برای  سازی کند. گونه که مایل هستید خالصه ها را نیز آن ها و سرفصل کنید که مقدار خالصه فعالیت

ساز از دو  های خالصه های اصلی و آیتم هایی شرطی بنویسید که برای آیتم باید فرمول این منظور

 زیرفرمول جداگانه استفاده کند.

 از این قرارند: Calculation for assignment rowsهای قسمت سوم، یعنی  گزینه

 None:  گرفت.ها دستی مقدار خواهد  گزینه را انتخاب کنید، فیلد در مورد تخصیصاگر این 

 Roll down unless manually entered: های مربوط به  اگر این گزینه را انتخاب کنید، ردیف

گیرند. در عین حال  ها به طور خودکار بر اساس مقدارهای فعالیت یا منبع مربوطه مقدار می تخصیص

ها شوند.  توانید مقدارهای دیگری را به طور دستی وارد کنید تا جایگزین آن اگر مایل باشید می

 شود معموال برابر با مقدار فعالیت یا منبع است. ها داده می مقداری که به تخصیص

 ، از این قرارند:Values to displayگزینه قسمت چهارم،  

 Data: ِشود. ها نمایش داده می سلول اگر این گزینه انتخاب شده باشد، مقدار 
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 Graphical Indicators:  نمایش داده هایی  کنید، به جای مقادیر، عالمتانتخاب اگر این گزینه را

 شان هم قابل تعریف است. وابسته به مقادیر هستند و نوع وابستگیکه شوند  می

 تعریف جدول مقادیر

، این است که مقدارها از جدول خوانده شوند. برای این کار باید Custom Attributesهای قسمت  یکی از گزینه

 باز شود. 18-2تا کادر محاوره شکل  کلیک کنید Lookupروی دکمه 
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 تعیین جدول مقادیر  :18-2شکل 
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های بیشتری دارد.  تنظیم (هاOutline Codeکدهای ساختاری )توجه داشته باشید که این کادر محاوره در مورد 

توضیح داده شده و در این فصل کادر محاوره مربوط به سایر فیلدها توضیح داده  14این مسئله در فصل 

توانند چندین سطح  تفاوت کدهای ساختاری با سایر فیلدها در این است که کدهای ساختاری می شود. یم

 داشته باشند، در حالی که سایر فیلدها تک سطحی هستند.

 (.18-3در باالی جدول لیستی از مقادیر وجود دارد. مقدارهای مورد نظر خود را در آن وارد کنید )شکل 

 
 مقادیر : وارد کردن18-3شکل 

شوند. به همین خاطر  مقادیر با همان ترتیبی که در جدول وارد شده باشند در کادرهای بازشو نمایش داده می

ها در نظر بگیرید. اگر بعد از وارد کردن مقادیر مایل به تغییر دادن ترتیب  بهتر است که ترتیب مناسبی برای آن

های باال و پایینی که در سمت راست قرار  کرده، روی فلش ها باشید، باید گزینه مورد نظر خود را انتخاب آن

 دارند کلیک کنید.

ها نیاز به شرح داشته باشند،  کنند. اگر عبارت های کوتاه استفاده می معموال برای مشخص کردن مقادیر از عبارت

در زمان  2117های قبل از  وارد کنید. در نسخه Descriptionتوانید شرح مورد نظر خود را در ستون  می
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وارد شده بود  Description( از شرحی که در ستون Valueها به جای نام )ستون  بندی برای سرفصل گروه

از شرح در این شرایط  2111و  2117که شرحی وارد نشده باشد. با این حال نسخه  شد، مگر این استفاده می

 کند.  استفاده نمی

 شود. ها فعال میOutline Codeنها در مورد ت Display indenting in lookup tableگزینه 

فرض انتخاب کنید. در این  توانید یکی از مقدارهای وارد شده در جدول را به عنوان پیش اگر مایل باشید می

که آن را تغییر دهید. برای فعال  فرض همان مقدار را خواهند داشت، مگر این ها به طور پیش حالت تمام آیتم

را فعال کنید. بعد  Use a value from the table as the default entry for the fieldنه کردن این سیستم، گزی

 کلیک کنید. Set Defaultفرض باشد را انتخاب کرده، روی  از آن مقداری که قرار است پیش

فرض بر اساس ترتیبی که در لیست دارند در کادرهای  همانطور که گفته شد، مقدارهای جدول به طور پیش

توانید مقدارها را به طور دستی جابجا کنید تا ترتیب مناسبی داشته باشند.  شوند. می بازشو نمایش داده می

 Display orderتوانید از قسمت  ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید، می عالوه بر آن، اگر الزم باشد که آیتم

 (.18-4ر این قسمت کلیک کنید تا باز شود )شکل کنا +کادر محاوره استفاده کنید. برای این کار روی عالمت 

 
 ها : قسمت تعیین ترتیب آیتم18-4شکل 

کلیک کنید تا ترتیب  Sortرا انتخاب کرده، روی دکمه  Sort descendingیا  Sort ascendingهای  یکی از گزینه

شود و  ودکار انجام نمیها بر حسب حروف الفبا به طور صعودی یا نزولی، مرتب شود. این کار به طور خ آیتم

 کلیک کنید. Sortهرگاه که الزم باشد باید گزینه را انتخاب کرده، روی 
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وجود دارد. وقتی آن را باز کنید، دو گزینه  Data entry optionsدر پایین کادر محاوره قسمت دیگری به نام 

 (.18-5دیگر در اختیارتان قرار خواهد گرفت )شکل 

 
 فیلد در مورد مقدارهای جدید : تنظیم رفتار18-5شکل 

چه در جدول وجود دارد، نخواهد بود. اگر قادر به وارد کردن مقداری جز آن اگر گزینه اول غیر فعال باشد، کاربر

 در جدول نیز اضافه خواهند شد.بعد از آن و شوند  میآن را فعال کنید، چنین مقدارهایی نیز پذیرفته 

 شود. فعال می کدهای ساختاریبرای  فقطگزینه دوم 

توانید مقدارهای مورد نظر خود را در فیلد  توانید به فیلد مقدار دهید. می پس از خارج شدن از کادر محاوره می

شود. اگر مقدار در جدول  تایپ کنید، که در این صورت اگر مقدار در جدول وجود داشته باشد، پذیرفته می

در جدول نیز قرار  ال شده باشد، مقدار پذیرفته شده،فعو گزینه مربوط به دریافت مقدارهای جدید نباشد 

 نخواهد شد.و مقدار پذیرفته  شود میگیرد. اگر گزینه گفته شده فعال نباشد، پیغام خطا داده  می

توانید روی فلش کوچکی که سمت راست فیلد قرار دارد کلیک کنید تا لیست  به جای تایپ کردن مقدار، می

 (.18-6شود )شکل مقادیر مجاز نمایش داده 
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 ی مقادیر: انتخاب مقدار از جدول بازشو18-6شکل 

 تعریف فرمول

های فراوانی در اختیارتان قرار خواهد گرفت. برای تعریف  اگر در طراحی فرمول مهارت داشته باشید، قابلیت

کار کادر محاوره  کلیک کنید. با این Formulaسازی فیلد را باز کرده، روی دکمه  فرمول کادر محاوره اختصاصی

 باز خواهد شد. 18-7 شکل

شود؛ اگر مایل  ها اعمال می فعالیتیا به منابع فقط شود  فرمولی که به این ترتیب وارد میفراموش نکنید که 

 Useبندی نیز از همان فرمول استفاده کنند، باید گزینه  های گروه ها و سرفصل فعالیت هستید که خالصه

Formula نید. را هم انتخاب ک 
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 : کادر محاوره تعریف فرمول18-7شکل 

 :هر فرمول دو نوع داده اصلی دارد

 ها و مقدارهای بولی( یا از مقدارهای  توانند به طور دستی وارد شوند )اعداد، متن میمقادیر  :مقادیر

فیلدها استخراج شوند. محدودیتی که در این کار وجود دارد این است که فرمول تعریف شده در هر 

فیلدهای همان آیتم ارجاع دهد. تنها استثنایی که وجود دارد، برخی سایر تواند به  میفقط  یتمآ

 در دسترس تمام رکوردها هستند.فیلدهای خالصه فعالیت پروژه هستند که 

 کنند. چگونگی ترکیب مقادیر را مشخص می: عملگرها و توابع عملگرها و توابع 
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ها وجود دارد  هایی که برای درج آن از دکمهبه جای تایپ یپ کرد یا توان تا گفته شده را میمحتوای تمام 

قرار دارند و فیلدها نیز از  Functionتوابع در  .هایی در میانه کادر وجود دارد استفاده کرد. برای عملگرها دکمه

 قابل دسترسی هستند. Fieldطریق 

 ارد.نویسی وجود د های فراوانی در مورد فرمول در انتهای فصل مثال

 تعریف شیوه نمایش گرافیکی

 18-8را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل  Graphical Indicatorsبرای تعریف شیوه نمایش گرافیکی، گزینه 

 باز شود.
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 : کادر محاوره تنظیم شیوه نمایش گرافیکی18-8شکل 

 شود: سه عنصرِ زیر جداگانه تعریف میشیوه نمایش 

 ها و منابع  الیتفع(nonsummary rows) 

 بندی های گروه سرفصلو ها  خالصه فعالیت (summary rows) 

 خالصه فعالیت پروژه (project summary) 
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ها را انجام دهید. اگر  ها، گزینه مربوطه را در باالی کادر انتخاب کرده، تنظیم برای مشخص کردن هریک از آن

 Summary Rows inherit criteria fromهای  قصد ندارید سه شیوه نمایش مختلف تعریف کنید، گزینه

nonsummary rows  وProject summary inherits criteria from summary rows .را فعال کنید 

گر ماوس را روی فیلد نگه دارد، مقدار در  فعال باشد، وقتی کاربر اشاره Show data value in tooltipاگر گزینه 

 کادر کوچکی نمایش داده خواهد شد.

هایی که در هرکدام از  شود. برای این کار باید شرایط مختلف و آیکون وه نمایش در لیست مشخص میشی

 18-9شرط است. شکل  شوند را مشخص کنید. اولین ستون برای مشخص کردن عملگرِ ها نمایش داده می حالت

 دهد. عملگرهای موجود را نشان می

 
 روند دن شرط به کار میای مشخص کرانواع عملگرهایی که بر : 18-9شکل 
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فیلدی   ثابت، مقدارِ توانید به جای تایپِ را تایپ کنید. در صورت لزوم میآن توانید  برای مشخص کردن مقدار می

آن برای سنجش به کار رود. برای این کار روی فلش کوچک سمت راست فیلد کلیک  را معرفی کنید تا مقدارِ

 (.18-11کنید )شکل 

 
 ب فیلد برای سنجش با مقدار فیلد اختصاصی: انتخا18-11شکل 

به  شود. توجه داشته باشید که این حالت مقدار فیلد اختصاصی هر آیتم با فیلدهای همان آیتم سنجیده می

نشان دهد، به ها را از تسطیح  آیتم عنوان مثال، اگر قصد داشته باشید فیلدی تعریف کنید که تاثیر گرفتنِ

 ترتیب زیر عمل کنید:

استفاده کنیم. به عنوان مثال فیلد  Flagتوانیم از فیلدهای  نتیجه از نوع درست/نادرست )بولی( است، میچون 

Flag1  را برای این کار در نظر خواهیم گرفت. فیلد را به جدول اضافه کرده، کادر محاوره تنظیم فیلدهای

 (.18-11 بدهید )شکل Leveledبه آن نام مناسبی مانند  اختصاصی را باز کنید.
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 : تعیین نام برای فیلد اختصاصی18-11شکل 
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 را وارد کنید. 18-12کلیک کرده، فرمول شکل  Formulaروی 

 
 : فرمول مناسب برای تعیین تاثیر تسطیح روی آیتم18-12شکل 

قل شوند؛ اگر حدا های شروع و پایان پیش از تسطیح مقایسه می های شروع و پایان با تاریخ در این فرمول تاریخ

 خواهد بود. Noو در غیر این صورت  Yesیکی از دو تاریخ تغییر کرده باشد، نتیجه 

بندی نیز  های گروه ها و سرفصل فعالیت را فعال کنید تا از همین فرمول برای خالصه Use Formulaگزینه 

 (.18-13استفاده شود. نتیجه فرمول را کنترل کنید )شکل 
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 : نتیجه فرمول18-13شکل 
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به کادر محاوره تنظیم فیلد اختصاصی بازگردید تا شیوه نمایش گرافیکی آن را تنظیم کنیم. برای این کار اکنون 

ها و خالصه  کلیک کنید. دو گزینه باالی کادر را فعال کنید تا برای خالصه فعالیت Graphical Indicatorsروی 

 دهد. ها را نشان می تنظیم 18-14شکل  ها استفاده شود. هایی مشابه فعالیت فعالیت پروژه نیز از تنظیم

 
 های شیوه نمایشی : تنظیم18-14شکل 

ها بر اثر تسطیح منابع به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییر کرده باشد،  بندی آن هایی که زمان اکنون تمام آیتم

 (.18-15با عالمتی مشخص خواهند شد )شکل 
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 صور  گرافیکی: نمایش اطالعا  فیلد اختصاصی به 18-15شکل 
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 توابع

 Excelها، مانند  در سایر برنامههستند و تعریف شده است؛ برخی از این توابع، عمومی  Projectدر فراوانی توابع 

را در اختیار کاربر قرار نتایج مفیدی هستند و  Projectنیز کمابیش وجود دارند. برخی دیگر از توابع، خاص 

 ای بنویسید، حتما باید به این توابع مسلط باشید. ای پیچیدهه دهند. اگر مایل باشید که فرمول می

 توابع از این قرارند:

  تابعAbs: دهد. قدر مطلق مقدار ورودی را نتیجه می 

  تابعAsc:  گرداند.  اولین حرف آن را بازمی کد اسکیِکند و  میمقداری متنی دریافت 

  تابعAtn: دهد. یآرک تانژانت ورودی را بر حسب رادیان نتیجه م 

  تابعCBool: کند. مقدار عددی یا متنی ورودی را به مقدار بولی تبدیل می 

  تابعCByte:  مقدار عددی ورودی را به نوعbyte  کند. ( تبدیل می255و  1)اعداد صحیح بین 

  تابعCCur: کند. مقدار ورودی را به مقداری از نوع مالی تبدیل می 

  تابعCDate: کند. از نوع تاریخ تبدیل می مقدار ورودی را به مقداری 

  تابعCDbl:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعDouble کند. تبدیل می 

  تابعCDec:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعDecimal کند. تبدیل می 
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  تابعChoose: های بعدی مقادیر هستند. مقدارِ متناظر با شماره  ورودی اول شماره ردیف و ورودی

 خواهد بود.خروجی تابع 

  تابعChr:  گرداند. کند و حرف متناظر با آن را برمی را دریافت میکد اسکی 

  تابعCInt:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعInteger کند. )صحیح( تبدیل می 

  تابعCLng:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعLong کند. تبدیل می 

  تابعCos: شود. رودی بر حسب رادیان فرض میدهد. و کسینوس ورودی را نتیجه می 

  تابعCSng:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعSingle کند. تبدیل می 

  تابعCStr:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعString کند. )متن( تبدیل می 

  تابعCVar:  مقدار ورودی را به مقداری از نوعVariant کند. )آزاد( تبدیل می 

  تابعDate: دهد. ری را نتیجه میتاریخ جا 

  تابعDateAdd:  ورودی دوم تعداد مدت )مانند روز(، زمان واحد این تابع سه ورودی دارد. ورودی اول

کند. خروجی تاریخی است که به اندازه زمان  مبدا را دریافت میورودی سوم تاریخ ( و 5)مانند زمان 

های  از اعداد منفی استفاده کنید تا تاریختوانید برای مقدار  مشخص شده بعد از تاریخ مبدا باشد. می

 قبل از مبدا به دست آیند.

  تابعDateDiff: های دوم و سوم تاریخ هستند. نتیجه اختالف بین دو  ورودی اول واحد زمان و ورودی

چهارم و  های اختیاریِ توانید در ورودی می شود. تاریخ است که بر اساس واحدِ مشخص شده تعیین می
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انواع واحدهای زمانی که در این  یب اولین روز هفته و اولین هفته سال را مشخص کنید.پنجم به ترت

 رود از این قرارند: تابع و توابع مشابه به کار می

o yyyy: سال 

o q: فصل 

o m: ماه 

o d: روز 

o ww: هفته 

o h: ساعت 

o n: دقیقه 

o s: ثانیه 

  تابعDateSerial: دهد. اظر با آن تاریخ را نتیجه میسال، ماه و روز را دریافت کرده، شماره سریال متن 

  تابعDateValue: شود را دریافت کرده،  مقدار ورودی که شامل تاریخ یا ترکیب تاریخ و زمان می

 دهد. تاریخ متناظر با آن را نتیجه می

  تابعDay: دهد. تاریخی را دریافت کرده، روز آن )یعنی روز چندم از ماه( را نتیجه می 

  تابعExp: دهد. به توان ورودی رسانده، نتیجه می عدد نپر را 

  تابعFix: کند. اعشار ورودی را قطع می 
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  تابعHex: دهد. عددی را در مبنای ده دریافت کرده، معادل آن را در مبنای شانزده نتیجه می 

  تابعHour: دهد. مقداری از نوع زمان را دریافت کرده، ساعت متناظر با آن را نتیجه می 

  تابعIIF:  اول مقداری بولی است که اگر درست باشد، ورودی دوم و در غیر این صورت ورودی ورودی

 سوم نتیجه خواهد شد.

  تابعInStr:  از حرفی که شماره آن در ورودی اختیاری اول در متن ورودی دوم و متن ورودی سوم را

 کند. خروجی، شماره محل نتیجه است.  مشخص شده است به بعد جستجو می

  تابعInt: دهد.  و از ورودی کوچکتر باشد را نتیجه میباشد رگترین عددی صحیح که اعشار نداشته بز

کند، ولی برای اعداد منفی، نتیجه آن یک واحد کوچکتر از  عمل می Fixمانند  مثبتدر مورد اعداد 

 است.  Fixنتیجه 

  تابعIsNumeric: دهد. عددی بودن مقدار ورودی را نتیجه می 

  تابعIsNull: دهد. ودن مقدار ورودی را نتیجه میتهی ب 

  تابعIsDate: دهد. خروجی از نوع بولی است. تاریخ یا زمان بودن مقدار ورودی را نتیجه می 

  تابعLCase: کند. تمام حروف متن را به حروف کوچک تبدیل می 

  تابعLeft:  تعداد حروفی از سمت چپ متن ورودی اول که در ورودی دوم مشخص شده است را

 دهد. ه مینتیج

  تابعLen: دهد. طول متن ورودی را نتیجه می 
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  تابعLog: دهد. لگاریتم مبنای ده ورودی را نتیجه می 

  تابعLTrim: کند. های ابتدای متن ورودی را حذف می فاصله 

  تابعMid: که از شماره ورودی دوم آغاز شده و دهد  نتیجه می را تعداد حروفی از متن ورودی اول

 ه اندازه ورودی سوم باشد.ها ب تعداد آن

  تابعMinute: دریافت کرده، دقیقه متناظر با آن )یعنی دقیقه چندم از ساعت( را  مقداری از نوع زمان

 دهد. نتیجه می

  تابعMonth: )دهد. را نتیجه می  تاریخی را دریافت کرده، ماه متناظر با آن )ماه چندم سال 

  تابعNow: دهد. تاریخ و زمان جاری را نتیجه می 

  تابعOct: دهد. عددی را در مبنای ده دریافت کرده، معادل آن را در مبنای هشت نتیجه می 

  تابعProjDateAdd:  ورودی اول، تاریخ مورد نظر، ورودی دوم مدت زمانی که باید به آن اضافه شود

دهد که  کند. تابع تاریخی را نتیجه می و ورودی اختیاری سوم تقویم مبنای محاسبه را مشخص می

بودن مدت روزشمار اختالف آن با تاریخ وارد شده، به اندازه مدت زمان مشخص شده باشد. کاری یا 

 زمان در آن لحاظ شده است. 

  تابعProjDateConv: بندی  مقداری مشخص کننده تاریخ و ورودی اختیاری دوم، قالب ورودی اول

استفاده خواهد شد،  PjDateDefaultاز مقدار  فرض آن است. اگر مقدار دوم را وارد نکنید، به طور پیش

رود نتیجه خواهد  نیز به کار مینماها های برنامه که در  بندی مشخص شده در تنظیم و تاریخ با قالب

 های زیر نیز استفاده کنید: بندی توانید از قالب شد. در صورت تمایل می
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o pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM:  12:33 9/30/03مانندPM 

o pjDate_mm_dd_yy:  9/30/03مانند 

o pjDate_mm_dd_yyyy:  9/30/2003مانند 

o pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM:  مانندSeptember 30, 2003 12:33PM 

o pjDate_mmmm_dd_yyyy:  مانندSeptember 30, 2003 

o pjDate_mmm_dd_hh_mmAM:  مانندSep 30, 2003 12:33PM 

o pjDate_mmm_dd_yyy:  مانندSep 30, ‘03 

o pjDate_mmmm_dd:  مانندSeptember 30 

o pjDate_mmm_dd:  مانندSep 30 

o pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM:  مانندTue 9/30/03 12:33PM 

o pjDate_ddd_mm_dd_yy:  مانندTue 9/30/03 

o pjDate_ddd_mmm_dd_yyy:  مانندTue Sep 30, ‘03 

o pjDate_ddd_hh_mmAM:  مانندTue 12:33PM 

o pjDate_mm_dd: 9/30 مانند 

o pjDate_dd:  30مانند 

o pjDate_hh_mmAM:  12:33مانندPM 

o pjDate_ddd_mmm_dd:  مانندTue Sep 30 
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o pjDate_ddd_mm_dd:  مانندTue 9/30 

o pjDate_ddd_dd:  مانندTue 30 

o pjDate_Www_dd:  مانندW41/2 

o pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM:  مانندW41/2/03 12:33PM 

  تابعProjDateDiff: های اول و دوم مشخص شده است را بر حسب  و تاریخ که در ورودیاختالف د

 دهد. نتیجه مدت زمان کاری است. شود نتیجه می تقویمی که در ورودی اختیاری سوم تعیین می

  تابعProjDateSub:  مدت زمانی که در ورودی دوم مشخص شده است را به تاریخ ورودی اول اضافه

د. برای محاسبه از تقویم مشخص شده در ورودی اختیاری سوم ده کرده، تاریخ جدید را نتیجه می

 شود. میبودن مدت زمان در آن لحاظ  روزشماراستفاده خواهد شد. کاری یا 

  تابعProjDateValue: کند. مقدار ورودی را به تاریخ تبدیل می 

  تابعProjDurConv: ت زمان بندی مد ورودی اول مقدار متناظر با مدت زمان و ورودی دوم قالب

ها  فرض که در تنظیم بندی پیش است. ورودی دوم اختیاری است و اگر آن را وارد نکنید، از قالب

 ها از این قرارند: شود. سایر گزینه مشخص شده است استفاده می

o pjMinutes: مدت زمان کاری بر حسب دقیقه 

o pjElapsedMinutes: مدت زمان تقویمی بر حسب دقیقه 

o pjMinutesEstimated:  زمان کاری غیر قطعی بر حسب دقیقهمدت 

o pjElapsedMinutesEstimated: تقویمی غیر قطعی بر حسب دقیقه مدت زمان 

o pjHours: مدت زمان کاری بر حسب ساعت 
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o pjElapsedHours: مدت زمان تقویمی بر حسب ساعت 

o pjHoursEstimated: زمان کاری غیر قطعی بر حسب ساعت مدت 

o pjElapsedHoursEstimated: مان تقویمی غیر قطعی بر حسب ساعتمدت ز 

o pjDays: ب روزمدت زمان کاری بر حس 

o pjElapsedDays: مدت زمان تقویمی بر حسب روز 

o pjDaysEstimated: ت زمان کاری غیر قطعی بر حسب روزمد 

o pjElapsedDaysEstimated:  زمان تقویمی غیر قطعی بر حسب روزمدت 

o pjWeeks:  هفتهمدت زمان کاری بر حسب 

o pjElapsedWeeks: مدت زمان تقویمی بر حسب هفته 

o pjWeeksEstimated: زمان کاری غیر قطعی بر حسب هفته مدت 

o pjElapsedWeeksEstimated: مان تقویمی غیر قطعی بر حسب هفتهمدت ز 

o pjMonths: مدت زمان کاری بر حسب ماه 

o pjElapsedMonths: مدت زمان تقویمی بر حسب ماه 

o pjMonthsEstimates: ت زمان کاری غیر قطعی بر حسب ماهمد 

o pjElapsedMonthEstimated:  زمان تقویمی غیر قطعی بر حسب ماهمدت 

  تابعRight:  تعداد حروفی از سمت راست متن ورودی اول که در ورودی دوم مشخص شده است را

 دهد. نتیجه می
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  تابعRnd: کند. عدد را گرد می 

  تابعRTrim: کند. مت راست متن را حذف میهای انتهای س فاصله 

  تابعSecond: دهد. ثانیه متناظر با زمان وارد شده )ثانیه از دقیقه( را نتیجه می 

  تابعSgn:  برای اعداد بزرگتر از صفر، مقدار یک، برای صفر مقدار صفر و برای اعداد کوچکتر از صفر

 دهد. مقدار منفی یک را نتیجه می

  تابعSin: شود. دهد. ورودی بر حسب رادیان فرض می ه میسینوس ورودی را نتیج 

  تابعSpace: سازد که دارای تعداد فاصله  متنی می(space) .مشخص شده در ورودی باشد 

  تابعSqr: دهد. جذر ورودی را نتیجه می 

  تابعStr: کند. عدد وارد شده را به متن تبدیل می 

  تابعStrComp: ورودی سوم مشخص شده است با هم  متن ورودی اول و دوم را با تنظیمی که در

 کند.  مقایسه می

  تابعStrConv: کند. بندی مشخص شده در ورودی دوم به متن تبدیل می عدد را با قالب 

  تابعString:  حرف مشخص شده در ورودی دوم را به تعدادی که در ورودی اول مشخص شده است

 کند. تکرار می

  تابعSwitch: های دوتایی، شرط و  کند. جز اول ورودی وتایی دریافت میهای د تعداد دلخواهی ورودی

 جز دوم مقدار متناظر با آن است. اولین شرطی که برقرار باشد، مقدار متناظرش نتیجه خواهد شد.



   

 

 یاختصاص یلدهایو ف یسی: فرمول نو18فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 465صفحه 

  تابعTan: شود. دهد. ورودی بر حسب رادیان فرض می تانژانت ورودی را نتیجه می 

  تابعTime: دهد. زمان جاری را نتیجه می 

  تابعTimer: دهد. ای که از بامداد روز جاری گذشته است را نتیجه می تعداد ثانیه 

  تابعTimeSerial:  ساعت، دقیق و ثانیه را دریافت کرده، شماره سریال متناظر با آن زمان را نتیجه

 دهد. می

  تابعTimeValue: دهد. زمان نتیجه می  زمان دریافت شده را با قالب 

  تابعTrim: کند. تدا و انتهای متن را حذف میهای اب فاصله 

  تابعUCase: کند. تمام حروف متن ورودی را به حروف بزرگ تبدیل می 

  تابعVal: دهد. عددی که در قالب متن هست را دریافت کرده، مقدار عددی متناظر با آن را نتیجه می 

  تابعWeekday: نید روز شروع کننده توا دهد. می روز هفته متناظر با تاریخ وارد شده را نتیجه می

 هفته را به عنوان ورودی اختیاری دوم وارد کنید.

  تابعYear: دهد.  سال متناظر با تاریخ وارد شده را نتیجه می 
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 قیدها نامگذاری مختصرِ: ۱مثال 

های مخفف خوانده  ریزی، معموال با نام های پیش توضیح داده شد که قیدهای معمول در کار برنامه در قسمت

کند. اگر قرار باشد قیدها  های کامل استفاده می ها از نام برای نمایش آن Project؛ این در حالی است که شوند می

شود که جای زیادی نیاز داشته باشند. به این منظور  ها باعث می را در جدول نمایش دهید، کامل بودن نام آن

 نمایش دهد. شده را مخفف ها  توانیم فیلدی اختصاصی طراحی کنیم تا نام قیدهای فعالیت می

 های مخفف قیدها از این قرارند: نام

 As Soon As Possible: ASAP 

 As Late As Possible: ALAP 

 Finish No Earlier Than: FNET 

 Finish No Later Than: FNLT 

 Must Finish On: MFO 

 Must Start On: MSO 

 Start No Earlier Than: SNET 

 Finish No Earlier Than: FNET 

دهد، عمال  که متن قیدها را نمایش می با این Constraint Typeنکته مهمی که وجود دارد این است که فیلد 

شوند. فرض کنید  های آن نمایش داده می کند و در نتیجه در فیلدهای دیگر نیز شماره ها را ذخیره می شماره آن

Text2  را مساویConstraint Type دیده  18-16شکل  ین صورت مقدارها به صورتیم. در اقرار داده باش

 .شدخواهند 
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 تنظیم شده است. Constraint Typeمساوی  Text2: فیلد 18-16شکل 

آن بسیار کمک های متعدد با  سازی شرط است، زیرا پیاده Switchبرای تعریف فرمول، بهترین راه استفاده از تابع 

 دهد. شده را نشان میرمول تعریف ف 18-17است. شکل  IIFتر از  راحت



   

 

 یاختصاص یلدهایو ف یسی: فرمول نو18فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 468صفحه 

 
 : فرمول تعریف شده18-17شکل 

 نمایش داده شده است. 18-18نتیجه در شکل 
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 اند. نمایش داده شده Text1: قیدها به طور مخفف در 18-18شکل 

 فیلد مدت زمان :۲مثال 

 داده،را از دست خوانایی خود  Durationهای گوناگون استفاده کنید فیلد  های مختلف از تقویم اگر برای فعالیت

دهد که تقویم پروژه آن استاندارد و  ای را نشان می برنامه 18-19دهد. شکل  مقدارهایی خالف انتظار نتیجه می

 است.  Hours 24های آن  تقویم یکی از فعالیت

 
 : برنامه نمونه18-19شکل 
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که مطابق  Tools| Options| Calendarهای  روز است، زیرا تنظیم 5مقدار  bدر این حالت مدت زمان فعالیت 

 Hours 24های گفته شده را تغییر دهید تا با تقویم  کنند. اگر تنظیم گونه حکم می تقویم استاندارد هستند این

 کنند دچار مشکل خواهند شد.  هایی که از تقویم استاندارد استفاده می مطابق شوند، سایر فعالیت

شود استفاده  دیده می 18-21با فرمولی که در شکل  Duration1توانید از فیلد اختصاصی  برای رفع مشکل می

 کنید.

 
 : فرمول محاسبه مد  زمان بر اساس تقویم پروژه18-21شکل 

 نمایش داده شده است. 18-21نتیجه در شکل 
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 : نتیجه فیلد اختصاصی18-21شکل 

های تقویم  ست، زیرا تعطیلیدر عین حال باید توجه داشته باشید که این فرمول به اندازه کافی دقیق نی

 نیست.مطابق انتظار  18-22کند. به عنوان مثال، جواب آن در حالت شکل  استاندارد را از مدت زمان کم می

 
 : جواب نامناسب فیلد18-22شکل 

تعریف شده است، در  Hours 24تقویم  باکه  bمشکل ایجاد شده به این خاطر است که تمام مدت زمان فعالیت 

 تعطیل قرار دارد و مدت زمان کاری این روزها در تقویم استاندارد، صفر است.روزهای 

 تنظیم کنیم. 18-23را با فرمول شکل  Number1توانیم فیلد دیگری مانند  برای رفع مشکل می
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 : فرمول محاسبه مد  زمان تقویمی18-23شکل 

 نمایش داده شده است. 18-24نتیجه فرمول در شکل 

 
 لد محاسبه مد  زمان تقویمی: فی18-24شکل 
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کند. نکته منفی این فرمول این است که به خاطر در نظر  این فیلد تعداد روزها را مستقل از تقویم محاسبه می

 چه انتظار داریم تفاوت داشته باشد. ر یک واحد با آنگرفته نشدن اعشارها، ممکن است مدت زمان آن تا حداکث

 نادرصد پیشرفت زمانی خط مب :۳مثال 

وجود  Status Dateریزی شده متناظر با تاریخ روز یا  در فیلدهای خط مبنا مقداری برای درصد پیشرفت برنامه

 ندارد. اگر نیاز به چنین مقداری داشته باشید، باید فیلدی اختصاصی برای آن بسازید.

 را در نظر بگیرید. 18-25برنامه شکل 

 
 : برنامه نمونه18-25شکل 

ریزی شده برای خط مبنا را تا تاریخ  ی اختصاصی تهیه کنیم که میزان پیشرفت زمانی برنامهقصد داریم فیلد

Status Date .محاسبه کند 

 دهد. فرمول مناسب را نشان می 18-26استفاده خواهیم کرد. شکل  Number1برای این کار از فیلدی مانند 
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 : فرمول مناسب18-26شکل 

ها انجام شود. برای این کار باید از چند  گیری وزنی زیرمجموعه اساس میانگینها باید بر  فعالیت مقدار خالصه

گیری  ها با میانگین فعالیت ای انجام داد. در این مثال مقدار خالصه فیلد کمکی استفاده کرد و محاسبات پیچیده

 آید. این مقدار دقت کامل نخواهد داشت. ها به دست می غیر وزنی زیرمجموعه

 دهد. یجه را نشان مینت 18-27 شکل
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 : فیلد محاسبه درصد پیشرفت زمانی خط مبنا18-27شکل 

ها از تقویم پروژه استفاده کنند.  دهد که تمام فعالیت توجه داشته باشید که این فرمول زمانی نتیجه مناسب می

استفاده  [Task Calendar]از  [Project Calendar]گونه نباشد، باید فرمول را اصالح کنید تا به جای  اگر این

کند؛ تنها نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر برای فعالیت تقویم خاصی مشخص نشده باشد، به این 

دهد و فرمول  را نتیجه می Noneمقدار  [Task Calendar]معنی که قرار است از تقویم پروژه استفاده کند، فیلد 

 Task]دیگری اضافه کنید تا چنین مواردی به جای  شود. برای تکمیل فرمول باید شرط دچار مشکل می

Calendar]  از[Project Calendar] .استفاده کند 

 (.18-28توانید فیلد مشابهی برای محاسبه درصد پیشرفت زمانی بر اساس برنامه فعلی نیز تهیه کنید )شکل  می
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 : اضافه کردن فیلد جدید18-28شکل 

توانیم نمودار را  بی دهید تا قابل تشخیص باشند. عالوه بر آن، میهای مناس بهتر است به فیلدهای نام

سازی کنیم تا مقدارهای پیشرفت را هم نشان دهد. متاسفانه امکان نمایش همزمان چند فیلد در یکی  اختصاصی

فیلد  18-29ها وجود ندارد؛ در نتیجه باید برای این کار نیز فیلد اختصاصی دیگری بسازیم. شکل  از قسمت

 دهد. ختصاصی گفته شده را نمایش میا
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 : فرمول نمونه18-29شکل 

 نمایش داده شده است. 18-31نتیجه در شکل 

 
 : فیلد ترکیب کننده مقدارها18-31شکل 
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 (.18-31توانید نمودار گانت را تنظیم کنید تا مقدارهای فیلد اختصاصی جدید را نمایش دهد )شکل  اکنون می

 
 ع مقدارهای پیشرفت در نمودار گانت: نمایش انوا18-31شکل 

 ۳تکمیل مثال  :۴مثال 

 های مثال قبل کمبودهایی داشتند که در این مثال برطرف خواهند شد. فرمول

یکی از کمبودها این است که مقدارهای درصد پیشرفت در فیلدهای عددی محاسبه شده و در نتیجه در سمت 

توانیم از یک فیلد اختصاصی متنی جهت تکمیل کار  مشکل می ها عالمت درصد وجود ندارد. برای رفع راست آن

 دهد. فرمول مناسب را نشان می 18-32استفاده کنیم. شکل 
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 : فرمول مناسب برای فیلد متنی18-32شکل 

 نمایش داده شده است. 18-33نتیجه در شکل 
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 ها : نتیجه فرمول18-33شکل 

های مناسبی اختصاص دهید  کرده و به فیلدهای جدید نیز نام توانید فیلدهای اضافه را از نما حذف اکنون می

 (.18-34)شکل 
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 نامگذاری فیلدها و حذف فیلدهای اضافه :18-34شکل 

برای توان  میکردند.  ها از تقویم استاندارد استفاده می ها، این بود که برای تمام فعالیت یکی از مشکالت فرمول

 ه کرد:از چنین فرمولی استفادرفع این مشکل 

IIf([Baseline Start]>[Status Date],0,IIf([Baseline Finish]<[Status Date],100,projdatediff([Status 

Date],[Baseline Start],IIf([Task Calendar]="None",[Project Calendar],[Task 

Calendar]))*100/projdatediff([Baseline Finish],[Baseline Start],IIf([Task 

Calendar]="None",[Project Calendar],[Task Calendar])))) 

 با فرمول زیر جایگزین شده است:فرمول قبل  [Project Calendar]در این فرمول عبارت 

IIf([Task Calendar]="None",[Project Calendar],[Task Calendar]) 

گیری  ها را میانگین ها، زیرمجموعه ها، این بود که برای محاسبه مقدار خالصه فعالیت مشکل دیگر فرمول

ها استفاده کرد. وزن هر فعالیت،  کردند. این در حالی است که باید برای این کار از میانگین وزنی زیرمجموعه می

 کند. نیز از منطق مشابهی استفاده می Complete %برابر است با مدت زمان آن. فیلد 
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 (.18-35یم داشت )شکل برای این محاسبه به سه فیلد دیگر نیاز خواه

 
 : فیلدهای کمکی18-35شکل 

ریزی فعلی را نشان  ، که مقدار پیشرفت برنامهNumber2های  تمام این فیلدها برای اصالح مقادیر خالصه فعالیت

 اند. دهد در نظر گرفته شده می

 (.18-36کند )شکل  را محاسبه می Number2، مقدار وزنی درصد پیشرفت Number3فیلد 
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 : فرمول فیلد کمکی18-36ل شک

 (.18-37ها )شکل  های آن هم برابر است با مجموع زیرمجموعه مقدار خالصه فعالیت
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 Number3های فیلد  : تنظیم18-37شکل
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ها، برابر با مجموع  برابر است. مقدار آن در خالصه فعالیت Durationها، با  در مورد فعالیت Number4مقدار فیلد 

 ها است. زیرمجموعه

( که 18-38دهد )شکل  را نشان می Number4بر  Number3ها، حاصل تقسیم  در مورد فعالیت Number5فیلد 

 خواهد بود. Number2در این مورد برابر با 

 
 Number5: فرمول 18-38شکل 

 شود. های آن هم بر اساس همین فرمول محاسبه می مقدار خالصه فعالیت

ها تفاوت مقدار  توانید در شکل دیده خواهد شد. می Number5در فیلد  به این ترتیب درصد پیشرفت مورد نظر

 نیز روند به همین ترتیب است. Number1برای  ببینید. Number2قرار دارد را با  Number5صحیح که در 
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 : ثبت اطالعات واقعی۱۹فصل 

نید، نوبت به اجرای پروژه بندی را تکمیل کنید و خط مبنای آن را نیز ذخیره ک که برنامه زمان بعد از این

رسد. در این مرحله باید اطالعات واقعی پروژه را در هر دوره )مثال انتهای هر ماه( در برنامه ثبت کنید امکان  می

 ارزیابی عملکرد به وجود آید. 

 وابسته بندی تنوع بسیار زیادی دارد و کامال روزرسانی برنامه زمان شیوه ثبت اطالعات واقعی و به عبارت دیگر به

ریزی و نیازهای کنترلی است. در این فصل اصول حاکم بر این فرآیند و پنج  به رویکردهای شما در مرحله برنامه

 شود.  شیوه پیشنهادی برای این کار توضیح داده می

 دوره کنترل پروژه

مترین عامل، مدت اولین نکته، تعیین دوره کنترل پروژه است. برای این کار قانون خاصی وجود ندارد، ولی مه

توانید دو دوره مختلف تعیین کنید که در  ریزی شده در آن است. حتا می پروژه و شیوه توزیع پیشرفت برنامه

ها  تر به طور کامل انجام شود. به عنوان مثال برای اکثر پروژه تر و در دوره طوالنی خالصه یتر کنترل دوره کوتاه

تر نیز بکنید.  ها را کوتاه مکن است در شرایط خاص مجبور شوید دورههای هفتگی و ماهانه مناسب است. م دوره

دیگر پروژه را تکمیل کنید و  هفتهبه عنوان مثال، فرض کنید پروژه در وضعیتی بحرانی قرار گرفته و باید تا دو 
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باید کوتاه  کنترل پروژه نیز  های سنگینی روبرو خواهید شد. در چنین مواقعی، دوره در غیر این صورت با جریمه

که به پروژه صدمه زیادی برسانند مشخص  شود )مثال یک روز در میان( تا بتواند اشتباهات اجرایی را پیش از این

 کند.

باید مراقب باشید که دوره کنترل پروژه زیاد از حد کوتاه نباشد، زیرا در غیر این صورت هم حجم کار زیاد از حد 

 یابد. های محاسباتی به مقادیر واقعی افزایش می ها و تقریب نحرافکه نسبت ا یابد و هم این افزایش می

 انواع فیلدها

وجود دارند. این فیلدها در یکی از سه گروه زیر قرار  Projectفیلدهای فراوانی برای ثبت اطالعات واقعی در 

 گیرند: می

 فیلدهای زمان 

 فیلدهای کار 

 فیلدهای هزینه 

یلدی که مد نظر دارید در کدامیک از این سه گروه قرار دارد. فیلدها از این باید همیشه توجه داشته باشید که ف

 قرارند:

 فیلدهای زمان 

o Actual Start 

o Actual Finish 

o Actual Duration 

o Remaining Duration 

o % Complete 
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o % Complete مند زمان 

 فیلدهای کار 

o Actual Work 

o Actual Work مند زمان 

o Remaining Work 

o % Work Complete 

 هزینه فیلدهای 

o Actual Cost 

o Actual Cost مند زمان 

o Actual Fixed Cost مند زمان 

 های فیلدها بر یکدیگر تاثیر گروه

های  توان با تنظیم ها را می گذارد. برخی از اثرگذاری گروهِ خود اثر می هرکدام از فیلدها بر سایر فیلدهای هم

هایی  گذاری نیز تنظیم گذارد و برای این تاثیر دیگر نیز تاثیر میهای  برنامه نیز مشخص کرد. هر گروه بر گروه

 وجود دارد. 

 نمایش داده شده است. 19-1 ها بر یکدیگر در شکل تاثیر گروه
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 های فیلدهای ثبت اطالعا  واقعی با یکدیگر : ارتباط گروه19-1 شکل

 Aوابسته به تنظیمی است که در شکل با ارتباط بین فیلدهای زمان و فیلدهای کار دو طرفه است. این ارتباط 

است که در زبانه  Updating task status updates resource statusنمایش داده شده است. این تنظیم گزینه 

Schedule  کادر محاورهOptions  قرار دارد. اگر گزینه را فعال کنید، ارتباطی دوطرفه بین این دو گروه برقرار

کدام بر دیگری اثری نخواهد  های هیچ روزرسانی شود و به ر فعال کنید، ارتباط قطع میشود و اگر آن را غی می

 داشت. 

دهند و به همین خاطر در این گزینه به جای  های منابع شکل می توجه داشته باشید که کار را معموال تخصیص

ریف کرد. از سوی دیگر ارتباط توان کار را مستقل از منبع نیز تع کار به منبع اشاره شده است. با این حال می

طرفه  ارتباط را یک وجود دارد Projectای که در  گزینهمتن گروه زمان و گروه کار دو طرفه است، در حالی که 

 دهد. جلوه می
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توانند بر  طرفه است، یعنی مقادیر واقعی کار و زمان می های کار و زمان با گروه هزینه یک ارتباط بین گروه

نمایش داده شده  Bینه اثر بگذارند، ولی عکسِ آن برقرار نخواهد بود. این رابطه در شکل با مقادیر واقعی هز

کادر محاوره  Advancedاست که در زبانه  Actual costs are always calculated by Projectاست و گزینه 

Options ویرایش نخواهند بود و بر  های واقعی قابل قرار دارد. اگر آن را فعال کنید فیلدهای مربوط به هزینه

اساس مقادیر گروه زمان و کار محاسبه خواهند شد. اگر غیر فعال باشد حتی در صورت تکمیلِ فعالیت نیز 

 ها وارد کند. که کاربر مقداری برای آن های واقعی صفر باقی خواهند ماند، مگر این هزینه

اگر ارتباط قطع شده باشد، باز هم حد کمی از ارتباط ها وجود دارد مطلق نیست؛ یعنی  ه هایی که بین گرو ارتباط

ها منتقل خواهد شد(. اگر ارتباط قطع نشده باشد  وجود خواهد داشت )به عنوان مثال تکمیل فعالیت بین گروه

 %هایی وجود خواهد داشت )به عنوان مثال  کاری شوند و ریزه ها منتقل نمی نیز تمام اطالعات بین گروه

Complete  و% Work Complete .)همیشه برابر نخواهند بود 

برابر  Work Complete %و  Complete %های ساده، در صورت برقراری ارتباط بین کار و هزینه،  در حالت

های زمانیِ فعالیت یکسان باشد. در  خواهند بود. منظور از حالت ساده، حالتی است که توزیع کار در دوره

 ار نخواهد بود:های زیر چنین وضعیتی برقر حالت

  اگر توزیع کار منبع را دستی ویرایش کرده باشید 

 اگر کار وابسته به منبع نباشد و مقدارِ آن را بعد از شروع فعالیت تغییر داده باشید 

های فراوانی در برنامه به وجود  شود از ویرایش دستی توزیع کار منابع خودداری کنید، زیرا پیچیدگی توصیه می

توانید فعالیت را به شیوه مناسبی خرد کنید تا توزیع  ار منبعی در فعالیتی یکدست نباشد، میآورد. اگر ک می

 های آن یکدست باشد.  منبع در زیرمجموعه

گاهی الزم است که از کارِ مستقل از منبع در برنامه کمک بگیرید؛ ولی چنین شرایطی کامال خاص است و بهتر 

کار مستقل از منبع، منبعی به شیوه مناسب تعریف کنید و با تخصیصِ  است در شرایط کلی به جای استفاده از
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آن به فعالیت کار را شکل دهید. اگر پس از شروع فعالیتی که کارِ مستقل از منبع دارد مدت زمان یا مقدار کار 

ع کاری که در شود و احتماال با توزی آن تغییر کند، کارِ باقیمانده به طور یکدست در زمانِ باقیمانده تقسیم می

های قبلی انجام شده است تفاوت خواهد داشت؛ در نتیجه توزیع کار عمال یکدست نخواهد بود و ارتباط  دوره

 شود. ها از حالت ساده خارج می گروه

 های واقعی دو ورودی الزم است و هرکدام تاثیر مستقلی دارند: در مورد هزینه

 Fixed Costعیِ مستقل از منبع )مقدار اولیه آن در : پیشرفت زمانی میزان هزینه واقپیشرفت زمانی .1

از هزینه مستقل  ٪21باشد،  ٪21کند. اگر به عنوان مثال پیشرفت زمانی  شود( را مشخص می وارد می

 شود. های واقعی اضافه می از منبع به هزینه

 کند.  : پیشرفت کار میزان هزینه وابسته به منابع را مشخص میپیشرفت کار .2

 تشروع فعالی

 هریک از اتفاقات زیر به معنی شروع فعالیت خواهد بود:

  مقدار گرفتنActual Start 

  مقدار% Complete باالی صفر 

  مقدار% Work Complete باالی صفر 

  مقدارActual Duration باالی صفر 

  مقدارActual Work باالی صفر 
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 یت نخواهد بود. به معنی شروع فعال Actual Costو بر خالف انتظار، مقدار گرفتن 

که عامل شروع فعالیت  خواهد گرفت؛ مگر این Startمقدری برابر با  Actual Startوقتی فعالیتی شروع شود فیلد 

نیز با آن برابر  Startماند و  باشد که در این صورت همان تاریخ باقی می Actual Startوارد کردن تاریخی در 

 شود.  می

 Startمقداری به جز  Actual Start، حالت دیگری وجود ندارد که Actual Startبه جز وارد کردن تاریخ در 

 Startمند کار کنید و در روز خاصی مقداری ثبت کنید که بعد از  بگیرد. به عنوان مثال اگر با مقدارهای زمان

د، نه برابر با تاریخ شو می Startبرابر با  Actual Startهیچ مقداری وجود ندارد،  آن تاریخکه قبل از  باشد، با این

 ثبت اولین مقدار واقعی.

 تکمیل فعالیت

ها به معنی تمام شدن آن در تمام  ها قطع شده باشد، باز هم تمام شدن فعالیت در یکی از گروه اگر ارتباط

 ها خواهد بود. موارد زیر به معنی تکمیل فعالیت هستند: گروه

 % Complete  بگیرد ٪111مقدار 

 % Work Complete بگیرد ٪111قدار م 

 Remaining Duration مقدار صفر بگیرد 

 Remaining Work مقدار صفر بگیرد 

 Actual Duration  مقداری برابر باDuration یا بزرگتر از آن بگیرد 



   

 

 ی: ثبت اطالعات واقع19فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 493صفحه 

 Actual Work  مقداری برابر باWorkیا بزرگتر از آن بگیرد 

ها موارد زیر نیز اتفاق خواهد  واهند شد و در پی آنبا رخ دادن یکی از این موارد، تمام موارد دیگر نیز برقرار خ

 افتاد:

 Cost  برابر باActual Cost های دیگر قطع شده باشد( خواهد شد )اگر ارتباط هزینه با گروه 

 Actual Cost  برابر باCost های دیگر قطع نشده باشد( خواهد شد )اگر ارتباط هزینه با گروه 

 Actual Finish  برابر باFinish واهد شدخ 

 پیشرفت فعالیت

 روابط زیر بین فیلدها برقرار است:

% Complete = Actual Duration / Duration 

% Work Complete = Actual Work / Work 

Duration = Actual Duration + Remaining Duration 

Work = Actual Work + Remaining Work 

Cost = Actual Cost + Remaining Cost   های دیگر قطع نشده باشد( گر ارتباط هزینه با گروه)ا  

شوند. البته هر رابطه سه عنصر دارد و در  گروه به تناسب آن اصالح می هرگاه یکی از عوامل تغییر کند، عوامل هم

 کند. نتیجه باید بدانید که تغییر هر پارامتر را کدامیک از دو پارامترِ دیگر متعادل می
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ریزی شده مدت زمان، کار و هزینه،  ، یعنی مقدارهای برنامهCostو  Duration ،Workپس از شروع فعالیت، 

کنند. به عنوان مثال شرایط زیر را  تمایل دارند که ثابت بمانند و تغییرات را یکی از دو پارامتر دیگر متعادل می

 در نظر بگیرید:

Duration = 100d 

Actual Duration = 20d 

Remaining Duration = 80d 

% Complete = 20% 

اصالح  Durationیا  Actual Durationدهیم، باید یکی از دو پارامتر  %50مقدار  Complete %اکنون اگر به 

 شوند تا رابطه زیر برقرار بماند:

% Complete = Actual Duration / Duration 

شود و مقدار  اصالح می Actual Durationتمایل به تغییر ندارد، در نتیجه  Durationپیش از این گفته شد که 

50d گیرد. اکنون باید تغییر دیگری رخ دهد تا رابطه زیر نیز برقرار باقی بماند: می 

Duration = Actual Duration + Remaining Duration 

ن شود و آ اصالح می Remaining Durationتمایل به ثابت ماندن دارد، در نتیجه  Durationکه در این حالت نیز 

 گیرد. بنا بر این وضعیت جدید از این قرار خواهد بود: می 50dهم مقدار 

Duration = 100d 

Actual Duration = 50d 

Remaining Duration = 50d 

% Complete = 50% 
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شوند و مقدارهای واقعی  تغییر کند، درصدهای پیشرفت اصالح می Workو  Durationاگر یکی از مقدارهای 

 ند ماند. ثابت باقی خواه

 های ثبت اطالعات واقعی تنظیم

کند.  های مختلفی وجود دارد که چگونگی عملکرد برنامه در زمان ثبت اطالعات واقعی را مشخص می تنظیم

نمایش داده شده است  19-2که در شکل  Scheduleرا اجرا کرده، به زبانه  File| Optionsها  برای کنترل تنظیم

 بروید.
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 های ثبت اطالعا  واقعی : تنظیم19-2شکل 

است، که پیش از این به تفصیل توضیح داده  Updating task status updates resource statusترین گزینه،  مهم

ها  روزرسانی یکی از آن شد. اگر گزینه فعال باشد فیلدهای گروه کار و زمان با هم مرتبط خواهند بود، یعنی به

 رد. اگر غیر فعال باشد این دو تا حد خیلی زیادی مستقل عمل خواهند کرد.روزرسانی خواهد ک دیگری را نیز به

فرض فعال  که به صورت پیش Actual costs are always calculated by Microsoft Office Projectگزینه 

و کند. این ارتباط یک طرفه است، یعنی کار  های کار و زمان را با گروه هزینه مشخص می است، ارتباط گروه

های واقعی به طور  گذارد. اگر گزینه فعال باشد هزینه ها اثری نمی گذارند، ولی هزینه بر آن زمان بر هزینه اثر می
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های وابسته به فعالیت بر اساس  های وابسته به منابع بر اساس کار و هزینه شوند )هزینه خودکار محاسبه می

 اقعی را دستی وارد کنید.های و زمان(، و اگر آن را غیر فعال کنید باید هزینه

 Edits to total actual cost will be spread to the status dateتوانید گزینه  اگر این گزینه را غیر فعال کنید، می

شود.  را هم فعال کنید. عملکرد این گزینه مانند گزینه مشابهش در مورد زمان است که در ادامه توضیح داده می

 گذارد.   مند وارد شده باشند تاثیر می هایی که غیر زمان ع هزینهاین گزینه بر شیوه توزی

-3قرار دارند )شکل  Optionsکادر محاوره  Advancedهای دیگری که باید در نظر داشته باشید در زبانه  گزینه

19.) 
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 Advanced: زبانه 19-3شکل 

مند فیلدهای  باز کنید. در جدول زمان را در زیر گانت Task Usageها، نمای  برای کنترل شیوه عملکرد تنظیم

Percent Complete  وCumulative Percent Complete  (.19-4را باز کنید )شکل 



   

 

 ی: ثبت اطالعات واقع19فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 499صفحه 

 
 : نمای مناسب برای کنترل شیوه توزیع پیشرفت19-4شکل 

نه در انتهای سومین روز کاری قرار دارد. گزی Status Dateروزه تعریف شده است.  5در این برنامه یک فعالیت 

Edits to total % Complete will be spread to the status date فرض قرار دارد، یعنی غیر فعال  در حالی پیش

 است. 

-5 ای مانند آنچه در شکل وارد کنیم نتیجه ٪11مند پیشرفتی مانند  غیر زمان Complete %اکنون اگر در فیلد 

 نمایش داده شده است به دست خواهیم آورد: 19

 
 درصدی 11مند  : وضعیت برنامه بعد از وارد کردن پیشرفت غیر زمان19-5 شکل
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 شود به دست خواهد آمد. دیده می 19-6 ای که در شکل وارد کنیم، نتیجه ٪31اگر مقدار بیشتری مانند 

 
 درصد 31: افزایش پیشرفت فعالیت به 19-6شکل 

پیشرفت در روز اول ثبت  ٪21در حالت دوم درصدی در حالت اول در روز اول قرار گرفت، ولی  11پیشرفت 

 ٪21روزه است، در نتیجه پیشرفت هر روز  5باقیمانده در روز دوم ثبت شده است. فعالیت  ٪11شده است و 

ها  ها به ترتیبی خواهد بود که در مثال شوند، توزیع روزانه آن ها در این حالت ثبت می خواهد بود. وقتی پیشرفت

ریزی  ای روز اول به اندازه برنامه گیرد، تا زمانی که پیشرفت دوره رفت به روز اول تعلق میدیدید؛ یعنی تمام پیش

 شود.  برسد(، و بعد از آن باقیمانده پیشرفت به روزهای بعد منتقل می ٪21شده )در این مثال 

ضعیت دیگری برقرار را فعال کنید و Edits to total % Complete will be spread to the status dateاگر گزینه 

با فعال بودن گزینه گفته شده وارد شده   ٪11وضعیت برنامه در زمانی که پیشرفت  19-7خواهد بود. در شکل 

 دهد. است را نشان می
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 های ثبت مقدار واقعی : وضعیت برنامه بعد از تغییر گزینه19-7شکل 

اند به طور مساوی  قرار گرفته Status Dateبین روزهایی که از شروع فعالیت تا  ٪11در این حالت پیشرفت 

شود، در نتیجه دو روز ابتدای کار در  در پایان روز سوم قرار دارد و شامل آن نمی Status Dateشود.  تقسیم می

مند را به خود  غیر زمان Complete %شوند و هرکدام نیمی از پیشرفت وارد شده در فیلد  محاسبه منظور می

 دهند.  اختصاص می

را وارد کنیم، وضعیت  ٪51تری مانند  را یک روز جلو ببریم و مقدار پیشرفت بزرگ Status Dateنون اگر اک

 خواهد بود.  19-8 مانند شکل
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 : وضعیت برنامه بعد از افزایش مقدار پیشرفت19-8شکل 

 Status Date در این حالت مقدار پیشرفتی که افزایش یافته است از اولین روزی که پیشرفت نداشته است تا

التفاوتِ  شود. در این حالت فقط یک روز در این فاصله قرار دارد )روز سوم( و در نتیجه کا مابه جدید توزیع می

 گیرد. است در آن روز قرار می ٪41پیشرفت که 

مند وارد کنید، گزینه گفته  زمان Complete %توجه داشته باشید که اگر مقدارهای پیشرفت را دستی در فیلد 

مند وارد  غیر زمان Complete %شده هیچ تاثیری نخواهد داشت. تاثیر گزینه زمانی است که مقدارها را در فیلد 

مند تبدیل کند )چون به هر حال محاسبات نیاز به  کنید و برنامه مجبور باشد که خودش آن را به مقادیر زمان

ف در نظر گرفته شده است و انتخاب آن از طریق مند نیز دارند(. برای این تبدیل دو منطقِ مختل مقادیر زمان

 گزینه در اختیار کاربر قرار گرفته است.

قرار دارند و در چگونگی ثبت اطالعات واقعی  Optionsکادر محاوره  Advancedهای دیگری که در زبانه  گزینه

 موثرند از این قرارند:

 Move end of completed parts after status date back to status date:  اگر این گزینه فعال

قرار داشته  Status Dateای از کارکرد فعالیت که پیشرفتش تکمیل شده باشد و بعد از  باشد، هر دوره
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باشد. در  Status Dateشود، طوری که آخرین واحدِ تکمیل شده پیش از  باشد به عقب برگردانده می

 مانند. ریزی شده خود باقی می الیت در جای برنامهصورتی که گزینه غیر فعال باشد واحدهای زمانی فع

 And move start of remaining parts back to status date:  اگر گزینه قبلی فعال شده باشد

توانید این گزینه را نیز فعال کنید. در این صورت شروع قسمت باقیمانده فعالیت بعد از هر بار ورود  می

 منطبق شود. Status Dateشود، طوری که بر  مقادیر واقعی به عقب کشیده می

 Move start of remaining parts before status date forwards to status date:  این گزینه

کشیدن قسمت تکمیل شده  مانند گزینه اول است، با این تفاوت که گزینه اول انحراف را با عقب

 .کند و این گزینه با جلو کشیدنِ آن فعالیت اصالح می

 And move end of completed parts forward to status date: ،این گزینه مانند گزینه دوم است  

کند و این  با این تفاوت که گزینه دوم انحراف را با عقب کشیدن قسمت باقیمانده فعالیت اصالح می

 گزینه با جلو کشیدنِ آن.

بر ثبت اطالعات حداکثر خواهد شد. به عنوان مثال به  Status Dateاگر چهار گزینه گفته شده فعال باشند، تاثیر 

 توجه کنید. 19-9برنامه شکل 

 
 : برنامه نمونه19-9شکل 
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وضعیت فعالیت را در دو حالت مختلف نشان  19-11برای فعالیت وارد کنید. شکل  ٪21ی حدود مقدار پیشرفت

 دهد. می

 

 
 های اصال  انحرافِ غیر فعال )باال( و فعال )پایین( گزینه، با a: برنامه پس از وارد کردن پیشرفت 19-11شکل 

وارد کنید، فرض بر این است که مقدارِ وارد  aهای اصالح انحراف فعال باشند و مقداری برای فعالیت  وقتی گزینه

است. به همین خاطر، اگر مقدار پیشرفتی که به این  Status Dateتا زمان  aشده کار انجام شده روی فعالیت 

 شود که فعالیت دیرتر شروع شده است. ریزی شده باشد، فرض می شود کمتر از مقدار برنامه ترتیب وارد می

 (.19-11بریم )شکل  را یک روز جلو می Status Dateاکنون 

 
 Status Date: جلو بردن 19-11شکل 
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زیرا با وارد کردن پیشرفت  کنیم، وارد کنیم، پیغام خطایی دریافت می %100مقدار پیشرفت  aاگر برای فعالیت 

منطبق شود. ولی این کار باعث  Status Dateشود و باید تاریخ پایان آن بر  ، فعالیت تکمیل شده فرض می100%

دهد. در این حالت دو  شود، در حالی که این روش مدت زمان فعالیت را تغییر نمی کاهش مدت زمان فعالیت می

 راه وجود دارد:

 ا جایی که پایان آن بر عقب کشیدن فعالیت، تStatus Date شود که  منطبق شود. این کار باعث می

 تاریخ شروع آن نیز نسبت به قبل عقب کشیده شود.

 شود که تاریخ پایان بعد از  تغییر ندادن تاریخ شروع و تکمیل کردن فعالیت. این کار باعث میStatus 

Date .قرار بگیرد 

 شود خواهد بود. دیده می 19-12جه مانند آنچه در شکل اگر گزینه اول را انتخاب کنید، نتی

 
 a: تکمیل فعالیت 19-12شکل 

Status Date  را دو روز جلو برده، برای فعالیتb  (.19-13را وارد کنید )شکل ٪ 21مقدار پیشرفت 

 
 b: وارد کردن درصد پیشرفت برای فعالیت 19-13شکل 
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Status Date (.19-14را وارد کنید )شکل ٪ 31، این بار مقدار پیشرفت را دو روز کاری دیگر جلو برده 

 
 b: وارد کردن درصد جدید برای فعالیت 19-14شکل 

دهد، چون پیشرفت فعالیت در این دوره دو روزه )دو  که این روش مدت زمان فعالیت را تغییر نمی با توجه به این

شده که فعالیت در این چند روز تا حد زیادی غیر ریزی شده بوده است، فرض  روز کاری( کمتر از مقدار برنامه

 شده است. splitفعال بوده و فعالیت 

Status Date  (.19-15درصد اضافه کنید )شکل  5را یک روز دیگر جلو برده، درصد پیشرفت را 

 
 b: وارد کردن درصد جدید برای فعالیت 19-15شکل 

روز  4را  Status Dateهم فعالیت شکسته شده است. این بار این بار هم درصد پیشرفت کمتر بوده، در نتیجه باز 

 (.19-16را وارد کنید )شکل ٪ 111مقدارهای  cو  bهای  تقویمی جلو برده، برای فعالیت
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 c: وارد کردن درصد پیشرفت برای فعالیت 19-16شکل 

 منطبق شود. Status Dateریزی عقب کشیده شده است تا پایان آن بر  نسبت به برنامه cدر این حالت فعالیت 

هایی استفاده کنید که منجر به شکست  توجه داشته باشید که بهتر است برای ثبت اطالعات واقعی از روش

 کند. شوند، زیرا شکست فعالیت برنامه را پیچیده می فعالیت نمی

 ها ثبت هزینه

در زیر آن است. بعد از  Task Usageی بهترین راه برای کنترل مقادیر مالی، استفاده از نمای گانت به همراه نما

 Cumulativeو  Actual Cost ،Actual Fixed Cost ،Baseline Cost ،Costساخت نمای گفته شده، فیلدهای 

Cost مند اضافه کنید.  را به جدول زمان 

 دهد. ای نمونه را در نمای گفته شده نشان می وضعیت برنامه 19-17شکل 
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 ها یکی از فعالیت : اطالعا  مالی19-17شکل 

شود. این فعالیت دو منبع دارد که  جزئیات فعالیتی که در نمای باال انتخاب شده باشد در پایین نمایش داده می

هزینه ثابت نیز دارد. عالوه بر هزینه منابع، در قسمت  rs1هایی تعریف شده است. منبع  برای هرکدام هزینه

 واحد است را هم مشاهده کرد.  51 توان هزینه ثابت فعالیت که باالی نما می

 (.19-18ها دقت کنید )شکل  به جدول هزینه
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 های یک فعالیت : جدول هزینه19-18شکل 

های  های ناشی از منبع اول و هزینه های فعالیت، هزینه این جدول سه قسمت است، که به ترتیب مجموع هزینه

های آن  ریزی شده است، در نتیجه هزینه برنامه 16تا روز  11دهند. فعالیت از روز  ناشی از منبع دوم را نشان می

مقدار تجمعی هزینه را نشان  Cum. Costاند؛ البته توجه داشته باشید که فیلد  هم در همین بازه توزیع شده

تفاوتی با هم  Base. Costو  Costدهد و به همین خاطر تا بعد از این تاریخ نیز مقدار گرفته است. فیلدهای  می

ریزی فعلی فعالیت تفاوتی با خط مبنا ندارد. این دو فیلد، به ترتیب توزیع  ارند، به این معنی که برنامهند

 دهند.  ریزی شده فعالیت را بر حسب برنامه فعلی و برنامه خط مبنا نشان می های برنامه هزینه

دهند و هنوز مقداری  ن میهای واقعی را نشا مقدار هزینه Act. F. Costو  Act. Costدر نهایت، فیلدهای 

توان اینگونه  اند، به این معنی که فعالیت آغاز نشده است. البته توجه داشته باشید که تنها در صورتی می نگرفته
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ها را غیر فعال نکرده باشید؛ در غیر این صورت، فیلدهای  گیری کرد که گزینه محاسبه خودکار هزینه نتیجه

 ها را دستی پر کنید.  بود و باید آن هزینه واقعی همواره خالی خواهند

نمایش داده  19-19ها به صورتی که در شکل  اختصاص دهید. جدول هزینه٪ 31به فعالیت پیشرفتی مانند 

 شده است تبدیل خواهد شد.

 
 ها بعد از پیشرفت کار : جدول هزینه19-19شکل 

برابر  Actual Durationود. در این مثال، ش محاسبه می Actual Durationمقدار هزینه ثابت فعالیت، بر اساس 

 آن است. 2/1ریزی شده و مقدار روز دوم برابر  روز است، در نتیجه هزینه ثابت روز اول برابر با مقدار برنامه 2/1
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واحد خواهد بود. به همین خاطر روز اول که  13واحد است که تقریبا برابر با روزی  51هزینه ثابت فعالیت نیز 

را نشان  3تکمیل شده است مقدار  2/1دهد و روز دوم که  را نشان می 13ست هزینه ثابتِ واقعی کامل شده ا

 دهد. می

 Actualتوانید فیلد  شوند. برای کنترل بیشتر، می های ناشی از منابع، بر اساس کار محاسبه می مقدار هزینه

Work این مثال چون مقدار کار انجام شده با  را به جدول اضافه کرده، آن را با مقدار منابع کنترل کنید. در

اند. این مسئله به این معنی  کارها نیز انجام شده 2/1روز مدت واقعی،  2/1زمان نسبت مستقیم دارد، به ازای 

ها نیز با همین نسبت  آن انجام شده، و هزینه 2/1ریزی شده و در روز دوم  است که در روز اول تمام کار برنامه

 اند. تقسیم شده

-21ها را کنترل کنید )شکل  سازی شده هزینه توانید مقدارهای خالصه گر به جدول گانت مراجعه کنید، میا

19.) 

 
 در جدول گانت d: اطالعا  هزینه فعالیت 19-21شکل 

را نشان  Actual Costو  Costمقدار باقیمانده هزینه، یعنی اختالف  Remaining Costمطابق معمول، فیلد 

مقداری وارد کنید، موفق نخواهید شد، چون گزینه محاسبه  Actual Costعی کنید در فیلد دهد. اگر س می

خودکار هزینه واقعی فعال بوده و تا زمان تکمیل شدن فعالیت قادر به ویرایش این فیلد نخواهید بود. مقدار 

Remaining Cost .نیز به همین ترتیب غیر قابل ویرایش خواهد بود 
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 (.19-21نسبت دهید )شکل ٪ 111به فعالیت پیشرفت 

 
 به فعالیت %100: اختصاص پیشرفت 19-21شکل 

توانید پس از این فیلد  شود. اگر مایل باشید می ریزی شده می اکنون مقدار هزینه واقعی برابر با هزینه برنامه

Actual Cost  (.19-22را ویرایش کنید )شکل 

 
 Actual Cost: ویرایش مقدار 19-22شکل 

شود. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اگر پس از تکمیل فعالیت  نیز اصالح می Costرایش این مقدار، فیلد با وی

را به طور  Costشود. به طور کلی هرگاه فیلد  نیز اصالح می Actual Costرا تغییر دهید، مقدار  Costمقدار 

 Fixedاصالح شود، فیلد  Costشود که  مقدار جدیدی وارد کنید و باعث Actual Costدستی تغییر دهید یا در 

Cost های ناشی از منابع )که به این  کند، طوری که مجموع مقدار جدید آن و هزینه نیز به تناظر آن تغییر می
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توانید انتظار داشته باشید  باشد. با توجه به آنچه گفته شد، می Costکنند( برابر با مقدار جدید  ترتیب تغییر نمی

 (.19-23چگونه خواهد بود )شکل  Actual Costها در جدول پس از تغییر  که توزیع هزینه

 
 های فعالیت پس از ویرایش هزینه واقعی : جدول توزیع هزینه19-23شکل 

های مربوط به فعالیت، که تحت تاثیر هزینه   و تنها ردیف  های مربوط به منابع تغییر نکرده در این حالت ردیف

 اند. شده ثابت فعالیت هستند اصالح

های واقعی خودکار محاسبه  یعنی هزینه  شود که اگر ارتباط هزینه با کار و زمان برقرار باشد، پس مشخص می

توانید هزینه واقعیِ  شود این است که در زمان پیشرفت فعالیت نمی شوند، عمال تنها محدودیتی که ایجاد می

که خیلی  ادر به انجام این کار خواهید بود. با توجه به ایندقیق آن را وارد کنید، ولی وقتی فعالیت پایان یابد ق
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ها عمال دقت را چندان کاهش  شود، خودکار بودن هزینه ها مشخص می اوقات هزینه واقعی کارها پس از پایان آن

 کند. تر می دهد، و در عوض مراحل کنترلی را به مراتب ساده نمی

های واقعی را از حالت خودکار خارج کنید تا بتوانید مقدارها را  نهتوانید محاسبه هزی با وجود آنچه گفته شد، می

 Actual costs are alwaysمراجعه کرده، گزینه  File| Options| Scheduleدستی وارد کنید. برای این کار به 

calculated by Project واقعی  را غیر فعال کنید. در این حالت ورود اطالعات مالی واقعی مانند ورود اطالعات

 شود.  زمان انجام می

مند استفاده کنید،  توانید از فیلدهای معمولی و هم از فیلدهای زمان برای مشخص کردن مقادیر واقعی هم می

های پیش توضیح داده شد نخواهد  که انجام این کار هیچ تفاوتی با وارد کردن اطالعات زمان و کار که در قسمت

 داشت.

 ۱متود 

ترین راه  ای برای ثبت اطالعات واقعی ارائه خواهد شد. اولین متود، ساده که متودهای نمونه پیش از این گفته شد

است که کمبودهای فراوانی دارد، ولی در شرایطی که به خاطر کمبود نیروی فنی یا شرایط نامناسب امکان 

شید که این متود از نظر تمامی توجه داشته با گشا خواهد بود. تر وجود نداشته باشد راه استفاده از متودهای کامل

ها متمرکز است و  استانداردهای مدیریت پروژه ناقص است. نقص آن در این است که صرفا بر محاسبه پیشرفت

 دهد. بندی نمی های مناسبی در خصوص زمان خروجی

ی و همچنین های خودکار هزینه و پیشرفت زمان در این روش ارتباط بین کار، زمان و هزینه برقرار است، توزیع

که نیازی به منابع، کار و هزینه  اصالح پیشرفت زمانی در صورت وجود انحراف غیر فعال است و در نهایت این

 نداریم.
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 فیلدهای ورودی در این متود از این قرارند:

 % Complete 

رلی را های کنت توان خروجی شود. بعد از آن می تاریخی خاص وارد می  Complete %در این روش فقط مقدار

 استخراج کرد. 

موجود در  Updateتوانید از گزینه  ریزی شده تجمعی می برای استخراج پیشرفت برنامه

Project| Status| Update Project ای موقت انجام دهید تا اطالعاتی که  استفاده کنید. حتما این کار را در نسخه

 اید از بین نروند. در برنامه وارد کرده

های دوره بعد حتما از روش ترکیبی استفاده  ای و لیست فعالیت ریزی شده دوره رفت برنامهبرای استخراج پیش

 ای موقت انجام داد. کنید. این کار را هم باید در نسخه

استفاده کنید. بهتر  Project| Status| Update Projectموجود در  Rescheduleبرای استخراج تاخیر از گزینه 

ها  های زیادی در فعالیت ای موقت انجام دهید و نتیجه را ذخیره نکنید، زیرا شکستگی است این کار را در نسخه

 کنند. کند که کاربردی ندارند و کارکردهای بعدی را هم مشکل می ایجاد می

 را در نظر بگیرید. 19-24 برای نمونه برنامه شکل
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 : برنامه نمونه19-24 شکل

، یعنی تاریخی است که بناست مقادیر واقعیِ آن را Status Dateده دهن خط عمودی پررنگ در نمودار گانت نشان

برنامه را پس از ثبت  19-25 . شکلکنیم میوارد  Complete %وارد کنیم. مقدار پیشرفت هر فعالیت را در فیلد 

 دهد. مقادیر فرضی نشان می

 
 : برنامه نمونه، بعد از ثبت مقادیر پیشرفت19-25 شکل
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اند. اگر کار طبق برنامه  ها نمایش داده شده های اصلی فعالیت های افقی در داخل میله میله مقدارهای پیشرفت با

اند روی خط عمودیِ زمان  هایی که تمام نشده های پیشرفت فعالیت بایست انتهای تمام خط پیش رفته بود، می

 قرار داشته باشد.

ی شده مقایسه کنید. برای این کار ابتدا فایل را ذخیره ریز ها را با مقادیر برنامه توانید پیشرفت در مرحله بعد می

بسازید. نسخه جدید موقتی است و بعد از استخراج مقادیر نیازی به  Save Asکنید و بعد از آن نسخه جدیدی با 

 آن نخواهید داشت. 

 (.19-26 درج کنید و نام مناسبی به آن بدهید )شکل Textدر نسخه موقعی فیلدی اختصاصی از نوع 

 
 : درج فیلد اختصاصی19-26 شکل

را بفشارید تا محتوا  Ctrl+Cکلیک کنید تا کل ستون انتخاب شود. کلیدهای  Complete %روی عنوان ستون 

را بفشارید. به این ترتیب مقدارهای  Ctrl+Vکپی شود. روی عنوان فیلد اختصاصی کلیک کرده، کلیدهای 

 (.19-27 شوند )شکل پیشرفت در فیلد اختصاصی کپی می
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 : درج مقادیر پیشرفت در فیلد اختصاصی19-27 شکل

باز  19-28 را انتخاب کنید. با این کار کادر محاوره شکل Project| Status| Update Projectتوانید  اکنون می

 شود. می

 
 روزرسانی برنامه : کادر محاوره به19-28 شکل
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را انتخاب کنید. باید  Set 0%-100% completeآن گزینه و بعد از  Update work as complete throughگزینه 

ریزی شده آن در برنامه محاسبه شوند را در کادر مقابل وارد کنید.  های برنامه تاریخی که قصد دارید پیشرفت

را مشخص کرده باشید نیازی  Status Dateدهد و اگر قبال  را نشان می Status Dateفرض  این کادر به طور پیش

تمام  Complete %کلیک کنید. با این کار فیلد  OKها روی  یم آن نخواهد بود. بعد از وارد کردن تنظیمبه تنظ

 (.19-29دهند )شکل  ریزی شده را نشان می برنامهها مقدارهای  فعالیت

 
 روزرسانی برنامه : به19-29 شکل

قایسه کنید. در این نمونه، پیشرفت زمانی ریزی شده و واقعی را با هم م توانید مقدارهای برنامه به این ترتیب می

 باشد. می ٪44است، در حالی که مقدار واقعی  ٪61پروژه در تاریخ مشخص شده 

ها به جای پیشرفت زمانی از پیشرفت فیزیکی استفاده کنید. در این صورت نیز  بهتر است برای استخراج پیشرفت

 روند کار تفاوتی نخواهد داشت. 

های مختلف )مثال انتهای هر ماه( را به دست آورید و  ریزی شده تاریخ وش پیشرفت برنامهتوانید با همین ر می

 (.19-31 ذخیره کنید )شکل Excelها را در یک فایل  آن
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 ها ریزی شده تمام دوره های برنامه : استخراج پیشرفت19-31 شکل



   

 

 ی: ثبت اطالعات واقع19فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 521صفحه 

 (.19-31 را تهیه کنید )شکلریزی شده پروژه  توانید بر این اساس نمودار پیشرفت برنامه اکنون می

 
 ریزی شده پروژه : نمودار پیشرفت برنامه19-31 شکل

ها را با هم مقایسه  د آندر نمودار اضافه کنید تا مخاطب بتوانتوانید پیشرفت واقعی هر دوره را هم  پس از این می

 (.19-32 د )شکلکن
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 روژهریزی شده و واقعی پ : نمودار پیشرفت تجمعی برنامه19-32 شکل

گیر است و احتمال بروز اشتباه نیز در آن فراوان است. راه بهتر استفاده از  راهی که توضیح داده شد وقت

مقداری پس از تاریخ پایان  Status Dateبروید، به  Task Usageمند است. برای این کار به نمای  فیلدهای زمان

توانید فیلد  اکنون میباشد.  ٪111ها  پیشرفت تمام آیتمکنید. در این حالت باید  Updateپروژه بدهید و پروژه را 

Cumulative Percent Complete های  ریزی شده دوره های برنامه مند اضافه کنید تا پیشرفت را به جدول زمان

 هایی که در نظر دارید تنظیم کنید )شکل مند را هم مطابق دوره مختلف را نشان دهد. محور زمان جدول زمان

33-19.) 
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 مند ای در جدول زمان ریزی شده دوره های برنامه : استخراج پیشرفت19-33 شکل

)پایین( است. در نمای باال خالصه فعالیت پروژه  Task Usage)باال( و  Gantt Chartشکل قبل نمایی ترکیبی از 

 دهد.  انتخاب شده است و در نتیجه جدولِ نمای پایین مقادیر آن را نشان می

 منتقل کرده، نمودار پیشرفت را ترسیم کنید.  Excelمند را به  ید مقادیرِ جدول زمانتوان اکنون می

تری تنظیم کنید تا تعداد اعداد  های کوچک های بزرگی مانند ماه، دوره توانید به جای دوره اگر مایل باشید می

های  پروژه قبلی را با دورهنمودار پیشرفت  19-34 تری به دست آید. شکل تر و دقیق بیشتر باشند و نمودار نرم

 دهد.  هفتگی نشان می
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 های هفتگی ریزی شده پروژه با دوره : نمودار پیشرفت برنامه19-34 شکل

استفاده کنید. اگر  Textبرداری از مقادیر پیشرفت از فیلدی از نوع  در این قسمت پیشنهاد شد که برای کپی

در  Textوجود نخواهد داشت. اگر مقادیر به جای  Complete %چنین کاری کنید امکان مقایسه خودکار آن با 

امکان کپی به بعد،  2111از نسخه قرار داشته باشند از این نظر بهتر است. متاسفانه  Numberفیلدی از نوع 

افزار چنین  های قبلیِ نرم وجود ندارد، در حالی که در نسخه Numberدر فیلدهای  Complete %کردن محتوای 

کپی کنید، نوع آن را  Excelرا در  Complete %توانید ستون  جود نداشت. برای رفع این مشکل میمحدودیتی و

 کپی کنید. Projectدر  Numberبه عدد تبدیل کرده، در یک فیلد اختصاصی نوع 

ریزی شده تجمعی پروژه به دست آمد. برای محاسبه تاخیر فایل اصلی را  تا این مرحله پیشرفت واقعی و برنامه

را اجرا کنید. در  Project| Status| Update Projectباز کرده، نسخه موقت دیگری از آن بسازید. در فایل موقت 
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را انتخاب کرده، تاریخ را در مقابل آن وارد کنید. بعد از  Rescheduleشود گزینه  ای که باز می کادر محاوره

 .(19-35 د )شکلشو بندی می کلیک کنید، برنامه مجددا زمان OKکه روی  این

 
 روزرسانی : برنامه نمونه بعد از به19-35 شکل

بینید این کار با شکسته شدن و  شود. همانطور که می با این کار وضعیت اطالعات واقعی در برنامه منعکس می

 ها انجام شده است. جابجا شدن برخی فعالیت

 (.19-36 مراجعه کنید )شکل Tracking Ganttتوانید برای دریافت اطالعات بیشتر به نمای  می
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 Tracking Gantt: نمای 19-36 شکل

دهد. هر فعالیت دو میله  ریزی اولیه، یعنی خط مبنا، نشان می ریزی فعلی پروژه را در کنار برنامه این نما برنامه

مبنا را نشان  تر قرار دارد خط ریزی فعلی و میله کمرنگ که پایین دارد، میله رنگی که باالتر قرار دارد برنامه

 دهد. اگر دو گروه میله دیده نشود، به این معنی است که خط مبنا را ذخیره نکرده بودید.  می

 (.19-37 را به جدول اضافه کنید )شکل Finish Varianceبرای تعیین میزان تاخیر پروژه فیلد 

 
 به جدول Finish Variance: اضافه کردن فیلد 19-37 شکل
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به کاری روز  21ها را در این فیلد بخوانید. در این مثال کل پروژه  ان تاخیر هریک از آیتمتوانید میز اکنون می

 تاخیر افتاده است.

اگر ادامه پروژه با  معنای تاخیر بستگی به متود ثبت اطالعات واقعی دارد. در این متود تعبیر آن اینگونه است:

 ریزی شده پایان خواهد یافت. دیرتر از پایان برنامهروز  21ریزی شده پیش برود،  توانی معادل توان برنامه

ای تفاضل  ای را هم استخراج کنید. پیشرفت واقعی دوره ریزی شده و واقعی دوره در ادامه باید پیشرفت برنامه

ای باید از روش ترکیبی استفاده  ریزی شده دوره پیشرفت ابتدا و انتهای دوره است. برای استخراج پیشرفت برنامه

  توضیح داده شده است. 21در فصل  که کنید

  ی مشابه شیوه ترکیبی استفاده کرد.ا ریزی شده برای دوره بعد نیز باید از شیوه های برنامه برای استخراج فعالیت

توضیح داده شده است محاسبه  22 با روش زمان کسب شده که در فصلتوانید  را میتاریخ پایان تخمینی پروژه 

 کنید. 

 ۲متود 

ها نیز مانند قبل است، با این تفاوت که عالوه  ها و روش بسیار ساده است. تمام ویژگی 1متود نیز مانند متود این 

 بر پیشرفت زمانی باید تاریخ شروع و پایان واقعی را هم درج کرد. 

 اطالعات ورودی از این قرارند:

 شروع واقعی 

 پایان واقعی 
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 پیشرفت زمانی 

شود. به  های پروژه ثبت می تری از واقعیت بل دارد در این است که سابقه کاملامتیازی که این روش به روش ق

توان آینده پروژه  های بعدی به جای خواهد ماند و هم می ریزی پروژه تری برای برنامه این ترتیب هم منبع مناسب

ردهای مدیریت پروژه ترین حالت ثبت اطالعات واقعی است که با استاندا این متود سادهبینی کرد.  را بهتر پیش

 سازگاری دارد. 

ریزی  نیز مثال زده شده بود. فیلدهای شروع و پایان برنامه 1دهد که در متود  ای را نشان می برنامه 19-38 شکل

 اند. شده و واقعی نیز در جدول نمایش داده شده

 
 : برنامه نمونه19-38 شکل

 فرض کنید اطالعات واقعی از این قرار باشند:

 10/5/19، پایان در 10/4/20ارگاه، شروع در تجهیز ک 

  10/6/25، پایان در 10/5/17عملیات خاکی، شروع در 
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  10/8/7، پایان در 10/6/25پی، شروع در 

  71، پیشرفت 10/8/5اسکلت، شروع در٪ 

 11، پیشرفت 10/10/10کاری، شروع در  کاری و نازک سفت٪ 

  51، پیشرفت 10/10/6تاسیسات مکانیکی، شروع در٪ 

ها را وارد کرد. ابتدا شروع واقعی فعالیت و بعد از آن پایان واقعی یا درصد  کنون باید به ترتیب اطالعات فعالیتا

 دهد. محصول نهایی را نشان می 19-39 پیشرفت زمانی را وارد کنید. شکل

 
 روزرسانی : برنامه نمونه بعد از به19-39 شکل

هایی خواهید شد. هر بار که  مقایسه کنید، متوجه تفاوت 1با متود روزرسانی  اگر این برنامه را با محصولِ به

کند. ولی  ها را به ادامه کار منعکس می شود و واقعیت بندی برنامه اصالح می های واقعی را وارد کنید، زمان تاریخ

 است.  1های این متود بهتر از متود  بینی افتاد. به همین خاطر پیش چنین اتفاقی نمی 1در متود 
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ها دایما در حال تغییر هستند و به همین خاطر  بندی در استفاده از این متود به یاد داشته باشید که زمان

ای که اطالعات واقعی دارد استخراج کنید. به همین خاطر  ریزی شده را از نسخه های برنامه توانید پیشرفت نمی

ریزی شده را هم  های برنامه ر است که پیشرفتباید همیشه یک نسخه دست نخورده از برنامه داشته باشید و بهت

 های محاسبه کنید. پیش از شروع پروژه برای تمام دوره

 ۳متود 

شود. فرض هم بر این است که کار بر اساس  در این متودِ پیشنهادی، عملکرد پروژه بر اساس کار سنجیده می

ها نیز  ماند. نوع فعالیت نیز برقرار باقی میها )کار، زمان و هزینه(  گیرد. ارتباط بین گروه ها شکل می تخصیص

Fixed Units .است 

 اطالعات ورودی از این قرارند:

 شروع واقعی 

 پایان واقعی 

 کار واقعی 

 کار باقیمانده 

 دهد. ای که برای این متود به کار خواهد رفت را نشان می برنامه نمونه 19-41 شکل
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 : برنامه نمونه19-41 شکل

برنامه از تقویم  هستند. ٪111ها هم  دو منبع تخصیص داده شده است و تمام تخصیص به هر فعالیت یک یا

کند. در نتیجه به عنوان مثال  ساعت کار ایجاد می 8کند، در نتیجه هر تخصیص در هر روز  استاندارد استفاده می

روز است  21ار که کند و در نتیجه کل ک کار ایجاد میساعت  16دارد، روزی  ٪111که دو منبع  "پی"فعالیت 

 شود. نمایش داده می Workساعت کار خواهد داشت. این مقدار در فیلد  321مجموعا 

 از این قرار است: Status Dateها در  وضعیت فعالیت

  ،ساعت کار واقعی، صفر ساعت کار باقیمانده 211تجهیز کارگاه 

  ،ساعت کار واقعی، صفر ساعت کار باقیمانده 511عملیات خاکی 

  ،ساعت کار واقعی، صفر ساعت کار باقیمانده 311پی 

  ،ساعت کار باقیمانده تخمینی 351ساعت کار واقعی،  711اسکلت 

 ساعت کار باقیمانده تخمینی 611ساعت کار واقعی،  61کاری و نازک کاری،  سفت 
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  ،ساعت کار باقیمانده تخمینی 251ساعت کار واقعی،  251تاسیسات مکانیکی 

روزرسانی کرد؛ ابتدا مقدار واقعی و بعد از آن مقدار باقیمانده وارد  ها را به ترتیب به یتتوان فعال اکنون می

 نمایش داده شده است. 19-41 شود. نتیجه در شکل می

 
 روزرسانی : برنامه نمونه بعد از به19-41 شکل

گیرد. وقتی مقدار باقیمانده را  کنید، مقدار باقیمانده بر اساس برآورد اولیه شکل می وقتی مقدار واقعی را وارد می

است، اصالح کار باعث اصالح  Fixed Unitsها از نوع  شود. چون فعالیت کنید، مقدار کار اصالح می هم وارد می

ها برابر خواهند بود؛ ولی در  فعالیت Work Complete %و  Complete %شود. در این وضعیت  مدت زمان می

 (.19-42 ند بود )شکلها برابر نخواه مورد خالصه فعالیت
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 ها در خالصه فعالیت Work Complete %و  Complete %: اختالف 19-42 شکل

شود. مقدار  سازی می های زیرمجموعه خالصه ها بر اساس آیتم این دو نوع پیشرفت در خالصه فعالیت

% Complete ه کند، در حالی ک گیری می پیشرفت هر فعالیت را بر اساس مدت زمانش میانگین% Work 

Complete کند.  از مقدار کار به عنوان ضریب وزنی استفاده می 

توان از پیشرفت کاری که به این ترتیب محاسبه  تعبیر کار معموال به حجم فیزیکی نزدیک است و در نتیجه می

 شود به عنوان پیشرفت فیزیکی استفاده کرد و پیشرفت زمانی را به کار نبرد. می

 است.  ٪52کار  در این مثال پیشرفت

هایی که مقدار واقعی دارند  توان از برنامه کند، نمی بندی تغییر می چون در این روشِ ثبت مقادیر واقعی زمان

ریزی شده باید نسخه  ریزی شده استفاده کرد. برای محاسبه مقادیر برنامه های برنامه برای محاسبه پیشرفت

 1کردن )به روشی که در متود  Updateر پیشرفت آن را پس از ای از برنامه را باز کنید و مقدا نخورده دست

 بخوانید. Work Complete %توضیح داده شد( از فیلد 

توانید از یکی از دو روشی که در متود  ریزی شده را استخراج کنید نیز می اگر قصد دارید نمودار پیشرفت برنامه

است.  Cumulative Workشود  روش دوم استفاده می مندی که در توضیح داده شد استفاده کنید. فیلد زمان 1
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مندی برای دریافت پیشرفت کاری وجود ندارد و باید مقدار این فیلد را پس از انتقال به  متاسفانه فیلد زمان

Excel.بر مقدار کل کار همان آیتم تقسیم کنید تا به درصد پیشرفت کار تبدیل شود ، 

 دهد. را نشان میای پروژه  مقدار کار دوره 19-43 شکل

 
 های مختلف ریزی شده پروژه در دوره : مقدار کار برنامه19-43 شکل

 دهد. وضعیت مقادیر را در اکسل نشان می 19-44 شکل
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 : مقادیر وارد شده در اکسل19-44 شکل

وند. ر به معنی ساعت وجود دارد؛ به همین دلیل مقادیر در اکسل عددی به شمار نمی hدر انتهای مقادیر حرف 

شود مقادیر جدیدی بسازید که در انتهای  توانید با فرمولی مشابه آنچه در نوار آدرس شکل قبل دیده می می

توان درصد پیشرفت را بر اساس این اعداد محاسبه کرد و در نهایت  وجود نداشته باشد. بعد از آن می hها  آن

 نمودار را ترسیم کرد.

 توضیح داده شد. 1که در متود شود  محاسبه تاخیر به روشی انجام می

 ۴متود 

مند وارد  این متود دقیقا مانند متود قبل است، با این تفاوت که مقادیر کار به تفکیک منابع و به طور زمان

 توان جزئیات بیشتر و سابقه بهتری ثبت کرد. شوند. به این ترتیب می می

 اطالعات ورودی از این قرارند:

 شروع واقعی 

 پایان واقعی 
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 مند واقعی زمان کار 

 کار باقیمانده 

 دهد. نمونه را نشان می Task Usageبرنامه قسمتی از نمای  19-45 شکل

 
 برنامه نمونه Task Usage: نمای 19-45 شکل

 های کنترلی داشته باشد.  مند را تنظیم کنید تا طولی برابر با طول دوره توان محور زمان جدول زمان می

دهد. هر منبع و در واقع هر تخصیص  ای پروژه را همراه با منابعشان نشان میه جدول سمت چپ نیز فعالیت

 همان ردیف وارد کنید.  Actual Workای دارد و باید کارکردهای منابع را در  ردیف جداگانه

دهد که کارکرد هر دو منبع فعالیت عملیات خاکی در پنج دوره اول  برنامه را در وضعیتی نشان می 19-46 شکل

 اند. شده وارد
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 دوره فعالیت عملیا  خاکی 5: ثبت اطالعا  19-46 شکل

ریزی شده آن دوره نیز برابر با همان مقدار خواهد شد. مجموع  کنید، مقدار برنامه وقتی مقدار واقعی را وارد می

سئله را یابد. این م های بعدی به تناسب افزایش یا کاهش می ماند و در نتیجه تعداد دوره کار ثابت باقی می

 کنترل کرد. Workو  Baseline Workتوان با مقایسه  می

توانید فیلدهای  کند. می سازی می های زیرمجموعه خود را خالصه های تخصیص ردیف عملیات خاکی، ردیف

 درصد پیشرفت را هم به جدول اضافه کنید و مقادیر پیشرفت واقعی را استخراج کنید.

است. البته در  3شیوه ثبت اطالعات است؛ مراحل استخراج نتایج مانند متود فقط در  3تفاوت این متود و متود 

 هستند. 3تر از متود  نظر داشته باشید که نتایج این متود دقیق

 ۵متود 

ها باید از  شوند. فعالیت است، با این تفاوت که عالوه بر کار، مقادیر زمان نیز ثبت می 3این متود نیز مانند متود 

 باشد.نهای کار و زمان قطع برقرار  باشند و ارتباط بین گروه Fixed Workنوع 

 اطالعات ورودی از این قرارند:
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 شروع واقعی 

 پایان واقعی 

 مدت زمان واقعی 

 مدت زمان باقیمانده 

 کار واقعی 

 کار باقیمانده 

 دهد. برنامه نمونه را نشان می 19-47 شکل

 
 : برنامه نمونه19-47 شکل

 اند.  جدول اضافه شدهفیلدهای کار و زمان به 

ساعت  711ساعت باقیمانده باشد. وقتی  311ساعت کار واقعی انجام شده باشد و  711فرض کنید برای اسکلت 

 (.19-48 گیرند )شکل مقدار برابری می Complete %و   Work Complete %کار واقعی را وارد کنید، 
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 ی: وضعیت فیلدها بعد از وارد کردن کار واقع19-48 شکل

 (.19-49 شوند )شکل در مرحله بعد با وارد کردن کار باقیمانده، درصدهای پیشرفت، کار و مدت زمان اصالح می

 
 : وضعیت فیلدها بعد از وارد کردن کار باقیمانده19-49 شکل

ر وجود داشت این بود که توزیع کار د 3ندارد. محدودیتی که در متود  3تا این مرحله از کار تفاوتی با متود 

روز انجام شده باشد، فرض بر این است که نیم دیگرِ کار  11زمان کامال یکنواخت بود؛ یعنی اگر نیمی از کار در 

برد. در  روز زمان الزم خواهد داشت. امتیاز این روش در این است که چنین محدودیتی را از بین می 11نیز 

توان آن را  ارد. اگر برآورد مقدار دیگری باشد، میروز زمان د 19باقیمانده کار نیز به حدودا  ٪31مثال فعلی 

روز تمام خواهد شد،  35روز در  19دانیم که باقیمانده کار به جای  مشخص کرد. به عنوان مثال اگر می

 (.19-51 وارد کنیم )شکل Remaining Durationتوانیم آن را در  می

 
 : تغییر مد  زمان باقیمانده19-51 شکل

 Remaining Durationبرابر نخواهد بود. وقتی  Work Complete %و  Complete %عد مقدار از این لحظه به ب

با اصالح  Durationاست، تغییر  Fixed Workاصالح خواهد شد، ولی چون فعالیت  Durationشود،  اصالح می
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پیشرفت کار پس . به همین خاطر است که پیشرفت زمانی و Workشود، نه با تغییر  ها اصالح می میزان تخصیص

از این برابر نخواهند بود. در واقع توزیع کار در زمان از زمان این تغییر به بعد در این فعالیت با مقادیر قبلی 

 متفاوت خواهد بود. 

ریزی  های برنامه بندی کند و تنها امتیاز آن این است که زمان این روش تغییری در مقادیر پیشرفت ایجاد نمی

 واهند بود.تر خ شده کمی دقیق

 است. 3ها مانند متود  شیوه استخراج تمام شاخص
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 فیزیکی : محاسبه پیشرفت۲۱ل فص

شود، منظور همان تحلیل ارزش کسب شده  معموال هروقت صحبت از پیشرفت پروژه و ارزیابی عملکرد آن می

، امکانی برای Primaveraند ریزی، مان افزارهای برنامه و بسیاری دیگر از نرم Projectاست. به همین خاطر هم در 

 ای که در ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه مرسوم است وجود ندارد.  محاسبه پیشرفت فیزیکی به شیوه

سازی آن کمی  کند، پیاده نوع پیشرفتی که انتظار دارید را مستقیما پشتیبانی نمی Projectبه این خاطر که 

 کنیم.  توانید برای این منظور به کار ببندید را بررسی می لفی که میهای مخت پیچیدگی دارد. در این فصل روش

 ها پیشرفت فعالیت

 شود: مسئله پیشرفت در دو حوزه کامال متفاوت مطرح می

 ها پیشرفت فعالیت .1

 ها پیشرفت خالصه فعالیت .2
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ثبت کرد. پیشرفت  ها استخراج و در برنامه ها را باید بر اساس قواعدی مدون و بر اساس واقعیت پیشرفت فعالیت

ها  ها محاسباتی است و باید با در نظر گرفتن نوعی ضریب وزنی و روند مناسبی برای محاسبه، آن خالصه فعالیت

 را فراهم کرد.

ای  ترین روش این است که مقادیر پیوسته شود. رایج های مختلفی انجام می ها به شیوه محاسبه پیشرفت فعالیت

نوان مثال این روش برای محاسبه پیشرفت فعالیت خاکبرداری مناسب است؛ برای پیشرفت وارد شود. به ع

توان نسبت کار انجام شده را به کل کار محاسبه کرد و درصدی برای پیشرفت فعالیت به دست آورد. برای  می

ود. به ر ای معموال در طراحی به کار می شود. روش پله ای استفاده می های پله ها از روش برخی دیگر از فعالیت

در نظر  ٪111و  ٪91، ٪71عنوان مثال ممکن است برای طراحی سه مرحله ارائه، تایید و تصویب با مقادیر 

ماند تا زمانی که تکمیل شود و اسناد مربوط به آن  گرفته شود. در این حالت پیشرفت فعالیت صفر باقی می

که اسناد بررسی شوند، اصالحات احتمالی  ینشود. بعد از ا می ٪71تحویل گردند. در این زمان پیشرفت فعالیت 

به عبارت دیگر به  رسد. می ٪111شود و بعد از تصویب نهایی به  می ٪91انجام شوند و به تایید برسند، پیشرفت 

های ترکیبی  شود. ممکن است از حالت جز سه مقدار گفته شده، مقدار پیشرفت دیگری برای فعالیت وارد نمی

رشد کند،  ٪71عنوان مثال در مراحل پیشرفت طراحی مقدار پیشرفت به تدریج از صفر تا نیز استفاده شود، به 

 شود. ٪111برسد و بعد از تصویب ناگهان  ٪91بعد از تایید جهش کند و به 

ها تعیین و در  بهتر است که بعد از تهیه برنامه و پیش از شروع کار شیوه تعیین پیشرفت هرکدام از فعالیت

 سندی ثبت شود.

گیری  شان است. این میانگین های زیرمجموعه گیری وزنی از فعالیت ها نوعی میانگین پیشرفت خالصه فعالیت

شود. انواع محاسباتی که بر این اساس در پراجکت انجام  ای از ضرایب وزنی انجام می وزنی با کمک مجموعه

 شود از این قرارند: می

  فیلد% Complete – مان است. ضریب وزنی در این فیلد ز 

  فیلد% Work Complete – .ضریب وزنی در این فیلد کار است 

  ضریب وزنی در این فیلدها هزینه است.  –فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده 
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ها را به عنوان کار  هزینه تعریف کنید و از  توانید آن اگر بنا باشد که از ضرایب وزنی دیگری استفاده کنید می

ید. اگر کار و هزینه هردو قبال استفاده شده باشند، باید ضرایب را در یک فیلد فیلدهای مربوطه کمک بگیر

 های مربوط به آن را در فیلدهای اختصاصی دیگر محاسبه کنید. اختصاصی وارد کنید و پیشرفت

 ضرایب وزنی فیزیکی

ث ضرایب وزنی فیزیکی ، بح شود ریزی و کنترل پروژه در ایران مطرح می دارترین بحثی که در حوزه برنامه دامنه

 است. 

 شود: پیش از این نیز توضیح داده شد که مسئله پیشرفت در دو حوزه مطرح می

 ها پیشرفت فعالیت .1

 ها فعالیت پیشرفت خالصه .2

ها بر اساس  مسئله دوم محاسبه پیشرفت خالصه فعالیتهاست.  اولین مسئله تعیین شیوه تعیین پیشرفت فعالیت

گیری، که  های این میانگین شود و وزن گیری وزنی انجام می هاست. این کار با میانگین های زیرمجموعه آن فعالیت

 . هستندکند، همان ضرایب وزنی  ها را مشخص می نسبت اهمیت فعالیت

ترین عامل برای نمایش پیشرفت فیزیکی پروژه هستند، در  مشکلِ ضرایب وزنی فیزیکی در این است که مهم

عبیری غیر عینی و شهودی است. منظور از پیشرفت فیزیکی چیست؟ هیچکس حالی که پیشرفت فیزیکی ت

توان  پاسخ مناسبی برای این سوال ندارد. وقتی تعبیری عینی از پیشرفت فیزیکی وجود نداشته باشد، قطعا نمی

 ضرایب وزنی عینی و متعینی نیز تولید کرد. 

 پس باید به نکته مهمی توجه داشت:
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 ت یا نادرست نیستند؛ مناسب یا نامناسب هستند.ضرایب وزنی هیچگاه درس

توان عنصری را اشتباه خواند که عینی باشد  توان گفت که ضرایب وزنی خاصی اشتباهند. وقتی می هیچوقت نمی

ای در مورد ضرایب وزنی فیزیکی وجود  و رابطه مشخصی برای محاسبه آن وجود داشته باشد. چون چنین مسئله

ها صحبت  توان درباره مناسب یا نامناسب بودن آن ا غلط نخواهند بود. با این حال میندارد، هیچگاه درست ی

 تر خواهند بود. تر باشند، مناسب کرد. هرچه ضرایب به شهودی که از پیشرفت فیزیکی وجود دارد نزدیک

مهمی را هم مد  اگر به عینی و متعین نبودن ضرایب وزنی توجه کافی داشته باشیم، ناخودآگاه باید قاعده بسیار

 نظر قرار دهیم:

ای تنظیم شوند که تاثیر ضرایب وزنی فیزیکی در نتایج  های کنترلی باید به شیوه شاخص

 شود. حداقل

های مختلف با یکدیگر سنجیده شوند تا  ای پیمانکاری در ماه به عنوان مثال فرض کنید قرار است عملکرد دوره

ها تاثیر مثبتی در کار داشته است یا خیر. اگر برای این کار  سیاستبه عنوان مثال مشخص شود که تغییر برخی 

های مختلف با هم مقایسه شوند چندان جالب نیست، چون این شاخص  ای پیمانکار در دوره پیشرفت واقعی دوره

کنترلی کامال وابسته به ضرایب وزنی فیزیکی است و به عنوان مثال ممکن است در ماه اخیر کاری انجام شده 

باشد که وزن آن زیاد از حد باال باشد و به همین خاطر پیشرفت واقعی دوره نیز زیاد از حد باال رفته باشد، در 

 حالی که عمال عملکرد دوره کمتر بوده است.

ای، یعنی حاصل تقسیم پیشرفت  ای از میزان تحقق دوره توان به جای پیشرفت واقعی دوره در چنین حالتی می

ریزی شده ترکیبی دوره استفاده کرد. ضرایب وزنی هم در صورت و هم در مخرج  رفت برنامهواقعی دوره بر پیش

گیرند، در  های این دو یکسان است، ضرایب مشابهی در صورت و مخرج قرار می کسر وجود دارند و چون دوره

 کنند. نتیجه تا حد زیادی یکدیگر را خنثی می
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 فیزیکی در نظر گرفت: توان سه راه کلی برای تعیین ضرایب وزنی می

 محاسبه آن بر اساس معیار مشخص .1

 توافق بر اساس شهود کارشناسان و مدیران .2

 ترکیبی از دو حالت قبل .3

 فعالیت ارزش شود؛ یعنی وزن هر راه حل جهانی این است که برای ضرایب وزنی از مقادیر هزینه استفاده می

 رود.  کسب شده به کار میمالی آن است. این همان مبنایی است که در تحلیل ارزش 

های طراحی ممکن است برآوردی از  توان از مبانی دیگری نیز استفاده کرد. مثال در پروژه در شرایط خاص می

 توان آن را هم مبنا قرار داد.  ساعت( هر فعالیت وجود داشته باشد، که می کار )نفر

یب وزنی فیزیکی معیارهای مختلفی مانند مدت ای در این کار در ایران عرف شده است و برای محاسبه ضرا شیوه

کامال غلط به وجود آمده است که چنین روشی راه  کنند و این تصورِ زمان، هزینه و سختی کار استفاده می

 ها از این قرارند: صحیح محاسبه ضرایب وزنی است. این روش مشکالت متعددی دارد، که برخی از آن

 باعث افزایش زمان و  نیستند. به عنوان مثال، سختی کارقلی هزینه، زمان و سختی فاکتورهای مست

کند  شود. مشکل جایی خودنمایی می شود. کاهش زمان نیز باعث افزایش هزینه و سختی می هزینه می

شود، در حالی که زمان را هم به خاطر  که در تهیه مقدارهای اولیه، به سختی مقدار زیادی داده می

اند. به این ترتیب، سختی به جای یک  و هزینه آن را هم باالتر برآورد کرده اند سخت بودن افزایش داده

 شود.  بار، سه بار در محاسبه وارد می

  سختی کارها، فاکتوری کمی و عینی نیست. تعیین سختی کارها به صورت شهودی و با اتکا به داوری

 گذارد. یر میشود. این مسئله قطعیت نتیجه نهایی را تحت تاث کارشناسان انجام می
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 رود نیز عینی نیستند و قطعیتی ندارند. در  ضرایبی که برای ترکیب هزینه، زمان و سختی به کار می

ای است. در نتیجه، نتایج  واقع، معیار خاصی برای تعیین این ضرایب وجود ندارد و مسئله عمال سلیقه

 ای خواهند بود. نهایی نیز سلیقه

اندازه تعیینِ شهودی اعداد اعتبار عینی دارد، ولی این تفاوت عمده را دارد که به عبارت دیگر این روش عمال به 

 آورد. ن و قابلیت اعتماد به وجود میی عدد و ضرب و تقسیم توهمی از تعیّبه خاطر استفاده از انبوه

ان جلساتی تو آیند با شهود فاصله زیادی دارند. در این حالت می خیلی اوقات اعدادی که با محاسبه به دست می

گیرنده و کارشناس تشکیل داد و در مورد ضرایب توافق کرد. نکته مهم در این است که در  با حضور افراد تصمیم

 نشود. مقادیرچنین مواقعی تایید تمام افراد کلیدی گرفته شود تا بعدا اعتراضی به 

 اینگونه است: EPCهای  یک راه رایج برای محاسبه ضرایب وزنی برای پروژه

ها و خالصه  کنیم. به این ترتیب وزن تمام فعالیت ایب وزنی را بر اساس هزینه محاسبه میضر .１

 شود.  ها مشخص می فعالیت

کنیم و اعدادی که به  ای بازبینی می هستند را طی جلسه Cو  E ،Pوزن اولین سطح برنامه که احتماال  .２

کاهش و دو بخش  Pفرآیند وزن  کنیم. معموال در این تر هستند را انتخاب می لحاظ شهودی مناسب

 شود.  دیگر افزایش داده می

های هریک از سه سرفصل اصلی پروژه را با ضرب کردن در ضریبی ساده تعدیل  وزن زیرمجموعه .３

مشخص  Cو  E ،Pها در سطح اول به مقادیری که برای  سازی شده آن کنیم، طوری که خالصه می

 شده است برسد.

های سطح اول  های آیتم که زیرمجموعه توان استفاده کرد، به شرط آن ای می وژهاز این روش برای هر نوع پر

 Pهای  همگی از جنس طراحی، زیرمجموعه Eهای  زیرمجموعه EPCهای  جنس باشند. در مورد پروژه پروژه هم
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 همگی از جنس اجرا هستند، در نتیجه نیازی نیست که تعدیلی Cهای  همگی از جنس تدارکات و زیرمجموعه

 هایشان خواهد بود. ها برابر با نسبت هزینه ها انجام شود و نسبت ضریب وزنی فیزیکی آن در داخل آن

 محاسبه پیشرفت

توضیح داده شد که تعدادی فیلد برای ثبت و ارزیابی اطالعات واقعی وجود دارد و این فیلدها به سه  19 در فصل

 ها نیز قابل تنظیم است. گروه شوند. ارتباط بین گروه کار، زمان و هزینه تقسیم می

 های متفاوتی وجود دارد که عمدتا یکی از این موارد هستند: برای دریافت پیشرفت راه

 Complete %استفاده از فیلد  .1

 Work Complete %استفاده از فیلد  .2

 BCWPاستفاده از فیلد  .3

 ساخت فیلد اختصاصی .4

ای که دریافت  یزیکی را در محاسبه وارد کنید و نتیجهتوانید ضرایب وزنی ف شود، زیرا نمی روش اول توصیه نمی

 شوند. های زمانی خواهند بود. سه روش باقیمانده در ادامه توضیح داده می کنید با وزن می
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  Work Complete %کنترل پیشرفت با فیلد 

یشرفت را با است. این فیلد پ Work Complete %برای تولید پیشرفت فیزیکی، استفاده از فیلد یک راه ساده 

حاوی ضرایب وزنی فیزیکی  Workکند، در نتیجه اگر فیلد  قرار دارند محاسبه می Workهایی که در فیلد  نسبت

 باشد، پیشرفت فیزیکی تولید خواهد شد.

 گذارند. تاثیر می Workاین روش زمانی قابل استفاده است که برنامه منبع نداشته باشد، زیرا منابع روی مقدار 

توانید ضرایب وزنی  اگر برنامه منبع نداشته باشد می تعیین کنید. Fixed Workها را هم  نوع فعالیت بهتر است

هایشان مقدار  ها بر اساس زیرمجموعه خالصه فعالیت Workها وارد کنید. مقدار  فعالیت Workفیزیکی را در فیلد 

خالصه فعالیت پروژه را هم کنترل کنید تا  Workها مقدار  گیرد. همیشه بعد از وارد کردن مقادیرِ فعالیت می

 ها داشته باشد(. )مقداری مانند صد، صدهزار یا مانند آندقیق باشد 

 اند. وارد شده Workهای آن در فیلد  دهد که وزن فعالیت ای را نشان می برنامه نمونه 21-1 شکل

 
 : برنامه نمونه21-1 شکل

این پیشرفت بر اساس متود ثبت  (.21-2 باشد )شکل پیشرفت کرده ٪51اکنون فرض کنید فعالیت اول 

 اید. اطالعات واقعی شکل گرفته است و تفاوتی ندارد که از چه روشی برای ثبت استفاده کرده
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 : برنامه نمونه بعد از مقدار گرفتنِ پیشرفت فعالیت اول21-2 شکل

وژه شده است، زیرا وزن این فعالیت پیشرفت پر ٪38پیشرفت فعالیت اول منجر به  ٪51بینید  همانطور که می

کند، در نتیجه مقادیر متفاوتی را  پیشرفت را با وزنِ زمان محاسبه می Complete %بوده است. فیلد  75٪

 (.21-3 نمایش خواهد داد )شکل

 
 در برنامه Complete %: نمایش فیلد 21-3 شکل

 شرایطی هیچ کاربردی ندارد. در چنین Complete %توجه داشته باشید که گزارش کردن مقادیر 

توان از این  اگر برنامه منبع داشته باشد و مقدار کار منابع به نوعی با ضرایب وزنی فیزیکی همخوان باشند نیز می

شود. نکته  روش استفاده کرد. در این حالت توجه داشته باشید که کارکرد منابع هم ارزش در نظر گرفته می

باشند تا در نتیجه تغییر عناصر  Fixed Workها از نوع  معموال بهتر است فعالیت دیگر این است که در این حالت

  ها تغییر نکند. بندی مقدار کار و در نتیجه مقادیر پیشرفت آن زمان
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ها منبعی هم برای درج ضرایب وزنی  توانید در کنار آن ها اختصاص داده باشید، می اگر منابع مختلفی به فعالیت

همان منبع را  Work Complete %خالصه فعالیت، مقدار  Work Complete %دا به جای اضافه کنید و بع

مراجعه  Task Usageبه نمای  Resource Sheetتوانید برای این کار به جای  استخراج کنید. اگر الزم باشد می

 اند نیز دسترسی داشته باشید.  کنید تا به سطوح مختلف برنامه که زیر آن منبع لیست شده

 BCWPکنترل پیشرفت با فیلد 

 Baseline Costبر  BCWPاگر برای ارزیابی پروژه از تحلیل ارزش کسب شده استفاده کنید، حاصل تقسیم 

 مقدار پیشرفت فیزیکی واقعی را گزارش خواهد کرد. 

ها را طوری  هر فعالیت برابر با ضریب وزنی فیزیکی آن فعالیت باشد. اگر هزینه Baseline Costدر این روش باید 

ذخیره  Baseline Cost)مقداری که بعدا در  باشد 111خالصه فعالیت پروژه اولیه  Costتنظیم کنید که 

 تقسیم کنید. Baseline Costرا بر  BCWP، نیازی نخواهد بود که شود( می

توانید مقدار  و میبرابر خواهند بود  Baseline Costو  Costها قطع نشده باشد،  اگر ارتباط هزینه با سایر گروه

BCWP  را به جایBaseline Cost  برCost .نیز تقسیم کنید 

ها را در برنامه وارد نکرده  که هزینهکاربرد دارد زمانی عمدتا شود که این روش  از آنچه گفته شد مشخص می

د کنید. بعد از همان فعالیت وار Fixed Costتوانید ضریب وزنی هر فعالیت را در فیلد  باشید. در این حالت می

 (.مقداری مانند صد یا صدهزار داشته باشدخالصه فعالیت پروژه را کنترل کنید که دقیق باشد ) Costاین کار 

ها را در برنامه وارد کرده باشید و در عین حال بنا باشد که پیشرفت فیزیکی را با ضرایب هزینه  اگر هزینه

 محاسبه کنید نیز این روش مناسب خواهد بود.

 شوند. جه داشته باشید که منابع هزینه در تحلیل ارزش کسب شده در نظر گرفته نمیتو
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سازی  توانید خالصه وارد شده است و می Fixed Costها در فیلد  توجه کنید. ضریب وزنی فعالیت 21-4 به شکل

وارد کنید و اجازه  ها نباید ضریب بخوانید. توجه داشته باشید که برای خالصه فعالیت Costشده آن را در فیلد 

 بدهید که خودکار محاسبه شود.

 
 Cost: برنامه نمونه با ضرایب وزنی در فیلد 21-4 شکل

شود رخ  دیده می 21-5 داشته باشد، وضعیتی مشابه آنچه در شکل ٪51اکنون اگر فعالیت اول پیشرفتی معادل 

 خواهد داد.

 
 : وضعیت برنامه پس از افزایش پیشرفت21-5 شکل

 دو مسئله را کنترل کنید: BCWPز دریافت مقدار از پیش ا

  مبنا ذخیره شده است ریزی خط تکمیل برنامهپس از 

 Status Date مقدار مناسبی دارد 
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های واقعی  تاریخی پس از پایان پروژه دهید. در غیر این صورت پیشرفت Status Dateپیش از دریافت مقدار به 

 نخواهند شد.در محاسبه منظور  Status Dateپس از 

 Baseline Cost)که در این برنامه با  Costاست، که حاصل تقسیم آن بر  5/37فعالیت اول  BCWPدر این مثال 

 ٪5/37پروژه  Baseline Costاست که حاصل تقسیم آن بر  5/37پروژه نیز  BCWPشود.  می ٪51برابر است( 

 خواهد بود.

بسازید که تقسیمِ گفته شده را انجام دهد. برای این منظور بهتر است برای محاسبه پیشرفت فیلدی اختصاصی 

را به جدول اضافه کنید. بعد از آن روی فیلد جدید کلیک راست کرده، از منویی که باز  Number1فیلدی مانند 

 21-6 کلیک کنید. از فرمولی که در شکل Formulaرا انتخاب کنید. روی دکمه  Custom Fieldsشود  می

 ده است استفاده کنید.نمایش داده ش

 
 : فرمول مناسب برای محاسبه پیشرفت21-6 شکل
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را هم در کادر محاوره  Use Formulaکلیک کنید تا فرمول ذخیره شود. پس از تنظیم فرمول گزینه  OKروی 

 .دهد نتیجه را نشان می 21-7 ها نیز محاسبه شود. شکل فعالیت سازی فیلد فعال کنید تا مقدار خالصه اختصاصی

 
 Number1: تنظیم فیلد اختصاصی 21-7 شکل

ریزی شده را هم با روش مشابی استخراج کنید، با این تفاوت که به  توانید پیشرفت برنامه اگر مایل باشید می

را هم به جای تاریخی بعد از پایان پروژه، در تاریخی که  Status Dateاستفاده کنید و  BCWSاز  BCWPجای 

بندی را تغییر دهد برای این شیوه  دهید. اگر متود ثبت اطالعات واقعی طوری باشد که زمانمد نظر دارید قرار 

 شود. مبنا محاسبه می ریزی شده مشکلی ایجاد نخواهد شد، زیرا این مقدار بر اساس خط محاسبه پیشرفت برنامه

فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده تر پیشرفت را از  توانید با روندی پیچیده اگر برنامه هزینه داشته باشد نیز می

هایش ضرایب وزنی فیزیکی را انعکاس دهد. بعد از آن  بخوانید. برای این کار منبعی تعریف کنید که هزینه

ها را به دو گروه )منابع واقعی و منبعی که برای محاسبه پیشرفت  ساختار شکستی برای منابع بسازید تا آن

ها را از سرفصل منابع واقعی بخوانید و پیشرفت فیزیکی را از  نهفیزیکی ساخته شده است( تقسیم کند. هزی

کفایت  Resource Sheetاید. برای دریافت مقادیر کل پروژه نمای  سرفصل منبعی که برای این منظور تهیه کرده

 مراجعه کنید. Resource Usageکند، ولی برای دریافت مقادیر سطوح مختلف باید به نمای  می
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 ا فیلد اختصاصیکنترل پیشرفت ب

توان پیشرفت فیزیکی را با  هایی دارد. زمانی می سازی هرکدام از دو روش قبل محدودیت پیاده

% Work Complete توان از  سازی کرد که محدودیتی از جانب منابع وجود نداشته باشد و زمانی می پیاده

BCWP های  شد؛ در غیر این صورت باید از روشها وجود نداشته با سازی هزینه استفاده کرد که نیازی به پیاده

 ها اشاره شد کمک بگیرید. های قبل به آن تری که در قسمت پیچیده

نویسی است، که در این قسمت  سازی پیشرفت فیزیکی، طراحی فیلدهای اختصاصی و فرمول یک راه برای پیاده

 شود.  بررسی می

 را در نظر بگیرید. 21-8 برنامه شکل

 
 ه نمونه: برنام21-8 شکل

و  Fixed Costهای قبل ضرایب در فیلدهای  وارد شده است. در روش Number1ضرایب وزنی فیزیکی در فیلد 

Workها  ها را وارد کرد و خالصه فعالیت شدند و در هر دو مورد تاکید شد که فقط باید ضرایب فعالیت وارد می

را طوری طراحی کرد که مقادیر  Number1شوند. در این حالت نیز بهتر است فیلد  خودکار محاسبه می

ها(. برای  ها را خودکار محاسبه کند )جمع زیرمجموعه ها را دستی دریافت کند و مقدار خالصه فعالیت فعالیت
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را انتخاب کنید. با این  Custom Fieldsشود  کلیک کرده، از منویی که باز می Number1این منظور روی عنوان 

 باز خواهد شد. 21-9 کار کادر محاوره شکل

 
 : کادر محاوره تنظیم فیلد اختصاصی21-9 شکل
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 Weight)مخفف  WFکلیک کنید و نام مناسبی به فیلد بدهید. در این مثال نام  Renameابتدا روی دکمه 

Factor استفاده خواهد شد. بعد از آن گزینه )Rollup  و مقدارSum  را انتخاب کنید. به این ترتیب خالصه

 ژه مجموع تمام ضرایب وزنی را نشان خواهد داد. مقدار خالصه فعالیت را کنترل کنید تا دقیق باشد.فعالیت پرو

هایی در تعداد ارقام  باشد. گاهی این کار محدودیت 111ها  توانید ضرایب را طوری وارد کنید که مجموع آن می

دارند و  1داشت که ضریب وزنی کمتر از  هایی وجود خواهند آورد، زیرا به عنوان مثال فعالیت اعشار به وجود می

ها  ها مقداردهی کنید. در این صورت ضرایب را طوری طراحی کنید که مجموع آن توانید به آن در این حالت نمی

شود  هایی که پس از این ارائه می باشد. در این صورت باید در فرمول 11111تری مانند  عدد بزرگ 111به جای 

 اعمال کنید. نیز تغییراتِ مناسب را

کند و  برای محاسبه پیشرفت به دو فیلد نیاز خواهیم داشت. یکی از این فیلدها مقداری میانی را محاسبه می

انتخاب خواهیم کرد.  Number3و فیلد اصلی را  Number2برای محاسبه فیلد اصلی الزم است. فیلد میانی را 

 اند. اضافه شده 21-11 این دو فیلد در شکل

 
 : وضعیت کنونی برنامه21-11 شکل

شوند. فیلد میانی باید مقدار پیشرفت  وارد می Complete %ها در  فرض بر این است که مقادیر پیشرفت فعالیت

هایش هم  فعالیت ( و خالصهNumber1در  Complete %ها را نسبت به کل محاسبه کند )حاصل ضرب  فعالیت

 (.21-11 ها باشند )شکل مجموع فعالیت
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 : تنظیم فیلد اختصاصی میانی21-11 شکل

 استفاده خواهد شد. tmpنام مناسبی هم به فیلد بدهید. در این مثال از نام 

های  های نسبی تبدیل به پیشرفت تقسیم کند تا پیشرفت number1را بر  number2فیلد نهایی باید مقادیر 

 دهد. های فیلد را نشان می تنظیم 21-12 مطلق شوند. شکل
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 : تنظیم فیلد محاسبه پیشرفت فیزیکی21-12 شکل

وضعیت  21-13 استفاده خواهد شد. شکل Prgدر نهایت نام مناسبی هم به فیلد بدهید. در این مثال از نام 

 دهد. نهایی را نشان می
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 : وضعیت نهایی برنامه21-13 شکل

ولی مقدارهایی که برای  برابر است، Complete %دهد با  ها گزارش می برای فعالیت Prgمقادیری که فیلد 

اینچنین  Complete %کند مبتنی بر ضرایب وزنی فیزیکی است، در حالی که  ها محاسبه می خالصه فعالیت

 نیست.

شوند، در نتیجه اگر ضریب وزنی آیتمی صفر باشد، خطا  در این محاسبه مقدارها بر ضرایب وزنی تقسیم می

 فرمول فیلد نهایی را به حالت زیر تبدیل کنیم:توانیم  تولید خواهد کرد. برای رفع مشکل می

IIf([Number1]=0,[% Complete],[Number2]/[Number1]) 

که بر اساس ضریب محاسبه شود برابر با  هایی که ضریب صفر دارند به جای این در این پیشرفت آیتم

% Complete آورد. د نمیسازی شده نیز به وجو خواهد بود. این فرمول مشکلی در مقادیر خالصه 

 های دوره تهیه لیست فعالیت

 توجه کنید. 21-14 به برنامه شکل
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 : برنامه نمونه21-14 شکل

های باریک  های واقعی )میله بینید پیشرفت است. همانطور که می Status Dateدهنده  خط عمودی ضخیم نشان

 Status Dateتند، زیرا به خط عمودی ریزی شده هس ها( کمتر از مقادیر برنامه های فعالیت سفیدرنگ داخل میله

 اند.  نرسیده

ریزی شده ماه آینده را گزارش دهیم. انتهای ماه با خط عمودیِ  های برنامه اکنون فرض کنید قرار است فعالیت

های  ریزی اولیه این بوده است که در این ماه فعالیت بینید برنامه رنگ مشخص شده است. همانطور که می کم

هایی  اول و قسمتی از اسکلت طبقه دوم انجام شود. ولی با وضعیت کنونی پروژه چنین فعالیتتکمیلی طبقه 

 اند.  ها انجام نشده نیازهای آن قابل انجام نیستند، زیرا پیش
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 شود را به دست خواهیم آورد. دیده می 21-15 ای که در شکل کنیم، نتیجه Rescheduleاگر برنامه را 

 
 روزرسانی نه بعد از به: برنامه نمو21-15 شکل

شوند با واقعیت اجرایی همخوانی دارند. در این حالت  هایی که پس از این برای ماه آینده گزارش می فعالیت

تکمیل اسکلت طبقه اول، قسمتی از عملیات تکمیلی آن طبقه و قسمت کوچکی از اسکلت طبقه دوم در برنامه 

 قرار دارد.

تر  ریزی عقب ای که اجرای آن از برنامه برنامه Rescheduleاست که پس از  نکته مهمی که باید توجه داشت این

هایی که به این ترتیب  آید که از پایان قبلی دیرتر است. اگر ماه آینده فعالیت باشد، پایان جدیدی به دست می
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های قبلی  و انحرافشود انجام شوند، پروژه طبقه برنامه پیش رفته است و تاخیر و انحرافی به تاخیرها  گزارش می

 های قبلی نخواهد بود. شود، ولی به معنی جبران انحراف افزوده نمی

ها هم تهیه کنید که با  توانید عالوه بر محاسبه به شیوه گفته شده، لیست دیگری از فعالیت اگر مایل باشید می

های  توانید تناسبی بین زمان شود. برای این محاسبه می های قبلی نیز جبران می ها سهمی از انحراف انجامِ آن

ریزی اولیه بگیرید و مدت دوره را به طور فرضی به همان اندازه افزایش  باقیمانده تا پایان فعلی و پایان برنامه

 روز را در محاسبات وارد کنید(.  35دهید )مثال برای دوره یک ماهه مدت 

 ای ترکیبی ریزی شده دوره پیشرفت برنامه

ای است. رایج است که پیشرفت  ریزی شده دوره رزیابی، مقایسه پیشرفت واقعی و برنامهیکی از مسایل مهمِ ا

  ریزی شده تجمعی ابتدا و انتهای دوره به دست آورند، های برنامه ای را با تفاضل پیشرفت ریزی شده دوره برنامه

 کامال غلط است. در حالی که این روش 

های دوره وجود دارد، برای محاسبه پیشرفت  لیست فعالیت هایی که در مورد تهیه همان اصول و حساسیت

ریزی شده ترکیبی دوره، مقداری است که بر  ای نیز وجود دارد. منظور از پیشرفت برنامه ریزی شده دوره برنامه

 آید.  شوند به دست می روزرسانی محاسبه می ریزی شده دوره که بعد از به های برنامه اساس فعالیت

 گونه است: نروش محاسبه ای

برای همان تاریخ برنامه را ای که در نظر داریم وارد کرده،  اطالعات پیشرفت واقعی را با ابتدای دوره .１

Reschedule کنیم.  می 

 کنیم.  می Updateبرنامه را تا پایان دوره  .２
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دوره  آید و پیشرفتی که قبال برای ابتدای تفاضل پیشرفتی که به این ترتیب تا پایان دوره به دست می .３

 ریزی شده ترکیبی دوره خواهد بود. به دست آمده بود پیشرفت برنامه

نترلی برای دوره قبل محاسبه توان یک بار برای کل پروژه به دست آورد و باید در هر دوره ک این محاسبه را نمی

 شود، زیرا این محاسبه نیاز به اطالعات واقعی نیز دارد. 
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 تحلیل ارزش کسب شده: ۲۱ل فص

ریزهایی که در ایران مشغول به کار هستند معموال مجبورند که پیشرفت را به شکلی که اصطالحا  امهبرن

شود و در کشورهای پیشرفته مرسول نیست محاسبه کنند. با این حال روش  نامیده می« پیشرفت فیزیکی»

شوند، تحلیل ارزش  می های پیشرفته اجرا هایی که در کشورها و شرکت ها، به خصوص آن مرسول در اکثر پروژه

کسب شده است. به همین خاطر الزم است که با وجود آشنایی با مطالب فصل گذشته که در مورد محاسبه 

سازی  پیشرفت فیزیکی بود، با مفهوم تحلیل ارزش کسب شده نیز به خوبی آشنا باشید. البته یک راه پیاده

ب شده است و در نتیجه هرچه بیشتر با عملکرد این پیشرفت فیزیکی نیز استفاده از فیلدهای تحلیل ارزش کس

 مجموعه آشنا باشید در محاسبه پیشرفت فیزیکی نیز موثرتر عمل خواهید کرد.

 معایب ضرایب وزنی مبتنی بر هزینه

شود  کاری یک ساختمان را در نظر بگیرید. این مجموعه شامل تعداد زیادی کار می مجموعه فعالیتی مانند نازک

شود. فعالیت  ها می هایی دارند، نیاز به مدیریت دارند و زمان فراوانی هم صرفِ آن نیاز به تخصصکه هرکدام 

دیگری مانند تهیه و نصب تجهیزات موتورخانه را در نظر بگیرید. ممکن است تهیه آن یک هفته زمان ببرد و در 

 کاری قابل توجه باشد. هزینه آن در مقابل نازکدو روز هم نصب شود؛ ولی 
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کاری  کلِ نازک نسبت هزینه آن به هزینهاگر هزینه مبنا قرار گیرد، ارزش تهیه و نصب موتورخانه به اندازه 

آن شود به مراتب کمتر از  خواهد بود، و این مسئله از نظر هیچکس قابل قبول نیست، زیرا کاری که صرفِ آن می

 کاری است. نازکنسبت 

قیمت نیستند. تجهیزات  است که اقالمی اینچنینی بی دلیل گرانای که باید در نظر گرفته شود این  نکته

شوند، ولی زمان، نیروی کاری، تخصص و منابع فراوانی در کارخانه سازنده  موتورخانه سریع تهیه و نصب می

اند و در نتیجه هزینه باالی  شود. این زمان، نیرو، تخصص و منابع عمال برای پروژه مصرف شده صرفِ آن می

ها اینگونه در محاسبه پیشرفت درج شوند،  کنند. نکته مهم در این است که اگر هزینه ت را توجیه میتجهیزا

 شود، ولی معموال چنین چیزی هدف نیست! پیشرفت پروژه به دقت و به شیوه مناسبی تعیین می

خانه سازنده انجام ها، سنجش عملکرد پیمانکار است و نه پروژه؛ کاری که کار معموال هدف از ارزیابی در پروژه

 داده است در راستای پیشبرد پروژه بوده است، ولی ارتباط چندانی با کاری که پیمانکار انجام داده است ندارد. 

 گستره تحلیل ارزش کسب شده

شود که فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده نامیده  ای از فیلدها انجام می تحلیل ارزش کسب شده با مجموعه

کنند تحلیل ارزش  این فیلدها مبنای مالی دارند و به همین خاطر برخی به اشتباه گمان می شوند. بسیاری از می

 کسب شده سیستمی برای ارزیابی عملکرد مالی پروژه است. 

 رود: تحلیل ارزش کسب شده برای ارزیابی موارد زیر به کار می

 عملکرد زمانی پروژه 

 عملکرد کاری پروژه 

 عملکرد مالی پروژه 

 با فیلدها و کاربرد هریک آشنا خواهید شد. در ادامه 
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 مبانی تحلیل ارزش کسب شده

ها را با مقایسه هزینه واقعی و هزینه  پیش از ابداع و رواج تحلیل ارزش کسب شده معموال وضعیت پروژه

لو بودنِ ریزی شده بود، برایشان به معنی ج سنجیدند. اگر هزینه واقعی کمتر از هزینه برنامه ریزی شده می برنامه

از برنامه بود و اگر کمتر بود، به معنی عقب بودن. ولی این روش مناسب نیست، زیرا برآوردهای مالی همیشه 

گذارد. به عنوان مثال ممکن  ریزی شده اثر می تقریبی هستند و این تقریب بر فاصله بین هزینه واقعی و برنامه

به خاطر پایین بودن برآوردهای اولیه، هزینه واقعیِ آن از ای خاص از برنامه عقب باشد، ولی  است کار تا مرحله

 ریزی شده باالتر باشد. هزینه برنامه

ابداع شد. ارزش کسب شده هزینه  (Earned Value)برای رفع این مشکل تعبیری به نام ارزش کسب شده 

ی باشد و نیمی از آن انجام واحد مال 111ریزی شده کارهای انجام شده است. یعنی اگر برآورد اولیه کاری  برنامه

که ممکن است برای انجام آن مقدار از کار  واحد مالی خواهد بود؛ حال این 51شده باشد، ارزش کسب شده آن 

واحد مالی صرف شده باشد. ارزش کسب شده همان پیشرفت فیزیکی است؛ در این مثال پیشرفت فیزیکی  121

 است. ٪121است، در حالی که پیشرفت مالی آن  ٪51فعالیت 

 شود. ارائه می BCWPبا عنوان  Projectارزش کسب شده در 
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 فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده

 سه مقدار زیر در تحلیل ارزش کسب شده نقش مهمی دارند:

 1
BCWSریزی شده تا  ریزی شده کارهای برنامه : هزینه برنامهStatus Date 

 2
ACWP هزینه واقعی کارهای انجام شده )واقعی( تا :Status Date 

 3
BCWPریزی شده کارهایی که تا  : هزینه برنامهStatus Date اند واقعا انجام شده 

است. اهمیت این مقدار در  BCWP، همان EVیا به طور خالصه  (Earned Value)منظور از ارزش کسب شده 

لیه با اجرا مطابقت های واقعی نماینده پیشرفت کار نیستند، زیرا ممکن است برآوردهای او این است که هزینه

 کند. کافی نداشته باشند. ارزش کسب شده مبلغ کارهای انجام شده را به تناظر هزینه اولیه مشخص می

پیشرفت کرده باشد،  Status Dateریزی شده در  توجه داشته باشید که اگر فعالیتی بیش از مقدار برنامه

 شود.  ش کسب شده لحاظ نمیپیشرفتی که اضافه بر آن تاریخ کرده باشد در محاسبه ارز

                                                           

1 Budgeted Cost for Work Scheduled 

2 Actual Cost for Work Performed 

3 Budgeted Cost for Work Performed 



   

 

 ارزش کسب شده لی: تحل21فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 568صفحه 

ها را بر برآورد هزینه کل پروژه تقسیم کنید تا تبدیل به درصد  توانید آن هر سه فیلد مقداری مالی دارند، ولی می

 پیشرفت شوند. در این صورت:

 BCWS ریزی شده : پیشرفت برنامهتقسیم بر هزینه اولیه کل پروژه 

 BCWP فت واقعی: پیشرتقسیم بر هزینه اولیه کل پروژه 

 توانید از فیلدهای اختصاصی کمک بگیرید.  ها نیاز دارید می این دو فیلد وجود ندارند و در صورتی که به آن

 ها از این قرارند: شود که برخی از آن محاسبات دیگری نیز بر اساس این سه فیلد انجام می

 1
SPI حاصل تقسیم :BCWP  برBCWS  نی انطباق اجرا بر برنامه داشته باشد، به مع 1است. اگر مقدار

 دهنده انحراف است.   و در غیر این صورت نشان

 2
CPI حاصل تقسیم :BCWP  برACWP بایست برای  ای که می است و انحراف هزینه واقعی و هزینه

 دهنده نبودِ انحراف است. نشان 1دهد. عدد  همان کارها صرف شده باشد را نشان می

 3
SV با رابطه :BCWP-BCWS بندی است.  آید و تعبیری غیر نسبی از انحراف زمان می به دست

 شود. استفاده می %SVیا  SPIمعموال به جای این فیلد از 

                                                           

1 Schedule Performance Index 

2 Cost Performance Index 

3 Schedule Variance 
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 SV%:  با رابطه(BCWP-BCWS)/BCWS بندی  آید و تعبیری نسبی از انحراف زمان به دست می

 است.

 1
CV با رابطه :BCWP-ACWP ینه است. معموال به آید و تعبیری غیر نسبی از انحراف هز به دست می

 شود. استفاده می %CVیا  CPIجای آن از فیلد 

 CV% : با رابطه(BCWP-ACWP)/BCWP آید و تعبیری نسبی از انحراف هزینه است. به دست می 

 روند از این قرارند: ها به کار می بینی فیلدهای دیگری که عمدتا برای پیش

 BaselineX Costرود  لیل ارزش کسب شده به کار می: مقدار مهمی که برای محاسبات تحBAC
2 

 BACای برای  فیلد جداگانه Projectدهد. در  ریزی شده کار کار را نشان می است که هزینه برنامه

 برابر است. BaselineX Costوجود ندارد، زیرا مقدار آن با 

 3
TCPI فیلد :CPI  شاخص عملکرد هزینه را تاStatus Date دهد. فیلد  نشان میTCPI دهد  شان مین

-BAC)از رابطه  TCPIانجام شود.  CPIکه برای تکمیل پروژه باید ادامه کار با چه مقدار 

BCWP)/(BAC-ACWP) آید. به دست می 

 4
EAC هزینه تخمینی زمان تکمیل را با رابطه :ACWP+(BAC-BCWP)/CPI کند.  محاسبه می 

                                                           

1 Cost Variance 

2 Budget At Completion 

3 To Complete Performance Index 

4 Estimate At Completion 
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 1
VAC با رابطه :BAC-EAC مینی زمان تکمیل را با هزینه شود و انحراف هزینه تخ محاسبه می

 دهد. ریزی شده نشان می برنامه

 آخرین فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده که جنبه تنظیمی دارند از این قرارند:

 Earned Value Methodکند.  ها تعیین می : شیوه محاسبه ارزش کسب شده را برای تک تک فعالیت

محاسبه شوند، یعنی جنبه زمانی  Complete %ها بر اساس فیلد  یک انتخاب این است که پیشرفت

 شوند. مقدارهای آن دستی وارد میاست که  Physical % Completeداشته باشند و انتخاب دیگر فیلد 

 Physical % Complete این فیلد به جز تحلیل ارزش کسب شده کاربرد دیگری ندارد، محاسباتی :

روند که  شوند( و زمانی به کار می ها محاسبه نمی ها بر اساس فعالیت فعالیت نیست )مقدارهای خالصه

Earned Value Method  فعالیتی از نوعPhysical % Complete  باشد. زمانی از این ترکیب استفاده

برای محاسبه تحلیل ارزش کسب شده مناسب نباشد.  Complete %کنند که مقادیر محاسباتی  می

 ید دستی وارد کرد.را با Physical % Completeتمام مقدارهای 

رود.  مند هستند و این ویژگی قابلیت بسیار مهمی به شمار می بسیاری از فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده زمان

توانید  ها در منابع نیز کاربرد دارند. به عنوان مثال می فعالیت ها و خالصه بسیاری از این فیلدها عالوه بر فعالیت

 بخوانید. BCWSو  BCWPع را هم از فیلدهای پیشرفت هر منبع یا گروهی از مناب

                                                           

1 Variance At Completion 
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 نیازهای تحلیل ارزش کسب شده

ریزی و بعد از تصویبِ آن، خط مبنایی ذخیره کنید تا وضعیت اولیه برنامه حفظ  همیشه باید در پایان برنامه

مبنا  شود. بنا بر این باید توجه بیشتری به خط سازی نمی شود. تحلیل ارزش کسب شده بدون خط مبنا پیاده

 داشته باشید.

از سوی دیگر اگر بیش از یک خط مبنا دارید، باید مراقب باشید که خط مبنای مناسبی برای تحلیل ارزش 

کسب شده به کار رود. استفاده از هر خط مبنا تعبیر خاص خود را دارد، ولی نکته مهم این است که خط مبنایی 

 گ باشد. رود با تعبیری که وجود دارد هماهن که به کار می

 File| Options| Advancedرود، به  برای تعیین خط مبنایی که در محاسبات تحلیل ارزش کسب شده به کار می

 (.21-1 بروید )شکل
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 Options: کادر محاوره 21-1 شکل

خط مبنایی که قصد دارید برای محاسبه تحلیل ارزش کسب شده به کار رود را در 

Baseline for Earned Value calculation های  انتخاب کنید. در این قسمت کادر بازشویی وجود دارد که خط

 دهد.  مبنا را نشان می

است. تقریبا تمام فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده به نوعی  Status Dateنکته دیگری که اهمیت دارد، مقدار 

ریخِ ورود آخرین مقادیر واقعی تنظیم را برابر با تا Status Dateوابسته به این مقدار هستند. معموال بهتر است که 

را کنترل  Status Dateکرد. خود را عادت دهید که هر بار پیش از استخراج مقادیر تحلیل ارزش کسب شده، 

 کنید.

 (.21-2 مراجعه کنید )شکل Project| Statusبه  Status Dateبرای کنترل 
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 Projectدر زبانه  Status Date: مقدار 21-2 شکل

 باز شود. 21-3 ظیمِ تاریخ روی آن کلیک کنید تا کادر محاوره شکلبرای تن

 
 Status Date: تنظیم 21-3 شکل

توانید تاریخ را دستی وارد کنید یا  کلیک کنید. مطابق معمول می OKتاریخ مورد نظر خود را وارد کرده، روی 

 شما دریافت کند.  روی فلشِ کوچکِ سمت راست کلیک کنید تا تقویمی باز شود و تاریخ را از

است. برای این منظور  Project Informationیک راه دیگر برای تغییر این تاریخ، مراجعه به کادر محاوره 

Project| Properties| Project Information  را اجرا کنید یا کلیدAlt  صفحه کلید را نگه داشته، دو بار کلیدP  را

 (.21-4 بفشارید )شکل
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 Project Informationر محاوره : کاد21-4 شکل

توانید آن را تنظیم  دهد و می وجود دارد که تاریخ را نشان می Status Dateدر این کادر محاوره قسمتی به نام 

 نیز بکنید.

های  ای که باید در استفاده از تحلیل ارزش کسب شده در نظر داشته باشید این است که هزینه آخرین نکته

های منابع  ها و هزینهFixed Costرود. فقط  در این محاسبات به کار نمی (cost resource) ناشی از منابع هزینه

 روند. کاری و مصرفی در تحلیل ارزش کسب شده به کار می
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 کاربرد تحلیل ارزش کسب شده

 را در نظر بگیرید. 21-5برنامه شکل 

 
 : برنامه نمونه21-5شکل 

ها در نمودار گانت نمایش داده شده است. هزینه منابع  تند، که نام آنها دارای یک یا دو منبع هس تمام فعالیت

 شود. دیده می 21-6 نیز به صورتی است که در شکل

 
 : منابع تعریف شده21-6شکل 
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ها هزینه ثابت نیز تعریف شده است. خط مبنای برنامه نیز ذخیره شده و در نمودار گانت  برای برخی از فعالیت

 نمایش داده شده است. های پر رنگ با میله

 (.21-7 کنیم )شکل را به جدول اضافه می ACWSو  BCWP ،BCWSفیلدهای 

 
 : اضافه کردن فیلدهای ارزش کسب شده21-7شکل 

وابسته به پیشرفت هستند و چون پیشرفت برنامه در حال حاضر صفر است، همگی  BCWPو  ACWPفیلدهای 

مقدار گرفته  Status Dateاس پیشرفت واقعی نیست و بر اساس بر اس BCWSدهند. فیلد  مقدار صفر نشان می

در ابتدای روز ششم قرار دارد )در نمودار گانت با خطچین مشخص شده است(، پس  Status Dateاست. 

است، هزینه شده باشد، یعنی  6811واحد از کل مقدار که  3611توانیم نتیجه بگیریم که تا این تاریخ باید  می

تواند با  قرار دارد که می Costدر فیلد  6811. البته توجه داشته باشید که مقدار ده باشیمپیشرفت کر 53٪
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خواند. ولی در حال حاضر چون  Baseline Costریزی شده را از  پیشرفت پروژه تغییر کند و باید مقدار برنامه

 برنامه مطابق خط مبنا است، این دو مقدار برابرند.

های دیگر نیز به دست آید. اگر  ریزی شده تاریخ عوض کنید تا مقدار پیشرفت برنامه را Status Dateتوانید  می

مند استفاده کنید.  زمان BCWSهای متعددی دارید، بهتر است که از  نیاز به کنترل یا استخراج مقدار در تاریخ

 21-8کنید. شکل  مند باز را در جدول زمان BCWSمراجعه کرده، فیلد  Task Usageبرای این کار به نمای 

 دهد. مند، نشان می را همراه با تمام فیلدهای ارزش کسب شده زمان Task Usageنمای ترکیبی گانت و 

 
 مند فیلدهای ارزش کسب شده : نمودار گانت و جدول زمان21-8شکل 

یتم، یعنی در قسمت باالی نما، خالصه فعالیت پروژه انتخاب شده و در نتیجه در جدول پایین اطالعات همان آ

مقدار  Status Dateفقط تا  BCWSشود،  خالصه فعالیت پروژه نشان داده شده است. همانطور که دیده می
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-9کنیم )شکل  را به انتهای پروژه منتقل می Status Dateگرفته است. پس برای به دست آوردن کل مقدارها، 

21.) 

 
 Status Date: مقدارها بعد از جابجا کردن 21-9شکل 

به دست آورید. اگر قصد دارید  BCWSریزی شده پروژه را از ردیف  توانید مقدارهای پیشرفت برنامه ون میاکن

 Excelریزی شده را ترسیم کنید، این ردیف را انتخاب کرده، اطالعات آن را به یک صفحه  نمودار پیشرفت برنامه

 (.21-11کپی کنید )شکل 
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 لبه اکس BCWS: انتقال مقادیر 21-11شکل 

برابر است را از نمودار گانت بخوانید. این مقدار در برنامه نمونه برابر است با  Baseline Cost، که با BACمقدار 

نشان دهد  BACها را بر BCWS. مقدار را در اکسل وارد کنید و ردیف جدیدی بسازید که حاصل تقسیم 6811

 (.21-11)شکل 

 
 Excelریزی شده در  : محاسبه مقادیر پیشرفت برنامه21-11شکل 

توانید بر این اساس  آید. می ریزی شده پروژه در روزهای مختلف به دست می به این ترتیب مقدار پیشرفت برنامه

 (.21-12نمودار را رسم کنید )شکل 
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 ریزی شده : ترسیم نمودار پیشرفت برنامه21-12شکل 

، به خاطر وجود دو روز تعطیلی تقویمی شکستگی موجود در میانه نمودار، که به معنی توقف پیشرفت است

 برنامه است. 

 S (S-Curve)ها منحی  دارند، و به همین خاطر به آن Sنمودارهای پیشرفت، در حالت معمولی، شکلی شبیه 

گیرد و در نهایت با نزدیک شدن  شود. معموال پیشرفت کار در ابتدا کند است، بعد از مدتی سرعت می گفته می

کند. علت آنچه گفته شد، این است  پیدا می Sشود. به همین خاطر نمودار شکل  ، دوباره کند میبه انتهای پروژه

های کاری بیشتری  های کاری بسیار محدود است، در حالی که با پیشرفت کار، جبهه که در ابتدای پروژه جبهه

شود. با  تر می طر پیشرفت سریعتوانند به موازات هم انجام شوند؛ به همین خا شوند و کارهای بیشتری می باز می

شوند و به همین خاطر پیشرفت نیز به طور  های کاری به تدریج بسته می نزدیک شدن به انتهای پروژه، جبهه

 شود.  تدریجی کند می
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نباشد و در  Sبندی، نمودار پیشرفت آن را تهیه کنید. اگر شکل آن به صورت  همیشه بعد از تهیه برنامه زمان

پیشرفت را نداشته باشد، به این معنی است که توزیع کار در مدت پروژه چندان متعادل  ٪51د زمان حدو 51٪

  کند و آنچه گفته شد کلی است. میها چنین ایجاب  نیست. البته توجه داشته باشید که طبیعت برخی پروژه

مثال برای وارد کردن  ها را وارد کنیم. در این فرض کنید قصد داریم در روز چهارم، اطالعات واقعی فعالیت

شود. برای ثبت بهتر  ها در فیلد پیشرفت زمانی استفاده می ترین روش، یعنی وارد کردن آن مقادیر واقعی، از ساده

 Tools| Options| Calculationsها در  کنیم )گزینه مربوط به ثبت را فعال می Moveاطالعات، سه گزینه اول 

 اند. پیشرفت کرده ٪81و  ٪5، ٪111به ترتیب  dو  a ،bهای  قرار دارند(. فعالیت

یجه نت 21-13است. بعد از آن مقدارهای پیشرفت را در جدول وارد کنید. شکل  Status Dateاولین قدم تنظیم 

 دهد. را نشان می

 
 : برنامه بعد از وارد کردن مقدارهای واقعی21-13شکل 
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ده است. برای استخراج نتایج، به جدول گانت مراجعه شود، برنامه دچار تاخیر ش همانطور که در شکل دیده می

 (.21-14کنید )شکل 

 
 : مقدارهای جدول گانت21-14شکل 

 مقدارهای مربوط به کل پروژه، که از طریق خالصه فعالیت پروژه قابل دسترسی هستند، از این قرارند:

 BAC  همان(Baseline Cost:) 6811 

 BCWS: 1161 

 BCWP: 711 

 ACWP: 711 
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یکسان  BCWPو  ACWPایم، مقدارهای  ن نکته این است که چون مقدارهای واقعی هزینه را ویرایش نکردهاولی

متوجه شویم که کار انجام شده کمتر از مقدار  BCWSو  BCWPتوانیم از مقایسه  است. در مرحله بعد، می

شاخص پیشرفت  اضافه کنیمرا به جدول  SPIواحد. اگر ستون  1161واحد به جای  711ریزی شده است:  برنامه

ریزی  برای اجرا برنامه آنچه ٪66است، یعنی تنها  ٪66زمانی را به دست خواهیم آورد. در حال حاضر این مقدار 

 ایم. شده بود را انجام داده

 91و  111، 111، 111، 91، 111به ترتیب  gو  b ،c ،d ،e ،fایم و پیشرفت  فرض کنید به روز دهم رسیده

 شده است. 2211بینی شده بود، در عمل  پیش 1611که قبال  f  ر عین حال، هزینه فعالیتدرصد است. د

را تنظیم و بعد از آن مقدارهای پیشرفت را وارد کنید. در نهایت مقدارهای واقعی هزینه  Status Dateابتدا 

 دهد. ان میوضعیت برنامه را نش 21-15وارد کنید. شکل  Actual Costفعالیت گفته شده را در فیلد 

 
 : وضعیت برنامه بعد از وارد کردن مقدارهای واقعی جدید21-15شکل 
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همانطور که از نمودارهای فعلی و خط مبنای خالصه فعالیت پروژه مشخص است، در حال حاضر از برنامه جلو 

 اند. نمایش داده شده 21-16هستیم. مقدارهای ارزش کسب شده در شکل 

 
 ش کسب شده: مقدارهای ارز21-16شکل 

SPI  بندی از برنامه جلو هستیم.  دارد، به این معنی که از نظر زمان 12/1مقدار 

ریزی شده که در فیلد  دهد، در حالی که هزینه برنامه را نشان می 7176، مقدار ACWPهزینه واقعی، یعنی فیلد 

BCWP  ،مه جلو هستیم، از نظر هزینه که از نظر زمانی از برنا است. به عبارت دیگر، با این 6446قرار دارد

دهد، به این  را نشان می ٪91قرار دارد، مقدار  CPIوضعیت چندان مناسب نیست. شاخص هزینه که در فیلد 

 بندی اولیه وجود داشته است. هزینه انجام شده در بودجه ٪91معنی که تنها 

ای  نیست. پروژه (SPI)خص زمان نکته بسیار مهم این است که تنها فاکتور تعیین کننده موفقیت پروژه، شا

 موفق است که با زمان، هزینه و کیفیت مناسب تکمیل شود.
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را تنظیم کرده، درصد پیشرفت زمانی  Status Dateفرض کنید پروژه در ابتدای روز یازدهم تمام شده باشد. 

 نمایش داده شده است. 21-17وضعیت پروژه در شکل  کنید. ٪111ها را  تمام فعالیت

 
 : وضعیت پروژه بعد از تکمیل21-17 شکل

مند در آن ثبت  توانیم گزارش کاملی از کارکرد پروژه ارائه کنیم، چون اطالعات واقعی به صورت زمان اکنون می

 اند. شده

است، پس پروژه زودتر از برنامه  14/1اولین مسئله، شاخص زمان است. شاخص زمان کل پروژه بعد از تکمیل، 

هستند. به این  13/1و  1، 1شوید که به ترتیب  ها را کنترل کنید، متوجه می خالصه فعالیت تمام شده است. اگر

 تر از برنامه اجرا شده است.  معنی که دو خالصه فعالیت اول طبق برنامه و سومی سریع
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از  پس کمتر از هزینه واقعی بوده است. ٪8است، به این معنی که بودجه بندی اولیه حدود  92/1شاخص هزینه 

های شاخص  است. اگر به جدول دقت کنید، مشخص است که تمام فعالیت  این نظر مجری دچار خسارت شده

 باید بررسی شود. fدارد. پس مسئله افزایش هزینه  73/1، که شاخص fدارند، به جز  1هزینه 

 (.21-18مند خالصه فعالیت توجه کنید )شکل  به جدول زمان

 
 ند ارزش کسب شدهم : اطالعا  زمان21-18شکل 
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-19منتقل کرده، نمودارهایشان را تهیه کنید )شکل  Excelرا هم به  ACWPو  BCWPتوانید ردیف  اکنون می

21.) 

 
 : نمودارهای ارزش کسب شده در اکسل21-19شکل 

فه رفته، فیلدهای ارزش کسب شده مورد نظر را به جدول منابع اضا Resource Sheetتوانید به  در مرحله بعد می

 کرده و کارکرد منابع را هم کنترل کنید. 

 را در نظر بگیرید. 21-21به عنوان یک مثال دیگر، برنامه شکل 
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 : برنامه نمونه21-21شکل 

 نمایش داده شده است. 21-21نمودار گانت برنامه در شکل 

 
 : نمودار گانت برنامه21-21شکل 

کنند. برای ثبت اطالعات واقعی، به  استفاده می rs2و  rs1بع در این برنامه چهار فعالیت تعریف شده، که از منا

استفاده خواهیم کرد. توجه داشته  Remaining Durationو  Actual Durationجای روش قبل، از وارد کردن 

کرد، به همین خاطر هزینه متناظر با منابع نیز تغییری  ها تغییر نمی باشید که در روش قبل مدت زمان فعالیت

 تواند تغییر کند. ها می به خط مبنا نداشت. ولی با این روش، مدت زمان فعالیتنسبت 

 گونه باشد: فرض کنید در انتهای روز چهارم، اطالعات واقعی این
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  فعالیتa  .طبق برنامه آغاز شده و با یک روز تاخیر تکمیل شده است 

  فعالیتb کنیم که در پایان روز هفتم  میبینی  با یک روز تاخیر نسبت به خط مبنا آغاز شده و پیش

 تمام شود.

  فعالیتc  بینی زمان تکمیل آن  پیشرفت کرده و پیش ٪51طبق خط مبنا شروع شده، تا کنون حدود

 گزارش نشده است.

را وارد کنید. تاریخ شروع واقعی و  aرا مشخص کنید. بعد از آن تاریخ شروع و پایان واقعی  Status Dateابتدا 

که این فعالیت بعد از گذشت  را وارد کنید. برای این cرا وارد کنید. تاریخ شروع واقعی  bمانده  مدت زمان باقی

باشد؛ این مقدار را در  2مانده آن نیز  پیشرفت زمانی داشته باشد، باید مدت زمان باقی ٪51دو روز کار، 

Remaining Duration .وارد کنید 

 ه است.نمایش داده شد 21-22وضعیت برنامه در شکل 

 
 : وضعیت برنامه بعد از وارد کردن اولین سری اطالعا  واقعی21-22شکل 
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 فرض کنید اطالعات واقعی در ابتدای روز دهم از این قرار است:

  فعالیتb .در پایان روز نهم تکمیل شده است 

  فعالیتc .در پایان روز هفتم تکمیل شده است 

  فعالیتd .در پایان روز نهم آغاز شده است 

نمایش داده شده  21-23، مقدارهای واقعی را وارد کنید. وضعیت برنامه در شکل Status Dateعد از تنظیم ب

 است.

 
 : وضعیت برنامه بعد از وارد شدن دومین سری مقدارهای واقعی21-23شکل 

خ پایان واقعی وارد کرده، تاری Status Dateپروژه در ابتدای روز هفدهم تکمیل شده است. تاریخ گفته شده را در 

 (.21-24را هم برابر آن وارد کنید )شکل  dمانده، یعنی  تنها فعالیت باقی
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 : وضعیت ارزش کسب شده در پایان پروژه21-24شکل 

و  Baseline Cost ،BCWSبیشتر از هزینه برآورد شده اولیه، که در  ACWPشود، مقدار  همانطور که دیده می

BCWP د. به تناظر آن، شاخص هزینه باش نمایش داده شده است می(CPI)  دهد، به  را نشان می 63/1نیز مقدار

 های واقعی بوده است. هزینه ٪63این معنی که برآورد اولیه برابر 

 (.21-25رفته، فیلدهای ارزش کسب شده را به جدول اضافه کنید )شکل  Resource Sheetبه نمای 

 
 : فیلدهای ارزش کسب شده منابع21-25شکل 

توانید  برای منابع تعریف نشده است. با این حال می CPIنطور که در ابتدای فصل توضیح داده شد، فیلد هما

واحد بودجه اختصاص داده  2125مقدار  rs1مقدار آن را به طور دستی محاسبه کنید. در این برنامه، به منبع 

خواهد بود. شاخص مالی  74/1 حدود CPIواحد هزینه شده است. پس  2745شده بود، که به جای آن مقدار 

 بیشتر مطابق برنامه عمل کرده است. rs1است. با این حساب، منبع  59/1حدود  rs2برای 
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را نشان  21-26تاریخ روز نهم را اختصاص دهید. با این کار جدول منابع مقدارهای شکل  Status Dateبه 

 خواهند داد.

 
 روز نهم: مقدارهای ارزش کسب شده منابع در 21-26شکل 

 ٪56حدود  rs2است، به این معنی  3961آن  BCWSو  2211برابر  rs2منبع  BCWPدر این تاریخ، مقدار 

 آنچهاست، به این معنی که منبع بیشتر از  4411برابر  ACWPکارهایش را انجام داده است. با این حال 

 هزینه کرده است. (BCWS)ریزی شده بود  برنامه
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 ب شده کس تحلیل زمان: ۲۲ل فص

شود. با این حال این روش در برخی  ارزیابی عملکرد پروژه عمدتا با تحلیل ارزش کسب شده انجام می

های متعددی برای تقویت آن جنبه پیشنهاد  های زمانی چندان قوی نیست و به همین خاطر شیوه تحلیل

است. این روش مهارت  (Earned Schedule Analysis)ها تحلیل زمان کسب شده  ترین آن اند، که موفق شده

گذارد و مسلط بودن به آن  بسیار مفیدی برای تخمین تاریخ پایان پروژه و تحلیل عملکرد زمانی در اختیارتان می

 بسیار ارزشمند است. 

به طور اجمالی آشنا خواهیم شد. در  Projectدر این فصل با مفهوم تحلیل زمان کسب شده و محاسبه آن در 

ها با  ارزیابی عملکرد زمانی پروژهتوانید به کتاب  العه بیشتر در این خصوص باشید میند به مطم صورتی که عالقه
 ، ترجمه این نگارنده و منتشر شده از سوی انتشارات دیباگران تهران مراجعه کنید. مدیریت ارزش کسب شده

 کرد زمانیارزیابی عمل

شاخص عملکرد زمانی است و هرچه  SPIاست.  SPIهای مهمِ تحلیل ارزش کسب شده، شاخص  یکی از شاخص

دهنده کندی نسبی  نشان 1ریزی است. مقادیر کمتر از  تر بودن اجرا و برنامه تر باشد، به معنی نزدیک نزدیک 1به 

 اجرا است.

http://www.khorramirad.com/index.php?id=493
http://www.khorramirad.com/index.php?id=493
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مشکل اصلی آن این است که هرچه به پایان عنصر شود و  محاسبه می BCWP/BCWSبا رابطه  SPIشاخص 

ریزی شده آن ثابت  کند و در نهایت پس از رسیدن به پایان برنامه رشد کمتری می BCWS تر شویم،  نزدیک

کند تا زمانی که کار واقعا تمام شود. در نتیجه تمام عناصر با  همچنان رشد می BCWPماند، در حالی که  می

SPI  های  شوند. مشکل مشابهی در شاخص میبرابر با یک تمامSV  وSV%  .نیز وجود دارد 

 اطر متودی با نام تحلیل زمانرود نزدیک نیست. به همین خ این عملکرد به انتظاری که از چنین شاخصی می

برای تکمیل تحلیل ارزش کسب شده ابداع شده است که این مشکل  (Earned Schedule Analysis)کسب شده 

تری  وجود دارند که عملکرد مناسب SVtو  SPItهای  های جدیدی با نام . در این متود شاخصکند را حل می

 دارند.

 توجه کنید. 22-1 به نمودار شکل
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 : وضعیت عملکردی پروژه فرضی22-1 شکل

دهد. این نمودار عمال مقادیر پیشرفت  ای فرضی را نشان می پروژه BCWSو  BCWPاین نمودار مقادیر تجمعی 

 ریزی و واقعی پروژه هستند.  کی برنامهفیزی

 شود. نمایش داده شده است محاسبه می 22-2 به صورتی که در شکل SPIشاخص 
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 SPI: مبانی محاسبه شاخص 22-2 شکل

 Status Dateتجمعی در  BCWSو  BCWPبه ترتیب مقادیر  Bو  Aاست.  Bبر  Aحاصل تقسیم  SPIشاخص 

 )خطچین عمودی( هستند.

 نمایش داده شده است. 22-3 در شکل SPItبه مبانی محاس
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 SPIt: مبانی محاسبه شاخص 22-3 شکل

ای  ریزی شده دهد که پیشرفت برنامه است. این نقطه زمانی را نشان می BCWSبر  BCWPتصویر افقی  Pنقطه 

 Status Dateاقعی دارد. مدتی که در برنامه اولیه برای رسیدن به پیشرفت و Status Dateبرابر با پیشرفت واقعی 

 است.  Bبر  Aحاصل تقسیم  SPItباشد.  می Bو مقداری که واقعا صرف شده است  Aبینی شده است،  پیش

SPIt 51دهد که مدت زمان پروژه به چه ترتیبی محقق شده است. اگر به عنوان مثال مقدار آن  نشان می٪ 

بایست انجام شده  آن مدت می ٪51ست که در باشد، به این معنی است که کاری انجام شده به اندازه کاری ا

  باشد.
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 محاسبه تاریخ پایان تخمینی پروژه

محقق  Bدر مدت  Aاست. وقتی مدت زمان  SPItبهترین راه برای تخمین زمان پایان پروژه، استفاده از شاخص 

شتر شود. به این توانیم انتظار داشته باشیم که مدت کل پروژه نیز با همان نسبت کمتر یا بی شده باشد، می

 ترتیب:

 SPIt / مدت اولیه پروژه = مدت زمان تخمینی پروژه

 توان مدت زمان تخمینی را به تاریخ تخمینی پایان تبدیل کرد. در مرحله بعد می

اضافه نشده  SPItریزی و کنترل پروژه امروزی، هنوز شاخص  افزارهای برنامه و سایر نرم Projectمتاسفانه در 

بروید، محور زمان  Task Usageباید مقدار آن را دستی محاسبه کنید. برای این منظور به نمای  است. در نتیجه

ریزی شده آن برابر  را روی مقدار کوچکی مانند روز تنظیم کنید و بعد از آن تاریخی را بیابید که پیشرفت برنامه

 با پیشرفت واقعی باشد. 

 د. توجه کنی 22-4 به عنوان نمونه به برنامه شکل
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 : برنامه نمونه22-4 شکل

در کل پروژه شده است )اگر این  BCWPواحد  2188هایی دارند که منجر به  های این برنامه پیشرفت فعالیت

خالصه فعالیت پروژه تقسیم کنیم پیشرفت فیزیکی پروژه به دست خواهد آمد(. اکنون باید  Costمقدار را بر 

BCWS ن منظور به نمای نزدیک به آن را بیابیم. برای ایTask Usage رویم و محور زمانی را هم بر روز  می

 (.22-5 کنیم )شکل تنظیم می
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 Task Usage: نمای 22-5 شکل

قرار  177در روز  2188ترین مقدار به  دهد. نزدیک خالصه فعالیت پروژه را نشان می BCWSردیف اول مقادیر 

 خواهد بود.  ٪86برابر با  SPItتیجه قرار دارد، در ن 215در روز  Status Dateدارد. 

 روز پایان خواهد یافت. 322توان تخمین زد که پروژه در  روز است، در نتیجه می 278مدت زمان پروژه 
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 : سازماندهی و مدیریت عناصر۲۳فصل 

ناصر هایی که برای سازماندهی و مدیریت ع دهی شده کار کنید حتما قابلیت اگر عادت دارید که مرتب و سازمان

های یک برنامه را در  سازی توانید انواع اختصاصی وجود دارد را خواهید پسندید. با این قابلیت می Projectدر 

های زیادی را در کارهای آینده صرفه جویی  های دیگر به کار ببرید و با صرف کمی انرژی اولیه، زمان برنامه

 کنید. 

 عناصر قابل انتقال

 و انتقال هستند، از این قرارند:عناصری که قابل سازماندهی 

 ها ها و جدول نماها، فرم 

 ها گزارش 

 کدهای  ماژول( هاVBA )و ماکروها 

 ها بندی فیلترها و گروه 

 ها تقویم 

 فیلدهای اختصاصی 

 Mapها 
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 سازی عناصر محل ذخیره

خاطر باید  هاست. به این سازی آن موضوع اصلیِ این بخش، انتقال عناصر و به عبارت دیگر تعیین محل ذخیره

 توانند ذخیره شوند. هایی می بدانید که عناصر در چه محل

شوند. یعنی هر برنامه، عناصر خود را ذخیره و  ها ذخیره می فرض در فایلِ برنامه تقریبا تمام عناصر به طور پیش

 ت.سازی عناصر وجود خواهد داش کند. پس به ازای هر برنامه، محلی برای ذخیره ها استفاده می از آن

است.  Global.mptتر، فایل  یا به عبارت دقیق Globalسازی عناصر وجود دارد،  محل دیگری که برای ذخیره

ای که باید توجه  ها قابل استفاده خواهند بود. نکته عناصری که در این فایل ذخیره شده باشند در تمام برنامه

نید، یک کپی از آن عنصر در فایل قرار داده داشته باشید این است که هرگاه در فایلی از عنصری استفاده ک

دیگر منتقل کنید، مشکلی ایجاد نخواهد شد. از  Globalشود؛ به این ترتیب اگر فایل را به جای دیگری با  می

 کنند. شود، زیرا از کپی محلی استفاده می ها اعمال نمی را تغییر دهید، تغییر در فایل Globalطرف دیگر اگر 

 قال عناصرسازماندهی و انت

باز  23-1را اجرا کنید تا کادر محاوره شکل  File| Info| Organize Global Templateبرای سازماندهی عناصر 

 شود.
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 Organizer: کادر محاوره 23-1شکل 

ای که باید مشخص شود، محل مبدا و محل مقصد است. این دو محل در دو کادر بازشویی که در  اولین نکته

ها را انتخاب کنید، آن  های لیستِ یکی از آن شوند. هرگاه یکی از گزینه ره قرار دارند مشخص میپایین کادر محاو

این مسئله را نشان  Copyمحل به عنوان مبدا و دیگری به عنوان مقصد شناخته خواهد شد )تغییر فلشِ دکمه 

زمان باز شدن کادر محاوره در  هایی هستند که در های بازشو، برنامه های موجود در این کادر دهد(. گزینه می

Project  باز هستند، به اضافهGlobal.mpt. 

های آن  ای وجود دارد. زبانه مربوط به عنصر مورد نظر خود را انتخاب کنید تا لیست برای هر گروه از عناصر زبانه

 نمایش داده شوند. 
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ند، در حالی که در سوی دیگر فقط ا لیست شده Project، انواع نماهای اصلی Globalدر مثال شکل قبل، در 

وجود دارد. این مسئله به این خاطر است که نماهای  Timelineو  Gantt Chart ،Gantt with Timelineنماهای 

قرار دارند. نماهایی که در فایل وجود  Globalشوند، بلکه در  ها ذخیره نمی در تک تک برنامه Projectاصلی 

اند. توجه داشته باشید که  ر مستقیم یا غیر مستقیم، حداقل یک بار باز شدهدارند نماهایی هستند که به طو

کند، یک کپی از آن در  آن تغییر نمی Globalکنید، نسخه  را ویرایش می Projectوقتی عنصری از عناصر اصلی 

 شود. شود و کپی ویرایش می فایل ساخته می

از  Viewsباز کرده، به زبانه  Projectتوانید آن را در  میبا توجه به این توضیحات، هرگاه فایلی دریافت کنید، 

 اند.  توانید بدانید که قبال چه نماهایی از فایل باز شده بروید؛ به این ترتیب می Organizerکادر محاوره 

بندی محلی باز  وقتی در هر فایل نمایی باز شود، در صورتی که نما قبال در آن فایل ذخیره شده باشد، با قالب

شود و بعد از آن نما بر اساس  در فایل قرار داده می Globalشود و در غیر این صورت یک کپی از نسخه  می

 شود. نسخه محلی باز می

این مسئله در مورد تمام عناصر دیگر نیز صادق است. یعنی هر عنصری که در برنامه استفاده شده باشد، حتا اگر 

شود، در نمای  ای که ساخته می شود. به عنوان مثال، معموال برنامه ویرایش نیز نشده باشد، در آن ذخیره می

، فیلتر Standard، تقویم Entryها شامل جدول  فرض ها نمایش داده شده است. این پیش فرض گانت و با پیش

All Tasks بندی  و گروهNo Group توانید شوند؛ در نتیجه تمام این عناصر در فایل ذخیره خواهند شد و می می 

تواند عالوه بر نما، متوجه شود  ببینید. پس، دریافت کننده هر فایل می Organizerهای مختلف  ها را در زبانه آن

 بندی استفاده شده است یا خیر و ... . که فایل قبال فیلتر شده است یا خیر، در آن از گروه

ای باز شده و نام  تا کادر محاورهکلیک کنید  Renameتوانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده، روی  می

 جدید عنصر را از شما دریافت کند. 
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کادر محاوره را در  23-2را انتخاب کرده، نام آن را تغییر دهید. شکل  Globalبه عنوان مثال یکی از نماهای 

 تغییر نام داده شده است.  Calendar RNبه  Calendarدهد که نمای  حالتی نشان می

 
 Globalر نام یکی از عناصر : تغیی23-2شکل 

 (.23-3اکنون از کادر محاوره خارج شده، لیست نماها را کنترل کنید )شکل 
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 : لیست نماها23-3شکل 

شود، نام نمایی که در برنامه در دسترس قرار دارد نیز تغییر کرده است. برای آزمایش روی  همانطور که دیده می

Edit (.23-4د )شکل کلیک کرده، نام دیگری به نما بدهی 

 
 Global: تغییر نام نمای 23-4شکل 



   

 

 عناصر تیریو مد ی: سازمانده23فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 617صفحه 

شود، به جای این که نام نما تغییر کند، نمای دیگری با نام جدید ساخته شده است. اگر به  همانطور که دیده می

Organizer  (.23-5مراجعه کنید خواهید دید که نمای جدید در فایل ذخیره شده است )شکل 

 
 ه در فایل ذخیره شده است.: نمای ویرایش شد23-5شکل 

تغییری ایجاد  Globalای است که پیش از این نیز گفته شد؛ وقتی عنصری را ویرایش کنید، در  این همان قاعده

 شود. ای از آن در فایل ذخیره می بلکه نسخه  شود، نمی

ها نیز نیاز  وژهکه در فایل ذخیره شده است را برای سایر پر Calendar RN2اکنون فرض کنید نمایی به نام 

کپی کنید. برای این کار، در یکی از کادرهای بازشو فایل  Globalدارید. در این صورت بهتر است که آن را در 
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کلیک کنید )شکل  Copyرا انتخاب کنید. بعد از آن نما را انتخاب کرده، روی  Globalمورد نظر و در دیگری، 

6-23.) 

 
 Globalل به : کپی کردن یک عنصر از فای23-6شکل 

 شود. کپی می Globalبه این ترتیب عنصر در 

(. نمایی که 23-7از کادر محاوره خارج شده، یک برنامه جدید بسازید. بعد از آن لیست نماها را باز کنید )شکل 

 کپی شده بود در این برنامه نیز قابل دسترسی است. Globalاز فایل قبل به 
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 Global: نمای جدید در 23-7شکل 

 (.23-8بروید )شکل  Viewsباز گشته، به زبانه  Organizerما را باز کنید. بعد از آن به ن
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 : عناصر برنامه جدید23-8شکل 

چون نمای جدید را یک بار در برنامه باز کردید، در فایل کپی شده است. پس الزم نیست نگران این مسئله 

 قادر به استفاده از عنصر نباشید.  ید،باشید که اگر کپی فایل را به دستگاه دیگری منتقل کن

 (.23-9را تعریف کرده باشید )شکل  Number1ای فیلد اختصاصی  فرض کنید در برنامه
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 : برنامه نمونه23-9شکل 

ها، به طور  ها و سرفصل این فیلد طوری تعریف شده است که مقدارهایش دستی وارد شوند. مقدار خالصه فعالیت

 شود. ها محاسبه می رمجموعهخودکار بر اساس جمع زی

توانیم به جای تعریف  فرض کنید قرار است در برنامه دیگری نیز از همین فیلد اختصاصی استفاده کنیم. می

رفته،  Organizerاستفاده کنیم. برای این کار ابتدا دو برنامه را باز کنید. بعد از آن به  Organizerمجدد آن، از 

 (.23-11بروید )شکل  Fieldsنتخاب کنید. به زبانه های مبدا و مقصد را ا برنامه
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 : فیلدهای اختصاصی دو برنامه23-11شکل 

 کلیک کنید تا به برنامه مقصد کپی شود. Copyگزینه مورد نظر خود را در مبدا انتخاب کرده، روی 

ها مقدار صفر دارد  در تمام ردیف Number1شوید که  اگر در این حالت به برنامه مقصد مراجعه کنید، متوجه می

شود،  که قبال مقداری برای آن وارد شده باشد(. در نظر داشته باشید که آنچه در این حالت کپی می )مگر این

سازی، نام و مانند آن به  ها، شیوه خالصه ساختارها است، نه مقادیر. در این حالت تعریف فیلد، شامل فرمول

نامه مبدا برای آن وارد شده بود. اگر الزم است که مقدارها را هم مقصد کپی شده است، نه مقدارهایی که در بر

ها را  مقدارها را در مبدا انتخاب کرده، آن  (Organizerمنتقل کنید، پس از منتقل کردن ساختار )با استفاده از 

Copy  و در مقصدPaste  کنید. نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که وقتیCopy  وPaste 

 شود، نه ساختارها. کنید، فقط مقادیر منتقل می می
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 سازی رابط کاربر اختصاصی

 باز خواهد شد. 23-11اگر روی قسمتی خالی از ریبون کلیک راست کنید، منوی میانبر شکل 

 
 شود : منوی میانبری که روی ریبون باز می23-11شکل 

 باز خواهد شد. 23-12شکل های ریبون کلیک راست کنید، منوی  اگر روی یکی از آیکن

 
 شود های ریبون باز می : منوی میانبری که روی آیکن23-12شکل 

است. نوار ابزارِ  Add to Quick Access Toolbarای که در این حالت اضافه خواهد شد، گزینه  تنها گزینه

ره نمایش داده نوار ابزار کوچکی است که باال و سمت چپ پنج (Quick Access Toolbar)دسترسیِ سریع 

اند. اگر مایل باشید  های ذخیره، لغو عملیات و تکرار عملیات در آن قرار گرفته فرض آیکن شود و به طور پیش می

ها را به نوار ابزارِ دسترسیِ  های ریبون کلیک راست کنید و با کمک گزینه گفته شده آن توانید روی آیکن می

 سریع اضافه کنید.
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است، که وقتی روی آن کلیک کنید  Customize the Ribbonی میانبر وجود دارد، گزینه مهمی که در منوها

 شود. باز می 23-13کادر محاوره شکل 

 
 سازی ریبون : کادر محاوره اختصاصی23-13شکل 

توانید  دهند. می ها در ریبون را نشان می ها و لیست سمت راست قرارگیری آن لیست سمت چپ آیکن

های مختلفِ ریبون که در  ها را در زبانه د را در لیست سمت چپ انتخاب کنید و آندستورهای مورد نظر خو

بندیِ آن در کادر  بندی دارد و دسته اند قرار دهید. لیست سمت چپ دسته سمت راست نمایش داده شده

 شود.  بازشوی باالی لیست نمایش داده می
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 Reset all Customizationsشود  از منویی که باز میکلیک کنید و  Resetتوانید روی دکمه  هرگاه الزم باشد می

 ها از بین بروند و ریبون به حالت اولیه بازگردد. سازی را انتخاب کنید تا تمام اختصاصی

ای  توانید زبانه شود. به این ترتیب به عنوان مثال می زبانه جدیدی ساخته می New Tabبا کلیک کردن روی 

 پرکاربردتان در آن قرار داشته باشد.خاص بسازید که تمام دستورهای 
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 ها و نماها : کار با جدول۲۴فصل 

ها را تغییر  های آن توانید به سادگی بسیاری از ویژگی پذیر هستند و می بسیار انعطاف Projectنماها و جداول 

 دهید تا اطالعات را به بهترین شکل به شما و دیگران ارائه کنند. 

سازی نماها را در  سازی جداول را در این فصل و اختصاصی ل و همچنین اختصاصیشیوه کار با نماها و جداو

های تصویری داخلی نیز دارد  قابلیت جدیدی برای ساخت گزارش Project 2013فصل بعد بررسی خواهیم کرد. 

 شوند. بررسی می 28های داخلی در فصل  تواند با نماها ترکیب شود. شیوه کار با گزارش که می

 ردن نمافعال ک

های  اولین قدم برای استفاده از هر نما، انتخاب آن، یا به عبارت دیگر فعال کردن آن است. برای این کار راه

 توضیح داده شده است.  1مختلفی وجود دارد که در فصل 
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 ها سازی جدول اختصاصی

ک کنید، عناصر تشکیل را کلی Editیکی از نماها را انتخاب کرده، دکمه  More Viewsوقتی در کادر محاوره 

 (.24-1دهنده نما نمایش داده خواهند شد )شکل 

 
 : عناصر تشکیل دهنده نمای گانت24-1شکل 

توانید پس از انتخاب نما نیز جدول دیگری را به  شود. می اکثر نماها جدولی دارند که سمت چپ نمایش داده می

ها نمایش داده شده  در فیلدهایی است که در آن ها فرض باز کنید. از سوی دیگر، تفاوت جدول جای جدول پیش

توانید به جای انتخاب جدول، هر جدولی که  توان حذف و اضافه کرد؛ بنا بر این، می است و فیلدها را هم می

 ها اختصاصی سازی کنید تا کارکرد مورد نظرتان را داشته باشد.. مایل باشید را با حذف و اضافه کردن ستون

 (.24-2را انتخاب کنید )شکل  View| Tablesنمای فعال، از منوها  برای تغییرِ جدول
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 ها : جدول24-2شکل 

توانید روی کلید باال و سمت چپ جدولی که فعال است کلیک راست کنید تا منوی مشابهی باز  به جای آن می

 (.24-3شود )شکل 
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 : منوی میانبر انتخاب جدول24-3شکل 

 Moreها، گزینه  اند. برای دسترسی به تمام جدول کاربرد نمایش داده شدههای پر در این منوها فقط جدول

Tables  باز خواهد شد. 24-4را انتخاب کنید. با این کار کادر محاوره شکل 
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 ها : لیست جدول24-4شکل 

 کلیک کنید تا نمایش داده شود. Applyگزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده، روی 

های گفته شده،  وجود دارد. با انتخاب هرکدام از گزینه Resourceو  Taskهای  گزینهدر باالی کادر محاوره 

ها یا منابع محدود خواهند شد. توجه  های مورد استفاده در فعالیت شوند به جدول هایی که نمایش داده می جدول

نوع داده )فعالیت یا  ها جدول مستقلی ندارند. هرکدام از نماها برای یکی از این دو داشته باشید که تخصیص

 ها وجود ندارد. های نوع دیگر در آن منبع( طراحی شده و امکان استفاده از جدول

هایی را اضافه و کم کنید، وضعیت در آن جدول ذخیره  توجه داشته باشید که وقتی در جدول فعال ستون

یرایش شده را مشاهده خواهید های و شود و هرگاه در همان برنامه دوباره جدول را باز کنید، همان ستون می

 کرد.
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 انواع جدول

 دهند.  هایی است که نمایش می ها در ستون همانطور که پیش از این نیز گفته شد، تفاوت جدول

 ها از این قرارند: جداول استاندارد فعالیت

 Baselineی را ریز : این جدول برای کار با اطالعات خط مبنا مناسب است. البته جدول اطالعات برنامه

 دهد، در نتیجه کاربرد محدودی دارد. در کنار خط مبنا نمایش نمی

 Constraint Datesدهد. اگر زمانی الزم باشد که قیدها  : این جدول فقط اطالعات قیدها را نمایش می

 توانید از این جدول استفاده کنید.  را به طور دقیق کنترل کنید، می

 Cost:  جدولCost دهد. توجه داشته باشید که عنوان  ها را نمایش می هزینه فقط اطالعات مربوط به

هایی که  ها فرق داشته باشد. به عنوان مثال، در این فیلد از عنوان تواند با نام آن فیلدهای هر جدول می

 تر یا خواناتر باشند. فیلدهای گفته شده از این قرارند: ها فرق دارند استفاده شده است تا کوتاه با نام

o  عنوانTotal Cost  برای فیلدCost 

o  عنوانBaseline  برای فیلدBaseline Cost 

o  عنوانVariance  برای فیلدCost Variance 

o  عنوانActual  برای فیلدActual Cost 

o  عنوانRemaining  برای فیلدRemaining Cost 

 Delay.این جدول برای کنترل تاخیرهای ناشی از تسطیح منابع طراحی شده است : 
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 Earned Valueدهد. معموال  : این جدول مهمترین فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده را نمایش می

، BCWPفیلدهای موجود در این جدول برای تحلیل ارزش کسب شده کافی هستند. فیلدهای 

BCWS  وACWP های دیگری که در  ها، نام های مشروح در جدول قرار دارند. این عنوان با عنوان

را ارزش  BCWPکند. به عنوان مثال،  روند را مشخص می فیلدها به کار می مراجع دیگر برای این

 نامند. نیز می EVیا به طور خالصه  (Earned Value)کسب شده 

 Earned Value Cost Indicators: بندی و کار  تحلیل ارزش کسب شده برای سنجش هزینه، زمان

 رود. تحلیل ارزش کسب شده به کار میهای هزینه  شود. این جدول برای کنترل شاخص استفاده می

 Earned Value Schedule Indicatorsهای زمانی تحلیل ارزش  : این جدول برای کنترل شاخص

 رود. کسب شده به کار می

 Entry:  این جدول آشناترین جدولProject فرض در نمای  است، زیرا به طور پیشGantt Chart  به

ریزی اولیه طراحی شده است.  ی ورود اطالعات در زمان برنامهرود. در واقع، این جدول برا کار می

بسیاری از کاربران عادت دارند که با پیشرفت کار، فیلدهای جدید را به این جدول اضافه کنند. با این 

شوند استفاده  های متعددی که در این قسمت معرفی می توانید به جای این کار از جدول حال، می

 کنید.

 Export: های دیگر طراحی شده و به همین خاطر  ول برای منتقل کردن اطالعات به برنامهداین ج

دهد. البته در نظر داشته باشید که این فیلدها کمتر از یک  تعداد بسیار زیادی از فیلدها را نمایش می

 پنجم کل فیلدهای برنامه هستند. 

 Hyperlink: دهد.  این جدول فقط اطالعات پیوندها را نمایش می 

 Rollup Table:  این جدول برای تنظیمRollup  .جدول گانت است 
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 Schedule: دهد.  ها را نیز نمایش می بندی برنامه است و شناوری این جدول برای کنترل زمان 

 Summary: بندی، میزان پیشرفت، هزینه و کار را  ای از اطالعات برنامه، یعنی زمان این جدول خالصه

 دهد. نشان می

 Tracking: ین جدول برای پیگیری پیشرفت پروژه، و به عبارت دیگر وارد کردن مقدارهای واقعی ا

 طراحی شده است.

 Usage: دهد و اصوال برای استفاده در نمای  این جدول اطالعات بسیار کمی را نشان میTask Usage 

 طراحی شده است.

 Variance: ا است.بندی از خط مبن این جدول برای کنترل میزان انحراف زمان 

 Work:  این جدول برای کنترل مقادیر کار طراحی شده است. عنوان فیلدهای این جدول نیز

 ها دارند: های زیادی با نام آن تفاوت

o  عنوانBaseline  برای فیلدBaseline Work 

o  عنوانVariance  برای فیلدWork Variance 

o  عنوانActual  برای فیلدActual Work 

o  فیلدRemaining یلد برای فRemaining Work 

o  فیلد% W. Com.  برای فیلد% Work Complete 

 های منابع از این قرارند: جدول
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 Costهای  های منابع است. عنوان : این جدول برای کار با هزینهVariance  وRemaining  به

 هستند. Remaining Costو  Cost Varianceترتیب برای فیلدهای 

 Earned Value: کار با فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده منابع است.  این جدول برای 

 Entry: ها، برای ورود اطالعات عمومی و  این جدول نیز مانند جدول هم نامش در حوزه فعالیت

ترین نما  ، که رایجResource Sheetفرض در نمای  اولیه منابع در نظر گرفته شده و به طور پیش

 ود.ش برای کار با منابع است، نمایش داده می

 Entry – Material Resources:  این جدول مانندEntry  است، با این تفاوت که فقط فیلدهای

 دهد. منابع مصرفی را نمایش می

 Entry – Work Resources این جدول مانند :Entry  است، با این تفاوت که فقط فیلدهای

 دهد. منابع کاری را نمایش می

 Export:  این جدول نیز مانند جدولExport ها، تعداد زیادی فیلد دارد که اکثر اطالعات  فعالیت

ها استفاده  ها برای منتقل کردن اطالعات به سایر برنامه توان از آن دهند و می منابع را نمایش می

 ها است. کرد. البته توجه داشته باشید که تعداد فیلدهای منابع، بسیار کمتر از فیلدهای فعالیت

 Hyperlink: دهد. العات پیوندهای تعریف شده برای منابع را نمایش میاین جدول اط 

 Summary: ها کاربرد دارد نمایش  ای از اطالعات منابع را که برای مرور آن این جدول خالصه

 دهد. می

 Usage:  این جدول با تعداد فیلد بسیار کم، برای نمایResource Usage  که قسمت عمده

 دهد طراحی شده است. می مند نمایش اطالعات را در جدول زمان
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 Work: های به کار رفته از این قرارند: دهد. عنوان این جدول فیلدهای کار منابع را نمایش می 

o  عنوانRemaining  به جایRemaining Work 

o  عنوانActual  به جایActual Work 

o  عنوانVariance  به جایWork Variance 

o  عنوانBaseline  به جایBaseline Work 

o ن عنوا% Comp.  به جای% Work Complete 

 ها سازی پیشرفته جدول اختصاصی

 باز شود. 24-5را اجرا کنید تا کادر محاوره شکل  View| Tablesها  سازی جدول برای اختصاصی
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 More Tables: کادر محاوره 24-5شکل 

تر است که  اقع راحتکلیک کنید. با این حال، بسیاری از مو Newتوانید برای ساخت جدول جدید روی  می

های موجود بسازید. برای این کار ابتدا جدول مورد نظر را در لیست  جدول جدید را بر اساس یکی از جدول

-6باز خواهد شد )شکل  Table Definitionکلیک کنید. با این کار کادر محاوره  Copyانتخاب کرده، بعد روی 

24.) 
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 : کادر محاوره ویرایش جدول24-6شکل 

شود، با این تفاوت که اطالعاتی در آن وجود  کلیک کرده باشید نیز همین کادر محاوره باز می Newروی اگر 

 نخواهد داشت. 

را کلیک کنید. با این کار همان کادر محاوره  Editبرای ویرایش جدول، ابتدا آن را در لیست انتخاب و بعد 

Table Definition .باز خواهد شد 

های موجود، ساخت جدول جدید و  که برای ویرایش جدول Table Definitionحاوره اطالعات مختلف کادر م

 رود، در ادامه توضیح داده خواهد شد. های موجود به کار می ساخت جدول بر اساس جدول

 شود.  مشخص می Nameاولین تنظیم، نام جدول است که در کادر 
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های قبل دیدید که  است. در قسمت Show in Menuوجود دارد،  Table Definitionتنظیم دیگری که در کادر 

شوند. اگر مایل هستید که جدول  نمایش داده می Viewتر هستند در منوی  ها که کاربردی فقط برخی از جدول

 مورد نظرتان در منو نمایش داده شود، این گزینه را فعال کنید.

ت. اگر این گزینه فعال باشد، اولین فیلد فرض فعال اس است که به طور پیش Lock first columnگزینه دیگر 

توانید آن را برای  است( قفل خواهد بود، به این معنی که نمی IDهای اصلی برنامه فیلد  )که در تمام جدول

توانید با آن کل ردیف را انتخاب کنید، در حالی که اگر قفل نباشد،  ویرایش انتخاب کنید، و از سوی دیگر می

 (.24-7عمل خواهد کرد )شکل  مانند فیلدهای دیگری

 

 
 در شکل باال فعال و در شکل پایین غیر فعال است. Lock first column: گزینه 24-7شکل 

ها خودکار تنظیم خواهد شد.  را فعال کنید، ارتفاع عنوان ستون Auto-adjust header row heightsاگر گزینه 

تون در حدی نباشد که تمام کلمات در آن جای گیرند، اگر عنوان فیلد بیشتر از یک کلمه باشد و پهنای س

ها به  عنوان به دو یا چند خط شکسته خواهد شد. در این حالت اگر گزینه فعال باشد، ارتفاع ردیف عنوان

ها کافی باشد افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت، ادامه عنوان دیده  ای که برای نمایش تمام آن اندازه

 نخواهد شد.
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کند. توجه داشته باشید که این گزینه  های جدول را مشخص می ، قالب بندی نمایش تاریخDate Formatنه گزی

 دهد. دهد، بلکه فقط شیوه نمایش آن را تغیی می محتوای تاریخ را تغییر نمی

 های جدول است. برای تنظیم ارتفاع ردیف Row Heightگزینه 

جدولی از فیلدهای جدول است. برای اضافه کردن فیلد،  Table Definitionدر نهایت، قسمت اصلی کادر محاوره 

توانید فیلدهای موجود را  های خالی رفته، فیلد و مشخصات آن را وارد کنید. اگر مایل باشید می به یکی از ردیف

فاده است Pasteو  Cutهای  پاک کنید. برای تغییر دادن ترتیب فیلدها نیز از دکمه Delete Rowبا کلید کردن 

 کنید. 

های این کادر محاوره در خارجِ آن نیز قابل اعمال است. به عنوان مثال  توجه داشته باشید که بسیاری از تنظیم

ها را مستقیما به جدول اضافه یا  توانید از کادر محاوره خارج شده، آن به جای تنظیم فیلدها در کادر محاوره، می

 ول ثبت خواهد شد.از آن کم کنید. تغییرات بالفاصله در جد

 های کلی نماها تنظیم

ها جدول است. سایر عناصر در کادر  پیش از این توضیح داده شد که هر نما عناصر مختلفی دارد که یکی از آن

 (.24-8شود )شکل  دیده می View Definitionمحاوره 
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 : عناصر نما24-8شکل 

دهد. اگر مایل باشید  جدول را نمایش می Tableی ساختار تنظیم نام نما، مانند نام جدول است. کادر بازشو

 Filterو  Groupفرضی نیز تعریف کنید، که این عوامل در کادرهای  بندی پیش توانید برای نما فیلتر و دسته می

را هم فعال کنید، به جای حذف شدن  Highlight filterشوند. اگر فیلتری تعریف کرده باشید و گزینه  وارد می

 Showها موافق متمایز نمایش داده خواهند شد. در نهایت، گزینه  ه مطابق شرایط فیلتر نباشند، آیتمهایی ک آیتم

in menu کند که نما در منوی  مشخص میView  و منوی میانبر نما وجود داشته باشد یا تنها از طریقMore 

View .قابل دسترسی باشد 

 Calendarنمای 

های کوتاه مفید است  ریزی شده در دوره های برنامه و برای گزارش فعالیتاین نما ظاهری کامال متفاوت دارد 

 (.24-9)شکل 
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 Calendar: نمای 24-9شکل 

گیرد.  دهد. هر هفته در یک ردیف قرار می فرض روزهای هفته را در راستای افقی نمایش می این نما به طور پیش

 شوند. ها با میله نمایش داده می فعالیت

ها را به روزهای  های کوتاه بسیار گویا است، زیرا وابستگی فعالیت شود، نما برای دوره ده میهمانطور که دی

ها را به نوعی در قالب هفته، که برای اکثر افراد معیار زمانی مناسبی است،  دهد و آن مختلف به خوبی نشان می

 کند. دسته بندی می
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گذارد. اگر روی فعالیتی دابل کلیک کنید، کادر محاوره  یاین نما امکان ویرایش اطالعات را هم در اختیارتان م

Task Information گذارد. شود.. این کادر محاوره اکثر مقدارهای مربوط به فعالیت را در اختیارتان می باز می 

شوند، به صورت گرافیکی نیز  ها را همانگونه که در نمودار گانت ویرایش می توانید فعالیت از سوی دیگر، می 

(. 24-11ها کلیک کرده، میله را به عقب یا جلو بکشید )شکل  توانید روی آن غییر دهید. به عنوان مثال، میت

است که باعث ایجاد  Finishو  Startالبته توجه داشته باشید که این کار معادل وارد کردن مقدار در فیلدهای 

 شود و بهتر است از آن پرهیز کنید. قید می

 
 کردن میله فعالیت : جابجا24-11شکل 

ها تعریف کنید. با این وجود،  توانید مدت زمان فعالیت را تغییر دهید یا روابط جدیدی برای آن با همین روش می

ها استفاده نکنید، زیرا هم انعطاف پذیری کمی  های گرافیکی برای ویرایش آیتم شود که از روش پیشنهاد می

 ها زیاد است. استفاده از آندارند و هم احتمال بروز اشتباه در زمان 
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 Gantt with Timelineنمای 

در انتهای این فصل با نماهای دوتایی آشنا خواهید شد. نماهای دوتایی معموال با یک نما از خانواده گانت، یا 

 Ganttشوند. نمای  تر مانند فرم در پایین صفحه تشکیل می نماهایی مشابه آن در باالی صفحه و یک نمای ساده

with Timeline  هم نمایی دوتایی است، ولی با این تفاوت که نمای اصلی که گانت است در پایین صفحه قرار

 (.24-11گیرد )شکل  در باال قرار می Timelineدارد و نمای کوچکی به نام 

 
 Gantt with Timeline: نمای 24-11شکل 
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 2111فرض نسخه  اند. این نما، نمای پیش شده های مربوطه توضیح داده عملکرد هرکدام از این دو نما در قسمت

 بود.  Gantt Chartهای قبلی نمای  فرض نسخه است، در حالی که پیش

 Gantt Chartنمای 

ریزی و  ترین نمای برنامه شود، رایج ، که در این کتاب به طور خالصه نمای گانت نامیده میGantt Chartنمای 

کنند، در حالی که ممکن است  از نمایی به جز گانت استفاده می کنترل است. بسیاری از کاربران به ندرت

 استفاده از نماهای دیگر باعث تسریع کار شود. 

 دهد. نمای گانت یک برنامه نمونه را نشان می 24-12شکل 
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 : نمای گانت24-12شکل 

پ. جدول نمای گانت از دو قسمت تشکیل شده است؛ نمودار گانت در سمت راست نما و جدول در سمت چ

های دیگر  توانید به جای آن از جدول است، در حالی که اگر مایل باشید می Entryفرض  سمت چپ به طور پیش

 سازی کنید. توانید جدول را هر طور که مایل باشید اختصاصی نیز استفاده کنید. عالوه بر آن، می

 دهد. سازی نمودار گانت را توضیح می ادامه این قسمت، اختصاصی

رود و واحد آن نیز قابل تعیین  دهد. زمان از چپ به راست جلو می افقی نمای گانت، زمان را نشان میمحور 

شود. این عناصر نمایشی معموال طوری هستند  است. هر آیتم با میله یا عنصر نمایشی دیگری نمایش داده می

است که میزان پیشرفت  فرض عناصر نمایشی طوری که آغاز و پایان فعالیت را نشان دهند. تنظیم پیش

شود. روابط بین  ای توپر در داخل نوار نمایش داده می ها را هم نشان دهد؛ در این حات پیشرفت با میله فعالیت
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های متعدد چنان روی  فلش  ها زیاد باشد، شوند، در حالی که اگر تعداد آیتم ها نیز با فلش نمایش داده می آیتم

کند، و به همین خاطر معموال این قابلیت را غیر  ودار به شدت کاهش پیدا میگیرند که خوانایی نم هم قرار می

 شوند. کنند. عناصر نمایشی دیگری نیز در نمودار قابل استفاده است که در فصل بعد توضیح داده می فعال می

 Bar Rollupنمای 

را نمایش  Rollup Table، جدول Entryاست، با این تفاوت که به جای جدول  Gantt Chartاین نما مانند 

 سازی کنید. دهد. به این ترتیب نما مناسب زمانی است که قصد داشته باشید نمودار گانت را اختصاصی می

توانید  های گانت موجود در نماهای مختلف، یکسان نیستند. به این ترتیب می توجه داشته باشید که تنظیم

د مختلف تنظیم کرده، از هر یک در زمان مناسب استفاده نمودار گانت هریک از نماها را جداگانه برای مقاص

بندی خاصی  کنید. یا حتی نماهای متعددی بسازید که همگی مشابه نمای گانت باشند، ولی هریک از قالب

 استفاده کنند.

 Detail Ganttنمای 

دهد.  را نمایش می Detail، جدول Entryاست، با این تفاوت که به جای جدول  Gantt Chartاین نما نیز مانند 

 ای است که جزئیات کار را بهتر نمایش. های نمودار نیز به گونه تنظیم

 ریزی مناسب است. های اجرا از برنامه این نما برای کنترل انحراف
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 Leveling Ganttنمای 

 کند. فرض نمودار آن فرق می های پیش است، ولی تنظیم Detail Ganttاین نما مانند 

ها را به خوبی  های ایجاد شده در فعالیت برای تسطیح منابع مناسب است، زیرا تاخیر Leveling Ganttنمای 

 دهد. نشان می

 Milestone Date Rollupنمای 

 بندی نمودار آن فرق دارد. است، ولی قالب Gantt Chartمانند  Milestone Date Rollupنمای 

 Milestone Rollupنمای 

 Rollupاز  Entryبندی نمودار آن متفاوت است و به جای جدول  است، ولی قلب Gantt Chartاین نما نیز مانند 

Table کند.این نما برای تنظیم  استفاده میRollup  درMilestoneرود. ها به کار می 

 Multiple Baseline Ganttنمای 

 بندی نمودار گانت آن فرق دارد. است، و فقط قالب Gantt Chartاین نما مانند 
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دهد. به جای آن  را در نمودار نمایش نمی Finishو  Startریزی شده، یعنی فیلدهای  های برنامه تاریخاین نما 

های مختلف زیر  دهد که با رنگ را با سه خط باریک نمایش می Baseline2و  Baseline ،Baseline1ریزی  برنامه

 شوند.  هم ترسیم می

 خط مبناهای مختلف را با هم مقایسه کنید.این نما زمانی کاربرد دارد که قصد داشته باشید 

 Tracking Ganttنمای 

 بندی نمودار آن فرق دارد. است و فقط قالب Gantt Chartاین نما نیز مانند 

ریزی، خط مبنا را هم نشان  این نما برای کنترل پیشرفت پروژه طراحی شده است. این نما عالوه بر برنامه

شود. عالوه بر موارد گفته شده، میزان  فت با رنگ قرمز نشان داده میدهد. مسیر بحرانی به طور پیشر می

 شود. پیشرفت زمانی خالصه فعالیت نیز نشان داده می

 Network Diagramنمای 

 دهد. ای نمایش می ها را به صورت شبکه اطالعات فعالیت Network Diagramنمای 

گونه  شد. هنوز نیز بسیاری از افراد این نامیده می PERT Chartهای پیش از آن،  و نسخه 98این نما در نسخه 

 نامند. نمودارها را نمودار پرت می

شوند. این نما بر خالف نماهای  ها با فلش نشان داده می در این نما هر فعالت با یک کادر و روابط بین فعالیت

دهد. به این ترتیب درک منطق  می ها را بهتر نشان ها تاکید دارند، روابط بین آن بندی فعالیت گانت که بر زمان

 تر خواهد بود. با این حال باید مسایل زیر را در نظر داشته باشید: برنامه ساده
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 های نمایش داده شده کم باشد. وقتی تعداد  ای زمانی قابل استفاده است که تعداد فعالیت نمای شبکه

 بود. شود و قابل استفاده نخواهد  ها زیاد باشد، نما شلوغ می فعالیت

 دهد، زیرا زمان  ها را به وضوح نمایش نمی بندی دهد، زمان که روابط را به خوبی نشان می این نما با این

شود. بر این اساس باید توجه داشته  ها و مدت زمانشان گرافیکی نمایش داده نمی شروع و پایان فعالیت

ها، کاربرد  وابط حاکم بین فعالیتباشید که این نما فقط برای نمایش یا کنترل منطق برنامه، یعنی ر

 دارد.

 ای استفاده کنید، باید در تعیین روابط نیز برخی نکات  اگر به هر دلیلی قصد دارید که از نمودار شبکه

نیاز  نیاز و پس ها به عنوان پیش را در نظر داشته باشید. به عنوان مثال، بهتر است از خالصه فعالیت

ستون  ای، برای هر خالصه فعالیت دو مایل مند به نمودار شبکه رانِ عالقهاستفاده نکنید. بسیاری از کارب

 کنند تا نمودار خواناتر شود. شروع و پایان نیز تعریف می

 Descriptive Network Diagramنمای 

بندی کادرهای آن متفاوت است و جزئیات  است، با این تفاوت که قالب Network Diagramاین نما مانند 

 دهد.  نمایش می بیشتری را

 Relationship Diagramنمای 

دهد  نیازهای یک فعالیت را نشان می نیازها و پس ای است که تنها پیش این نما نوع خاصی از نماهای شبکه

 (.24-13)شکل 
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 Relationship Diagram: نمای 24-13شکل 

مسئله در ادامه همین فصل توضیح این نما برای استفاده در قسمت پایین نماهای دو قسمتی مناسب است. این 

 شود. داده می

 Task Sheetنمای 

 دهد. را نمایش می Entryاین نما نمودار ندارد و فقط جدول 
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 Task Formنمای 

 دهد. را نشان می Task Formفرض نمای  حالت پیش 24-14شکل 

 
 Task Form: نمای 24-14شکل 

شوند مناسب است.  قسمتی، که در ادامه فصل توضیح داده میاین نما برای استفاده در قسمت پایین نماهای دو 

فرض اطالعات  شود. فرم به طور پیش اطالعات هر فعالیتی که انتخاب شده باشد در این فرم نمایش داده می

توانید اطالعاتی که در آن  دهد. اگر مایل باشید می نیازها و منابع را همراه با برخی اطالعات کلی نمایش می پیش

های نمایشی آن در  شوند را تغییر دهید؛ برای این کار روی فرم کلیک راست کنید تا انواع شیوه یش داده مینما

 (.24-15اختیارتان قرار گیرد )شکل 
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 Task Form: انواع اطالعا  قابل نمایش در 24-15شکل 

 Task Details Formنمای 

دهد و نیاز به فضای بیشتری  ت بیشتری را نمایش میاست، با این تفاوت که اطالعا Task Formاین نما مانند 

 (.24-16نیز دارد )شکل 
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 Task Details Form: نمای 24-16شکل 

توانید با  هایی وجود دارد که می دهد و در قسمت پایین لیست قسمت باالی فرم اطالعات کلی را نمایش می

های دیگر نیز استفاده  وی میانبر، از لیستهای من کلیک راست کردن روی فرم و انتخاب یکی دیگر از گزینه

 کنید. 

و  Current ،Baselineای که باید توجه داشته باشید این است که در باال و سمت چپ فرم، سه گزینه  نکته

Actual ها را که انتخاب کنید، همان نوع اطالعات در فیلدهای عمومی نمایش  وجود دارد. هرکدام از این گزینه

فرم، مقدارهای  Finishو  Startرا انتخاب کنید، فیلدهای  Baselineبه عنوان مثال اگر گزینه شوند.  داده می

Baseline Start  وBaseline Finish دهند، در حالی که اگر  را نمایش میActual  ،را انتخاب کنیدActual Start 

مقدارهایی که در فرم وجود دارند،  نمایش داده خواهند شد. بنا بر این همیشه پیش از کار با Actual Finishو 

 های تعیین کننده نوع توجه کنید. به گزینه
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 Task Name Formنمای 

شوند و عمال محتوای فرم  محدود می Nameاست، ولی اطالعات عمومی آن به فیلد  Task Formاین نما مانند 

 (.24-17ها است )شکل  تنها لیست

 
 Task Name Form: نمای 24-17شکل 

ها نمایش  شوند، روی فرم کلیک راست کنید تا انواع لیست هایی که در فرم نمایش داده می انتخاب لیستبرای 

 داده شوند و بتوانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 Task Usageنمای 

را به  ها ها هستند. این نما فعالیت ، یکی از تنها دو نمایی است که قادر به نمایش تخصیصTask Usageنمای 

 (.24-18دهد )شکل  های هرکدام نشان می همراه تخصیص
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 Task Usage: نمای 24-18شکل 

 (.24-19شوند )شکل  ها هستند نمایش داده می دار آن تخصیص های هر فعالیت، با نام منابعی که عهده تخصیص
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 ها : نمایش تخصیص24-19شکل 

است که  rs3و  rs1 ،rs2دارای سه منبع  Compressor Roomشود، فعالیت  همانطور که در شکل دیده می

ردیف فعالیت نمایش داده شده است. به این ترتیب فعالیت سه تخصیص  Resource Namesنامشان در فیلد 

 اند.  های منابع درج شده دارد، و این سه تخصیص زیرمجموعه فعالیت و با همان عنوان

ها  دانند. توجه داشته باشید که این آیتم ها را به اشتباه منبع می های زیرمجموعه فعالیت بسیاری از کاربران آیتم

با نام منابع و در  Task Usageای ندارند، در نمای  ها نام جداگانه تخصیص هستند. با این حال چون تخصیص

 شوند. ها نمایش داده می با نام فعالیت Resource Usageنمای 

تنها نماهایی هستند که  Resource Usageرد. این نما و نمای مند وجود دا در سمت راست نما، جدولی زمان

 مند هستند. قادر به نمایش فیلدهای زمان

شود، دارای نوع  ها نمایش داده می ، عالوه بر نوع معمولی، که در برخی جدولWorkبرخی از فیلدها، مانند 

 های مختلف دارد. مختلفی برای زمان مند، به جای تنها یک مقدار، مقدارهای مند نیز هستند. فیلد زمان زمان
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 Resource Usageنمای 

 (.24-21دهد )شکل  مند را نمایش می ها و فیلدهای زمان ، تخصیصTask Usageاین نما، مانند 

 
 Resource Usage: نمای 24-21شکل 
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وجه داشته شوند. ت ها زیرمجموعه منابع نمایش داده می این است که تخصیص Task Usageتفاوت این نما با 

شود، در حالی که این نام برای  ها استفاده می های متناظر با آن ها، از نام فعالیت باشید که برای نمایش تخصیص

 دهد. اشاره به فعالیت نیست و تخصیص را نشان می

 Resourceها داشته باشید، باید از نمای  مند یا تخصیص توجه داشته باشید که اگر نیاز به کار با فیلدهای زمان

Usage  یاTask Usage ها باشند، یا مرتب سازی  استفاده کنید. اگر اطالعات مورد نیازتان بیشتر معطوف فعالیت

 Resource Usageو در غیر این صورت  Task Usageها خوانایی بیشتری داشته باشد،  ها بر اساس فعالیت آن

 مناسب خواهند بود.

 Resource Formنمای 

 (.24-21که برای قرار گرفتن در زیر نماهای دوتایی مناسب است )شکل این نما فرمی است 

 
 Resource Form: نمای 24-21شکل 

دهد. استفاده از نماهای دوتایی در ادامه فصل توضیح داده  این نما اطالعات مربوط به یک منبع را نشان می

 شود. می
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 Resource Name Formنمای 

 (.24-22دهد )شکل  ، با این تفاوت که اطالعات کمتری را نمایش میاست Resource Formاین نما مانند 

 
 Resource Name Form: نمای 24-22شکل 

 Resource Sheetنمای 

 (.24-23، نمای اصلی برای تعریف و تنظیم منابع است )شکل Resource Sheetنمای 
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 Resource Sheet: نمای 24-23 شکل

 Resource Graphنمای 

میزان مورد نیاز هرکدام از منابع را در طول زمان به طور گرافیکی نمایش می دهد  Resource Graphنمای 

 (.24-24)شکل 
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 Resource Graph: نمای 24-24شکل 

مند و نمودار گانت قابل  مند است و از نظر واحدهای زمانی مانند جدول زمان نمودار سمت راست زمان

 Maxشود، حداکثر دسترسی منبع، که در فیلد  افقی ترسیم می سازی است. خط توپری که به طور اختصاصی

Units های بیش از این مقدار، اضافه تخصیص به شمار رفته و با رنگ  کند. تخصیص شود را مشخص می وارد می

 شوند.  قرمز نمایش داده می

 Resource Allocationنمای 

 Leveling)باال( و  Resource Usageنما ترکیبی از  نیز از نماهای دوتایی است. این Resource Allocationنمای 

Gantt  (.24-25)پایین( است )شکل 
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 Resource Allocation: نمای 24-25شکل 

هایش در نمای پایین نمایش داده خواهند شد. اگر منبعی  وقتی آیتمی را در نمای باال انتخاب کنید، زیرمجموعه

های آن در  کنند یا به عبارت دیگر تمام تخصیص آن منبع استفاده می هایی که از را انتخاب کنید، تمام فعالیت

شوند و اگر تخصیصی را در نمای باال انتخاب کنید، فقط همان تخصیص در نمای  نمای پایین نشان داده می

 پایین نیز نمایش داده خواهد شد.
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دهد. در  مراه با گانت نمایش میهای منابع را ه ها مفید است. قسمت پایین تخصیص این نما برای مرور تخصیص

توانید  شوند. به این ترتیب می هایی باریک نشان داده می این گانت تاخیرهای ناشی از تسطیح منابع نیز با خط

 ها را مرور کنید. ها و تسطیح تاثیر تخصیص

 Team Plannerنمای 

را  Team Plannerنمایی تکی مانند  Resource Allocationتوانید بعد از باز کردن نمایی دوتایی مانند  اگر نمی

انتخاب کنید، ابتدا روی مرز دو نما کلیک کنید و آن را به پایین بکشید تا نمای پایین صفحه حذف شود و بعد 

 از آن نما را تغییر دهید.

است و امکان بسیار خوبی برای مدیریت منابع فراهم  2111از نماهای جدیدِ نسخه  Team Plannerنمای 

 (.24-26د )شکل کن می
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 Team Planner: نمای 24-26شکل 

ای  ها میله دهد. هرکدام از تخصیص ای شبیه نمودار گانت نمایش می های هر منبع را با شیوه این نما تخصیص

 شوند. ها با آکوالدهای قرمز نمایش داده می دارند که در محوری زمانی نمایش داده شده است. اضافه تخصیص

 (.24-27شوند )شکل  ها ببرید، اطالعاتِ آن نمایش داده می اوس را روی یکی از تخصیصگر م وقتی اشاره
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 Team Plannerها در نمای  : اطالعا  یکی از تخصیص24-27شکل 

توانید روی تخصیص کلیک کنید و بدون رها کردن کلید ماوس، آن را به محل جدیدی بکشید و رها کنید.  می

کند. این قابلیت بهترین راه برای تسطیح  لیتِ متناظر با آن تخصیص تغییر میبندی فعا به این ترتیب زمان

 دستیِ منابع است. 

سطحی را انتخاب کنید تا برنامه خالصه شده نمایش  Format| Format| Roll-upتوانید از  اگر مایل باشید می

 داده شود. 

 اهد شد. کلیک کنید، برنامه تسطیح خو Prevent Overallocationsاگر روی 
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 Timelineنمای 

کنند و آن را با نماهای  است. معموال از این نما تکی استفاده نمی 2111از نماهای جدیدِ نسخه  Timelineنمای 

را در Timelineای است که  نمای دوتایی آماده Gantt with Timelineکنند. نمای  دیگری مانند گانت ترکیب می

 دهد. باال و گانت را در پایین قرار می

 دهد. ای نمونه را نشان می پروژه Timelineنمای  24-28شکل 

 
 Timeline: نمای 24-28شکل 
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الین نمای تصویری بسیار خوانا و مفیدی است. این نما نواری است که از تاریخ شروع تا پایان پروژه امتداد  تایم

ها با عالمت  ستون دهد. مایل را نمایش میهای کلیدی  فعالیت ها یا خالصه ها، فعالیت ستون یابد و برخی مایل می

 شود.  ای داخل نوار ترسیم می ها میله فعالیت ها و خالصه شوند و برای فعالیت مشخص می 

ها و  الین نمایش داده شوند. نمایش فعالیت های کلیدی پروژه را عالمت بزنید تا در تایم ستون بهتر است مایل

 رود. حل خوبی به شمار می ولی گاهی نیز راهها همیشه مفید نیست،  فعالیت خالصه

 Task| Properties| Addالین، آیتم را در نمای گانت انتخاب کرده، بعد از آن روی  برای اضافه کردن آیتم به تایم

to Timeline الینِ آیتمی خاص دوباره دستور را اجرا کنید، از  کلیک کنید. اگر بعد از فعال کردن نمایش تایم

شود نیز  ها باز می حذف خواهد شد. دستور مشابهی در منوی میانبری که با کلیک راست روی آیتم الین تایم

برای  Display on Timelineای به نام  نیز گزینه Task Propertiesکادر محاوره  Generalوجود دارد. در زبانه 

 همین منظور در نظر گرفته شده است. 

الین و گانت را همزمان  توانید نمای تایم شوند. در نتیجه نمی یی چاپ میدر زمان چاپ فقط یکی از نماهای دوتا

الین کلیک کنید تا فعال شود و آن را به تنهایی چاپ کنید.  توانید روی نمای تایم چاپ کنید. با این حال می

، در منوی الین کلیک راست کنید عالوه بر این امکان دیگری نیز در نظر گرفته شده است. اگر روی نمای تایم

وجود خواهد داشت. در این منو سه گزینه برای سه  Copy Timelineای به نام  شود گزینه میانبری که باز می

قرار  clipboardالین در  ای از تایم ها را انتخاب کنید، نسخه الین وجود دارد. وقتی یکی از آن کیفیتِ مختلف تایم

 کنید.  pasteهای دیگر افزار توانید آن را در نرم شود و می داده می



   

 

 ها و نماها : کار با جدول24فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 658صفحه 

 نماهای دوتایی

توانید دو نما همزمان در صفحه باز کنید. در این حالت  ، این است که میProjectهای پر کاربرد  یکی از قابلیت

رود. نمای دوم پایین است و عملکرد محدودتری خواهد  یک نما در باال قرار دارد و نمای اصلی به شمار می

 داشت. 

دهد. این نما فقط اطالعات آیتمی که در  ها را نشان نمی ف نمای اصلی، اطالعات کل آیتمنمای دوم، بر خال

های قبل دیدید که برخی از نماها فقط اطالعات یک  دهد. در قسمت نمای اول انتخاب شده باشد را نشان می

اند. با  وتایی طراحی شدهدهند. در واقع چنین نماهایی برای استفاده در قسمت پایین نماهای د آیتم را نمایش می

 توانید از سایر نماها نیز در قسمت پایین استفاده کنید. این حال، می

 (.24-29است )شکل  Task Formو  Gantt Chartترین نمای دوتایی، ترکیب  شناخته شده

بکشید تا نمای ای که پایین و سمت راست نما قرار دارد را به باال  توانید میله اگر نمای گانت دوتایی نباشد، می

 (.24-31دوم هم به صفحه اضافه شود )شکل 
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 Task Formو  Gantt Chart: ترکیب 24-29شکل 

 
 : کشیدن نوار نمای دوم به باال24-31شکل 

تر نمایش داده  وقتی نما دوتایی باشد، یکی از دو نما فعال خواهند بود. نوار سمت چپِ نمای فعال پر رنگ

 ، در همان نما وارد خواهد شد.شود و اگر تایپ کنید می

شود  برای تغییر دادن نمای پایین صفحه، روی نوار کنار آن کلیک کنید و نمای جدید را از کادری که باز می

 کلیک کنید. More Viewsانتخاب کنید. اگر نمای که نیاز دارید در کادر وجود ندارد، روی گزینه 
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 سازی نماها : اختصاصی۲۵فصل 

سازی جداول را بررسی کردیم. در این فصل  شیوه کار با نماها و جداول و همچنین اختصاصیدر فصل گذشته 

 بندی نماها را نیز مرور خواهیم کرد.  سازی و قالب اختصاصی

 نماهای خانواده گانتسازی  اختصاصی

توضیح داده  بندی مشابهی دارند و در ادامه نماهای خانواده گانت است که قالب Projectپرکاربردترین نمای 

 شوند. می

 های ساده تنظیم

 (.25-1ریبون است )شکل  Formatسازی نمای گانت، استفاده از زبانه  ترین راه برای اختصاصی ساده
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 در نمای گانت Format: زبانه 25-1شکل 

 پذیری چندانی ندارد. های این قسمت ساده است، ولی انعطاف استفاده از تنظیم

 گیرد از این قرار است: ز این طریق در اختیار کاربر قرار میترین امکاناتی که ا مهم

  گزینهCritical Tasksفرضِ قرمز(  های بحرانی با رنگی متمایز )پیش های فعالیت : اگر فعال باشد میله

 شوند. نمایش داده می

  گزینهSlackامتداد ها  های باریکی که از انتهای آن ها با میله : اگر فعال باشد شناوری کل فعالیت

ریزی مفید است، زیرا  یابد مشخص خواهد شد. استفاده از این حالت نمایشی در زمان برنامه می

 دهنده ضعفِ روابط است. های زیاد معموال نشان شناوری

  گزینهLate Tasks: ریزی پیشرفت کرده باشند متمایز  هایی که کمتر از برنامه اگر فعال باشد فعالیت

 است. Status Dateداده خواهند شد. مبنای این مقایسه فرضِ مشکی( نمایش  )پیش

  منویBaseline: که خط مبنای  شود. بعد از این اگر روی آن کلیک کنید لیستی از خطوط مبنا باز می

بندی  های زمان ای در کنار میله های جداگانه های آن با میله بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید، زمان

 ند شد.اصلی نمایش داده خواه

  منویSlippage: که خط مبنای  شود. بعد از این اگر روی آن کلیک کنید لیستی از خطوط مبنا باز می

بندی در گانت نمایش داده  بندی اصلی با آن زمان های زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید، انحراف
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بندی شده فعلی را به هم  های باریکی که تاریخ شروع خط مبنا و شروع زمان ها با خط شود. انحراف می

 شوند. کند نمایش داده می متصل می

  گزینهOutline Number:  اگر فعال باشد کد ساختار شکست هر آیتم در کنار نام آن در فیلدName 

 نمایش داده خواهد شد.

  گزینهProject Summary Task: .اگر فعال شود خالصه فعالیت پروژه نمایش داده خواهد شد 

  گزینهSummary Tasks: ها نمایش داده نخواهند شد. اگر غیر فعال شود خالصه فعالیت 

دهد.  های آماده گانت را نشان می بندی نیز وجود دارد که قالب Gantt Chart Styleدر میانه زبانه قسمتی با نام 

را نشان  ها شود و تمام گزینه اگر روی فلش که پایین و سمت راست آن قرار دارد کلیک کنید، لیست باز می

 (.25-2دهد )شکل  می
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 های گانت بندی : لیست قالب25-2شکل 

 بندی به گانت اعمال خواهد شد.  ها کلیک کنید، قالب وقتی روی یکی از گزینه

 تنظیم واحد زمانی

 (.25-3دهد )شکل  های زمانی نمودار را نشان می در باالی نمودار گانت نواری وجود دارد که دوره
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 ر نشان دهنده واحدهای زمانی در باالی نمودار گانت: نوا25-3شکل 

تواند یک تا سه نوار زمانی مختلف داشته باشد. اگر بیش از یک نوار وجود داشته باشد، باید از باال  این قسمت می

به پایین کوچک شوند. هرچه واحدهای زمانی بزرگتری انتخاب کنید، طول نمودار کمتر خواهد شد. البته عالوه 

توانید مقیاس آن را هم تنظیم کنید تا طول نمودار مشخص شود. باید با استفاده از این دو  حد زمانی، میبر وا

فاکتور، کاری کنید که هم نمودار طول مناسبی داشته باشد تا به خوبی دیده شود و هم واحدهای زمانی آن 

 مقدارهایی متناسب با پروژه داشته باشند.

-4شده )واحدها و مقیاس(، روی نوار زمان دابل کلیک کنید تا کادر محاوره شکل برای تنظیم دو فاکتور گفته 

 باز شود. 25
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 : کادر محاوره تنظیم نوار زمان نمودار گانت25-4شکل 

برای تنظیم سه نوار زمانی وجود دارد.  Bottom Tierو  Top Tier ،Middle Tierدر این کادر محاوره سه زبانه 

شود؛  نام دارد نمایش داده می xxx tier formattingزبانه، در قسمت باالی کادر که  این سههای هرکدام از  تنظیم

 نام دارند، در هر سه زبانه مشترک هستند. Previewو  Timescale optionsهای پایین کادر که  قسمت

. مقدار شود مشخص می Sizeشود. مقیاس نوارها نیز در  مشخص می Showتعداد نوارها در کادر بازشوی 

کند. برای این کار از مقدارهای  است، که با کم یا زیاد کردن آن، مقیاس نمودار گانت تغییر می ٪111فرض  پیش

توان استفاده کرد. اگر الزم است که نمودار را بزرگتر یا کوچکتر از  نمی ٪1111و بزرگتر از  ٪25کوچکتر از 

 الح کنید.مقدارهای گفته شده نمایش دهید، باید واحدها را اص
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 از این قرارند: Tier formattingهای قسمت  برای تنظیم واحدِ هریک از نوارها، به زبانه همان نوار بروید. گزینه

 Units: کند. واحدهای موجود از این قرارند: واحد را مشخص می 

o Year: سال 

o Half Years: نیم سال 

o Quarters: فصل 

o Months: ماه 

o Third of months:  روز( 11)حدود یک سوم ماه 

o Weeks: هفته 

o Days: روز 

o Hours: ساعت 

o Minutes: دقیقه 

 Count: کند. اگر به عنوان مثال واحد روز را انتخاب و در  تعداد هر واحد را دریافت میCount  مقدار

 را وارد کنید، هر واحد نوار دو روز خواهد بود. 2

 Label: ه داشته باشید که انتخاب برچسب کند. توج بندی نمایش مقدار واحد را مشخص می قالب

یابد کوچک باشد و  بستگی به فضای موجود نیز دارد. اگر مقدار فضایی که به هر واحد اختصاص می

های  بندی قسمتی از آن در صفحه دیده نخواهد شد. اکثر قالب  بندی مفصلی را انتخاب کنید، قالب

ها فقط شمارنده  بندی که برخی دیگر از قالب دهند، در حالی موجود، قسمتی یا تمام تاریخ را نشان می

شود که تاریخ شروع  ای انجام می ریزی برای پروژه هستند. استفاده از نوع دوم، در زمانی که برنامه
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مشخصی ندارد، بسیار مفید است. با این حال باید در نظر داشته باشید که در این حالت نیز تمام 

شوند. تمام  گانت به جای تاریخ با شمارنده نمایش داده میعناصر تاریخ دارند و فقط در نمودار 

وجود داشته باشد، شمارنده هستند.  (From End)و  (From Start)هایی که در انتهای نامشان  قالب

گاهی نیازی نیست که مقدار واحد را در آن نمایش دهید. به عنوان مثال، ممکن است واحد نوارها به 

را انتخاب کنید  Noneبندی  توانید برای نوار هفته قالب شد. در این حالت میترتیب سال، ماه و هفته با

 ها نوشته نشود.  کننده آن در نوار نمایش داده شده، مقداری در آن ها تقسیم تا فقط خط

 Align: چین است. در اکثر موارد  فرض، چپ کند. مقدار پیش ترازبندی متن داخل نوارها را مشخص می

 رین حالت است.این تنظیم گویات

 Tick Lines: های نوار با خط از هم جدا نخواهند شد. بندی اگر این گزینه فعال نباشد، قسمت 

 Use fiscal years: .اگر فعال باشد، به جای سال تقویمی، از سال مالی استفاده خواهد شد 

های افقی جداکننده  شد، خطوجود دارد که اگر فعال نبا Scale separatorای به نام  گزینه Timescaleدر قسمت 

 نوارها نمایش داده نخواهند شد.

 دهد. اولین نمونه را نشان می 25-5شود. شکل  بندی نمایش داده می هایی از انواع قالب در ادامه نمونه
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 : مثال اول25-5شکل 

 مشخصات این نمودار از این قرار است:

Show: Three Tiers (Top, Middle, Bottom)  Scale: 180% Scale Separator 

Top Tier → Units: Years      Count: 1      Align: Left      Label: 2002, 2003,… 

Middle Tier → Units: Months   Count: 1      Align: Left      Label: January 

Bottom Tier → Units: Weeks    Count: 1      Align: Left      Label: None 
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شود کوچک  دیده می 25-6 تبدیل کنید، نمودار به ترتیبی که در شکل ٪51به  ٪181س نمودار را از اگر مقیا

 خواهد شد.

 
 : کاهش مقیاس نمودار25-6شکل 

اگر قصد داشته باشید فضای بیشتری به جدول اختصاص دهید، باید نمودار را با چنین ترتیبی کوچک کنید. در 

ها را تغییر دهید تا  بندی آن پس بهتر است قالب  اند، درستی نمایش داده نشدهاین حالت، مقدارهای نوار دوم به 

(. توجه داشته باشید که تغییر 25-7ها را نمایش دهد )شکل  ها، شماره آن به عنوان مثال به جای نام ماه
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ا اصالح کنید. در این تواند مقیاس را تغییر دهد، در نتیجه بعد از تغییر آن باید دوباره مقیاس ر بندی نیز می قالب

 تبدیل شده است. ٪111بندی، مقیاس به  مثال بعد از تغییر قالب

 
 بندی نمایش مقدارهای نوار دوم : اصال  قالب25-7شکل 

توانید مقیاس آن را به  شاید برعکس الزم باشد که نمودار را با جزئیات بیشتری نمایش دهید. در این حالت می

در این حالت ممکن است فقط قسمتی از نمودار دیده  (.25-8 بدیل کنید )شکلت ٪811عدد بزرگتری، مانند 

 شود، ولی اگر قصد داشته باشید که آن قسمت از نمودار را گزارش کنید، مشکلی وجود نخواهد داشت.
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 : افزایش مفیاس25-8شکل 

تا اطالعات را بهتر نمایش تری انتخاب کنید  بندی مناسب توانید برای نوار دوم و سوم قالب در این حالت می

 (.25-9دهند )شکل 
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 بندی نوارهای دوم و سوم : اصال  قالب25-9شکل 

دهد. ممکن است در این حالت  ای که از شروع پروژه گذشته است را نشان می در این حالت نوار سوم تعداد هفته

این صورت مراقب باشید که اگر پروژه  توانید آن را حذف کنید. در نیازی به نوار باال نباشد، که در این صورت می

ها، نام را  شود، به جای نام کامل آن ها بیش از یک بار در آن تکرار می بیشتر از یک سال ادامه دارد و نام ماه

 (.25-11همراه با سال نمایش دهید )شکل 
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 : حذف نوار باال25-11شکل 

ها استفاده کنید تا تاریخ  توانید فقط از شمارنده ممکن است تاریخ شروه پروژه مشخص نباشد، در این حالت می

دهد که نوار باال تعداد هفته و نوار پایین  نمودار را در حالتی نمایش می 25-11خاصی در نما قرار نگیرد. شکل 

 دهد. تعداد روز را نمایش می
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 : تبدیل هر دو نوار به شمارنده25-11شکل 

برای مشخص کردن روز  Wو  Dهای  وار با هم اشتباه نشوند، از پیشوندهای دو ن که شماره در این حالت برای این

 و هفته استفاده شده است.
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 تنظیم خطوط راهنما

ها، روی قسمتی خالی از نمودار کلیک  توانید در نمودار از انواع خطوط راهنما استفاده کنید. برای تنظیم آن می

باز خواهد  25-12نتخاب کنید. با این کار کادر محاوره شکل را ا Gridlinesشود  راست کرده، از منویی که باز می

 شد.

 
 : کادر محاوره تنظیم خطوط راهنما25-12شکل 

دهد. بعد از  توانند برای ترسیم خطوط راهنما به کار روند را نشان می هایی که می لیست سمت چپ، انواع گزینه

گونگی نمایش خط آن را در سمت راست کادر مشخص توانید چ که گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید، می این

 کنید. 

 At Intervalیا قسمت  Normalتوانید از قسمت  برای تعیین نوع خط، دو راه وجود دارد. برای این کار می

کشد، در حالی که دومی با تکرارهای  استفاده کنید. قسمت اول در تمام موارد برای گزینه تعیین شده خط می

 کشد. می مشخص شده خط را
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 های نوع خط که در هر دو قسمت وجود دارد از این قرارند: تنظیم

 Type: (. اگر مایل نیستید که برای گزینه 25-13کند )شکل  این کادر بازشو نوع خط را مشخص می

 خطی نمایش داده شود، گزینه اول که خالی است را انتخاب کنید.

 
 : انتخاب نوع خط25-13شکل 

 Color:  کند. مشخص میرنگ خط را 

در  Gantt Rowsهای گزینه  دهد. در حالت اول تنظیم نمودار گانت را در دو حالت نشان می 25-14شکل 

 مشخص شده است. At Intervalو در حالت دوم در قسمت  Normalقسمت 



   

 

 نماها یساز ی: اختصاص25فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 677صفحه 

            
 ت(.ها )سمت چپ( و سه ردیف در میان )سمت راس : ترسیم خط افقی برای تمام ردیف25-14شکل 

 Atتر و  را کمرنگ Normalهای  توانید خط توانید از ترکیب این دو نیز استفاده کنید. به عنوان مثال می حتی می

Interval (.25-15تر و پر رنگ ترسیم کنید )شکل  را با تکرار کم 
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 های افقی به صور  ترکیبی : ترسیم خط25-15شکل 

 های راهنما به کار روند از این قرارند: یم خطتوانند برای ترس های لیست سمت چپ که می گزینه

 Gantt Rows: های افقی ندارد و  فرض خط های افقی نمودار گانت. نمودار گانت به طور پیش خط

های جدول و نمودار مشکل به وجود آید. برای رفع  شود که در زمان تطبیق دادن ردیف گاهی باعث می

 کنید. توانید از این گزینه استفاده این مشکل می

 Middle Tier Column: کند. ترسیم  های عمودی متناظر با واحدهای نوار وسط را مشخص می خط

 ها بهتر دیده خواهد شد. دهند، زیرا زمان میله های عمودیِ مناسب، خوانایی نمودار را افزایش می خط

 Bottom Tier Column: ند. شکل ک های عمودی متناظر با واحدهای نوار پایین را مشخص می خط

دهد که برای نوار وسط از خط پر رنگ و برای خط پایین از  نمودار را در حالتی نمایش می 16-25

 خط کمرنگ استفاده شده است.
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 های عمودی : ترسیم خط25-16شکل 

 Current Date: دهد. توجه داشته باشید که چون معموال به جای تاریخ  تاریخ جاری را نمایش می

 Status Date، از گزینه Current Dateشود، بهتر است به جای  استفاده می Status Dateجاری از 

 استفاده کنید.

 Sheet Rows: کند. های افقی جدول را مشخص می خط 

 Sheet Columns: کند. های عمودی جدول را مشخص می خط 
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 Title Vertical: کند. های عمودی نوارهای عنوان باالی نمودار گانت را مشخص می خط 

 Title Horizontal: کند. های افقی نوارهای عنوان باالی نمودار گانت را مشخص می خط 

 Page Breaks:  ابتدایPage Breakکند. ها را مشخص می 

 Project Start  وProject Finish: کند. استفاده  های عمودی ترسیم می در شروع و پایان پروژه خط

 کند. ها را با شروع و پایان پروژه مشخص می زمانی میله از این گزینه کاربرد زیادی دارد، زیرا نسبت

 Status Date:  در محلStatus Date کند. خطی عمودی ترسیم می 

 Top Tier Column: کند. هایی عمودی مشخص می واحدهای نوار باال را با خط 

 های غیر کاری تنظیم زمان

توانید  شوند. می زمینه تیره مشخص می ا پسفرض در نمودار گانت ب های غیر کاری تقویم به طور پیش زمان

 ها را تغییر دهید. های مربوط به نمایش آن تنظیم

های غیر کاری، روی قسمتی خالی از نمودار گانت کلیک راست کرده، از  های زمان برای مشخص کردن تنظیم

 از شود.ب 25-17را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل  Nonworking Timeشود  منویی که باز می
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 های غیر کاری های زمان : تنظیم25-17شکل 

های یکسانی  های مختلفی استفاده کنند و در نتیجه تعطیلی توانند از تقویم ها و منابع مختلف می فعالیت

دهد. این تقویم به طور  های یک تقویم را نمایش می نخواهند داشت؛ با این حال نمودار گانت فقط تعطیلی

وژه است. اگر مایل باشید که تقویم دیگری را برای این منظور به کار ببرید، باید آن را در فرض تقویم پر پیش

 مشخص کنید.  Calendarکادر بازشوی 

 شوند.  مشخص می Patternو  Colorها در  رنگ و الگوی نمایش تعطیلی
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فرض، یعنی  شها وجود دارد. گزینه پی در سمت چپ سه گزینه برای مشخص کردن چگونگی نمایش تعطیلی

Behind task barsکشد، در حالی که اگر  ها می های تیره را پشت میله ، ستونIn front of task bars  را انتخاب

های تیره نمایش داده شوند، باید  گیرند. اگر مایل نیستید که ستون ها تیره قرار می ها پشت ستون کنید، میله

 را انتخاب کنید. Do not drawگزینه 

شود، که کل یک ستون که بر  های تیره نمایش داده می ها ستون شته باشید که زمانی برای تعطیلیتوجه دا

روز باشد و هر  2شود تعطیل باشد. به عنوان مثال، اگر کوچکترین واحد  اساس کوچکترین واحد مشخص می

مل تعطیل نخواهند بود های نمودار گانت به طور کا هفته یک روز تعطیل تعریف کرده باشید، هیچکدام از ستون

 شوند. های تیره نمایش داده نمی و در نتیجه ستون

 تنظیم خط پیشرفت

پیشرفت است. این خط، در تاریخ مشخص شده، از باال تا پایین   یکی دیگر از عناصر تصویری نمودار گانت، خط

به این ترتیب خط در شود.  شود. خط پیشرفت در هر ردیف، بر پیشرفت آن ردیف منطبق می نمودار ترسیم می

های مختلف عقب رفتگی )متناظر با کم بودن پیشرفت( یا جلو رفتگی )متناظر با زیاد بودن پیشرفت(  قسمت

 (.25-18خواهد داشت )شکل 
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 ای از یک خط پیشرفت : نمونه25-18شکل 

 (.25-19توانید بیشتر از یک خط پیشرفت نیز تعریف کنید )شکل  می
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 خط پیشرفت به طور همزمان : ترسیم دو25-19شکل 

شود  های پیشرفت، روی قسمتی خالی از نمودار گانت کلیک راست کرده، از منویی که باز می برای تنظیم خط

Progress Lines  (.25-21را انتخاب کنید )شکل 
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 های خط پیشرفت : کادر محاوره تنظیم25-21شکل 

است. برای این قسمت  Display progress lines in relation toاولین تنظیمی که باید توجه داشته باشید، 

را انتخاب کنید تا خط پیشرفت به ترتیب بر اساس  Baseline Planو  Actual Planتوانید یکی از دو گزینه  می

 مقدارهای واقعی و مقدارهای خط مبنا ترسیم شود.

 های پیشرفت وجود دارد: سه روش مختلف برای ترسیم خط

 Display: توانید یکی از دو گزینه  ل کردن این گزینه میبا فعاAt project status date  یاAt current 

date  را مشخص کنید تا خط پیشرفت به ترتیب بر اساسStatus date  یا تاریخ جاری ترسیم شود. به
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گزینه  روز خواهد شد. اگر این های گفته شده، خط پیشرفت نیز به این ترتیب، با تغییر هرکدام از تاریخ

 را انتخاب کنید فقط یک خط پیشرفت ترسیم خواهد شد.

 Recurring intervals: های متعددی ترسیم کنید که در  توانید خط پیشرفت با این گزینه می

توانید تعیین کنید که برای پنجم  های زمانی مشخص شده قرار داشته باشند. به عنوان مثال می دوره

 د.هر ماه، یک خط پیشرفت ترسیم شو

 Selected progress lines: توانید یک یا چند تاریخ را در لیستی که زیر  با فعال کردن این گزینه، می

 ها خط پیشرفت ترسیم شود. آن قرار دارد وارد کنید تا برای تک تک آن

همان کادر محاوره بروید  Line Stylesهای پیشرفت، به زبانه  بندی خط های قالب برای مشخص کردن تنظیم

 (.25-21شکل )
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 های پیشرفت بندی خط : تنظیم قالب25-21شکل 

های خط پیشرفت وجود دارد. اگر مایل باشید  در سمت چپ چهار گزینه مختلف برای تنظیم شکستگی

وارد کنید تا  Formatبندی تاریخ را در  را فعال کرده، قالب Show date for each progress lineتوانید گزینه  می

 (.25-22در باالی صفحه نمایش داده شود )شکل  تاریخ هر خط
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 : نمایش تاریخ خط پیشرفت در باالی صفحه25-22شکل 

های خطی که انتخاب شده باشد در  شود. تنظیم های سمت راستِ کادر مشخص می ها با تنظیم بندی خط قالب

 شوند.  نمایش داده می All other progress linesها در قسمت  و سایر خط Current progress lineقسمت 

 ها تنظیم میله

ها، روی قسمتی خالی از  های آن است. برای تنظیم میله های نمایش میله مهمترین تنظیم نمودار گانت، تنظیم

را انتخاب کنید. با این کار کادر محاوره شکل  Bar Stylesشود  نمودار کلیک راست کرده، از منویی که باز می

 باز خواهد شد. 23-25
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 ها های مربوط به میله : تنظیم25-23شکل 

ای که انتخاب شده باشد، در  های هر گزینه شوند. تنظیم های نمایشی در لیست باالی کادر لیست می انواع شیوه

 شود.  پایین کادر نمایش داده می

برای یک نوع  توانید شوند. می ها نمایش داده می هرکدام از عناصر نمایشی لیست برای تعداد معدودی از آیتم

 آیتم، صفر، یک یا چند عنصر نمایشی تعریف کنید. 

توانید در محلی  برای تعریف عناصر نمایشی جدید، مقدارها را در سطری خالی وارد کنید. اگر مایل باشید می

 را کلیک کنید تا سطر جدیدی ایجاد شود.  Insert Rowها نیز  دلخواه بین سایر گزینه
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رتیب عناصر اهمیت فراوانی دارد، زیرا عناصر به ترتیب از باال به پایین در نمودار ترسیم توجه داشته باشید که ت

تر باشد، روی  شوند و اگر برای یک آیتم بیش از یک عنصر تعریف شده باشد، عنصری که در لیست پایین می

 سایر عناصر ترسیم خواهد شد.

 های موجود در لیست از این قرارند: گزینه

 Name: شود. این نام در راهنمای عناصر تصویری که  صر نمایشی در این قست مشخص مینام عن

 شود. تواند در زمان چاپ پایین صفحه قرار داشته باشد نوشته می می

 Appearance: دهد. برای تنظیم  بندی عنصر نمایشی را نشان می نمایشی از قالب این قسمت پیش

 دامه توضیح داده خواهد شد مراجعه کنید.بندی باید به قسمت پایین صفحه که در ا قالب

 Show for… tasks: ها نمایش داده  کند که عنصر نمایشی برای کدام آیتم این قسمت مشخص می

ها را با ویرگول از هم جدا کنید.  توانید بیش از یک گزینه را در این قسمت وارد کنید و آن شود. می می

رود که تمام شرایط وارد شده را داشته باشند.  ه کار میهایی ب در این حالت عنصر نمایشی برای آیتم

 های موجود در این قسمت از این قرارند: گزینه

o Normal: شود( ها نمی ستون ها و مایل فعالیت ها )شامل خالصه فعالیت 

o Finished: های تکمیل شده آیتم 

o In Progress: در حال پیشرفت 

o Not Finished: تکمیل نشده 

o Not Started: ز نشدهآغا 

o Started Late: با تاخیر آغاز شده 
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o Finished Late: با تاخیر پایان یافته 

o Started Early: زود آغاز شده 

o Finished Early: زود پایان یافته 

o Started On Time: به موقع آغاز شده 

o Finished On Time: به موقع پایان یافته 

o Project Summary: خالصه فعالیت پروژه 

o Split:  شدهشکسته 

o های دیگری نیز  وجود دارد که همگی معادل با  های گفته شده، گزینه عالوه بر گزینه

مانند فیلد  Criticalها هستند. به عنوان مثال، عملکرد گزینه  نامشان در جدول فیلدهای هم

Critical کند. بوده، بحرانی بودن را مشخص می 

 Row: های هر آیتم را در یک  ، یعنی میله یا میلهفرض فقط یک ردیف دارد نمودار گانت به طور پیش

توانید برای هر آیتم حداکثر چهار ردیف گانت داشته باشید  دهد. اگر مایل باشید می ردیف نمایش می

 مشخص کنید.  Rowکه چهار گروه میله را نمایش دهد. در این صورت باید شماره ردیف را در 

 From  وTo: هایی که برای این  کنند. گزینه یان میله را مشخص میاین دو گزینه به ترتیب شروع و پا

قسمت موجود است، هم نام و هم کاربرد با فیلدهای جداول هستند. عالوه بر فیلدهای جداول، چند 

 فیلد دیگر نیز وجود دارند که مختص جدول بوده و از این قرارند:

o Complete Through: از این گزینه برای  کند. اگر ها را مشخص می میزان پیشرفت فعالیت

 توانید با استفاده از آن مقدار پیشرفت فعالیت را نشان دهید. پایان میله استفاده کنید، می
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o Negative Slack: دهد. مقدار شناوری منفی را با عددی مثبت نمایش می 

o Summary Progress:  مانندComplete Trough ها  است، با این تفاوت که به جای فعالیت

رود. در نظر داشته باشید که این مقدار پیشرفت از نوع  ها به کار می ه فعالیتبرای خالص

 زمانی است.

های نمایشی آن را در پایینِ کادر تعیین کنید. در پایین  توانید تنظیم ها را انتخاب کنید، می وقتی یکی از گزینه

برای تعریف ابتدا، وسط و انتهای میله  هایی گزینه Barsوجود دارد. در قسمت  Textو  Barsهای  دو زبانه به نام

توانید فیلدهایی که قرار است مقدارشان در سمت چپ، سمت راست، باال،  نیز می Textوجود دارد. در قسمت 

 پایین یا داخل میله نوشته شود را مشخص کنید.

 شوند. ها در ادامه با مثال توضیح داده می استفاده از تنظیم

ریزی نمایش دهید. برای این کار  های خط مبنا را در کنار مقدارهای برنامهفرض کنید قصد دارید مقدار

 های اصلی، نشان داده شوند.  های جدیدی تعریف کنید که در ردیف دوم، زیر میله توانید میله می

بندی  تعریف کنید. قالب Baselineبرای این کار به آخرین خط لیست رفته، آیتم جدیدی با نام مناسبی مانند 

 شود برای آن تعریف کنید. دیده می 25-24لخواهی، مانند آنچه در شکل د
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 : تنظیم قالب نمایشی میله جدید25-24شکل 

  ها کشیده شود. بدهید تا میله برای تمام فعالیت Normalمقدار  Show for … tasksبه فیلد 

 بدهید تا میله در دومین خط نمایش داده شود. 2مقدار  Rowبه فیلد 

 25-25نتیجه فعلی در شکل  را انتخاب کنید. Baseline Finishو  Baseline Startبه ترتیب  Toو  Fromبرای 

 نمایش داده شده است.

 
 : وضعیت فعلی نمودار گانت25-25شکل 
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ها عنصر نمایشی خط مبنا ندارند. برای اضافه کردن  ها و خالصه فعالیتMilestoneشود،  همانطور که دیده می

و به دیگری  Summaryبندی مناسب تعریف کرده، به یکی فیلد  عنصر نمایشی جدید با قالبها، دو  آن

Milestone  (.25-26نسبت دهید )شکل 

 
 ها : تکمیل میله25-26شکل 

ها را هم در  ها، پیشرفت زمانی خالصه فعالیت حالت دیگری را فرض کنید که قرار است عالوه بر پیشرفت فعالیت

نمایش داده شده است  25-27هایی مشابه آنچه در شکل  دهیم. برای این منظور تنظیم میله مربوطه نمایش

 وارد کنید.
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 ها های نمایش پیشرفت در خالصه فعالیت : تنظیم25-27شکل 

 شود. دیده می 25-28نتیجه آن در شکل 

 
 : نمایش میزان پیشرفت خالصه فعالیت در نمودار گانت25-28شکل 
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است میزان پیشرفت هر فعالیت نیز در کنار آن نوشته شود. یک راه این است که به  اکنون فرض کنید قرار

های آن را تنظیم کنید. ولی راه بهتر این است که عنصر نمایشی  های تک تک عناصر نمایشی رفته، متن تنظیم

سمت چپ عناصر  ای نداشته، فقط متنی را در ها نمایش داده شود، میله جدیدی تعریف کنید که برای تمام آیتم

کنید و نیازی نیست که تک تک  نمایش دهد. امتیاز این روش در این است که فقط یک بار عنصری را تعریف می

ها را ویرایش کنید و از سوی دیگر، برای اصالح آن نیز کافی است که فقط همان یک عنصر را اصالح کنید.  میله

 دهد. های نمونه را نشان می تنظیم 25-29شکل 

 
 است.  : عنصری که برای نمایش متن تعریف شده25-29ل شک

 دهد. نتیجه را نشان می 25-31شکل 
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 ها : نمایش مقدارهای پیشرفت در سمت چپ میله25-31شکل 

های  تنظیم 25-31ها را نشان دهد. شکل  به عنوان یک مثال دیگر، عنصری طراحی کنید که میزان شناوری

 دهد. ا نشان مینمونه عنصری است که شناوری کل ر
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 : عنصری نمایشی شناوری کل25-31شکل 

 دهد. نتیجه کار را نشان می 25-32شکل 
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 : نمایش میزان شناوری کل25-32شکل 

ها کاربردی ندارد و از سوی دیگر، عنصری که در این مثال طراحی شده  معموال میزان شناوری خالصه فعالیت

 Show for … Tasksتوانیم برای  ها ندارد. بنا بر این می ه فعالیتاست هماهنگی چندانی با عنصر نمایشی خالص

ها نمایش داده نشود. از سوی دیگر، بهتر است که آیتم آن را به  بدهیم تا برای خالصه فعالیت Normalمقدار 

 (.25-33ها منتقل کنیم تا پشت میله اصلی قرار بگیرد )شکل  باالی سایر آیتم
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 شناوری بعد از اصال  : عنصر نمایشی25-33شکل 

ها را هم در سمت راست میله نمایش دهد )شکل  توانید عنصر را طوری تعریف کنید که مقدار عددی شناوری می

34-25.) 
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 : اضافه کردن مقدار عددی شناوری کل به عنصر نمایشی مربوطه.25-34شکل 

را انتخاب کنید، تا کادر  Format Barده، ها کلیک راست کر توانید روی نمودار یکی از آیتم اگر مایل باشید می

های  باز شود و بتوانید شیوه نمایشی آن میله را مشخص کنید. در این حالت فقط تنظیم Format Barمحاوره 

 کند. مربوط به شیوه نمایش همان یک آیتم تغییر می

ها، فیلدی اختصاصی  تک تک آنها را تغییر دهید، بهتر است به جای ویرایش  اگر مایل باشید که تعدادی از آیتم

ها مناسب هستند( و شیوه نمایشی جدیدی برای آن Flagها تعریف کنید )برای این کار  برای عالمت زدن آن

 فیلد تعریف کنید.

هایی که قرار است متفاوت نمایش داده شوند تعریف  برای عالمت زدن آیتم Flag1به عنوان مثال فرض کنید 

 دهد. های نمایشی مناسب را نشان می متنظی 25-35شده است. شکل 
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 : تعریف عنصر نمایشی جدید25-35شکل 

هایی داشته  تعریف شده است. ممکن است سایر عناصر نمایشی نیز شرط Flag1عنصر نمایشی جدید با شرط 

د نشان ها را اصالح کنید تا روی عنصر نمایشی جدی ها باشد؛ در این حالت باید شرط آن باشند که شامل آن آیتم

ها در این  اضافه شده، تا عنصر نمایشی فعالیت Taskهای  به شرط Not Flag1داده نشوند. در این مثال شرط 

 موارد نشان داده نشوند. اگر الزم باشد باید این شرط را به عناصر نمایشی دیگر نیز اضافه کنید.

را فرض کنید که قرار باشد در کنار نمودار های نمودار گانت، حالتی  سازی ای دیگر از اختصاصی به عنوان نمونه

های مورد  سازی تک تک آیتم توانید به جای اختصاصی ها توضیحی اضافه شود. در این حالت می برخی از آیتم

 شود عمل کنید. نظر، به ترتیبی که گفته می
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باشید. به فیلد نام  را به این کار اختصاص داده Text1فیلدی اختصاصی برای توضیح در نظر بگیرید. فرض کنید 

توانیم به  سازیم. اکنون می دهیم و آیتمی برای نمایش آن در گانت می اختصاص می GanttDescمناسبی مانند 

ها که مایل باشیم مقدار دهیم، تا مقدار بالفاصله در نمودار نمایش داده شود  هرکدام از آیتم GanttDescفیلد 

 (.25-36)شکل 

 
 توضیح به نمودار گانت، با استفاده از فیلدهای اختصاصی: اضافه کردن 25-36شکل 

 ها مخفی کردن میله

های مختلف استفاده  توانید از روش گاهی الزم است که میله یک یا چند آیتم را نمایش ندهید. در این حالت می

راه دیگر  ها را ویرایش کرده، حذف کنید. کنید. یک روش که چندان اصولی نیست، این است که میله آن آیتم

 ها را هم بر همان اساس تنظیم کنید. ها فیلدی اختصاصی ساخته و میله این است که برای آن آیتم
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راه حلی برای این کار در نظر گرفته شده است که با وجود آن نیازی به استفاده از روش دوم نخواهد  Projectدر 

باشد، در نمودار  Yesآن  Hide Barیتمی که مقدار را به جدول اضافه کنید. هر آ Hide Barتوانید فیلد  بود. می

 گانت نمایش داده نخواهد شد.

 اضافه کردن شکل و تصویر

 توانید به نمودار گانت شکل و تصویر نیز اضافه کنید.  می

بازگردید و آن را  Projectکنید، به  Copyافزار مبدا  برای اضافه کردن تصویر، تصویر مورد نظر خود را در نرم

Paste  میانبر(Ctrl+Vکنید. با این کار تصویر در نمودار قرار می )  (.25-37گیرد )شکل 
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 : قرار دادن تصویر در نمودار گانت25-37شکل 
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ها  توانید با گیره های اطراف آن نمایش داده شود. می توانید روی تصویر کلیک کنید تا انتخاب و گیره اکنون می

جابجا کردن تصویر، روی آن کلیک کرده، آن را به محل مورد نظر بکشید  اندازه تصویر را تغییر دهید. برای

 (.25-38)شکل 

 
 : تنظیم اندازه و محل تصویر25-38 شکل

را انتخاب  Propertiesشود  برای تنظیم محل قرارگیری تصویر، روی آن کلیک راست کرده، از منویی که باز می

 باز شود. 25-39کنید تا کادر محاوره شکل 
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 : کادر محاوره تنظیم محل قرارگیری تصویر25-39کل ش

شود. در  فرض نسبت به محور زمانی تعیین می شود، محل تصاویر به طور پیش همانطور که در شکل نیز دیده می

 Attachتوانید گزینه  کند. اگر مایل باشید می ها تغییر نمی گیری با جابجا شدن فعالیت چنین حالتی، محل قرار

to task انتخاب کنید تا محل قرارگیری نسبت به فعالیت مشخص شود. پس از انتخاب گزینه، شماره فعالیت  را

مورد نظر خود را وارد کنید و مشخص کنید که محل تصویر نسبت به شروع یا پایان فعالیت تنظیم شود. در این 

 (.25-41بندی فعالیت عوض شود، محل شکل نیز اصالح خواهد شد )شکل  حالت وقتی زمان
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 : تنظیم محل تصویر نسبت به فعالیت25-41شکل 

 (.25-41در حالت معمول، تصاویر روی عناصر نمایشی قرار دارند )شکل 

 
 : تصاویر روی عناصر نمایشی نمودار قرار دارند.25-41شکل 

نید تا به پشت را انتخاب ک Order| Send to Backتوانید روی تصویر کلیک راست کرده،  اگر مایل باشید می

 (.25-42عنصر نمایشی منتقل شود )شکل 

 
 : انتقال تصویر به پشت عنصر نمایشی25-42 شکل

 (.25-43کلیک کنید )شکل  Format| Drawingبرای ترسیم اشکال روی 
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 : ابزارهای ترسیم اشکال25-43شکل 

است که برای قرار  Textboxجود، توانید اشکال را انتخاب کرده، ترسیم کنید. یکی از اشکال مو پس از آن می

و یک  Textboxدهد که یک  نمودار را در حالتی نمایش می 25-44رود. شکل  های متنی به کار می دادن توضیح

 اند. فلش به آن اضافه شده



   

 

 نماها یساز ی: اختصاص25فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 711صفحه 

 
 : اضافه کردن سایر اشکال به نمودار25-44شکل 

که در قسمت قبل توضیح داده شد تنظیم اگر الزم است که شکل نسبت به فعالیت جابجا شود، آن را به روشی 

شود به  ای که باز می ها کلیک راست کرده، در کادر محاوره های عناصر، روی آن کنید. برای تنظیم خصوصیت

 (.25-45بروید )شکل  Line & Fillزبانه 
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 های شکل : تنظیم25-45شکل 

 ها سایر تنظیم

نمودار گانت کلیک راست کرده، از منویی که باز  ها، روی قسمتی خالی از برای مشخص کردن سایر تنظیم

 (.25-46را انتخاب کنید )شکل  Layoutشود  می
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 های نمودار گانت : سایر تنظیم25-46شکل 

بندی نمایش  ، قالبDate Formatکند. کادر بازشوی  قسمت باالی کادر، چگونگی نمایش روابط را مشخص می

هایی که مقدار فیلدهای  رود که در عناصر نمایشی از متن زمانی به کار میبندی  دهد. این قالب تاریخ را نشان می

 شود. تعیین می Bar heightها در کادر بازشوی  دهند استفاده کرده باشید. ارتفاع میله حاوی تاریخ را نشان می

آن نمایش های یک خالصه فعالیت در میله  تعیین کنید که زیرمجموعه Rollupتوانید با تنظیم فیلدهای  می

 Always rollتوانید گزینه  ها بیافتد، می داده شوند. اگر مایل باشید که این اتفاق در مورد تمام خالصه فعالیت

up Gantt Bars  را فعال کنید. در این حالت اگر گزینهHide rollup bars when summary expanded  فعال
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شوند که خالصه فعالیت بسته  فعالیت نمایش داده می ها روی میله خالصه های فعالیت باشد، فقط زمانی میله

 شده باشد.

شود به  فعال باشد، مدت زمانی که به صورت گرافیکی نمایش داده می Round bars to whole daysاگر گزینه 

 روز گرد خواهد شد.

 ها نمایش داده نخواهد شد. های میله فعال نباشد، شکستگی Show bar splitsاگر گزینه 

را غیر فعال کنید،  Show drawingsانید در نمودار گانت عکس نیز قرار دهید، در این حالت اگر گزینه تو می

 تصاویر گفته شده نمایش داده نخواهند شد.

 ای نماهای شبکهسازی  اختصاصی

 بندی نما وجود دارد که از این قرارند: ای ابزارهای مختلفی برای قالب نماهای شبکه Formatدر زبانه 

 Summary Tasks: ها در  کند. معموال خالصه فعالیت ها را فعال یا غیر فعال می نمایش خالصه فعالیت

ها را مخفی  دهند آن شوند، در نتیجه برخی افراد ترجیح می نمودار به شیوه مناسبی نمایش داده نمی

 کنند.

 Progress Marks :د. اگر نمایش میزان کن ها را فعال یا غیر فعال می نمایش میزان پیشرفت فعالیت

هایی که تکمیل  هایی که آغاز شده باشند با یک خط مورب و فعالیت پیشرفت فعال باشد، کادر فعالیت

 (.25-47شوند )شکل  باشند با دو خط، مشخص می شده
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 اند. شده : دو فعالیت باال آغاز نشده، فعالیت وسط آغاز شده و در حال انجام است، دو فعالیت پایین تکمیل25-47شکل 

 Project Summary Task: کند. دهد یا مخفی می خالصه فعالیت پروژه را نمایش می 

 Link Labels: (.25-48شود )شکل  ها نمایش داده می اگر فعال باشد نوع روابط روی فلش 

 
 ای : نمایش نوع روابط در نمای شبکه25-48شکل 
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 Straight Links: (.25-49شوند )شکل  ایش داده میاگر فعال شود روابط با خطوط مایل نم 

                
 : دو حالت مختلف برای نمایش روابط25-49شکل 

 Collapse Boxes :ها با کادرهای کوچک نمایش داده خواهند شد  اگر این دکمه را فعال کنید، فعالیت

 شود. ها نمایش داده می فعالیت ID(. در این کادرها فقط 25-51)شکل 
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 ها با استفاده از کادرهای کوچک نمایش فعالیت: 25-51شکل 

 باز شود. 25-51کلیک کنید تا کادر محاوره شکل  Layoutبرای تنظیم جانمایی، روی 
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 ای های نمایش نمای شبکه : تنظیم25-51شکل 

ه اگر قصد دارید که محل قرارگیری کادرهای نمودار را به طور دستی تنظیم کنید تا نمودار ظاهر بهتری داشت

ها  را فعال کنید. در این حالت برای جابجا کردن کادرها روی آن Allow manual box positioningباشد، گزینه 

 (.25-52گر را به محل جدید بکشید )شکل  کلیک کرده، بدون رها کردن کلید ماوس، اشاره
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 : جابجا کردن کادر به طور دستی25-52شکل 

فعال شده باشد، وقتی روی فعالیتی  Automatically position all boxesاگر به جای گزینه گفته شده، گزینه 

 گر ماوس را بکشید، رابطه جدیدی تعریف خواهد شد. کلیک کنید و اشاره

 در ریبون فعال خواهند شد. Layout Nowو  Alignدر حالت تنظیم دستی دو گزینه 

های  ریبون کلیک کنید تا گزینه Alignروی دکمه  توانید ها را انتخاب کرده باشید، می وقتی تعدادی از فعالیت

 (.25-53ها در اختیارتان قرار گیرند )شکل  ترازبندی فعالیت
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 های ترازبندی کادرها گزینه : 25-53شکل 

نیز فعال خواهد بود و اگر روی آن کلیک کنید جانمایی به صورت خودکار  Layout Nowدر حالت دستی دکمه 

 انجام خواهد شد.

است که شیوه ترازبندی خودکار  Arrangementوجود دارد، گزینه  Layoutدیگری که در کادر محاوره قسمت 

 (.25-54کند )شکل  ها را مشخص می فعالیت
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 های ترازبندی خودکار : گزینه25-54شکل 

کند.  ها را از باال به پایین و چپ به راست مرتب می است، که فعالیت Top Down From Leftفرض  گزینه پیش

توانید انتخاب کنید. اگر ترازبندی خودکار فعال نباشد، تغییر  های دیگر را که مایل باشید نیز می هرکدام از گزینه

 گزینه تاثیری نخواهد داشت. 

 (.25-55تر ترازبندی وجود دارد )شکل  هایی برای تنظیم دقیق گزینه Arrangementدر زیر گزینه 

 
 ر ترازبندیت های دقیق : تنظیم25-55شکل 

توانید با  های مختلف هم اندازه نباشند. می زمانی کاربرد دارند که کادرهای فعالیت Alignmentهای  گزینه

Spacing ،Height  وWidth .فاصله بین کادرها را مشخص کنید 

 های زیر وجود دارند: ترِ کادر محاوره گزینه های پایین در قسمت
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 Show summary task: کند. ها را مشخص می ن یا نشدن خالصه فعالیتنمایش داده شد 

 Keep tasks with their summaries: هایشان نمایش  ها همراه خالصه فعالیت اگر فعال باشد، فعالیت

 داده خواهند شد.

 Adjust for page breaks: گیرند که هیچکدام به دو یا چند  اگر فعال باشد، کادرها طوری قرار می

 صفحه خرد نشوند.

 (.25-56کند )شکل  شیوه نمایش روابط را مشخص می Link Styleت قسم

 
 Link Styleهای گروه  : تنظیم25-56شکل 

های غیر مورب و مورب  ها به ترتیب از خط است که برای نمایش خط Straightیا  Rectilinearاولین تنظیم 

ها پیکان نخواهند داشت. مشکل اصلی  طرا غیر فعال کنید، انتهای خ Show arrowsکند. اگر گزینه  استفاده می

 نیازی مشخص نخواهد شد.  نیازی و پس این حالت این است که پیش

 شود. ها نمایش داده می را فعال کنید، نوع روابط در کنار خط Show link labelsاگر گزینه 

 (.25-57کند )شکل  های نمایش دهنده روابط را مشخص می رنگ خط Link Colorقسمت 
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 Link Colorهای گروه  : تنظیم25-57شکل 

نیاز خود خواهد  را انتخاب کنید، هر خط به رنگ کادر فعالیت پیش Match predecessor box borderاگر گزینه 

توانید دو رنگ مختلف برای مشخص کردن رنگ روابط بحرانی و غیر بحرانی مشخص  بود. در غیر این صورت می

 کنید.

 های زیر وجود دارند: گزینه Diagram Optionsدر قسمت 

 Background Color: کند. زمینه را مشخص می رنگ پس 

 Background Pattern: کند. زمینه را مشخص می الگوی پس 

 Show page breaks:  ،اگر فعال باشدPage Breakچین نمایش داده خواهند شد. ها با خط 

 Mark in-progress and complete: ها با یک یا دو خط مورب روی  عالیتاگر فعال باشد، پیشرفت ف

 شود. کادر نمایش داده می

 Hide all fields except ID: ها با کادرهای کوچکی که فقط  اگر فعال باشد، فعالیتID  را نشان

 دهند نمایش داده خواهند شد. می

برای دسترسی به این  های شیوه نمایش کادرها نیز وجود دارند. ، تنظیمLayoutهای کادر محاوره  عالوه بر تنظیم

را انتخاب کنید. با این کار کادر  Bar Stylesشود  ها، روی نما کلیک راست کرده، از منویی که باز می گروه تنظیم

 باز خواهد شد. 25-58محاوره شکل 
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 Bar Styles: کادر محاوره 25-58شکل 

ند، وجود دارد. هرکدام از عناصر را که شو در باال و سمت چپ کادر، لیستی از عناصری که در نما نشان داده می

های آن در پایین کادر در اختیارتان قرار خواهند گرفت.  نمایش آن در سمت راست و تنظیم انتخاب کنید، پیش
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هایی که بحرانی نیستند، گزینه  های معمولی، یعنی فعالیت به عنوان مثال، برای تنظیم شیوه نمایش فعالیت

Noncritical ید. را انتخاب کن 

کنند.  هایی هستند که اطالعات کادر را مشخص می های نمایشی دارد. گروه اول، تنظیم هر عنصر دو گروه تنظیم

 کنند. ها، مشخصات نمایشی کادر را مشخص می گروه دوم تنظیم

های نمایشی کادر عنصری که انتخاب شده است، به قسمت پایین کادر محاوره مراجعه کنید )شکل  برای تنظیم

59-25.) 

 
 های مربوط به رنگ کادر : تنظیم25-59شکل 

 (.25-61کند )شکل  ، شکل کادر را مشخص میShapeگزینه 
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 : انتخاب شکل کادر25-61شکل 

 قابل انتخاب است.  Widthکند. ضخامت حاشیه در کادر بازشوی  رنگ حاشیه را مشخص می Colorگزینه 

به ترتیب نمایش داده شدن یا نشدن  Show vertical gridlinesو  Show horizontal gridlinesهای  گزینه

 کنند. ها فیلدهای مختلف را از هم جدا می کند. این خط های افقی و عمودی داخل کادر را مشخص می خط

 زمینه کادر وجود دارد. نیز دو گزینه برای تعیین رنگ و الگوی پس Backgroundدر قسمت 

شود. در این قسمت  مشخص می Data Templateایش داده شود، در قسمت فیلدهایی که قرار است در کادر نم

توانید گزینه مورد نظر  شوند و می یک کادر بازشو وجود دارد که انواع الگوهای موجود در آن نمایش داده می

 (.25-61خود را در آن انتخاب کنید )شکل 
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 : الگوهای تعریف شده25-61شکل 

نمایش دیده خواهند شد.  اب کنید، فیلدهای تعریف شده در آن الگو در قسمت پیشهرکدام از الگوها را که انتخ

 های موجود از این قرارند: گزینه

 

 Standardگزینه 

 

 Costگزینه 

 

 Earned Valueگزینه 
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 Externalگزینه 

 

 Inserted Projectگزینه 

 

 Milestoneگزینه 

 

 Milestoneگزینه 

 

 Trackingگزینه 
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 WBSگزینه 

 

 Workگزینه 

کنید، باید فقط به فیلدهای داخل کادر توجه کنید؛ شکل آن با  توجه داشته باشید که وقتی الگو را انتخاب می

الگوی  25-62شوند. به عنوان مثال شکل  های دیگری که پیش از این توضیح داده شد مشخص می گزینه

 Barهای پایین کادر محاوره  دهد. این دو حالت با تنظیم گزینه ها را در دو حالت مختلف نشان می ستون مایل

Styles .تنظیم شده است 

    
 ها ستون : دو حالت مختلف نمایش الگوی مایل25-62شکل 

کلیک  More Templatesتوانید روی دکمه  اگر هیچکدام از الگوهای تعریف شده مطابق نیازهایتان نباشند، می

 باز شود. 25-63ل کنید تا کادر محاوره شک
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 : الگوهای نمایش کادرهای شبکه25-63شکل 

نمایش داده  Bar Stylesتمام الگوهایی که در لیست این کادر وجود داشته باشند، در کادر بازشوی کادر محاوره 

کلیک کنید. به  Newتوانید در این قسمت الگوهای جدید بسازید. برای ساخت الگوی جدید روی  شود. می می

کلیک  Copyتوانید یکی از الگوهایی که به الگوی مورد نظرتان نزدیک باشد را انتخاب کرده، روی  آن میجای 
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 25-64کنید تا الگوی جدید بر اساس آن ساخته شود. با انجام هرکدام از کارهای گفته شده، کادر محاوره شکل 

 باز خواهد شد.

 
 : کادر محاوره تنظیم الگو25-64شکل 
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 لف از این قرارند:های مخت گزینه

 Template name: کند. نام الگو را مشخص می 

 Show data from task ID: روند را  نمایش فیلدها به کار می این کادر بازشو مقادیری که برای پیش

 کند و تاثیری روی عملکرد کادر نخواهد داشت. مشخص می

 باز خواهد شد. 25-65کلیک کنید، کادر محاوره شکل  Cell Layoutوقتی روی دکمه 

 
 ها های سلول : تنظیم25-65شکل 

 کند.  های کادر را مشخص می ها و ستون دو گزینه اول به ترتیب تعداد ردیف

تعیین  Standardشود. این اندازه نسبت به اندازه موجود در الگوی  تعیین می Cell widthطول نسبی کادر در 

 شود. می
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را انتخاب کنید،  Do not merge blank cellsشود. اگر گزینه  تعیین میهای خالی  در پایین کادر عملکرد سلول

 Merge blank cells withهای خالی به همان صورت رها خواهند شد؛ در غیر این صورت با انتخاب گزینه  سلول

cell to the leftهای خالی با سلول سمت چپ خود ادغام خواهند شد. ، سلول 

نمایش  Data Template Definitionها در کادر محاوره  نمایش سلول ه شده، پیشهای گفت بعد از تنظیم گزینه

 داده خواهند شد. 

ها وجود دارد. در این جدول به ازای هر سلول کادر،  در میانه کادر محاوره، جدولی برای تعیین محتوای سلول

ر است در آن نمایش داده شود را های جدول را انتخاب کرده، فیلدی که قرا توانید سلول سلولی وجود دارد. می

 انتخاب کنید.

-66شوند )شکل  های جدول که انتخاب شده باشند، در پایین جدول نشان داده می های هرکدام از سلول تنظیم

25.) 

 
 ها های سلول : تنظیم25-66شکل 

 ها از این قرارند: تنظیم
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 Font: د.کن فونت، اندازه و رنگ متن سلول انتخاب شده را مشخص می 

 Limit cell text to: روند را مشخص  هایی که برای نمایش محتوای آن سلول به کار می تعداد خط

 کند. می

 Horizontal alignment: کند. ترازبندی افقی متن را مشخص می 

 Vertical alignment: کند. ترازبندی عمودی متن را مشخص می 

 Show label in cell: شود. عنوان  ای فیلد، عنوانی نیز برای آن وارد میاگر فعال باشد، عالوه بر محتو

توانید عنوان دیگری را در کادر روبروی آن  فرض نام فیلد است، ولی اگر مایل باشید می به طور پیش

 وارد کنید.

 Date format: بندی نمایش تاریخ در این فیلد قابل تعریف  اگر محتوای فیلد از نوع تاریخ باشد، قالب

 خواهد بود.

توانید شیوه نمایش انواع عناصر را تعیین کنید. در این حالت عناصر به طور کلی تنظیم  این ترتیب میبه 

ها کلیک راست  توانید به جای روش گفته شده، روی یکی از کادر خواهند شد. با این حال، اگر مایل باشید می

 باز شود. 25-67اوره شکل را انتخاب کنید تا کادر مح Format Boxشود  کرده، از منویی که باز می
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 بندی کادر یا کادرهای انتخاب شده کادر محاوره قالب  :25-67 شکل

های موجود در کادرهای توضیح داده شده است،  های این کادر که مشابه گزینه توانید با گزینه در این حالت می

 اب شده بود تغییر خواهد کرد.بندی کادری که انتخ بندی کادر را تعیین کنید. در این حالت فقط قالب قالب
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 Resource Graphنمای سازی  اختصاصی

-68شوند، روی آن کلیک راست کنید تا منوی میانبر شکل  برای تعیین اطالعاتی که در نمودار نمایش داده می

 باز شود. 25

 
 : انواع اطالعا  قابل نمایش در نمودار25-68شکل 

گزینه را انتخاب کرده باشید، حداکثر تخصیص منبع در هر دوره است. اگر این  Peak Unitsفرض  گزینه پیش

 شود.  شود. هر دوره زمانی با یک میله نمایش داده می زمانی، نمایش داده می
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 های منبع است. های جدول، هرکدام متناظر با یکی از فیلدهای تخصیص سایر گزینه

هایی که  شود و تنظیم ای که باز می د. کادر محاورهرا انتخاب کنی Gridlinesهای نمودار، گزینه  برای تنظیم خط

 باشند. گیرند، مانند آنچه در مورد نمودار گانت توضیح داده شد می در اختیارتان قرار می

 باز خواهد شد. 25-69را از منوی میانبر انتخاب کنید، کادر محاوره شکل  Bar Stylesاگر گزینه 
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 Bar Styles: کادر محاوره 25-69شکل 

 های مختلف تعیین کنید. ها را در حالت توانید شیوه نمایش میله های این کادر می ا استفاده از گزینهب

در سمت چپ نما، کادری وجود دارد که نام منبعی که اطالعاتش در نمودار نشان داده شده است را مشخص 

 بع انتخاب خواهند شد.های رو به پایین و باالی صفحه کلید را بفشارید، سایر منا کند. اگر فلش می
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 Resource Usageو  Task Usageنماهای سازی  اختصاصی

 شود. باز می 25-71مند کلیک راست کنید، جدول شکل  اگر روی جدول زمان

 
 مند : منوی میانبر جدول زمان25-71شکل 

کردن روی فیلدهایی توانید با کلیک  اند. می مند لیست شده فرض برخی از فیلدهای زمان در این منو به طور پیش

اند، با  ها را نمایش دهید. فیلدهایی که در حال حاضر در جدول نمایش داده شده که عالمت تایید ندارند، آن

 ها کلیک کنید جدول حذف خواهند شد. اند و اگر روی آن عالمت تایید مشخص شده

این منو نمایش داده شده است.  وجود دارند بیش از تعدادی هستند که در Projectمندی که در  فیلدهای زمان

 باز شود. 25-71کلیک کنید تا کادر محاوره شکل  Detail Stylesبرای دسترسی به سایر فیلدها، روی 
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 مند : لیست کامل فیلدهای زمان25-71شکل 

اند و لیست سمت راست فیلدهایی که  مندی که در جدول نمایش داده نشده لیست سمت چپ فیلدهای زمان

های  ها، گزینه مورد نظر را انتخاب کرده، روی دکمه کند. برای مدیریت آن اند را مشخص می ده شدهنمایش دا

Show  یاHide  .کلیک کنید 

کند. برای تغییر  مند مشخص می ها را در جدول زمان ترتیب فیلدها در لیست سمت راست، ترتیب نمایش آن

 دار سمت راست کلیک کنید تا به باال یا پایین برود. ی فلشها ترتیب، گزینه مورد نظر را انتخاب کرده روی دکمه

های موجود در پایین کادر محاوره را  برای تنظیم شیوه نمایش هریک از فیلدها، روی آن کلیک کرده، تنظیم

 ها از این قرارند: تغییر دهید. تنظیم
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  دکمهChange Font: نوشته را تعیین کنید. توانید فونت، اندازه و رنگ با استفاده از این قسمت می 

 Cell background: کند. زمینه فیلد را مشخص می رنگ پس 

 Pattern: کند. زمینه فیلد را مشخص می الگوی پس 

 Show in menu:  اگر فعال باشد، گزینه مربوط به فیلد در منوی میانبری که با کلیک راست روی

 شود، نمایش داده خواهد شد. مند باز می جدول زمان

 (.25-72بروید )شکل  Detail Stylesتنظیم مشخصات کلی، به زبانه برای  

 
 مند های کلی مربوط به نمایش فیلدهای زمان تنظیم  :25-72شکل 
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 ها از این قرارند: تنظیم

 Align details data: کند. ها را مشخص می ترازبندی محتوای سلول 

 Display detail header column:  اگر مقدارYes ب کنید، ستونی در سمت چپ جدول قرار را انتخا

را انتخاب کنید، چنین ستونی  Noدهد. اگر مقدار  ها )یعنی فیلدها( را نشان می ردیف  گیرد و عنوان می

را انتخاب کنید، در صورتی که فقط یک فیلد نمایش داده  Automaticوجود نخواهد داشت. اگر گزینه 

 شود. د و در غیر این صورت نمایش داده میشو شده باشد، ستون عنوان نمایش داده نمی

 Repeat details header on all assignment rows: مند در  اگر فعال نباشد، عنوان فیلدهای زمان

 ها نمایش داده نخواهد شد. های مربوط به تخصیص ردیف

 Display short detail header names: ایش داده اگر فعال باشد، نام فیلدها به طور خالصه شده نم

 شود تا نیاز به پهنای ستون کمتری داشته باشند. می

باز  Timescaleمند، روی نوارهای باالی آن دابل کلیک کنید تا کادر محاوره  برای تنظیم واحد زمان جدول زمان

 شود. عملکرد این کادر محاوره دقیقا مانند کادر محاوره هم نامش در نمودار گانت است.

 Team Plannerنمای سازی  اختصاصی

 (.25-73سازی وجود دارد )شکل  ابزارهای مختلفی برای اختصاصی Formatدر زبانه 
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 Team Plannerنمای  Format: زبانه 25-73شکل 

 (.25-74کند )شکل  ارتفاع نوارها را مشخص می Text Linesگزینه 

      
 واحد )سمت چپ( 4واحد )سمت راست( و  1: ارتفاع 25-74شکل 

های  های راهنما است و مانند گزینه بندی متن و خط برای تنظیم قالب Gridlinesو  Text Styleهای  گزینه

 کنند. مشابهشان در نماهای دیگر عمل می

را انتخاب کنید. در منویی  Format| Styles| Selected Tasksها را انتخاب کرده،  توانید تعدادی از تخصیص می

توانید  ها وجود دارد. به این ترتیب می زمینه و حاشیه میله تعیین رنگ پس شود دو گزینه برای که باز می

 (.25-75های خاصی را متمایز شده نمایش دهید )شکل  تخصیص
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 های متمایز زمینه ها با پس : نمایش برخی تخصیص25-75شکل 

 ها وجود دارد: بندی میله پنج گزینه دیگر نیز برای قالب Format| Stylesدر 

 Auto Scheduled: شوند ریزی می هایی که خودکار برنامه فعالیت 

 Manually Scheduled: شوند ریزی می هایی که دستی برنامه فعالیت 

 Actual Work: کار واقعی 

 External Tasks: های خارجی فعالیت 

 Late Tasks: های به تاخیر افتاده فعالیت 
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 : چاپ نماها۲۶فصل 

ها تهیه کنید و آن را در اختیار دیگران بگذارید.  ای چاپی از برنامه ت که نسخهاحتماال در برخی شرایط الزم اس

ها کمک بگیرید. در این فصل چاپ نماها را بررسی  توانید نماها را چاپ کنید یا از گزارش برای این منظور می

 خواهیم کرد. 

 مفاهیم کلی

که نما را به شیوه مناسب تنظیم کنید،  از اینسازی نماها آشنا شدید. بعد  پیش از این با انتخاب و اختصاصی

توانید آن را چاپ کنید. نکته مهمی که باید توجه داشته باشید این است که در هر زمان فقط یک نما چاپ  می

 شود و نماهای دوتایی به صورت ترکیبی چاپ نخواهند شد.  می

تر است. هرگاه روی  چپ نمای فعال پررنگ وقتی نمایی ترکیبی باز باشد، یکی از دو نما فعال است. نوار سمت

 یکی از دو نما کلیک کنید، فعال خواهد شد. وقتی نمایی ترکیبی را چاپ کنید، نمای فعال چاپ خواهد شد.
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بندی خاصی داشته باشید که برای چاپ مناسب نباشد. در این  ممکن است برای انجام کارهایتان نیاز به قالب

های مختلف ذخیره کنید تا هر باز نیاز به  وتی برای چاپ و کار بسازید و با نامتوانید نماهای متفا صورت می

 ها نداشته باشید. سازی آن اختصاصی

 نمایش چاپ پیش

را اجرا کنید یا  File| Printنمایشِ آن است. برای این کار  اولین قدم برای تنظیم شیوه چاپ، دیدن پیش

 را خواهید دید. 26-1ای مشابه صفحه شکل  ن صورت صفحهرا بفشارید. در ای Ctrl+Pکلیدهای میانبر 

 
 : صفحه چاپ26-1شکل 
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در آن محل قرار  Print Previewنمایش دکمه  نمایش است. اگر به جای پیش سمت راست صفحه محل پیش

 نمایش ارائه شود.  گرفته است، روی آن کلیک کنید تا پیش

نمایش  ها کلیک کنید پیش دارد که وقتی روی آن دار وجود هایی جهت پایین و سمت راست صفحه دکمه

 های دیگر دیده خواهند شد. صفحه

تر نمایش داده خواهد شد. وقتی دوباره روی آن کلیک کنید،  نمایش کلیک کنید، در اندازه بزرگ اگر روی پیش

 به اندازه قبلی باز خواهد گشت.

ها در اندازه  نمایش د کلیک کنید تا ترکیب پیشکه پایین و سمت راست صفحه قرار دار توانید روی دکمه  می

 تر نشان داده شوند. کوچک

 خروج از صفحه چاپ

که باال و سمت چپ  صفحه کلید را بفشارید یا روی دکمه  Escنمایش چاپ کلید  برای خروج از پیش

 صفحه قرار دارد کلیک کنید.

 های عمومی چاپ تنظیم

شود. وقتی روی آن  مشخص می Printerاست. چاپگر در قسمت  اولین تنظیمی که باید مشخص کنید، چاپگر

توانید گزینه مناسب را انتخاب کنید.  شود و می کلیک کنید لیستی از چاپگرهای معرفی شده نمایش داده می

گیرد را چاپگری که در این قسمت  هایی که برای چاپ در اختیارتان می فراموش نکنید که محدوده اندازه کاغذ

 کند. کنید تعیین می انتخاب می
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های مختلفی  تنظیم دیگر اندازه کاغذ است. گزینه آن پایین صفحه قرار دارد. وقتی روی آن کلیک کنید اندازه

 شوند.  انتخاب شده قابل استفاده هستند نمایش داده می که در چاپگرِ

ها  دهد. تنظیم یارتان قرار میهای چاپی را در اخت لیست بازشویی وجود دارد که انواع تنظیم Settingsدر قسمت 

 از این قرارند:

 Print Entire Projectها ها و تاریخ : تمام صفحه 

 Print Specific Datesها ها و محدوده خاصی از تاریخ : تمام صفحه 

 Print Specific Pagesها ها و محدوده خاصی از صفحه : تمام تاریخ 

 Print Specific Dates and Pages ها ها و تاریخ از صفحه: محدوده خاصی 

 Notesکند ها را هم چاپ می : یادداشت 

 All Sheet Columnsشوند و در غیر  هایی که در نما باز باشند چاپ می : اگر فعال باشد تمام ستون

هایی که باز باشند و دیده شوند چاپ خواهند شد. این گزینه فقط در چاپ  این صورت فقط ستون

 جدول داشته باشند.نماهایی فعال خواهد بود که 

 Left Column of pages onlyها در بیشتر از یک  ها یا پهنای گانت زیاد باشد، ردیف : اگر تعداد ستون

ستون چاپ خواهند شد. در این حالت اگر این گزینه را فعال کرده باشید فقط اولین ستون نما چاپ 

 خواهد شد. های نما و نمودار گانت صرف نظر  شود و از باقیمانده ستون می

های پایین گزینه تعیین کنید. البته  های محدود را انتخاب کنید، باید محدوده را در تنظیم وقتی یکی از گزینه

 ها به طور خودکار اصالح خواهند شد. ها را تغییر دهید نیز گزینه اگر تنظیم
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بودن کاغذ وجود دارد.  (portrait)یا عمودی  (Landscape)ای برای تعیین افقی  باالی گزینه اندازه کاغذ، گزینه

 شود تا محتوای چاپی در عرض جای گیرند. معموال از حالت افقی استفاده می

ها است. پیش  وجود دارد که برای تعیین محدوده صفحه … Pages … toهایی به صورت  در میانه صفحه گزینه

 دوده کمتری را هم مشخص کنید. توانید مح فرض این است که از اولین تا آخرین صفحه چاپ شود، ولی می

دار  وجود دارد که برای تعیین محدوده تاریخی نماهای تاریخ … Dates … toهای دیگری نیز به صورت  گزینه

 رود.  )مانند گانت( به کار می

 Page Setupتنظیم 

باز  26-2ل وجود دارد که وقتی روی آن کلیک کنید کادر محاوره شک Page Setupدر صفحه چاپ لینکی با نام 

 خواهد شد.
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 Page Setupاز کادر محاوره  Page: زبانه 26-2شکل 

ها، راهنماها و  توانید برای نماهای مختلف از سربرگ شود. در نتیجه می های هر نما جداگانه ذخیره می تنظیم

د ساخته، آن را توانید یک کپی از نمای مورد نظر خو های مختلفی استفاده کنید. حتا اگر مایل باشید می تنظیم

به شیوه متفاوتی برای چاپ تنظیم کنید، تا هر بار که کاربری قصد چاپ اطالعات را دارد، به نمای مناسب برود 

 ها را کنترل کند. و نیازی نباشد که تنظیم
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ه ها توضیح داد در تمام نماها وجود ندارند. در ادامه تمام تنظیم Page Setupهای  ها و حتا زبانه بعضی گزینه

 خواهند شد.

 از این قرارند: Pageهای زبانه  تنظیم

 Orientationکند. : افقی یا عمودی بودن کاغذ را مشخص می 

 Scaling: توانید با افزایش یا کاهش  کند. می مقیاس چاپ را مشخص میAdjust to تصویر را ریزتر یا ،

ست که اطالعات در چند برگ ترین فاکتور در تعیین مقیاس، این ا تر کنید. گاهی اوقات مهم درشت

 استفاده کنید.  Fit to، از قسمت Adjust toهای  توانید به جای تنظیم گیرند. در این حالت می جای می

 Paper Size: کند. اگر اندازه کاغذ مورد نظرتان در کادر بازشو وجود نداشته  اندازه کاغذ را مشخص می

 بی انتخاب نشده است. باشد، احتماال به این خاطر است که چاپگر مناس

 First page number: ها به دنبال  خواهد بود و سایر صفحه 1فرض اولین صفحه شماره  به طور پیش

های چاپ شده را داخل گزارش دیگری قرار دهید  شوند. اگر مایل باشید که نسخه گذاری می آن شماره

توانید  ارش قرار داشته باشند، میهای گز های آن بعد از شماره و به این خاطر الزم باشد که شماره

 شماره اولین صفحه را در این کادر مشخص کنید.

 دهد.  را نشان می Marginsزبانه  26-3شکل 
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 Margins: زبانه 26-3شکل 

 های این زبانه از این قرارند: گزینه

 Top ،Left ،Right  وBottom: خاطر ها به  کنند. حاشیه های چهار طرف کاغذ را مشخص می حاشیه

توانند از حدی کمتر باشند. توجه داشته باشید که یک طرف کاغذ در صحافی  محدودیت چاپگر نمی
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گیرد، در نتیجه بهتر است که برای آن طرف )سمت راست، چپ یا باال( حاشیه  گزارش قرار می

 بیشتری در نظر بگیرید.

 Border around: یر.کند که اطراف گزارش کادر داشته باشد یا خ مشخص می 

 دهد. را نشان می Headerزبانه  26-4شکل 
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 Header: زبانه 26-4شکل 

نمایش سربرگ است. سربرگ به سه قسمت راست،  وجود دارد که پیش Previewدر باالی زبانه، قسمتی به نام 

دارند که در میانه کادر قرار  Leftو  Right ،Centerهای  شود که هرکدام در یکی از زبانه وسط و چپ تقسیم می

ها و کادرهای پایین صفحه برای تنظیم هرکدام از سه قسمت گفته شده به کار  شود. سایر دکمه تنظیم می

 رود. می
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ها، ابتدا زبانه را انتخاب کنید. بعد از آن در کادر سفیدرنگ مربوط به آن قسمت  برای تنظیم هرکدام از قسمت

شوند.  خط متن محدود می 5ها به حداکثر  تمام قسمت کلیک کرده، متن را تایپ کنید. توجه داشته باشید که

افزار گرافیکی تهیه کرده، به  توانید تمام محتوا را در یک نرم اگر این محدودیت برایتان مشکل ایجاد کند، می

توانید فایل را در محل مناسب درج کنید تا کل محتوای آن  صورت فایل تصویری ذخیره کنید. پس از آن می

ای که در این موارد باید در نظر داشته باشید این است که تصویر تهیه شده کیفیت  ود. نکتهنمایش داده ش

 مناسبی داشته باشد.

کلیک کنید تا کادر  های مورد نظر خود را انتخاب کرده، روی دکمه  توانید بعد از نوشتن متن، قسمت می

های مختلفی استفاده  بندی ف متن از قالبهای مختل توانید برای قسمت بندی متن باز شود. می محاوره قالب

 کنید.

ای باز شده،  کلیک کنید. با این کار کادر محاوره برای درج تصویر، محل درج را انتخاب کرده، روی دکمه 

 کند.  محل و نام تصویر را از شما دریافت می

دور شکل کادری پررنگ اگر اندازه تصویر مناسب نیست، روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود. در این حالت 

شود؛ اگر چنین کادری وجود ندارد، دوباره روی تصویر کلیک کرده، بدون رها کردن کلید ماوس،  نمایش داده می

شوند.  های اطراف عکس نمایش داده می که کلید ماوس را رها کنید، گیره آن را کمی به اطراف بکشید. بعد از این

 پررنگ را گرفته، به جهات مختلف بکشید تا اندازه عکس تنظیم شود. های اطراف کادر توانید گیره اکنون می

 ها از این قرار است: کنند. عملکرد آن های پایین کادر، برخی فیلدهای پر کاربرد را درج می دکمه

 کند. : شماره صفحه را درج می دکمه 

 کند.  : تعداد کل صفحه را درج می دکمه 
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 کند : تاریخ جاری را درج می دکمه. 

 کند.  : زمان جاری را درج می دکمه 

 کند. : نام فایل را درج می دکمه 

شود، نه محتوای آن. در نتیجه دایما به روز خواهد شد و متن  توجه داشته باشید که در تمام موارد فیلد درج می

رگه در آن محل دهد. به عنوان مثال، اگر فیلد تاریخ را درج کنید، تاریخ زمان چاپ هر ب ثابتی را نمایش نمی

 چاپ خواهد شد. 

دهد که از  ای را نشان می نمونه 26-5شود. شکل  هر فیلد با گرامر مخصوصی به طور متنی در محل درج می

 فیلدهای مختلف استفاده کرده است.
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 استفاده از فیلدها  :26-5شکل 

ند. برای دسترسی به سایر فیلدها، از ده ها تعداد کمی از پرکاربردترین فیلدها را در اختیار کاربر قرار می دکمه

استفاده کنید. گزینه مورد نظر خود را در یکی از کادرهای گفته  Project fieldsیا  Generalکادرهای بازشوی 

توانید  روبروی آن کلیک کنید تا نتیجه در کادر اضافه شود. به عنوان مثال، می Addشده بیابید و روی دکمه 

BCWP ،BCWS  وACWP ه را در عنوان نمایش دهید تا وضعیت ارزش کسب شده پروژه به خوبی نمایش پروژ
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ریزی  توانید از فیلدهای درصد وزنی، یا فیلدهایی که میزان تطبیق واقعیت و برنامه داده شود. عالوه بر آن می

 دهند نیز استفاده کنید.  اولیه را نشان می

 26-6های دیگر را هم درج کنید. به عنوان مثال، شکل  هتوانید عالوه بر عناصر گفته شده، اشیای برنام می

 دهد که یک جدول اکسل در سربرگ درج شده است. وضعیتی را نشان می

 
 : درج جدول اکسل در سربرگ26-6شکل 
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 شوید.  البته متاسفانه در این حالت نیز به پنج خط محدود می

کند. البته تعداد  برگ را تنظیم می جای سربرگ، ته است، با این تفاوت که به Headerنیز مانند  Footerزبانه 

 شود. خطوط آن به جای پنج خط، به سه خط محدود می

 نمایش داده شده است. 26-7در شکل  Legendزبانه 
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 Legend: زبانه 26-7شکل 

رد. برگ سه قسمت دا شود. این قسمت نیز مانند سربرگ و ته برگ نمایش داده می باالی ته (Legend)راهنما 

 سه خط است.  تواند وجود داشته باشد، حداکثر تعداد خطوطی که در هر قسمت می

البته راهنما عالوه بر سه قسمت قابل تنظیم گفته شده، قسمت چهارمی هم دارد که بیشترین فضا را به خود 

دار، و دهد و در سمت راست هر سه قسمت گفته شده دارد. این قسمت برای نمایش راهنمای نمو اختصاص می
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ها  عناصر مشابه آن است. در مورد نمودار گانت، نامی که برای عناصر نمایشی انتخاب شده باشد در کنار شکل آن

 شود. نمایش داده می

 دهد.  های مختلف راهنما را نشان می برگ و قسمت جانمایی ته 26-8شکل 

 
 برگ های مختلف راهنما و ته : جانشانی قسمت26-8شکل 

 های زیر نیز وجود دارد: برگ است، با این تفاوت که تنظیم قسمت مانند سربرگ و ته های این تنظیم

 Legend On: ها چاپ شود، در هیچکدام چاپ نشود یا در  کند که راهنما در تمام صفحه تعیین می

 ای جداگانه چاپ شود. صفحه

 Width: فزایش این کند. با ا های قابل تنظیم سمت چپ را مشخص می این قسمت پهنای قسمت

 یابد. قسمت، فضای موجود برای راهنمای نمودار کاهش می

بندی راهنمای سمت راست باز  کلیک کنید، کادر محاوره تنظیم قالب Legend Labelsوقتی روی دکمه 

 شود. می

 نمایش داده شده است. 26-9در شکل  Viewزبانه 
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 View: زبانه 26-9شکل 

 های موجود از این قرارند: گزینه

 Print all sheet columns: هایی که در جدول نما وجود دارند چاپ  اگر فعال باشد، تمام ستون

 هایی که زیر نمودار قرار نگرفته باشند چاپ خواهند شد. شوند. در غیر این صورت فقط ستون می
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 Print first… columns on all pages:  یک اگر فضای افقی مورد نیاز نمودار بیش از آن باشد که در

توانید تعیین کنید که تعدادی  صفحه جای گیرد، در چند صفحه شکسته خواهد شد، در این حالت می

 های افقی تکرار شوند. های سمت چپ جدول در تمام صفحه از ستون

 Print notes: ها نیز چاپ خواهند شد. اگر فعال باشد، یادداشت 

 Print blank pages: چاپ نخواهند شد. های خالی اگر غیر فعال باشد، صفحه 

 Fit timescale to end of page: شود که در یک  اگر فعال باشد، محور زمانی طوری مقیاس داده می

ای به دست نخواهد آمد و  صفحه جای گیرد. البته اگر حجم محتوا از حدی بیشتر باشد چنین نتیجه

 تری برای محور زمان انتخاب کنید. های کوچک الزم است که مقیاس

 Print column totals: سازی خواهند شد. ها خالصه اگر فعال باشد، ستون 

 Print row totals for values within print date range: ها فقط برای  سازی اگر فعال باشد، خالصه

 هایی انجام خواهد شد که به طور کامل در محدوده چاپ قرار داشته باشد. قسمت

 های چاپگر تنظیم

نیز وجود دارد. وقتی روی آن کلیک کنید کادر محاوره  Printer Propertiesبا نام  در صفحه چاپ لینکی

های این کادر  گذارد. تنظیم هایی که خاص چاپگر باشد را در اختیارتان می شود و تنظیم های چاپگر باز می تنظیم

 اید. محاوره بستگی به چاپگری دارد که انتخاب کرده
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 های خارجی گزارش :۲7ل فص

Project آن تحول بزرگی  2113های ساده و نسبتا کم کاربرد بود. نسخه  از قدیم مجهز به تعداد زیادی گزارش

 های تصویری داخلی نیز هست.  های قدیمی مجهز به گزارش ها کرد و اکنون عالوه بر گزارش در حوزه گزارش

را در فصل بعد بررسی خواهیم  های جدید گزارشکنیم و  را مرور می Projectهای قدیمی  در این فصل گزارش

 کرد. 

 Projectانواع گزارش در 

 را به دو دسته کلی تقسیم کرد: Projectهای  توان خروجی می

 نماها 

 ها گزارش 
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کنند. به این معنی که به نمای مناسب  های مورد نیازشان را به نماها محدود می بسیاری از کاربران خروجی

 Excelافزارهای دیگری مانند  های خود نیز از نرم کنند. برای تهیه گزارش میروند و پس از تنظیم آن را چاپ  می

 وجود دارد. Projectهای متعددی نیز در  گیرند. با این حال گزارش کمک می

ها  شدند. این گروه گزارش نامیده می Reportsهای متنی بودند که  ، گزارشProjectهای  اولین گروه گزارش

 Visualهای تصویری که  گروه جدیدی از گزارش 2117شتند و به همین خاطر از نسخه های چندانی ندا قابلیت

Reports شدند به  نامیده میProject ها اطالعات را به  اضافه شدند. این گزارشExcel  وVisio کردند  ارسال می

 کشیدند. جا به تصویر می و در آن

های  ها گروه جدیدی از گزارش و به جای آنهای متنی به طور کامل حذف شدند  گزارش 2113در نسخه 

های بصری  ها اکثر قابلیت افزارهای خارجی نداشتند اضافه شدند. این گروه از گزارش تصویری که نیاز به نرم

Excel  را در داخلProject گذارند.  در اختیارتان می 

 بنابراین از این نسخه به بعد دو گروه گزارش در اختیار خواهیم داشت:

 های داخلی، که با عنوان  رشگزاReports اند معرفی شده 

 های خارجی، که با عنوان  گزارشVisual Reports اند معرفی شده 

شود که اطالعات را در  گفته می Projectهای  به آن دسته از گزارش (Visual Reports)های خارجی  گزارش

Excel  یاVisio وی ها ر کشند. برای استفاده از آن به تصویر میReport| Visual Reports  تا کادر کلیک کنید

 باز شود. 27-1محاوره شکل 
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 های تصویری : کادر محاوره گزارش27-1شکل 

وجود دارد. هرکدام را که غیر فعال  Visioو  Excelهای  در باالی گزارش دو گزینه برای مشخص کردن گزارش

 شد. ها حذف خواهند افزار از لیست های آن نرم کنید، گزارش
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 اند: های تصویری به شش گروه زیر تقسیم شده گزارش

 Task Usage 

 Resource Usage 

 Assignment Usage 

 Task Summary 

 Resource Summary 

 Assignment Summary  

 نیز وجود دارد Allای به نام  ها، زبانه ای در کادر محاوره وجود دارد. عالوه بر آن ها، زبانه به ازای هرکدام از گروه

 دهد. ها را نمایش می های تمام گروه که گزینه

 شوند. های تعریف شده در ادامه معرفی می گزارش

 Task Usageهای گروه  گزارش

 فقط یک گزارش دارد که از این قرار است: Task Usageگروه 

  گزارشCash Flow Reportد. کن ها را در اکسل ارائه می ریزی شده فعالیت : این گزارش هزینه برنامه

ریزی شده  نمایش داده شده است. این گزارش هزینه برنامه 27-2شود در شکل  نموداری که تهیه می

دهد. محور افقی  های عمودی( و تجمعی )قسمت خطی( نمایش می ای )میله فعلی را به صورت دوره

ن نمایش داده شده است. ای 27-3دهد. قسمت جدولی گزارش در شکل  های زمانی را نشان می دوره

 است و انعطاف پذیری فراوانی دارد.  Pivot Tableجدول از نوع 
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 Cash Flow: نمودار گزارش 27-2شکل 
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 Cash Flow: جدول گزارش 27-3شکل 
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 Resource Usageهای گروه  گزارش

 از این قرارند: Resource Usageهای گروه  گزارش

  گزارشCash Flow Reportده منابع را در ریزی ش : این گزارش هزینه برنامهVisio دهد.  نشان می

است و  Pivot Diagramنمایش داده شده است. این خروجی از نوع  27-4خروجی گزارش در شکل 

 های سمت چپ تغییر دهید. توانید اطالعات نمایش داده شده را با استفاده از تنظیم می

 
 Cash Flow Report: خروجی گزارش 27-4شکل 
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  گزارشResource Availability Report این گزارش میزان دسترسی منابع را در :Visio  نتیجه

 (.27-5دهد )شکل  می

 
 Resource Availability Report: گزارش 27-5شکل 

  گزارشResource Cost Summary Report این گزارش هزینه منابع را به تفکیک نوع در :Excel 

 (.27-7شوند )شکل  نیز ارائه می PivotTableاین اطالعات در یک (. 27-6دهد )شکل  نمایش می
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 : نمودار هزینه انواع منبع27-6شکل 
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 : جدول هزینه انواع منبع27-7شکل 

  گزارشResource Work Availabilityریزی شده منابع را در  : این گزارش اطالعات کار برنامه

شوند  یز نمایش داده مین PivotTable(. اطالعات در 27-8دهد )شکل  های مختلف نمایش می دوره

 (.27-9)شکل 
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 ریزی شده منابع : اطالعا  کار برنامه27-8شکل 
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 : جدول اطالعا  کار27-9شکل 

  گزارشResource Work Summary Reportکند  ای از هزینه منابع ارائه می : این گزارش خالصه

 داده شده است. شینما 27-11جدول گزارش در شکل (. 27-11)شکل 
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 Resource Work Summary Report: نمودار گزارش 27-11شکل 
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 Resource Work Summary Report: جدول گزارش 27-11شکل 

 Assignment Usageهای گروه  گزارش

 از این قرارند: Assignment Usageهای گروه  گزارش

  گزارشBaseline Cost Reportهای اولین  : این گزارش هزینه خط مبنا را به تفکیک خالصه فعالیت

 نمایش داده شده است. 27-13 گزارش در شکلجدول (. 27-12دهد )شکل  سطح برنامه نشان می
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 Baseline Cost Report: نمودار گزارش 27-12شکل 
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 Baseline Cost Report: جدول گزارش 27-13شکل 

  گزارشBaseline Reportهای  : این گزارش اطالعات خط مبنا را بر اساس تنظیمPivotDiagram 

 (.27-14دهد )شکل  نمایش می Visioمشخص شده در 
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 Baseline Report: خروجی گزارش 27-14شکل 

  گزارشBaseline Work Reportریزی شده در خط مبنا را به تفکیک  : این گزارش کار برنامه

رائه ا زین یاطالعات به صورت جدول(. 27-15دهد )شکل  های اولین سطح، نشان می فعالیت خالصه

 (.27-16)شکل  شوند یم
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 Baseline Work Report: خروجی گزارش 27-15شکل 
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 : جدول ارائه کننده اطالعا 27-16شکل 

  گزارشBudget Cost Reportهای زمانی مختلف نشان  : این گزارش هزینه خط مبنا را در دوره

 ست.نمایش داده شده ا 27-18 (. جدول این گزارش در شکل27-17دهد )شکل  می
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 Budget Cost Report: خروجی گزارش 27-17شکل 
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 جدول گزارش :27-18شکل 

  گزارشBudget Work Reportهای  ریزی شده خط مبنا را در دوره : این گزارش مقدار کار برنامه

 داده شده است. شینما 27-21جدول گزارش در شکل (. 17-19دهد )شکل  زمانی مختلف نشان می



   

 

 یخارج یها : گزارش27فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 784صفحه 

 
 Budget Work Reportر گزارش : نمودا27-19شکل 
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 Baseline Work Report: جدول گزارش 27-21شکل 

  گزارشEarned Value Over Timeکند  : این گزارش انواع اطالعات ارزش کسب شده را ارائه می

 داده شده است. شینما 27-22جدول گزارش در شکل (. 27-21)شکل 
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  Earned Value Over Time: خروجی گزارش 27-21شکل 
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 : جدول گزارش27-22شکل 

 Task Summaryهای گروه  گزارش

 از این قرارند: Task Summaryهای گروه  گزارش

  گزارشCritical Tasks Status Reportهای بحرانی را در  : این گزارش اطالعات فعالیتVisio 

 (.27-23دهد )شکل  نمایش می



   

 

 یخارج یها : گزارش27فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 788صفحه 

 
 Critical Tasks Status Report: گزارش 27-23شکل 

 Resource Summaryهای گروه  گزارش

 از این قرارند: Resource Summaryهای گروه  گزارش

  گزارشResource Remaining Work Reportمانده منابع را نشان  : مقدار کار انجام شده و باقی

 داده شده است. شینما 27-25جدول گزارش در شکل (. 27-24دهد )شکل  می
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 Resource Remaining Work Report: نمودار گزارش 27-24شکل 
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 Resource Remaining Work Report: جدول گزارش 27-25شکل 

 Assignment Summaryهای گروه  گزارش

 از این قرارند: Assignment Summaryهای گروه  گزارش

  گزارشResource Status Report این گزارش وضعیت و اطالعات منابع را در :Visio  نمایش

 (.27-26)شکل دهد  می
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 Resource Status Report: اطالعا  منابع در گزارش 27-26شکل 

-27دهد )شکل  نشان می Visioها را در  ای از اطالعات فعالیت : این گزارش خالصهTask Status Reportگزارش 

27.) 
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 Resource Status Report: خروجی گزارش 27-27شکل 

 Excelهای PivotTableکار با 

شوند، انعطاف پذیری فراوانی دارند و مهارت در به کار گیری  ساخته می Excelهای PivotTableتی که در اطالعا

مراجعه کنید؛ با این حال، موضو ع در این کتاب به  Excelها کامال الزم است. برای این مسئله باید به مراجع  آن

 شود. طور خالصه توضیح داده می

 (.27-28شوند )شکل  های آن سمت راست نمایش داده می نید، تنظیمکلیک ک PivotTableوقتی روی یک 
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 PivotTableهای  : تنظیم27-28شکل 
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نیز انواع لیست و فیلتر وجود دارد. معموال  PivotTableشوند، در  ها، که در ادامه توضیح داده می عالوه بر تنظیم

یا نام دیگری مشابه آن وجود دارد که برای  Typeسازد، فیلدی با نام  می Projectهایی که PivotTableدر باالی 

توانید  شود. در سمت راست فیلد آیکونی وجود دارد که می ای است که در جدول نمایش داده می تعیین نوع داده

 (.27-29روی آن کلیک کنید تا انواع داده نمایش داده شود )شکل 

 
 : انتخاب نوع داده جدول27-29شکل 

دارد. در این مثال، جدول منابع نشان داده  PivotTableاین لیست وجود دارد، بستگی به  ای که در انواع داده

شده است و در نتیجه انواع آن نیز، منابع کاری و مصرفی هستند. گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید تا 

را انتخاب  Select Multiple Itemsتوانید گزینه  اطالعات آن در جدول نمایش داده شوند. اگر مایل باشید می

 نمایش داده شده است تبدیل شود. 27-31کنید تا لیست به صورتی که در شکل 
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 Select Multiple Itemsانتخاب گزینه  : 27-31شکل 

 ها در جدول نمایش داده شود.  توانید بیش از یک آیتم را انتخاب کنید تا ترکیب اطالعات آن در این حالت می

 27-31فیلدها فلش کوچکی وجود دارد که وقتی روی آن کلیک کنید، لیست شکل  در سمت راست برخی از

 باز خواهد شد.
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 : لیست مقدارها27-31شکل 
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توانید مقدارهایی از فیلد که قرار است در جدول نمایش داده شوند را انتخاب کنید.  با استفاده از این لیست می

ای که اطالعات  توانید دوره دهد باز شده و می را نشان میکه زمان ستون اول  Yearدر این مثال لیست جدول 

 آن در جدول نمایش داده خواهد شد را مشخص کنید.

های  ها مانند عالمت در سمت چپ برخی از فیلدها، عالمت مثبت یا منفی وجود دارد. عملکرد این عالمت

ها نمایش داده شده و زمانی که  است. وقتی روی عالمت مثبت کلیک کنید، زیرمجموعه Projectمشابهشان در 

 (.27-32شوند )شکل  روی عالمت منفی کلیک کنید، مخفی می

             
 : نمایش و مخفی کردن اطالعا  زیرمجموعه27-32شکل 
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اند قابل تنظیم خواهند بود  وقتی روی قسمت اصلی جدول کلیک کنید، فیلدهایی که در آن نمایش داده شده

 (.27-33)شکل 

 
 : تنظیم فیلدهای جدول27-33 شکل

مراجعه کنید. تمام فیلدهایی که اطالعاتشان در  Choose fields to add to reportبرای تنظیم فیلدها به قسمت 

 شوند.  ها نمایش داده می جدول ثبت شده، در لیست وجود دارند، در حالی که معموال تعدادی کمی از آن

 Excelهای PivotChartکار با 

PivotChart ها نیز مانندPivotTableهای  پذیری فراوانی دارند. وقتی روی نمودار کلیک کنید، تنظیم ها انعطاف

 (.27-34شود )شکل  آن در سمت راست صفحه نمایش داده می
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 PivotChartهای  : تنظیم27-34شکل 

 (.27-35ند )شکل شو فیلدهایی که در نمودار نمایش داده شده باشند، در راهنمای باالی نمودار مشخص می
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 : راهنمای فیلدهای نمودار27-35شکل 

شوند.  ها نمایش داده می شود، در حالی که فقط برخی از آن معموال مقدار فیلدهای متعددی در نمودار ثبت می

 (.27-36برای تنظیم فیلدها، به لیست سمت راست مراجعه کنید )شکل 

 
 توانند نمایش داده شوند ده شده یا میفیلدهایی که در نمودار نمایش دا : 27-36شکل 

 (.27-37شود )شکل  ها نیز در نمودار نمایش داده می وقتی فیلدهای دیگری را انتخاب کنید، اطالعات آن
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 شوند. :  افزایش فیلدهایی که در نمودار نمایش داده می27-37شکل 

 اجعه کنید.ها، به مراجع مربوطه مرPivotChartبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 Visioهای PivotDiagramکار با 

 (.27-38شوند )شکل  در سمت چپ پنجره برنامه نمایش داده می Visioهای PivotDiagramهای  تنظیم
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 PivotDiagramهای  : تنظیم27-38شکل 

سایر  در سمت چپ لیستی از فیلدها وجود دارد. فیلدهای مورد نظر خود را انتخاب کنید تا نمایش داده شوند.

 دارند. برای کسب اطالعات بیشتر به مراجع مربوطه مراجعه کنید. PivotDiagramها بستگی به نوع  تنظیم
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 های داخلی : گزارش۲۸ل فص

های خارجی که  افزار مجهز به دو نوع گزارش است، گزارش نرم 2113توضیح داده شد که نسخه  27در فصل 

های جدید نسخه  های داخلی که اطالعات را با قابلیت کشند و گزارش به تصویر می Visioو  Excelاطالعات را در 

اند و در این  های خارجی در فصل گذشته توضیح داده شده کشند. گزارش به تصویر می Projectدر داخل  2113

 های داخلی را بررسی خواهیم کرد.  فصل گزارش

 های داخلی نمایش گزارش

Project 2013  ها  توانید به سادگی استفاده کنید. تمام آن داخلی آماده است که میمجهز به تعدادی گزارش

 ها اضافه کنید.  سازی شده خود را نیز به آن های اختصاصی توانید گزارش قابل تکثیر و تغییر هستند و می

 (.28-1 )شکل ریبون بروید Reportهای داخلی به زبانه  برای دسترسی به گزارش
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 اه : زبانه گزارش28-1 شکل

بندی  دسته In Progressو  Dashboards ،Resources ،Costsهایی با نام  های از پیش آماده در گروه گزارش

دهد.  های آن گروه را نشان می شود و گزارش ها کلیک کنید، منویی باز می اند. وقتی روی یکی از این گروه شده

 Resource Cost Overviewن مثال اگر گزینه روی گزارش دلخواه خود کلیک کنید تا نمایش داده شود. به عنوا

شود دریافت خواهیم  دیده می 28-2 چه در شکل قرار دارد انتخاب کنیم، تصویری مشابه آن Costرا که در گروه 

 کرد.



   

 

 یداخل یها : گزارش28فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 815صفحه 

 
 : نمایی معمولی از یک گزارش داخلی28-2 شکل

توانید روی گیره کوچکی که  د میشوند. اگر مایل باشی های داخلی مانند نماهای پراجکت نمایش داده می گزارش

در گوشه پایین و سمت راست نما قرار دارد کلیک کنید و بدون رها کردن کلید ماوس آن را به باال بکشید تا 

 (. این عمل هیچ تفاوتی با ساخت نماهای دوتایی ندارد. 28-3 نمایی ثانویه به پایین صفحه اضافه شود )شکل
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 : اضافه کردن نمای دوم به گزارش، با باال کشیدن گیره کوچک پایین و سمت راست صفحه28-3 شکل

 (.28-4 شود )شکل فرض نمای گانت به پایین نمای گزارش اضافه می به این ترتیب به طور پیش
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 : اضافه شدن نمای گانت به پایین نمای گزارش28-4 شکل

شود نمای  ر سمت چپ نمای پایین کلیک راست کرده، از منویی که باز میتوانید روی نوا اگر هم مایل باشید می

نمای مثال قبل را بعد از جانشین کردن  28-5 دیگری را انتخاب کنید تا به جای آن نمایش داده شود. شکل

 دهد. نشان می Resource Graphگانت با 
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 در پایین گزارش  Resource Graph: قرار دادن نمای 28-5 شکل
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الین در باالی گانت یا هر نمای دیگری قرار  های داخلی مناسبی بسازید که مانند نمای تایم توانید گزارش می

گزارش مثال قبل را بعد  28-6داشته باشند و اطالعات تکمیلی را در اختیارتان قرار دهند. به عنوان مثال شکل 

 دهد.  انت نشان میاز کمی تغییر در عناصر گزارش و کاهش ارتفاع، همراه با نمای گ

 
 سازی گزارش برای نمایش در باالی نمودار گانت : ساده28-6 شکل
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هایی باید گزارش  توانید مانند نماها در نماهای دوتایی نمایش دهید. برای ساخت چنین ترکیب ها را نمی گزارش

 . باز کرده، نمای دوم را به زیر آن اضافه کنید Reportمد نظر خود را از طریق زبانه 

توانید تصویری مشابه  مطابق معمول در زمان چاپ نیز فقط یکی از دو نما که فعال باشد چاپ خواهد شد و نمی

 بینید را چاپ کنید.  چه در نماهای دوتایی می آن

 های داخلی از پیش آماده مرور گزارش

ی از پیش آماده را های داخل های داخلی است، گزارش شروع مبحث اصلی، که ساخت و ویرایش گزارشپیش از 

کند و  های این ابزار آشنا می های از پیش آماده شما را با قابلیت مروری سریع خواهیم کرد. آشنایی با گزارش

 گذارد.  ها در اختیارتان می تری برای ساخت گزارش ذهنیت کامل

 اند. ها ساخته شده بندی هها با کمک چند نوع ابزار بصری، چند نوع داده مبنا و انواع فیلترها و دست این گزارش

 هایشان از این قرارند: بندی بر اساس دسته Projectهای از پیش آماده  گزارش

  گروهDashboards 

o  گزارشBurndown – نمایش داده شده  28-7 ای از آن در شکل این گزارش که نمونه

کند.  یهای چابک رایج هستند را ترسیم م که برای پایش پروژه Burndownنمودارهای است 

کنند؛ این مقایسه در  مبنا مقایسه می هر دو نمودار مقدارهای واقعی و باقیمانده را با خط

ها  نمودار سمت چپ بر اساس مقدار کار و در نمودار سمت راست بر اساس تعداد فعالیت

است. اگر برنامه منبع داشته باشد و در نتیجه مقادیر کارها تعریف شده باشند، نمودار سمت 

توانید نمودار سمت راست را پاک کنید. اگر برنامه منبع و  تر خواهد بود و می ناسبچپ م

کاربرد خواهد بود و باید به جای آن از  مقدار کار نداشته باشد نمودار سمت چپ نیز بی
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نمودار سمت راست استفاده کنید. قطعا در این حالت نیز بهتر است که نمودار سمت چپ را 

بر عکس بسیاری از نمودارهای رایج پیشرفت به جای  Burndown پاک کنید. نمودارهای

که بر کار انجام شده تمرکز داشته باشند و با افزایش آن به سمت باال بروند، بر کار  این

روند. اگر نمودار  باقیمانده تمرکز دارند و در نتیجه با پیشرفت بیشتر به سمت پایین می

 مبنا باشد به این معنی است که از برنامه عقب هستیم.  مقادیر باقیمانده واقعی باالتر از خط

 
 Burndownای از گزارش  : نمونه28-7 شکل

o  گزارشCost Overview – نمایش داده  28-8 ای از آن در شکل این گزارش، که نمونه

کند. این گزارش با ترکیبی از  های پروژه ارائه می شده است، اطالعاتی کلی در مورد هزینه

 هایی که مقادیر لینک شده دارند ساخته شده است. جدول و کادر متننمودار، 



   

 

 یداخل یها : گزارش28فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 812صفحه 

 
 Cost Overviewای از گزارش  : نمونه28-8 شکل

o  گزارشProject Overview – ای از عملکرد زمانی پروژه را به شکل  این گزارش خالصه

های  کلی و برای عناصر سطح اول ساختار شکست کار و همچنین همراه با جدولی از فعالیت

 (.28-9 دهد )شکل به تاخیر افتاده نمایش می
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 Project Overviewای از گزارش  : نمونه28-9 شکل

o  گزارشUpcoming Tasks – ریزی شده برای هفته آینده را  های برنامه این گزارش فعالیت

 (.28-11 کند )شکل ارائه می
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 Upcoming Tasksای از گزارش  : نمونه28-11 شکل

o  گزارشWork Overview – کند )شکل این گزارش عملکرد مقادیر کار پروژه را ارائه می 

برای کارهای پروژه، نموداری برای  Burndown(. این گزارش ترکیبی از یک نمودار 11-28

ارائه عملکرد مقادیر کار در سطح اول ساختار شکست کار و نموداری مشابه برای منابع 

های مختلف و چند کادر  رسی به منابع در تاریخپروژه، نموداری برای نمایش میزان دست

 شود.  سازی شده می متنی برای نمایش مقادیر خالصه
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 Work Overviewای از گزارش  : نمونه28-11 شکل

  گروهResources 
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o  گزارشOverallocated Resources –  این گزارش منابعی که اضافه تخصیص دارند را

 (.28-12 کند )شکل ارائه می

 
 Overallocated Resourcesای از گزارش  : نمونه28-12 شکل

o  گزارشResource Overview – ای از اطالعات منابع، شامل مقدار  این گزارش خالصه

 (.28-13 دهد )شکل بندی، نشان می ها، کارهای انجام شده و زمان تخصیص
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 Resource Overviewای از گزارش  : نمونه28-13 شکل

  گروهCosts 

o  گزارشCashflow – ای کل پروژه را در قالب  این گزارش جریان نقدینگی تجمعی و دوره

های سطح اول ساختار شکست کار را در قالب  ریزی شده آیتم های برنامه نمودار و هزینه

 (.28-14 دهد )شکل جدول نمایش می
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 Cash Flowای از گزارش  : نمونه28-14 شکل

o  گزارشCost Overruns – شان بیشتر از  ها و منابعی که هزینه واقعی تاین گزارش فعالی

(. چنین گزارشی صرفا زمانی 28-15 دهد )شکل ریزی شده است را نشان می مقدار برنامه

عملکرد خواهد داشت که ارتباط خودکار بین هزینه و عملکرد زمان و کار را قطع کرده 

 های واقعی را به طور دستی وارد کنید  باشید و هزینه
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 Cost Overrunsای از گزارش  : نمونه28-15 شکل

o  گزارشEarned Value Report –  ای تحلیل ارزش کسب شده،  سه مقدار پایهاین گزارش

های  را در یک نمودار، مقدارهای انحراف، یعنی شاخص ACWPو  BCWP ،BCWSیعنی 

CV  وSV های عملکرد، یعنی  را در نموداری دیگر و در نهایت شاخصSPI  وCPI را در 

 (.28-16 کند )شکل نمودار آخر ترسیم می
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 Earned Value Reportای از گزارش  : نمونه28-16 شکل
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o  گزارشResource Cost Overview –  این گزارش اطالعات عملکردی هزینه منابع را

 (.28-17 دهد )شکل نشان می

 
 Resource Cost Overviewای از گزارش  : نمونه28-17 شکل

o  گزارشTask Cost Overview –  این گزارش نیز اطالعات عملکردی پروژه را ارائه

ها را بر حسب  که اطالعات را بر اساس منابع گزارش دهد، آن کند، ولی به جای این می

 (.28-18 کند )شکل ها ارائه می فعالیت
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 Task Cost Overviewای از گزارش  : نمونه28-18 شکل

  گروهIn Progress 

o  گزارشCritical Tasks – 19 کند )شکل های بحرانی را اعالم می این گزارش فعالیت-

28.) 
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 Critical Tasksای از گزارش  : نمونه28-19 شکل

o  گزارشLate Tasks – اند را  هایی که نسبت به خط مبنا به تاخیر افتاده این گزارش فعالیت

 (.28-21 دهد )شکل گزارش می

 
 Late Tasksای از گزارش  : نمونه28-21 شکل

o  گزارشMilestone Report – کند )شکل ها را ارائه می ستون این گزارش وضعیت مایل 

های پیش رو و  ستون اند، مایل هایی که به تاخیر افتاده ستون (. در این گزارش مایل21-28
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شوند. استفاده از این  ارائه می Burndownهای تکمیل شده، همراه با یک نمودار  ستون مایل

هایی تعریف  ستون زمانی کاربرد دارد که برای تمام رویدادهای مهم پروژه مایلها  نوع گزارش

 کرده باشید. 

 
 Milestone Reportای از گزارش  : نمونه28-21 شکل

o  گزارشSlipping Tasks – اند را همراه با یک  هایی که به تاخیر افتاده این گزارش فعالیت

 .(28-22کند )شکل  ارائه می Burndownنمودار 

 
 Slipping Tasksای از گزارش  : نمونه28-22 شکل
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 های داخلی انواع عناصر بصری گزارش

شود. انواع عناصر بصری موجود در  هر گزارش داخلی با ترکیب یک یا چند عنصر تصویری ساخته می

 های داخلی از این قرارند: گزارش

 های مبنای ترسیم نمودار با  وند. دادهش های برنامه ترسیم می نمودارها با اتصال به داده – نمودارها

بندی و در تعداد سطوح دلخواه به شکل مناسب برای نمایش تبدیل  سازی، دسته کمک فیلتر، مرتب

 شوند.  می

 ها را  توانند آن های برنامه را دارند و می جداول نیز مانند نمودارها امکان متصل شدن به داده – جداول

 ها، و در سطوح دلخواه نمایش دهند.  بندی ها، دسته سازی فیلترها، مرتبهای مختلف و با  بندی با قالب

 افزارهای مجموعه  هایی که در سایر نرم تمام شکل – ها و شکل کادرهای متنOffice  وجود دارند در

نیز قابل استفاده هستند؛ عناصری مانند مستطیل، مثلث، کادرهای نقل  Projectهای داخلی  گزارش

 روند. ها و ... این عناصر برای نمایش عناصر بصری ثابت به کار می وچارت، فلشقول، عناصر فل

 های تصویری، مانند لوگوی شرکت یا تصاویر پروژه را نیز به گزارش اضافه  توانید فایل می – تصاویر

 کنید. 

های عناصر مشابه  ها مانند تنظیم های آن های نمایشی بسیار زیادی دارند. تنظیم تمامی عناصر گفته شده تنظیم

توانید  شوند. می است، و در این کتاب به تفصیل توضیح داده نمی Excel، مانند Officeافزارهای دیگر  در نرم

 مراجعه کنید.  Excelافزارها، به خصوص  های مرجع سایر نرم برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب

های برنامه است، که در این  ها با داده دیریت ارتباط آنها نیاز دارید، م ای که برای به کار بردن آن مهارت اضافه

 فصل توضیح داده خواهد شد. 
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 های داخلی ساخت و ویرایش گزارش

(. عالوه بر 28-23 را انتخاب کنید )شکل Report| New Report| Blankبرای ساخت گزارش داخلی جدید 

تعدادی عناصر بصری اولیه هستند نیز وجود  هایی که دارای های دیگری برای ساخت گزارش گزینه Blankگزینه 

ها  که درج اولیه چنان عناصری سریع و ساده است، عمال نیازی به استفاده از آن گزینه دارد، ولی با توجه به این

 نخواهد بود. 
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 ساخت گزارش داخلی جدید: 28-23 شکل

(. نام مناسبی برای گزارش 28-24 د )شکلکن شود و نام گزارش را دریافت می ای باز می با این کار کادر محاوره

 های از پیش ساخته شده راحت باشد.  انتخاب کنید تا یافتن آن در بین گزارش
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 : کادر محاوره دریافت نام گزارش28-24 شکل

شود فقط یک  شود. گزارشی که به این ترتیب ساخته می ، گزارش ساخته میOKبعد از کلیک کردن روی دکمه 

 (.28-25 دهد )شکل که نام آن را نمایش میکادر متن دارد 

 
 بعد از ساخته شدنبالفاصله : گزارشی داخلی 28-25 شکل
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ها بر اساس  های داخلی را بررسی خواهیم کرد. مثال در ادامه ساخت و ویرایش چهار نوع عنصر تصویری گزارش

های  د، ولی ویرایش گزارشان اضافه کردن عناصر به گزارش جدیدی که در این قسمت ساخته شد طراحی شده

 موجود نیز هیچ تفاوتی با توضیحات ارائه شده ندارد. 

 ها و کادرهای متن ساخت و ویرایش شکل

توانید روی متن کادر متنی کلیک کنید تا در حالت ویرایشی قرار گیرد و عبارت دیگری به  اگر مایل باشید می

بندی که به فونت مربوط شوند  های قالب د. برخی از تنظیمبندی آن را نیز تغییر دهی جای آن وارد کنید و قالب

کنند در  زمینه کادر را مشخص می بندی حاشیه و پس هایی که قالب ها، مانند تنظیم و سایر آن Taskدر زبانه 

 (.28-26 قرار دارند )شکل Formatزبانه 



   

 

 یداخل یها : گزارش28فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 831صفحه 

 
 بندی کادر متنی : تغییر متن و قالب28-26 شکل

ها روی  و برای اضافه کردن شکل Design| Insert| Text Boxی متنی جدید روی برای اضافه کردن کادرها

Design| Insert| Shapes .کلیک کنید 

 ساخت و ویرایش جداول

های  کنیم. با این کار جدولی تهی با تنظیم کلیک می Design| Insert| Tableبرای اضافه کردن جدول روی 

شوند، به  های برنامه متصل می ها و نمودارها به داده (. جدول28-27 شود )شکل فرض به گزارش اضافه می پیش
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نیز در سمت راست صفحه  Field Listها کلیک کرده باشید( پنلی با نام  همین خاطر وقتی فعال باشند )روی آن

 شود. باز می

 
 : اضافه کردن جدول به گزارش28-27 شکل

این است که معموال در زمان درج جدول  Officeرهای افزا و سایر نرم Projectیک تفاوت در درج جدول در 

گونه نیست. تعداد سطرها و  شود، در حالی که شیوه کار در پراجکت این های آن تعیین می تعداد سطرها و ستون

هایی دارد که قرار است نمایش داده شود و در نتیجه مستقال  بستگی به داده Projectهای  های جدول ستون
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ها را تغییر دهید، ابعاد جدول به طور خودکار اصالح  های مربوط به آن ها و تنظیم وقتی داده شوند. تعیین نمی

 خواهد شد. 

ها که کلیک  وجود دارد. روی هرکدام از آن Resourcesو  Tasksهای  دو قسمت کلی با نام Field Listدر پنل 

ود و ترکیب جدول نیز بالفاصله به تناظر آن ش های مربوط به همان نوع داده در پنل نمایش داده می کنید تنظیم

 دهد.  نشان می Resourcesگزارش قبل را بعد از کلیک کردن روی  28-28 ها تغییر خواهد کرد. شکل تنظیم

 
 های جدول از فعالیت به منبع : تغییر داده28-28 شکل

 گردد.  کلیک کنیم، جدول به حالت قبل بر می Tasksاگر دوباره روی 
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 گیرند: های زیر قرار می یکسان هستند و در گروه Resourcesو  Tasksی ها تنظیم

  گروهSelect Fields – شوند. اگر در بخش  در این قسمت فیلدهای جدول مشخص میTasks  باشید

شوند.  باشید تمام فیلدهای منابع نمایش داده می Resourcesها و اگر در بخش  تمام فیلدهای فعالیت

ها نمایش فیلد نیز فعال  لد کادر انتخابی وجود دارد که با فعال یا غیر فعال کردن آندر کنار نام هر فی

های جدول نیز به تناظر تغییر خواهد کرد. به  شود. با تغییر این تنظیم تعداد ستون یا غیرفعال می

اضافه  Baseline Costو  BCWPحذف و فیلدهای  Complete %فیلد  28-29 عنوان مثال در شکل

 اند. شده

 
 : تغییر فیلدهای جدول28-29 شکل

توان فیلدهای اختصاصی را نیز در جدول نشان داد. به عنوان مثال ممکن است ترجیح دهیم که  می

ها که پیشرفت وزنی پروژه است را در  ، حاصل تقسیم آنBaseline Costو  BCWPبه جای نمایش 

کنیم که قبال فرمول مناسبی بر اساس  یمحاسبه کرده، نمایش دهیم. فرض م Number1فیلدی مانند 

-31 کنیم )شکل ایم. فیلد را به سادگی به جدول اضافه می برای این فیلد نوشته 18توضیحات فصل 

 مجموعه فیلدها قرار دارد.  Numberاز گروه  Customدر زیرگروه  Number1(. فیلد 28
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 : اضافه کردن فیلد اختصاصی به جدول28-31 شکل

کرده باشیم، نام مناسبی که برای آن در نظر گرفته بودیم در  renameرا  Number1لد اگر قبال فی

توانیم فیلد اختصاصی را مطابق توضیحات  اکنون نیز می همباالی جدول نمایش داده خواهد شد. 

 (.28-31 )شکل تغییر نام دهیم تا جدول به طور خودکار اصالح شود 18فصل 

 
 شود صاصی بعد از تغییر نام فیلد به طور خودکار اصال  می: عنوان فیلد اخت28-31 شکل

(. 28-32 بندی کنیم )شکل قالب Wordهای  توانیم مانند جدول که جدول را می در نهایت این

 Formatممکن است و هم با پنل  Designو  Layoutهای  های زبانه بندی جدول هم با تنظیم قالب

Shapeشود  وی جدول کلیک راست کرده، از منویی که باز می. برای باز کردن پنل گفته شده ر

Format Shape  .را انتخاب کنید 
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 بندی جدول : تغییر فیلدها و قالب28-32 شکل

  کادرOutline Level – ها وجود دارد، تعداد سطوح است. در تصاویر  تنظیم دیگری که برای داده

توانیم در این کادر سطح  ، در حالی که میمثال قبل فقط خالصه فعالیت پروژه نمایش داده شده بود

 (.28-33 دیگری را انتخاب کنیم تا نمایش داده شود )شکل
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 ها در جدول : نمایش اولین سطح فعالیت28-33 شکل

  کادرSort – سازی اطالعات جدول را مشخص کنید. این کادر هم  توانید شیوه مرتب در این کادر می

سازی  ای برای مرتب ساس فیلدهای جدول و هم گزینهسازی بر ا هایی برای مرتب گزینه

ها نشان  سازی بر اساس نام آیتم جدول قبل را پس از مرتب28-34 سازی شده دارد. شکل اختصاصی

 دهد.  می



   

 

 یداخل یها : گزارش28فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 837صفحه 

 
 سازی اطالعا  جدول بر اساس یکی از فیلدها : مرتب28-34 شکل

  کادرGroup By – کند.  خص میبندی اطالعات جدول را مش این کادر شیوه گروه 

  کادرFilter – دهد.  هایی برای فیلتر کردن اطالعات جدول در اختیارتان قرار می این کادر گزینه 

 ها بسازید. توانید در گزارش های معرفی شده هر نوع جدولی را می با کمک تنظیم
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 ساخت و ویرایش نمودارها

 شود. باز می 28-35 ن کار کادر محاوره شکلکلیک کنید. با ای Design| Insert| Chartبرای درج نمودار روی 

 
 : کادر محاوره انتخاب نوع نمودار28-35 شکل

وجود دارد برای انتخاب نوع نمودار  Excelاین کادر محاوره مانند کادر محاوره مشابهی که برای درج نمودار در 

 ار را تغییر دهید. توانید هر زمان که مایل بودید نیز نوع نمود رود. مطابق معمول می به کار می
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 (.28-36 کلیک کنید، درج خواهد شد )شکل OKوقتی نوع نمودار را انتخاب کرده، روی 

 
 : درج نمودار در گزارش28-36 شکل

هایی مشابه جداول  با تنظیم Field Listشود. برای هر نمودار نیز پنل  فرض درج می های پیش نمودار با تنظیم

دهد که سطح آن محدود به خالصه فعالیت  مثال قبل را در حالتی نشان مینمودار  28-37 وجود دارد. شکل

ریزی شده را  ، یعنی پیشرفت واقعی و برنامهBCWSو  BCWPپروژه شده است و به جای مقادیر کار، مقدارهای 

 دهد.  نشان می
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 : تغییر فیلدها و تعداد سطو  نمودار28-37 شکل

بندی  نمودار قبل را با قالب 28-38شکل تغییر داد.  Excelند نمودارهای توان مان بندی نمودار را نیز می قالب

 دهد.  نشان می (Bullet Graph)ای  نمودار گلوله
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 بندی نمودار : تغییر قالب28-38 شکل

شد. اگر نموداری خطی  مند تغذیه می های غیر زمان ای بود و به خاطر ماهیتش با داده نمودار قبل از نوع میله

دهد که مشابه  نموداری خطی را نشان می 28-39 مند خواهد بود. شکل های زمان د، مبتنی بر دادهدرج کنی

 ترسیم شده است.  BCWSو  BCWPنمودار قبل برای فیلدهای 

 
 مند : درج نمودار خطی و نمایش فیلدهای زمان28-39 شکل
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 ساخت و ویرایش تصاویر

را اجرا کرده، فایل تصویری مورد نظر خود را انتخاب  Design| Insert| Imagesها  برای درج تصویر در گزارش

افزار دلخواهی کپی و در گزارش  توانید تصویر را از هر نرم (. به جای آن می28-41 کنید تا درج شود )شکل

Paste شود.  کنید؛ به این ترتیب تصویری از عنصر کپی شده در گزارش درج می 

 
 اخلی: درج تصویر در گزارش د28-41 شکل

شود و  را انتخاب کنید، پنلی با همین نام باز می  Format Pictureوقتی روی تصویری کلیک راست کرده، گزینه 

بندی  نیز برای قالب Formatتوانید از زبانه  دهد. عالوه بر آن می بندی آن را در اختیارتان قرار می های قالب تنظیم

 تصویر کمک بگیرید. 
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 تنظیم مشخصا  صفحه گزارش

ها را مشخص کرد. این  توان مشخصات صفحه چاپی آن دارند و می Page Setupها نیز مانند نماها  گزارش

 قرار دارند و از این قرارند: Design| Page Setupها در  تنظیم

 Page Breaks –  اگر تعداد عناصر تصویری زیاد باشد در بیشتر از یک صفحه قرار خواهند گرفت. اگر

هایی که برای چاپ گزارش الزم خواهند بود نمایش داده  ال کنید، مرز بین صفحهاین گزینه را فع

 خواهد شد. 

 Margins – کند. های کاغذ را مشخص می حاشیه 

 Orientation – کند. جهت کاغذ )افقی یا عمودی بودن آن( را مشخص می 

 Size – کند. اندازه کاغذ را مشخص می 

 های داخلی مدیریت گزارش

اند  بندی شده دسته Reportهای از پیش آماده که در چهار گروه در زبانه  ه شیوه دسترسی به گزارشتا این مرحل

های از پیش آماده را ویرایش کنید با همان نام قبلی و  ها را آموختید. وقتی یکی از گزارش و ساخت و ویرایش آن

، در کنار سایر Customد در گروهی با نام هایی که خودتان ساخته باشی گزارشماند.  بندی قبلی باقی می در دسته

 ها قرار خواهد گرفت.  گروه

اید را  هایی که باز کرده است، که آخرین گزارش Recentقرار دارد  Report| View Reportsآخرین گروهی که در 

 هستند.  اه ای برای دسترسی به آن دهند و راه ساده نشان می



   

 

 یداخل یها : گزارش28فصل  Microsoft Project 2013 راهنمای جامع 

 www.khorramirad.info 844صفحه 

ها را برای اولین بار باز کنید یک  کامپیوتر شما قرار دارند و وقتی آن Globalها نیز مانند سایر عناصر در  گزارش

ها که داخل فایل برنامه  ای از آن ها را ویرایش کنید نیز فقط نسخه گیرد. اگر آن ها داخل فایل قرار می کپی از آن

 هستند.  اید نیز صرفا در فایل برنامه های جدیدی که ساخته شود. گزارش قرار دارد ویرایش می

ای که به آن  های ویرایش شده فقط در برنامه های جدیدی و گزارش با توجه به توضیحات گفته شده، گزارش

ها به کار ببرید، باید با کمک  ها را در تمام برنامه تعلق دارند قابل دسترسی خواهند بود. اگر مایل هستید که آن

Organizer ها را به  آنGlobal مراجعه کنید. برای  23سب اطالعات بیشتر به فصل منتقل کنید. برای ک

 Design| Report| Manage| Organizerتوانید روی  ، می23عالوه بر توضیحات فصل  Organizerدسترسی به 

 نیز کلیک کنید. 

قابل ای  وقتی قصد دارید گزارشی را عمومی کنید، باید آن را از ابتدا با دیدی کامال کلی بسازید تا برای هر پروژه

که نام پروژه را در باالی گزارش تایپ کنید، جدول کوچکی درج کنید  استفاده باشد. به عنوان مثال به جای این

ای بدون نیاز به ویرایش کار کند. مثال دیگر  که نام برنامه را به طور خودکار نمایش دهد، تا برای هر برنامه

 ها و محاسبات است.  تبدیل
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