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 P6در  Reportبا استفاده از ابزار  Lagشناسائی فعالیت های دارای 

 Lag  یکه دارا یهائ تیفعال P6 در نرم افزار Report با استفاده از ابزار می توان  P6در برنامه زمانبندی تهیه شده با نرم افزار 

 .دار را فیلتر کرد Lagفعالیت های  Filterنمی توان با ابزار  P6الزم به ذکر است در نرم افزار  .کرد یو شناسائ یلتررا ف هستند

 ( P6نرم افزار  Filterدر بخش   Lagبه دلیل عدم دسترسی به ستون   (

 : دیبشو P6 گزارش نرم افزار هیته Wizard وارد Tools یاز منو Report کار الزم است  با انتخاب ابزار نیانجام ا یبرا

 

 کلیک کنید: Addبر روی  ریپنجره ز دربرای ساخت گزارش 
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 کلیک کنید: Nextدر پنجره زیر بر روی 

 

 : دیکن کیکل Next یرا انتخاب کرده و سپس بر رو Activity Relationship نهیگز ر،یپنجره ز در
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Next :کنید 

 

 کنید: Nextو سپس  دیانجام ده ریز ماتیتنظ زیر ریتصو در
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I. یبر رو Column دیرا اضافه کن ریز یکرده و سپس ستون  ها کیکل : 

 

کد "را به  Predecessor ID و ستون "ازین شیپ" تیرا به فعال Predecessor Name ستون Edit Columnبا استفاده از *

 .انجام شود یبه راحت نهائی ها در گزارش تیفعال یتا شناسائ دینام ده رییتغ  "ازین شیپ

II. یبر رو Group & Sort قسمتدر کرده و  کیکل  Group By : نوع دسته بندی را حذف کنید 
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III. یبر رو Filter و دیرا انجام ده لتریف ماتیتنظ ریز ریکرده و سپس مطابق تصو کیکل Ok دیکن. 
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قسمت مورد نظر را در  Lag زانیم دیتوان یشده است که شما مفیلتر روز  40از  شتریب Lag یدارا یها تیمثال فعال نیدر ا

Value وارد کنید 

 یک نام برای گزارش خود انتخاب کنید: Report Title سپس در پنجره
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 می توانید نوع فرمت گزارش را مشخص کنید: Report  Runدر پنجره زیر با کلیک بر روی 
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 بصورت نشان داده خواهد شد: HTMLنتیجه گزارش با خروجی 

 

می توانید گزارش خود را ذخیره کنید تا در صورت نیاز بتوانید به گزارش دسترسی داشته  Save Reportدر نهایت با انتخاب 

 و مجدد آن را اجرا کنید:
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 اجرا کنید: مجدد می توانید گزارش خود را Runبا کلیک راست روی گزارش مربوطه و انتخاب 

 

 P6در  Reportبا استفاده از ابزار  Lag یدارا یها تیفعال یشناسائ  مشاهده فیلم آموزشی

https://nejatkhah.com/wp-content/uploads/Report-lag-in-primavera-p6.mp4

