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       - 1' שיעור מס

הכרת תוכנת  
m.s.project 2010 
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m.s project 
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פתיחת התוכנה  
 משולחן העבודה  

פתיחת התוכנה  
מרשימת תוכנות  

 ההפעלה  
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תפריטים  
 ראשיים

חלון טבלת  
 ההזנה  

תפריטים  
 מקוצרים

חלון תרשים  
 הגנט  

חלון  
 התצוגות  
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לוחצים  
 על קובץ

 חדש

 חדש



י לחיצה על כפתור שמור               בסרגל הרגיל"שמירה נעשית ע  . 
 

שיח שמירה בשם -בעת השמירה הראשונה מוצגת תיבת דו(Save in) , בה עליך

   .לציין את השם והמיקום של המסמך הפעיל אותו תרצה לשמור
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בחירת הכונן  
והתיקיה לשמירת  

 הקובץ

 שם הקובץ



 :מחיקה של פעילויות / הוספה 
 שם פעילות"הקלדה של שם הפעילות בשדה." 
 הוספת פעילות בין שתי פעילויות קיימות  : 

 או  ”  Ins"עמידה על הפעילות התחתונה והקלדה על  ◦
 ".פעילות חדשה"לחיצה על עכבר ימני  ובחירת     
 ".פעילות חדשה/הוספה"תפריט ◦

מחיקת פעילות קיימת: 
 או"  Del"עמידה על הפעילות המיועדת למחיקה והקלדה על ◦

 ".מחק פעילות"לחיצה על עכבר ימני  ובחירת     
 ".מחק פעילות/עריכה"תפריט  ◦

 (:עוקבות)הזזת שורות 
 .סימון השורות וגרירתם◦

7 



8 

מקש ימיני ובחירה  
באפשרות פעילות  

 חדשה
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מסמנים את  
העמודה  

שמשמאל לה  
נוסיף עמודה  

 .  חדשה 

בוחרים  
באפשרות  

 .הוסף עמודה



קביעת רוחב עמודה: 
סימון העמודה וגרירת החלק העליון הימני  של העמודה  ◦

החלק אותו גוררים לצורך שינוי בעמודת  . ימינה או שמאלה
 שם פעילות

 
 
 
 
 
 

תקתוק כפול  –לצורך התאמה מיטבית של רוחב העמודה ◦
 בכותרת העמודה על הקו הגובל הצד ימין  
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החלק אותו גוררים לצורך  
 שינוי בעמודת שם פעילות



הקלדת שם הפעילות בשורת הפעילויות. 

 עד להקלדת )הפעילות בעמודת משך  משך הקלדת

משך  -משמעו? עם סימן שאלה 1המשך יהיה רשום 

 (.  יום  1משוער של 

 ניתן להקליד גם את היחידות למשל: 
 ,  יום אחד -ל  י 1 ◦

 ,שעתיים -ל  ש 2 ◦

 שבועות   3 -ל  שב 3 ◦

 .חודשים 4 -ל  ח 4 ◦
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 0למשך הפעילות הקלד   . 

 פותחים את חלון  , ועדיין מעוניינים בפעילות כאבן דרך 0אם המשך אינו

עכבר , י תקתוק כפול על השורה או סימון השורה"ע" )מידע אודות פעילות"

.(  ובחירת מידע אודות הפעילות  או לחיצה על          בסרגל ,  ימני

   .בכרטיסיית מתקדם מסמנים למטה
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מקום לסמן  
 אבן דרך



 (:קדימויות)קשרים בין פעילויות 
 ".פעילויות קדם"הקלדת מספר השורה הרלוונטית בעמודה ◦

גרירת העכבר ממרכז הפעילות הראשונה למרכז הפעילות  ,  על תרשים הגנט◦
 .השנייה

 –קישוריות  ICON -סימון שתי הפעילויות ושימוש ב◦

 

ביטול ושינוי קדימויות: 
 .י שינוי בעמודת פעילויות קדם בטבלת הפעילויות"ע◦

אז יבוטלו כל )ביטול קשור פעילויות   ICONי סימון פעילות  ושימוש ב"ע◦
לביטול    ICON( הקשרים של הפעילות הנוכחית והיא תישאר ללא כל קשר

 .הקישור בין פעילויות
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ICON    לקישור בין
 שתי פעילויות

ICON  לביטול הקישור בין פעילויות 



 לפעמים צריך לתכנן להפסיק את הפעילות למשך זמן מה

מסיבות פיזיקליות  , בשל משאבים הנדרשים לפעילות אחרת

למשל ביציקות יש להמתין מספר ימים . )של המתנה באמצע

 ( .להתייבשות הבטון עד להמשך היציקות 

י ה"הפיצול נעשה על תרשים הגנט עICON         המתאים

גוררים  , עם בחירת הפעילות,  "פצל פעילות/ עריכה"או ב

בזמן פיצול נראה התאריך אליו . אותה עם העכבר ימינה
 .מפצלים על המסך ולפי זה יודעים כמה לפצל
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 ( .  ללא משך)הגדרתה פעילות עם שם הערסל ללא נתונים 

 

     סימון הפעילויות השייכות לערסל והסטה שלהן פנימה 

 

סימון הפעילויות השייכות לערסל  והסטה  – ביטול הערסל

  . שלהן החוצה

 

  הסתרת פעילויות הערסל                       סימון הערסל ולחיצה
סימון הערסל ולחיצה על   –פתיחה מחדש .  על  המינוס המסומן

   -הסתרת כל הערסלים +. ה 
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סימון  
הפעילויות  

שיכנסו לתוך  
 הערסל

הסתת  
הפעילויות  

החוצה ליצירת  
 הערסל


