" – 08411הכרת שימוש המחשב )"(ACCESS
מרצה :הילה קופמן
סוגי פקדים מרכזיים )סרגל הכלים (Toolbox
תווית

הצגת טקסט קבוע.
משמש לכותרות ,כתוביות ,הוראות או הערות

תיבת טקסט

הצגת טקסט המשתנה בהתאם לרשומה המוצגת
משמש להצגת נתון מטבלה או שאילתה ,הצגת חישוב או קבלת
מידע מהמשתמש

קבוצת אפשרויות

קבוצת פקדי כן /לא לבחירת ערך אחד מבין מספר ערכים אפשריים

לחצן דו מצבי
לחצן אפשרויות

פקדי כן  /לא – אפשרות בחירה בין שתי אופציות

תיבה משולבת

אפשרות בחירת ערך מתוך רשימה נפתחת .יש אפשרות לבחור ערך
שאינו ברשימה

תיבת רשימה

אפשרות בחירת ערך מתוך רשימה פתוחה .אין אפשרות לבחור ערך
שאינו ברשימה

לחצן פקודה

ביצוע פעולה או סדרת פעולות

תיבת סימון

ציור

יצירת מסגרת להוספת גרפיקה קבועה שאינה תלויה ברשומות

מסגרת אובייקט
לא מאוגד

הוספת אובייקט ) OLEתמונה ,קול או וידיאו( שאינו תלוי

מסגרת אובייקט
מאוגד

ברשומות
הוספת אובייקט ) OLEתמונה ,קול או וידיאו( הקשור לשדה מסוג
 OLEונמצא בטבלה עליה מבוסס הטופס

מעבר עמוד

מאפשר חלוקת הטופס לעמודים באמצעיתו – הפקדים מעל הפקד
יודפסו בעמוד אחד והפקדים מתחת לפקד יודפסו בעמוד הבא

פקד כרטיסיה

יצירת כרטיסיה בתוך טופס
משמש לארגון נתונים בצורה יעילה – חלוקת הנתונים לנושאים

טופס משנה  /דוח
משנה

הוספת טופס או דו"ח פנימי בתוך טופס או דוח קיים

קו

ציור קו בטופס לשם הפרדת אזורים ,הדגשה וכו'

מלבן

ציור מלבן בטופס לשם הפרדת אזורים ,הדגשה וכו'
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מרצה :הילה קופמן
מאפייני פקדים מרכזיים
כרטיסית "תבנית"
גלוי

הצגה או הסתרה של הפקד בטופס

מתי להציג

הצגה או הסתרה של הפקד:
 .1המסך בלבד – בעת הדפסה הפקד יוסתר
 .2הדפסה בלבד – על המסך הפקד יוסתר
.3תמיד – הפקד יוצג גם על המסך וגם בהדפסה

רוחב

קביעת רוחב הפקד

גובה

קביעת גובה הפקד

סגנון רקע

קביעת רקע הפקד:
 .1רגיל
 .2שקוף – בצבע רקע האזור בטופס

צבע רקע

צבע הרקע בתוך הפקד

אפקט מיוחד

סגנון שטח הפקד ביחס לאזור הטופס:
שטוח )ברירת המחדל(  /מובלט  /שקוע  /מסותת  /מוצלל  /צרוב

סגנון גבול

אופי קו הגבול של הפקד:
שקוף  /מלא  /מקווקו  /קווים קצרים  /נקודות  /נקודות דלילות  /קו
נקודה  /קו נקודה נקודה

צבע גבול

קביעת צבע קו גבול הפקד

רוחב גבול

קביעת עובי קו גבול הפקד

צבע קידמה

קביעת צבע גופן הטקסט שעל הפקד

שם גופן

קביעת סוג גופן הטקסט שעל הפקד

גודל גופן

קביעת גודל גופן הטקסט שעל הפקד

עובי גופן

גופן הטקסט שעל הפקד בעובי רגיל או מודגש

גופן נטוי

גופן הטקסט שעל הפקד רגיל או נטוי

גופן עם קו תחתון

גופן הטקסט שעל הפקד מופיע עם קו תחתון

יישור טקסט

יישור הטקסט שעל הפקד:
כללי  /ימין  /מרכז  /שמאל  /פזר

כיוון קריאה

קביעת כיוון הקריאה וכתיבת הנתונים:
מימין לשמאל  /משמאל לימין

שפת לוח מקשים

קביעת השפה האפשרית לכתיבה בפקד

שוליים שמאליים

קביעת המרחק בין הטקסט לגבול השמאלי של הפקד

שוליים ימניים

קביעת המרחק בין הטקסט לגבול הימני של הפקד

שוליים תחתונים

קביעת המרחק בין הטקסט לגבול התחתון של הפקד

שוליים עליונים

קביעת המרחק בין הטקסט לגבול העליון של הפקד

מרווח בין שורות

קביעת המרווח בין השורות בטקסט שעל הפקד
כרטיסית "נתונים"

אפשר

אפשרות גישה לפקד:
 .1כן )ברירת מחדל( – יש גישה לפקד ואפשר לשנות את ערכו
 .2לא – אין גישה לפקד ואי אפשר לשנות את ערכו )צבוע אפור(
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מרצה :הילה קופמן
נעול

אפשרות שינוי ערך הפקד:
 .1לא )ברירת מחדל(  -יש גישה לפקד וניתן לשנות את ערכו
 .2כן  -יש גישה לפקד אך אי אפשר לשנות את ערכו )צבוע רגיל(
כרטיסית "אחר"

שם

שם מזהה לפקד )אנגלית בלבד(

טקסט שורת מצב

טקסט חופשי המופיע בשורת המצב בתחתית חלון היישום

התנהגות מקש Enter

קביעת הפעולה המתבצעת עם הלחיצה על המקש  Enterבפקד:
 .1ברירת מחדל – מעבר לשדה הבא
 .2שורה חדשה בשדה  -מעבר לרשומה הבאה

אנכי

אפשרות להצגת הטקסט בפקד בצורה אנכית

מעבר אוטומטי באמצעות מעבר טאב

כאשר קיימת לפקד מסכת קלט,ניתן לקבוע האם בתום מילוי הנתונים,
הסמן יעבור אוטומטית לפקד הבא

עצירת טאב

קובע האם ניתן להגיע אל פקד זה באמצעות לחיצה על מקש ה TAB

אינדקס סדר מעבר טאב

מיקום הפקד בסדר המעבר בין הפקדים בעת לחיצה על מקש ה TAB

טקסט תיאור פקד

אפשרות הצגת תווית עזרה בעת הצבעה על הפקד באמצעות העכבר
מאפייני הפקד כרטיסיה
כרטיסית "תבנית"

סגנון רקע

צבע הרקע בתוך הפקד:
 .1רגיל )ברירת המחדל(
 .2שקוף – זהה לצבע הרקע של אזור הטופס

שורות מרובות

אפשרות להצגת לשוניות הכרטסת בשורה אחת או במספר שורות אם יש
מספר רב של כרטיסים

סגנון

 .1כרטיסיות – לשוניות כרטיסים בקשצה העליון של הכרטסת
 .2לחצנים – לחצנים בקצה העליון של הכרטסת

תמונה

אפשרות להוספת תמונה בנוסף לשם העמוד )הכרטיס(

אינדקס עמודים

מיקום העמוד )הכרטיס( בסדר הכרטיסים בכרטסת

כיתוב

הוספת שם לעמוד )לכרטיס( בכרטסת
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