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 פעילויות

 נתוניםהסיס ב תותבני עיצוב
 4מתוך  3מדריך 

 
" ת בסיס הנתוניםועיצוב תבני מדריך ". ב"הוספת שדות לבסיס נתונים" הוספתם שדות לבסיס נתוניםבמדריך 

 שלישי בסדרת המדריכים בנושא פעילות בסיס נתונים. . זהו מדריךהשונותת ותבניהלעצב את תלמדו 

 בפעילות בסיס נתונים "תבניותיש להקליק על לשונית "על מנת להגדיר ולעצב את תבניות בסיס הנתונים  .1

 

 
 

 

", לפי סוגים שונים של תבניות לשוניות משנהתבניות נראה שהתווספה שורה של "עיצוב למסך  לאחר כניסה .2

  תבנית פריטנדגים במדריך זה עיצוב של תבנית רשימה, תבנית פריט, תבנית חיפוש וכו'.  –

 

 

מסך מעבר ל
 "תבניות"

 

 –לשוניות משנה 
סוגים שונים לפי 

 של תבניות
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כגון )האפשרויות השונות של עורך תוכן מעוצב  ע"י תניתן לערוך ולעצב את התבני "תבנית פריטבאזור " .3

או להשאיר את תבנית ברירת  ,(הדגשת מילים, יישור טקסט לימין או לשמאל, שינוי צבע/גודל טקסט ועוד

 " בחלק התחתון של המסךשמירת תבניתהמחדל כפי שהיא. בסיום יש  ללחוץ על כפתור "

 

 
 

 

תבנית  -לעצב את שאר התבניות להמשיך ובאופן דומה לעיצוב "תבנית פריט" שפורט במדריך זה, יש  .4

צורך הגדרתן מתבצע ע"י לחיצה מעבר בין התבניות השונות ל. , תבנית הוספת פריט, תבנית חיפושרשימה

 .הרצויהעם שם התבנית המשנה  לשוניתעל 

השינויים הידניים שנעשו בתבנית )כגון שינוי צבעים, פונטים, מבטל את " אתחול התבניתכפתור "הערה: 

 ומחזיר אותה למצב ברירת המחדל שנוצר ע"י המערכת ,הדגשות וכו'(

 

אזור "תבנית 
 פריט"

 

כפתור "שמירת 
 תבנית"
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בסדרת  שלישי. מדריך זה הינו הלבסיס הנתוניםבהוספת פריטים שימו לב! למדריך זה קיים מדריך המשך העוסק 

 .בסיס נתוניםמדריכים בנושא  ארבעה

 

 תרגול עצמי

 תבנית פריט, תבנית רשימה, תבנית חיפוש ותבנית הוספת פריט –עצבו את התבניות השונות של בסיס הנתונים 

 

כפתור "אתחול 
 התבנית"

 

סוגי מעבר בין ל
לחצו על תבניות ה

 שם התבנית הרצויה
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