מערכת הנפקת תגים
כל האפליקציות יושבת תחת C:\Program Files\ComputerGuard\Vs6
יציאת תבנית

( )Microsoft database( MDBבסיס נתונים) ע"י AccessDBGenerator

נשתמש ב כלי " "AccessDBGeneratorליצירת בסיס הנתונים

שלב א.
 .1יש ללחוץ פעמיים על ה איקון ""AccessDBGenerator

 .2בחלון זה ניצור בסיס נתונים חדש ע"י לחיצה על כפתור

צור בסיס

 .3בחלון זה נבחר את מיקום שבוא נרצה לשמור את בסיס הנתונים ( מומלץ לשמור אותו
בתיקיה ברשת תחת תיקית  Dataשבתוך תיקית  Cguardלאחר שניצור אותם).

שם הקובץ של הבסיס
נתונים (מומלץ לשמור
אותו לפי שם החברה)

 .4לאחר השמירה נקבל חלון שיצרנו בהצלחה את בסיס הנתונים לנחץ על  OKלהשלמת
הפעולה

 .5במסך שיופיע בפנינו נלחץ לחצן ימני עם העכבר על ה "( "Tablesטבלאות) ונבחר באופציה
"( "Add New Tableהוסף טבלה חדשה)

*טבלה = תבנית בסיס הנתונים שבוא ישמרו הנתונים כמו "ת.ז  ,שם וכו' " .

 .6בתוך העיצוב טבלה נמלא את שם הטבלה (בדוגמא שלנו נקרא לה עובדים)

לאחר מכן נמלא את ה שדות שנרצה בטבלה כמו ( תז  ,שם  ,תפקיד) באופן הבא .
*לשים לב חובה לבחור  )Primary Key( PKלאחת מהשדות שהוא שנה יחודי שלא יחזור על עצמו לעולם כמו תז.
או מס עובד  ,ע"י סימון התיבה ליד השדה המתאים .
*ישנה האפשרות להגביל את מס' התווים שיהיו בכל שדה (יש לשים לב שה-ברירת מחדל  20תווים ,ע"י שינוי
המספר בקטגורית ה .ColDataSize

 .7לאחר מכן נלחץ על כפתור ה " "Add Missing Reserved Fieldsבכדי למלא את השדות
שהמערכת תשמתש בהם באופן אטומטי (שדות חובה)

*שדות חובה שהמערכת תמלא אוטומטי לאחר לחיצה על כפתור " "Add Missing Reserved Fieldsיהיו :
. Issue_Date , Capture_Date, Photo, Issue

 .8השלב האחרון בבנית בסיס הנתונים הוא לשמור ע"י לחיצה על כפתור Save&Close
ונסגור גם את החלון הבא שהיה מאחריו ""MS Access Generator

Visual Card Designer Studio
 .1נפעיל את ה אפליקציה  Card Designerע"י לחיצה על ה איקון

 .2בחלון  Loginנקיש ב שדה " admin , "User nameונלחץ על כפתור ( OKללא צורך ב
סיסמא)

מאפייני האובייקט
המסומן

יצירת מיגנוט

תצוגה מקדימה

שמור פרוייקט

פתח פרויקט קיים

יצירת פרוייקט חדש

הזז
תווית
תמונה

בר קוד

סימול אם
מחובר ל MDB

 .3בשלב זה יש לחבר את ה פרויקט שלנו (  ) Card Designer Project = CDPל  MDBשיצרנו
בעזרת האפליקציה " . "AccessDBGenerator

ע"י לחיצה בחלק העליון של האפליקציה על כפתור ה DataBase > Connect
 .4בחלון שיפתח יש ללחוץ על כפתור ה Browse

 .5בשלב זה יש לגשת למיקום של הבסיס נתונים שיצרנו בהתחלה ) , (MDBלבחור בו וללחוץ
על כפתור  OPENשבתחתית המסך

 .6בשלב הזה החלונית תיסגר ונחזור לחלונית הקודמת  ,יש ללחוץ על כפתור  OKשבתחתית
החלון  ,בחלון הבא נבחר ב תבלה שאנו רוצים להתחבר אליה  ,נוכל לבחור את הטבלה
בעזרת השדה " "SELECT FROMלאחר שבחרנו את ה טבלה הנכונה נלחץ למטה על
הכפתור OK
 .7נוכל לראות בעזרת המכוון שאנחנו מחוברים (איקון בצבע ירוק) ל בסיס נתונים ולטבלה
הנכונה בחלק התחתון של האפליקציה :
 .8בשלב זה נוכל להתחיל לעצב את הכרטיס שלנו
א .הוספת תמונה קבועה



ולסמן על הכרטיס

בכדי להוסיף תמונה יש ללחוץ כפתור ה
בעזרת העכבר את גודל הרצוי המוערך של התמונה ,
לאחר מכן בצד ימין של ה אפליקציה ב  Object Propertiesנבחר ב אופציה של
 Imageע"י לחיצה על




בחלון שיפתח יש לגשת למיקום התמונה הרצויה להוספה וללחוץ על Open
יש אפשרות להטמיע את התמונה בתוך הכרטיס ע"י שינוי פרמטר ל True

ב .הוספת תמונה משתנה (לדוגמא  :שמשויכת לעובד בכרטיס עובד(
 בכדי להוסיף תמונה משתנה המשויכת לבסיס הנתונים יש ללחוץ פעמיים על
הכפתור
סטנדרטית.

אשר יצור ב עיצוב כרטיס גודל תמונת פספורט



לאחר מכן יש לשייך את התמונה ע"י  Object Propertiesתחת קטגוריה Data
 Sourceואז נבחר בקטגוריה  > Data Source Propertiesונלחץ על החץ בצד
ימין של Photo

לאחר שבחרנו יפתח חלון ניבחר בפרטים הבאים:

מיקום קיבצי תמונות שישמרו

לפי איזה שם ישמר התמונה

 .1מיקום שמירת קבצי התמונות
 .2שם התמונה ישמר לפי..
לאחר שבחרנו יש לאשר את החלון ע"י לחיצה על כפתור OK

 .9הוספת שדה טקסט:
בכדי להוסיף שדה טקסט משתנה לפי בסיס נתונים או שדה קבוע אנו משתמשים ב
לאחר שנילחץ  2לחיצות על כפתור ה  Labelיפתח לנו שדה של  Labelבעיצוב הכרטיס
יש למקם אותו במקום הרצוי

ולאחר מכן ללכת ל Object Properties
מפה יש לבחור אם אנו רוצים שהשדה ה טקסט שלנו יהיה קבוע או משתנה  ,לדוגמא " שם:
" ולאחריו יבוא שדה טקס משתנה שילקח מבסיס הנתונים.

בכדי ליצר שדה טקסט קבוע יש לרשום את המלל שאנו רוצים בשדא הקבוע תחת ההגדרה

במקום המילה LabelControl
לאחר סיום המילוי הטקסט הקבוע יש ללחוץ על אנטר או לצאת מהשדה( ..אפשר להגדיר
את השדה הטקסט לפי צורכי עיצוב הכרטיס.

במידה ואנו רוצים לשייך אותו לבסיס הנתונים אנו ניבחר ב

ברגע שניבחר בו אנו נלחוץ על החץ בצד ימין
יפתח לנו חלון בחירה :

בחלק העליון במרכז יש חץ בחירה שבו אנו בוחרים מאיזה שדה בבסיס נתונים ילקח ה
טקסט..
לאחר שבחרנו נתלחץ על כפתור  ADDומשם על OK
בשלב זה נוכל לראות שהוסף השדה המשתנה במידה וכתוב משהו באותו השדה בבסיס
הנתונים ..במידה ולא השדה יהיה ריק.

בשלב הבא יש לשמור את הפרוייקט באותו מיקום שיצרנו את הבסיס נתונים תחת תיקית
.DATA

בהצלחה.

