תחילת עבודה עם גריד לאייפד
שאלות נפוצות
עיצובים ,מראה ומבנה
איך משנים את מראה התא?
במצב עריכה בוחרים בתא אותו רוצים לשנות ,בוחרים ב – 'עריכת תא' ובוחרים ב – 'עיצוב' בשורת
התפריט בצד שמאל של הלוח .כאן ניתן לבצע שינויים באופן שבו התא נראה ,על ידי התאמת הצורה,
הצבע ,הגופן ועוד.

למה משמשים 'עיצובים'?
'עיצובים' מאפשרים לנהל במהירות את המראה של סוגי תאים שונים בכל הלוחות של היישום.
למשל ,אפשר להחליט על שימוש בצבעים שונים למרכיבים השונים של המשפט (פעלים ,שמות תואר
וכדו') ,על מנת להבליט את תפקידם התחבירי באופן עקבי בכל היישום .אפשר לעדכן 'עיצוב' ,וכל
השינויים שבוצעו בו יתעדכנו בכל התאים המשתמשים ב'עיצוב'.

איך משייכים תא לעיצוב?
במצב עריכה בוחרים בתא ובוחרים ב – 'עיצוב' בתפריט המופיע בצד הימני של המסך .בחלק העליון
ניתן לראות את שם העיצוב אליו משויך התא (למשל – 'תא דיבור') .מקישים על העיצוב הנוכחי על
מנת לראות את העיצובים הזמינים לבחירה ,או לבחור ב – ' '+על מנת להוסיף עיצוב חדש.

איך עורכים עיצוב ומשנים את כל התאים המשויכים לעיצוב זה?
במצב עריכה בוחרים את התא שרוצים לשנות ,בוחרים 'עריכת תא' ובוחרים ב – 'עיצוב' בשורת
התפריט בצד שמאל של המסך .משנים את התא באופן שבו מעוניינים ,ואז מקישים על – 'עידכון
עיצוב' ,על מנת שהשינויים יחולו על כל התאים המשויכים לעיצוב זה.

איך יוצרים עיצוב חדש?
במצב עריכה בוחרים תא ומעצבים אותו באופן שבו אנו מעוניינים שיראו התאים המשויכים לעיצוב
החדש .מקישים על שם העיצוב הנוכחי ,בוחרים בתפריט בכפתור ה – ' '+ונותנים שם לעיצוב החדש.

איך ניתן לשנות במהירות את המראה של היישום כולו?
ישנן מספר ערכות נושא אותן ניתן להחיל על היישום כולו .במצב עריכה ,ללא בחירת אף תא ,הקש
על הכפתור של המברשת שבשורת התפריט .בחר ב – 'ערכת נושא' ובחר בין שלוש האפשרויות –
'מודרני'' ,מעוגל' ו – 'מלבני'.
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איך משנים את גודל הרווח בין התאים?
במצב עריכה ,ללא בחירת אף תא ,הקש על הכפתור של המברשת שבשורת התפריט .בחר ב –
'מרווח בין תאים' ובחר בין שש האפשרויות .שינויים אלה יחולו על כל הלוחות שביישום הנוכחי.

איך מעבירים את כותרות התאים מעל לסמלים?
במצב עריכה ,ללא בחירת אף תא ,הקש על הכפתור של המברשת שבשורת התפריט .בחר ב –
'ארגון תא' ובחר באפשרות 'כותרת מעל תמונה'.

איך מוסיפים שורה או עמודה נוספת?
במצב עריכה מקישים על הכפתור של הלוח ליד הכפתור של ההגדרות .בוחרים בתא בשורה או
בעמודה שלידה אנו מעוניינים להוסיף שורה או עמודה נוספת ,ובוחרים באפשרות המבוקשת
בתפריט שמצד שמאל.

איך משנים את צבע הרקע של לוח?
במצב עריכה מקישים על הכפתור של הלוח ליד הכפתור של ההגדרות ובוחרים ב – 'רקע הלוח' .כאן
ניתן לבחור בצבע או בתמונה כרקע של הלוח .ניתן לשנות את הרקע של כל הלוחות ביישום ע"י
בחירה של האפשרות האחרונה בתפריט שמשמאל – 'העתקה לכל הלוחות'.
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