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Rozdzia  5.

Makra i edytor
j zyka Visual Basic

W programie Microsoft Access obs ug  zdarze  zachodz cych w obiektach (formula-
rzach, formantach), wywo anych zachowaniem u ytkownika (jak równie  reakcj  na
zdarzenia w innych obiektach), mo na zapewni , u ywaj c makra lub korzystaj c
z interfejsu u ytkownika. Jednak e w wielu bazach danych przyjdzie nam si  zmierzy
z „czystym programowaniem”, czyli u yciem procedur (sk adni) j zyka Visual Basic
for Applications.

Dla osób niezajmuj cych si  na co dzie  programowaniem zastosowanie makra do two-
rzenia powi za  istniej cych obiektów bazy danych jest atwiejsze, poniewa  wyma-
gana jest tylko niewielka wiedza na temat sk adni polece . Prostota ta poci ga jednak
za sob  pewne ograniczenia „programistyczne”, do których trzeba zaliczy :

 brak mo liwo ci modyfikowania argumentu (u ycia zmiennych jako
argumentów) makra w czasie jego wykonywania,

 makra s  obiektami zewn trznymi w stosunku do formularzy i raportów
(które z nich korzystaj ), dlatego te  baza danych zawieraj ca du  liczb  makr
reaguj cych na zdarzenia wyst puj ce w formularzach i raportach staje si
k opotliwa w obs udze,

 makra operuj  na ca ym zestawie rekordów jednocze nie.

U ywaj c j zyka Visual Basic, mo na manipulowa  wszystkimi obiektami bazy cznie
z sam  baz , jak równie  wykonywa  dzia ania na poziomie systemu. Dost pne w j zyku
VBA funkcje umo liwiaj  przeprowadzanie oblicze  bez konieczno ci tworzenia skom-
plikowanych wyra e . Mo na równie  tworzy  w asne funkcje do wykonywania oblicze
przekraczaj cych mo liwo ci pojedynczego wyra enia lub zast puj cych skompliko-
wane wyra enia. Ponadto utworzonych przez siebie funkcji mo na u ywa  w stosunku
do wielu obiektów (formularzy, formantów). Inne zalety zastosowania instrukcji i polece
j zyka Visual Basic to:
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 mo liwo  przetwarzania danych w pojedynczym rekordzie,

 mo liwo  generowania komunikatów o ewentualnych b dach,

 mo liwo  opracowania (zaprogramowania) procedur obs uguj cych b dy
programu lub u ytkownika.

Makra — informacje podstawowe
Instrukcja Accessa okre la makro jako akcj  lub zestaw akcji, które mo na tworzy  w celu
zautomatyzowania cz sto wykonywanych zada . Mówi c pro ciej, je eli chcemy na
przyk ad otworzy  obiekt (formularz, raport, kwerend  itp.) lub przej  w tabeli do
nast pnego rekordu w sposób „programowy”, to znaczy bez wykonywania kolejnych
polece  z menu i (lub) okien dialogowych, mo emy wybra  odpowiedni  akcj , czyli
polecenie, i przypisa  j  do procedury obs ugi zdarzenia wybranego formantu (np. do zda-
rzenia, jakim jest klikni cie formantu typu przycisk).

Tworzenie makra

Aby utworzy  makro, które zostanie nast pnie zwi zane z jakim  formantem lub formu-
larzem, nale y post powa  wed ug poni szych kroków:

 1. Z karty Tworzenie wybra  polecenie Makro (rysunek 5.1).

Rysunek 5.1. Rozpocz cie tworzenia makropolecenia

 2. Dzia anie z punktu 1. spowoduje aktywacj  okna projektu makropolecenia
(rysunek 5.2).

Rysunek 5.2.
Okno projektu
makropolecenia
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 3. Za pomoc  przycisku oznaczonego symbolem 1 na rysunku 5.2 rozwin  list
z dost pnymi akcjami, a nast pnie dokona  wyboru danej akcji (rysunek 5.3).

Rysunek 5.3.
Lista rozwijana
akcji dost pnych
dla makropolecenia

 4. Po dokonaniu wyboru akcji w dolnej cz ci okna projektu makra zostan
wy wietlone (je eli wyst puj ) Argumenty akcji (rysunek 5.4).

Rysunek 5.4.
Sekcja Argumenty
akcji dla akcji
OtwórzFormularz
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 5. Okre lenie argumentu akcji mo emy wykona  przez:

 klikni cie przycisku (je eli jest dost pny) ze strza k  (rysunek 5.5,
oznaczenie 1), a nast pnie dokonanie wyboru z listy rozwijanej
wy wietlaj cej dost pne opcje argumentu akcji,

Rysunek 5.5.
Lista rozwijana
dost pnych opcji
argumentu akcji

 klikni cie przycisku (je eli jest dost pny) z wielokropkiem (rysunek 5.6,
oznaczenie 1), powoduj c tym samym uruchomienie okna dialogowego
Konstruktor wyra e  (rysunek 5.7),

Rysunek 5.6.
Przycisk
uruchomienia okna
Konstruktor wyra e

Rysunek 5.7.
Okno dialogowe
Konstruktor wyra e
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 r czne wpisanie w polu argumentu danego wyra enia.

Okno Konstruktor wyra e  sk ada si  z dwóch podstawowych sekcji:

1 — pole wyra enia — s u y do utworzenia zapisu wyra enia za pomoc  wklejenia
wybranych elementów z sekcji 2. W polu wyra enia mo na równie  bezpo rednio wpi-
sywa  poszczególne cz ci wyra enia.

2 — elementy wyra enia — to trzy pola w dolnej cz ci okna Konstruktor wyra e ,
s u ce do okre lenia (wyboru):

 Lewe pole zawiera foldery z listami obiektów bazy danych, takich jak tabele,
kwerendy, formularze i raporty, oraz listami funkcji wbudowanych i zdefiniowanych
przez u ytkownika, sta ych, operatorów i typowych wyra e .

 rodkowe pole zawiera list  elementów lub kategorii elementów okre lonych
dla folderu zaznaczonego w lewym polu.

 W prawym polu wy wietlana jest lista warto ci (je li takie istniej ) dla elementów
zaznaczonych w polu lewym i rodkowym.

 6. Aby zako czy  projektowanie makropolecenia, nale y klikn  ikon  oznaczon
symbolem X, znajduj c  si  w prawym górnym rogu okna projektu makra,
co spowoduje pojawienie si  okna z komunikatem dotycz cym potwierdzenia
zapisu zmian w projekcie makropolecenia (rysunek 5.8).

Rysunek 5.8.
Okno z komunikatem
dotycz cym
potwierdzenia zapisu
zmian w projekcie
makropolecenia

 7. Klikni cie przycisku Tak spowoduje pojawienie si  okna dialogowego
Zapisywanie jako, w którym nale y wpisa  nazw  makra lub pozostawi
nazw  domy ln , po czym klikn  przycisk OK (rysunek 5.9).

Rysunek 5.9.
Okno dialogowe
Zapisywanie jako

Aby utworzy  zestaw akcji wchodz cych w sk ad makra, które zostanie nast pnie zwi zane
z jakim  formantem lub formularzem, nale y w kolejnych liniach okna projektu makropo-
lecenia umie ci  polecenia wykonania danej akcji (rysunek 5.10, oznaczenie 1).
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Rysunek 5.10.
Wygl d zestawu akcji
wchodz cych w sk ad
przyk adowego makra
o nazwie Makro_MC

Uruchamianie makra

Skonstruowane makro (bez wzgl du na jego struktur : czy pojedyncza akcja, czy zestaw
akcji) mo emy uruchomi  w jeden z podanych poni ej sposobów:

 bezpo rednio w okienku nawigacji,

 w odpowiedzi na zdarzenie zwi zane z obiektem bazy danych (np. klikni cie
przycisku znajduj cego si  na formularzu),

 z karty Narz dzia bazy danych w grupie Makro — polecenie Uruchom makro,

 z procedury j zyka VBA.

Okre lone powy ej sposoby uruchamiania makra prze ledzimy na specjalnie do tego
skonstruowanym zestawie akcji (rysunek 5.11) o nazwie Makro1, w którego sk ad
wchodz  kolejno:

 1. Akcja OknoKomunikatu — wy wietla komunikat z tre ci  okre lon  przez
u ytkownika.

 2. Akcja Minimalizuj — minimalizuje aktywne okno.

 3. Akcja SygnalizujD wi kiem — emituje sygna  d wi kowy za pomoc  g o nika
komputera.

Rysunek 5.11.
Okno projektu
przyk adowego makra
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Tak skonstruowane makro spowoduje nast puj ce dzia anie:

 1. Bezpo rednio po uruchomieniu w oknie dialogowym o nazwie Test makra
(argument Tytu  w akcji Okno komunikatu zosta  uzupe niony tekstem
Test makra) wy wietli si  komunikat o tre ci: Po komunikacie zostanie
zminimalizowane okno obiektu (rysunek 5.12) oraz us yszymy sygna
d wi kowy (argument Sygnalizuj d wi kiem akcji Okno komunikatu zosta
ustawiony na warto  Tak). Dzia anie makra zostanie wstrzymane do chwili
klikni cia przez u ytkownika przycisku OK znajduj cego si  w oknie
z komunikatem.

Rysunek 5.12.
Okno dialogowe
Test makra

 2. Po klikni ciu przycisku OK:

 zniknie okno z komunikatem,

 okno aktywne w chwili dzia ania makra (np. okno formularza) zostanie
zmniejszone do postaci ma ego paska tytu u.

 3. Po zminimalizowaniu okna us yszymy sygna  d wi kowy (efekt dzia ania
akcji SygnalizujD wi kiem).

Uruchamianie makra w okienku nawigacji

Aby uruchomi  makro w okienku nawigacji, nale y wykona  jedn  z czynno ci:

 klikn  prawym przyciskiem myszy selektor formularza, po czym z menu
podr cznego wybra  polecenie Uruchom (rysunek 5.13),

Rysunek 5.13.
Menu podr czne
obiektu Makro
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 w okienku nawigacji klikn  dwukrotnie nazw  danego makra (rysunek 5.14).

Rysunek 5.14.
Uruchomienie makra
przez dwukrotne
klikni cie

Wykonanie jednej z opisanych powy ej czynno ci spowoduje w przypadku uruchomie-
nia przyk adowego makropolecenia o nazwie Makro1:

 wy wietlenie komunikatu w postaci pokazanej na rysunku 5.15 wraz z emisj
sygna u d wi kowego,

Rysunek 5.15.
Okno z komunikatem
okre lonym w akcji
OknoKomunikatu

 po klikni ciu przycisku OK — przyj cie przez okienko nawigacji postaci
pokazanej na rysunku 5.16,

Rysunek 5.16.
Wygl d okienka
nawigacji
po wykonaniu akcji
Minimalizuj

 wyemitowanie sygna u d wi kowego przez g o nik komputera.
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Uruchamianie makra w odpowiedzi
na zdarzenie zwi zane z obiektem bazy danych

Aby makro by o uruchamiane w odpowiedzi na zdarzenia zachodz ce w obiekcie, nale y
je przypisa  do okre lonego typu zdarzenia obiektu. Na przyk ad na rysunku 5.17 pokaza-
no sposób przypisania makropolecenia do procedury obs ugi zdarzenia Przy klikni ciu
obiektu typu przycisk polecenia. Przypisanie takie nale y wykona  w nast puj cy sposób:

 1. W widoku Projekt wybra  obiekt, do którego ma zosta  przypisane
makropolecenie.

Rysunek 5.17.
Przypisanie
makropolecenia
do zdarzenia
Przy klikni ciu
obiektu przycisk
polecenia

 2. Otworzy  okno Arkusz w a ciwo ci obiektu, na przyk ad okno w a ciwo ci
obiektu typu przycisk polecenia (rysunek 5.17) lub okno w a ciwo ci formularza
(rysunek 5.18).

Rysunek 5.18.
Przypisanie
makropolecenia
do zdarzenia
Przy za adowaniu
obiektu Formularz
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 3. Na karcie Zdarzenie klikn  w polu zdarzenia, które ma by  obs u one
przez akcj  makropolecenia.

 4. Rozwin  za pomoc  przycisku ze strza k  list  dost pnych makropolece
i wybra  dane makro.

 5. Zamkn  okno w a ciwo ci obiektu i zapisa  dokonane zmiany.

 6. Uruchomi  „oprogramowany” w taki sposób formularz.

Gdy nasze przyk adowe makro, sk adaj ce si  z trzech akcji: OknoKomunikatu, Mini-
malizuj oraz SygnalizujD wi kiem, przypiszemy do obs ugi zdarzenia Przy klikni ciu
obiektu typu przycisk polecenia (znajduj cego si  na formularzu) — „praca” makra
rozpocznie si  dopiero wtedy, gdy przycisk polecenia zostanie przez nas klikni ty
mysz . Dzia anie to spowoduje aktywacj  okna z komunikatem (rysunek 5.19).

Rysunek 5.19.
Wygl d
uruchomionego okna
formularza oraz okna
z komunikatem
(po klikni ciu
przycisku polecenia
Uruchom makro)

Efektem klikni cia przycisku OK (znajduj cego si  w oknie z komunikatem) b dzie
przybranie przez okno formularza postaci oznaczonej na rysunku 5.20 symbolem 1.

Rysunek 5.20.
Wygl d formularza
po zako czeniu pracy
makropolecenia
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Gdy omawiane makropolecenie przypiszemy do obs ugi zdarzenia formularza Przy
za adowaniu, proces przebiega  b dzie nast puj co:

 bezpo rednio po uruchomieniu formularza (np. przez dwukrotne klikni cie nazwy
formularza w okienku nawigacji) zostanie wy wietlone okno z komunikatem,

 gdy w oknie z komunikatem klikniemy przycisk OK, na chwil  zostanie
wy wietlone okno formularza, po czym samoczynnie zmniejszy si  ono
do postaci paska (oznaczenie 1 na rysunku 5.20).

Uruchamianie makropolecenia z procedury j zyka VBA zostanie opisane w dalszej
cz ci niniejszego rozdzia u.

Uruchamianie makra z karty Narz dzia bazy danych

Aby uruchomi  makro z karty Narz dzia bazy danych, nale y:

 otworzy  dan  baz  danych,

 z karty Narz dzia wybra  polecenie Uruchom makro (rysunek 5.21, oznaczenie 1),

Rysunek 5.21.
Karta Narz dzia bazy
danych — polecenie
Uruchom makro

 po aktywacji okna dialogowego Uruchamianie makra wybra  z listy rozwijanej
Nazwa makra (rysunek 5.22) dane makro, po czym klikn  przycisk OK.

Rysunek 5.22.
Okno dialogowe
Uruchamianie makra

Je eli makro (przyk adowe o nazwie Makro1) uruchomimy z menu, zmniejszanie okna
do postaci paska dotyczy  b dzie okna dialogowego aktywnego obiektu: okienka
nawigacji, tabeli lub formularza. Na rysunku 5.22 aktywnym obiektem jest okienko
nawigacji.
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Edytor j zyka Visual Basic
Edytor j zyka Visual Basic for Applications (j zyka programowania wysokiego poziomu,
b d cego wizualn  wersj  j zyka Basic) wchodz cy w sk ad pakietu MS Office, na
przyk ad w sk ad aplikacji Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, jest w przypadku
ka dej z nich prawie identyczny (mo e poza Accessem), to znaczy ma taki sam interfejs
u ytkownika, identyczn  sk adni  oraz takie same s owa kluczowe i instrukcje. Ró nica
polega tylko na ró nych obiektach i ich metodach oraz w a ciwo ciach obiektów zwi za-
nych z aplikacj  macierzyst . Poniewa  wcze niej by a ju  mowa o tym, co to jest
obiekt oraz czym s  jego w a ciwo ci, w tym miejscu nale y jeszcze wyja ni  poj cie
metody. Metoda jest procedur  podobn  do instrukcji lub funkcji, pozwalaj c  na two-
rzenie nowych obiektów lub operuj c  na istniej cych ju  obiektach (np. manipulowanie
ich w a ciwo ciami).

Obs uga edytora VBA

Edytor Visual Basic mo e zosta  uruchomiony przez wykonanie jednej z czynno ci:

 naci ni cie klawiszy Alt+F11,

 klikni cie polecenia Visual Basic na karcie Narz dzia bazy danych,

 klikni cie w oknie w a ciwo ci formularza (formantu) przycisku z wielokropkiem
(rysunek 5.23, oznaczenie 1), a nast pnie wybranie z wy wietlonego okna
dialogowego Wybieranie konstruktora opcji Konstruktor kodu (rysunek 5.24).

Rysunek 5.23.
Przycisk otwieraj cy
okno dialogowe
Wybieranie
konstruktora

Rysunek 5.24.
Okno dialogowe
Wybieranie
konstruktora — opcja
Konstruktor kodu
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Wykonanie jednego z wymienionych polece  spowoduje aktywacj  okna edytora VBA
o wygl dzie przedstawionym na rysunku 5.25. W oknie tym mo emy wyró ni  nast -
puj ce elementy:

1 — menu,

2 — pasek (paski) narz dzi,

3 — okno projektu bazy danych,

4 — okno w a ciwo ci,

5 — okno kodu,

6 — lista obiektów,

7 — lista zdarze  obiektu.

Rysunek 5.25. Edytor kodu VBA

Podstawowe informacje z zakresu tworzenia
kodu programu w j zyku VBA

Ogólnie kod j zyka VBA dzieli si  na jednostki nazywane procedurami. Procedura
sk ada si  z szeregu instrukcji (polece ), które wykonuj  operacje na bazie danych lub
obliczaj  dane warto ci. Procedura wykonywana automatycznie w odpowiedzi na
zdarzenie zainicjowane przez u ytkownika (np. klikni cie przycisku) lub kod programu
nazywana jest procedur  zdarzenia.
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Procedury s  przechowywane w modu ach. W programie Microsoft Access istniej  trzy
typy modu ów:

 modu y formularzy,

 modu y standardowe,

 modu y klasy.

Modu y formularzy s  podstaw  do obs ugi wi kszo ci baz danych. Mog  one zawiera
procedury obs uguj ce zdarzenia, procedury ogólne oraz deklaracje sta ych i zmiennych
u ytych do przeprowadzenia procesów przetwarzania danych (wykonywania oblicze ).
Kod zawarty w module formularza odnosi si  do konkretnej bazy danych, do której
nale y formularz. Formularz wraz ze swoimi obiektami (formantami) mo e równie
odwo ywa  si  (pobiera  i przekazywa  dane) do innych obiektów tworz cych okre lon
baz  danych. Gdy po raz pierwszy tworzymy procedur  zdarzenia dla formularza lub
raportu, program Microsoft Access automatycznie tworzy zwi zany z ni  modu  formu-
larza lub raportu.

Modu y standardowe s  „pojemnikami” dla procedur i deklaracji cz sto wykorzysty-
wanych przez inne modu y bazy danych (np. przez modu y formularzy). Na przyk ad
mo e si  okaza , e kod napisany w jednym z formularzy jest przydatny w innych for-
mularzach — ze wzgl du na to, e wykonuje ten sam proces przetwarzania danych.
Poniewa  nie jest wskazane powielanie tego samego kodu w ró nych formularzach,
tworzy si  odr bny modu  zawieraj cy procedur  z tym w a nie zestawem instrukcji.
Modu y standardowe mog  zawiera  deklaracje sta ych i zmiennych dost pnych dla
ca ej bazy danych (sta e i zmienne globalne) i (lub) deklaracje sta ych i zmiennych do-
st pnych tylko na poziomie modu u.

Kod modu u standardowego nie musi by  zwi zany z konkretn  baz  danych. Je eli
nie zostan  w nim umieszczone odwo ania do nazw konkretnych formularzy lub for-
mantów, to b dzie go mo na zastosowa  tak e w wielu innych bazach danych.

Modu y klasy s  podstaw  programowania obiektowego, gdy  zawieraj  definicj
nowego obiektu, to znaczy stanowi  szablon niezb dny do utworzenia obiektu. Na przy-
k ad dwa obiekty typu przycisk polecenia pod wzgl dem opisuj cych ich cech i funk-
cjonalno ci s  takie same, poniewa  utworzone s  w oparciu o t  sam  klas . Obiekt
stanowi wi c konkretn  reprezentacj  danej klasy. Poniewa  ka dy z obiektów jest
wzajemnie niezale ny oraz ka dy tworzony jest w oparciu o klas , o obiekcie cz sto
mówi si  jako o instancji danej klasy. Przyk adowo ka dy z formularzy jest instancj
klasy Form, a ka dy z formantów (za pomoc  których konstruujemy formularz) instancj
okre lonej klasy, w oparciu o któr  zosta  utworzony.

Modu y formularzy s  w rzeczywisto ci modu ami klas.

Dost p do poszczególnych (opisanych wcze niej) modu ów uzyskujemy w oknie pro-
jektu edytora VBA (rysunek 5.26) przez dwukrotne klikni cie nazwy danego modu u.
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Rysunek 5.26.
Przyk adowe okno
projektu edytora VBA
zawieraj ce:
1 — modu y
formularzy,
2 — modu
standardowy,
3 — modu  klasy

Aby utworzy  (wstawi ) nowy modu  standardowy lub nowy modu  klasy, nale y z menu
Insert wybra , odpowiednio, polecenie Module lub Class Module (rysunek 5.27).

Rysunek 5.27.
Edytor VBA
— menu Insert

Ka dy modu  formularzy, modu  standardowy i modu  klasy mog  posiada :

 deklaracje sta ych, zmiennych oraz typów,

 procedury typu Sub lub Function, zawieraj ce fragment kodu wykonywany jako
jedna ca o .

Deklaracja zmiennych w kodzie j zyka VBA

Podczas wykonywania oblicze  cz sto zachodzi potrzeba tymczasowego przechowywania
warto ci. W j zyku VBA (jak w wi kszo ci innych j zyków programowania) do tego celu
s u  zmienne. Zmienna posiada nazw  (ci g znaków), wykorzystywan  w celu odwo a-
nia si  do warto ci zmiennej, oraz typ danych, czyli atrybut okre laj cy rodzaj danych
przechowywanych w zmiennej. Ze zmiennymi zwi zane jest poj cie deklarowania, czyli
wcze niejszego poinformowania programu o ich istnieniu. Deklaracja zmiennych mo e
by  przeprowadzona w sposób jawny (Implicit) i niejawny (Explicit). Do deklarowania
zmiennych u ywanych w obr bie okre lonej procedury (tzw. zmiennych lokalnych) s u
s owa kluczowe Dim oraz Static, na przyk ad zapis Dim s owo As String oraz zapis
Static rd As Integer s  deklaracjami zmiennej s owo oraz zmiennej rd wraz z okre leniem
typu danych, odpowiednio: a cucha znaków (String) oraz liczby ca kowitej (Integer).
Warto ci zmiennych lokalnych, zadeklarowanych przy u yciu s owa kluczowego Static,
istniej  przez ca y czas dzia ania bazy danych, natomiast zmienne zadeklarowane przy
u yciu s owa Dim istniej  tylko w czasie wykonywania danej procedury.
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Zmienne maj ce dzia a  w obr bie modu u mo na utworzy , deklaruj c je przy u yciu
s owa kluczowego Private w sekcji Declarations na pocz tku modu u (rysunek 5.28).
Na poziomie modu u nie ma ró nicy mi dzy deklaracjami Private i Dim.

Rysunek 5.28.
Wygl d deklaracji
zmiennej z poziomu
modu u

Aby zmienna u yta w okre lonym module sta a si  dost pna w innych modu ach, nale y,
deklaruj c j , u y  s owa kluczowego Public. Warto ci zmiennych publicznych s  dos-
t pne dla wszystkich procedur bazy danych. Podobnie jak zmienne poziomu modu u,
zmienne publiczne deklaruje si  w sekcji Declarations na pocz tku modu u.

Nie mo na deklarowa  zmiennych publicznych w procedurze, lecz tylko w sekcji
Declarations modu u.

J zyk Microsoft VBA nie wymaga bezwzgl dnie jawnego deklarowania zmiennej przed
u yciem jej w procedurze. Je li zostanie u yta zmienna, która nie by a zadeklarowana
w sposób jawny, w j zyku Visual Basic jest ona deklarowana niejawnie jako zmienna typu
Variant. Mimo e takie niejawne deklarowanie jest wygodne, mo e prowadzi  do po-
wstawania b dów w kodzie. Mo na wymaga  deklaracji zmiennych przed u yciem ich
w procedurze. Aby Microsoft Access automatycznie do cza  instrukcj  Option Explicit
do sekcji deklaracji wszystkich nowych modu ów w bazie danych (tak e do modu ów for-
mularzy i raportów skojarzonych z nowymi formularzami lub raportami), nale y:

 1. W menu Tools (rysunek 5.29) klikn  polecenie Options.

Rysunek 5.29.
Ustawianie opcji
automatycznego
do czania instrukcji
Option Explicit

 2. Klikn  kart  Editor.

 3. W obszarze Code Settings zaznaczy  pole wyboru Require Variable
Declaration ( daj deklaracji zmiennych) (rysunek 5.29, oznaczenie 1).
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Deklaracja sta ych w kodzie j zyka VBA

Cz sto mo na spotka  si  z kodem, który zawiera powtarzaj ce si  okre lone warto ci
lub wr cz warto ci te s  u ywane do budowy kodu (np. do okre lenia w a ciwo ci obiek-
tów). Mówimy wtedy, e mamy do czynienia ze sta ymi. Sta e przypominaj  nieco
zmienne, gdy  pobranie z nich warto ci odbywa si  przez odwo anie do ich nazwy, jednak
ró ni  si  od zmiennych tym, e nie mo na ich modyfikowa  ani przypisa  im nowej
warto ci. W VBA s  dwa ród a sta ych:

 sta e wewn trzne lub systemowe — dostarczane przez aplikacj  i formanty. Sta e
te s  wymienione w bibliotekach obiektów systemu VBA w przegl darce
obiektów Object Browser. Sta e z bibliotek obiektów systemu VBA maj
prefiksy „vb” — na przyk ad: vbNewLine,

 sta e symboliczne lub zdefiniowane przez u ytkownika — s  deklarowane przy
u yciu instrukcji Const. Sk adnia deklarowania sta ej jest nast puj ca:

[Public|Private] Const nazwa_sta ej [As type] = wyra enie

gdzie:

nazwa_sta ej — nazwa utworzona przez u ytkownika, jak w przypadku nazwy
zmiennej,

type — typ danych okre lony przez u ytkownika,

wyra enie — liczby b d  ci gi znaków i operatorów.

Zapis w nawiasach kwadratowych [ ] oznacza wyst powanie danej deklaracji
(instrukcji) w sposób opcjonalny.

Procedury typu Sub

Procedury typu Sub mo na umieszcza  w modu ach formularzy, modu ach standardo-
wych oraz w modu ach klas. Procedury typu Sub s  domy lnie procedurami publicz-
nymi we wszystkich modu ach, to znaczy, e mog  by  wywo ywane w bazie danych
z dowolnego miejsca. Sk adnia procedury typu Sub jest nast puj ca:

[Public|Private][Static] Sub nazwa_procedury(argumenty)
...[deklaracje]...
...instrukcje...
End Sub

Argumenty procedury odpowiadaj  deklaracjom zmiennych, to znaczy deklaruje si
w nich warto ci przekazywane z procedury wywo uj cej dane. W VBA mo emy rozró ni
dwa rodzaje procedur typu Sub:

 procedury ogólne,

 procedury zdarzenia.

Procedura ogólna s u y w bazie danych do wykonania okre lonych przez u ytkownika
zada  i musi by  jawnie wywo ana przez podanie w kodzie jej nazwy. W odró nieniu
od niej procedura zdarzenia pozostaje nieaktywna a  do chwili pojawienia si  zdarzenia
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wywo anego dzia aniem u ytkownika lub systemu. Stosowanie procedur ogólnych jest
wskazane, gdy w kilku procedurach zdarze  potrzebne s  te same akcje. W ten sposób
unikamy powielania kodu.

Procedura zdarzenia jest wywo ywana automatycznie, je li dowolny obiekt rozpoznaje
zaj cie zdarzenia (np. klikni cie mysz  w jego obszarze). Nazwa procedury zdarzenia
sk ada si  z:

 w przypadku formantu: aktualnej nazwy formantu (okre lonej przez
w a ciwo  Nazwa znajduj c  si  w kategorii Inne), znaku podkre lenia,
nazwy zdarzenia oraz znaków (). Na przyk ad je li przycisk polecenia
o nazwie Polecenie10 ma wywo a  po klikni ciu procedur  zdarzenia, nale y
wpisa  dane instrukcje w procedurze o nazwie Polecenie10_Click(),

 w przypadku formularza: wyrazu Form, znaku podkre lenia, nazwy zdarzenia
oraz znaków (). Na przyk ad je li w formularzu klikni cie w jego obszarze
wska nikiem myszy ma wywo a  okre lone dzia anie, nale y wpisa  dane
instrukcje w procedurze o nazwie Form_Click().

Nazwy formularzy w procedurach zdarze  nie s  u ywane (pomimo e s  unikatowe,
podobnie jak nazwy formantów).

Wszystkie procedury zdarze  maj  t  sam  sk adni  ogóln :

dla formantów:
Private Sub nazwaformantu_nazwa zdarzenia(argumenty)
...[deklaracje]...
...instrukcje...
End Sub

dla formularzy:
Private Sub Form_nazwa zdarzenia(argumenty)
...[deklaracje]...
...instrukcje...
End Sub

Procedury typu Function

Oprócz dost pnych (wbudowanych) w VBA funkcji procedura typu Function, podobnie
jak procedura typu Sub, mo e przyjmowa  argumenty i wykonywa  serie instrukcji.
W przeciwie stwie jednak do procedury Sub procedura Function mo e zwraca  warto
do wywo uj cej j  procedury. Sk adnia procedury typu Function jest nast puj ca:

[Public|Private][Static] Function nazwa_procedury(argumenty)[As type]
...[deklaracje]...
...instrukcje...
End Function

Procedury Function zwykle wywo uje si , umieszczaj c nazw  funkcji i jej argumenty
z prawej strony instrukcji lub wyra enia (zmiennej):

zwracana_warto  = nazwa_funkcji(argumenty)
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Procedury typu Function, tak samo jak zmienne, maj  pewien typ danych. Okre la on typ
warto ci zwracanej przez funkcj . Je eli nie ma klauzuli As, to zwracana zmienna posiada
domy lny typ Variant. Zwracanie warto ci polega na przypisaniu jej do zmiennej o tej
samej nazwie co nazwa funkcji. Na przyk ad je li w procesie przetwarzania danych
cz sto zachodzi potrzeba wyliczenia: jednej trzeciej po owy pola kwadratu o boku opar-
tym na przeciwprostok tnej trójk ta prostok tnego przy podanych d ugo ciach przy-
prostok tnych tego trójk ta, to niezwykle por cznym rozwi zaniem b dzie napisanie
w asnej funkcji o poni szej postaci:

Function Przeciwprostok tna (A as Integer, B as Integer) As String
  Przeciwprostok tna = (0.5 * (SQR (A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2)/3
End Function

gdzie:

SQR() — jest wbudowan  funkcj  VBA pierwiastka kwadratowego,

^ — jest operatorem pot gowania (^2 — zapis oznaczaj cy „do kwadratu”).

Praktyczne u ycie opisanej powy ej funkcji przedstawimy na przyk adzie formularza
(rysunek 5.30), w którym po klikni ciu przycisku polecenia (przycisk o nazwie Oblicz)
w formancie typu etykieta zostanie wy wietlona warto  wyliczona za pomoc  funkcji
Przeciwprostok tna(). Argumenty funkcji (d ugo ci przyprostok tnych) zosta y podane
w sposób jawny (odpowiednio: warto  5 oraz warto  8).

Rysunek 5.30.
Wygl d formularza
po klikni ciu
przycisku Oblicz

Aby formularz móg  wykona  postawione przed nim zadanie, nale y w jego module
wpisa :

 1. Kod funkcji Przeciwprostok tna():
Function Przeciwprostok tna (A As Integer, B As Integer) As String
  Przeciwprostok tna = (0.5 * (SQR(A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2) / 3
End Function

 2. Kod obs ugi zdarzenia Przy klikni ciu przycisku polecenia:
Private Sub Polecenie0_Click()
Etykieta5.Caption = Przeciwprostok tna(5,8)
End Sub

Wygl d zapisu powy szych kodów w oknie edytora VBA pokazany zosta  na
rysunku 5.31.
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Rysunek 5.31.
Wygl d kodu funkcji
oraz kodu obs ugi
zdarzenia przycisku
Oblicz w oknie
edytora VBA
— argumenty funkcji
podane w sposób
jawny

W przypadku gdy chcemy przekazywa  (móc wprowadza ) dane dotycz ce d ugo ci
przyprostok tnych w czasie pracy formularza, formularz powinien by  zaopatrzony
w dwa formanty typu pole tekstowe (niezwi zane), jak pokazano na rysunku 5.32.

Rysunek 5.32.
Wygl d formularza
zaopatrzonego
w formanty typu pole
tekstowe

Dodatkowo formularz posiada trzy formanty typu etykieta wy wietlaj ce teksty: „A=”,
„B=” oraz „C=”, stanowi ce opisy dla pól tekstowych oraz dla etykiety, w której
jest wy wietlony wynik oblicze  funkcji.

Dla tak skonstruowanego formularza zapis funkcji Przeciwprostok tna() powinien mie
poni sz  posta :

Function Przeciwprostok tna (ByVal A As Integer, ByVal B As Integer) As String
  Przeciwprostok tna = (0.5 * (SQR(A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2) / 3
End Function

Natomiast kod obs ugi zdarzenia Przy klikni ciu przycisku polecenia Oblicz powinien
by  zapisany w nast puj cy sposób:

Private Sub Polecenie0_Click()
    Tekst1.SetFocus
    przyprostok tna_A = Tekst1.Text
    Tekst3.SetFocus
    przyprostok tna_B = Tekst3.Text
Etykieta5.Caption = Przeciwprostok tna(przyprostok tna_A, przyprostok tna_B)
End Sub

Wygl d zapisu powy szych kodów w oknie edytora VBA pokazany zosta  na
rysunku 5.33.
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Rysunek 5.33.
Wygl d kodu funkcji
oraz kodu obs ugi
zdarzenia przycisku
Oblicz w oknie
edytora VBA
— argumenty funkcji
podane za pomoc
zmiennych

Zagadnienia techniczne dotycz ce tworzenia kodu programu

Do tworzenia kodu programu w j zyku VBA korzystamy ze „s ów”, które stanowi :

 nazwy instrukcji programu,

 nazwy funkcji standardowych j zyka VBA,

 nazwy obiektów, na przyk ad nazwy formularzy, formantów lub raportów,

 nazwy w a ciwo ci obiektów, czyli parametrów obiektów,

 nazwy metod, czyli czynno ci, które mo na wykona  na obiekcie (ka dy obiekt
ma odpowiedni dla siebie zestaw metod).

Mo na ustawi  opcje edytora Visual Basic tak, aby w oknie kodu programu by y wy wie-
tlane informacje o sk adni:

 gdy zostanie wpisana nazwa obiektu, a nast pnie znak kropki, wy wietlona
zostanie lista dost pnych (dla danego obiektu) w a ciwo ci lub metod
(rysunek 5.34) umo liwiaj ca — przez klikni cie danej pozycji —
automatyczne uzupe nienie kodu,

Rysunek 5.34.
Wygl d fragmentu
listy w a ciwo ci
i metod dost pnych
dla obiektu typu pole
tekstowe

 gdy zostanie wpisana nazwa metody lub istniej cej procedury, na przyk ad
funkcji, a po niej spacja lub nawias otwieraj cy, pojawi si  porada z informacjami
o sk adni metody lub procedury, takimi jak wymagane argumenty (rysunek 5.35).

Rysunek 5.35.
Wygl d porady dla
standardowej funkcji Sqr
— funkcji pierwiastka
kwadratowego
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Aby program Microsoft Access pomaga  w uzupe nianiu instrukcji i (lub) wy wietla  list
dost pnych w a ciwo ci i metod obiektu podczas pisania kodu j zyka Visual Basic, nale y:

 W menu Tools klikn  polecenie Options, powoduj c tym samym aktywacj
okna dialogowego Options (rysunek 5.36).

Rysunek 5.36.
Ustawianie
wy wietlania pomocy

 Wybra  kart  Editor.

 Sprawdzi , czy w sekcji Code Settings zaznaczona jest opcja Auto List
Members — powoduj ca wy wietlenie listy w a ciwo ci i metod obiektu
(rysunek 5.36, oznaczenie 1).

 Sprawdzi , czy w sekcji Code Settings zaznaczona jest opcja Auto Quick Info,
powoduj ca wy wietlenie sk adni metody lub procedury (rysunek 5.36,
oznaczenie 2).

W czasie pisania kodu programu mo e si  zdarzy , e tworzone wyra enie (instrukcja)
jest bardzo d ugie, co powoduje, e pocz tkowy ci g znaków jest niewidoczny w oknie
kodu (zosta  przesuni ty w lew  stron ). W takim wypadku nale y podzieli  d ug
instrukcj  na kilka linijek w nast puj cy sposób:

 po ostatnim elemencie sk adni instrukcji wpisa  spacj  i znak _,

 nacisn  klawisz Enter,

 kontynuowa  instrukcj  w nast pnym wierszu.

Aby umie ci  dany kod w procedurze obs ugi zdarzenia okre lonego obiektu — bez
wychodzenia do formularza wy wietlonego w widoku projektu — wystarczy z listy
rozwijanej obiektów wybra  nazw  obiektu, a z listy zdarze  obiektu dane zdarzenie
(rysunek 5.37), co spowoduje, e edytor przeniesie nas automatycznie do wybranej w ten
sposób procedury.
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Rysunek 5.37.
Przyk adowy wygl d
rozwini tej listy
obiektów oraz listy
zdarze  obiektu

Uruchamianie makra z procedury j zyka Visual Basic

Do tworzenia kodu programu najcz ciej stosowany jest obiekt DoCmd (do command —
„wykonaj polecenie”). Metodami tego obiektu s  takie czynno ci, jak zamykanie
okien, otwieranie formularzy i ustawianie warto ci formantów, b d ce odpowied-
nikami makr. Mo na na przyk ad u y  metody OpenForm obiektu DoCmd, aby otworzy
formularz, lub metody Hourglass, aby zmieni  wska nik myszy na ikon  klepsydry.
Zapis obiektu w kodzie VBA odbywa si  wed ug sk adni:

DoCmd.metoda [argument1, argument1, argument1...]

Wi kszo  z metod obiektu DoCmd ma argumenty — niektóre z nich s  wymagane, inne
za  tylko opcjonalne. Argumenty s  oddzielone przecinkami. Je li argumenty opcjonalne
zostan  pomini te, przyjm  warto ci domy lne dla danej metody. Na przyk ad metoda
OpenForm u ywa siedmiu argumentów, ale tylko pierwszy z nich, nazwa_formularza, jest
niezb dny. Dla niektórych metod istniej  predefiniowane sta e, na przyk ad dla metody
GoToRecord sta  tak  jest acNewRec, która nakazuje przej  do nowego rekordu:

DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Aby z procedury j zyka Visual Basic uruchomi  makropolecenie, nale y dla obiektu DoCmd
u y  metody RunMacro. Kod programu uruchamiaj cy przyk adowe makro, sk adaj ce si
z trzech akcji (rysunek 5.13), utworzymy wed ug nast puj cych kroków:

 1. Otworzy  formularz w widoku Projekt.

 2. Otworzy  arkusz w a ciwo ci formularza (np. przez dwukrotne klikni cie
selektora formularza — rysunek 5.38, oznaczenie 1).

Rysunek 5.38.
Okno w a ciwo ci
formularza

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/a16biu
http://helion.pl/rt/a16biu


248 Access 2016 PL w biurze i nie tylko

 3. Na karcie Zdarzenia w polu w a ciwo ci Przy za adowaniu klikn  przycisk
z wielokropkiem (rysunek 5.38, oznaczenie 2), co spowoduje aktywacj
okna dialogowego Wybieranie konstruktora (rysunek 5.39).

Rysunek 5.39.
Okno dialogowe
Wybieranie
konstruktora

 4. Pod wietli  opcj  Konstruktor kodu, a nast pnie klikn  przycisk OK.

 5. Dzia anie z punktu 4. spowoduje aktywacj  okna edytora kodu VBA, w którym
poni ej zapisu Private Sub Form_Load() zobaczymy migaj cy znak kursora.

 6. Wpisa  kod programu: DoCmd.RunMacro "makro1" (rysunek 5.40).

Rysunek 5.40.
Wygl d kodu dla
obs ugi zdarzenia
formularza Przy
za adowaniu

Wielko  liter u ytych do zapisu argumentów, na przyk ad nazwy obiektu, nie ma
znaczenia.

 7. Powróci  do formularza wy wietlonego w widoku Projekt przez wydanie z menu
File polecenia Close and Return to Microsoft Access (rysunek 5.41).

 8. Zamkn  formularz i zapisa  dokonane zmiany.

 9. Uruchomi  formularz.
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Rysunek 5.41.
Menu File — polecenie
Close and Return
to Microsoft Access

Dzia anie tak oprogramowanego formularza b dzie identyczne jak opisany wcze niej
sposób dzia ania formularza, w którym przypisano makro do w a ciwo ci Przy za ado-
waniu, i przebiega  b dzie nast puj co:

 bezpo rednio po uruchomieniu formularza (np. przez dwukrotne klikni cie
nazwy formularza w oknie bazy) zostanie wy wietlone okno z komunikatem,

 po klikni ciu w oknie z komunikatem przycisku OK na chwil  zostanie
wy wietlone okno formularza, po czym samoczynnie zmniejszy si
ono do postaci paska (oznaczenie 1, na rysunku 5.20).
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