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Rozdziaä 5.

Makra i edytor
jözyka Visual Basic
W programie Microsoft Access obsáugĊ zdarzeĔ zachodzących w obiektach (formularzach, formantach), wywoáanych zachowaniem uĪytkownika (jak równieĪ reakcją na
zdarzenia w innych obiektach), moĪna zapewniü, uĪywając makra lub korzystając
z interfejsu uĪytkownika. JednakĪe w wielu bazach danych przyjdzie nam siĊ zmierzyü
z „czystym programowaniem”, czyli uĪyciem procedur (skáadni) jĊzyka Visual Basic
for Applications.
Dla osób niezajmujących siĊ na co dzieĔ programowaniem zastosowanie makra do tworzenia powiązaĔ istniejących obiektów bazy danych jest áatwiejsze, poniewaĪ wymagana jest tylko niewielka wiedza na temat skáadni poleceĔ. Prostota ta pociąga jednak
za sobą pewne ograniczenia „programistyczne”, do których trzeba zaliczyü:
 brak moĪliwoĞci modyfikowania argumentu (uĪycia zmiennych jako

argumentów) makra w czasie jego wykonywania,
 makra są obiektami zewnĊtrznymi w stosunku do formularzy i raportów

(które z nich korzystają), dlatego teĪ baza danych zawierająca duĪą liczbĊ makr
reagujących na zdarzenia wystĊpujące w formularzach i raportach staje siĊ
káopotliwa w obsáudze,
 makra operują na caáym zestawie rekordów jednoczeĞnie.

UĪywając jĊzyka Visual Basic, moĪna manipulowaü wszystkimi obiektami bazy áącznie
z samą bazą, jak równieĪ wykonywaü dziaáania na poziomie systemu. DostĊpne w jĊzyku
VBA funkcje umoĪliwiają przeprowadzanie obliczeĔ bez koniecznoĞci tworzenia skomplikowanych wyraĪeĔ. MoĪna równieĪ tworzyü wáasne funkcje do wykonywania obliczeĔ
przekraczających moĪliwoĞci pojedynczego wyraĪenia lub zastĊpujących skomplikowane wyraĪenia. Ponadto utworzonych przez siebie funkcji moĪna uĪywaü w stosunku
do wielu obiektów (formularzy, formantów). Inne zalety zastosowania instrukcji i poleceĔ
jĊzyka Visual Basic to:
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 moĪliwoĞü przetwarzania danych w pojedynczym rekordzie,
 moĪliwoĞü generowania komunikatów o ewentualnych báĊdach,
 moĪliwoĞü opracowania (zaprogramowania) procedur obsáugujących báĊdy

programu lub uĪytkownika.

Makra — informacje podstawowe
Instrukcja Accessa okreĞla makro jako akcjĊ lub zestaw akcji, które moĪna tworzyü w celu
zautomatyzowania czĊsto wykonywanych zadaĔ. Mówiąc proĞciej, jeĪeli chcemy na
przykáad otworzyü obiekt (formularz, raport, kwerendĊ itp.) lub przejĞü w tabeli do
nastĊpnego rekordu w sposób „programowy”, to znaczy bez wykonywania kolejnych
poleceĔ z menu i (lub) okien dialogowych, moĪemy wybraü odpowiednią akcjĊ, czyli
polecenie, i przypisaü ją do procedury obsáugi zdarzenia wybranego formantu (np. do zdarzenia, jakim jest klikniĊcie formantu typu przycisk).

Tworzenie makra
Aby utworzyü makro, które zostanie nastĊpnie związane z jakimĞ formantem lub formularzem, naleĪy postĊpowaü wedáug poniĪszych kroków:
1. Z karty Tworzenie wybraü polecenie Makro (rysunek 5.1).

Rysunek 5.1. RozpoczĊcie tworzenia makropolecenia
2. Dziaáanie z punktu 1. spowoduje aktywacjĊ okna projektu makropolecenia

(rysunek 5.2).
Rysunek 5.2.
Okno projektu
makropolecenia
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3. Za pomocą przycisku oznaczonego symbolem 1 na rysunku 5.2 rozwinąü listĊ

z dostĊpnymi akcjami, a nastĊpnie dokonaü wyboru Īądanej akcji (rysunek 5.3).
Rysunek 5.3.
Lista rozwijana
akcji dostĊpnych
dla makropolecenia

4. Po dokonaniu wyboru akcji w dolnej czĊĞci okna projektu makra zostaną

wyĞwietlone (jeĪeli wystĊpują) Argumenty akcji (rysunek 5.4).
Rysunek 5.4.
Sekcja Argumenty
akcji dla akcji
OtwórzFormularz
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5. OkreĞlenie argumentu akcji moĪemy wykonaü przez:
 klikniĊcie przycisku (jeĪeli jest dostĊpny) ze strzaáką (rysunek 5.5,

oznaczenie 1), a nastĊpnie dokonanie wyboru z listy rozwijanej
wyĞwietlającej dostĊpne opcje argumentu akcji,
Rysunek 5.5.
Lista rozwijana
dostĊpnych opcji
argumentu akcji

 klikniĊcie przycisku (jeĪeli jest dostĊpny) z wielokropkiem (rysunek 5.6,

oznaczenie 1), powodując tym samym uruchomienie okna dialogowego
Konstruktor wyraĪeĔ (rysunek 5.7),
Rysunek 5.6.
Przycisk
uruchomienia okna
Konstruktor wyraĪeĔ

Rysunek 5.7.
Okno dialogowe
Konstruktor wyraĪeĔ
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 rĊczne wpisanie w polu argumentu Īądanego wyraĪenia.
Okno Konstruktor wyraĔeþ skäada siö z dwóch podstawowych sekcji:
1 — pole wyraĔenia — säuĔy do utworzenia zapisu wyraĔenia za pomocñ wklejenia
wybranych elementów z sekcji 2. W polu wyraĔenia moĔna równieĔ bezpoĈrednio wpisywaè poszczególne czöĈci wyraĔenia.
2 — elementy wyraĔenia — to trzy pola w dolnej czöĈci okna Konstruktor wyraĔeþ,
säuĔñce do okreĈlenia (wyboru):
 Lewe pole zawiera foldery z listami obiektów bazy danych, takich jak tabele,

kwerendy, formularze i raporty, oraz listami funkcji wbudowanych i zdefiniowanych
przez uĔytkownika, staäych, operatorów i typowych wyraĔeþ.
 ćrodkowe pole zawiera listö elementów lub kategorii elementów okreĈlonych

dla folderu zaznaczonego w lewym polu.
 W prawym polu wyĈwietlana jest lista wartoĈci (jeĈli takie istniejñ) dla elementów

zaznaczonych w polu lewym i Ĉrodkowym.
6. Aby zakoĔczyü projektowanie makropolecenia, naleĪy kliknąü ikonĊ oznaczoną

symbolem X, znajdującą siĊ w prawym górnym rogu okna projektu makra,
co spowoduje pojawienie siĊ okna z komunikatem dotyczącym potwierdzenia
zapisu zmian w projekcie makropolecenia (rysunek 5.8).
Rysunek 5.8.
Okno z komunikatem
dotyczącym
potwierdzenia zapisu
zmian w projekcie
makropolecenia
7. KlikniĊcie przycisku Tak spowoduje pojawienie siĊ okna dialogowego

Zapisywanie jako, w którym naleĪy wpisaü nazwĊ makra lub pozostawiü
nazwĊ domyĞlną, po czym kliknąü przycisk OK (rysunek 5.9).
Rysunek 5.9.
Okno dialogowe
Zapisywanie jako

Aby utworzyü zestaw akcji wchodzących w skáad makra, które zostanie nastĊpnie związane
z jakimĞ formantem lub formularzem, naleĪy w kolejnych liniach okna projektu makropolecenia umieĞciü polecenia wykonania Īądanej akcji (rysunek 5.10, oznaczenie 1).
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Rysunek 5.10.
Wygląd zestawu akcji
wchodzących w skáad
przykáadowego makra
o nazwie Makro_MC

Uruchamianie makra
Skonstruowane makro (bez wzglĊdu na jego strukturĊ: czy pojedyncza akcja, czy zestaw
akcji) moĪemy uruchomiü w jeden z podanych poniĪej sposobów:
 bezpoĞrednio w okienku nawigacji,
 w odpowiedzi na zdarzenie związane z obiektem bazy danych (np. klikniĊcie

przycisku znajdującego siĊ na formularzu),
 z karty NarzĊdzia bazy danych w grupie Makro — polecenie Uruchom makro,
 z procedury jĊzyka VBA.

OkreĞlone powyĪej sposoby uruchamiania makra przeĞledzimy na specjalnie do tego
skonstruowanym zestawie akcji (rysunek 5.11) o nazwie Makro1, w którego skáad
wchodzą kolejno:
1. Akcja OknoKomunikatu — wyĞwietla komunikat z treĞcią okreĞloną przez

uĪytkownika.
2. Akcja Minimalizuj — minimalizuje aktywne okno.
3. Akcja SygnalizujDĨwiĊkiem — emituje sygnaá dĨwiĊkowy za pomocą gáoĞnika

komputera.
Rysunek 5.11.
Okno projektu
przykáadowego makra
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Tak skonstruowane makro spowoduje nastĊpujące dziaáanie:
1. BezpoĞrednio po uruchomieniu w oknie dialogowym o nazwie Test makra

(argument Tytuá w akcji Okno komunikatu zostaá uzupeániony tekstem
Test makra) wyĞwietli siĊ komunikat o treĞci: Po komunikacie zostanie
zminimalizowane okno obiektu (rysunek 5.12) oraz usáyszymy sygnaá
dĨwiĊkowy (argument Sygnalizuj dĨwiĊkiem akcji Okno komunikatu zostaá
ustawiony na wartoĞü Tak). Dziaáanie makra zostanie wstrzymane do chwili
klikniĊcia przez uĪytkownika przycisku OK znajdującego siĊ w oknie
z komunikatem.
Rysunek 5.12.
Okno dialogowe
Test makra

2. Po klikniĊciu przycisku OK:
 zniknie okno z komunikatem,
 okno aktywne w chwili dziaáania makra (np. okno formularza) zostanie

zmniejszone do postaci maáego paska tytuáu.
3. Po zminimalizowaniu okna usáyszymy sygnaá dĨwiĊkowy (efekt dziaáania

akcji SygnalizujDĨwiĊkiem).

Uruchamianie makra w okienku nawigacji
Aby uruchomiü makro w okienku nawigacji, naleĪy wykonaü jedną z czynnoĞci:
 kliknąü prawym przyciskiem myszy selektor formularza, po czym z menu

podrĊcznego wybraü polecenie Uruchom (rysunek 5.13),
Rysunek 5.13.
Menu podrĊczne
obiektu Makro
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 w okienku nawigacji kliknąü dwukrotnie nazwĊ Īądanego makra (rysunek 5.14).

Rysunek 5.14.
Uruchomienie makra
przez dwukrotne
klikniĊcie

Wykonanie jednej z opisanych powyĪej czynnoĞci spowoduje w przypadku uruchomienia przykáadowego makropolecenia o nazwie Makro1:
 wyĞwietlenie komunikatu w postaci pokazanej na rysunku 5.15 wraz z emisją

sygnaáu dĨwiĊkowego,
Rysunek 5.15.
Okno z komunikatem
okreĞlonym w akcji
OknoKomunikatu

 po klikniĊciu przycisku OK — przyjĊcie przez okienko nawigacji postaci

pokazanej na rysunku 5.16,
Rysunek 5.16.
Wygląd okienka
nawigacji
po wykonaniu akcji
Minimalizuj

 wyemitowanie sygnaáu dĨwiĊkowego przez gáoĞnik komputera.
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Uruchamianie makra w odpowiedzi
na zdarzenie zwiñzane z obiektem bazy danych
Aby makro byáo uruchamiane w odpowiedzi na zdarzenia zachodzące w obiekcie, naleĪy
je przypisaü do okreĞlonego typu zdarzenia obiektu. Na przykáad na rysunku 5.17 pokazano sposób przypisania makropolecenia do procedury obsáugi zdarzenia Przy klikniĊciu
obiektu typu przycisk polecenia. Przypisanie takie naleĪy wykonaü w nastĊpujący sposób:
1. W widoku Projekt wybraü obiekt, do którego ma zostaü przypisane

makropolecenie.
Rysunek 5.17.
Przypisanie
makropolecenia
do zdarzenia
Przy klikniĊciu
obiektu przycisk
polecenia

2. Otworzyü okno Arkusz wáaĞciwoĞci obiektu, na przykáad okno wáaĞciwoĞci

obiektu typu przycisk polecenia (rysunek 5.17) lub okno wáaĞciwoĞci formularza
(rysunek 5.18).
Rysunek 5.18.
Przypisanie
makropolecenia
do zdarzenia
Przy zaáadowaniu
obiektu Formularz
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3. Na karcie Zdarzenie kliknąü w polu zdarzenia, które ma byü obsáuĪone

przez akcjĊ makropolecenia.
4. Rozwinąü za pomocą przycisku ze strzaáką listĊ dostĊpnych makropoleceĔ

i wybraü Īądane makro.
5. Zamknąü okno wáaĞciwoĞci obiektu i zapisaü dokonane zmiany.
6. Uruchomiü „oprogramowany” w taki sposób formularz.

Gdy nasze przykáadowe makro, skáadające siĊ z trzech akcji: OknoKomunikatu, Minimalizuj oraz SygnalizujDĨwiĊkiem, przypiszemy do obsáugi zdarzenia Przy klikniĊciu
obiektu typu przycisk polecenia (znajdującego siĊ na formularzu) — „praca” makra
rozpocznie siĊ dopiero wtedy, gdy przycisk polecenia zostanie przez nas klikniĊty
myszą. Dziaáanie to spowoduje aktywacjĊ okna z komunikatem (rysunek 5.19).
Rysunek 5.19.
Wygląd
uruchomionego okna
formularza oraz okna
z komunikatem
(po klikniĊciu
przycisku polecenia
Uruchom makro)

Efektem klikniĊcia przycisku OK (znajdującego siĊ w oknie z komunikatem) bĊdzie
przybranie przez okno formularza postaci oznaczonej na rysunku 5.20 symbolem 1.
Rysunek 5.20.
Wygląd formularza
po zakoĔczeniu pracy
makropolecenia
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Gdy omawiane makropolecenie przypiszemy do obsáugi zdarzenia formularza Przy
zaáadowaniu, proces przebiegaü bĊdzie nastĊpująco:
 bezpoĞrednio po uruchomieniu formularza (np. przez dwukrotne klikniĊcie nazwy

formularza w okienku nawigacji) zostanie wyĞwietlone okno z komunikatem,
 gdy w oknie z komunikatem klikniemy przycisk OK, na chwilĊ zostanie

wyĞwietlone okno formularza, po czym samoczynnie zmniejszy siĊ ono
do postaci paska (oznaczenie 1 na rysunku 5.20).
Uruchamianie makropolecenia z procedury jözyka VBA zostanie opisane w dalszej
czöĈci niniejszego rozdziaäu.

Uruchamianie makra z karty Narzödzia bazy danych
Aby uruchomiü makro z karty NarzĊdzia bazy danych, naleĪy:
 otworzyü Īądaną bazĊ danych,
 z karty NarzĊdzia wybraü polecenie Uruchom makro (rysunek 5.21, oznaczenie 1),
Rysunek 5.21.
Karta NarzĊdzia bazy
danych — polecenie
Uruchom makro

 po aktywacji okna dialogowego Uruchamianie makra wybraü z listy rozwijanej

Nazwa makra (rysunek 5.22) Īądane makro, po czym kliknąü przycisk OK.
Rysunek 5.22.
Okno dialogowe
Uruchamianie makra

JeĔeli makro (przykäadowe o nazwie Makro1) uruchomimy z menu, zmniejszanie okna
do postaci paska dotyczyè bödzie okna dialogowego aktywnego obiektu: okienka
nawigacji, tabeli lub formularza. Na rysunku 5.22 aktywnym obiektem jest okienko
nawigacji.
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Edytor jözyka Visual Basic
Edytor jĊzyka Visual Basic for Applications (jĊzyka programowania wysokiego poziomu,
bĊdącego wizualną wersją jĊzyka Basic) wchodzący w skáad pakietu MS Office, na
przykáad w skáad aplikacji Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, jest w przypadku
kaĪdej z nich prawie identyczny (moĪe poza Accessem), to znaczy ma taki sam interfejs
uĪytkownika, identyczną skáadniĊ oraz takie same sáowa kluczowe i instrukcje. RóĪnica
polega tylko na róĪnych obiektach i ich metodach oraz wáaĞciwoĞciach obiektów związanych z aplikacją macierzystą. PoniewaĪ wczeĞniej byáa juĪ mowa o tym, co to jest
obiekt oraz czym są jego wáaĞciwoĞci, w tym miejscu naleĪy jeszcze wyjaĞniü pojĊcie
metody. Metoda jest procedurą podobną do instrukcji lub funkcji, pozwalającą na tworzenie nowych obiektów lub operującą na istniejących juĪ obiektach (np. manipulowanie
ich wáaĞciwoĞciami).

Obsäuga edytora VBA
Edytor Visual Basic moĪe zostaü uruchomiony przez wykonanie jednej z czynnoĞci:
 naciĞniĊcie klawiszy Alt+F11,
 klikniĊcie polecenia Visual Basic na karcie NarzĊdzia bazy danych,
 klikniĊcie w oknie wáaĞciwoĞci formularza (formantu) przycisku z wielokropkiem

(rysunek 5.23, oznaczenie 1), a nastĊpnie wybranie z wyĞwietlonego okna
dialogowego Wybieranie konstruktora opcji Konstruktor kodu (rysunek 5.24).
Rysunek 5.23.
Przycisk otwierający
okno dialogowe
Wybieranie
konstruktora

Rysunek 5.24.
Okno dialogowe
Wybieranie
konstruktora — opcja
Konstruktor kodu
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Wykonanie jednego z wymienionych poleceĔ spowoduje aktywacjĊ okna edytora VBA
o wyglądzie przedstawionym na rysunku 5.25. W oknie tym moĪemy wyróĪniü nastĊpujące elementy:
1 — menu,
2 — pasek (paski) narzĊdzi,
3 — okno projektu bazy danych,
4 — okno wáaĞciwoĞci,
5 — okno kodu,
6 — lista obiektów,
7 — lista zdarzeĔ obiektu.

Rysunek 5.25. Edytor kodu VBA

Podstawowe informacje z zakresu tworzenia
kodu programu w jözyku VBA
Ogólnie kod jĊzyka VBA dzieli siĊ na jednostki nazywane procedurami. Procedura
skáada siĊ z szeregu instrukcji (poleceĔ), które wykonują operacje na bazie danych lub
obliczają Īądane wartoĞci. Procedura wykonywana automatycznie w odpowiedzi na
zdarzenie zainicjowane przez uĪytkownika (np. klikniĊcie przycisku) lub kod programu
nazywana jest procedurą zdarzenia.
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Procedury są przechowywane w moduáach. W programie Microsoft Access istnieją trzy
typy moduáów:
 moduáy formularzy,
 moduáy standardowe,
 moduáy klasy.

Moduáy formularzy są podstawą do obsáugi wiĊkszoĞci baz danych. Mogą one zawieraü
procedury obsáugujące zdarzenia, procedury ogólne oraz deklaracje staáych i zmiennych
uĪytych do przeprowadzenia procesów przetwarzania danych (wykonywania obliczeĔ).
Kod zawarty w module formularza odnosi siĊ do konkretnej bazy danych, do której
naleĪy formularz. Formularz wraz ze swoimi obiektami (formantami) moĪe równieĪ
odwoáywaü siĊ (pobieraü i przekazywaü dane) do innych obiektów tworzących okreĞloną
bazĊ danych. Gdy po raz pierwszy tworzymy procedurĊ zdarzenia dla formularza lub
raportu, program Microsoft Access automatycznie tworzy związany z nią moduá formularza lub raportu.
Moduáy standardowe są „pojemnikami” dla procedur i deklaracji czĊsto wykorzystywanych przez inne moduáy bazy danych (np. przez moduáy formularzy). Na przykáad
moĪe siĊ okazaü, Īe kod napisany w jednym z formularzy jest przydatny w innych formularzach — ze wzglĊdu na to, Īe wykonuje ten sam proces przetwarzania danych.
PoniewaĪ nie jest wskazane powielanie tego samego kodu w róĪnych formularzach,
tworzy siĊ odrĊbny moduá zawierający procedurĊ z tym wáaĞnie zestawem instrukcji.
Moduáy standardowe mogą zawieraü deklaracje staáych i zmiennych dostĊpnych dla
caáej bazy danych (staáe i zmienne globalne) i (lub) deklaracje staáych i zmiennych dostĊpnych tylko na poziomie moduáu.
Kod moduäu standardowego nie musi byè zwiñzany z konkretnñ bazñ danych. JeĔeli
nie zostanñ w nim umieszczone odwoäania do nazw konkretnych formularzy lub formantów, to bödzie go moĔna zastosowaè takĔe w wielu innych bazach danych.

Moduáy klasy są podstawą programowania obiektowego, gdyĪ zawierają definicjĊ
nowego obiektu, to znaczy stanowią szablon niezbĊdny do utworzenia obiektu. Na przykáad dwa obiekty typu przycisk polecenia pod wzglĊdem opisujących ich cech i funkcjonalnoĞci są takie same, poniewaĪ utworzone są w oparciu o tĊ samą klasĊ. Obiekt
stanowi wiĊc konkretną reprezentacjĊ danej klasy. PoniewaĪ kaĪdy z obiektów jest
wzajemnie niezaleĪny oraz kaĪdy tworzony jest w oparciu o klasĊ, o obiekcie czĊsto
mówi siĊ jako o instancji danej klasy. Przykáadowo kaĪdy z formularzy jest instancją
klasy Form, a kaĪdy z formantów (za pomocą których konstruujemy formularz) instancją
okreĞlonej klasy, w oparciu o którą zostaá utworzony.
Moduäy formularzy sñ w rzeczywistoĈci moduäami klas.

DostĊp do poszczególnych (opisanych wczeĞniej) moduáów uzyskujemy w oknie projektu edytora VBA (rysunek 5.26) przez dwukrotne klikniĊcie nazwy Īądanego moduáu.
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Rysunek 5.26.
Przykáadowe okno
projektu edytora VBA
zawierające:
1 — moduáy
formularzy,
2 — moduá
standardowy,
3 — moduá klasy

Aby utworzyè (wstawiè) nowy moduä standardowy lub nowy moduä klasy, naleĔy z menu
Insert wybraè, odpowiednio, polecenie Module lub Class Module (rysunek 5.27).
Rysunek 5.27.
Edytor VBA
— menu Insert

KaĪdy moduá formularzy, moduá standardowy i moduá klasy mogą posiadaü:
 deklaracje staáych, zmiennych oraz typów,
 procedury typu Sub lub Function, zawierające fragment kodu wykonywany jako

jedna caáoĞü.

Deklaracja zmiennych w kodzie jözyka VBA
Podczas wykonywania obliczeĔ czĊsto zachodzi potrzeba tymczasowego przechowywania
wartoĞci. W jĊzyku VBA (jak w wiĊkszoĞci innych jĊzyków programowania) do tego celu
sáuĪą zmienne. Zmienna posiada nazwĊ (ciąg znaków), wykorzystywaną w celu odwoáania siĊ do wartoĞci zmiennej, oraz typ danych, czyli atrybut okreĞlający rodzaj danych
przechowywanych w zmiennej. Ze zmiennymi związane jest pojĊcie deklarowania, czyli
wczeĞniejszego poinformowania programu o ich istnieniu. Deklaracja zmiennych moĪe
byü przeprowadzona w sposób jawny (Implicit) i niejawny (Explicit). Do deklarowania
zmiennych uĪywanych w obrĊbie okreĞlonej procedury (tzw. zmiennych lokalnych) sáuĪą
sáowa kluczowe Dim oraz Static, na przykáad zapis Dim sïowo As String oraz zapis
Static rd As Integer są deklaracjami zmiennej sïowo oraz zmiennej rd wraz z okreĞleniem
typu danych, odpowiednio: áaĔcucha znaków (String) oraz liczby caákowitej (Integer).
WartoĞci zmiennych lokalnych, zadeklarowanych przy uĪyciu sáowa kluczowego Static,
istnieją przez caáy czas dziaáania bazy danych, natomiast zmienne zadeklarowane przy
uĪyciu sáowa Dim istnieją tylko w czasie wykonywania danej procedury.
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Zmienne mające dziaáaü w obrĊbie moduáu moĪna utworzyü, deklarując je przy uĪyciu
sáowa kluczowego Private w sekcji Declarations na początku moduáu (rysunek 5.28).
Na poziomie moduáu nie ma róĪnicy miĊdzy deklaracjami Private i Dim.
Rysunek 5.28.
Wygląd deklaracji
zmiennej z poziomu
moduáu

Aby zmienna uĪyta w okreĞlonym module staáa siĊ dostĊpna w innych moduáach, naleĪy,
deklarując ją, uĪyü sáowa kluczowego Public. WartoĞci zmiennych publicznych są dostĊpne dla wszystkich procedur bazy danych. Podobnie jak zmienne poziomu moduáu,
zmienne publiczne deklaruje siĊ w sekcji Declarations na początku moduáu.
Nie moĔna deklarowaè zmiennych publicznych w procedurze, lecz tylko w sekcji
Declarations moduäu.

JĊzyk Microsoft VBA nie wymaga bezwzglĊdnie jawnego deklarowania zmiennej przed
uĪyciem jej w procedurze. JeĞli zostanie uĪyta zmienna, która nie byáa zadeklarowana
w sposób jawny, w jĊzyku Visual Basic jest ona deklarowana niejawnie jako zmienna typu
Variant. Mimo Īe takie niejawne deklarowanie jest wygodne, moĪe prowadziü do powstawania báĊdów w kodzie. MoĪna wymagaü deklaracji zmiennych przed uĪyciem ich
w procedurze. Aby Microsoft Access automatycznie doáączaá instrukcjĊ Option Explicit
do sekcji deklaracji wszystkich nowych moduáów w bazie danych (takĪe do moduáów formularzy i raportów skojarzonych z nowymi formularzami lub raportami), naleĪy:
1. W menu Tools (rysunek 5.29) kliknąü polecenie Options.
Rysunek 5.29.
Ustawianie opcji
automatycznego
doáączania instrukcji
Option Explicit

2. Kliknąü kartĊ Editor.
3. W obszarze Code Settings zaznaczyü pole wyboru Require Variable

Declaration (ĩądaj deklaracji zmiennych) (rysunek 5.29, oznaczenie 1).
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Deklaracja staäych w kodzie jözyka VBA
CzĊsto moĪna spotkaü siĊ z kodem, który zawiera powtarzające siĊ okreĞlone wartoĞci
lub wrĊcz wartoĞci te są uĪywane do budowy kodu (np. do okreĞlenia wáaĞciwoĞci obiektów). Mówimy wtedy, Īe mamy do czynienia ze staáymi. Staáe przypominają nieco
zmienne, gdyĪ pobranie z nich wartoĞci odbywa siĊ przez odwoáanie do ich nazwy, jednak
róĪnią siĊ od zmiennych tym, Īe nie moĪna ich modyfikowaü ani przypisaü im nowej
wartoĞci. W VBA są dwa Ĩródáa staáych:
 staáe wewnĊtrzne lub systemowe — dostarczane przez aplikacjĊ i formanty. Staáe

te są wymienione w bibliotekach obiektów systemu VBA w przeglądarce
obiektów Object Browser. Staáe z bibliotek obiektów systemu VBA mają
prefiksy „vb” — na przykáad: vbNewLine,
 staáe symboliczne lub zdefiniowane przez uĪytkownika — są deklarowane przy
uĪyciu instrukcji Const. Skáadnia deklarowania staáej jest nastĊpująca:
[Public|Private] Const nazwa_stađej [As type] = wyraľenie

gdzie:
nazwa_staïej — nazwa utworzona przez uĪytkownika, jak w przypadku nazwy

zmiennej,
type — typ danych okreĞlony przez uĪytkownika,
wyraĝenie — liczby bądĨ ciągi znaków i operatorów.
Zapis w nawiasach kwadratowych [ ] oznacza wystöpowanie danej deklaracji
(instrukcji) w sposób opcjonalny.

Procedury typu Sub
Procedury typu Sub moĪna umieszczaü w moduáach formularzy, moduáach standardowych oraz w moduáach klas. Procedury typu Sub są domyĞlnie procedurami publicznymi we wszystkich moduáach, to znaczy, Īe mogą byü wywoáywane w bazie danych
z dowolnego miejsca. Skáadnia procedury typu Sub jest nastĊpująca:
[Public|Private][Static] Sub nazwa_procedury(argumenty)
...[deklaracje]...
...instrukcje...
End Sub

Argumenty procedury odpowiadają deklaracjom zmiennych, to znaczy deklaruje siĊ
w nich wartoĞci przekazywane z procedury wywoáującej dane. W VBA moĪemy rozróĪniü
dwa rodzaje procedur typu Sub:
 procedury ogólne,
 procedury zdarzenia.

Procedura ogólna sáuĪy w bazie danych do wykonania okreĞlonych przez uĪytkownika
zadaĔ i musi byü jawnie wywoáana przez podanie w kodzie jej nazwy. W odróĪnieniu
od niej procedura zdarzenia pozostaje nieaktywna aĪ do chwili pojawienia siĊ zdarzenia
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wywoáanego dziaáaniem uĪytkownika lub systemu. Stosowanie procedur ogólnych jest
wskazane, gdy w kilku procedurach zdarzeĔ potrzebne są te same akcje. W ten sposób
unikamy powielania kodu.
Procedura zdarzenia jest wywoáywana automatycznie, jeĞli dowolny obiekt rozpoznaje
zajĞcie zdarzenia (np. klikniĊcie myszą w jego obszarze). Nazwa procedury zdarzenia
skáada siĊ z:
 w przypadku formantu: aktualnej nazwy formantu (okreĞlonej przez

wáaĞciwoĞü Nazwa znajdującą siĊ w kategorii Inne), znaku podkreĞlenia,
nazwy zdarzenia oraz znaków (). Na przykáad jeĞli przycisk polecenia
o nazwie Polecenie10 ma wywoáaü po klikniĊciu procedurĊ zdarzenia, naleĪy
wpisaü Īądane instrukcje w procedurze o nazwie Polecenie10_Click(),
 w przypadku formularza: wyrazu Form, znaku podkreĞlenia, nazwy zdarzenia
oraz znaków (). Na przykáad jeĞli w formularzu klikniĊcie w jego obszarze

wskaĨnikiem myszy ma wywoáaü okreĞlone dziaáanie, naleĪy wpisaü Īądane
instrukcje w procedurze o nazwie Form_Click().
Nazwy formularzy w procedurach zdarzeþ nie sñ uĔywane (pomimo Ĕe sñ unikatowe,
podobnie jak nazwy formantów).

Wszystkie procedury zdarzeĔ mają tĊ samą skáadniĊ ogólną:
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 dostĊpnych (wbudowanych) w VBA funkcji procedura typu Function, podobnie
jak procedura typu Sub, moĪe przyjmowaü argumenty i wykonywaü serie instrukcji.
W przeciwieĔstwie jednak do procedury Sub procedura Function moĪe zwracaü wartoĞü
do wywoáującej ją procedury. Skáadnia procedury typu Function jest nastĊpująca:
[Public|Private][Static] Function nazwa_procedury(argumenty)[As type]
...[deklaracje]...
...instrukcje...
End Function

Procedury Function zwykle wywoáuje siĊ, umieszczając nazwĊ funkcji i jej argumenty
z prawej strony instrukcji lub wyraĪenia (zmiennej):
zwracana_wartoħè = nazwa_funkcji(argumenty)
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Procedury typu Function, tak samo jak zmienne, mają pewien typ danych. OkreĞla on typ
wartoĞci zwracanej przez funkcjĊ. JeĪeli nie ma klauzuli As, to zwracana zmienna posiada
domyĞlny typ Variant. Zwracanie wartoĞci polega na przypisaniu jej do zmiennej o tej
samej nazwie co nazwa funkcji. Na przykáad jeĞli w procesie przetwarzania danych
czĊsto zachodzi potrzeba wyliczenia: jednej trzeciej poáowy pola kwadratu o boku opartym na przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego przy podanych dáugoĞciach przyprostokątnych tego trójkąta, to niezwykle porĊcznym rozwiązaniem bĊdzie napisanie
wáasnej funkcji o poniĪszej postaci:
Function Przeciwprostokætna (A as Integer, B as Integer) As String
Przeciwprostokætna = (0.5 * (SQR (A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2)/3
End Function

gdzie:
SQR() — jest wbudowaną funkcją VBA pierwiastka kwadratowego,
^ — jest operatorem potĊgowania (^2 — zapis oznaczający „do kwadratu”).

Praktyczne uĪycie opisanej powyĪej funkcji przedstawimy na przykáadzie formularza
(rysunek 5.30), w którym po klikniĊciu przycisku polecenia (przycisk o nazwie Oblicz)
w formancie typu etykieta zostanie wyĞwietlona wartoĞü wyliczona za pomocą funkcji
PrzeciwprostokÈtna(). Argumenty funkcji (dáugoĞci przyprostokątnych) zostaáy podane
w sposób jawny (odpowiednio: wartoĞü 5 oraz wartoĞü 8).
Rysunek 5.30.
Wygląd formularza
po klikniĊciu
przycisku Oblicz

Aby formularz mógá wykonaü postawione przed nim zadanie, naleĪy w jego module
wpisaü:
1. Kod funkcji PrzeciwprostokÈtna():
Function Przeciwprostokætna (A As Integer, B As Integer) As String
Przeciwprostokætna = (0.5 * (SQR(A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2) / 3
End Function

2. Kod obsáugi zdarzenia Przy klikniĊciu przycisku polecenia:
Private Sub Polecenie0_Click()
Etykieta5.Caption = Przeciwprostokætna(5,8)
End Sub

Wygląd zapisu powyĪszych kodów w oknie edytora VBA pokazany zostaá na
rysunku 5.31.
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Rysunek 5.31.
Wygląd kodu funkcji
oraz kodu obsáugi
zdarzenia przycisku
Oblicz w oknie
edytora VBA
— argumenty funkcji
podane w sposób
jawny

W przypadku gdy chcemy przekazywaü (móc wprowadzaü) dane dotyczące dáugoĞci
przyprostokątnych w czasie pracy formularza, formularz powinien byü zaopatrzony
w dwa formanty typu pole tekstowe (niezwiązane), jak pokazano na rysunku 5.32.
Rysunek 5.32.
Wygląd formularza
zaopatrzonego
w formanty typu pole
tekstowe

Dodatkowo formularz posiada trzy formanty typu etykieta wyĈwietlajñce teksty: „A=”,
„B=” oraz „C=”, stanowiñce opisy dla pól tekstowych oraz dla etykiety, w której
jest wyĈwietlony wynik obliczeþ funkcji.

Dla tak skonstruowanego formularza zapis funkcji PrzeciwprostokÈtna() powinien mieü
poniĪszą postaü:
Function Przeciwprostokætna (ByVal A As Integer, ByVal B As Integer) As String
Przeciwprostokætna = (0.5 * (SQR(A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2) / 3
End Function

Natomiast kod obsáugi zdarzenia Przy klikniĊciu przycisku polecenia Oblicz powinien
byü zapisany w nastĊpujący sposób:
Private Sub Polecenie0_Click()
Tekst1.SetFocus
przyprostokætna_A = Tekst1.Text
Tekst3.SetFocus
przyprostokætna_B = Tekst3.Text
Etykieta5.Caption = Przeciwprostokætna(przyprostokætna_A, przyprostokætna_B)
End Sub

Wygląd zapisu powyĪszych kodów w oknie edytora VBA pokazany zostaá na
rysunku 5.33.
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Rysunek 5.33.
Wygląd kodu funkcji
oraz kodu obsáugi
zdarzenia przycisku
Oblicz w oknie
edytora VBA
— argumenty funkcji
podane za pomocą
zmiennych

Zagadnienia techniczne dotyczñce tworzenia kodu programu
Do tworzenia kodu programu w jĊzyku VBA korzystamy ze „sáów”, które stanowią:
 nazwy instrukcji programu,
 nazwy funkcji standardowych jĊzyka VBA,
 nazwy obiektów, na przykáad nazwy formularzy, formantów lub raportów,
 nazwy wáaĞciwoĞci obiektów, czyli parametrów obiektów,
 nazwy metod, czyli czynnoĞci, które moĪna wykonaü na obiekcie (kaĪdy obiekt

ma odpowiedni dla siebie zestaw metod).
MoĪna ustawiü opcje edytora Visual Basic tak, aby w oknie kodu programu byáy wyĞwietlane informacje o skáadni:
 gdy zostanie wpisana nazwa obiektu, a nastĊpnie znak kropki, wyĞwietlona

zostanie lista dostĊpnych (dla danego obiektu) wáaĞciwoĞci lub metod
(rysunek 5.34) umoĪliwiająca — przez klikniĊcie Īądanej pozycji —
automatyczne uzupeánienie kodu,
Rysunek 5.34.
Wygląd fragmentu
listy wáaĞciwoĞci
i metod dostĊpnych
dla obiektu typu pole
tekstowe

 gdy zostanie wpisana nazwa metody lub istniejącej procedury, na przykáad

funkcji, a po niej spacja lub nawias otwierający, pojawi siĊ porada z informacjami
o skáadni metody lub procedury, takimi jak wymagane argumenty (rysunek 5.35).
Rysunek 5.35.
Wygląd porady dla
standardowej funkcji Sqr
— funkcji pierwiastka
kwadratowego
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Aby program Microsoft Access pomagaá w uzupeánianiu instrukcji i (lub) wyĞwietlaá listĊ
dostĊpnych wáaĞciwoĞci i metod obiektu podczas pisania kodu jĊzyka Visual Basic, naleĪy:
 W menu Tools kliknąü polecenie Options, powodując tym samym aktywacjĊ

okna dialogowego Options (rysunek 5.36).
Rysunek 5.36.
Ustawianie
wyĞwietlania pomocy

 Wybraü kartĊ Editor.
 Sprawdziü, czy w sekcji Code Settings zaznaczona jest opcja Auto List

Members — powodująca wyĞwietlenie listy wáaĞciwoĞci i metod obiektu
(rysunek 5.36, oznaczenie 1).
 Sprawdziü, czy w sekcji Code Settings zaznaczona jest opcja Auto Quick Info,

powodująca wyĞwietlenie skáadni metody lub procedury (rysunek 5.36,
oznaczenie 2).
W czasie pisania kodu programu moĪe siĊ zdarzyü, Īe tworzone wyraĪenie (instrukcja)
jest bardzo dáugie, co powoduje, Īe początkowy ciąg znaków jest niewidoczny w oknie
kodu (zostaá przesuniĊty w lewą stronĊ). W takim wypadku naleĪy podzieliü dáugą
instrukcjĊ na kilka linijek w nastĊpujący sposób:
 po ostatnim elemencie skáadni instrukcji wpisaü spacjĊ i znak _,
 nacisnąü klawisz Enter,
 kontynuowaü instrukcjĊ w nastĊpnym wierszu.

Aby umieĞciü Īądany kod w procedurze obsáugi zdarzenia okreĞlonego obiektu — bez
wychodzenia do formularza wyĞwietlonego w widoku projektu — wystarczy z listy
rozwijanej obiektów wybraü nazwĊ obiektu, a z listy zdarzeĔ obiektu Īądane zdarzenie
(rysunek 5.37), co spowoduje, Īe edytor przeniesie nas automatycznie do wybranej w ten
sposób procedury.
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Rysunek 5.37.
Przykáadowy wygląd
rozwiniĊtej listy
obiektów oraz listy
zdarzeĔ obiektu

Uruchamianie makra z procedury jözyka Visual Basic
Do tworzenia kodu programu najczĊĞciej stosowany jest obiekt DoCmd (do command —
„wykonaj polecenie”). Metodami tego obiektu są takie czynnoĞci, jak zamykanie
okien, otwieranie formularzy i ustawianie wartoĞci formantów, bĊdące odpowiednikami makr. MoĪna na przykáad uĪyü metody OpenForm obiektu DoCmd, aby otworzyü
formularz, lub metody Hourglass, aby zmieniü wskaĨnik myszy na ikonĊ klepsydry.
Zapis obiektu w kodzie VBA odbywa siĊ wedáug skáadni:
DoCmd.metoda [argument1, argument1, argument1...]

WiĊkszoĞü z metod obiektu DoCmd ma argumenty — niektóre z nich są wymagane, inne
zaĞ tylko opcjonalne. Argumenty są oddzielone przecinkami. JeĞli argumenty opcjonalne
zostaną pominiĊte, przyjmą wartoĞci domyĞlne dla danej metody. Na przykáad metoda
OpenForm uĪywa siedmiu argumentów, ale tylko pierwszy z nich, nazwa_formularza, jest
niezbĊdny. Dla niektórych metod istnieją predefiniowane staáe, na przykáad dla metody
GoToRecord staáą taką jest acNewRec, która nakazuje przejĞü do nowego rekordu:
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Aby z procedury jĊzyka Visual Basic uruchomiü makropolecenie, naleĪy dla obiektu DoCmd
uĪyü metody RunMacro. Kod programu uruchamiający przykáadowe makro, skáadające siĊ
z trzech akcji (rysunek 5.13), utworzymy wedáug nastĊpujących kroków:
1. Otworzyü formularz w widoku Projekt.
2. Otworzyü arkusz wáaĞciwoĞci formularza (np. przez dwukrotne klikniĊcie

selektora formularza — rysunek 5.38, oznaczenie 1).
Rysunek 5.38.
Okno wáaĞciwoĞci
formularza
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3. Na karcie Zdarzenia w polu wáaĞciwoĞci Przy zaáadowaniu kliknąü przycisk

z wielokropkiem (rysunek 5.38, oznaczenie 2), co spowoduje aktywacjĊ
okna dialogowego Wybieranie konstruktora (rysunek 5.39).
Rysunek 5.39.
Okno dialogowe
Wybieranie
konstruktora

4. PodĞwietliü opcjĊ Konstruktor kodu, a nastĊpnie kliknąü przycisk OK.
5. Dziaáanie z punktu 4. spowoduje aktywacjĊ okna edytora kodu VBA, w którym
poniĪej zapisu Private Sub Form_Load() zobaczymy migający znak kursora.
6. Wpisaü kod programu: DoCmd.RunMacro "makro1" (rysunek 5.40).
Rysunek 5.40.
Wygląd kodu dla
obsáugi zdarzenia
formularza Przy
zaáadowaniu

WielkoĈè liter uĔytych do zapisu argumentów, na przykäad nazwy obiektu, nie ma
znaczenia.
7. Powróciü do formularza wyĞwietlonego w widoku Projekt przez wydanie z menu

File polecenia Close and Return to Microsoft Access (rysunek 5.41).
8. Zamknąü formularz i zapisaü dokonane zmiany.
9. Uruchomiü formularz.
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Rysunek 5.41.
Menu File — polecenie
Close and Return
to Microsoft Access

Dziaáanie tak oprogramowanego formularza bĊdzie identyczne jak opisany wczeĞniej
sposób dziaáania formularza, w którym przypisano makro do wáaĞciwoĞci Przy zaáadowaniu, i przebiegaü bĊdzie nastĊpująco:
 bezpoĞrednio po uruchomieniu formularza (np. przez dwukrotne klikniĊcie

nazwy formularza w oknie bazy) zostanie wyĞwietlone okno z komunikatem,
 po klikniĊciu w oknie z komunikatem przycisku OK na chwilĊ zostanie

wyĞwietlone okno formularza, po czym samoczynnie zmniejszy siĊ
ono do postaci paska (oznaczenie 1, na rysunku 5.20).
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