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Rozdziađ 9.

Prezentowanie danych
za pomocæ raportów
Accessa
W tym rozdziale:


RóĪne typy raportów w Accessie



Tworzenie raportu za pomocą kreatora



Tworzenie raportu od podstaw



Poprawa wyglądu raportu

Raporty odgrywają bardzo istotną rolĊ w aplikacjach bazodanowych. Z raportów tworzonych w Accessie korzysta wielu ludzi, którzy nigdy nie uĪywali go osobiĞcie. Bardzo
duĪo pracy w projektach bazodanowych pocháania tworzenie nowych i ulepszanie istniejących raportów. Access sáynie z rozbudowanych mechanizmów tworzenia raportów.
Raporty to najbardziej elastyczny sposób przeglądania i drukowania sumarycznych informacji. WyĞwietlają informacje z Īądanym poziomem szczegóáowoĞci, pozwalając
przeglądaü je lub drukowaü w wielu róĪnych formatach. Do raportów moĪna dodawaü
wielopoziomowe sumy, porównania statystyczne, obrazy i grafikĊ.
W tym rozdziale najpierw nauczymy siĊ korzystaü z Kreatora raportów. Dowiemy siĊ
teĪ, jak samemu utworzyü raport i jakie typy raportów są dostĊpne w Accessie.
W tym rozdziale bödziemy tworzyè raporty za pomocñ kreatora oraz samodzielnie. Do tego
celu wykorzystamy tabele utworzone w poprzednich rozdziaäach. Kompletne raporty
opisane w tym rozdziale sñ dostöpne w pliku bazy danych Rozdziaä09.accdb.
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Podstawowe informacje o raportach
Raporty prezentują niestandardowe widoki danych. Wyniki raportu moĪna wyĞwietliü
na ekranie albo wydrukowaü. Raporty czĊsto wykorzystuje siĊ do podsumowywania informacji zapisanych w bazie danych. Dane moĪna grupowaü i sortowaü wedáug dowolnych
kryteriów, a nastĊpnie tworzyü podsumowania, obliczaü Ğrednie lub inne dane statystyczne. Raporty mogą zawieraü zdjĊcia i inne typy grafiki oraz pola noty. Bez wzglĊdu
na to, jakiego raportu potrzebujemy, w Accessie prawdopodobnie moĪna go stworzyü.

Dostúpne typy raportów
W wiĊkszoĞci firm wykorzystywane są cztery podstawowe typy raportów:


Raport tabelaryczny — Drukuje dane w wierszach i kolumnach, grupując
je i obliczając sumy. Jego odmianami są raport sumaryczny i raport
grupująco-sumujący.



Raport kolumnowy — Drukuje dane w kolumnach. MoĪe zawieraü sumy
i wykresy.



Raport korespondencji seryjnej — SáuĪy do tworzenia wielokolumnowych
arkuszy etykiet pocztowych albo do prezentowania danych w postaci szpalt tekstu
(ang. snaked-column report).

Raporty tabelaryczne

Raporty tabelaryczne przypominają tabele, w których dane wyĞwietlają siĊ w wierszach
i kolumnach. Typowy raport tabelaryczny (rptZestawienieProduktów) w oknie podglądu
wydruku pokazano na rysunku 9.1.
Raporty tabelaryczne — w przeciwieĔstwie do formularzy i arkuszy danych — zwykle
grupują dane wedáug wartoĞci jednego lub wielu pól. CzĊsto obliczają i wyĞwietlają
sumy czĊĞciowe albo informacje statystyczne dotyczące pól liczbowych w kaĪdej grupie. Niektóre raporty wyĞwietlają takĪe sumy stron i sumy áączne. Mogą nawet zawieraü
zawiniĊte kolumny, dziĊki którym moĪna tworzyü katalogi (takie jak ksiąĪka telefoniczna).
Raporty tego typu mogą zawieraü numery stron, daty utworzenia raportu oraz linie i ramki
oddzielające informacje. Mogą zawieraü kolory i cieniowanie oraz wyĞwietlaü obrazy,
wykresy biznesowe i pola typu Nota. Specjalny typ raportu tabelarycznego — raport sumaryczny — ma wszystkie cechy raportu tabelarycznego, ale nie drukuje poszczególnych rekordów.
Raporty kolumnowe

Raporty kolumnowe zwykle wyĞwietlają jeden lub kilka rekordów na stronie w ukáadzie
pionowym. Prezentują dane niemal tak samo jak formularze, ale sáuĪą wyáącznie do
oglądania, a nie do modyfikowania danych. Fragment raportu kolumnowego (rptProdukty)
w widoku podglądu wydruku zamieszczono na rysunku 9.2.
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Rysunek 9.1. Raport tabelaryczny (rptZestawienieProduktów) w widoku podglñdu wydruku
Rysunek 9.2.
Raport
kolumnowy;
formanty raportu
sñ rozproszone
po caäej stronie
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Inny typ raportu kolumnowego wyĞwietla jeden rekord na gáównej stronie (tak jak formularz biznesowy), ale moĪe pokazywaü wiele rekordów na osadzonych podformularzach. Typowym przykáadem takiego raportu jest faktura. Raporty tego rodzaju mają
sekcje, które wyĞwietlają tylko jeden rekord, oraz sekcje, które wyĞwietlają kilka rekordów
ze strony „wiele” relacji jeden-do-wielu; mogą teĪ zawieraü sumy.
Raport faktury z bazy danych MiniAuta dla Kolekcjonerów (rptFaktura) w oknie podglądu
wydruku pokazano na rysunku 9.3.

Rysunek 9.3. Raport faktury (rptFaktura)

Informacje w górnej czĊĞci raportu pokazanego na rysunku 9.3 znajdują siĊ w gáównej
jego czĊĞci, natomiast szczegóáowe informacje dotyczące produktów widoczne w dolnej
czĊĞci rysunku są zawarte w podraporcie osadzonym w gáównym raporcie.
Raporty korespondencji seryjnej

Etykiety pocztowe (zobacz rysunek 9.4) równieĪ są typem raportu. MoĪna je áatwo utworzyü za pomocą Kreatora etykiet pocztowych dostĊpnego w Accessie. Kreator pozwala
wybraü rodzaj etykiety z dáugiej listy stylów etykiet. Access precyzyjnie tworzy raport
na podstawie wybranego stylu etykiet. NastĊpnie moĪna otworzyü raport w trybie projektu i dostosowaü go do wáasnych potrzeb.

Róľnice miúdzy raportami a formularzami
Gáówną róĪnicą miĊdzy raportami a formularzami jest przeznaczenie wyĞwietlanych
danych. Formularze sáuĪą przede wszystkim do wprowadzania danych i komunikacji
z uĪytkownikami, natomiast raporty — do przeglądania danych (na ekranie lub w postaci
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Rysunek 9.4.
rptCustomerMailingLabels —
typowy raport etykiet pocztowych

drukowanej). W formularzach uĪywa siĊ pól obliczeniowych, które obliczają pewne
wartoĞci na podstawie innych pól. W raportach wykonuje siĊ obliczenia na pewnych
grupach rekordów, stronach rekordów albo wszystkich rekordach przetwarzanych podczas tworzenia raportu. Wszystko, co moĪna zrobiü w formularzu — z wyjątkiem
wprowadzania danych — moĪna równieĪ powieliü w raporcie. W rzeczywistoĞci moĪna
zapisaü formularz jako raport, a nastĊpnie dostosowaü formanty w oknie projektu raportu.

Tworzenie raportu od podstaw
Punktem wyjĞcia do stworzenia raportu jest chĊü obejrzenia danych, ale w sposób, który
róĪni siĊ od widoku formularza lub arkusza danych. Celem raportu jest przetworzenie
surowych danych w sensowny zbiór informacji. Procedura tworzenia raportu skáada siĊ
z kilku etapów:
1. Zdefiniowanie ukáadu raportu.
2. Gromadzenie danych.
3. Tworzenie raportu za pomocą kreatora.
4. Drukowanie lub wyĞwietlanie raportu.
5. Zapisywanie raportu.

Zdefiniowanie ukđadu raportu
NaleĪy zacząü od pomysáu na ogólny ukáad raportu. MoĪna zdefiniowaü ukáad w myĞlach, na papierze lub interaktywnie, korzystając z okna projektu raportu Accessa.
Bardzo czösto od raportu Accessa oczekujemy powielenia istniejñcego raportu
papierowego wykorzystywanego przez uĔytkowników aplikacji.
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Gromadzenie danych
Kiedy juĪ mamy ogólne wyobraĪenie co do tego, jaki powinien byü ukáad raportu, powinniĞmy zebraü dane potrzebne do jego utworzenia. W raportach Accessa dane pochodzą
z dwóch zasadniczych Ĩródeá:


pojedyncza tabela bazy danych,



zestaw rekordów kwerendy.

W kwerendzie moĪna záączyü wiele tabel i wykorzystaü jej zestaw rekordów jako Ĩródáo
danych raportu. W raporcie Accessa zestaw rekordów kwerendy jest interpretowany tak,
jakby byá jedną tabelą.
Jak dowiedzieliĞmy siĊ z rozdziaáu 4., w kwerendzie moĪna wybieraü pola, rekordy i kolejnoĞü sortowania rekordów. Access traktuje ten zestaw rekordów jak jedną tabelĊ (do
celów przetwarzania) na arkuszach danych, formularzach i raportach. Kiedy raport jest
wykonywany, Access dopasowuje dane z zestawu rekordów lub tabeli do pól uĪytych
w raporcie i wykorzystuje dane dostĊpne w okreĞlonym momencie do utworzenia raportu.
Porzñdek sortowania okreĈlony w kwerendach nie jest zachowywany w raportach.
PrzewaĔnie raporty sñ sortowane na poziomie raportu — w sekcji szczegóäów albo
w sekcji grupy. Bardzo czösto sortowanie danych w kwerendach wykorzystywanych
wyäñcznie do wypeäniania raportów jest marnotrawstwem czasu, poniewaĔ w raporcie
dane sñ sortowane ponownie.

W poniĪszym przykáadzie wykorzystamy dane z tabeli tblProdukty w celu stworzenia
stosunkowo prostego raportu tabelarycznego.

Tworzenie raportu za pomocæ kreatora
W Accessie moĪna utworzyü praktycznie kaĪdy typ raportu. Niektóre tworzy siĊ jednak
áatwiej niĪ inne, zwáaszcza jeĞli siĊ skorzysta z Kreatora raportów jako punktu wyjĞcia.
Podobnie jak kreatory formularzy, kreatory raportów tworzą podstawowy ukáad raportu,
który potem moĪna dostosowaü do wáasnych potrzeb.
Kreator raportów upraszcza procedurĊ rozmieszczania formantów — zadaje uĪytkownikom szereg pytaĔ dotyczących raportu, który ma byü utworzony. W tym rozdziale nauczymy siĊ korzystaü z Kreatora raportów do stworzenia raportów tabelarycznego i kolumnowego.
Tworzenie nowego raportu

Na wstąĪce Accessa dostĊpnych jest szereg poleceĔ umoĪliwiających tworzenie nowych
raportów w aplikacjach. Zakáadka Tworzenie na wstąĪce zawiera grupĊ Raporty, w której
jest dostĊpnych kilka opcji, np. Etykiety i Kreator raportów. Aby rozpocząü üwiczenie,
kliknij przycisk Kreator raportów w grupie Raporty wstąĪki Tworzenie. WyĞwietli siĊ
pierwszy ekran kreatora raportów (zobacz rysunek 9.5).
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Rysunek 9.5.
Pierwszy ekran
kreatora raportów
po wybraniu Ēródäa
danych i pól

W oknie dialogowym pokazanym na rysunku 9.5 jako Ĩródáo danych nowego raportu
wybrano tabelĊ tblProdukty. Zbiór dostĊpnych pól znajduje siĊ na rozwijanej liĞcie Tabele/
kwerendy. KlikniĊcie pola na tej liĞcie i wciĞniĊcie strzaáki wskazującej w prawo powoduje
przeniesienie pola z listy DostĊpne pola na listĊ Zaznaczone pola i dodanie go raportu.
Dla potrzeb tego przykáadu wybierzemy pola IDProduktu, Kategoria, Opis, Iloħè, Cena
´Detaliczna i Koszt.
MoĔna kliknñè dwukrotnie dowolne pole na liĈcie Dostöpne pola, aby przenieĈè je
na listö Zaznaczone pola. MoĔna równieĔ kliknñè dwukrotnie dowolne pole na liĈcie
Zaznaczone pola, aby usunñè je z listy.

Na liĞcie znajdują siĊ tylko pola z pierwotnie wybranego Ĩródáa rekordów. MoĪna wybraü pola z innych raportów lub kwerend za pomocą rozwijanej listy Tabele/kwerendy
na tym ekranie kreatora. JeĞli okreĞlimy prawidáowe relacje i Access bĊdzie mógá poáączyü
dane, pola te zostaną dodane do pierwotnie wybranych i bĊdzie moĪna uĪyü ich w raporcie. JeĞli wybierzemy pola z tabel, które nie mają zdefiniowanych relacji, wyĞwietli
siĊ okno dialogowe z pytaniem, czy chcemy zmodyfikowaü relacje i poáączyü tabele.
MoĪna teĪ wróciü do Kreatora raportów i usunąü pola.
Po wybraniu danych naleĪy kliknąü przycisk Dalej, aby przejĞü do nastĊpnego ekranu
kreatora.
Wybieranie poziomów grupowania

NastĊpne okno dialogowe umoĪliwia wybór pól, które posáuĪą do grupowania danych.
W oknie dialogowym na rysunku 9.6 wybrano pole Kategoria jako pole grupowania
danych dla raportu. Pola wybrane do grupowania okreĞlają sposób wyĞwietlania danych
w raporcie. Pola grupowania wystĊpują w raporcie jako nagáówki i stopki grup.
Grup najczĊĞciej uĪywa siĊ do áączenia danych, które są ze sobą logicznie powiązane.
Klasycznym przykáadem jest pogrupowanie produktów wedáug kategorii. Bardzo praktycznym przykáadem jest pogrupowanie danych wedáug pola IDKlienta tak, by historia
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Rysunek 9.6.
Definiowanie
grupowania w raporcie

transakcji klienta wyĞwietliáa siĊ w raporcie jako grupa. Nagáówki i stopki grup wykorzystuje siĊ do wyĞwietlania nazwiska klienta i innych informacji wáaĞciwych dla kaĪdego klienta.
Kreator raportów umoĪliwia okreĞlenie do czterech pól grupowania w raporcie. Aby
zmieniü kolejnoĞü grupowania w raporcie, moĪna skorzystaü z przycisków Priorytet.
Wybrana kolejnoĞü pól okreĞla hierarchiĊ grupowania.
Aby okreĞliü grupowanie na podstawie przynaleĪnoĞci do kategorii, wybierz pole Kategoria
i kliknij strzaákĊ (>). Zwróümy uwagĊ, Īe obraz siĊ zmieniá — pole Kategoria wyĞwietliáo siĊ jako pole grupowania danych dla raportu (zobacz rysunek 9.6). Wszystkie pola
wybrane w raporcie (IDProduktu, Opis, Iloħè, CenaDetaliczna i CenaUmowna) wyĞwietlą
siĊ w grupie Kategoria.
Definiowanie opcji grupowania

Po wybraniu pól grupowania moĪna kliknąü przycisk Opcje grupowania w dolnej czĊĞci
okna dialogowego, aby wyĞwietliü inne okno dialogowe, umoĪliwiające dokáadniejsze
zdefiniowanie sposobu wykorzystania pól grupowania w raporcie.
Na przykáad moĪna siĊ zdecydowaü na grupowanie tylko wedáug pierwszego znaku
pola wybranego do grupowania. Oznacza to, Īe wszystkie rekordy z tym samym pierwszym znakiem w polu grupowania znajdą siĊ w jednej grupie. JeĞli pogrupujemy tabelĊ
z danymi o klientach wedáug pola NazwaKlienta i wybierzemy grupowanie wedáug
pierwszej litery pola NazwaKlienta, nagáówek i stopka grupy wyĞwietlą siĊ dla zbioru
wszystkich klientów, których nazwa rozpoczyna siĊ na tĊ samą literĊ. Stworzy siĊ grupa
dla wszystkich rekordów, dla których wartoĞü pola NazwaKlienta rozpoczyna siĊ na literĊ A, inna grupa dla wszystkich rekordów z polem NazwaKlienta rozpoczynającym siĊ
na literĊ B itd.
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Okno dialogowe Opcje grupowania umoĪliwia dokáadniejsze zdefiniowanie grupowania. Wybrane tu opcje mają róĪny stopieĔ waĪnoĞci dla danych róĪnych typów:
Na liĞcie Interwaáy grupowania wyĞwietlają siĊ róĪne wartoĞci dla róĪnych typów danych:
 Tekst — Normalny, 1 litera, 2 początkowe litery, 3 początkowe litery, 4 początkowe

litery, 5 początkowych liter.
 Liczba
 Data

— Normalny, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000.

— Normalny, Rok, Kwartaá, Miesiąc, TydzieĔ, DzieĔ, Godzina, Minuta.

Ustawienie Normalny oznacza, Īe dane są grupowane wedáug wartoĞci caáego pola.
W tym przykáadzie uĪywamy caáego pola NazwaKlienta.
Zwróümy uwagĊ, Īe opcje grupowania upraszczają tworzenie raportów pogrupowanych
wedáug miesiĊcy kalendarzowych, kwartaáów, lat itp. Oznacza to, Īe moĪna z áatwoĞcią
tworzyü raporty dotyczące sprzedaĪy, páac lub innych informacji finansowych niezbĊdnych
do raportowania w biznesie.
JeĞli wczeĞniej wyĞwietlono okno dialogowe Opcje grupowania, naleĪy kliknąü przycisk OK, aby wróciü do okna poziomów grupowania. NastĊpnie moĪna kliknąü Dalej,
by przejĞü do okna dialogowego Porządek sortowania.
Wybieranie kolejnoħci sortowania

DomyĞlnie Access automatycznie sortuje pogrupowane rekordy w porządku, który uáatwia
nadanie sensu grupowaniu. Na przykáad jeĞli wybierzemy pole NazwaKlienta do pogrupowania rekordów klienta, Access posortuje grupy w porządku alfabetycznym wedáug
pola NazwaKlienta. Jednak dla pewnych zastosowaĔ moĪe byü potrzebne posortowanie
rekordów w obrĊbie kaĪdej grupy. Na przykáad uĪytkownicy mogą wymagaü posortowania rekordów klientów wedáug daty zamówienia w porządku malejącym tak, aby
nowsze zamówienia w kaĪdej grupie klientów wyĞwietlaáy siĊ wczeĞniej.
W naszym przykáadzie Access sortuje dane wedáug pola Kategoria. Jak pokazano na rysunku 9.7, dane posortowano równieĪ w ramach kaĪdej grupy wedáug pola Opis.
Pola sortowania wybiera siĊ w taki sam sposób, jak pola grupowania raportu. MoĪna
wybraü pola, których nie wybrano do grupowania, i uĪyü ich jako pól sortowania. Pola
wybrane w tym oknie dialogowym nie wpáywają na grupowanie; mają tylko wpáyw na
kolejnoĞü sortowania w sekcjach szczegóáów. MoĪna okreĞliü kolejnoĞü rosnącą lub
malejącą, klikając przycisk po prawej stronie kaĪdego pola sortowania.
Wybieranie opcji podsumowania

Na dole okna sortowania kreatora raportów znajduje siĊ przycisk Opcje podsumowania.
KlikniĊcie tego przycisku powoduje wyĞwietlenie okna Opcje podsumowania pokazanego na rysunku 9.8. W tym oknie moĪna okreĞliü dodatkowe opcje dotyczące pól liczbowych. WyĞwietlają siĊ tu wszystkie pola liczbowe i walutowe wybrane do raportu.
Wszystkie one są dostĊpne do tworzenia podsumowaĔ. MoĪna teĪ wyĞwietlaü Ğrednie
oraz wartoĞci minimalne i maksymalne.
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Rysunek 9.7.
Wybieranie kolejnoĈci
sortowania

Rysunek 9.8. Wybieranie opcji podsumowania

MoĪna teĪ zdecydowaü, czy dane w sekcji szczegóáów powinny byü widoczne czy
ukryte. JeĞli zaznaczymy opcjĊ Szczegóáy i podsumowanie, raport bĊdzie zawieraá dane
szczegóáowe, natomiast jeĞli zaznaczymy opcjĊ Tylko podsumowanie, sekcja szczegóáów bĊdzie ukryta i w raporcie pojawią siĊ tylko sumy.
W rozdziale 20. zostanñ opisane sposoby programowego sterowania opcjami
szczegóäów i podsumowaþ w raportach.

Wreszcie zaznaczenie opcji Obliczaj udziaáy procentowe sum sprawia, Īe pod sumą
w stopce grupy pojawia siĊ procentowy udziaá tej sumy w caáej wartoĞci raportu. JeĞli
na przykáad są trzy grupy produktów i ich sumy wynoszą — odpowiednio — 15, 25 i 10,
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to pod sumami pojawiáyby siĊ wartoĞci 30%, 50% i 20%, wskazujące, jaki udziaá kaĪda
suma ma w sumie áącznej (czyli 50) w odniesieniu do skali 100%.
KlikniĊcie przycisku OK w tym oknie dialogowym spowoduje powrót do okna sortowania. KlikniĊcie przycisku Dalej powoduje przejĞcie do nastĊpnego ekranu kreatora.
Wybieranie ukđadu raportu

Dwa kolejne okna dialogowe okreĞlają wygląd raportu. W pierwszym (zobacz rysunek
9.9) moĪna wybraü podstawowy ukáad danych. W ramce Ukáad jest do wyboru szeĞü
opcji; za ich pomocą moĪna poinformowaü Accessa, czy mają siĊ powtarzaü nagáówki
kolumn, czy naleĪy zastosowaü wciĊcia dla kaĪdego z poziomów grupowania i czy naleĪy dodawaü linie lub ramki wokóá wierszy szczegóáów. Po wybraniu poszczególnych
opcji rysunek po lewej stronie zmienia siĊ, by zaprezentowaü efekt.
Rysunek 9.9.
Wybieranie ukäadu
raportu

Ramka Orientacja umoĪliwia wybór ukáadu pionowego (wzdáuĪ) lub poziomego (w poprzek strony). Wreszcie pole wyboru Dostosuj szerokoĞü pól tak, aby wszystkie pola byáy
widoczne na stronie pozwala upchnąü mnóstwo danych na niewielkim obszarze (prawdopodobnie nie obĊdzie siĊ bez szkáa powiĊkszającego!).
W tym przykáadzie wybierzemy ukáad krokowy i orientacjĊ pionową, jak pokazano na rysunku 9.9. NastĊpnie kliknij przycisk Dalej, aby przejĞü do kolejnego okna dialogowego.
Otwieranie projektu raportu

Ostatnie okno dialogowe Kreatora raportów zawiera flagĊ w czarno-biaáą kratĊ, która
informuje nas, Īe dotarliĞmy do mety. W górnej czĊĞci tego okna dialogowego moĪna
wpisaü tytuá raportu. Tytuá ten pojawia siĊ tylko raz, na początku raportu (nie na górze
kaĪdej strony), speánia równieĪ rolĊ nazwy raportu. DomyĞlnie tytuáem raportu jest nazwa tabeli lub kwerendy wybranej jako Ĩródáo danych raportu. Raport, który utworzyliĞmy
w bazie danych Rozdziaá09.accdb, ma nazwĊ rptProdukty_Kreator.
NastĊpnie moĪna wybraü jedną z opcji na dole okna dialogowego:


Podgląd raportu,



Modyfikuj projekt raportu.
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W tym przykáadzie pozostawimy domyĞlnie zaznaczoną opcjĊ, aby wyĞwietliü podgląd
raportu. Kliknij przycisk ZakoĔcz, aby zamknąü Kreator raportów i obejrzeü raport (zobacz rysunek 9.10).

Rysunek 9.10. Raport tblProdukty_Kreator w widoku podglñdu raportu

Widok podglądu raportu pokazuje ogólny wygląd raportu, ale nie widaü na nim marginesów, numerów stron oraz wyglądu raportu po wydrukowaniu go na papierze. Aby siĊ
przekonaü, jak bĊdzie wyglądaá raport po wydrukowaniu, naleĪy kliknąü prawym przyciskiem myszy pasek tytuáu raportu i wybraü z menu podrĊcznego polecenie Podgląd
wydruku.
Dostrajanie ukđadu raportu

Jest kilka drobnych problemów z raportem pokazanym na rysunku 9.10. Kreator raportów
Accessa wybraá czcionki i ogólny schemat kolorów, które mogą siĊ róĪniü od naszych
oczekiwaĔ. Ponadto kolumna Opis nie jest wystarczająco szeroka, by zmieĞciáy siĊ w niej
wszystkie informacje z tego pola.
Kreator raportów wyĞwietliá nowy raport w widoku podglądu raportu. Aby przejĞü do
widoku ukáadu, naleĪy kliknąü prawym przyciskiem myszy pasek tytuáu raportu i z menu podrĊcznego wybraü polecenie Widok ukáadu. Nowy raport wyĞwietlony w widoku
ukáadu pokazano na rysunku 9.11.
Jak moĪna zobaczyü na rysunku 9.11, rozmiar kolumny Opis zmieniono. DziĊki temu
jest wiĊcej miejsca do wyĞwietlania opisu bez obcinania. Zmiana rozmiaru kolumny
Opis spowodowaáa przesuniĊcie pozostaáych kolumn w prawo, ale szerokoĞü raportu na
to pozwoliáa.
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Rysunek 9.11. Widok ukäadu przydaje siö w sytuacji, gdy zaistnieje koniecznoĈè zmiany rozmiaru
formantów w raporcie kolumnowym
Wybór motywu

Po dostrojeniu ukáadu raportu moĪna wykorzystaü formanty z grupy Motywy zakáadki
Projektowanie na wstąĪce, aby zmodyfikowaü kolory, czcionki i ogólny wygląd raportu. Przycisk Motywy otwiera galeriĊ zawierającą kilkadziesiąt motywów (zobacz
rysunek 9.12).
Motywy to bardzo waĪne pojĊcie w Accessie 2010. Motyw decyduje o schemacie kolorów, kroju czcionki, kolorach czcionek oraz rozmiarach czcionek w formularzach i raportach Accessa 2010. Wskazanie myszą ikony motywu w galerii powoduje, Īe raport
otwarty w widoku ukáadu za galerią natychmiast siĊ zmienia. DziĊki temu moĪna zobaczyü, jak wyglądaáby raport w przypadku wybrania wskazanego motywu.
KaĪdy motyw ma nazwĊ, np. Office, Apteka, StrumieĔ, Papier, Metro. Nazwy są przydatne w przypadkach, kiedy chcemy siĊ odwoáaü do okreĞlonego motywu w dokumentacji aplikacji, korespondencji e-mail lub innych dokumentach. Motywy znajdują siĊ w plikach
z rozszerzeniem .thmx w folderze Program Files\Microsoft Office\Document Themes
14. Są stosowane we wszystkich dokumentach pakietu Office 2010 (w Wordzie, Excelu
i Accessie), dziĊki czemu moĪna áatwo wybraü styl do zastosowania we wszystkich dokumentach firmowych tworzonych za pomocą pakietu Office.
UĔytkownicy Accessa 2007 pewnie siö zastanawiajñ, co siö staäo z funkcjñ
Autoformatowania. Z kilku powodów firma Microsoft zdecydowaäa siö zastñpiè
w pakiecie Office 2010 opcjö Autoformatowania opcjñ motywów. Opcja Autoformatowania
miaäa zastosowanie do pojedynczych formantów, co sprawiaäo, Ĕe w przypadku tworzenia
zäoĔonych formularzy lub raportów trzeba byäo wykonaè duĔo pracy. Funkcja
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Rysunek 9.12.
Wybór motywu
dla raportu

Autoformatowania byäa opcjñ typu „wszystko albo nic”. W zwiñzku z tym trudno byäo
zastosowaè tö opcjö, a nastöpnie zmodyfikowaè kolory i czcionki formantów w formularzu
bñdĒ raporcie. Motywy zapewniajñ znacznie wiökszñ elastycznoĈè. Pozwalajñ nawet
na to, aby zapisaè caäy formularz lub raport z innym motywem (do tego celu säuĔy
opcja Zapisz bieĔñcy motyw w dolnej czöĈci galerii motywów pokazanej na rysunku
9.12). W Accessie 2007 nie byäo sposobu dostosowania funkcji Autoformatowania
do indywidualnych potrzeb.

Jak widaü na menu podrĊcznym z rysunku 9.12, wybrany motyw moĪna zastosowaü do
bieĪącego raportu (Zastosuj motyw tylko do tego obiektu), do wszystkich raportów (Zastosuj motyw do wszystkich zgodnych obiektów) albo do wszystkich formularzy i raportów w aplikacji (Ustaw ten motyw jako domyĞlny dla bazy danych). Istnieje nawet opcja
dodania motywu jako przycisku na pasku narzĊdzi szybkiego dostĊpu. Jest to niezwykle
przydatna moĪliwoĞü pozwalająca na selektywne stosowanie motywu do innych obiektów w bazie danych.
Podczas tworzenia formularzy i raportów Accessa moĔemy odczuwaè pokusö, by
wypróbowaè wszystkie style raportów. Trzeba jednak pamiötaè, Ĕe w przypadku
zastosowania zbyt duĔej mieszanki stylów aplikacja Accessa moĔe wyglñdaè jako
bezuĔyteczny zbiór róĔnych pomysäów, a nie jak przydatne narzödzie. Profesjonalni
deweloperzy baz danych zazwyczaj ograniczajñ do minimum liczbö stosowanych stylów
formularzy i raportów i uĔywajñ ich konsekwentnie w caäej aplikacji. NaleĔy uwzglödniè
potrzeby uĔytkowników i unikaè przytäaczania ich olbrzymiñ iloĈciñ kolorów czcionek
i innych elementów stylu raportów i komponentów interfejsu uĔytkownika.

Na potrzeby tego üwiczenia dla nowego raportu produktów wybrano motyw Ekskluzywny.
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Tworzenie wđasnego motywu

Access 2010 daje dostĊp do kilkudziesiĊciu domyĞlnych motywów. KaĪdy z tych motywów skáada siĊ ze zbioru spójnych kolorów, czcionek i wáasnoĞci czcionek. Oprócz tego
moĪna samodzielnie stworzyü motyw kolorów i czcionek caákowicie od podstaw i zastosowaü go do formularzy i raportów. Stworzenie wáasnego motywu to doskonaáy sposób
zastosowania firmowego schematu kolorów w formularzach i raportach aplikacji.
Aby stworzyü wáasny motyw, otwórz raport w widoku projektu, a nastĊpnie wykonaj
poniĪsze czynnoĞci:
1. Kliknij przycisk Kolory w grupie Motywy na wstąĪce Projektowanie.
WyĞwietli siĊ lista kolorów motywu.
2. Wybierz polecenie Utwórz nowe kolory motywu wyĞwietlające siĊ na samym
dole listy.
WyĞwietli siĊ okno dialogowe Tworzenie nowych kolorów motywu
(zobacz rysunek 9.13) prezentujące aktualnie wybrany motyw.
Rysunek 9.13.
Konfigurowanie wäasnego
motywu kolorów

Zmodyfikowanie motywu kolorów wymaga sporo pracy. Jak moĪna zobaczyü na
rysunku 9.13, kaĪdy motyw skáada siĊ z 12 róĪnych kolorów. KlikniĊcie kaĪdego
spoĞród 12 przycisków w oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu
otwiera paletĊ kolorów (zobacz rysunek 9.14). MoĪna na niej wybraü kolor
elementu motywu, np. kolor dla elementu Tekst/táo — jasne 2.
3. Po zakoĔczeniu procesu dostosowywania kolorów naleĪy przypisaü nazwĊ dla
wáasnego motywu, a nastĊpnie kliknąü Zapisz.
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Rysunek 9.14.
Wybór koloru elementu
motywu

Po zamkniĊciu okna dialogowego Tworzenie nowych kolorów motywu moĪna zauwaĪyü, Īe wáasny motyw koloru zostaá zastosowany do formularza lub raportu otwartego
w widoku projektu. Aby zastosowaü nowy motyw do wszystkich formularzy lub raportów w aplikacji, naleĪy otworzyü listĊ motywów kolorów, kliknąü prawym przyciskiem
myszy nazwĊ wáasnego motywu wyĞwietlanego na początku listy (zobacz rysunek
9.15), a nastĊpnie wybraü polecenie Zastosuj schemat kolorów do wszystkich zgodnych
obiektów. JeĞli mamy otwarty raport w widoku projektu, to motyw zostanie zastosowany
do wszystkich raportów w aplikacji. JeĞli natomiast mamy otwarty formularz w widoku
projektu, to motyw zostanie zastosowany do wszystkich formularzy w aplikacji.
Nawet po zastosowaniu motywu kolorów moĪna dostosowaü kolory indywidualnych
elementów raportu (bądĨ formularza). NaleĪy otworzyü raport w widoku projektu, zaznaczyü element do zmiany, po czym wybraü nowy kolor (kolory) w arkuszu wáaĞciwoĞci.
Podobne okno dialogowe (Tworzenie nowych czcionek motywu) jest dostĊpne na liĞcie
Czcionki w grupie Motywy na wstąĪce Projektowanie. Okno dialogowe Tworzenie nowych czcionek motywu umoĪliwia skonfigurowanie wáasnych czcionek motywu (czcionek nagáówków, treĞci itp.), które moĪna potem stosowaü w formularzach i raportach.
Tworzenie wáasnych motywów czcionek dziaáa podobnie jak dodawanie wáasnych motywów kolorów w aplikacji. Motyw naleĪy zapisaü pod nazwą pozwalającą na póĨniejszą identyfikacjĊ, a nastĊpnie moĪna go stosowaü wedáug potrzeb w formularzach i raportach.
Korzystanie z podglædu wydruku

Na rysunku 9.16 pokazano okno podglądu wydruku z powiĊkszoną stroną raportu tbl
´Produkty_Kreator. Okno to wyĞwietla raport z rzeczywistymi czcionkami, cieniowaniem,
liniami, prostokątami i danymi, które znajdą siĊ na wydruku. KlikniĊcie lewego przycisku
myszy powoduje przeáączenie do trybu podglądu strony, w którym widaü caáą stronĊ.
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Rysunek 9.15. Zastosowanie motywu kolorów do wszystkich zgodnych obiektów w aplikacji
Rysunek 9.16.
Raport tblProdukty_
Kreator wyĈwietlajñcy
siö w powiökszonym
trybie podglñdu

WstąĪka Accessa zmienia swoją postaü, wyĞwietlając polecenia dotyczące przeglądania
i drukowania raportu. Zakáadka Podgląd wydruku wstąĪki zawiera formanty umoĪliwiające dostosowanie rozmiaru strony i jej orientacji (pionowa lub pozioma) oraz zastosowanie innych opcji przeglądania. Opcje drukowania są zapisywane wraz z raportem
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podczas zapisywania projektu raportu. Zakáadka Podgląd wydruku zawiera takĪe przycisk Drukuj umoĪliwiający wydrukowanie raportu oraz przycisk pozwalający na zamkniĊcie podglądu wydruku i powrót do poprzedniego widoku raportu (projektu, ukáadu lub raportu).
Po stronie moĪna siĊ poruszaü za pomocą poziomego i pionowego paska przewijania.
Przyciski Strona (w lewym dolnym rogu okna) sáuĪą do przechodzenia miĊdzy stronami. Przyciski te, podobne jak przyciski na odtwarzaczu DVD, pozwalają przejĞü do nastĊpnej lub poprzedniej strony albo do pierwszej lub ostatniej strony raportu. MoĪna
równieĪ przejĞü do okreĞlonej strony, wpisując jej numer w polu tekstowym miĊdzy
przyciskiem poprzedniej i nastĊpnej strony.
KlikniĊcie na raporcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Kilka stron albo
skorzystanie z grupy PowiĊkszenie zakáadki Podgląd wydruku na wstąĪce umoĪliwia
podgląd na ekranie wiĊcej niĪ jednej strony. Na rysunku 9.17 pokazano raport w trybie
dwustronicowego podglądu raportu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych (w lewym
dolnym rogu okna podglądu wydruku) moĪna przeáączaü strony, tak jak przeáącza siĊ
rekordy na arkuszu danych. Okno podglądu wydruku zawiera pasek narzĊdzi z czĊsto
uĪywanymi poleceniami drukowania.

Rysunek 9.17. WyĈwietlanie kilku stron raportu w trybie wielostronicowego podglñdu raportu

JeĞli po obejrzeniu podglądu jesteĞmy z niego zadowoleni, moĪemy kliknąü ikonĊ drukarki na pasku narzĊdzi, aby wydrukowaü raport. JeĞli efekty są niezadowalające, moĪna kliknąü przycisk Zamknij, aby przeáączyü siĊ do okna projektu raportu, gdzie moĪna
wprowadziü dalsze zmiany.
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Publikowanie raportu w róľnych formatach

Istotną wáasnoĞcią zakáadki Podgląd wydruku jest zdolnoĞü do zapisywania raportu Accessa w róĪnych popularnych formatach, takich jak m.in. PDF czy XPS (od ang. XML
Paper Specification).
KlikniĊcie przycisku PDF lub XPS w grupie Dane na wstąĪce powoduje otwarcie okna
dialogowego Publikowanie jako pliku PDF lub XPS (zobacz rysunek 9.18). To okno dialogowe zawiera opcje umoĪliwiające zapisanie raportu w standardowym formacie PDF
albo w wersji skondensowanej (przeznaczonej do wykorzystania w kontekĞcie sieci
Web). MoĪna w nim takĪe okreĞliü folder docelowy eksportowanych plików.
Rysunek 9.18.
Access 2010 zawiera
zaawansowane opcje
publikowania raportów

Widok w formacie PDF lub XPS nie róĪni siĊ od raportu przeglądanego w Ğrodowisku
Accessa. KaĪdy z tych formatów jest dziĞ powszechnie stosowany w Ğrodowiskach biznesowych.
Okno projektu raportu

KlikniĊcie prawym przyciskiem myszy paska tytuáu raportu i wybranie polecenia Widok
projektu powoduje otwarcie okna projektu raportu. Jak widaü na rysunku 9.19, projekt
raportu odzwierciedla wybory dokonane w Kreatorze raportów.
Rysunek 9.19.
Okno projektu
raportu
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Aby powróciü do trybu podglądu wydruku, naleĪy kliknąü przycisk Podgląd wydruku
na pasku narzĊdzi okna projektu albo wybraü polecenie Podgląd wydruku z menu Plik.
Z menu Plik moĪna równieĪ wybraü polecenie Drukuj lub Ustawienia strony. Menu to
zawiera takĪe opcje zapisywania raportu.

Drukowanie lub wyħwietlanie raportu
Ostatnim krokiem w procesie tworzenia raportu jest jego wyĞwietlenie lub przeglądanie.
Drukowanie raportu

Jest kilka sposobów pozwalających na wydrukowanie raportu:


Wybór polecenia Plik/Drukuj w gáównym oknie Accessa (po podĞwietleniu
raportu w okienku nawigacji) — Powoduje otwarcie standardowego okna
dialogowego Drukowanie systemu Windows. Za pomocą tego okna moĪna
wybraü zakres wydruku, liczbĊ kopii oraz wáaĞciwoĞci drukowania.



KlikniĊcie przycisku Drukuj na zakáadce Podgląd wydruku na wstąĪce Accessa
— Powoduje natychmiastowe wysáanie raportu na domyĞlną drukarkĊ, bez
wyĞwietlenia okna dialogowego Drukowanie.

Przeglædanie raportów

Raport moĪna przeglądaü w czterech róĪnych widokach: projektu, raportu, ukáadu i podglądu wydruku (widok ukáadu omówiono w nastĊpnym punkcie). MoĪna równieĪ wydrukowaü raport na domyĞlnej drukarce systemu Windows. Okna podglądu omawialiĞmy
juĪ w poprzednich rozdziaáach. W tym rozdziale skupimy siĊ na oknie projektu raportu.
Okno projektu raportu to jeden z dwóch widoków, w których moĪna tworzyü i modyfikowaü raporty. PracĊ z nowym raportem rozpoczyna siĊ od wybrania tabeli lub kwerendy,
które mają sáuĪyü jako Ĩródáo danych nowego raportu. NastĊpnie naleĪy kliknąü przycisk Pusty raport w zakáadce Tworzenie na wstąĪce Accessa. DomyĞlnie nowy raport
wyĞwietli siĊ w widoku ukáadu, tak jak pokazano na rysunku 9.20.
Rysunek 9.20.
Widok ukäadu nowego
raportu bazujñcego
na tabeli tblProdukty
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Widok ukáadu umoĪliwia oglądanie rozmieszczenia formantów wzglĊdem siebie w treĞci
raportu, a takĪe marginesów, nagáówków stron i stopek oraz innych szczegóáów raportu.
NajwaĪniejszym ograniczeniem widoku ukáadu raportu jest brak moĪliwoĞci dokáadnego
dostrojenia projektu raportu bez przeáączenia siĊ do widoku projektu. Widok ukáadu sáuĪy
gáównie do dostosowania na raporcie rozmieszczenia formantów. Nie jest on przeznaczony do przesuwania po raporcie poszczególnych formantów. Na przykáad moĪna usunąü
ikonĊ wyĞwietlającą siĊ w lewym górnym rogu raportu pokazanego na rysunku 9.17.
W tym celu naleĪy ją kliknąü i wcisnąü klawisz Delete. MoĪna teĪ zmieniü jej poáoĪenie
poprzez przeciągniĊcie w inne miejsce na raporcie.
W widoku ukáadu moĪna równieĪ kliknąü prawym przyciskiem myszy dowolny formant
i z menu podrĊcznego wybraü polecenie WáaĞciwoĞci. Arkusz wáaĞciwoĞci umoĪliwia
modyfikacjĊ ustawieĔ domyĞlnych dla wybranego formantu.
Na rysunku 9.21 pokazano wstąĪkĊ Accessa w czasie, kiedy raport jest otwarty w widoku
ukáadu. Tak, jak siĊ naleĪaáo spodziewaü, opcje na wstąĪce dotyczą przede wszystkim
dostosowania wyglądu formantów w raporcie.

Rysunek 9.21. WstñĔka Accessa w czasie, kiedy raport jest otwarty w widoku ukäadu

ZauwaĪmy, Īe polecenia dostĊpne na wstąĪce z rysunku 9.21 nie pozwalają na dostosowanie takich szczegóáów wyglądu formantu, jak jego wysokoĞü lub szerokoĞü. UmoĪliwiają jednak wybranie czcionki, w jakiej wyĞwietla siĊ formant, jej rozmiaru, a takĪe koloru táa pierwszego planu. Aby dostosowaü wysokoĞü i szerokoĞü formantu, naleĪy kliknąü
formant i przeciągnąü jego marginesy do nowej wysokoĞci lub szerokoĞci.
Widok ukäadu po raz pierwszy wprowadzono w Accessie 2007. We wczeĈniejszych
wersjach widok ten nie byä dostöpny.

Zapisywanie raportów
Projekt raportu moĪna zapisaü w dowolnym momencie, wybierając w oknie projektu
polecenie Plik/Zapisz, Plik/Zapisz jako lub Plik/Eksportuj albo klikając przycisk Zapisz
na pasku narzĊdzi szybkiego dostĊpu. Kiedy zapisujemy raport po raz pierwszy (a takĪe
kaĪdorazowo po wybraniu polecenia Zapisz jako lub Eksport), wyĞwietla siĊ okno dialogowe pozwalające na wybór lub wpisanie nazwy.
Przed przystñpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych na raporcie warto zadbaè
o zapisanie jego kopii. Raporty mogñ byè doĈè zäoĔone, dlatego äatwo moĔe dojĈè
do popeänienia pomyäki w projekcie raportu. W takiej sytuacji powrót do poprzedniego
stanu moĔe byè trudny. Kopia zapasowa to cenne zabezpieczenie przed przypadkowñ
utratñ projektu raportu.
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Pojúcia zwiæzane z raportami
typu pasmowego
Raporty Accessa są projektowane w strukturze tzw. pasm. Projektowanie raportów typu
pasmowego to waĪne pojĊcie, dlatego projektanci Accessa powinni je dobrze poznaü.
W raporcie Accessa dane są przetwarzane rekord po rekordzie. Poszczególne pola mogą
byü umieszczane w róĪnych miejscach w raporcie. Pole moĪe nawet wystĊpowaü w raporcie wiĊcej niĪ raz, jeĞli zajdzie taka potrzeba.
Wielu początkujących projektantów Accessa jest zaskoczonych wyglądem raportów
w widoku projektu. Niektórzy spodziewają siĊ zobaczyü „stronĊ”, którą naleĪy „udekorowaü” poprzez dodanie pól na duĪej przestrzeni projektowej — podobnie jak w przypadku
formularzy. PoniewaĪ jednak Access przetwarza dane raportu po jednym rekordzie, to
widok projektu ma sáuĪyü do tego, by okreĞliü sposób uáoĪenia kaĪdego wiersza na drukowanej stronie. Co wiĊcej, w widoku projektu widoczne są równieĪ takie elementy, jak
nagáówek i stopka strony oraz obszary zajmowane przez nagáówki i stopki. KaĪdy obszar zajmowany przez formanty odgrywa kluczową rolĊ w wyglądzie raportu podczas
drukowania.
Raporty dzielą siĊ na sekcje, które w wiĊkszoĞci programów do tworzenia raportów noszą nazwĊ pasm (w Accessie są nazywane po prostu sekcjami).Access pobiera kolejne
rekordy ze Ĩródáa danych, przetwarzając kaĪdą sekcjĊ po kolei i decydując (dla kaĪdego
rekordu z osobna), czy przetworzyü pola lub tekst w poszczególnych sekcjach. Na przykáad sekcja stopki raportu jest przetwarzana dopiero po przetworzeniu ostatniego rekordu
w zestawie rekordów.
Na rysunku 9.22 pokazano raport rptProduktyPodsumowanie w widoku podglądu wydruku. Zwróümy uwagĊ, Īe dane w raporcie pogrupowano wedáug pola Kategoria (Osobowe,
Ciúľarowe itp.). KaĪda grupa ma nagáówek grupy, w którym wyĞwietla siĊ nazwa kategorii. KaĪda grupa ma równieĪ stopkĊ, w której wyĞwietlają siĊ podsumowania dotyczące poszczególnych kategorii. Nagáówek strony zawiera opisy kolumn (IDProduktu,
Opis itd.). Stopka koĔcząca kaĪdą grupĊ zawiera podsumowania dla wybranych kolumn.
W Accessie dostĊpne są nastĊpujące sekcje raportu:


Nagáówek raportu — Drukowany tylko na początku raportu; uĪywany jako strona
tytuáowa.



Nagáówek strony — Drukowany na górze kaĪdej strony.



Nagáówek grupy — Drukowany przed przetworzeniem pierwszego rekordu
naleĪącego do grupy.



Szczegóáy — Drukuje kaĪdy rekord z tabeli lub zestawu rekordów kwerendy.



Stopka grupy — Drukowana po przetworzeniu ostatniego rekordu naleĪącego
do grupy.



Stopka strony — Drukowana na dole kaĪdej strony.



Stopka raportu — Drukowana na koĔcu raportu po przetworzeniu wszystkich
rekordów.
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Rysunek 9.22. Fragment raportu rptProduktyPodsumowanie — raport zawierajñcy pogrupowane
sumaryczne dane

Na rysunku 9.23 pokazano raport rptZestawienieProduktów otwarty w widoku projektu.
Jak moĪemy zauwaĪyü, raport dzieli siĊ na siedem sekcji. W sekcji grupy wyĞwietlane
dane są pogrupowane wedáug kategorii, wiĊc widaü sekcje [Kategoria] – nagáówek
i [Kategoria] – stopka. Pozostaáe sekcje takĪe noszą nazwy odpowiadające peánionym
przez nie funkcjom.
W kaĪdej sekcji moĪna umieĞciü dowolny formant (np. pole tekstowe), ale Access przetwarza dane po jednym rekordzie. Podejmuje teĪ pewne czynnoĞci (w oparciu o wartoĞci
pól grup, lokalizacjĊ strony albo poáoĪenie w raporcie), aby uaktywniü poszczególne
sekcje. Przykáad z rysunku 9.23 to typowy raport z wieloma sekcjami. Jak siĊ dowiedzieliĞmy, kaĪda sekcja raportu ma inne przeznaczenie i jest inaczej wyzwalana.
Nagäówki i stopki stron i raportów trzeba dodawaè parami. JeĈli potrzebna jest tylko
jedna z tych sekcji, naleĔy zmniejszyè wysokoĈè niepoĔñdanej sekcji do zera albo ustawiè
jej wäaĈciwoĈè Widoczny na Nie.
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Rysunek 9.23. Raport rptZestawienieProduktów w widoku projektu
W przypadku usuniöcia sekcji nagäówka i stopki traci siö równieĔ wszystkie formanty
zawarte w tej sekcji.

Sekcja nagđówka raportu
Formanty umieszczone w sekcji nagáówka raportu są drukowane tylko raz, na początku
raportu. Sekcji nagáówka raportu czĊsto uĪywa siĊ jako strony tytuáowej albo umieszcza
siĊ w niej informacje, które wystarczy przekazaü raz uĪytkownikowi raportu.
MoĪna równieĪ sprawiü, Īe formanty w sekcji nagáówka raportu zostaną wydrukowane
na oddzielnej stronie, co pozwala utworzyü stronĊ tytuáową i umieĞciü na niej grafikĊ lub
zdjĊcie. Sekcja nagáówka raportu ma wáaĞciwoĞü Wymuszaj nową stronĊ. JeĞli ustawimy tĊ wáaĞciwoĞü na Po sekcji, informacje w nagáówku raportu zostaną umieszczone na
oddzielnej stronie.
W raporcie z rysunku 9.23 sekcja nagáówka raportu nie jest uĪywana. Zwróümy uwagĊ,
Īe wysokoĞü nagáówka raportu wynosi 0.
W nagäówku raportu moĔna umieĈciè tylko dane z pierwszego rekordu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziađ 9.  Prezentowanie danych za pomocæ raportów Accessa

385

Sekcja nagđówka strony
Formanty umieszczone w sekcji nagáówka strony są zwykle drukowane tylko raz, na
początku kaĪdej strony. JeĞli nagáówek raportu nie zajmuje oddzielnej strony (pierwszej),
sekcja nagáówka strony jest drukowana tuĪ pod nagáówkiem raportu. Zwykle nagáówków
strony uĪywa siĊ jako nagáówków kolumn w raportach grupująco-sumujących; mogą
teĪ zawieraü tytuá raportu.
Sekcja nagáówka strony pokazana na rysunku 9.23 zawiera takĪe poziome linie nad i pod
formantami etykiet. KaĪda etykieta raportu moĪe byü oddzielnie przesuwana, powiĊkszana lub zmniejszana. MoĪna teĪ osobno zmieniaü formatowanie (kolor, cieniowanie,
gruboĞü obramowania, typ czcionki i rozmiar czcionki) kaĪdego formantu tekstowego.
Sekcje nagáówka i stopki strony mają cztery moĪliwe ustawienia (okreĞla siĊ je we wáaĞciwoĞciach raportu, a nie we wáaĞciwoĞciach sekcji):


Wszystkie strony — Nagáówek lub stopka strony są drukowane na kaĪdej stronie.



Nie z nagáówkiem raportu — Nagáówek lub stopka strony nie są drukowane na
stronie, która zawiera nagáówek raportu.



Nie ze stopką raportu — Nagáówek lub stopka strony nie są drukowane na stronie,
która zawiera stopkĊ raportu. Stopka raportu drukuje siĊ na nowej stronie.



Nie z nagáówkiem/stopką raportu — Nagáówek lub stopka strony nie są drukowane
na stronie, która zawiera nagáówek lub stopkĊ raportu.

Sekcja nagđówka grupy
Sekcje nagáówka grupy zwykle wyĞwietlają nazwĊ grupy, np. „CiĊĪarówki” lub „Motocykle”. Access wie, Īe wyĞwietliá wszystkie rekordy grupy w sekcji szczegóáów, kiedy
zmienia siĊ nazwa grupy. W tym przykáadzie rekordy szczegóáów dotyczą poszczególnych produktów. Formant pola Kategoria w nagáówku grupy informuje, Īe produkty tej
grupy naleĪą do okreĞlonej kategorii (ciĊĪarówek bądĨ motocykli). Sekcje nagáówka
grupy bezpoĞrednio poprzedzają sekcje szczegóáów.
MoĪna zdefiniowaü wiele poziomów nagáówków i stopek grup. W tym raporcie dane są
grupowane tylko wedáug kategorii. JednakĪe w niektórych raportach dane są grupowane
wedáug dat. MoĪna zgrupowaü dane wedáug roku albo miesiąca i roku, a w obrĊbie tych
sekcji — wedáug innej wartoĞci, np. wedáug kategorii.
Aby nadaè wäaĈciwoĈciom grupy (takim jak Grupuj wedäug, Interwaä grupowania
i Trzymaj razem) wartoĈci inne niĔ domyĈlne, trzeba najpierw ustawiè wäaĈciwoĈè
Nagäówek grupy albo Stopka grupy (lub obie) wybranego pola lub grupy. Wiöcej
informacji na ten temat moĔna znaleĒè w dalszej czöĈci tego rozdziaäu.

Sekcja szczegóđów
Sekcja szczegóáów przetwarza kaĪdy rekord danych i wáaĞnie w niej drukowane są poszczególne wartoĞci. CzĊsto zawiera pole obliczeniowe, np. zysk obliczany przez wyraĪenie matematyczne. W tym przykáadzie sekcja szczegóáów po prostu wyĞwietla dane z tabeli
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tblProdukty z wyjątkiem ostatniego formantu. Zysk jest obliczany jako róĪnica wartoĞci
Koszt i CenaUmowna.
MoĔna poinformowaè Accessa o zamiarze doäñczenia sekcji szczegóäów do raportu,
zmieniajñc wäaĈciwoĈè Widoczny sekcji w oknie raportu projektu. JeĈli wyäñczymy
wyĈwietlanie wszystkich sekcji szczegóäów (albo tylko niektórych), otrzymamy raport
sumaryczny bez szczegóäów lub tylko z niektórymi grupami.

Sekcja stopki grupy
Sekcji stopki grupy uĪywa siĊ do obliczania sum wszystkich rekordów naleĪących do
grupy. W raporcie Zestawienie produktów wyraĪenie =Suma([CenaUmowna]-[Koszt])dodaje
wyniki wszystkich obliczeĔ Cena umowna - Koszt dla wybranej kategorii. WartoĞü tego
pola jest automatycznie zerowana, kiedy zmienia siĊ grupa.
Wiöcej informacji o wyraĔeniach i polach tekstowych podsumowaþ moĔna znaleĒè
w rozdziaäach 5. i 20.
Aby zmieniè sposób obliczania sum, naleĔy zmieniè wäaĈciwoĈè Suma bieĔñca pola
w oknie raportu projektu.

Sekcja stopki strony
Sekcja stopki strony zwykle zawiera numery stron albo sumy pól. W bardzo duĪych raportach, zwáaszcza w takich, gdzie jest wiele stron szczegóáów bez podsumowaĔ, mogą
siĊ przydaü zarówno sumy grup, jak i liczba stron. W raporcie Zestawienie produktów
w sekcji stopki strony drukuje siĊ numer strony dziĊki poáączeniu sáowa „Strona” z wbudowanymi formantami numeru strony. Za pomocą tych formantów wyĞwietla siĊ tekst
Strona x z y, gdzie x jest bieĪącym numerem strony, a y áączną liczbą stron w raporcie.
Aby wyĞwietliü numer strony, naleĪy uĪyü pola tekstowego z nastĊpującym wyraĪeniem
we wáaĞciwoĞci ħródáo formantu:
="Strona: " & [Page] & " z " & [Pages]

MoĪna równieĪ wydrukowaü datĊ wydruku wraz z godziną. Pole tekstowe wyĞwietlające
numer strony znajduje siĊ w sekcji Stopka strony na rysunku 9.23. Stopka strony raportu
rptProduktyPodsumowanie zawiera takĪe bieĪącą datĊ i godzinĊ — po lewej stronie stopki.

Sekcja stopki raportu
Sekcja stopki raportu jest drukowana na koĔcu raportu po wydrukowaniu wszystkich
sekcji szczegóáów i stopek grupy. W stopkach raportu zwykle umieszcza siĊ sumy áączne
lub dane statystyczne (takie jak Ğrednie i procenty) caáego raportu. Stopka raportu Zestawienie produktów zawiera wyraĪenia =Suma sumujące wartoĞci wszystkich pól liczbowych.
JeĈli raport ma stopkö, sekcja stopki strony jest drukowana po sekcji stopki raportu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziađ 9.  Prezentowanie danych za pomocæ raportów Accessa

387

NarzĊdzie raportujące w Accessie jest dwuprzebiegowe i moĪe wstĊpnie przetwarzaü
wszystkie rekordy w celu obliczenia wartoĞci (takich jak procenty) potrzebnych w raportach statystycznych. DziĊki temu moĪna tworzyü wyraĪenia, które obliczają procenty,
w miarĊ jak Access przetwarza rekordy wymagające znajomoĞci sumy áącznej.

Tworzenie raportu od podstaw
Raport to kolejny sposób przeglądania danych z jednej lub wielu tabel. Trzeba pamiĊtaü, Īe raport jest związany albo z jedną tabelą, albo z kwerendą, która pobiera dane
z jednej lub wielu tabel. Kiedy tworzymy raport, musimy zdecydowaü, które pola kwerendy lub tabeli chcemy w nim umieĞciü. JeĞli nie chcemy oglądaü wszystkich rekordów
z tabeli, moĪemy związaü raport z kwerendą. JeĞli nawet posáugujemy siĊ danymi z jednej tabeli, kwerenda pozwala utworzyü raport na podstawie okreĞlonych kryteriów wyszukiwania i kolejnoĞci sortowania. Aby wykorzystaü dane z wielu tabel, wáaĞciwie nie
ma innego sposobu, jak tylko związaü raport z kwerendą. W przykáadach zaprezentowanych w tym rozdziale wszystkie raporty są związane z kwerendami (nawet jeĞli moĪna
powiązaü raport z tabelą.
Pomimo Īe byü moĪe dla wielu Czytelników jest to oczywiste, wspomnĊ jednak, Īe dane
w drukowanym raporcie są statyczne i odzwierciedlają jedynie stan danych w bazie
danych w chwili wydrukowania raportu. Z tego powodu, w celu udokumentowania chwili
wydrukowania raportu, na kaĪdym raporcie powinna siĊ gdzieĞ znaleĨü data i godzina
sporządzenia wydruku (najczĊĞciej jest to w obszarze nagáówka lub stopki).
Access pozwala utworzyè raport bez wiñzania go z tabelñ lub kwerendñ, choè wówczas
nie bödzie zawieraä Ĕadnych pól. Dziöki temu moĔna utworzyè szablony stron ze
wspólnymi nagäówkami lub stopkami, zawierajñcymi na przykäad numerowanie stron
albo datö i czas, które posäuĔñ jako model dla innych raportów. Pola moĔna dodaè
póĒniej, zmieniajñc Ēródäo rekordów raportu.

Podczas lektury pozostaáej czĊĞci tego rozdziaáu dowiemy siĊ, jak utworzyü raport Lista
produktów (jedną ze stron tego raportu pokazano na rysunku 9.24). W kolejnych punktach
zaprojektujemy podstawowy raport, poáączymy dane i rozmieĞcimy je w odpowiednich
miejscach.

Rysunek 9.24. Raport Lista produktów
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Podobnie jak w przypadku wiökszoĈci zadaþ w Accessie, istnieje wiele sposobów
tworzenia raportu bez pomocy kreatora. Warto jednak posäugiwaè siö takñ czy innñ
metodñ, poniewaĔ do utworzenia dobrego raportu niezbödne jest spójne podejĈcie.
NaleĔy sporzñdziè listö kontrolnñ — zbiór czynnoĈci gwarantujñcych uzyskanie dobrego
raportu za kaĔdym razem. Po wykonaniu kaĔdej czynnoĈci naleĔy skreĈliè jñ z listy.
Na koniec uzyskamy Ĉwietnie wyglñdajñcy raport. Metodö tö omówimy w kolejnych
punktach.

Tworzenie nowego raportu i wiæzanie go z kwerendæ
Pierwszą czynnoĞcią jest utworzenie nowego pustego raportu i powiązanie go z tabelą
tblProdukty. Tworzenie pustego raportu jest stosunkowo proste:
1. Wybierz zakáadkĊ Tworzenie na gáównej wstąĪce Accessa.
2. Kliknij przycisk Pusty raport w grupie Raporty na wstąĪce.
Access otworzy pusty raport w widoku ukáadu i otworzy okno dialogowe Lista pól
(zobacz rysunek 9.25).
Rysunek 9.25.
Pusty raport
w widoku ukäadu

W tym momencie moĪna skorzystaü z dwóch róĪnych sposobów dodawania
formantów do raportu: dalsza praca w widoku ukáadu lub przeáączenie siĊ do
widoku projektu. KaĪda z tych technik ma okreĞlone zalety, ale dla potrzeb tego
przykáadu skorzystamy z widoku projektu, który lepiej demonstruje proces
tworzenia raportów Accessa.
3. Aby przejĞü do widoku projektu, naleĪy kliknąü prawym przyciskiem myszy
pasek tytuáu raportu i z menu podrĊcznego wybraü polecenie Widok projektu.
Okno raportu przeksztaáci siĊ do tradycyjnego okna projektowania raportu
záoĪonego z pasm (zobacz rysunek 9.26). Na tym rysunku pokazano równieĪ
otwarte okno Lista pól na tabeli tblProdukty, które pozwala przeciągaü pola z listy
do odpowiednich sekcji nowego raportu.
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Na rysunku 9.26 pole Opis przeciągniĊto do sekcji Szczegóáy raportu.
Rysunek 9.26.
Tworzenie nowego
raportu w widoku
projektu

Definiowanie rozmiaru i ukđadu strony raportu
Podczas planowania raportu naleĪy wziąü pod uwagĊ wáasnoĞci dotyczące ukáadu strony, a takĪe rodzaj papieru i typ drukarki, które mają byü wykorzystane do wygenerowania wydruku. Decyzje podejmuje siĊ poprzez wprowadzanie danych w kilku oknach
dialogowych i wáaĞciwoĞciach. DziĊki ustawieniu wáaĞciwych parametrów moĪna uzyskaü poĪądany wynik.
Aby ustawiü marginesy raportu, orientacjĊ papieru i inne cechy ogólne, naleĪy kliknąü
zakáadkĊ Ustawienia strony na wstąĪce. Na rysunku 9.27 zaprezentowano fragment
ekranu Accessa z zaznaczoną zakáadką Ustawienia strony i otwartą opcją Marginesy.
Zwróümy uwagĊ, Īe zakáadka Ustawienia strony zawiera opcje umoĪliwiające ustawienie rozmiaru papieru, orientacji raportu (pionowa lub pozioma), jego marginesów oraz
innych szczegóáów. RozwiniĊcie opcji Rozmiar lub Marginesy powoduje otwarcie zakáadki zawierającej popularne ustawienia dla kaĪdej z tych opcji.
Raport rptProduktyPodsumowanie powinien mieü ukáad pionowy, czyli byü wyĪszy niĪ
szerszy. BĊdzie drukowany na papierze formatu A4 (21×29,7 cm), a marginesy lewy,
prawy, dolny i górny powinny byü ustawione na 6,4 mm. Zwróümy uwagĊ, Īe w oknie
dialogowym na rysunku 9.27 zaznaczono opcjĊ marginesów Wąskie, w której wszystkie
cztery marginesy mają szerokoĞü 6,4 mm.
JeĞli marginesy, jakie chcemy zastosowaü w naszym raporcie, nie są dostĊpne na zakáadce Marginesy, moĪna kliknąü niewielki przycisk w prawym dolnym rogu zakáadki
Ukáad strony i wyĞwietliü standardowe windowsowe okno dialogowe Ustawienia strony.
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Rysunek 9.27.
Ustawienia
marginesów raportu

W tym oknie dialogowym moĪna okreĞliü marginesy, orientacjĊ oraz inne parametry
ukáadu strony, podobnie jak w programie Microsoft Word lub innych aplikacjach systemu Windows.
Aby ustawiü prawą krawĊdĨ raportu Zestawienie produktów na 19 cm, wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Kliknij prawą krawĊdĨ raportu (w miejscu, gdzie biaáy arkusz styka siĊ z szarym táem).
WskaĨnik myszy zmieni siĊ w strzaákĊ o dwóch grotach.
2. Przeciągnij krawĊdĨ do znacznika 19 cm na linijce.
Jednostki miary mogñ byè inne niĔ opisywane w niniejszym rozdziale. Konkretne opcje
zaleĔñ od ustawieþ regionalnych w Panelu sterowania.

JeĞli w oknie projektu raportu nie wyĞwietla siĊ linijka, wybierz zakáadkĊ
Rozmieszczanie, przejdĨ do grupy Pokazywanie/ukrywanie i kliknij ikonĊ linijki.
MoĔna teĔ zmieniè wäaĈciwoĈè SzerokoĈè w oknie wäaĈciwoĈci raportu.

JeĈli w wyĈwietlonym raporcie co druga strona jest pusta, oznacza to, Ĕe szerokoĈè
raportu przekracza szerokoĈè strony. Aby poprawiè ten problem, naleĔy zmniejszyè lewy
i prawy margines albo szerokoĈè raportu. Czasem podczas przesuwania formantów
moĔna przypadkowo zwiökszyè szerokoĈè raportu w stosunku do pierwotnego projektu.
JeĈli na przykäad w raporcie pionowym suma szerokoĈci lewego marginesu, raportu
i prawego marginesu przekracza 21 cm, pojawiñ siö puste strony.
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Umieszczanie formantów na raporcie
Access w peáni wykorzystuje funkcjĊ przeciągania i upuszczania stosowaną w systemie
Windows; metoda umieszczania pól w raporcie nie stanowi wyjątku.
1. Kliknij przycisk Dodaj istniejące pola w grupie NarzĊdzia na wstąĪce
Projektowanie.
WyĞwietli siĊ okno Lista pól.
2. JeĞli Īądany formant ma byü inny niĪ domyĞlny formant dla danego pola tabeli,
kliknij odpowiedni przycisk na przyborniku.
3. Zaznacz pola, które mają siĊ znaleĨü w raporcie, i przeciągnij je do odpowiednich
sekcji w oknie projektu raportu.
Aby zaznaczyü wiĊcej niĪ jedno pole, naleĪy przytrzymaü klawisz Ctrl podczas
klikania pól w oknie Lista pól. W zaleĪnoĞci od tego, czy podczas przeciągania
pól do raportu zaznaczyliĞmy jedno czy wiele pól, ksztaát wskaĨnika myszy
zmienia siĊ, ilustrując dokonany wybór.
Pola pojawią siĊ w sekcji szczegóáów raportu (zobacz rysunek 9.28). Zwróümy
uwagĊ, Īe kaĪdemu polu przeciągniĊtemu z okna listy pól odpowiadają dwa
formanty. Kiedy dodajemy pole metodą „przeciągnij i upuĞü”, Access automatycznie
tworzy formant etykiety doáączony do pola tekstowego, z którym związane jest
pole tabeli.
Rysunek 9.28.
Raport, do którego
dodano kilka pól

Zwróèmy uwagö na formant zwiñzanej ramki obiektu odpowiadajñcy polu tabeli Zdjúcie.
Access zawsze tworzy formant zwiñzanej ramki obiektu dla pól tabeli typu Obiekt OLE.
ZauwaĔmy teĔ, Ĕe sekcja szczegóäów automatycznie siö zwiöksza, aby pomieĈciè
wszystkie formanty. Ponad zwiñzanñ ramkñ obiektu znajduje siö formant odpowiadajñcy
polu typu Nota — Cechy.
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W sekcji nagáówka strony trzeba umieĞciü formanty, które bĊdą wyĞwietlaü informacje
o kliencie. Przedtem jednak naleĪy zwiĊkszyü ramkĊ nagáówka strony, aby zrobiü miejsce na tytuá raportu.

Zmiana rozmiaru sekcji
Aby zrobiü miejsce na tytuá raportu w sekcji nagáówka strony, trzeba zwiĊkszyü rozmiar
sekcji. W tym celu naleĪy umieĞciü wskaĨnik myszy na dole sekcji, której rozmiar
chcemy zmieniü. WskaĨnik zmieni siĊ w pionową strzaákĊ o dwóch grotach; naleĪy
przeciągnąü krawĊdĨ sekcji w górĊ lub w dóá, aby zmniejszyü lub zwiĊkszyü sekcjĊ.
W naszym przykáadzie zmienimy rozmiar sekcji Nagáówek strony poprzez przeciągniĊcie
dolnego marginesu nagáówka strony w dóá, w taki sposób, aby jej wysokoĞü wynosiáa
okoáo 2 cm. Do przeciągniĊcia formantów do raportu wykorzystamy grupĊ Formanty na
zakáadce Projektowanie. Dodajemy dwie etykiety do sekcji nagáówka strony i wpisujemy Zestawienie produktów we wáaĞciwoĞci Tytuá jednej z nich oraz MiniAuta dla
Kolekcjonerów w drugiej.
Etykiety, które dodaliĞmy, są niepoáączone — nie są powiązane z Īadnym z formantów
w raporcie. Podczas przeciągania pola z okna Lista pól Access dodaje nie tylko pole
tekstowe przeznaczone na dane pola, ale takĪe etykietĊ, która speánia rolĊ identyfikatora
pola tekstowego. Etykiety, które przeciągamy z grupy Formanty na wstąĪce Accessa, są
niepoáączone — nie są powiązane z polami tekstowymi ani z Īadnymi innymi formantami w raporcie.
Jak moĪna zauwaĪyü, sekcja Nagáówek strony rozszerzyáa siĊ po to, by pomieĞciü formanty etykiet, które przeciągnĊliĞmy do sekcji. Wszystkie pola potrzebne do utworzenia
raportu Zestawienie produktów zostaáy raz umieszczone w odpowiednich sekcjach.
Aby utworzyè etykietö wielowierszowñ, naleĔy nacisnñè klawisze Ctrl+Enter w miejscu,
w którym chcemy rozpoczñè nowy wiersz.

JeĈli edytujemy lub wprowadzamy tytuä, który nie mieĈci siö w oknie wäaĈciwoĈci,
zawartoĈè pola bödzie przewijaè siö w miarö pisania. Aby mieè wiöcej miejsca, moĔna
otworzyè okno Powiökszenie, naciskajñc klawisze Shift+F2.
Modyfikowanie wyglædu tekstu w formancie

Aby zmodyfikowaü wygląd tekstu w formancie, naleĪy zaznaczyü formant, klikając jego obramowanie (nie Ğrodek formantu). NastĊpnie moĪna wybraü sposób formatowania
etykiety, klikając odpowiedni przycisk na pasku narzĊdzi Formatowanie.
Aby wyróĪniü tytuáy raportu, zmodyfikuj wygląd tekstu w etykietach, wykonując poniĪsze
czynnoĞci:
1. Kliknij nowo utworzoną etykietĊ tytuáu raportu Zestawienie produktów.
2. Kliknij zakáadkĊ Formatowanie na wstąĪce, a nastĊpnie kliknij przycisk
Pogrubienie w grupie Czcionka.
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3. Kliknij strzaákĊ obok listy rozwijanej Rozmiar czcionki i wybierz z listy pozycjĊ 18.
4. Powtórz tĊ procedurĊ dla etykiety MiniAuta dla Kolekcjonerów, uĪywając
pogrubienia i czcionki o rozmiarze 12 punktów.
Rozmiar etykiet moĪe nie pasowaü do tekstu, który ma siĊ w nich wyĞwietliü.
Aby zmniejszyü etykietĊ lub wyĞwietliü caáy tekst, jeĞli rozmiar etykiety nie jest
wystarczający, naleĪy kliknąü dwukrotnie dowolny z uchwytów zmiany rozmiaru
— Access dobierze wówczas odpowiedni rozmiar dla etykiety.
Etykiety po ich dodaniu do sekcji Nagáówek strony oraz powiĊkszeniu
i sformatowaniu pokazano na rysunku 9.29.
Rysunek 9.29.
Dodawanie niezwiñzanych
etykiet do raportu

Praca z polami tekstowymi
Do tej pory dodawaliĞmy do raportu formanty związane z polami tabeli oraz niezwiązane
etykiety sáuĪące do wyĞwietlania tytuáów. Do raportów czĊsto dodaje siĊ jeszcze jeden typ
pola tekstowego, a mianowicie niezwiązane pole tekstowe, które przechowuje wyraĪenie wyĞwietlające numer strony, datĊ albo wynik obliczeĔ.
Tworzenie i uľywanie formantów pola tekstowego

W raportach pola tekstowe peánią dwie funkcje:


pozwalają wyĞwietliü dane przechowywane w okreĞlonym polu tabeli lub kwerendy,



wyĞwietlają wyniki wyraĪeĔ.

WyraĪeniami mogą byü obliczenia, których argumentami są inne formanty, obliczenia
uĪywające funkcji Accessa (wbudowanych lub zdefiniowanych przez uĪytkownika) albo
ich kombinacja.
Wprowadzanie wyraľenia w polu tekstowym

WyraĪenia umoĪliwiają tworzenie wartoĞci, których nie ma w tabeli lub kwerendzie.
Mogą to byü proste funkcje (np. zwracające numer strony) albo skomplikowane obliczenia matematyczne.
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WyraĔenia zostaäo opisane bardziej szczegóäowo w rozdziale 5.

Funkcja to niewielki program, który po wykonaniu zwraca pojedynczą wartoĞü. MoĪe
to byü jedna z wielu wbudowanych funkcji Accessa albo funkcja zdefiniowana przez
uĪytkownika.
PoniĪej wyjaĞniono, jak dodaü do raportu niezwiązane pole tekstowe wyĞwietlające
numer strony:
1. Kliknij w Ğrodku sekcji stopki strony, ustaw wysokoĞü stopki strony na okoáo
1,5 cm.
2. Przeciągnij pole tekstowe z grupy Formanty na wstąĪce Projektowanie i upuĞü je
w obszarze stopki strony. Ustaw wysokoĞü pola tekstowego na wartoĞü okoáo trzech
czwartych wysokoĞci sekcji Stopka strony, a szerokoĞü na wartoĞü okoáo 1,5 cm.
3. Zaznacz związaną etykietĊ pola tekstowego i zmieĔ jej zawartoĞü tak, by zawieraáa
sáowo „Strona:”.
4. Zaznacz pole tekstowe (wyĞwietla siĊ w nim napis Niezwiązane) i wpisz w nim
formuáĊ =Page.
MoĪna teĪ otworzyü arkusz wáaĞciwoĞci (wciĞnij F4) i wpisaü =[Page] jako
wáaĞciwoĞü ħródáo rekordów pola tekstowego.
5. Przeciągnij nowy formant pola tekstowego w taki sposób, aby znalazá siĊ w pobliĪu
prawej krawĊdzi strony raportu (zobacz rysunek 9.30).
Rysunek 9.30.
Dodawanie wyraĔenia
wyĈwietlajñcego numer
strony w polu tekstowym

MoĪna równieĪ przesunąü etykietĊ pola tekstowego tak, aby znalazáa siĊ blisko
pola. UĪycie uchwytu w lewym górnym rogu etykiety pozwala na przemieszczanie
etykiety niezaleĪnie od pola tekstowego.
W kaĔdej chwili moĔna obejrzeè wyniki. Aby to zrobiè, naleĔy kliknñè przycisk Podglñd
wydruku na pasku narzödzi i powiökszyè sekcjö stopki strony, aby sprawdziè numer
strony.
Zmiana rozmiaru pola tekstowego lub etykiety

Aby zaznaczyü formant, wystarczy go kliknąü. W zaleĪnoĞci od rozmiaru formantu pojawi siĊ wówczas od trzech do siedmiu uchwytów zmiany rozmiaru — po jednym w kaĪdym rogu z wyjątkiem lewego górnego i po jednym na kaĪdym boku. Kiedy wskaĨnik
znajdzie siĊ nad uchwytem zmiany rozmiaru, zmienia siĊ w strzaákĊ z dwoma grotami.
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Gdy tak siĊ stanie, naleĪy kliknąü formant i rozciągnąü go do Īądanego rozmiaru. Warto
zauwaĪyü, Īe podczas przeciągania myszy pojawia siĊ kropkowany zarys, który wskazuje, jaki rozmiar bĊdzie miaá formant po zwolnieniu przycisku myszy.
JeĞli klikniemy dwukrotnie jeden z uchwytów zmiany rozmiaru, Access zmieni rozmiar
formantu tak, aby jak najlepiej dopasowaü go do rozmiaru tekstu. Przydaje siĊ to
zwáaszcza wtedy, gdy ktoĞ zmieni rozmiar czcionki i potem zauwaĪy, Īe tekst nie pasuje do
formantu.
Zwróümy uwagĊ, Īe w przypadku etykiet mechanizm dopasowywania rozmiaru dostraja
rozmiar w poziomie i w pionie, natomiast w przypadku pól tekstowych — tylko w pionie. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe w trybie projektu Access nie moĪe przewidzieü szerokoĞci
pola tekstowego — nazwa pola i jego zawartoĞü mogą znacznie siĊ róĪniü. Zdarza siĊ,
Īe rozmiar etykiet nie zostanie poprawnie ustawiony i trzeba go wyregulowaü rĊcznie.
Aby automatycznie zmieniè rozmiar etykiety, moĔna równieĔ wybraè polecenie
Format/Rozmiar/Dopasuj.

Przed przystąpieniem do dalszych zadaĔ warto sprawdziü postĊpy. Warto teĪ czĊsto zapisywaü raport zaraz po dokonaniu w nim zmian. MoĪna wydrukowaü jedną stronĊ na
drukarce, ale áatwiej wyĞwietliü raport w podglądzie wydruku. Wystarczy kliknąü prawym
przyciskiem myszy pasek tytuáu raportu i z menu podrĊcznego wybraü polecenie Podgląd
wydruku. Na rysunku 9.31 pokazano powiĊkszony podgląd wydruku raportu w bieĪącej
postaci. Na samej górze strony znajduje siĊ jej nagáówek, a poniĪej niego informacje
pochodzące z rekordu pierwszego produktu.
W miarĊ przemieszczania myszy nad podglądem wydruku jej kursor zmienia siĊ w szkáo
powiĊkszające. Wystarczy kliknąü dowolną czĊĞü widoku, aby go powiĊkszyü i dokáadnie przeanalizowaü ukáad raportu. Ze wzglĊdu na pionowy ukáad pól raport wyĞwietla
tylko jeden rekord na stronĊ. W nastĊpnym punkcie przesuniemy pola tak, aby utworzyü
poziomy ukáad.
Usuwanie i wycinanie etykiet dođæczonych do pól tekstowych

Aby utworzyü raport pokazany na rysunku 9.31, naleĪy przesunąü etykiety pól tekstowych
z sekcji Szczegóáy do sekcji Nagáówek strony. Po ich przesuniĊciu formanty wyĞwietlą
siĊ jako nagáówki kolumn danych i bĊdą siĊ powtarzaáy na kaĪdej stronie raportu.
Usuwanie jednego lub wielu doáączonych formantów jest bardzo áatwe — wystarczy
zaznaczyü Īądane formanty i nacisnąü klawisz Delete. Aby jednak przenieĞü etykietĊ do
sekcji nagáówka strony (zamiast jej usuwania), moĪna ją wyciąü zamiast usuwaü. Podczas usuwania poáączonych formantów mamy do wyboru nastĊpujące opcje:


usuniĊcie tylko etykiety,



wyciĊcie etykiety i umieszczenie jej w schowku,



usuniĊcie lub wyciĊcie zarówno etykiety, jak i formantu pola.

Kup książkę

Poleć książkę

396

Czúħè I  Komponenty Accessa

Rysunek 9.31.
Podglñd wydruku
raportu

Z niewiadomych wzglĊdów nie moĪna przeciągnąü etykiety z sekcji szczegóáów do nagáówka strony. Próba przeciągniĊcia poáączonej etykiety z sekcji szczegóáów powoduje
przeciągniĊcie takĪe pola tekstowego. Aby przenieĞü etykietĊ, naleĪy wyciąü ją w sekcji
szczegóáów i wkleiü w sekcji nagáówka strony.
Po wybraniu pól wytnij je, wciskając kombinacjĊ klawiszy Ctrl+X lub wybierając z menu
polecenie Edycja/Wytnij. JeĞli zaznaczymy formant pola i go wytniemy lub usuniemy,
spowoduje to usuniĊcie zarówno etykiety, jak i formantu pola.
Aby wyciąü etykietĊ doáączoną do formantu (w tym przypadku etykietĊ doáączoną do
pola Opis), wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Kliknij przycisk Zamknij na pasku narzĊdzi, aby wyáączyü tryb podglądu wydruku.
2. Zaznacz etykietĊ Opis w sekcji szczegóáów.
3. NaciĞnij klawisze Ctrl+X (polecenie Wytnij).
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WyciĊtą etykietĊ moĪna umieĞciü w innym miejscu. W tym przykáadzie umieĞcimy
ją w sekcji nagáówka strony.
Wklejanie etykiet do sekcji raportu

Zamiast wycinaü etykiety doáączone do formantów w sekcji szczegóáów i wklejaü je
w sekcji nagáówka strony moĪna po prostu usunąü etykiety i utworzyü nowe w nagáówku
strony. NiezaleĪnie od sposobu umieszczenia etykiety w schowku teraz wkleimy tĊ etykietĊ w nowym miejscu:
1. Kliknij gdziekolwiek w sekcji nagáówka strony.
2. NaciĞnij klawisze Ctrl+V (polecenie Wklej).
Etykieta ID produktu pojawi siĊ w nagáówku strony.
3. Zrób to samo z etykietą IloĞü w magazynie.
4. UsuĔ pozostaáe etykiety w sekcji szczegóáów, pozostawiając wszystkie pola
tekstowe.
JeĞli przypadkowo zaznaczy siĊ formant pola danych i usunie lub wytnie formant
wraz z etykietą, moĪna nacisnąü przycisk Cofnij na pasku narzĊdzi lub wcisnąü
klawisze Ctrl+Z, aby wróciü do stanu wyjĞciowego.
Aby usunñè tylko formant pola, a zachowaè doäñczony formant etykiety, naleĔy kliknñè
prawym przyciskiem myszy etykietö i wybraè polecenie Kopiuj z menu podröcznego.
Nastöpnie, w celu usuniöcia zarówno formantu pola, jak i etykiety, trzeba nacisnñè
klawisz Delete. Wreszcie naleĔy kliknñè prawym przyciskiem myszy w dowolnym
miejscu na raporcie i wybraè z menu podröcznego polecenie Wklej, aby wkleiè
do raportu tylko skopiowanñ etykietö.
Przesuwanie etykiet i pól tekstowych

Zanim powiemy, jak przesuwaü etykiety i pola tekstowe, warto jeszcze raz przypomnieü
sobie kilka róĪnic miĊdzy formantami poáączonymi a niepoáączonymi. Kiedy wraz z polem
tekstowym tworzona jest poáączona etykieta, powstaje formant záoĪony. Kiedy przesuwamy jeden z elementów formantu záoĪonego, drugi przesuwa siĊ wraz z nim. Oznacza
to, Īe przesuniĊcie pola tekstowego lub etykiety powoduje jednoczeĞnie przesuniĊcie
poáączonego formantu.
Aby przesunąü oba elementy formantu záoĪonego, naleĪy zaznaczyü jeden z nich klikniĊciem myszy. PrzesuniĊcie wskaĨnika myszy nad jeden z dwóch elementów powoduje
zmianĊ wskaĨnika myszy w ikonĊ dáoni. Wówczas naleĪy kliknąü formanty i przesunąü je
w inne miejsce. Gdy przeciągamy formanty, wraz ze wskaĨnikiem myszy porusza siĊ
ich zarys.
Aby przesunąü tylko jeden element formantu záoĪonego, naleĪy przeciągnąü Īądany element za jego uchwyt przesuwania (duĪy kwadrat w lewym górnym rogu formantu). Po
klikniĊciu formantu záoĪonego wydaje siĊ, Īe zaznaczone zostają oba jego elementy, ale
jeĞli przyjrzymy siĊ dokáadniej, zauwaĪymy, Īe zaznaczony jest tylko jeden z nich (ten,
wokóá którego wyĞwietlają siĊ uchwyty zmiany rozmiaru). Niezaznaczony formant wyĞwietla tylko uchwyt przesuwania. Ikona dáoni z wyciągniĊtym palcem wskazującym
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oznacza, Īe wybrano uchwyt przesuwania i moĪna przesunąü jeden z formantów. Aby
przesunąü jeden formant niezaleĪnie od drugiego, naleĪy kliknąü jego uchwyt przesuwania i przeciągnąü go w nowe miejsce.
Aby przesunñè niedoäñczonñ etykietö, wystarczy kliknñè jej obramowanie (w miejscu,
w którym nie ma uchwytu) i przeciñgnñè.

Aby zaznaczyü grupĊ formantów, wystarczy kliknąü gdzieĞ poza grupą i przeciągnąü
wskaĨnik przez formanty lub wokóá formantów, które chcemy zaznaczyü. WyĞwietli siĊ
szary prostokąt, który wskazuje zakres zaznaczenia. Po zwolnieniu przycisku myszy zostaną zaznaczone wszystkie formanty otoczone przez prostokąt. NastĊpnie moĪna przeciągnąü grupĊ formantów w nowe miejsce.
Globalna opcja Plik/Opcje programu Access/Projektanci obiektu/Formularze/Raporty/
Zachowanie podczas zaznaczania to wäaĈciwoĈè, która okreĈla sposób zaznaczania
formantów. Zaznaczone zostajñ albo formanty otoczone w peäni (prostokñt musi
caäkowicie otaczaè formant), albo czöĈciowo (wystarczy, Ĕe prostokñt dotyka formantu
— jest to ustawienie domyĈlne).

ZmieĔmy teĪ rozmiar wszystkich formantów w sposób pokazany na rysunku. Zmienimy
rozmiar i ksztaát pola Cechy typu Nota oraz pola Zdjúcie typu Obiekt OLE. Pole Zdjúcie
typu Obiekt OLE wyĞwietla siĊ w widoku projektu jako prostokąt bez nazwy pola. Na
rysunku 9.32 jest widoczne z prawej strony.
Rysunek 9.32.
Reorganizacja
formantów w raporcie
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Aby uzyskaü koĔcowy ukáad, umieĞcimy wszystkie formanty w odpowiednich miejscach,
tak jak pokazano na rysunku 9.32. Warto przesuwaü formanty grupami, zaznaczając
kilka formantów jednoczeĞnie i przenosząc je w pobliĪe docelowego miejsca. NastĊpnie
moĪna ustawiü dokáadnie ich poáoĪenie.
Formanty umieĞcimy w odpowiednich miejscach zgodnie z rysunkiem 9.32. Zwróümy
uwagĊ, Īe dla etykiety Koszt w sekcji szczegóáów zmieniono nazwĊ na Koszt/Cena Detaliczna.
W tym momencie jesteĞmy mniej wiĊcej w poáowie pracy. Ekran powinien wyglądaü
tak jak na rysunku 9.32. NaleĪy pamiĊtaü, Īe rysunki sporządzono przy rozdzielczoĞci
ekranu równej 1024×768 pikseli. JeĞli ktoĞ uĪywa niĪszej rozdzielczoĞci albo duĪych
czcionek (wáącza siĊ je w oknie dialogowym WáaĞciwoĞci: Ekran w panelu sterowania),
bĊdzie musiaá przewinąü okno, aby zobaczyü caáy raport.
WáaĞnie ukoĔczyliĞmy podstawowy projekt raportu. Trzeba jeszcze zmieniü niektóre
wáaĞciwoĞci, czcionki i rozmiary. Po wprowadzeniu tych zmian musimy ponownie
przesunąü pola. Raport pokazany na rysunku 9.32 to tylko wzór. Podczas ulepszania raportu w oknie projektu naleĪy pamiĊtaü, Īe najwaĪniejsze jest to, jak wygląda on na
naszym komputerze.
Modyfikowanie wyglædu wielu formantów

NastĊpnym etapem bĊdzie dodanie pogrubienia wszystkich etykiet znajdujących siĊ w sekcji nagáówka strony tuĪ nad separatorem sekcji. PoniĪej wyjaĞniono, jak zmieniü wygląd
tekstu w wielu etykietach jednoczeĞnie:
1. Zaznacz wszystkie etykiety na dole sekcji nagáówka strony, przytrzymując
wciĞniĊty klawisz Shift i kolejno je klikając.
Alternatywnie moĪna kliknąü pionową linijkĊ wyĞwietlającą siĊ z lewej strony
etykiet w nagáówku strony. W obszarze tym, zgodnie z rysunkiem 9.32,
wyĞwietlają siĊ cztery etykiety.
MoĪna równieĪ przeciągnąü ramkĊ wokóá wszystkich formantów etykiet w obszarze
nagáówka strony.
2. Kliknij przycisk Pogrubienie na pasku narzĊdzi.
Po wprowadzeniu ostatnich modyfikacji raport bĊdzie niemal gotowy — trzeba
bĊdzie jeszcze poprawiü formant obrazu. W tym celu naleĪy zmodyfikowaü
pewne wáaĞciwoĞci. Zrobimy to w nastĊpnym punkcie.
Liczba etapów moĔe siö wydawaè bardzo duĔa, bo poszczególne procedury specjalnie
zaprojektowano tak, aby pokazaè, Ĕe tworzenie raportu zabiera sporo czasu. NaleĔy
jednak pamiötaè, Ĕe kiedy klikamy myszñ, nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile pracy
oszczödzamy, projektujñc raport metodñ wizualnñ. Narzödzia typu WYSIWYG (ang. What
You See Is What You Get — uzyskujesz to, co widzisz), takie jak projektant raportów
w Accessie, wymagajñ wykonywania wielu czynnoĈci, ale i tak jest to znacznie äatwiejsze
i szybsze niĔ programowanie. Na rysunku 9.32 pokazano ostatecznñ wersjö projektu
raportu po wykonaniu czynnoĈci opisanych w tym punkcie. W nastöpnym punkcie
bödziemy ulepszaè ten projekt.
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Zmiana wđaħciwoħci etykiet i pól tekstowych
Aby zmieniü wáaĞciwoĞci pola tekstowego lub etykiety, trzeba wyĞwietliü arkusz wáaĞciwoĞci formantu. JeĞli jeszcze siĊ nie wyĞwietla, wykonaj jedną z poniĪszych czynnoĞci:


Kliknij dwukrotnie obramowanie formantu (w dowolnym miejscu poza uchwytem
zmiany rozmiaru albo uchwytem przesuwania).



Zaznacz formant i wciĞnij F4.



Kliknij formant prawym przyciskiem myszy i wybierz WáaĞciwoĞci.



WciĞnij F4, aby otworzyü okno arkusza wáaĞciwoĞci, i skorzystaj z rozwijanej
listy w górnej czĊĞci okna, aby wybraü formularz lub formant na formularzu.

Arkusz wáaĞciwoĞci pozwala obejrzeü wáaĞciwoĞci formantu i áatwo je zmodyfikowaü.
NarzĊdzia takie jak okna formatowania i przyciski formatowania na pasku narzĊdzi na
wstąĪce Projektowanie równieĪ umoĪliwiają modyfikowanie wáaĞciwoĞci formantów.
JeĞli na przykáad klikniemy przycisk Pogrubienie, w rzeczywistoĞci ustawiamy wáaĞciwoĞü GruboĞü czcionki na Pogrubiona. UĪycie formantów na wstąĪce Projektowanie
jest zwykle znacznie bardziej intuicyjne, ale niektórych wáaĞciwoĞci nie da siĊ zmieniü
w ten sposób. Ponadto niektóre obiekty mają wiĊcej opcji dostĊpnych tylko na arkuszu
wáaĞciwoĞci.
WáaĞciwoĞü Tryb wymiarowania obiektu OLE (związanej ramki obiektu) z ustawieniami
Obetnij, Rozciągnij i PowiĊksz to dobry przykáad wáaĞciwoĞci dostĊpnej tylko na arkuszu
wáaĞciwoĞci.
Formant obrazu, czyli związanej ramki obiektu, ma obecnie wáaĞciwoĞü Tryb wymiarowania ustawioną na domyĞlną wartoĞü Obetnij. Przy takim ustawieniu obraz jest wyĞwietlany w oryginalnym rozmiarze i moĪe nie mieĞciü siĊ w ramce. Access po prostu obcina zdjĊcie na krawĊdzi formantu. W tym üwiczeniu zmienimy ustawienie na Rozciągnij,
które automatycznie dopasowuje obraz do ramki.
Aby zmieniü wáaĞciwoĞü związanej ramki obiektu zawierającej zdjĊcie, wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Kliknij formant związanej ramki obiektu.
2. Kliknij wáaĞciwoĞü Tryb wymiarowania, a nastĊpnie strzaákĊ, aby wyĞwietliü listĊ
rozwijaną.
3. Wybierz pozycjĊ Rozciągnij.
MoĪna równieĪ zmieniü wáaĞciwoĞü Styl obramowania na wartoĞü Przezroczysty —
wówczas w raporcie nie wyĞwietli siĊ ramka wokóá zdjĊcia.
W ten sposób wprowadziliĞmy kolejną zmianĊ w naszym raporcie. Na rysunku 9.33
przedstawiono podgląd wydruku kilku pierwszych rekordów. ZauwaĪmy, Īe obrazy są
obecnie prawidáowo wyĞwietlane, a pole Cechy znajduje siĊ na dole kaĪdej sekcji szczegóáów.
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Rysunek 9.33.
Raport wyĈwietlony
w widoku raportu

Powiúkszanie i zmniejszanie pól tekstowych
Podczas drukowania lub wyĞwietlania w podglądzie wydruku formantów, które mogą
zawieraü teksty o zmiennej dáugoĞci, Access daje moĪliwoĞü powiĊkszenia lub zmniejszenia wysokoĞci pola w zaleĪnoĞci od zawartoĞci rekordu. WáaĞciwoĞci MoĪna powiĊkszaü i MoĪna zmniejszaü okreĞlają, czy pole tekstowe zmieni swój pionowy wymiar w taki
sposób, by dostosowaü iloĞü tekstu, jaka wyĞwietla siĊ w związanym polu. ChociaĪ
wáaĞciwoĞci te przydają siĊ dla dowolnych formantów tekstowych, są szczególnie przydatne dla pól tekstowych.
Dopuszczalne wartoĞci tych dwóch wáaĞciwoĞci zestawiono w tabeli 9.1.
Tabela 9.1. Ustawienia wäaĈciwoĈci MoĔna powiökszaè i MoĔna zmniejszaè
WáaĞciwoĞü

WartoĞü

Opis

MoĪna powiĊkszaü

Tak

JeĞli dane rekordu zajmują wiĊcej wierszy, niĪ formant moĪe
wyĞwietliü, formant automatycznie zmienia rozmiar, by pomieĞciü
dodatkowe wiersze

MoĪna powiĊkszaü

Nie

JeĞli dane rekordu zajmują wiĊcej wierszy, niĪ formant moĪe wyĞwietliü,
formant nie zmienia rozmiaru i wyĞwietla tylko czĊĞü danych

MoĪna zmniejszaü

Tak

JeĞli dane rekordu zajmują mniej wierszy, niĪ formant moĪe wyĞwietliü,
formant automatycznie zmienia rozmiar, by wyeliminowaü puste wiersze.
Aby moĪna byáo zmniejszaü sekcjĊ, wáaĞciwoĞü MoĪna zmniejszaü
wszystkich formantów w sekcji musi byü ustawiona na wartoĞü Tak

MoĪna zmniejszaü

Nie

JeĞli dane rekordu zajmują wiĊcej wierszy, niĪ formant moĪe wyĞwietliü,
formant nie zmienia rozmiaru, by wyeliminowaü puste wiersze
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Aby zmieniü wáaĞciwoĞü MoĪna powiĊkszaü pola tekstowego, wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Zaznacz pole tekstowe Cechy.
2. WyĞwietl okno wáaĞciwoĞci.
3. Kliknij wáaĞciwoĞü MoĪna powiĊkszaü, a nastĊpnie kliknij strzaákĊ i wybierz
ustawienie Tak.
WäaĈciwoĈci MoĔna powiökszaè i MoĔna zmniejszaè sñ równieĔ dostöpne w sekcjach
raportu. Aby je zmodyfikowaè, naleĔy uĔyè arkusza wäaĈciwoĈci sekcji. Ustawienie
wäaĈciwoĈci MoĔna powiökszaè i MoĔna zmniejszaè sekcji raportu dotyczy tylko tej
sekcji, a nie formantów, które sñ w niej zawarte. Aby moĔna byäo zwiökszaè formanty
w wybranej sekcji raportu, trzeba jednak zmieniè ustawienie wäaĈciwoĈci MoĔna
powiökszaè na Tak. JeĈli ustawienie wäaĈciwoĈci MoĔna powiökszaè sekcji nie bödzie
ustawione, formanty bödzie moĔna powiökszaè tylko w takim zakresie, na jaki pozwala
obramowanie sekcji.

Raport wygląda coraz lepiej, ale warto jeszcze zgrupowaü podobne dane i okreĞliü kolejnoĞü
sortowania danych. Aby to zrobiü, wykorzystamy moĪliwoĞci sortowania i grupowania.

Sortowanie i grupowanie danych
PrzydatnoĞü danych zaprezentowanych w raporcie moĪna zwiĊkszyü poprzez odpowiednie ich pogrupowanie. PrzypuĞümy, Īe chcemy uporządkowaü listĊ produktów wedáug
kategorii, a w ramach kaĪdej kategorii — wedáug opisu. W tym celu naleĪy skorzystaü
z pól Kategoria i Opis do pogrupowania i posortowania danych.
Tworzenie nagđówka lub stopki grupy

Pogrupowanie danych w raporcie wedáug okreĞlonego pola powoduje dodanie do niego
dwóch sekcji (Nagáówek grupy i Stopka grupy). W czynnoĞciach wyszczególnionych
poniĪej wykorzystamy nagáówek grupy do wyĞwietlenia nazwy kategorii produktu nad
kaĪdą grupą rekordów. Nie uĪyjemy stopki grupy Kategoria w tym przykáadzie, poniewaĪ nie korzystamy z podsumowaĔ dla caáej kategorii. Nie ma teĪ innych powodów, by
trzeba byáo skorzystaü ze stopki grupy.
Aby utworzyü nagáówek grupy Kategoria, wykonaj nastĊpujące czynnoĞci:
1. Kliknij przycisk Grupuj i sortuj w grupie Grupowanie i sumy na wstąĪce Projekto.
Jak moĪna zobaczyü, dane raportu są juĪ posortowane wedáug pól Opis i Kategoria.
2. Kliknij przycisk Dodaj grupĊ w obszarze Grupowanie, sortowanie i sumowanie.
3. Wybierz pole Kategoria z listy pól. Access wyĞwietli napis Grupuj wedáug
Kategoria z literą A na górze w obszarze Grupowanie, sortowanie i sumowanie.
Po wybraniu pola grupowania Kategoria Access doda sekcje Kategoria – nagáówek
i Kategoria – stopka do projektu raportu. Sekcja Kategoria – nagáówek zostaáa
umieszczona pomiĊdzy sekcjami Nagáówek strony i Szczegóáy. JeĞli zdefiniujemy
stopkĊ grupy, pojawi siĊ ona pod sekcją Szczegóáy, ale nad sekcją Stopka strony.
JeĞli w raporcie jest wiele poziomów grupowania, kaĪda kolejna grupa bĊdzie
umieszczona bezpoĞrednio przy sekcji szczegóáów. Grupy zdefiniowane jako
pierwsze są umieszczone najdalej od sekcji szczegóáów.
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Okienko WáaĞciwoĞci grupy (wyĞwietlane na dole okna dialogowego Sortowanie i grupowanie) zawiera poniĪsze wáaĞciwoĞci:


Nagáówek grupy — Ustawienie Tak tworzy nagáówek grupy. Ustawienie Nie
usuwa nagáówek grupy.



Stopka grupy — Ustawienie Tak tworzy stopkĊ grupy. Ustawienie Nie usuwa
stopkĊ grupy.



Grupuj wedáug — OkreĞla sposób grupowania wartoĞci. Opcje pojawiające siĊ
na liĞcie rozwijanej zaleĪą od typu danych w polu, wedáug którego grupujesz
wartoĞci. W przypadku grupowania wedáug wyraĪenia dostĊpne są wszystkie
opcje wymienione poniĪej.

W przypadku danych typu Tekst do wyboru są dwie opcje:


KaĪda wartoĞü — Ta sama wartoĞü w polu lub wyraĪeniu.



Znaki prefiksu — N takich samych znaków w polu.

W przypadku danych typu Data/Godzina pojawiają siĊ dodatkowe opcje:


KaĪda wartoĞü — Ta sama wartoĞü w polu lub wyraĪeniu.



Rok — Rekordy z tego samego roku kalendarzowego.



Kwartaá — Rekordy z tego samego kwartaáu kalendarzowego.



Miesiąc — Rekordy z tego samego miesiąca.



TydzieĔ — Rekordy z tego samego tygodnia.



DzieĔ — Rekordy z tego samego dnia.



Godzina — Rekordy z tej samej godziny.



Minuta — Rekordy z tej samej minuty.

Typy danych Waluta i Liczba mają trzy opcje:


KaĪda wartoĞü — Ta sama wartoĞü w polu lub wyraĪeniu.



Interwaá — WartoĞci naleĪące do okreĞlonego interwaáu.



Interwaá grupowania — OkreĞla interwaá, wedáug którego grupowane są wartoĞci
w polu lub wyraĪeniu. Opcja Interwaá grupowania daje dostĊp do wáasnych opcji:


Trzymaj razem — Ta opcja kontroluje to, co w skáadzie tekstu nosi nazwĊ
sierot i wdów, aby zapobiec umieszczaniu nagáówka na dole strony, a sekcji
szczegóáów dopiero na nastĊpnej stronie.



Caáą grupĊ — Drukuje nagáówek, szczegóáy i stopkĊ grupy na jednej stronie.



Z pierwszym szczegóáem — Zapobiega drukowaniu nagáówka grupy na dole
strony bez nastĊpujących po nim danych lub rekordów.



Nie — Nie utrzymuje razem nagáówka i szczegóáów.

Kup książkę

Poleć książkę

404

Czúħè I  Komponenty Accessa

Sortowanie danych w obrúbie grup
Sortowanie umoĪliwia okreĞlenie kolejnoĞci przeglądania rekordów w raporcie na podstawie wartoĞci jednego lub kilku formantów. KolejnoĞü ma znaczenie podczas przeglądania danych w tabelach w kolejnoĞci innej niĪ ta, w jakiej wprowadzano dane. Na
przykáad do tabeli tblProdukty dodano nowe produkty, poniewaĪ byáy potrzebne do
faktury. Fizyczny porządek rekordów w bazie danych odzwierciedla datĊ i godzinĊ dodania produktu. W przypadku listy produktów spodziewamy siĊ jej raczej w porządku
alfabetycznym, wedáug identyfikatora produktu oraz posortowanej wedáug opisu produktu bądĨ jego kosztów. Wykonanie sortowania w samym raporcie sprawia, Īe nie trzeba
siĊ przejmowaü kolejnoĞcią danych.
ChociaĪ dane moĪna posortowaü w tabeli wedáug klucza gáównego oraz w kwerendzie
wedáug dowolnego pola, są powody, dla których warto posortowaü je wewnątrz raportu.
W ten sposób, jeĞli zmodyfikujemy kwerendĊ lub tabelĊ, raport w dalszym ciągu bĊdzie
siĊ wyĞwietlaá we wáaĞciwym porządku.
W przypadku raportu dotyczącego produktów chcielibyĞmy, aby rekordy w ramach grupy
kaĪdej kategorii byáy posortowane wedáug opisu. Aby zdefiniowaü porządek sortowania
na podstawie pola Opis w ramach grup kategorii, wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Kliknij przycisk Grupuj i sortuj na wstąĪce Projektowanie. WyĞwietli siĊ obszar
Grupowanie, sortowanie i sumowanie, jeĞli nie otwarto go wczeĞniej.
Jak moĪna zauwaĪyü, w raporcie wczeĞniej wáączono grupowanie wedáug
kategorii.
2. Kliknij przycisk Dodaj sortowanie w obszarze Grupowanie, sortowanie
i sumowanie.
3. Wybierz pole Opis na liĞcie pól.
Zwróümy uwagĊ, Īe domyĞlnie w raporcie wykorzystuje siĊ rosnący porządek
sortowania.
4. Zamknij obszar Grupowanie, sortowanie i sumowanie poprzez klikniĊcie znaku X
w prawym górnym naroĪniku okna.
Obszar Grupowanie, sortowanie i sumowanie powinien mieü teraz zawartoĞü
podobną do tej, którą pokazano na rysunku 9.34.

Rysunek 9.34. Obszar Grupowanie, sortowanie i sumowanie w ostatecznej postaci
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ChociaĪ w tym przykáadzie do sortowania uĪyliĞmy pola, równie dobrze moĪna sortowaü
(i grupowaü) z wykorzystaniem wyraĪeĔ. Aby wprowadziü wyraĪenie, naleĪy kliknąü
przycisk Dodaj sortowanie lub Dodaj grupĊ w obszarze Grupowanie, sortowanie i sumowanie, a nastĊpnie kliknąü przycisk WyraĪenie w dolnej czĊĞci listy pól. Otworzy siĊ
okno dialogowe Konstruktor wyraĪeĔ, w którym moĪna wprowadziü dowolne wyraĪenie
Accessa, np. =[CenaUmowna]-[Koszt].
Aby zmieniü porządek sortowania dla pól w kolumnie Pole/wyraľenie, naleĪy kliknąü
strzaákĊ skierowaną w dóá po prawej stronie przycisku z literą A na górze. WyĞwietli siĊ
lista dostĊpnych opcji sortowania, z której naleĪy wybraü pozycjĊ z literą Z na górze.
Usuwanie nagđówka lub stopki grupy

Aby usunąü sekcjĊ nagáówka lub stopki raportu, naleĪy wyĞwietliü obszar Grupowanie,
sortowanie i sumowanie, zaznaczyü grupĊ, a nastĊpnie wcisnąü klawisz Delete.
Ukrywanie sekcji

Access pozwala równieĪ ukryü nagáówki i stopki, aby umoĪliwiü podziaá danych na
grupy bez wyĞwietlania informacji o grupie. MoĪna teĪ ukryü sekcjĊ szczegóáów, by utworzyü raport sumaryczny. Aby ukryü sekcjĊ, wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Kliknij sekcjĊ, którą chcesz ukryü.
2. WyĞwietl arkusz wáaĞciwoĞci sekcji.
3. Kliknij pole tekstowe przy wáaĞciwoĞci Widoczny, a nastĊpnie wybierz Nie
z rozwijanej listy pola tekstowego wáaĞciwoĞci.
Sekcje nie sñ jedynymi obiektami raportu, które moĔna ukrywaè; wäaĈciwoĈè Widoczny
majñ takĔe formanty. WäaĈciwoĈè ta przydaje siö do tworzenia wyraĔeþ uĔywanych
przez inne wyraĔenia.
Zmiana rozmiaru sekcji

Po utworzeniu nagáówka grupy moĪna umieĞciü w nim jakieĞ formanty albo poprzesuwaü
formanty w obrĊbie sekcji, a nawet miĊdzy sekcjami. Przed przystąpieniem do manipulowania formantami upewnimy siĊ, Īe sekcja ma wáaĞciwą wysokoĞü.
Aby zmodyfikowaü wysokoĞü sekcji, naleĪy przeciągnąü krawĊdĨ sekcji znajdującej siĊ
pod nią. JeĞli na przykáad w raporcie jest nagáówek strony, sekcja szczegóáów i stopka
strony, moĪemy zmieniü wysokoĞü sekcji szczegóáów, przeciągając górną krawĊdĨ sekcji
stopki strony. Przeciągając obramowanie sekcji, moĪna zwiĊkszyü lub zmniejszyü sekcjĊ.
PoniĪszy przykáad pokazuje, jak ustawiü wysokoĞü sekcji nagáówka grupy na 1 cm:
1. PrzesuĔ wskaĨnik myszy na dóá sekcji Kategoria.
WskaĨnik zmieni siĊ w poziomą liniĊ z dwiema strzaákami.
2. Kliknij górną krawĊdĨ sekcji szczegóáów (która jest zarazem dolną krawĊdzią
sekcji Kategoria).

Kup książkę

Poleć książkę

406

Czúħè I  Komponenty Accessa

3. Przeciągnij krawĊdĨ sekcji w dóá, aĪ czarny pasek na pionowej linijce bĊdzie miaá
wysokoĞü 1 cm, a nastĊpnie zwolnij przycisk myszy.
Szara pozioma linia wskazuje, gdzie znajdzie siĊ dolna krawĊdĨ sekcji, kiedy
zwolnisz przycisk myszy.
Przesuwanie formantów miúdzy sekcjami

Teraz przesuniemy formant Kategoria z sekcji szczegóáów do sekcji nagáówka grupy
Kategoria. MoĪna przesuwaü formanty miĊdzy sekcjami, przeciągając je z jednej sekcji
do drugiej albo wycinając je z jednej sekcji i wklejając w drugiej.
1. Zaznacz formant Kategoria w sekcji szczegóáów i przeciągnij go w górĊ do sekcji
nagáówka, jak pokazano na rysunku 9.35.
Rysunek 9.35.
Uzupeänianie sekcji
nagäówka grupy
i wymuszanie
nowej strony przed
rozpoczöciem sekcji
nagäówka Kategoria

Teraz wykonaj poniĪsze czynnoĞci, aby dokoĔczyü projekt raportu:
2. UsuĔ etykietĊ Kategoria z nagáówka strony.
3. PrzesuĔ formant IDProduktu wraz z etykietą za formant Opis z jego etykietą,
jak pokazano na rysunku 9.35.
4. PrzesuĔ formant Opis wraz z etykietą w lewo tak, aby zaczynaá siĊ on nieco
na prawo od formantu Kategoria w sekcji nagáówka grupy Kategoria.
Przesuwając pierwszy formant w sekcji szczegóáów na prawo od formantu
Kategoria, pokazujemy hierarchiĊ danych w raporcie. Teraz wyraĨnie widaü,
Īe produkty są zgrupowane wedáug kategorii wymienionej w nagáówku grupy.
5. ZwiĊksz szerokoĞü formantu Opis tak, aby dosunąü go do formantu IDProduktu.
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Na rysunku 9.35 pokazano arkusz wáaĞciwoĞci oraz ukoĔczony projekt raportu.
Na arkuszu wáaĞciwoĞci moĪna zobaczyü, Īe dla sekcji nagáówka Kategoria
ustawiono wáaĞciwoĞü Wymuszaj nową stronĊ.
Zwróümy uwagĊ na rysunku 9.35, Īe nagáówek grupy ma nazwĊ Kategoria. Aby nadaü nazwĊ raportu sekcji, naleĪy zaznaczyü pasek tytuáu sekcji (np. NagđówekGrupy0) i wprowadziü nazwĊ sekcji w arkuszu wáaĞciwoĞci.

Wprowadzanie podziađu na strony
Access pozwala dzieliü raporty na strony w miejscach, w których koĔczą siĊ i zaczynają
grupy. MoĪna teĪ wymusiü podziaá w obrĊbie sekcji (z wyjątkiem sekcji nagáówka i stopki
strony).
W niektórych raportach kaĪda grupa powinna zaczynaü siĊ od nowej strony. MoĪna
uzyskaü ten efekt za pomocą wáaĞciwoĞci Wymuszaj nową stronĊ sekcji grupy, która
pozwala wymusiü podziaá strony za kaĪdym razem, kiedy zmienia siĊ grupa.
Oto cztery dostĊpne ustawienia wáaĞciwoĞci Wymuszaj nową stronĊ:


Nie — Bez wymuszonego podziaáu strony (ustawienie domyĞlne).



Przed sekcją — Kiedy pojawia siĊ nowa grupa, bieĪąca sekcja jest drukowana
od góry nowej strony.



Po sekcji — Kiedy pojawia siĊ nowa grupa, nastĊpna sekcja jest drukowana od
góry nowej strony.



Przed i po — àączy efekt ustawieĔ Przed sekcją i Po sekcji.

Aby wymusiü podziaá strony przed grupą Kategoria, wykonaj nastĊpujące czynnoĞci:
1. Kliknij dowolne miejsce w nagáówku grupy Kategoria lub kliknij pasek
Kategoria – nagđówek nad sekcją.
2. WyĞwietl okno arkusza wáaĞciwoĞci, a nastĊpnie wybierz pozycjĊ Przed sekcją
na rozwijanej liĞcie Wymuszaj nową stronĊ.
Alternatywnie moĔna ustawiè wäaĈciwoĈè Wymuszaj nowñ stronö na wartoĈè Po sekcji
w sekcji stopki grupy Kategoria.

Czasem nie chcemy dzieliü stron wedáug grup, ale mimo to chcemy wymusiü nową
stronĊ, na przykáad po to, aby utworzyü kilka stron tytuáowych. W tym celu moĪna uĪyü
narzĊdzia Podziaá strony z grupy Formanty na wstąĪce. Wystarczy przeciągnąü formant
i upuĞciü go na raporcie, w miejscu, gdzie ma siĊ znaleĨü podziaá strony przy kaĪdym
jej wydrukowaniu.
NaleĔy uwaĔaè, aby nie podzieliè danych w formancie. Podziaäy naleĔy umieszczaè nad
albo pod formantami; nie naleĔy nakäadaè ich na formanty.
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Dopracowywanie raportu
Testowanie projektu raportu powinno obejmowaü równieĪ sprawdzenie, jak prezentuje
siĊ on na wydruku. Na rysunku 9.36 pokazano podgląd wydruku raportu Zestawienie
produktów. Aby dokoĔczyü raport, zostaáo do zrobienia jeszcze kilka rzeczy.
Rysunek 9.36.
W tej postaci raport
jest doĈè prosty
i niezbyt interesujñcy

W bieĪącej postaci nasz raport jest nudny i prozaiczny. JeĞli naszym celem jest po prostu obejrzenie danych, raport moĪna uznaü za gotowy. JeĞli jednak komuĞ zaleĪy na
czymĞ wiĊcej, bĊdzie musiaá wykonaü kilka dodatkowych czynnoĞci.
Choü raport zawiera poprawne i dobrze zorganizowane dane, nie cechuje siĊ profesjonalizmem. Aby zwiĊkszyü atrakcyjnoĞü raportu, zwykle dodaje siĊ do niego linie i prostokąty, ewentualnie efekty specjalne, takie jak cienie i obszary wklĊsáe (jeĞli raport ma táo).
Sekcje powinny byü odgraniczone liniami lub kolorem. Warto sprawdziü, czy formanty
siĊ nie stykają (bo moĪe to prowadziü do zlewania siĊ tekstów). NaleĪy teĪ siĊ upewniü, Īe
teksty są wyrównane z innymi tekstami na górze lub na dole i do lewej lub do prawej
strony.
Raport z rysunku 9.36 moĪna dopracowaü pod co najmniej kilkoma wzglĊdami.

Modyfikowanie nagđówka strony
W nagáówku strony znajduje siĊ kilka duĪych etykiet odsuniĊtych zbyt daleko od siebie.
Nagáówki kolumn są za maáe, przez co wydają siĊ zawieszone w próĪni. Warto zwiĊkszyü rozmiar ich czcionki o jeden punkt. Nagáówek strony naleĪaáoby oddzieliü od sekcji szczegóáów za pomocą poziomej linii.
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Aby dodaü do raportu nieco koloru, moĪna zmieniü barwĊ tytuáu. Nie naleĪy jednak
uĪywaü zbyt wielu kolorów, chyba Īe ktoĞ ma na myĞli okreĞlony motyw graficzny.
W wiĊkszoĞci powaĪnych raportów biznesowych uĪywa siĊ jednego lub dwóch kolorów,
rzadko wiĊcej niĪ trzech (z wyjątkiem diagramów i wykresów). Co wiĊcej, kolory nie
na wiele siĊ przydadzą w przypadku drukowania raportów na wiĊkszoĞci drukarek laserowych. Kolorowe drukarki laserowe w dalszym ciągu nie są powszechne, zatem zbyt
duĪo kolorów w raportach Accessa moĪe byü niezbyt poĪądaną wáasnoĞcią.
Wprowadzone zmiany pokazano na rysunku 9.37. Dla etykiety Zestawienie produktów
zmieniono kolory i uzyskano wyĞwietlanie biaáego tekstu na niebieskim tle. W tym celu
najpierw zaznaczono formant, a nastĊpnie wybrano niebieski kolor táa. Etykiety dosuniĊto do siebie i wyrównano do lewej strony. Dobrano równieĪ wáaĞciwy rozmiar prostokątnych ramek wokóá kaĪdego z formantów. Efekt ten osiągniĊto poprzez dwukrotne
klikniĊcie uchwytów zmiany rozmiaru kaĪdego z formantów.
NastĊpnym etapem bĊdzie dodanie grubej linii oddzielającej sekcjĊ nagáówka strony od
sekcji nagáówka grupy Kategoria.
1. Zaznacz narzĊdzie Linia w grupie Formanty na wstąĪce.
2. UmieĞü kursor myszy po lewej stronie nagáówka strony, nieco przed znacznikiem
3 cm na pionowej linijce, jak na rysunku 9.37.
Rysunek 9.37.
Dostosowywanie
formantów
w nagäówku strony

3. Przytrzymaj wciĞniĊty klawisz Shift, a nastĊpnie kliknij i przeciągnij mysz
w poprzek nagáówka strony, zwalniając przycisk myszy tuĪ przed znacznikiem
19 cm.
Przytrzymanie klawisza Shift umoĪliwia narysowanie idealnie poziomej linii.
4. Zaznacz liniĊ i wybierz gruboĞü 2 pkt za pomocą ikony szerokoĞci linii na pasku
narzĊdzi.
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Tworzenie wyraľenia w nagđówku grupy
Na rysunku 9.37 widaü teĪ, Īe pole Kategoria zastąpiono wyraĪeniem. JeĞli w sekcji
nagáówka grupy umieĞcimy samą nazwĊ kategorii, bĊdzie wydawaáa siĊ nie na miejscu
i trudno bĊdzie ją zinterpretowaü. WiĊkszoĞü danych powinna mieü identyfikujące je
etykiety.
WyraĪenie ="Kategoria: " & [Kategoria] wyĞwietli tekst Kategoria:, spacjĊ i wartoĞü
pola Kategoria (np. Kategoria: Osobowe). Symbol áączenia (&) áączy áaĔcuch z polem
danych. NaleĪy pamiĊtaü, aby wstawiü spacjĊ za dwukropkiem, bo w przeciwnym razie
wartoĞü nie bĊdzie oddzielona od etykiety. Tekst formantu zostaá pogrubiony i podkreĞlony, zwiĊkszono teĪ jego rozmiar.
Jak moĪna zauwaĪyü, po zmianie wáaĞciwoĞci ħródáo formantu Access zgáasza odwoáanie cykliczne do pola tekstowego Kategoria. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, iĪ formant ma nazwĊ Kategoria, a pole tekstowe jest powiązane z polem o nazwie Kategoria.
Access nie potrafi rozpoznaü, Īe odwoáanie [Kategoria] w wyraĪeniu wprowadzonym
jako ħródáo formantu odnosi siĊ do pola tabeli, a nie do pola tekstowego (wartoĞü pola
tekstowego nie moĪe bazowaü na jego zawartoĞci — stąd odwoáanie cykliczne). Rozwiązaniem tego problemu moĪe byü zmiana nazwy pola tekstowego txtKategoria na
wartoĞü róĪną od powiązanego z nim pola.
W czasie tworzenia formantu zwiñzanego domyĈlnie otrzymuje on takñ samñ nazwö jak
pole tabeli. Wykorzystanie formantu w wyraĔeniu bez zmiany nazwy formantu powoduje
odwoäanie cykliczne. Formantowi trzeba nadaè innñ nazwö niĔ nazwa pierwotnego pola
tabeli. Jest to kolejny powód, dla którego warto stosowaè prostñ konwencjö nazewnictwa,
np. poprzedzanie nazw pól tekstowych prefiksem txt. Zastosowanie takiej konwencji
nazewnictwa dla formantów w raportach Accessa pozwoli uniknñè wielu trudnych do
rozwiñzania problemów.

Aby wprowadziü wyraĪenie i zmieniü nazwĊ formantu, wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Zaznacz formant Kategoria w sekcji nagáówka grupy Kategoria, aby wyĞwietliü
okno wáaĞciwoĞci formantu.
2. ZmieĔ wáaĞciwoĞü ħródáo formantu na ="Kategoria: " & [Kategoria].
3. ZmieĔ wáaĞciwoĞü Nazwa na txtKategoria.

Poprawianie sekcji szczegóđów
Sekcja szczegóáów wygląda caákiem dobrze. Zadbajmy o to, aby formant Opis byá nieznacznie wciĊty w stosunku do wyraĪenia Kategoria w nagáówku grupy. PoniĪej powinna siĊ znajdowaü etykieta identyfikująca wartoĞci formantów Koszt, CenaDetaliczna
i CenaUmowna (zobacz rysunek 9.37).
Warto dodaü do sekcji szczegóáów liniĊ, która bĊdzie oddzielaáa poszczególne rekordy.
Robi siĊ to czĊsto, jeĞli rekordy zajmują wiele wierszy. Niektóre rekordy zajmują mniej
miejsca niĪ inne, a podziaá na rekordy nie dla wszystkich musi byü oczywisty.
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PoniewaĪ nie chcemy mieü dwóch linii na dole kaĪdej strony (za chwilĊ dodamy liniĊ
do sekcji stopki strony), umieĞcimy tĊ liniĊ na górze sekcji szczegóáów.
1. Zaznacz narzĊdzie Linia w grupie Formanty na wstąĪce.
2. UmieĞü kursor po lewej stronie sekcji szczegóáów, tuĪ obok znacznika 0,25 cm
na pionowej linijce.
Niewykluczone, Īe aby przygotowaü miejsce na poziomą liniĊ, najpierw bĊdzie
trzeba przesunąü w dóá wszystkie formanty w sekcji szczegóáów.
3. Przytrzymaj naciĞniĊty klawisz Shift, a nastĊpnie kliknij i przeciągnij myszą
w poprzek nagáówka strony, zwalniając przycisk myszy tuĪ przed znacznikiem 19 cm.
4. Zaznacz liniĊ i ustaw wáaĞciwoĞü SzerokoĞü obramowania na 1 lub 2 punkty.
Formanty danych numerycznych są wyrównane domyĞlnie do prawej strony. PoniewaĪ
jednak w tym raporcie znajdują siĊ one obok siebie, a nie jeden nad drugim, moĪna wyrównaü je do lewej strony lub do Ğrodka. Co prawda grupy pól powtarzają siĊ w kolejnych
rekordach, ale dzieli je spory odstĊp, wiĊc wyrównanie do lewej strony jest w porządku.
Kolejnym zadaniem bĊdzie zmodyfikowanie obrazu w taki sposób, aby wypeániaá formant, oraz dodanie cienia do formantu obrazu. DziĊki temu formant bĊdzie wyglądaá
atrakcyjniej i zyska nieco gáĊbi. Wykonaj poniĪsze czynnoĞci:
1. Zaznacz formant Zdjúcie w sekcji szczegóáów.
2. ZmieĔ wáaĞciwoĞü Tryb wymiarowania na Rozciągnij.
3. Wybierz ustawienie Cieniowany z okna Efekt specjalny.

Tworzenie nagđówka raportu
Formanty umieszczone w sekcji nagáówka raportu są drukowane tylko raz, na początku
raportu. Sekcja nagáówka raportu to logiczne miejsce do umieszczenia takich elementów,
jak tytuá i logo raportu oraz data i godzina sporządzenia wydruku. Umieszczenie tych
informacji w nagáówku raportu sprawi, Īe bĊdzie moĪna áatwo stwierdziü, co znajduje siĊ
w raporcie i kiedy zostaá on wydrukowany.
Kiedy raport jest otwarty w widoku projektu, wstąĪka zawiera zakáadkĊ Projektowanie.
W grupie Nagáówek/stopka zakáadki Projektowanie znajduje siĊ wiele formantów, które
pozwalają dodaü sporo istotnych informacji do nagáówka i stopki raportu.
Na przykáad klikniĊcie przycisku Logo spowoduje otwarcie okna dialogowego Wstawianie obrazu (zobacz rysunek 9.38). MoĪna za jego pomocą odszukaü plik graficzny,
który bĊdzie uĪyty jako logo raportu. Do tego celu moĪna wykorzystaü niemal wszystkie typy plików graficznych (.jpg, .gif, .bmp itp.).
KlikniĊcie przycisku Tytuá w grupie Nagáówek/stopka powoduje dodanie nazwy raportu
jako tytuáu nagáówka raportu. JednoczeĞnie kursor edycji zostaje umieszczony w obrĊbie etykiety tytuáu. DziĊki temu z áatwoĞcią moĪna dostosowaü tytuá raportu.
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Rysunek 9.38. Wybieranie pliku graficznego do wykorzystania jako logo raportu

Wreszcie przycisk Data i godzina powoduje otwarcie okna dialogowego Data i godzina
(zobacz rysunek 9.39). W tym oknie dialogowym moĪna okreĞliü format daty i godziny
do wykorzystania wewnątrz formantu daty.
Rysunek 9.39.
OkreĈlanie formatu
daty i godziny

Gotowy raport wyĞwietlony w widoku podglądu wydruku pokazano na rysunku 9.40.
Stworzenie nagáówka raportu pokazanego na tym rysunku zajĊáo mniej niĪ minutĊ. Do
tego celu uĪyto wyáącznie narzĊdzi wbudowanych w Accessie 2010.
JeĈli kaĔda parzysta strona jest pusta, oznacza to, Ĕe przypadkowo przesuniöto prawñ
krawödĒ raportu poza znacznik 21 cm. W przypadku dosuniöcia formantu do prawej
krawödzi raportu albo jej przekroczenia, automatycznie przesunie siö prawy margines.
Kiedy krawödĒ raportu znajdzie siö poza znacznikiem 21 cm, nie bödzie moĔna
wydrukowaè caäej strony na jednej kartce papieru. Pusta strona jest w rzeczywistoĈci
prawñ czöĈciñ poprzedniej strony. Aby skorygowaè ten bäñd, naleĔy siö upewniè, czy
wszystkie formanty znajdujñ siö przed znacznikiem 21 cm, a jeĈli nie — przesunñè
prawñ krawödĒ raportu przed ten znacznik.

W chwili zamykania raportu Access wyĞwietli pytanie o nazwĊ.
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Rysunek 9.40.
Ukoþczony raport
w widoku podglñdu
wydruku

Podsumowanie
Raporty są waĪną integralną czĊĞcią wiĊkszoĞci aplikacji Accessa. Bardzo czĊsto są
najwaĪniejszym aspektem aplikacji Accessa i są oglądane przez osoby, które nigdy nie
mają stycznoĞci z aplikacją Accessa dziaáającą w komputerze.
Access oferuje programistom aplikacji doskonaáe narzĊdzia do projektowania raportów.
W tym dáugim rozdziale dokonaliĞmy przeglądu bogactwa tych narzĊdzi, pokazując jedynie namiastkĊ moĪliwoĞci mechanizmu projektowania raportów w Accessie obejmującą
jego zasadnicze zdolnoĞci.
PrzeczytaliĞmy o róĪnych rodzajach raportów Accessa, dowiedzieliĞmy siĊ, jak korzystaü z kreatora raportów, a nastĊpnie utworzyliĞmy raport od podstaw. PoznaliĞmy równieĪ wiele róĪnych sposobów dostarczania danych do raportu i wyĞwietlania w nim danych. W tym rozdziale opisane zostaáy takĪe techniki tworzenia podsumowaĔ danych
w raportach.
Do tematyki raportów powrócimy w rozdziale 20., w którym omawiam kilka zaawansowanych technik projektowania raportów.
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Programowanie
w bazach Accessa
W tej czĊĞci:


Rozdziaá 10. Podstawy programowania w jĊzyku VBA



Rozdziaá 11. Typy danych i procedury w jĊzyku VBA



Rozdziaá 12. Model zdarzeĔ Accessa



Rozdziaá 13. DostĊp do danych za pomocą kodu VBA



Rozdziaá 14. Debugowanie aplikacji Accessa



Rozdziaá 15. Korzystanie z makr danych w Accessie

W czĊĞci II opisujemy naukĊ i sztukĊ posáugiwania siĊ jĊzykiem VBA (ang. Visual Basic
for Applications), a takĪe przedstawiamy pisanie makr. W wiĊkszoĞci zaawansowanych
aplikacji Accessa na duĪą skalĊ uĪywa siĊ jĊzyka programowania VBA, makr lub obu
tych technologii. JĊzyk VBA zapewnia rozbudowane narzĊdzia pozwalające wzbogacaü
aplikacje o dodatkowe funkcje i moĪliwoĞci dostosowywania.
W czĊĞci tej przekonasz siĊ, Īe VBA to rozbudowany i stosunkowo skomplikowany jĊzyk
programowania. JeĞli jeszcze siĊ nim nie posáugiwaáeĞ, powinieneĞ dobrze zapoznaü siĊ
z rozdziaáami z tej czĊĞci i wykonaü przykáadowe zadania. Celem jest sprawne tworzenie
moduáów VBA i instrukcji w tym jĊzyku.
DziĊki rozdziaáom z tej czĊĞci zdobĊdziesz umiejĊtnoĞci potrzebne do páynnego pisania
kodu w jĊzyku VBA. Dowiesz siĊ, gdzie taki kod znajduje siĊ w aplikacjach Accessa,
jak tworzyü instrukcje w jĊzyku VBA, a takĪe jak áączyü kod z formularzami i raportami.
Trudno jest przeceniü wagĊ umiejĊtnoĞci programowania w jĊzyku VBA dla specjalistów
od tworzenia baz danych. PoniewaĪ jĊzyk ten jest uĪywany w tak wielu róĪnych narzĊdziach (takich jak Access, Word, Excel itd.), umiejĊtnoĞci te moĪna wykorzystaü w licznych zadaniach innych niĪ rozwijanie baz danych w Accessie. Ponadto jĊzyk VBA jest
bardzo podobny do jĊzyków uĪywanych w Ğrodowisku Microsoft Visual Studio. DziĊki
znajomoĞci jĊzyka VBA z Accessa moĪna osiągnąü bardzo duĪo.
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do danych SharePointa, 1144
do serwera SQL Server, 1222
do wáaĞciwoĞci, 524
do zmiennej, 1093
jednoczesny, 796
dostosowywanie
paska narzĊdzi, 1048
wstąĪki, 1050
DRI, Declarative Referential Integrity, 1249
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druga postaü normalna, 140
drukowanie
arkuszy danych, 292
dwustronne, 765
formularzy, 342
raportów, 380, 765, 772
rekordów, 197, 291
struktury tabeli, 127
drzewo wywoáaĔ, call tree, 872
DSN, Data Source Name, 637, 1226
dynamiczny zbiór rekordów, 186
dyrektywa
#Const, 572
#End If, 572
#If, 572
Option Explicit, 434, 470
startFromScratch, 1063
dyrektywy kompilatora, 571
dystrybucja
aplikacji, 881, 1107
plików .accde, 877
dziaáanie
Automatyzacji, 820
symboli wieloznacznych, 273
wáaĞciwoĞci CursorType, 534
dziecko, 151, 157
dzielenie
bazy danych, 790, 794
pliku Ĩródáa danych, 1226
dziennik
báĊdów, 953
uĪycia, 953

E
edycja
elementów, 1136
formularza, 816
procedury, 439
edytor
VBA, 433, 458
XML, 1071
ekran
nowej bazy danych, 73
powitalny, 70, 898, 944, 1120
powitalny VWD, 1070
eksportowanie, 615, 618
do bazy danych, 668
do pliku XML, 660
tabel, 1155
tabel do SharePointa, 1149
zaawansowane tabel, 1172
elementy makr, 604, 606
e-mail, 840
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enkapsulacja, 1011, 1023, 1037
akcji, 1012
funkcji, 1012
etykieta, 394, 400
formantu, 322
w VBA, 856
Excel, 648

F
faktury, 42
filtrowanie, 920, 925
rekordów, 286
wedáug formularza, 289
wedáug wyboru, 287
za pomocą kodu, 921
firma MAK, 38
formant, 67, 712, 1054
Galeria, 1045
Karta, 732–735
Obraz, 727, 892
RozwiniĊcie, 1044, 1067
Superwskazówki, 1045
txtTaxAmount, 552
formanty
w nagáówku strony, 409
ActiveX, 938
daty/godziny, 726
etykiety, 1064
formularza, 307

nazewnictwo, 328
operacje, 315
typy, 307
zaznaczanie, 313
niezwiązane, 309
numeru strony, 726
obliczeniowe, 309, 358
przezroczyste, 731
w raporcie, 391, 398
wyliczeniowe, 338
záoĪone, 397
związane, 309
format tekstu, 356
formatowanie danych
centrowanie tytuáu, 767
lista numerowana, 752
pionowe linie, 761
puste wiersze, 763
wypunktowanie, 755
wyrównywanie etykiet, 767
wyróĪnienie, 758
formatowanie formularza, 348
formaty
danych, 105–109
liczbowe, 104
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formularz, 54, 66, 295–359, 711, 1279
formanty, 307
modyfikowanie wartoĞci, 337
nawigacja, 336
typy, 301
formularz
frmAnimacja, 721
frmAPIDemo, 983
frmArgumentyZNazwami, 488
frmFiltrujProdukty, 925
frmMenuRaportu, 1087, 1088
frmProduktNiezwiązany, 1008, 1010
frmProdukty, 41, 303, 491, 914
frmRejestratorZdarzeĔ, 505
frmTransakcje, 42, 43, 549, 551
frmUSysRibbons, 1061
Northwind Employees, 80
Produkty_OOP, 1021
Wiele elementów, 303
formularze
ciągáe, 346
dzielone, 304, 347
logowania, 943
nawigacyjne, 301, 303, 1192
niezwiązane, 810, 812
okien dialogowych, 735–739
pancerne, 960
paneli przeáączania, 945
pojedyncze, 346
startowe, 899
ukryte, 900
w postaci arkusza danych, 305
w widoku formularza, 332
wyskakujące, 902
z procedurami zdarzeĔ, 506
związane, 810
funkcja, 420, 428
AddStartupProperty, 959
AttachExcel, 636
CalcExtendedPrice, 483
CalcTax, 486, 550
Callback, 977
CheckLinks, 640
Cofnij, 276
CreateObject, 895
CreateReference, 883
DateAdd, 246
DisplayTitle, 991
ErrorRoutine, 803, 805
FillRecordSet1, 577
FlexFormat, 767
GetClassNameA, 991
GetCommandLine, 984
GetCommandLineA, 983
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GetComputerNameA, 987
GetDriveTypeA, 988
GetObject, 895
GetParent, 991
GetPrivateProfileIntA, 994
GetPrivateProfileString, 973
GetPrivateProfileStringA, 993
GetPrivateProfileToString, 975
GetProfileStringA, 995
GetProperty, 717
GetSystemDirectoryA, 990
GetTempPathA, 985
GetUserNameA, 987
GetVersionEx, 977, 986
GetVersionExA, 985
GetVolumeInformation, 990
GetVolumeInformationA, 989
GetWindowsDirectoryA, 984
GetWindowTextA, 991
IIF, 895
InputBox, 1089
IsFormOpen, 725
Left$, 981
LinkText, 639
LogError, 954
Logger, 954
MergeToWord, 832
Mid$, 894
MsgBox, 509, 948
Now, 575, 943
Policz, 676
PrepareOutput, 488
ReferenceFromFile, 884
RunReport, 772
SaveChanges, 807
SetProperty, 715
SetWindowTextA, 992
Suma, 752
UnboundSearch, 815
WritePrivateProfileStringA, 995
WriteProfileStringA, 996
funkcje
agregacji, 690, 691
API, 972
nieznakowe, 894
obsáugi báĊdów, 855
SharePointa, 1164
szybkiego sortowania, 286
Windows API, 991
znakowe, 894
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G
galeria stron, 1139
gáówny panel przeáączania, 39
GPF, General Protection Fault, 976
grupa, 1054
Active Directory, 1245
Bloki danych, 593
Eksportowanie, 644
Formanty, 310
Formatowanie tekstu, 264, 335
Formularze, 296
Importowanie, 644
Okno, 264, 335
Rekordy, 264, 335
Schowek, 263, 334
Sortowanie i filtrowanie, 264, 335
Widoki, 263, 333
Zmienianie rozmiaru, 319
Znajdowanie, 264, 335
grupowanie
alfabetyczne, 743
danych, 367, 402, 742
formantów, 321
na podstawie tekstu, 743
wedáug, 695
wedáug przedziaáów czasowych, 746
GUI, graphical user interface, 971
gwiazdka, 184, 200

H
hartowanie aplikacji, 929, 930
hierarchia sortowania, 192
hierarchia wstąĪek, 1054

I
identyfikator niestandardowej wstąĪki, 715
ikona Warunki, 1086
ikony aplikacji, 940–943
iloczyn kartezjaĔski, 213, 214
importowanie, 615
danych z Excela, 648–651
danych z plików tekstowych, 652–657
danych zewnĊtrznych, 645
dokumentów HTML, 661
dokumentów XML, 657
folderu Outlooka, 664
list SharePointa, 652, 1145
obiektów, 663, 907
plików tekstowych, 667
tabel dBase, 665
tabel z serwera, 1235
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indeks záoĪony, 124
indeksowanie, 116
pola, 888
tabel, 121, 126
indeksy klastrów, 1211
informacje
o doáączonych tabelach, 633
o systemie, 982, 983
inkrementacja wskaĨnika, 951
instalacja rozproszona, 785
instalowanie
aplikacji w SharePoincie, 1172
SQL Servera, 1222, 1248
instrukcja, 419
Debug.Print, 573
Declare, 978
Dim, 465, 566, 568
End Function, 580
End Sub, 435
Erase, 894
Exit Sub, 558
For Each, 449
For…Next, 446
If...Then, 448
If…Then…Else…End If, 442
Kill, 861
MsgBox, 570, 571, 948
On Error, 855, 859
On Error GoTo, 860, 861
On Error Resume Next, 861
Option Explicit, 434, 470
Private, 467
Public, 466
ReDim, 894
Resume, 859, 862–864
Resume Next, 863
SELECT, 236, 254, 514
Select Case, 858
Select Case…End Select, 443
Set, 826
Stop, 578
With, 448
instrukcje
obsáugi báĊdów, 857, 859
warunkowe, 441
integralnoĞü
danych, 1187
jednostkowa, 158
odwoáaĔ, 154, 164
IntelliSense, 436, 823, 926, 1006
interaktywne okno dialogowe, 925
interfejs
klasy, 1013
ODBC, 624
uĪytkownika, 79, 711, 942, 947, 1271
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internetowa baza danych, 1218
interwaá odĞwieĪania ODBC, 799

J
jawne deklarowanie zmiennych, 434
Jet, Joint Engine Technology, 875
jĊzyk
SQL, 55, 1240
VBA, 33, 54, 415, 1102
XML, 1053

K
kalendarz SharePointa, 1148
kaskadowe usuwanie rekordów, 168
klasa
clsProdukt2, 1007
Product, 1009, 1021–1024
klaster, 67
klastry serwerów, 1205, 1245
klauzula
Alias, 979
As, 567
FROM, 518
Gdzie, 689
INNER JOIN, 519
LEFT JOIN, 520
LIKE z gwiazdką, 738
ORDER BY, 516, 522
WHERE, 521
klawisze
Alt+Tab, 506
Ctrl+G, 505
Shift+F2, 1014
klepsydra, 900
klucz
gáówny, 65, 119, 148, 158–161, 651, 709

zastĊpczy, 121
záoĪony, 161, 120
obcy, 65
kod
bierny, 897
etykiety, 1064
formantu RozwiniĊcie, 1067
nieskompilowany, 881
pola wyboru, 1066
przycisku, 1053, 1065
przycisku rozdzielenia, 1069
separatora, 1066
skompilowany, 879
wstąĪki, 1059, 1062
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kodowanie
bazy danych, 962
znaków, 658
kolejnoĞü
pól, 99, 187, 193
sortowania, 191
zdarzeĔ, 503
kolekcja, 446, 524
Bookmarks, 821
Errors, 867
Fields, 524, 542
Properties, 524
TableDefs, 539
kolory wierszy, 283
komórka Lub:, 247
kompaktowanie bazy danych, 127, 852, 886
kompilacja na Īądanie, 878
kompilator VBA, 572
kompilowanie
aplikacji, 880
bazy danych, 906, 910
kodu VBA, 568
procedur, 437
komponenty
frontonu, 790
pakietu Office, 828
zaplecza, 790
komunikat #Báąd, 781
komunikaty
dla uĪytkowników, 936
o báĊdach, 267, 569, 853, 952, 1123
konfigurowanie
poáączenia z serwerem, 1231
Ĩródáa danych, 1227
konstruktor wyraĪeĔ, 674–676
kontrolka, 67
konwencja nazewnictwa, 471
konwersja
danych, 100
makr, 423, 1103
typów, 666
kopie bazy danych, 1162
kopiowanie
bazy, 1180
elementów makr, 604
formantu, 323
kodu do tabeli, 1061
tabel, 129
wartoĞci, 276
kreator
analizatora tabel, 887
eksportowania tabel, 1154, 1173
formularzy, 299
importowania, 638
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importowania HTML, 629, 661
importowania tekstu, 654, 656
korespondencji seryjnej, 670
kwerend krzyĪowych, 700, 703
áączenia arkuszy, 627
masek wprowadzania, 110
odnoĞników, 96, 1184, 1186
przycisków poleceĔ, 425
raportów, 366–373, 378, 749
rozbudowy Accessa, 1243, 1246–1253
kryteria
dla obiektu OLE, 245
jednowartoĞciowe, 238
liczbowe, 244
logiczne, 245
wyboru rekordów, 193
wyszukiwania, 919, 920
záoĪone kwerend, 235
znakowe, 239
kwalifikator ByVal, 980
kwerenda, 49, 54, 173–215
aktualizujące, 694, 704
doáączające, 704, 707
filtrujące, 697
funkcjonalne, 703, 709
krzyĪowe, 672, 699, 702
parametryczne, 922
podsumowujące, 687, 693, 698
przekazujące SQL, 787
tworzące tabele, 704, 706
usuwające, 704, 708
záoĪone, 256

L
liczba
prób aktualizacji, 799
rekordów, 535
linia sprzĊĪenia, 203
linie siatki, 283
lista
argumentów, 979
numerowana, 752
obiektów, 460
rozwijana, 725
listy SharePointa, 1131, 1139, 1157
lokalizacja plików, 785

Đ
áadowanie
moduáu, 872
na Īądanie, 872
áaĔcuch poáączeniowy, 1223
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áącza
do danych, 615
do list, 1176
áączenie dynamiczne, 972
áączenie siĊ z zewnĊtrzną tabelą, 1227

M
magazyn bazy danych, 1216, 1217
makra, 54, 418, 422, 1076, 1281
danych, 587, 608, 1210
interfejsu, 589
osadzone, 588, 1100
z wieloma akcjami, 1079
makro
AutoExec, 957
mcrDzielenieObsáugaBáĊdów, 1096, 1097
mcrKopiaKlientówIProduktów, 1081

akcja Echo, 1082
akcja Klepsydra, 1081
akcja OtwórzKwerendĊ, 1082
akcja UstawOstrzeĪenia, 1082
mcrKopiaKontaktówIPoduktów, 1080
mcrMenuGáówne, 1083
mcrMenuRaportu, 1086, 1087, 1088
mcrRozbudowaneMenuRaportu, 1092
MAPI, 971
mapy bitowe, 892
maski wprowadzania, 110
menedĪer poáączonych tabel, 634, 641
menu
Debug, 568
Plik, 72
podrĊczne formantu, 438
metoda, 524, 1002, 1007
CreateNewQueryDef, 540
CreateObject, 826
Edit, 818
FindFirst, 918, 919
FindRecord, 916, 917
GetObject, 827
GetString, 530
Line, 762
MergetoWord, 830
Open, 546
OpenDatabase, 790
OpenRecordset, 640, 854
RemoveAll, 1094
Requery, 895
Seek, 818
Sell, 1007, 1010
SellProduct, 1025
SetOption, 958
TypeText, 836
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metody obiektu, 1003
miernik zaawansowania, 902
migawka bazy danych, 669
model obiektowy
ADO, 522, 525
DAO, 522, 536
model zdarzeĔ, 489
moduá, 54, 420, 428, 475, 1210
IntegracjazWord, 830
runtime, 938
VBA, 424
moduáy
formularzy i raportów, 430, 439
globalne, 429
klas, 1002, 1005, 1210
standardowe, 430
modyfikowalnoĞü kwerend, 202
modyfikowanie
danych, 185
formantów, 320, 354, 399
formatu tekstu, 356
kluczy gáównych, 201
nagáówka strony, 408
paska narzĊdzi, 1048
tabeli, 98
wartoĞci, 274
wartoĞci w formularzu, 337
wáaĞciwoĞci formularza, 713
wstąĪki, 1049
morfing formantów, 727
MOSS, Microsoft Office SharePoint Services, 1127
motyw kolorów, 377

N
nadpisywanie, 722
nagáówek
formularza, 354
grupy, 410
raportu, 411, 780
nagáówki
kolumn kwerendy, 702
wierszy kwerendy, 701
napĊdy optyczne, 988
naprawa formularza, 906
narzĊdzia projektowania pól, 85
narzĊdzie
Lista pól, 310, 357
Malarz formatów, 728
Relacje, 632
SQL Integration Services, 1243
SQLCMD, 1224
Visual Web Developer Express, 1042
Windows Active Directory, 1245
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nawias kwadratowy, 238, 515
nawigacja
miĊdzy polami, 336
po formularzu, 336
nazewnictwo, 81
nazwa
bazy danych, 1223
domyĞlna bazy, 74
formantu, 328
funkcji, 978
hosta, 1223
kolekcji, 524
moduáu klasy, 1005
obiektu, 471
pola, 89, 99
tabeli, 1234
zmiennej, 462, 471
Ĩródáa danych, 637, 1229
nieskompilowana baza danych, 909
normalizacja danych, 53, 66, 136, Patrz takĪe
postaü normalna
numeracja stron, 751

O
obiekt, 446, 1000–1002
Application, 823–825, 956
Command, 529, 531
CommandBar, 1040
Connection, 526–528
Database, 538
DBEngine, 537
DoCmd, 421, 1102
DropDown, 1067
Err, 810, 857
Field, 542
gobjRibbon, 1073
MacroError, 1098
Property, 524
querydef, 736
QueryDef, 540
Recordset, 531–534, 541, 546–549, 918
TableDef, 539
TempVars, 1093
ToolTip, 1045
Workspace, 538
obiekty
ADB, 1253
Automatyzacji, 825, 829
baz danych Accessa, 54, 57
Bookmark, 830
DAO, 536
OLE, 245, 338
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obliczanie
podatku, 485
podsumowaĔ, 691–693
obsáuga
báĊdów, 422, 849, 1094

blokowania, 800
instrukcje VBA, 855, 859–864
kolekcja Errors, 867
obiekt Err, 857
zdarzenie Error, 865
wielu uĪytkowników, 1216
zdarzeĔ, 490, 927
ochrona
aplikacji, 1123
bazy danych, 960
danych, 931
ODBC, Open Database Connectivity, 522, 621, 669,
971, 1225
oddzielanie tabel, 1124
odnoĞnik MojaStrona, 1189
odnoĞniki do tabel, 1235
odrzucanie odpowiedzi, 846
odĞwieĪanie
arkusza danych, 1237
pól kombi, 722
odwoáanie
do biblioteki, 821, 883
do doáączonej tabeli, 633
do formantu, 895
ograniczenia
aplikacji, 1168–1170
dla kwerend, 201
doáączonych danych, 621
makr, 418
makr danych, 608
okienko nawigacji, 76
okna
dialogowe, 735, 739
komunikatów, 948
modalne, 180
okno
Add Watch, 582
arkusza danych, 260, 261
Code, 432
Debug, 909
debugowania, 1099
Edytowanie relacji, 167, 554
Eksportowanie, 659
Formatowanie arkusza danych, 283
Grupowanie, 745
Immediate, 434, 440, 483, 571–577
Informacje o systemie, 982
IntelliSense, 825
Konstruktor wyraĪeĔ, 674
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okno
Konwertuj makro, 424, 1104
Kreator odnoĞników, 1184
kwerendy, 181
Lista pól, 312, 357
Locals, 576, 580
logowania, 1147, 1151
àączenie tabel, 623, 1233
Nowa kwerenda, 700
O programie, 1122
Object Browser, 1014
Opcje nawigacji, 1114
Options, 451, 460
Otwieranie, 788
Parametry kwerendy, 924
Pobieranie danych, 623
Pobieranie danych zewnĊtrznych, 1146
Pokazywanie tabeli, 180
Praca krokowa makra, 1099
Projekt tabeli, 87
projektowania kwerend, 513
projektowania makr, 590–592, 1077
projektu raportu, 379
References, 883
Relacje, 163
Specyfikacja importu, 658
stosu wywoáaĔ, 584
Watch, 578
Watches, 580–583
widoku projektu, 181
WáaĞciwoĞci áącza danych, 529
WáaĞciwoĞci projektu, 453
WáaĞciwoĞci sprzĊĪenia, 165
wstąĪki, 1050
Wybierz Ĩródáo danych, 1232
Znajdowanie i zamienianie, 272
OLE, Object Linked Embedding, 270, 338, 1225
opcja
/runtime, 961
Add watch, 581
Argumenty wiersza polecenia, 455
Auto Data Tips, 452, 565, 579
Auto Indent, 451
Auto List Members, 452, 564
Auto Quick Info, 452, 565
Auto Syntax Check, 451, 562
autokorekty, 83
Break on All Errors, 451, 565
Compile on Demand, 451, 566, 874
Conditional Compilation Arguments, 572
Debug/Compile, 880, 906
DomyĞlne blokowanie rekordów, 798
Filtry tekstu, 1278
Folder programu Outlook, 664
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Grupuj wedáug, 695
Nazwane makro, 592
Podmakro, 1084
Podsumowanie, 698
References, 882
Require Variable Declaration, 451, 471, 563
Step Into, 578
opcje
agregacji, 690
aplikacji, 1108–1113
autokorekty nazw, 1116
bieĪącej bazy danych, 1108
dekompilacji, 908
drukowania, 127, 774–779
grupowania, 368, 743
nawigacji, 1113, 1114
okna dokumentu, 1110
otwierania bazy danych, 788
podsumowaĔ, 370, 688
projektowania kwerend, 684
publikowania raportów, 379
startowe, 941, 956
wiadomoĞci, 845
wiersza Podsumowanie, 687
wstąĪki i paska narzĊdzi, 1115
operacje
na formantach, 315
na tabelach, 128
operator, 218
And, 227, 248, 255
Between...And, 230
dodawania, 219
dzielenia, 220
dzielenia caákowitego, 220
In, 230, 248
Is, 231
konkatenacji, 224
Like, 226, 240, 242
mniejszoĞci, 223
mniejszoĞci lub równoĞci, 223
mnoĪenia, 220
modulo, 221
nierównoĞci, 222
Not, 229, 722
Not Like, 226
odejmowania, 219
Or, 228, 246, 253
potĊgowania, 221
przypisania, 461
równoĞci, 222
wiĊkszoĞci, 223
wiĊkszoĞci lub równoĞci, 224
operatory
logiczne, 226
áaĔcuchowe, 224
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matematyczne, 218
porównaĔ, 222
optymalne wykorzystanie
formularzy, 891
kwerend, 889
moduáów, 893
raportów, 891
tabel, 887
otwieranie arkusza danych, 265
Outlook, 664, 840

P
pakiet SDK, 974
pamiĊü wirtualna, 953
panel
nawigacji, 945
przeáączania, 39, 507, 1121, 1191
parametr
hwnd, 981
LockType, 801
parametry metody Open, 546
partycjonowanie, 1212
pasek narzĊdzi Szybki dostĊp, 1047
pasmo, 382
pĊtle, 444
pierwsza postaü normalna, 137
platforma MOSS, 1127
plik
ImpStaáaDáugoĞü.txt, 639
Northwind.accdb, 795
PodziĊkowania.dotx, 835
plik wymiany, 953
pliki
.accdb, 33, 75, 453, 793, 875, 962, 1211
.accde, 877, 878
.accdr, 962
.adp, 1223, 1243
.dbf, 625
.dll, 972, 979
.exe, 972
.mdb, 875
.mde, 1014
.ndx, 625
.udl, 528
.xls, 625, 651
.xps, 875
baz danych, 621
CSV, 630
dBase, 665
graficzne, 727
HTML, 628
o staáej szerokoĞci pól, 655
tekstowe, 621, 630
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tekstowe z ogranicznikami, 652
w kliencie, 786
w serwerze, 785
XML, 607, 657
pobieranie
danych, 840
egzemplarza obiektu, 827
wartoĞci wáaĞciwoĞci, 959
podformularze, 718
podgląd
wydruku, 292, 376, 396, 772
zmiennych, 580
podáączanie siĊ do serwera, 1225
podmakra, 1083, 1086
podmakro OtwórzProdukty, 1084
podpis cyfrowy, 967
podpisywanie projektu, 968
podpowiedĨ, 436, 823, 926, 1006
podprogram, 420, 428, 475
podsumowanie, 688, 692, 698, 753
agregujące, 695
nieagregujące, 695
podziaá strony, 407
pola, 51, 89
nazwa, 89, 99, 189
poáoĪenie, 99
przemieszczanie, 188
przypisywanie typów, 90
rozmiar, 99
typy danych, 90
usuwanie, 98, 189
wáaĞciwoĞci, 101
wprowadzanie opisu, 97
wstawianie, 98, 189
wyĞwietlanie, 190
pole
identyfikujące, 1211
kombi, 118, 341, 770, 815, 916
listy, 341, 723
O programie, 1122
obliczane, 672, 674, 676, 682
Opis, 97
StatusKredytu, 118
tekstowe, 393–401, 454, 710
typu Autonumerowanie, 97
typu Data, 339
typu Nota, 339
typu Waluta, 117
typu Zaáącznik, 131
Województwo, 190
wyboru, 1066
zablokowane, 338
zablokowanego rekordu, 710
polecenia SQL-a, 1240
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polecenie
Compile, 880
Debug/Compile, 437
Formularz, 298
Makro, 1076
RaiseEvent, 1034
References, 881
Tools/Options, 451
Utwórz makra danych, 592
Zarejestruj makro, 838
poáączenie
z bazą danych, 669
z SharePointem, 1154
z SQL Server, 1234
z tabelami, 619
porządek
fizyczny tabeli, 122
naturalny tabeli, 122
postaü normalna
pierwsza, 1NF, 137
druga, 2NF, 140
trzecia, 3NF, 144
póĨne wiązanie, 822, 824, 826
predykat
ALL, 516
DISTINCT, 516
DISTINCTROW, 517
TOP, 518
prefiksy argumentów, 976
priorytet
logiczny, 232
matematyczny, 231
operatorów, 231
porównaĔ, 232
problemy
z bazą danych, 905
ze sprzĊtem, 952
ze zgodnoĞcią, 1185
zgodnoĞci z siecią Web, 1184, 1187
procedura, 420
funkcja, 427
podprogram, 427
procedura
ADOTest, 867
ChangeQueryDefSQL, 541
cmdDelete_Click, 509, 556
CreateNewTableDef, 539
FillFrom, 1010
Form_Close, 507, 508
Form_Error, 866
GetObject, 828
ParseError, 806
ProductID, 1022
RecordsetNavigation, 532
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UnboundDisplay, 813
UnboundMoveFirst, 814
UnboundMoveLast, 814
UnboundMoveNext, 814
UnboundMovePrevious, 814
UnboundSave, 816
Use_EOF_BOF, 535
zdarzenia Class_Initialize, 1026
zdarzenia Class_Terminate, 1027
procedury
globalne, 430
obsáugi báĊdu, 859
obsáugi zdarzeĔ, 426, 431, 479, 492–505
skáadowane, 1240
Sub, 420, 428, 475

deklaracja, 478
instrukcje, 478
obszar deklaracji, 478
skáadowane, 1210
symbol zakoĔczenia, 478
wáaĞciwoĞci, 1011, 1016, 1037

Property Get, 1016, 1018, 1019
Property Let, 1016, 1017
Property Set, 1016, 1018
wywoáaĔ zwrotnych, 1056
produkt, 39, 41, 67
program
Access Services, 1161
instalacyjny, 939
Management Studio Express, 1259
runtime, 938
SharePoint Server 2010, 1161
Visual Web Developer, 1070
Windows SharePoint Services, 1127–1159
programowanie
obiektowe, 527, 999, 1015
zdarzeĔ, 490
projekt
ogólny systemu, 58
programistyczny, 932
projektowanie
aplikacji, 887, 932
baz danych, 57, 869
formularzy, 66, 714, 720
kwerend, 683
piĊcioetapowe, 57
raportów, 59, 371
struktury bazy danych, 48
tabel, 63, 82
wstąĪki, 1055
prosty indeks, 122
prototyp Declare, 978
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przechwytywanie
báĊdów, 855, 1123
zdarzeĔ, 1032
przeglądanie
nazw tabel, 199
raportów, 380
relacji, 169
przeglądarka obiektów, 525
przekazywanie argumentu
ByRef, 980
ByVal, 980
przeáączanie wáaĞciwoĞci, 722
przemieszczanie
formantów, 768
pola, 188
przenoszenie
elementów makr, 604
formantu, 317
tabel do SharePointa, 1152
przepáyw
informacji, 945
sterowania, 593
przestrzeganie integralnoĞci, 164
przesuwanie
etykiet, 397
formantów, 406
tabel, 204
przetwarzanie
odpowiedzi, 845

automatyczne, 846
rĊczne, 847
raportów, 779
równolegáe, 1212
przycisk
Aktualizuj, 183
Arkusz wáaĞciwoĞci, 88
Breakpoint, 575
Doáącz, 183
Formularz, 297
Indeksy, 88
Klucz podstawowy, 87, 163
KrzyĪowa, 183
Moduáy, 428
Opcje nawigacji, 1114
PokaĪ tabelĊ, 183
Projekt tabeli, 84
rozdzielenia, 1043, 1068
Step Into, 578
Step Over, 579
Sumy, 1278
Synchronizuj, 1193
Tabela, 84
Typ sprzĊĪenia, 165
Uruchom, 182
UsuĔ wiersze, 88
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Utwórz tabelĊ, 183
Widok, 182
Wstaw wiersze, 88, 98
Wybierz, 182
Zarządzaj odpowiedziami, 843
Zapisz, 183
przyciski
nawigacyjne, 262
wstąĪki, 1053, 1065
przypisywanie makra, 1078
przyspieszanie pól, 892
publikowanie
aplikacji, 1163
baz, 1275
raportu, 379
w internecie, 1163, 1275
w SharePoincie, 1165, 1181–1191
puáapka, breakpoint, 575
puste
raporty, 760
wartoĞci, 760
wiersze, 763

Q
QBE, Query by Example, 55, 181, 195

R
ramka obiektu, 892
raport, 39, 54, 359–413, 741, 1281
Lista produktów, 387
rptCennik, 759
rptListaNienumerowana, 753
rptPodsumowanie, 780
rptTabelarycznyDobry, 750
rptTabelarycznyZáy, 749
rptWypunktowanie, 755
rptZestawienieProduktów, 383
raporty
dodawanie danych, 768
drukowanie stron, 765
formatowanie danych, 752
grupowanie danych, 742
sortowanie danych, 742
raporty typu
kolumnowego, 362
korespondencji seryjnej, 364
pasmowego, 382
tabelarycznego, 362, 748
reguáy
hartowania, 931
integralnoĞci, 169
procedury wáaĞciwoĞci, 1020
sprawdzania poprawnoĞci, 170
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rejestrator makr, 837–840
rejestrowanie báĊdów, 953
rekord, 51
rekordy osierocone, orphan records, 157, 212
relacja
jeden-do-jednego, 148, 150
jeden-do-wielu, 42, 148, 151, 165, 555
wiele-do-wielu, 148, 153
relacje
pomiĊdzy tabelami, 147
w bazie danych, 40
relacyjna baza danych, 52, 669, 1218
rĊczne systemy kartotekowe, 48
rodzaje serwerów, 1205
rodzic, 151, 157
rozbudowa Accessa, 1243, 1248
rozdzielacz bazy danych, 794
rozmiar
bazy danych, 905
formantu, 315
formularza, 306
kolumn, 188
pola, 99
strony raportu, 389
rozproszenie bazy danych, 792
rozszerzanie makra, 1089–1091
równozáączenie, equi-join, 165, 205, 210

S
scalanie
bazy danych, 905, 906
z dokumentami Worda, 669
SDK, Software Development Kit, 974
sekcja, 382
nagáówka grupy, 385
nagáówka raportu, 384
nagáówka strony, 385
stopki grupy, 386
stopki raportu, 386
stopki strony, 386
szablonów, 71
szczegóáów, 385, 410
sekcje
moduáu, 434
raportu, 382
sekwencje zdarzeĔ, 503, 504
selektor formularza, 344
separator, 653, 1066
serwer
SQL Server, 1232
WSS, 1129
serwerowe systemy operacyjne, 1205
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serwery
aplikacji, 1212
bazodanowe, 1213, 1221
WWW, 1212
siatka projektu, 252
siatka QBE, 182, 186, 193, 200, 234
silnik bazodanowy, 1211, 1221, 1226
ACE, 875, 1226
Jet, 875, 955, 1226
SQL Server, 904, 1244
skanowanie tabeli, 123
sáowa kluczowe, 419
sáowo kluczowe
ByVal, 980
CreateObject, 826
Declare, 978
DoCmd, 421
FROM, 514
Me, 481
New, 825
ORDER BY, 514
Private, 473, 1007
Public, 1007
SELECT, 514
Static, 474
WHERE, 514
With, 896, 927
WithEvents, 1033
sortowanie, 191, 286, 369, 402, 742
specyfikacja
Accessa 2010, 1263
Microsoft SQL Server Express, 1267
projektowa, 933
specyfikator acNormal, 421
sprawdzanie
áączy, 640
poprawnoĞci, 170
poprawnoĞci danych, 90, 961
poprawnoĞci rozbudowy, 1252
poprawnoĞci typów, 267
wolnej pamiĊci, 952
zgodnoĞci, 1183, 1194
sprzĊĪenie
automatyczne, 206
wewnĊtrzne, 210, 519, 520
zewnĊtrzne, 207, 209, 211, 520

lewostronne, 212
prawostronne, 212
SQL, Structured Query Language, 55, 181, 512
SQL Server, 1221
SQL Server Enterprise, 1222, 1245
SQL Server Express, 1221, 1243–1245
SSIS, SQL Integration Services, 1243
staáa acSysCmdInitMeter, 951
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staáa szerokoĞü pól, 655
staáe MsgBox, 949
standard ANSI SQL-92, 512
status usuniĊcia rekordu, 552
sterowanie wstąĪkami, 945
sterownik ODBC, 1228
stopka formularza, 354
stos wywoáaĔ, Call Stack, 584
stosowanie
funkcji w kwerendach, 238
komórki Lub:, 247
listy wartoĞci, 248
operatora Between...And, 249
operatora In, 248
operatora Like, 242
operatora Not, 244
operatora Or, 247
operatorów And i Or, 235, 250, 256
operatorów porównania, 233
strona kodowa, 658
strona SharePointa, 1169
struktura OSVERSIONINFO, 977, 986
struktura tabeli, 98
style raportów, 374
symbole wieloznaczne, 227, 240, 273, 923
system
Management Studio, 1259
SQL Server, 1243, 1244
systemy
dwuwarstwowe, 1214
trójwarstwowe, 1215
szablon
Karty poziome, 1191
PodziĊkowania.dotx, 835
szablony SharePointa, 1132, 1155
szybkoĞü
dziaáania aplikacji, 1169

bezwzglĊdna, 885
postrzegana, 898
dziaáania procedur, 895
przetwarzania danych, 894
znajdowania danych, 897
szyfrowanie bazy danych, 962, 963

Ħ
Ğledzenie
rekordów, 548
wartoĞci zmiennych, 574
Ğrodowisko
Accessa 2010, 76
runtime, 931, 939
SharePoint, 609
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T
tabela, 39, 47–50, 54, 262, 1276
Importuj báĊdy, 666
Klienci, 51, 86
Produkty, 50
tblErrorLog, 955
tblKategorie, 41
tblKlienci, 41, 51, 97, 116, 156
tblPozycjeTransakcji, 40, 199
tblPáatnoĞciTransakcji, 41
tblProdukty, 41, 155
tblProduktyRejestrOperacji, 600
tblTransakcje, 40, 156
tblZamówieniaKsiąĪek, 143
USysRibbons, 1058, 1061
tabele
Accessa, 135
dodawanie, 204
doáączone, 1234
jako listy, 1176
lokalne, 75
áączące, 153
poáączone, 1237
przestawne, 347
przesuwanie, 204
tabela-dziecko, 160
tabela-rodzic, 160
tymczasowe, 1211
usuwanie, 204
zewnĊtrzne, 620
tablica znaków, 757
tablice dynamiczne, 894
TAPI, 971
techniki
debugowania, 570
edycyjne, 275, 337
eksportowania tabel, 1178
projektowania formularzy, 720
technologia ODBC, 522, 621, 669, 971, 1225
testowanie
aplikacji, 560, 1116
áączy, 634
poáączenia, 1231
projektu raportu, 408
táo, 730
transakcja DAO, 787
transakcje, 39, 63, 67, 787
tryb
bezpieczny, 966
otwierania bazy danych, 788, 797
podglądu wydruku, 421
projektu, 421
runtime, 714, 727, 961
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tryb
uwierzytelniania, 1230
zastĊpowania, 275
tryby widoków, 421
trzecia postaü normalna, 144
tworzenie
aliasów, 683
aplikacji wielodostĊpnych, 783
bazy danych, 48, 72, 134
egzemplarza obiektu, 825
formantów obliczeniowych, 358
formantów pola tekstowego, 393
formularza Accessa, 1191
formularza niezwiązanego, 812
formularza związanego, 345
formularzy, 295–329
funkcji, 422, 481, 485
ikony programu, 940
iloczynu kartezjaĔskiego, 213
interfejsu uĪytkownika, 1222
klucza gáównego, 120, 163
kodu, 425
kryteriów wyszukiwania, 919
kwerend, 180

aktualizujących, 705
dla wielu tabel, 198
doáączających, 707
krzyĪowych, 699
parametrycznych, 922
podsumowujących, 687
usuwających, 708
list numerowanych, 752
list SharePointa, 1138
listy z tabeli, 1149, 1151
makr, 589, 601, 1076
makra osadzonego, 1100
metod, 1007
miernika zaawansowania, 902
moduáu, 432
motywu, 375
nagáówka, 402
nagáówka raportu, 411
nowej listy, 1157
obiektów, 423, 1009
odwoáaĔ, 821
odwoáaĔ Automatyzacji, 821
odwoáaĔ bibliotecznych, 883
okna dialogowego, 925
pancernych formularzy, 960
procedur, 435, 476
procedur Sub, 477
procedur zdarzeĔ, 492
programów, 426
raportów, 365, 387, 741, 752
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raportu w widoku projektu, 389
relacji, 163
sprzĊĪeĔ, 204
tabel, 69, 80
tabeli tblKlienci, 97
wartoĞci klucza gáównego, 159
wiadomoĞci e-mail, 841–844
widoku na serwerze, 1238
wielu tabel, 53
wiĊzów integralnoĞci, 167
wáasnych zdarzeĔ, 1030
wáaĞciwoĞci, 1024
wáaĞciwoĞci produktu, 1005
wskaĨnika postĊpu, 950
wstąĪki, 1052
wydajnych indeksów, 887
wyraĪenia, 410
wyraĪeĔ podsumowujących, 698
záoĪonych kluczy gáównych, 121
záoĪonych kryteriów, 235
zmiennej, 463
Ĩródáa danych, 1226
typ danych, 90, 100, 894
Autonumerowanie, 95, 651
Data/Godzina, 95, 105, 106
Hiperáącze, 96, 109
Liczba, 94, 103
Nota, 93
nvarchar, 1259
Obiekt OLE, 96
Tak/Nie, 95, 108
Tekst, 93
Tekst i Nota, 107
variant, 469
Waluta, 95, 103
Zaáącznik, 96, 131
typy danych
Accessa, 469, 1256–1258
SharePointa, 1152
SQL Server, 1254, 1258
w C, 975
w VBA, 468, 975
xBASE, 666
zewnĊtrznych, 614, 616
typy
eksportu, 643
formantów, 307, 727,
formularzy, 296, 301
importu, 643
kwerend, 177
kwerend funkcjonalnych, 704
moduáów, 429
obiektów, 772
obiektów SQL Server, 1235
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operatorów, 218
procedur wáaĞciwoĞci, 1016
raportów, 362
relacji, 148
sprzĊĪeĔ, 209, 518
szybkoĞci, 885
witryn SharePointa, 1132
záączeĔ, 165
zdarzeĔ, 490, 493
Ĩródáa danych, 1228

U
uchwyt
do aplikacji, 825
przesuwania, 397
udostĊpnianie
aplikacji, 938
obiektów, 819
ukáad
arkusza, 285
formularza, 300, 354
raportu, 365, 371, 389
ukrywanie
formularzy, 772
kolumn, 285
pól, 680
sekcji, 405
upraszczanie
makra, 1091, 1093
zadaĔ, 1013
uruchamianie
aplikacji, 939
funkcji, 476
kwerend funkcjonalnych, 708
makra, 1077
procedury, 476
usáugi
Access Services, 1166
SharePoint Services, 1163, 1283
ustawianie
wartoĞci wáaĞciwoĞci, 958
opcji drukowania, 774
usuwanie
formantów, 323, 395
haseá, 964
nagáówków, 405
pól, 98, 189
rekordów, 278, 552, 556

powiązanych, 554
z tabel podrzĊdnych, 168
relacji, 169
sprzĊĪeĔ, 209
tabel, 129, 204
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wstąĪek, 1073
zmiennych tymczasowych, 1094
uĪywanie, Patrz stosowanie, 238

V
VBA, Visual Basic for Applications, 33, 415, 1102
Visual Web Developer, 1069

W
warstwa, 1214
wartoĞci wáaĞciwoĞci, 52, 958, 1019
wartoĞciowanie, evaluation, 218
wartoĞü
klucza gáównego, 159
Nothing, 829
Null, 156, 250
warunek, 1086
wczesne wiązanie, 821–823
wiadomoĞü e-mail, 840
wiązanie
danych, 148
zmiennych obiektowych, 822
widok, 1211
arkusza danych, 51, 1277
formularza, 332
Office Backstage, 71
ukáadu raportu, 381
w bazie SQL Server, 1238
wielkoĞü instrukcji SQL, 522
wiersz
Podsumowanie, 687, 688
polecenia, 454
Windows Active Directory, 1147
Windows API, 422, 971, 977, 993
Windows Server 2008, 1130
Windows SharePoint Services, 1127
witryna z kalendarzem, 1135
witryny SharePointa, 1131, 1134
wáasnoĞci
arkuszy danych, 290
Ğrodowiska Accessa, 79
wáaĞciwoĞci
BackColor, 715
formantu, 324, 327, 354, 712, 717
formantu Karta, 734
formularza, 343, 347–353, 713
formularza frmProdukty, 491
indeksów

Ignoruj zerowe, 125
Podstawowy, 125
Unikatowy, 125
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wáaĞciwoĞci
kolekcji, 447
kwerend, 684–686
obiektu, 524, 1002
obiektu Application, 956
pól, 101
projektu, 452–454, 572
sprzĊĪenia, 207
startowe, 957
tabeli tblKlienci, 116
typów liczbowych, 94
widoku, 632
wstąĪki uĪytkownika, 1061
wáaĞciwoĞü
AllowBypassKey, 957
Bookmark, 918
Caption, 714
Connect, 635
ConnectionString, 528
CurrentProject.Path, 994
CursorType, 533
Enabled, 714
EOF, 548
Filter, 921
Format, 101, 103
Indeksowane, 102, 114
InputMask, 944
Interwaá czasomierza, 899
Kompresja Unicode, 102
Maska wprowadzania, 102, 109
Miejsca dziesiĊtne, 102
NoMatch, 919
Nowe wartoĞci, 101
ProductID, 1022
RecordCount, 535
RecordsetClone, 918
Reguáa spr. poprawnoĞci, 102, 111
RowSource, 714
Rozmiar pola, 99, 101
SourceTableName, 635, 638
Tab Stop, 720
Tag, 812
Tagi inteligentne, 103
Tekst reguáy spr. poprawnoĞci, 102, 112
Tryb IME, 102
Tryb zdania edytora IME, 102
Typ formantu, 117
Tytuá, 102, 111, 344
Visible, 714, 751, 835
WartoĞü domyĞlna, 102
Web Display Form, 1194
Widok domyĞlny, 346
Wymagane, 102, 113
Zerowa dá. dozwolona, 102, 113
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ħródáo formantu, 484, 812
ħródáo wiersza, 892
Word, 830
wprowadzanie
danych liczbowych, 269
danych tekstowych, 269
danych typu Data/Godzina, 269
danych typu Nota, 270
danych typu Obiekt OLE, 270
wrapper, 981, 984–986, 990
wskaĨnik postĊpu, 900–904, 950
wspóáuĪytkowanie danych, 1145
WSS, Windows SharePoint Services, 1129
wstawianie
ilustracji, 837
pola, 98, 189
rekordu, 553
wstąĪka, 78, 1039, 1041
arkusza danych, 263
MiniAuta, 1046
NarzĊdzia gáówne, 333
niestandardowa, 1052, 1073
pakietu Office, 1042
Projektowanie, 1086
Projektowanie kwerendy, 182
Tworzenie, 1076
uĪytkownika, 1045, 1062
z formantami dla sieci Web, 1191
wybór
doáączanych list, 1147
klucza gáównego, 119, 159, 161
rekordów

kryteria innych typów, 195
kryteria tekstowe, 194
tabel z bazy, 1233
ukáadu formularza, 300
wyciek pamiĊci, 906
wydajnoĞü sieci, 784
wygląd
aplikacji, 1118
doáączonej listy, 1148
doáączonej tabeli, 1155
pliku ADP, 1255
wykaz akcji, 593
wykonywanie zdarzeĔ, 1031
wykres przestawny, 347
wykrywanie nieskompilowanej aplikacji, 910
wyáączanie makr, 967
wymuszanie przestrzegania integralnoĞci, 164, 166
wynik dziaáania kwerendy, 176, 194
wyraĪenia podsumowujące, 698
wyraĪenie, 218, 689
wyrównywanie
danych w kolumnach, 284
formantów, 318
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WYSIWYG, 342
wyszukiwanie
danych, 914
informacji w tabeli, 143
rekordów, 678
wartoĞci, 272
wyĞwietlanie
formularza, 346
kalendarza, 826
komunikatów, 937
liczby rekordów, 678
podpowiedzi, 436, 823, 926, 1006
pól, 190
raportów, 770
rekordów, 185, 193, 279
wskaĨnika postĊpu, 904
wywoáania API, 978, 981
wywoáanie zwrotne, 1052, 1057
wywoáywanie
funkcji, 476, 483
procedur, 477
wyzwalacze, 1241, 1249

Z
zabezpieczanie
kodu VBA, 965
makr, 966
zabezpieczenia, 1282
zakáadka, 1054
Editor, 451, 561
OdnoĞnik, 117
Projektanci obiektów, 683
Projektowanie, 87, 592
Tworzenie, 83
Zdarzenie, 491
zaáącznik, 131
zamienianie wartoĞci, 277
zamykanie egzemplarza obiektu, 829, 836
zapisywanie, 128
formularza, 306
kroków importowania, 647
kwerendy, 197
makr, 423, 607
moduáu, 437
raportów, 381
rekordu, 267, 286, 342
zaplecze, 1209
zarządzanie
aplikacją, 422
danymi, 1136, 1137
interfejsem klasy, 1013
odpowiedziami, 843
systemami bazodanowymi, 1162
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wstąĪkami, 1046, 1072
zaáącznikami, 131
zasiĊg zmiennych
prywatny, 472
publiczny, 472
zastosowanie
Accessa, 1215
kwerend, 178
zatrzymanie wykonywania programu, 576
zaznaczanie
formantów, 313
pola, 187
wielu formantów, 314
zbiór
akcji, 1089
Errors, 857
rekordów, recordset, 175, 179, 532, 541
zdarzenia, 427, 480, 490
formantów, 498
formularzy, 494, 495
klasy, 1026, 1037
klawiatury, 495
myszy, 495
raportów, 499, 500
tabel, 592, 597
uĪytkownika, 1030, 1032–1035
w Accessie, 1029
związane z danymi, 496, 591
związane z tabelami przestawnymi, 502
zdarzenie
ApplyFilter, 732
Class_Initialize, 1026
Class_Terminate, 1027
cmdOK_Click, 927, 1035
Error, 857, 865
Filtr, 732
Format, 500
FormClosing, 1035, 1036
OnClick, 818
Open, 812
Po usuniĊciu, 599
Po wstawieniu, 600
Po zmianie, 599
Przed usuniĊciem, 599
Przed zmianą, 598
Przy klikniĊciu, 1078
zewnĊtrzne Ĩródáa danych, 615
zliczanie
pól wyboru, 720
rekordów, 676
záączenie
wewnĊtrzne, 205
zewnĊtrzne, 165, 208, 211
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zmiana
czcionki, 282
kolejnoĞci pól, 279
nazw pól, 681
nazwy pola, 99
nazwy tabel, 128
poáoĪenia pola, 99
poáoĪenia pól, 187
rozmiaru formantów, 316
rozmiaru kolumn, 188
rozmiaru pola, 99
rozmiaru sekcji, 392, 405
struktury tabeli, 98
szerokoĞci pól, 280
tekstu, 992
typu danych, 100
typu formantu, 323
ukáadu formularza, 354
wáaĞciwoĞci formantu, 326
wysokoĞci rekordów, 281
zmienna, 420, 461
zmienne
globalne, 466
lokalne, 466
obiektowe, 821, 822, 895
publiczne, 1006
tymczasowe, 1089, 1093
typu String, 894
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$, 894
ampersand, 225
gwiazdki, 515
kontynuacji, 429, 459
krzyĪyka, 240, 572
plusa, 225
podkreĞlenia, 429
Ğrednika, 522
wykrzyknika, 241
wypunktowania, 756
zapytania, 240, 575
zwiĊkszanie
szybkoĞci, 885
wydajnoĞci, 873
zwijanie elementów makr, 607
zwracanie nazwy okna, 992

Ļ
Ĩródáo
danych, 1226

kwerendy krzyĪowej, 701
ODBC, 624, 637
Ĩródáo formantów, 812, 915
Ĩródáo rekordów, 345, 1214
Ĩródáo wiersza, 892
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