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Rozdzia  9.
Prezentowanie danych
za pomoc  raportów
Accessa

W tym rozdziale:

 Ró ne typy raportów w Accessie

 Tworzenie raportu za pomoc  kreatora

 Tworzenie raportu od podstaw

 Poprawa wygl du raportu

Raporty odgrywaj  bardzo istotn  rol  w aplikacjach bazodanowych. Z raportów two-
rzonych w Accessie korzysta wielu ludzi, którzy nigdy nie u ywali go osobi cie. Bardzo
du o pracy w projektach bazodanowych poch ania tworzenie nowych i ulepszanie ist-
niej cych raportów. Access s ynie z rozbudowanych mechanizmów tworzenia raportów.

Raporty to najbardziej elastyczny sposób przegl dania i drukowania sumarycznych in-
formacji. Wy wietlaj  informacje z danym poziomem szczegó owo ci, pozwalaj c
przegl da  je lub drukowa  w wielu ró nych formatach. Do raportów mo na dodawa
wielopoziomowe sumy, porównania statystyczne, obrazy i grafik .

W tym rozdziale najpierw nauczymy si  korzysta  z Kreatora raportów. Dowiemy si
te , jak samemu utworzy  raport i jakie typy raportów s  dost pne w Accessie.

W tym rozdziale b dziemy tworzy  raporty za pomoc  kreatora oraz samodzielnie. Do tego
celu wykorzystamy tabele utworzone w poprzednich rozdzia ach. Kompletne raporty
opisane w tym rozdziale s  dost pne w pliku bazy danych Rozdzia 09.accdb.
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Podstawowe informacje o raportach
Raporty prezentuj  niestandardowe widoki danych. Wyniki raportu mo na wy wietli
na ekranie albo wydrukowa . Raporty cz sto wykorzystuje si  do podsumowywania in-
formacji zapisanych w bazie danych. Dane mo na grupowa  i sortowa  wed ug dowolnych
kryteriów, a nast pnie tworzy  podsumowania, oblicza  rednie lub inne dane staty-
styczne. Raporty mog  zawiera  zdj cia i inne typy grafiki oraz pola noty. Bez wzgl du
na to, jakiego raportu potrzebujemy, w Accessie prawdopodobnie mo na go stworzy .

Dost pne typy raportów

W wi kszo ci firm wykorzystywane s  cztery podstawowe typy raportów:

 Raport tabelaryczny — Drukuje dane w wierszach i kolumnach, grupuj c
je i obliczaj c sumy. Jego odmianami s  raport sumaryczny i raport
grupuj co-sumuj cy.

 Raport kolumnowy — Drukuje dane w kolumnach. Mo e zawiera  sumy
i wykresy.

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

Raporty tabelaryczne

Raporty tabelaryczne przypominaj  tabele, w których dane wy wietlaj  si  w wierszach
i kolumnach. Typowy raport tabelaryczny (rptZestawienieProduktów) w oknie podgl du
wydruku pokazano na rysunku 9.1.

Raporty tabelaryczne — w przeciwie stwie do formularzy i arkuszy danych — zwykle
grupuj  dane wed ug warto ci jednego lub wielu pól. Cz sto obliczaj  i wy wietlaj
sumy cz ciowe albo informacje statystyczne dotycz ce pól liczbowych w ka dej gru-
pie. Niektóre raporty wy wietlaj  tak e sumy stron i sumy czne. Mog  nawet zawiera
zawini te kolumny, dzi ki którym mo na tworzy  katalogi (takie jak ksi ka telefoniczna).
Raporty tego typu mog  zawiera  numery stron, daty utworzenia raportu oraz linie i ramki
oddzielaj ce informacje. Mog  zawiera  kolory i cieniowanie oraz wy wietla  obrazy,
wykresy biznesowe i pola typu Nota. Specjalny typ raportu tabelarycznego — raport su-
maryczny — ma wszystkie cechy raportu tabelarycznego, ale nie drukuje poszczegól-
nych rekordów.

Raporty kolumnowe

Raporty kolumnowe zwykle wy wietlaj  jeden lub kilka rekordów na stronie w uk adzie
pionowym. Prezentuj  dane niemal tak samo jak formularze, ale s u  wy cznie do
ogl dania, a nie do modyfikowania danych. Fragment raportu kolumnowego (rptProdukty)
w widoku podgl du wydruku zamieszczono na rysunku 9.2.
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Rysunek 9.1. Raport tabelaryczny (rptZestawienieProduktów) w widoku podgl du wydruku

Rysunek 9.2.
Raport
kolumnowy;
formanty raportu
s  rozproszone
po ca ej stronie
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Inny typ raportu kolumnowego wy wietla jeden rekord na g ównej stronie (tak jak for-
mularz biznesowy), ale mo e pokazywa  wiele rekordów na osadzonych podformula-
rzach. Typowym przyk adem takiego raportu jest faktura. Raporty tego rodzaju maj
sekcje, które wy wietlaj  tylko jeden rekord, oraz sekcje, które wy wietlaj  kilka rekordów
ze strony „wiele” relacji jeden-do-wielu; mog  te  zawiera  sumy.

Raport faktury z bazy danych MiniAuta dla Kolekcjonerów (rptFaktura) w oknie podgl du
wydruku pokazano na rysunku 9.3.

Rysunek 9.3. Raport faktury (rptFaktura)

Informacje w górnej cz ci raportu pokazanego na rysunku 9.3 znajduj  si  w g ównej
jego cz ci, natomiast szczegó owe informacje dotycz ce produktów widoczne w dolnej
cz ci rysunku s  zawarte w podraporcie osadzonym w g ównym raporcie.

Raporty korespondencji seryjnej

Etykiety pocztowe (zobacz rysunek 9.4) równie  s  typem raportu. Mo na je atwo utwo-
rzy  za pomoc  Kreatora etykiet pocztowych dost pnego w Accessie. Kreator pozwala
wybra  rodzaj etykiety z d ugiej listy stylów etykiet. Access precyzyjnie tworzy raport
na podstawie wybranego stylu etykiet. Nast pnie mo na otworzy  raport w trybie pro-
jektu i dostosowa  go do w asnych potrzeb.

Ró nice mi dzy raportami a formularzami

G ówn  ró nic  mi dzy raportami a formularzami jest przeznaczenie wy wietlanych
danych. Formularze s u  przede wszystkim do wprowadzania danych i komunikacji
z u ytkownikami, natomiast raporty — do przegl dania danych (na ekranie lub w postaci
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Rysunek 9.4.
rptCustomerMailingLabels —
typowy raport etykiet pocztowych

drukowanej). W formularzach u ywa si  pól obliczeniowych, które obliczaj  pewne
warto ci na podstawie innych pól. W raportach wykonuje si  obliczenia na pewnych
grupach rekordów, stronach rekordów albo wszystkich rekordach przetwarzanych pod-
czas tworzenia raportu. Wszystko, co mo na zrobi  w formularzu — z wyj tkiem
wprowadzania danych — mo na równie  powieli  w raporcie. W rzeczywisto ci mo na
zapisa  formularz jako raport, a nast pnie dostosowa  formanty w oknie projektu raportu.

Tworzenie raportu od podstaw
Punktem wyj cia do stworzenia raportu jest ch  obejrzenia danych, ale w sposób, który
ró ni si  od widoku formularza lub arkusza danych. Celem raportu jest przetworzenie
surowych danych w sensowny zbiór informacji. Procedura tworzenia raportu sk ada si
z kilku etapów:

 1. Zdefiniowanie uk adu raportu.

 2. Gromadzenie danych.

 3. Tworzenie raportu za pomoc  kreatora.

 4. Drukowanie lub wy wietlanie raportu.

 5. Zapisywanie raportu.

Zdefiniowanie uk adu raportu

Nale y zacz  od pomys u na ogólny uk ad raportu. Mo na zdefiniowa  uk ad w my-
lach, na papierze lub interaktywnie, korzystaj c z okna projektu raportu Accessa.

Bardzo cz sto od raportu Accessa oczekujemy powielenia istniej cego raportu
papierowego wykorzystywanego przez u ytkowników aplikacji.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/ac10bi
http://helion.pl/page354U~rf/ac10bi


366 Cz  I  Komponenty Accessa

Gromadzenie danych

Kiedy ju  mamy ogólne wyobra enie co do tego, jaki powinien by  uk ad raportu, po-
winni my zebra  dane potrzebne do jego utworzenia. W raportach Accessa dane pochodz
z dwóch zasadniczych róde :

 pojedyncza tabela bazy danych,

 zestaw rekordów kwerendy.

W kwerendzie mo na z czy  wiele tabel i wykorzysta  jej zestaw rekordów jako ród o
danych raportu. W raporcie Accessa zestaw rekordów kwerendy jest interpretowany tak,
jakby by  jedn  tabel .

Jak dowiedzieli my si  z rozdzia u 4., w kwerendzie mo na wybiera  pola, rekordy i ko-
lejno  sortowania rekordów. Access traktuje ten zestaw rekordów jak jedn  tabel  (do
celów przetwarzania) na arkuszach danych, formularzach i raportach. Kiedy raport jest
wykonywany, Access dopasowuje dane z zestawu rekordów lub tabeli do pól u ytych
w raporcie i wykorzystuje dane dost pne w okre lonym momencie do utworzenia raportu.

Porz dek sortowania okre lony w kwerendach nie jest zachowywany w raportach.
Przewa nie raporty s  sortowane na poziomie raportu — w sekcji szczegó ów albo
w sekcji grupy. Bardzo cz sto sortowanie danych w kwerendach wykorzystywanych
wy cznie do wype niania raportów jest marnotrawstwem czasu, poniewa  w raporcie
dane s  sortowane ponownie.

W poni szym przyk adzie wykorzystamy dane z tabeli tblProdukty w celu stworzenia
stosunkowo prostego raportu tabelarycznego.

Tworzenie raportu za pomoc  kreatora

W Accessie mo na utworzy  praktycznie ka dy typ raportu. Niektóre tworzy si  jednak
atwiej ni  inne, zw aszcza je li si  skorzysta z Kreatora raportów jako punktu wyj cia.

Podobnie jak kreatory formularzy, kreatory raportów tworz  podstawowy uk ad raportu,
który potem mo na dostosowa  do w asnych potrzeb.

Kreator raportów upraszcza procedur  rozmieszczania formantów — zadaje u ytkowni-
kom szereg pyta  dotycz cych raportu, który ma by  utworzony. W tym rozdziale na-
uczymy si  korzysta  z Kreatora raportów do stworzenia raportów tabelarycznego i ko-
lumnowego.

Tworzenie nowego raportu

Na wst ce Accessa dost pnych jest szereg polece  umo liwiaj cych tworzenie nowych
raportów w aplikacjach. Zak adka Tworzenie na wst ce zawiera grup  Raporty, w której
jest dost pnych kilka opcji, np. Etykiety i Kreator raportów. Aby rozpocz  wiczenie,
kliknij przycisk Kreator raportów w grupie Raporty wst ki Tworzenie. Wy wietli si
pierwszy ekran kreatora raportów (zobacz rysunek 9.5).
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Rysunek 9.5.
Pierwszy ekran
kreatora raportów
po wybraniu ród a
danych i pól

W oknie dialogowym pokazanym na rysunku 9.5 jako ród o danych nowego raportu
wybrano tabel  tblProdukty. Zbiór dost pnych pól znajduje si  na rozwijanej li cie Tabele/
kwerendy. Klikni cie pola na tej li cie i wci ni cie strza ki wskazuj cej w prawo powoduje
przeniesienie pola z listy Dost pne pola na list  Zaznaczone pola i dodanie go raportu.
Dla potrzeb tego przyk adu wybierzemy pola IDProduktu, Kategoria, Opis, Ilo , Cena
Detaliczna i Koszt.

Mo na klikn  dwukrotnie dowolne pole na li cie Dost pne pola, aby przenie  je
na list  Zaznaczone pola. Mo na równie  klikn  dwukrotnie dowolne pole na li cie
Zaznaczone pola, aby usun  je z listy.

Na li cie znajduj  si  tylko pola z pierwotnie wybranego ród a rekordów. Mo na wy-
bra  pola z innych raportów lub kwerend za pomoc  rozwijanej listy Tabele/kwerendy
na tym ekranie kreatora. Je li okre limy prawid owe relacje i Access b dzie móg  po czy
dane, pola te zostan  dodane do pierwotnie wybranych i b dzie mo na u y  ich w ra-
porcie. Je li wybierzemy pola z tabel, które nie maj  zdefiniowanych relacji, wy wietli
si  okno dialogowe z pytaniem, czy chcemy zmodyfikowa  relacje i po czy  tabele.
Mo na te  wróci  do Kreatora raportów i usun  pola.

Po wybraniu danych nale y klikn  przycisk Dalej, aby przej  do nast pnego ekranu
kreatora.

Wybieranie poziomów grupowania

Nast pne okno dialogowe umo liwia wybór pól, które pos u  do grupowania danych.
W oknie dialogowym na rysunku 9.6 wybrano pole Kategoria jako pole grupowania
danych dla raportu. Pola wybrane do grupowania okre laj  sposób wy wietlania danych
w raporcie. Pola grupowania wyst puj  w raporcie jako nag ówki i stopki grup.

Grup najcz ciej u ywa si  do czenia danych, które s  ze sob  logicznie powi zane.
Klasycznym przyk adem jest pogrupowanie produktów wed ug kategorii. Bardzo prak-
tycznym przyk adem jest pogrupowanie danych wed ug pola IDKlienta tak, by historia
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Rysunek 9.6.
Definiowanie
grupowania w raporcie

transakcji klienta wy wietli a si  w raporcie jako grupa. Nag ówki i stopki grup wyko-
rzystuje si  do wy wietlania nazwiska klienta i innych informacji w a ciwych dla ka -
dego klienta.

Kreator raportów umo liwia okre lenie do czterech pól grupowania w raporcie. Aby
zmieni  kolejno  grupowania w raporcie, mo na skorzysta  z przycisków Priorytet.
Wybrana kolejno  pól okre la hierarchi  grupowania.

Aby okre li  grupowanie na podstawie przynale no ci do kategorii, wybierz pole Kategoria
i kliknij strza k  (>). Zwró my uwag , e obraz si  zmieni  — pole Kategoria wy wie-
tli o si  jako pole grupowania danych dla raportu (zobacz rysunek 9.6). Wszystkie pola
wybrane w raporcie (IDProduktu, Opis, Ilo , CenaDetaliczna i CenaUmowna) wy wietl
si  w grupie Kategoria.

Definiowanie opcji grupowania

Po wybraniu pól grupowania mo na klikn  przycisk Opcje grupowania w dolnej cz ci
okna dialogowego, aby wy wietli  inne okno dialogowe, umo liwiaj ce dok adniejsze
zdefiniowanie sposobu wykorzystania pól grupowania w raporcie.

Na przyk ad mo na si  zdecydowa  na grupowanie tylko wed ug pierwszego znaku
pola wybranego do grupowania. Oznacza to, e wszystkie rekordy z tym samym pierw-
szym znakiem w polu grupowania znajd  si  w jednej grupie. Je li pogrupujemy tabel
z danymi o klientach wed ug pola NazwaKlienta i wybierzemy grupowanie wed ug
pierwszej litery pola NazwaKlienta, nag ówek i stopka grupy wy wietl  si  dla zbioru
wszystkich klientów, których nazwa rozpoczyna si  na t  sam  liter . Stworzy si  grupa
dla wszystkich rekordów, dla których warto  pola NazwaKlienta rozpoczyna si  na li-
ter  A, inna grupa dla wszystkich rekordów z polem NazwaKlienta rozpoczynaj cym si
na liter  B itd.
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Okno dialogowe Opcje grupowania umo liwia dok adniejsze zdefiniowanie grupowa-
nia. Wybrane tu opcje maj  ró ny stopie  wa no ci dla danych ró nych typów:

Na li cie Interwa y grupowania wy wietlaj  si  ró ne warto ci dla ró nych typów danych:

 Tekst — Normalny, 1 litera, 2 pocz tkowe litery, 3 pocz tkowe litery, 4 pocz tkowe
litery, 5 pocz tkowych liter.

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

 Data — Normalny, Rok, Kwarta , Miesi c, Tydzie , Dzie , Godzina, Minuta.

Ustawienie Normalny oznacza, e dane s  grupowane wed ug warto ci ca ego pola.
W tym przyk adzie u ywamy ca ego pola NazwaKlienta.

Zwró my uwag , e opcje grupowania upraszczaj  tworzenie raportów pogrupowanych
wed ug miesi cy kalendarzowych, kwarta ów, lat itp. Oznacza to, e mo na z atwo ci
tworzy  raporty dotycz ce sprzeda y, p ac lub innych informacji finansowych niezb dnych
do raportowania w biznesie.

Je li wcze niej wy wietlono okno dialogowe Opcje grupowania, nale y klikn  przy-
cisk OK, aby wróci  do okna poziomów grupowania. Nast pnie mo na klikn  Dalej,
by przej  do okna dialogowego Porz dek sortowania.

Wybieranie kolejno ci sortowania

Domy lnie Access automatycznie sortuje pogrupowane rekordy w porz dku, który u atwia
nadanie sensu grupowaniu. Na przyk ad je li wybierzemy pole NazwaKlienta do pogru-
powania rekordów klienta, Access posortuje grupy w porz dku alfabetycznym wed ug
pola NazwaKlienta. Jednak dla pewnych zastosowa  mo e by  potrzebne posortowanie
rekordów w obr bie ka dej grupy. Na przyk ad u ytkownicy mog  wymaga  posorto-
wania rekordów klientów wed ug daty zamówienia w porz dku malej cym tak, aby
nowsze zamówienia w ka dej grupie klientów wy wietla y si  wcze niej.

W naszym przyk adzie Access sortuje dane wed ug pola Kategoria. Jak pokazano na ry-
sunku 9.7, dane posortowano równie  w ramach ka dej grupy wed ug pola Opis.

Pola sortowania wybiera si  w taki sam sposób, jak pola grupowania raportu. Mo na
wybra  pola, których nie wybrano do grupowania, i u y  ich jako pól sortowania. Pola
wybrane w tym oknie dialogowym nie wp ywaj  na grupowanie; maj  tylko wp yw na
kolejno  sortowania w sekcjach szczegó ów. Mo na okre li  kolejno  rosn c  lub
malej c , klikaj c przycisk po prawej stronie ka dego pola sortowania.

Wybieranie opcji podsumowania

Na dole okna sortowania kreatora raportów znajduje si  przycisk Opcje podsumowania.
Klikni cie tego przycisku powoduje wy wietlenie okna Opcje podsumowania pokaza-
nego na rysunku 9.8. W tym oknie mo na okre li  dodatkowe opcje dotycz ce pól licz-
bowych. Wy wietlaj  si  tu wszystkie pola liczbowe i walutowe wybrane do raportu.
Wszystkie one s  dost pne do tworzenia podsumowa . Mo na te  wy wietla  rednie
oraz warto ci minimalne i maksymalne.
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Rysunek 9.7.
Wybieranie kolejno ci
sortowania

Rysunek 9.8. Wybieranie opcji podsumowania

Mo na te  zdecydowa , czy dane w sekcji szczegó ów powinny by  widoczne czy
ukryte. Je li zaznaczymy opcj  Szczegó y i podsumowanie, raport b dzie zawiera  dane
szczegó owe, natomiast je li zaznaczymy opcj  Tylko podsumowanie, sekcja szczegó-
ów b dzie ukryta i w raporcie pojawi  si  tylko sumy.

W rozdziale 20. zostan  opisane sposoby programowego sterowania opcjami
szczegó ów i podsumowa  w raportach.

Wreszcie zaznaczenie opcji Obliczaj udzia y procentowe sum sprawia, e pod sum
w stopce grupy pojawia si  procentowy udzia  tej sumy w ca ej warto ci raportu. Je li
na przyk ad s  trzy grupy produktów i ich sumy wynosz  — odpowiednio — 15, 25 i 10,
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to pod sumami pojawi yby si  warto ci 30%, 50% i 20%, wskazuj ce, jaki udzia  ka da
suma ma w sumie cznej (czyli 50) w odniesieniu do skali 100%.

Klikni cie przycisku OK w tym oknie dialogowym spowoduje powrót do okna sorto-
wania. Klikni cie przycisku Dalej powoduje przej cie do nast pnego ekranu kreatora.

Wybieranie uk adu raportu

Dwa kolejne okna dialogowe okre laj  wygl d raportu. W pierwszym (zobacz rysunek
9.9) mo na wybra  podstawowy uk ad danych. W ramce Uk ad jest do wyboru sze
opcji; za ich pomoc  mo na poinformowa  Accessa, czy maj  si  powtarza  nag ówki
kolumn, czy nale y zastosowa  wci cia dla ka dego z poziomów grupowania i czy na-
le y dodawa  linie lub ramki wokó  wierszy szczegó ów. Po wybraniu poszczególnych
opcji rysunek po lewej stronie zmienia si , by zaprezentowa  efekt.

Rysunek 9.9.
Wybieranie uk adu
raportu

Ramka Orientacja umo liwia wybór uk adu pionowego (wzd u ) lub poziomego (w po-
przek strony). Wreszcie pole wyboru Dostosuj szeroko  pól tak, aby wszystkie pola by y
widoczne na stronie pozwala upchn  mnóstwo danych na niewielkim obszarze (praw-
dopodobnie nie ob dzie si  bez szk a powi kszaj cego!).

W tym przyk adzie wybierzemy uk ad krokowy i orientacj  pionow , jak pokazano na ry-
sunku 9.9. Nast pnie kliknij przycisk Dalej, aby przej  do kolejnego okna dialogowego.

Otwieranie projektu raportu

Ostatnie okno dialogowe Kreatora raportów zawiera flag  w czarno-bia  krat , która
informuje nas, e dotarli my do mety. W górnej cz ci tego okna dialogowego mo na
wpisa  tytu  raportu. Tytu  ten pojawia si  tylko raz, na pocz tku raportu (nie na górze
ka dej strony), spe nia równie  rol  nazwy raportu. Domy lnie tytu em raportu jest na-
zwa tabeli lub kwerendy wybranej jako ród o danych raportu. Raport, który utworzyli my
w bazie danych Rozdzia 09.accdb, ma nazw  rptProdukty_Kreator.

Nast pnie mo na wybra  jedn  z opcji na dole okna dialogowego:

 Podgl d raportu,

 Modyfikuj projekt raportu.
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W tym przyk adzie pozostawimy domy lnie zaznaczon  opcj , aby wy wietli  podgl d
raportu. Kliknij przycisk Zako cz, aby zamkn  Kreator raportów i obejrze  raport (zo-
bacz rysunek 9.10).

Rysunek 9.10. Raport tblProdukty_Kreator w widoku podgl du raportu

Widok podgl du raportu pokazuje ogólny wygl d raportu, ale nie wida  na nim margi-
nesów, numerów stron oraz wygl du raportu po wydrukowaniu go na papierze. Aby si
przekona , jak b dzie wygl da  raport po wydrukowaniu, nale y klikn  prawym przy-
ciskiem myszy pasek tytu u raportu i wybra  z menu podr cznego polecenie Podgl d
wydruku.

Dostrajanie uk adu raportu

Jest kilka drobnych problemów z raportem pokazanym na rysunku 9.10. Kreator raportów
Accessa wybra  czcionki i ogólny schemat kolorów, które mog  si  ró ni  od naszych
oczekiwa . Ponadto kolumna Opis nie jest wystarczaj co szeroka, by zmie ci y si  w niej
wszystkie informacje z tego pola.

Kreator raportów wy wietli  nowy raport w widoku podgl du raportu. Aby przej  do
widoku uk adu, nale y klikn  prawym przyciskiem myszy pasek tytu u raportu i z me-
nu podr cznego wybra  polecenie Widok uk adu. Nowy raport wy wietlony w widoku
uk adu pokazano na rysunku 9.11.

Jak mo na zobaczy  na rysunku 9.11, rozmiar kolumny Opis zmieniono. Dzi ki temu
jest wi cej miejsca do wy wietlania opisu bez obcinania. Zmiana rozmiaru kolumny
Opis spowodowa a przesuni cie pozosta ych kolumn w prawo, ale szeroko  raportu na
to pozwoli a.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/ac10bi
http://helion.pl/page354U~rf/ac10bi


Rozdzia  9.  Prezentowanie danych za pomoc  raportów Accessa 373

Rysunek 9.11. Widok uk adu przydaje si  w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno  zmiany rozmiaru
formantów w raporcie kolumnowym

Wybór motywu

Po dostrojeniu uk adu raportu mo na wykorzysta  formanty z grupy Motywy zak adki
Projektowanie na wst ce, aby zmodyfikowa  kolory, czcionki i ogólny wygl d ra-
portu. Przycisk Motywy otwiera galeri  zawieraj c  kilkadziesi t motywów (zobacz
rysunek 9.12).

Motywy to bardzo wa ne poj cie w Accessie 2010. Motyw decyduje o schemacie kolo-
rów, kroju czcionki, kolorach czcionek oraz rozmiarach czcionek w formularzach i ra-
portach Accessa 2010. Wskazanie mysz  ikony motywu w galerii powoduje, e raport
otwarty w widoku uk adu za galeri  natychmiast si  zmienia. Dzi ki temu mo na zoba-
czy , jak wygl da by raport w przypadku wybrania wskazanego motywu.

Ka dy motyw ma nazw , np. Office, Apteka, Strumie , Papier, Metro. Nazwy s  przy-
datne w przypadkach, kiedy chcemy si  odwo a  do okre lonego motywu w dokumenta-
cji aplikacji, korespondencji e-mail lub innych dokumentach. Motywy znajduj  si  w plikach
z rozszerzeniem .thmx w folderze Program Files\Microsoft Office\Document Themes
14. S  stosowane we wszystkich dokumentach pakietu Office 2010 (w Wordzie, Excelu
i Accessie), dzi ki czemu mo na atwo wybra  styl do zastosowania we wszystkich do-
kumentach firmowych tworzonych za pomoc  pakietu Office.

U ytkownicy Accessa 2007 pewnie si  zastanawiaj , co si  sta o z funkcj
Autoformatowania. Z kilku powodów firma Microsoft zdecydowa a si  zast pi
w pakiecie Office 2010 opcj  Autoformatowania opcj  motywów. Opcja Autoformatowania
mia a zastosowanie do pojedynczych formantów, co sprawia o, e w przypadku tworzenia
z o onych formularzy lub raportów trzeba by o wykona  du o pracy. Funkcja
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Rysunek 9.12.
Wybór motywu
dla raportu

Autoformatowania by a opcj  typu „wszystko albo nic”. W zwi zku z tym trudno by o
zastosowa  t  opcj , a nast pnie zmodyfikowa  kolory i czcionki formantów w formularzu
b d  raporcie. Motywy zapewniaj  znacznie wi ksz  elastyczno . Pozwalaj  nawet
na to, aby zapisa  ca y formularz lub raport z innym motywem (do tego celu s u y
opcja Zapisz bie cy motyw w dolnej cz ci galerii motywów pokazanej na rysunku
9.12). W Accessie 2007 nie by o sposobu dostosowania funkcji Autoformatowania
do indywidualnych potrzeb.

Jak wida  na menu podr cznym z rysunku 9.12, wybrany motyw mo na zastosowa  do
bie cego raportu (Zastosuj motyw tylko do tego obiektu), do wszystkich raportów (Za-
stosuj motyw do wszystkich zgodnych obiektów) albo do wszystkich formularzy i rapor-
tów w aplikacji (Ustaw ten motyw jako domy lny dla bazy danych). Istnieje nawet opcja
dodania motywu jako przycisku na pasku narz dzi szybkiego dost pu. Jest to niezwykle
przydatna mo liwo  pozwalaj ca na selektywne stosowanie motywu do innych obiek-
tów w bazie danych.

Podczas tworzenia formularzy i raportów Accessa mo emy odczuwa  pokus , by
wypróbowa  wszystkie style raportów. Trzeba jednak pami ta , e w przypadku
zastosowania zbyt du ej mieszanki stylów aplikacja Accessa mo e wygl da  jako
bezu yteczny zbiór ró nych pomys ów, a nie jak przydatne narz dzie. Profesjonalni
deweloperzy baz danych zazwyczaj ograniczaj  do minimum liczb  stosowanych stylów
formularzy i raportów i u ywaj  ich konsekwentnie w ca ej aplikacji. Nale y uwzgl dni
potrzeby u ytkowników i unika  przyt aczania ich olbrzymi  ilo ci  kolorów czcionek
i innych elementów stylu raportów i komponentów interfejsu u ytkownika.

Na potrzeby tego wiczenia dla nowego raportu produktów wybrano motyw Ekskluzywny.
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Tworzenie w asnego motywu

Access 2010 daje dost p do kilkudziesi ciu domy lnych motywów. Ka dy z tych moty-
wów sk ada si  ze zbioru spójnych kolorów, czcionek i w asno ci czcionek. Oprócz tego
mo na samodzielnie stworzy  motyw kolorów i czcionek ca kowicie od podstaw i za-
stosowa  go do formularzy i raportów. Stworzenie w asnego motywu to doskona y sposób
zastosowania firmowego schematu kolorów w formularzach i raportach aplikacji.

Aby stworzy  w asny motyw, otwórz raport w widoku projektu, a nast pnie wykonaj
poni sze czynno ci:

 1. Kliknij przycisk Kolory w grupie Motywy na wst ce Projektowanie.

Wy wietli si  lista kolorów motywu.

 2. Wybierz polecenie Utwórz nowe kolory motywu wy wietlaj ce si  na samym
dole listy.

Wy wietli si  okno dialogowe Tworzenie nowych kolorów motywu
(zobacz rysunek 9.13) prezentuj ce aktualnie wybrany motyw.

Rysunek 9.13.
Konfigurowanie w asnego
motywu kolorów

Zmodyfikowanie motywu kolorów wymaga sporo pracy. Jak mo na zobaczy  na
rysunku 9.13, ka dy motyw sk ada si  z 12 ró nych kolorów. Klikni cie ka dego
spo ród 12 przycisków w oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu
otwiera palet  kolorów (zobacz rysunek 9.14). Mo na na niej wybra  kolor
elementu motywu, np. kolor dla elementu Tekst/t o — jasne 2.

 3. Po zako czeniu procesu dostosowywania kolorów nale y przypisa  nazw  dla
w asnego motywu, a nast pnie klikn  Zapisz.
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Rysunek 9.14.
Wybór koloru elementu
motywu

Po zamkni ciu okna dialogowego Tworzenie nowych kolorów motywu mo na zauwa-
y , e w asny motyw koloru zosta  zastosowany do formularza lub raportu otwartego

w widoku projektu. Aby zastosowa  nowy motyw do wszystkich formularzy lub rapor-
tów w aplikacji, nale y otworzy  list  motywów kolorów, klikn  prawym przyciskiem
myszy nazw  w asnego motywu wy wietlanego na pocz tku listy (zobacz rysunek
9.15), a nast pnie wybra  polecenie Zastosuj schemat kolorów do wszystkich zgodnych
obiektów. Je li mamy otwarty raport w widoku projektu, to motyw zostanie zastosowany
do wszystkich raportów w aplikacji. Je li natomiast mamy otwarty formularz w widoku
projektu, to motyw zostanie zastosowany do wszystkich formularzy w aplikacji.

Nawet po zastosowaniu motywu kolorów mo na dostosowa  kolory indywidualnych
elementów raportu (b d  formularza). Nale y otworzy  raport w widoku projektu, za-
znaczy  element do zmiany, po czym wybra  nowy kolor (kolory) w arkuszu w a ciwo ci.

Podobne okno dialogowe (Tworzenie nowych czcionek motywu) jest dost pne na li cie
Czcionki w grupie Motywy na wst ce Projektowanie. Okno dialogowe Tworzenie no-
wych czcionek motywu umo liwia skonfigurowanie w asnych czcionek motywu (czcio-
nek nag ówków, tre ci itp.), które mo na potem stosowa  w formularzach i raportach.
Tworzenie w asnych motywów czcionek dzia a podobnie jak dodawanie w asnych mo-
tywów kolorów w aplikacji. Motyw nale y zapisa  pod nazw  pozwalaj c  na pó niej-
sz  identyfikacj , a nast pnie mo na go stosowa  wed ug potrzeb w formularzach i ra-
portach.

Korzystanie z podgl du wydruku

Na rysunku 9.16 pokazano okno podgl du wydruku z powi kszon  stron  raportu tbl
Produkty_Kreator. Okno to wy wietla raport z rzeczywistymi czcionkami, cieniowaniem,

liniami, prostok tami i danymi, które znajd  si  na wydruku. Klikni cie lewego przycisku
myszy powoduje prze czenie do trybu podgl du strony, w którym wida  ca  stron .
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Rysunek 9.15. Zastosowanie motywu kolorów do wszystkich zgodnych obiektów w aplikacji

Rysunek 9.16.
Raport tblProdukty_
Kreator wy wietlaj cy
si  w powi kszonym
trybie podgl du

Wst ka Accessa zmienia swoj  posta , wy wietlaj c polecenia dotycz ce przegl dania
i drukowania raportu. Zak adka Podgl d wydruku wst ki zawiera formanty umo li-
wiaj ce dostosowanie rozmiaru strony i jej orientacji (pionowa lub pozioma) oraz zasto-
sowanie innych opcji przegl dania. Opcje drukowania s  zapisywane wraz z raportem
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podczas zapisywania projektu raportu. Zak adka Podgl d wydruku zawiera tak e przy-
cisk Drukuj umo liwiaj cy wydrukowanie raportu oraz przycisk pozwalaj cy na za-
mkni cie podgl du wydruku i powrót do poprzedniego widoku raportu (projektu, uk a-
du lub raportu).

Po stronie mo na si  porusza  za pomoc  poziomego i pionowego paska przewijania.
Przyciski Strona (w lewym dolnym rogu okna) s u  do przechodzenia mi dzy strona-
mi. Przyciski te, podobne jak przyciski na odtwarzaczu DVD, pozwalaj  przej  do na-
st pnej lub poprzedniej strony albo do pierwszej lub ostatniej strony raportu. Mo na
równie  przej  do okre lonej strony, wpisuj c jej numer w polu tekstowym mi dzy
przyciskiem poprzedniej i nast pnej strony.

Klikni cie na raporcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Kilka stron albo
skorzystanie z grupy Powi kszenie zak adki Podgl d wydruku na wst ce umo liwia
podgl d na ekranie wi cej ni  jednej strony. Na rysunku 9.17 pokazano raport w trybie
dwustronicowego podgl du raportu. Za pomoc  przycisków nawigacyjnych (w lewym
dolnym rogu okna podgl du wydruku) mo na prze cza  strony, tak jak prze cza si
rekordy na arkuszu danych. Okno podgl du wydruku zawiera pasek narz dzi z cz sto
u ywanymi poleceniami drukowania.

Rysunek 9.17. Wy wietlanie kilku stron raportu w trybie wielostronicowego podgl du raportu

Je li po obejrzeniu podgl du jeste my z niego zadowoleni, mo emy klikn  ikon  dru-
karki na pasku narz dzi, aby wydrukowa  raport. Je li efekty s  niezadowalaj ce, mo -
na klikn  przycisk Zamknij, aby prze czy  si  do okna projektu raportu, gdzie mo na
wprowadzi  dalsze zmiany.
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Publikowanie raportu w ró nych formatach

Istotn  w asno ci  zak adki Podgl d wydruku jest zdolno  do zapisywania raportu Ac-
cessa w ró nych popularnych formatach, takich jak m.in. PDF czy XPS (od ang. XML
Paper Specification).

Klikni cie przycisku PDF lub XPS w grupie Dane na wst ce powoduje otwarcie okna
dialogowego Publikowanie jako pliku PDF lub XPS (zobacz rysunek 9.18). To okno dialo-
gowe zawiera opcje umo liwiaj ce zapisanie raportu w standardowym formacie PDF
albo w wersji skondensowanej (przeznaczonej do wykorzystania w kontek cie sieci
Web). Mo na w nim tak e okre li  folder docelowy eksportowanych plików.

Rysunek 9.18.
Access 2010 zawiera
zaawansowane opcje
publikowania raportów

Widok w formacie PDF lub XPS nie ró ni si  od raportu przegl danego w rodowisku
Accessa. Ka dy z tych formatów jest dzi  powszechnie stosowany w rodowiskach biz-
nesowych.

Okno projektu raportu

Klikni cie prawym przyciskiem myszy paska tytu u raportu i wybranie polecenia Widok
projektu powoduje otwarcie okna projektu raportu. Jak wida  na rysunku 9.19, projekt
raportu odzwierciedla wybory dokonane w Kreatorze raportów.

Rysunek 9.19.
Okno projektu
raportu
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Aby powróci  do trybu podgl du wydruku, nale y klikn  przycisk Podgl d wydruku
na pasku narz dzi okna projektu albo wybra  polecenie Podgl d wydruku z menu Plik.
Z menu Plik mo na równie  wybra  polecenie Drukuj lub Ustawienia strony. Menu to
zawiera tak e opcje zapisywania raportu.

Drukowanie lub wy wietlanie raportu

Ostatnim krokiem w procesie tworzenia raportu jest jego wy wietlenie lub przegl danie.

Drukowanie raportu

Jest kilka sposobów pozwalaj cych na wydrukowanie raportu:

 Wybór polecenia Plik/Drukuj w g ównym oknie Accessa (po pod wietleniu
raportu w okienku nawigacji) — Powoduje otwarcie standardowego okna
dialogowego Drukowanie systemu Windows. Za pomoc  tego okna mo na
wybra  zakres wydruku, liczb  kopii oraz w a ciwo ci drukowania.

 Klikni cie przycisku Drukuj na zak adce Podgl d wydruku na wst ce Accessa
— Powoduje natychmiastowe wys anie raportu na domy ln  drukark , bez
wy wietlenia okna dialogowego Drukowanie.

Przegl danie raportów

Raport mo na przegl da  w czterech ró nych widokach: projektu, raportu, uk adu i pod-
gl du wydruku (widok uk adu omówiono w nast pnym punkcie). Mo na równie  wy-
drukowa  raport na domy lnej drukarce systemu Windows. Okna podgl du omawiali my
ju  w poprzednich rozdzia ach. W tym rozdziale skupimy si  na oknie projektu raportu.

Okno projektu raportu to jeden z dwóch widoków, w których mo na tworzy  i modyfi-
kowa  raporty. Prac  z nowym raportem rozpoczyna si  od wybrania tabeli lub kwerendy,
które maj  s u y  jako ród o danych nowego raportu. Nast pnie nale y klikn  przy-
cisk Pusty raport w zak adce Tworzenie na wst ce Accessa. Domy lnie nowy raport
wy wietli si  w widoku uk adu, tak jak pokazano na rysunku 9.20.

Rysunek 9.20.
Widok uk adu nowego
raportu bazuj cego
na tabeli tblProdukty
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Widok uk adu umo liwia ogl danie rozmieszczenia formantów wzgl dem siebie w tre ci
raportu, a tak e marginesów, nag ówków stron i stopek oraz innych szczegó ów raportu.

Najwa niejszym ograniczeniem widoku uk adu raportu jest brak mo liwo ci dok adnego
dostrojenia projektu raportu bez prze czenia si  do widoku projektu. Widok uk adu s u y
g ównie do dostosowania na raporcie rozmieszczenia formantów. Nie jest on przezna-
czony do przesuwania po raporcie poszczególnych formantów. Na przyk ad mo na usun
ikon  wy wietlaj c  si  w lewym górnym rogu raportu pokazanego na rysunku 9.17.
W tym celu nale y j  klikn  i wcisn  klawisz Delete. Mo na te  zmieni  jej po o enie
poprzez przeci gni cie w inne miejsce na raporcie.

W widoku uk adu mo na równie  klikn  prawym przyciskiem myszy dowolny formant
i z menu podr cznego wybra  polecenie W a ciwo ci. Arkusz w a ciwo ci umo liwia
modyfikacj  ustawie  domy lnych dla wybranego formantu.

Na rysunku 9.21 pokazano wst k  Accessa w czasie, kiedy raport jest otwarty w widoku
uk adu. Tak, jak si  nale a o spodziewa , opcje na wst ce dotycz  przede wszystkim
dostosowania wygl du formantów w raporcie.

Rysunek 9.21. Wst ka Accessa w czasie, kiedy raport jest otwarty w widoku uk adu

Zauwa my, e polecenia dost pne na wst ce z rysunku 9.21 nie pozwalaj  na dosto-
sowanie takich szczegó ów wygl du formantu, jak jego wysoko  lub szeroko . Umo -
liwiaj  jednak wybranie czcionki, w jakiej wy wietla si  formant, jej rozmiaru, a tak e ko-
loru t a pierwszego planu. Aby dostosowa  wysoko  i szeroko  formantu, nale y klikn
formant i przeci gn  jego marginesy do nowej wysoko ci lub szeroko ci.

Widok uk adu po raz pierwszy wprowadzono w Accessie 2007. We wcze niejszych
wersjach widok ten nie by  dost pny.

Zapisywanie raportów

Projekt raportu mo na zapisa  w dowolnym momencie, wybieraj c w oknie projektu
polecenie Plik/Zapisz, Plik/Zapisz jako lub Plik/Eksportuj albo klikaj c przycisk Zapisz
na pasku narz dzi szybkiego dost pu. Kiedy zapisujemy raport po raz pierwszy (a tak e
ka dorazowo po wybraniu polecenia Zapisz jako lub Eksport), wy wietla si  okno dia-
logowe pozwalaj ce na wybór lub wpisanie nazwy.

Przed przyst pieniem do wykonywania prac konserwacyjnych na raporcie warto zadba
o zapisanie jego kopii. Raporty mog  by  do  z o one, dlatego atwo mo e doj
do pope nienia pomy ki w projekcie raportu. W takiej sytuacji powrót do poprzedniego
stanu mo e by  trudny. Kopia zapasowa to cenne zabezpieczenie przed przypadkow
utrat  projektu raportu.
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Poj cia zwi zane z raportami
typu pasmowego

Raporty Accessa s  projektowane w strukturze tzw. pasm. Projektowanie raportów typu
pasmowego to wa ne poj cie, dlatego projektanci Accessa powinni je dobrze pozna .
W raporcie Accessa dane s  przetwarzane rekord po rekordzie. Poszczególne pola mog
by  umieszczane w ró nych miejscach w raporcie. Pole mo e nawet wyst powa  w ra-
porcie wi cej ni  raz, je li zajdzie taka potrzeba.

Wielu pocz tkuj cych projektantów Accessa jest zaskoczonych wygl dem raportów
w widoku projektu. Niektórzy spodziewaj  si  zobaczy  „stron ”, któr  nale y „udekoro-
wa ” poprzez dodanie pól na du ej przestrzeni projektowej — podobnie jak w przypadku
formularzy. Poniewa  jednak Access przetwarza dane raportu po jednym rekordzie, to
widok projektu ma s u y  do tego, by okre li  sposób u o enia ka dego wiersza na dru-
kowanej stronie. Co wi cej, w widoku projektu widoczne s  równie  takie elementy, jak
nag ówek i stopka strony oraz obszary zajmowane przez nag ówki i stopki. Ka dy ob-
szar zajmowany przez formanty odgrywa kluczow  rol  w wygl dzie raportu podczas
drukowania.

Raporty dziel  si  na sekcje, które w wi kszo ci programów do tworzenia raportów no-
sz  nazw  pasm (w Accessie s  nazywane po prostu sekcjami).Access pobiera kolejne
rekordy ze ród a danych, przetwarzaj c ka d  sekcj  po kolei i decyduj c (dla ka dego
rekordu z osobna), czy przetworzy  pola lub tekst w poszczególnych sekcjach. Na przy-
k ad sekcja stopki raportu jest przetwarzana dopiero po przetworzeniu ostatniego rekordu
w zestawie rekordów.

Na rysunku 9.22 pokazano raport rptProduktyPodsumowanie w widoku podgl du wydru-
ku. Zwró my uwag , e dane w raporcie pogrupowano wed ug pola Kategoria (Osobowe,
Ci arowe itp.). Ka da grupa ma nag ówek grupy, w którym wy wietla si  nazwa kate-
gorii. Ka da grupa ma równie  stopk , w której wy wietlaj  si  podsumowania doty-
cz ce poszczególnych kategorii. Nag ówek strony zawiera opisy kolumn (IDProduktu,
Opis itd.). Stopka ko cz ca ka d  grup  zawiera podsumowania dla wybranych kolumn.

W Accessie dost pne s  nast puj ce sekcje raportu:

 Nag ówek raportu — Drukowany tylko na pocz tku raportu; u ywany jako strona
tytu owa.

 Nag ówek strony — Drukowany na górze ka dej strony.

 Nag ówek grupy — Drukowany przed przetworzeniem pierwszego rekordu
nale cego do grupy.

 Szczegó y — Drukuje ka dy rekord z tabeli lub zestawu rekordów kwerendy.

 Stopka grupy — Drukowana po przetworzeniu ostatniego rekordu nale cego
do grupy.

 Stopka strony — Drukowana na dole ka dej strony.

 Stopka raportu — Drukowana na ko cu raportu po przetworzeniu wszystkich
rekordów.
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Rysunek 9.22. Fragment raportu rptProduktyPodsumowanie — raport zawieraj cy pogrupowane
sumaryczne dane

Na rysunku 9.23 pokazano raport rptZestawienieProduktów otwarty w widoku projektu.
Jak mo emy zauwa y , raport dzieli si  na siedem sekcji. W sekcji grupy wy wietlane
dane s  pogrupowane wed ug kategorii, wi c wida  sekcje [Kategoria] – nag ówek
i [Kategoria] – stopka. Pozosta e sekcje tak e nosz  nazwy odpowiadaj ce pe nionym
przez nie funkcjom.

W ka dej sekcji mo na umie ci  dowolny formant (np. pole tekstowe), ale Access przetwa-
rza dane po jednym rekordzie. Podejmuje te  pewne czynno ci (w oparciu o warto ci
pól grup, lokalizacj  strony albo po o enie w raporcie), aby uaktywni  poszczególne
sekcje. Przyk ad z rysunku 9.23 to typowy raport z wieloma sekcjami. Jak si  dowie-
dzieli my, ka da sekcja raportu ma inne przeznaczenie i jest inaczej wyzwalana.

Nag ówki i stopki stron i raportów trzeba dodawa  parami. Je li potrzebna jest tylko
jedna z tych sekcji, nale y zmniejszy  wysoko  niepo danej sekcji do zera albo ustawi
jej w a ciwo  Widoczny na Nie.
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Rysunek 9.23. Raport rptZestawienieProduktów w widoku projektu

W przypadku usuni cia sekcji nag ówka i stopki traci si  równie  wszystkie formanty
zawarte w tej sekcji.

Sekcja nag ówka raportu

Formanty umieszczone w sekcji nag ówka raportu s  drukowane tylko raz, na pocz tku
raportu. Sekcji nag ówka raportu cz sto u ywa si  jako strony tytu owej albo umieszcza
si  w niej informacje, które wystarczy przekaza  raz u ytkownikowi raportu.

Mo na równie  sprawi , e formanty w sekcji nag ówka raportu zostan  wydrukowane
na oddzielnej stronie, co pozwala utworzy  stron  tytu ow  i umie ci  na niej grafik  lub
zdj cie. Sekcja nag ówka raportu ma w a ciwo  Wymuszaj now  stron . Je li ustawi-
my t  w a ciwo  na Po sekcji, informacje w nag ówku raportu zostan  umieszczone na
oddzielnej stronie.

W raporcie z rysunku 9.23 sekcja nag ówka raportu nie jest u ywana. Zwró my uwag ,
e wysoko  nag ówka raportu wynosi 0.

W nag ówku raportu mo na umie ci  tylko dane z pierwszego rekordu.
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Sekcja nag ówka strony

Formanty umieszczone w sekcji nag ówka strony s  zwykle drukowane tylko raz, na
pocz tku ka dej strony. Je li nag ówek raportu nie zajmuje oddzielnej strony (pierwszej),
sekcja nag ówka strony jest drukowana tu  pod nag ówkiem raportu. Zwykle nag ówków
strony u ywa si  jako nag ówków kolumn w raportach grupuj co-sumuj cych; mog
te  zawiera  tytu  raportu.

Sekcja nag ówka strony pokazana na rysunku 9.23 zawiera tak e poziome linie nad i pod
formantami etykiet. Ka da etykieta raportu mo e by  oddzielnie przesuwana, powi k-
szana lub zmniejszana. Mo na te  osobno zmienia  formatowanie (kolor, cieniowanie,
grubo  obramowania, typ czcionki i rozmiar czcionki) ka dego formantu tekstowego.

Sekcje nag ówka i stopki strony maj  cztery mo liwe ustawienia (okre la si  je we w a-
ciwo ciach raportu, a nie we w a ciwo ciach sekcji):

 Wszystkie strony — Nag ówek lub stopka strony s  drukowane na ka dej stronie.

 Nie z nag ówkiem raportu — Nag ówek lub stopka strony nie s  drukowane na
stronie, która zawiera nag ówek raportu.

 Nie ze stopk  raportu — Nag ówek lub stopka strony nie s  drukowane na stronie,
która zawiera stopk  raportu. Stopka raportu drukuje si  na nowej stronie.

 Nie z nag ówkiem/stopk  raportu — Nag ówek lub stopka strony nie s  drukowane
na stronie, która zawiera nag ówek lub stopk  raportu.

Sekcja nag ówka grupy

Sekcje nag ówka grupy zwykle wy wietlaj  nazw  grupy, np. „Ci arówki” lub „Moto-
cykle”. Access wie, e wy wietli  wszystkie rekordy grupy w sekcji szczegó ów, kiedy
zmienia si  nazwa grupy. W tym przyk adzie rekordy szczegó ów dotycz  poszczegól-
nych produktów. Formant pola Kategoria w nag ówku grupy informuje, e produkty tej
grupy nale  do okre lonej kategorii (ci arówek b d  motocykli). Sekcje nag ówka
grupy bezpo rednio poprzedzaj  sekcje szczegó ów.

Mo na zdefiniowa  wiele poziomów nag ówków i stopek grup. W tym raporcie dane s
grupowane tylko wed ug kategorii. Jednak e w niektórych raportach dane s  grupowane
wed ug dat. Mo na zgrupowa  dane wed ug roku albo miesi ca i roku, a w obr bie tych
sekcji — wed ug innej warto ci, np. wed ug kategorii.

Aby nada  w a ciwo ciom grupy (takim jak Grupuj wed ug, Interwa  grupowania
i Trzymaj razem) warto ci inne ni  domy lne, trzeba najpierw ustawi  w a ciwo
Nag ówek grupy albo Stopka grupy (lub obie) wybranego pola lub grupy. Wi cej
informacji na ten temat mo na znale  w dalszej cz ci tego rozdzia u.

Sekcja szczegó ów

Sekcja szczegó ów przetwarza ka dy rekord danych i w a nie w niej drukowane s  po-
szczególne warto ci. Cz sto zawiera pole obliczeniowe, np. zysk obliczany przez wyra e-
nie matematyczne. W tym przyk adzie sekcja szczegó ów po prostu wy wietla dane z tabeli
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tblProdukty z wyj tkiem ostatniego formantu. Zysk jest obliczany jako ró nica warto ci
Koszt i CenaUmowna.

Mo na poinformowa  Accessa o zamiarze do czenia sekcji szczegó ów do raportu,
zmieniaj c w a ciwo  Widoczny sekcji w oknie raportu projektu. Je li wy czymy
wy wietlanie wszystkich sekcji szczegó ów (albo tylko niektórych), otrzymamy raport
sumaryczny bez szczegó ów lub tylko z niektórymi grupami.

Sekcja stopki grupy

Sekcji stopki grupy u ywa si  do obliczania sum wszystkich rekordów nale cych do
grupy. W raporcie Zestawienie produktów wyra enie =Suma([CenaUmowna]-[Koszt])dodaje
wyniki wszystkich oblicze  Cena umowna - Koszt dla wybranej kategorii. Warto  tego
pola jest automatycznie zerowana, kiedy zmienia si  grupa.

Wi cej informacji o wyra eniach i polach tekstowych podsumowa  mo na znale
w rozdzia ach 5. i 20.

Aby zmieni  sposób obliczania sum, nale y zmieni  w a ciwo  Suma bie ca pola
w oknie raportu projektu.

Sekcja stopki strony

Sekcja stopki strony zwykle zawiera numery stron albo sumy pól. W bardzo du ych ra-
portach, zw aszcza w takich, gdzie jest wiele stron szczegó ów bez podsumowa , mog
si  przyda  zarówno sumy grup, jak i liczba stron. W raporcie Zestawienie produktów
w sekcji stopki strony drukuje si  numer strony dzi ki po czeniu s owa „Strona” z wbu-
dowanymi formantami numeru strony. Za pomoc  tych formantów wy wietla si  tekst
Strona x z y, gdzie x jest bie cym numerem strony, a y czn  liczb  stron w raporcie.
Aby wy wietli  numer strony, nale y u y  pola tekstowego z nast puj cym wyra eniem
we w a ciwo ci ród o formantu:
="Strona: " & [Page] & " z " & [Pages]

Mo na równie  wydrukowa  dat  wydruku wraz z godzin . Pole tekstowe wy wietlaj ce
numer strony znajduje si  w sekcji Stopka strony na rysunku 9.23. Stopka strony raportu
rptProduktyPodsumowanie zawiera tak e bie c  dat  i godzin  — po lewej stronie stopki.

Sekcja stopki raportu

Sekcja stopki raportu jest drukowana na ko cu raportu po wydrukowaniu wszystkich
sekcji szczegó ów i stopek grupy. W stopkach raportu zwykle umieszcza si  sumy czne
lub dane statystyczne (takie jak rednie i procenty) ca ego raportu. Stopka raportu Zesta-
wienie produktów zawiera wyra enia =Suma sumuj ce warto ci wszystkich pól liczbowych.

Je li raport ma stopk , sekcja stopki strony jest drukowana po sekcji stopki raportu.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/ac10bi
http://helion.pl/page354U~rf/ac10bi


Rozdzia  9.  Prezentowanie danych za pomoc  raportów Accessa 387

Narz dzie raportuj ce w Accessie jest dwuprzebiegowe i mo e wst pnie przetwarza
wszystkie rekordy w celu obliczenia warto ci (takich jak procenty) potrzebnych w ra-
portach statystycznych. Dzi ki temu mo na tworzy  wyra enia, które obliczaj  procenty,
w miar  jak Access przetwarza rekordy wymagaj ce znajomo ci sumy cznej.

Tworzenie raportu od podstaw
Raport to kolejny sposób przegl dania danych z jednej lub wielu tabel. Trzeba pami -
ta , e raport jest zwi zany albo z jedn  tabel , albo z kwerend , która pobiera dane
z jednej lub wielu tabel. Kiedy tworzymy raport, musimy zdecydowa , które pola kweren-
dy lub tabeli chcemy w nim umie ci . Je li nie chcemy ogl da  wszystkich rekordów
z tabeli, mo emy zwi za  raport z kwerend . Je li nawet pos ugujemy si  danymi z jed-
nej tabeli, kwerenda pozwala utworzy  raport na podstawie okre lonych kryteriów wy-
szukiwania i kolejno ci sortowania. Aby wykorzysta  dane z wielu tabel, w a ciwie nie
ma innego sposobu, jak tylko zwi za  raport z kwerend . W przyk adach zaprezento-
wanych w tym rozdziale wszystkie raporty s  zwi zane z kwerendami (nawet je li mo na
powi za  raport z tabel .

Pomimo e by  mo e dla wielu Czytelników jest to oczywiste, wspomn  jednak, e dane
w drukowanym raporcie s  statyczne i odzwierciedlaj  jedynie stan danych w bazie
danych w chwili wydrukowania raportu. Z tego powodu, w celu udokumentowania chwili
wydrukowania raportu, na ka dym raporcie powinna si  gdzie  znale  data i godzina
sporz dzenia wydruku (najcz ciej jest to w obszarze nag ówka lub stopki).

Access pozwala utworzy  raport bez wi zania go z tabel  lub kwerend , cho  wówczas
nie b dzie zawiera  adnych pól. Dzi ki temu mo na utworzy  szablony stron ze
wspólnymi nag ówkami lub stopkami, zawieraj cymi na przyk ad numerowanie stron
albo dat  i czas, które pos u  jako model dla innych raportów. Pola mo na doda
pó niej, zmieniaj c ród o rekordów raportu.

Podczas lektury pozosta ej cz ci tego rozdzia u dowiemy si , jak utworzy  raport Lista
produktów (jedn  ze stron tego raportu pokazano na rysunku 9.24). W kolejnych punktach
zaprojektujemy podstawowy raport, po czymy dane i rozmie cimy je w odpowiednich
miejscach.

Rysunek 9.24. Raport Lista produktów
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Podobnie jak w przypadku wi kszo ci zada  w Accessie, istnieje wiele sposobów
tworzenia raportu bez pomocy kreatora. Warto jednak pos ugiwa  si  tak  czy inn
metod , poniewa  do utworzenia dobrego raportu niezb dne jest spójne podej cie.
Nale y sporz dzi  list  kontroln  — zbiór czynno ci gwarantuj cych uzyskanie dobrego
raportu za ka dym razem. Po wykonaniu ka dej czynno ci nale y skre li  j  z listy.
Na koniec uzyskamy wietnie wygl daj cy raport. Metod  t  omówimy w kolejnych
punktach.

Tworzenie nowego raportu i wi zanie go z kwerend

Pierwsz  czynno ci  jest utworzenie nowego pustego raportu i powi zanie go z tabel
tblProdukty. Tworzenie pustego raportu jest stosunkowo proste:

 1. Wybierz zak adk  Tworzenie na g ównej wst ce Accessa.

 2. Kliknij przycisk Pusty raport w grupie Raporty na wst ce.

Access otworzy pusty raport w widoku uk adu i otworzy okno dialogowe Lista pól
(zobacz rysunek 9.25).

Rysunek 9.25.
Pusty raport
w widoku uk adu

W tym momencie mo na skorzysta  z dwóch ró nych sposobów dodawania
formantów do raportu: dalsza praca w widoku uk adu lub prze czenie si  do
widoku projektu. Ka da z tych technik ma okre lone zalety, ale dla potrzeb tego
przyk adu skorzystamy z widoku projektu, który lepiej demonstruje proces
tworzenia raportów Accessa.

 3. Aby przej  do widoku projektu, nale y klikn  prawym przyciskiem myszy
pasek tytu u raportu i z menu podr cznego wybra  polecenie Widok projektu.

Okno raportu przekszta ci si  do tradycyjnego okna projektowania raportu
z o onego z pasm (zobacz rysunek 9.26). Na tym rysunku pokazano równie
otwarte okno Lista pól na tabeli tblProdukty, które pozwala przeci ga  pola z listy
do odpowiednich sekcji nowego raportu.
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Na rysunku 9.26 pole Opis przeci gni to do sekcji Szczegó y raportu.

Rysunek 9.26.
Tworzenie nowego
raportu w widoku
projektu

Definiowanie rozmiaru i uk adu strony raportu

Podczas planowania raportu nale y wzi  pod uwag  w asno ci dotycz ce uk adu stro-
ny, a tak e rodzaj papieru i typ drukarki, które maj  by  wykorzystane do wygenerowa-
nia wydruku. Decyzje podejmuje si  poprzez wprowadzanie danych w kilku oknach
dialogowych i w a ciwo ciach. Dzi ki ustawieniu w a ciwych parametrów mo na uzy-
ska  po dany wynik.

Aby ustawi  marginesy raportu, orientacj  papieru i inne cechy ogólne, nale y klikn
zak adk  Ustawienia strony na wst ce. Na rysunku 9.27 zaprezentowano fragment
ekranu Accessa z zaznaczon  zak adk  Ustawienia strony i otwart  opcj  Marginesy.

Zwró my uwag , e zak adka Ustawienia strony zawiera opcje umo liwiaj ce ustawie-
nie rozmiaru papieru, orientacji raportu (pionowa lub pozioma), jego marginesów oraz
innych szczegó ów. Rozwini cie opcji Rozmiar lub Marginesy powoduje otwarcie za-
k adki zawieraj cej popularne ustawienia dla ka dej z tych opcji.

Raport rptProduktyPodsumowanie powinien mie  uk ad pionowy, czyli by  wy szy ni
szerszy. B dzie drukowany na papierze formatu A4 (21×29,7 cm), a marginesy lewy,
prawy, dolny i górny powinny by  ustawione na 6,4 mm. Zwró my uwag , e w oknie
dialogowym na rysunku 9.27 zaznaczono opcj  marginesów W skie, w której wszystkie
cztery marginesy maj  szeroko  6,4 mm.

Je li marginesy, jakie chcemy zastosowa  w naszym raporcie, nie s  dost pne na za-
k adce Marginesy, mo na klikn  niewielki przycisk w prawym dolnym rogu zak adki
Uk ad strony i wy wietli  standardowe windowsowe okno dialogowe Ustawienia strony.
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Rysunek 9.27.
Ustawienia
marginesów raportu

W tym oknie dialogowym mo na okre li  marginesy, orientacj  oraz inne parametry
uk adu strony, podobnie jak w programie Microsoft Word lub innych aplikacjach sys-
temu Windows.

Aby ustawi  praw  kraw d  raportu Zestawienie produktów na 19 cm, wykonaj poni -
sze czynno ci:

 1. Kliknij praw  kraw d  raportu (w miejscu, gdzie bia y arkusz styka si  z szarym t em).

Wska nik myszy zmieni si  w strza k  o dwóch grotach.

 2. Przeci gnij kraw d  do znacznika 19 cm na linijce.

Jednostki miary mog  by  inne ni  opisywane w niniejszym rozdziale. Konkretne opcje
zale  od ustawie  regionalnych w Panelu sterowania.

Je li w oknie projektu raportu nie wy wietla si  linijka, wybierz zak adk
Rozmieszczanie, przejd  do grupy Pokazywanie/ukrywanie i kliknij ikon  linijki.

Mo na te  zmieni  w a ciwo  Szeroko  w oknie w a ciwo ci raportu.

Je li w wy wietlonym raporcie co druga strona jest pusta, oznacza to, e szeroko
raportu przekracza szeroko  strony. Aby poprawi  ten problem, nale y zmniejszy  lewy
i prawy margines albo szeroko  raportu. Czasem podczas przesuwania formantów
mo na przypadkowo zwi kszy  szeroko  raportu w stosunku do pierwotnego projektu.
Je li na przyk ad w raporcie pionowym suma szeroko ci lewego marginesu, raportu
i prawego marginesu przekracza 21 cm, pojawi  si  puste strony.
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Umieszczanie formantów na raporcie

Access w pe ni wykorzystuje funkcj  przeci gania i upuszczania stosowan  w systemie
Windows; metoda umieszczania pól w raporcie nie stanowi wyj tku.

 1. Kliknij przycisk Dodaj istniej ce pola w grupie Narz dzia na wst ce
Projektowanie.

Wy wietli si  okno Lista pól.

 2. Je li dany formant ma by  inny ni  domy lny formant dla danego pola tabeli,
kliknij odpowiedni przycisk na przyborniku.

 3. Zaznacz pola, które maj  si  znale  w raporcie, i przeci gnij je do odpowiednich
sekcji w oknie projektu raportu.

Aby zaznaczy  wi cej ni  jedno pole, nale y przytrzyma  klawisz Ctrl podczas
klikania pól w oknie Lista pól. W zale no ci od tego, czy podczas przeci gania
pól do raportu zaznaczyli my jedno czy wiele pól, kszta t wska nika myszy
zmienia si , ilustruj c dokonany wybór.

Pola pojawi  si  w sekcji szczegó ów raportu (zobacz rysunek 9.28). Zwró my
uwag , e ka demu polu przeci gni temu z okna listy pól odpowiadaj  dwa
formanty. Kiedy dodajemy pole metod  „przeci gnij i upu ”, Access automatycznie
tworzy formant etykiety do czony do pola tekstowego, z którym zwi zane jest
pole tabeli.

Rysunek 9.28.
Raport, do którego
dodano kilka pól

Zwró my uwag  na formant zwi zanej ramki obiektu odpowiadaj cy polu tabeli Zdj cie.
Access zawsze tworzy formant zwi zanej ramki obiektu dla pól tabeli typu Obiekt OLE.
Zauwa my te , e sekcja szczegó ów automatycznie si  zwi ksza, aby pomie ci
wszystkie formanty. Ponad zwi zan  ramk  obiektu znajduje si  formant odpowiadaj cy
polu typu Nota — Cechy.
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W sekcji nag ówka strony trzeba umie ci  formanty, które b d  wy wietla  informacje
o kliencie. Przedtem jednak nale y zwi kszy  ramk  nag ówka strony, aby zrobi  miej-
sce na tytu  raportu.

Zmiana rozmiaru sekcji

Aby zrobi  miejsce na tytu  raportu w sekcji nag ówka strony, trzeba zwi kszy  rozmiar
sekcji. W tym celu nale y umie ci  wska nik myszy na dole sekcji, której rozmiar
chcemy zmieni . Wska nik zmieni si  w pionow  strza k  o dwóch grotach; nale y
przeci gn  kraw d  sekcji w gór  lub w dó , aby zmniejszy  lub zwi kszy  sekcj .

W naszym przyk adzie zmienimy rozmiar sekcji Nag ówek strony poprzez przeci gni cie
dolnego marginesu nag ówka strony w dó , w taki sposób, aby jej wysoko  wynosi a
oko o 2 cm. Do przeci gni cia formantów do raportu wykorzystamy grup  Formanty na
zak adce Projektowanie. Dodajemy dwie etykiety do sekcji nag ówka strony i wpisu-
jemy Zestawienie produktów we w a ciwo ci Tytu  jednej z nich oraz MiniAuta dla
Kolekcjonerów w drugiej.

Etykiety, które dodali my, s  niepo czone — nie s  powi zane z adnym z formantów
w raporcie. Podczas przeci gania pola z okna Lista pól Access dodaje nie tylko pole
tekstowe przeznaczone na dane pola, ale tak e etykiet , która spe nia rol  identyfikatora
pola tekstowego. Etykiety, które przeci gamy z grupy Formanty na wst ce Accessa, s
niepo czone — nie s  powi zane z polami tekstowymi ani z adnymi innymi forman-
tami w raporcie.

Jak mo na zauwa y , sekcja Nag ówek strony rozszerzy a si  po to, by pomie ci  for-
manty etykiet, które przeci gn li my do sekcji. Wszystkie pola potrzebne do utworzenia
raportu Zestawienie produktów zosta y raz umieszczone w odpowiednich sekcjach.

Aby utworzy  etykiet  wielowierszow , nale y nacisn  klawisze Ctrl+Enter w miejscu,
w którym chcemy rozpocz  nowy wiersz.

Je li edytujemy lub wprowadzamy tytu , który nie mie ci si  w oknie w a ciwo ci,
zawarto  pola b dzie przewija  si  w miar  pisania. Aby mie  wi cej miejsca, mo na
otworzy  okno Powi kszenie, naciskaj c klawisze Shift+F2.

Modyfikowanie wygl du tekstu w formancie

Aby zmodyfikowa  wygl d tekstu w formancie, nale y zaznaczy  formant, klikaj c je-
go obramowanie (nie rodek formantu). Nast pnie mo na wybra  sposób formatowania
etykiety, klikaj c odpowiedni przycisk na pasku narz dzi Formatowanie.

Aby wyró ni  tytu y raportu, zmodyfikuj wygl d tekstu w etykietach, wykonuj c poni sze
czynno ci:

 1. Kliknij nowo utworzon  etykiet  tytu u raportu Zestawienie produktów.

 2. Kliknij zak adk  Formatowanie na wst ce, a nast pnie kliknij przycisk
Pogrubienie w grupie Czcionka.
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 3. Kliknij strza k  obok listy rozwijanej Rozmiar czcionki i wybierz z listy pozycj  18.

 4. Powtórz t  procedur  dla etykiety MiniAuta dla Kolekcjonerów, u ywaj c
pogrubienia i czcionki o rozmiarze 12 punktów.

Rozmiar etykiet mo e nie pasowa  do tekstu, który ma si  w nich wy wietli .
Aby zmniejszy  etykiet  lub wy wietli  ca y tekst, je li rozmiar etykiety nie jest
wystarczaj cy, nale y klikn  dwukrotnie dowolny z uchwytów zmiany rozmiaru
— Access dobierze wówczas odpowiedni rozmiar dla etykiety.

Etykiety po ich dodaniu do sekcji Nag ówek strony oraz powi kszeniu
i sformatowaniu pokazano na rysunku 9.29.

Rysunek 9.29.
Dodawanie niezwi zanych
etykiet do raportu

Praca z polami tekstowymi

Do tej pory dodawali my do raportu formanty zwi zane z polami tabeli oraz niezwi zane
etykiety s u ce do wy wietlania tytu ów. Do raportów cz sto dodaje si  jeszcze jeden typ
pola tekstowego, a mianowicie niezwi zane pole tekstowe, które przechowuje wyra e-
nie wy wietlaj ce numer strony, dat  albo wynik oblicze .

Tworzenie i u ywanie formantów pola tekstowego

W raportach pola tekstowe pe ni  dwie funkcje:

 pozwalaj  wy wietli  dane przechowywane w okre lonym polu tabeli lub kwerendy,

 wy wietlaj  wyniki wyra e .

Wyra eniami mog  by  obliczenia, których argumentami s  inne formanty, obliczenia
u ywaj ce funkcji Accessa (wbudowanych lub zdefiniowanych przez u ytkownika) albo
ich kombinacja.

Wprowadzanie wyra enia w polu tekstowym

Wyra enia umo liwiaj  tworzenie warto ci, których nie ma w tabeli lub kwerendzie.
Mog  to by  proste funkcje (np. zwracaj ce numer strony) albo skomplikowane oblicze-
nia matematyczne.
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Wyra enia zosta o opisane bardziej szczegó owo w rozdziale 5.

Funkcja to niewielki program, który po wykonaniu zwraca pojedyncz  warto . Mo e
to by  jedna z wielu wbudowanych funkcji Accessa albo funkcja zdefiniowana przez
u ytkownika.

Poni ej wyja niono, jak doda  do raportu niezwi zane pole tekstowe wy wietlaj ce
numer strony:

 1. Kliknij w rodku sekcji stopki strony, ustaw wysoko  stopki strony na oko o
1,5 cm.

 2. Przeci gnij pole tekstowe z grupy Formanty na wst ce Projektowanie i upu  je
w obszarze stopki strony. Ustaw wysoko  pola tekstowego na warto  oko o trzech
czwartych wysoko ci sekcji Stopka strony, a szeroko  na warto  oko o 1,5 cm.

 3. Zaznacz zwi zan  etykiet  pola tekstowego i zmie  jej zawarto  tak, by zawiera a
s owo „Strona:”.

 4. Zaznacz pole tekstowe (wy wietla si  w nim napis Niezwi zane) i wpisz w nim
formu  =Page.

Mo na te  otworzy  arkusz w a ciwo ci (wci nij F4) i wpisa  =[Page] jako
w a ciwo  ród o rekordów pola tekstowego.

 5. Przeci gnij nowy formant pola tekstowego w taki sposób, aby znalaz  si  w pobli u
prawej kraw dzi strony raportu (zobacz rysunek 9.30).

Rysunek 9.30.
Dodawanie wyra enia
wy wietlaj cego numer
strony w polu tekstowym

Mo na równie  przesun  etykiet  pola tekstowego tak, aby znalaz a si  blisko
pola. U ycie uchwytu w lewym górnym rogu etykiety pozwala na przemieszczanie
etykiety niezale nie od pola tekstowego.

W ka dej chwili mo na obejrze  wyniki. Aby to zrobi , nale y klikn  przycisk Podgl d
wydruku na pasku narz dzi i powi kszy  sekcj  stopki strony, aby sprawdzi  numer
strony.

Zmiana rozmiaru pola tekstowego lub etykiety

Aby zaznaczy  formant, wystarczy go klikn . W zale no ci od rozmiaru formantu po-
jawi si  wówczas od trzech do siedmiu uchwytów zmiany rozmiaru — po jednym w ka -
dym rogu z wyj tkiem lewego górnego i po jednym na ka dym boku. Kiedy wska nik
znajdzie si  nad uchwytem zmiany rozmiaru, zmienia si  w strza k  z dwoma grotami.
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Gdy tak si  stanie, nale y klikn  formant i rozci gn  go do danego rozmiaru. Warto
zauwa y , e podczas przeci gania myszy pojawia si  kropkowany zarys, który wska-
zuje, jaki rozmiar b dzie mia  formant po zwolnieniu przycisku myszy.

Je li klikniemy dwukrotnie jeden z uchwytów zmiany rozmiaru, Access zmieni rozmiar
formantu tak, aby jak najlepiej dopasowa  go do rozmiaru tekstu. Przydaje si  to
zw aszcza wtedy, gdy kto  zmieni rozmiar czcionki i potem zauwa y, e tekst nie pasuje do
formantu.

Zwró my uwag , e w przypadku etykiet mechanizm dopasowywania rozmiaru dostraja
rozmiar w poziomie i w pionie, natomiast w przypadku pól tekstowych — tylko w pio-
nie. Dzieje si  tak dlatego, e w trybie projektu Access nie mo e przewidzie  szeroko ci
pola tekstowego — nazwa pola i jego zawarto  mog  znacznie si  ró ni . Zdarza si ,
e rozmiar etykiet nie zostanie poprawnie ustawiony i trzeba go wyregulowa  r cznie.

Aby automatycznie zmieni  rozmiar etykiety, mo na równie  wybra  polecenie
Format/Rozmiar/Dopasuj.

Przed przyst pieniem do dalszych zada  warto sprawdzi  post py. Warto te  cz sto zapi-
sywa  raport zaraz po dokonaniu w nim zmian. Mo na wydrukowa  jedn  stron  na
drukarce, ale atwiej wy wietli  raport w podgl dzie wydruku. Wystarczy klikn  prawym
przyciskiem myszy pasek tytu u raportu i z menu podr cznego wybra  polecenie Podgl d
wydruku. Na rysunku 9.31 pokazano powi kszony podgl d wydruku raportu w bie cej
postaci. Na samej górze strony znajduje si  jej nag ówek, a poni ej niego informacje
pochodz ce z rekordu pierwszego produktu.

W miar  przemieszczania myszy nad podgl dem wydruku jej kursor zmienia si  w szk o
powi kszaj ce. Wystarczy klikn  dowoln  cz  widoku, aby go powi kszy  i dok ad-
nie przeanalizowa  uk ad raportu. Ze wzgl du na pionowy uk ad pól raport wy wietla
tylko jeden rekord na stron . W nast pnym punkcie przesuniemy pola tak, aby utworzy
poziomy uk ad.

Usuwanie i wycinanie etykiet do czonych do pól tekstowych

Aby utworzy  raport pokazany na rysunku 9.31, nale y przesun  etykiety pól tekstowych
z sekcji Szczegó y do sekcji Nag ówek strony. Po ich przesuni ciu formanty wy wietl
si  jako nag ówki kolumn danych i b d  si  powtarza y na ka dej stronie raportu.

Usuwanie jednego lub wielu do czonych formantów jest bardzo atwe — wystarczy
zaznaczy  dane formanty i nacisn  klawisz Delete. Aby jednak przenie  etykiet  do
sekcji nag ówka strony (zamiast jej usuwania), mo na j  wyci  zamiast usuwa . Pod-
czas usuwania po czonych formantów mamy do wyboru nast puj ce opcje:

 usuni cie tylko etykiety,

 wyci cie etykiety i umieszczenie jej w schowku,

 usuni cie lub wyci cie zarówno etykiety, jak i formantu pola.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/ac10bi
http://helion.pl/page354U~rf/ac10bi


396 Cz  I  Komponenty Accessa

Rysunek 9.31.
Podgl d wydruku
raportu

Z niewiadomych wzgl dów nie mo na przeci gn  etykiety z sekcji szczegó ów do na-
g ówka strony. Próba przeci gni cia po czonej etykiety z sekcji szczegó ów powoduje
przeci gni cie tak e pola tekstowego. Aby przenie  etykiet , nale y wyci  j  w sekcji
szczegó ów i wklei  w sekcji nag ówka strony.

Po wybraniu pól wytnij je, wciskaj c kombinacj  klawiszy Ctrl+X lub wybieraj c z menu
polecenie Edycja/Wytnij. Je li zaznaczymy formant pola i go wytniemy lub usuniemy,
spowoduje to usuni cie zarówno etykiety, jak i formantu pola.

Aby wyci  etykiet  do czon  do formantu (w tym przypadku etykiet  do czon  do
pola Opis), wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Kliknij przycisk Zamknij na pasku narz dzi, aby wy czy  tryb podgl du wydruku.

 2. Zaznacz etykiet  Opis w sekcji szczegó ów.

 3. Naci nij klawisze Ctrl+X (polecenie Wytnij).
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Wyci t  etykiet  mo na umie ci  w innym miejscu. W tym przyk adzie umie cimy
j  w sekcji nag ówka strony.

Wklejanie etykiet do sekcji raportu

Zamiast wycina  etykiety do czone do formantów w sekcji szczegó ów i wkleja  je
w sekcji nag ówka strony mo na po prostu usun  etykiety i utworzy  nowe w nag ówku
strony. Niezale nie od sposobu umieszczenia etykiety w schowku teraz wkleimy t  ety-
kiet  w nowym miejscu:

 1. Kliknij gdziekolwiek w sekcji nag ówka strony.

 2. Naci nij klawisze Ctrl+V (polecenie Wklej).

Etykieta ID produktu pojawi si  w nag ówku strony.

 3. Zrób to samo z etykiet  Ilo  w magazynie.

 4. Usu  pozosta e etykiety w sekcji szczegó ów, pozostawiaj c wszystkie pola
tekstowe.

Je li przypadkowo zaznaczy si  formant pola danych i usunie lub wytnie formant
wraz z etykiet , mo na nacisn  przycisk Cofnij na pasku narz dzi lub wcisn
klawisze Ctrl+Z, aby wróci  do stanu wyj ciowego.

Aby usun  tylko formant pola, a zachowa  do czony formant etykiety, nale y klikn
prawym przyciskiem myszy etykiet  i wybra  polecenie Kopiuj z menu podr cznego.
Nast pnie, w celu usuni cia zarówno formantu pola, jak i etykiety, trzeba nacisn
klawisz Delete. Wreszcie nale y klikn  prawym przyciskiem myszy w dowolnym
miejscu na raporcie i wybra  z menu podr cznego polecenie Wklej, aby wklei
do raportu tylko skopiowan  etykiet .

Przesuwanie etykiet i pól tekstowych

Zanim powiemy, jak przesuwa  etykiety i pola tekstowe, warto jeszcze raz przypomnie
sobie kilka ró nic mi dzy formantami po czonymi a niepo czonymi. Kiedy wraz z polem
tekstowym tworzona jest po czona etykieta, powstaje formant z o ony. Kiedy prze-
suwamy jeden z elementów formantu z o onego, drugi przesuwa si  wraz z nim. Oznacza
to, e przesuni cie pola tekstowego lub etykiety powoduje jednocze nie przesuni cie
po czonego formantu.

Aby przesun  oba elementy formantu z o onego, nale y zaznaczy  jeden z nich klik-
ni ciem myszy. Przesuni cie wska nika myszy nad jeden z dwóch elementów powoduje
zmian  wska nika myszy w ikon  d oni. Wówczas nale y klikn  formanty i przesun  je
w inne miejsce. Gdy przeci gamy formanty, wraz ze wska nikiem myszy porusza si
ich zarys.

Aby przesun  tylko jeden element formantu z o onego, nale y przeci gn  dany ele-
ment za jego uchwyt przesuwania (du y kwadrat w lewym górnym rogu formantu). Po
klikni ciu formantu z o onego wydaje si , e zaznaczone zostaj  oba jego elementy, ale
je li przyjrzymy si  dok adniej, zauwa ymy, e zaznaczony jest tylko jeden z nich (ten,
wokó  którego wy wietlaj  si  uchwyty zmiany rozmiaru). Niezaznaczony formant wy-
wietla tylko uchwyt przesuwania. Ikona d oni z wyci gni tym palcem wskazuj cym
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oznacza, e wybrano uchwyt przesuwania i mo na przesun  jeden z formantów. Aby
przesun  jeden formant niezale nie od drugiego, nale y klikn  jego uchwyt przesu-
wania i przeci gn  go w nowe miejsce.

Aby przesun  niedo czon  etykiet , wystarczy klikn  jej obramowanie (w miejscu,
w którym nie ma uchwytu) i przeci gn .

Aby zaznaczy  grup  formantów, wystarczy klikn  gdzie  poza grup  i przeci gn
wska nik przez formanty lub wokó  formantów, które chcemy zaznaczy . Wy wietli si
szary prostok t, który wskazuje zakres zaznaczenia. Po zwolnieniu przycisku myszy zo-
stan  zaznaczone wszystkie formanty otoczone przez prostok t. Nast pnie mo na prze-
ci gn  grup  formantów w nowe miejsce.

Globalna opcja Plik/Opcje programu Access/Projektanci obiektu/Formularze/Raporty/
Zachowanie podczas zaznaczania to w a ciwo , która okre la sposób zaznaczania
formantów. Zaznaczone zostaj  albo formanty otoczone w pe ni (prostok t musi
ca kowicie otacza  formant), albo cz ciowo (wystarczy, e prostok t dotyka formantu
— jest to ustawienie domy lne).

Zmie my te  rozmiar wszystkich formantów w sposób pokazany na rysunku. Zmienimy
rozmiar i kszta t pola Cechy typu Nota oraz pola Zdj cie typu Obiekt OLE. Pole Zdj cie
typu Obiekt OLE wy wietla si  w widoku projektu jako prostok t bez nazwy pola. Na
rysunku 9.32 jest widoczne z prawej strony.

Rysunek 9.32.
Reorganizacja
formantów w raporcie
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Aby uzyska  ko cowy uk ad, umie cimy wszystkie formanty w odpowiednich miejscach,
tak jak pokazano na rysunku 9.32. Warto przesuwa  formanty grupami, zaznaczaj c
kilka formantów jednocze nie i przenosz c je w pobli e docelowego miejsca. Nast pnie
mo na ustawi  dok adnie ich po o enie.

Formanty umie cimy w odpowiednich miejscach zgodnie z rysunkiem 9.32. Zwró my
uwag , e dla etykiety Koszt w sekcji szczegó ów zmieniono nazw  na Koszt/Cena De-
taliczna.

W tym momencie jeste my mniej wi cej w po owie pracy. Ekran powinien wygl da
tak jak na rysunku 9.32. Nale y pami ta , e rysunki sporz dzono przy rozdzielczo ci
ekranu równej 1024×768 pikseli. Je li kto  u ywa ni szej rozdzielczo ci albo du ych
czcionek (w cza si  je w oknie dialogowym W a ciwo ci: Ekran w panelu sterowania),
b dzie musia  przewin  okno, aby zobaczy  ca y raport.

W a nie uko czyli my podstawowy projekt raportu. Trzeba jeszcze zmieni  niektóre
w a ciwo ci, czcionki i rozmiary. Po wprowadzeniu tych zmian musimy ponownie
przesun  pola. Raport pokazany na rysunku 9.32 to tylko wzór. Podczas ulepszania ra-
portu w oknie projektu nale y pami ta , e najwa niejsze jest to, jak wygl da on na
naszym komputerze.

Modyfikowanie wygl du wielu formantów

Nast pnym etapem b dzie dodanie pogrubienia wszystkich etykiet znajduj cych si  w sek-
cji nag ówka strony tu  nad separatorem sekcji. Poni ej wyja niono, jak zmieni  wygl d
tekstu w wielu etykietach jednocze nie:

 1. Zaznacz wszystkie etykiety na dole sekcji nag ówka strony, przytrzymuj c
wci ni ty klawisz Shift i kolejno je klikaj c.

Alternatywnie mo na klikn  pionow  linijk  wy wietlaj c  si  z lewej strony
etykiet w nag ówku strony. W obszarze tym, zgodnie z rysunkiem 9.32,
wy wietlaj  si  cztery etykiety.

Mo na równie  przeci gn  ramk  wokó  wszystkich formantów etykiet w obszarze
nag ówka strony.

 2. Kliknij przycisk Pogrubienie na pasku narz dzi.

Po wprowadzeniu ostatnich modyfikacji raport b dzie niemal gotowy — trzeba
b dzie jeszcze poprawi  formant obrazu. W tym celu nale y zmodyfikowa
pewne w a ciwo ci. Zrobimy to w nast pnym punkcie.

Liczba etapów mo e si  wydawa  bardzo du a, bo poszczególne procedury specjalnie
zaprojektowano tak, aby pokaza , e tworzenie raportu zabiera sporo czasu. Nale y
jednak pami ta , e kiedy klikamy mysz , nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile pracy
oszcz dzamy, projektuj c raport metod  wizualn . Narz dzia typu WYSIWYG (ang. What
You See Is What You Get — uzyskujesz to, co widzisz), takie jak projektant raportów
w Accessie, wymagaj  wykonywania wielu czynno ci, ale i tak jest to znacznie atwiejsze
i szybsze ni  programowanie. Na rysunku 9.32 pokazano ostateczn  wersj  projektu
raportu po wykonaniu czynno ci opisanych w tym punkcie. W nast pnym punkcie
b dziemy ulepsza  ten projekt.
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Zmiana w a ciwo ci etykiet i pól tekstowych

Aby zmieni  w a ciwo ci pola tekstowego lub etykiety, trzeba wy wietli  arkusz w a-
ciwo ci formantu. Je li jeszcze si  nie wy wietla, wykonaj jedn  z poni szych czynno ci:

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

 Zaznacz formant i wci nij F4.

 Kliknij formant prawym przyciskiem myszy i wybierz W a ciwo ci.

 Wci nij F4, aby otworzy  okno arkusza w a ciwo ci, i skorzystaj z rozwijanej
listy w górnej cz ci okna, aby wybra  formularz lub formant na formularzu.

Arkusz w a ciwo ci pozwala obejrze  w a ciwo ci formantu i atwo je zmodyfikowa .
Narz dzia takie jak okna formatowania i przyciski formatowania na pasku narz dzi na
wst ce Projektowanie równie  umo liwiaj  modyfikowanie w a ciwo ci formantów.
Je li na przyk ad klikniemy przycisk Pogrubienie, w rzeczywisto ci ustawiamy w a ci-
wo  Grubo  czcionki na Pogrubiona. U ycie formantów na wst ce Projektowanie
jest zwykle znacznie bardziej intuicyjne, ale niektórych w a ciwo ci nie da si  zmieni
w ten sposób. Ponadto niektóre obiekty maj  wi cej opcji dost pnych tylko na arkuszu
w a ciwo ci.

W a ciwo  Tryb wymiarowania obiektu OLE (zwi zanej ramki obiektu) z ustawieniami
Obetnij, Rozci gnij i Powi ksz to dobry przyk ad w a ciwo ci dost pnej tylko na arkuszu
w a ciwo ci.

Formant obrazu, czyli zwi zanej ramki obiektu, ma obecnie w a ciwo  Tryb wymiaro-
wania ustawion  na domy ln  warto  Obetnij. Przy takim ustawieniu obraz jest wy-
wietlany w oryginalnym rozmiarze i mo e nie mie ci  si  w ramce. Access po prostu ob-

cina zdj cie na kraw dzi formantu. W tym wiczeniu zmienimy ustawienie na Rozci gnij,
które automatycznie dopasowuje obraz do ramki.

Aby zmieni  w a ciwo  zwi zanej ramki obiektu zawieraj cej zdj cie, wykonaj poni -
sze czynno ci:

 1. Kliknij formant zwi zanej ramki obiektu.

 2. Kliknij w a ciwo  Tryb wymiarowania, a nast pnie strza k , aby wy wietli  list
rozwijan .

 3. Wybierz pozycj  Rozci gnij.

Mo na równie  zmieni  w a ciwo  Styl obramowania na warto  Przezroczysty —
wówczas w raporcie nie wy wietli si  ramka wokó  zdj cia.

W ten sposób wprowadzili my kolejn  zmian  w naszym raporcie. Na rysunku 9.33
przedstawiono podgl d wydruku kilku pierwszych rekordów. Zauwa my, e obrazy s
obecnie prawid owo wy wietlane, a pole Cechy znajduje si  na dole ka dej sekcji szcze-
gó ów.
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Rysunek 9.33.
Raport wy wietlony
w widoku raportu

Powi kszanie i zmniejszanie pól tekstowych

Podczas drukowania lub wy wietlania w podgl dzie wydruku formantów, które mog
zawiera  teksty o zmiennej d ugo ci, Access daje mo liwo  powi kszenia lub zmniej-
szenia wysoko ci pola w zale no ci od zawarto ci rekordu. W a ciwo ci Mo na powi k-
sza  i Mo na zmniejsza  okre laj , czy pole tekstowe zmieni swój pionowy wymiar w taki
sposób, by dostosowa  ilo  tekstu, jaka wy wietla si  w zwi zanym polu. Chocia
w a ciwo ci te przydaj  si  dla dowolnych formantów tekstowych, s  szczególnie przy-
datne dla pól tekstowych.

Dopuszczalne warto ci tych dwóch w a ciwo ci zestawiono w tabeli 9.1.

Tabela 9.1. Ustawienia w a ciwo ci Mo na powi ksza  i Mo na zmniejsza

W a ciwo Warto Opis

Mo na powi ksza Tak Je li dane rekordu zajmuj  wi cej wierszy, ni  formant mo e
wy wietli , formant automatycznie zmienia rozmiar, by pomie ci
dodatkowe wiersze

Mo na powi ksza Nie Je li dane rekordu zajmuj  wi cej wierszy, ni  formant mo e wy wietli ,
formant nie zmienia rozmiaru i wy wietla tylko cz  danych

Mo na zmniejsza Tak Je li dane rekordu zajmuj  mniej wierszy, ni  formant mo e wy wietli ,
formant automatycznie zmienia rozmiar, by wyeliminowa  puste wiersze.
Aby mo na by o zmniejsza  sekcj , w a ciwo  Mo na zmniejsza
wszystkich formantów w sekcji musi by  ustawiona na warto  Tak

Mo na zmniejsza Nie Je li dane rekordu zajmuj  wi cej wierszy, ni  formant mo e wy wietli ,
formant nie zmienia rozmiaru, by wyeliminowa  puste wiersze
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Aby zmieni  w a ciwo  Mo na powi ksza  pola tekstowego, wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Zaznacz pole tekstowe Cechy.

 2. Wy wietl okno w a ciwo ci.

 3. Kliknij w a ciwo  Mo na powi ksza , a nast pnie kliknij strza k  i wybierz
ustawienie Tak.

W a ciwo ci Mo na powi ksza  i Mo na zmniejsza  s  równie  dost pne w sekcjach
raportu. Aby je zmodyfikowa , nale y u y  arkusza w a ciwo ci sekcji. Ustawienie
w a ciwo ci Mo na powi ksza  i Mo na zmniejsza  sekcji raportu dotyczy tylko tej
sekcji, a nie formantów, które s  w niej zawarte. Aby mo na by o zwi ksza  formanty
w wybranej sekcji raportu, trzeba jednak zmieni  ustawienie w a ciwo ci Mo na
powi ksza  na Tak. Je li ustawienie w a ciwo ci Mo na powi ksza  sekcji nie b dzie
ustawione, formanty b dzie mo na powi ksza  tylko w takim zakresie, na jaki pozwala
obramowanie sekcji.

Raport wygl da coraz lepiej, ale warto jeszcze zgrupowa  podobne dane i okre li  kolejno
sortowania danych. Aby to zrobi , wykorzystamy mo liwo ci sortowania i grupowania.

Sortowanie i grupowanie danych

Przydatno  danych zaprezentowanych w raporcie mo na zwi kszy  poprzez odpo-
wiednie ich pogrupowanie. Przypu my, e chcemy uporz dkowa  list  produktów wed ug
kategorii, a w ramach ka dej kategorii — wed ug opisu. W tym celu nale y skorzysta
z pól Kategoria i Opis do pogrupowania i posortowania danych.

Tworzenie nag ówka lub stopki grupy

Pogrupowanie danych w raporcie wed ug okre lonego pola powoduje dodanie do niego
dwóch sekcji (Nag ówek grupy i Stopka grupy). W czynno ciach wyszczególnionych
poni ej wykorzystamy nag ówek grupy do wy wietlenia nazwy kategorii produktu nad
ka d  grup  rekordów. Nie u yjemy stopki grupy Kategoria w tym przyk adzie, ponie-
wa  nie korzystamy z podsumowa  dla ca ej kategorii. Nie ma te  innych powodów, by
trzeba by o skorzysta  ze stopki grupy.

Aby utworzy  nag ówek grupy Kategoria, wykonaj nast puj ce czynno ci:

 1. Kliknij przycisk Grupuj i sortuj w grupie Grupowanie i sumy na wst ce Projekto.

Jak mo na zobaczy , dane raportu s  ju  posortowane wed ug pól Opis i Kategoria.

 2. Kliknij przycisk Dodaj grup  w obszarze Grupowanie, sortowanie i sumowanie.

 3. Wybierz pole Kategoria z listy pól. Access wy wietli napis Grupuj wed ug
Kategoria z liter  A na górze w obszarze Grupowanie, sortowanie i sumowanie.

Po wybraniu pola grupowania Kategoria Access doda sekcje Kategoria – nag ówek
i Kategoria – stopka do projektu raportu. Sekcja Kategoria – nag ówek zosta a
umieszczona pomi dzy sekcjami Nag ówek strony i Szczegó y. Je li zdefiniujemy
stopk  grupy, pojawi si  ona pod sekcj  Szczegó y, ale nad sekcj  Stopka strony.
Je li w raporcie jest wiele poziomów grupowania, ka da kolejna grupa b dzie
umieszczona bezpo rednio przy sekcji szczegó ów. Grupy zdefiniowane jako
pierwsze s  umieszczone najdalej od sekcji szczegó ów.
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Okienko W a ciwo ci grupy (wy wietlane na dole okna dialogowego Sortowanie i gru-
powanie) zawiera poni sze w a ciwo ci:

 Nag ówek grupy — Ustawienie Tak tworzy nag ówek grupy. Ustawienie Nie
usuwa nag ówek grupy.

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

 Grupuj wed ug — Okre la sposób grupowania warto ci. Opcje pojawiaj ce si
na li cie rozwijanej zale  od typu danych w polu, wed ug którego grupujesz
warto ci. W przypadku grupowania wed ug wyra enia dost pne s  wszystkie
opcje wymienione poni ej.

W przypadku danych typu Tekst do wyboru s  dwie opcje:

 Ka da warto  — Ta sama warto  w polu lub wyra eniu.

 Znaki prefiksu — N takich samych znaków w polu.

W przypadku danych typu Data/Godzina pojawiaj  si  dodatkowe opcje:

 Ka da warto  — Ta sama warto  w polu lub wyra eniu.

 Rok — Rekordy z tego samego roku kalendarzowego.

 Kwarta  — Rekordy z tego samego kwarta u kalendarzowego.

 Miesi c — Rekordy z tego samego miesi ca.

 Tydzie  — Rekordy z tego samego tygodnia.

 Dzie  — Rekordy z tego samego dnia.

 Godzina — Rekordy z tej samej godziny.

 Minuta — Rekordy z tej samej minuty.

Typy danych Waluta i Liczba maj  trzy opcje:

 Ka da warto  — Ta sama warto  w polu lub wyra eniu.

 Interwa  — Warto ci nale ce do okre lonego interwa u.

 Interwa  grupowania — Okre la interwa , wed ug którego grupowane s  warto ci
w polu lub wyra eniu. Opcja Interwa  grupowania daje dost p do w asnych opcji:

 Trzymaj razem — Ta opcja kontroluje to, co w sk adzie tekstu nosi nazw
sierot i wdów, aby zapobiec umieszczaniu nag ówka na dole strony, a sekcji
szczegó ów dopiero na nast pnej stronie.

 Ca  grup  — Drukuje nag ówek, szczegó y i stopk  grupy na jednej stronie.

 Z pierwszym szczegó em — Zapobiega drukowaniu nag ówka grupy na dole
strony bez nast puj cych po nim danych lub rekordów.

 Nie — Nie utrzymuje razem nag ówka i szczegó ów.
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Sortowanie danych w obr bie grup

Sortowanie umo liwia okre lenie kolejno ci przegl dania rekordów w raporcie na pod-
stawie warto ci jednego lub kilku formantów. Kolejno  ma znaczenie podczas prze-
gl dania danych w tabelach w kolejno ci innej ni  ta, w jakiej wprowadzano dane. Na
przyk ad do tabeli tblProdukty dodano nowe produkty, poniewa  by y potrzebne do
faktury. Fizyczny porz dek rekordów w bazie danych odzwierciedla dat  i godzin  do-
dania produktu. W przypadku listy produktów spodziewamy si  jej raczej w porz dku
alfabetycznym, wed ug identyfikatora produktu oraz posortowanej wed ug opisu pro-
duktu b d  jego kosztów. Wykonanie sortowania w samym raporcie sprawia, e nie trzeba
si  przejmowa  kolejno ci  danych.

Chocia  dane mo na posortowa  w tabeli wed ug klucza g ównego oraz w kwerendzie
wed ug dowolnego pola, s  powody, dla których warto posortowa  je wewn trz raportu.
W ten sposób, je li zmodyfikujemy kwerend  lub tabel , raport w dalszym ci gu b dzie
si  wy wietla  we w a ciwym porz dku.

W przypadku raportu dotycz cego produktów chcieliby my, aby rekordy w ramach grupy
ka dej kategorii by y posortowane wed ug opisu. Aby zdefiniowa  porz dek sortowania
na podstawie pola Opis w ramach grup kategorii, wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Kliknij przycisk Grupuj i sortuj na wst ce Projektowanie. Wy wietli si  obszar
Grupowanie, sortowanie i sumowanie, je li nie otwarto go wcze niej.

Jak mo na zauwa y , w raporcie wcze niej w czono grupowanie wed ug
kategorii.

 2. Kliknij przycisk Dodaj sortowanie w obszarze Grupowanie, sortowanie
i sumowanie.

 3. Wybierz pole Opis na li cie pól.

Zwró my uwag , e domy lnie w raporcie wykorzystuje si  rosn cy porz dek
sortowania.

 4. Zamknij obszar Grupowanie, sortowanie i sumowanie poprzez klikni cie znaku X
w prawym górnym naro niku okna.

Obszar Grupowanie, sortowanie i sumowanie powinien mie  teraz zawarto
podobn  do tej, któr  pokazano na rysunku 9.34.

Rysunek 9.34. Obszar Grupowanie, sortowanie i sumowanie w ostatecznej postaci
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Chocia  w tym przyk adzie do sortowania u yli my pola, równie dobrze mo na sortowa
(i grupowa ) z wykorzystaniem wyra e . Aby wprowadzi  wyra enie, nale y klikn
przycisk Dodaj sortowanie lub Dodaj grup  w obszarze Grupowanie, sortowanie i su-
mowanie, a nast pnie klikn  przycisk Wyra enie w dolnej cz ci listy pól. Otworzy si
okno dialogowe Konstruktor wyra e , w którym mo na wprowadzi  dowolne wyra enie
Accessa, np. =[CenaUmowna]-[Koszt].

Aby zmieni  porz dek sortowania dla pól w kolumnie Pole/wyra enie, nale y klikn
strza k  skierowan  w dó  po prawej stronie przycisku z liter  A na górze. Wy wietli si
lista dost pnych opcji sortowania, z której nale y wybra  pozycj  z liter  Z na górze.

Usuwanie nag ówka lub stopki grupy

Aby usun  sekcj  nag ówka lub stopki raportu, nale y wy wietli  obszar Grupowanie,
sortowanie i sumowanie, zaznaczy  grup , a nast pnie wcisn  klawisz Delete.

Ukrywanie sekcji

Access pozwala równie  ukry  nag ówki i stopki, aby umo liwi  podzia  danych na
grupy bez wy wietlania informacji o grupie. Mo na te  ukry  sekcj  szczegó ów, by utwo-
rzy  raport sumaryczny. Aby ukry  sekcj , wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Kliknij sekcj , któr  chcesz ukry .

 2. Wy wietl arkusz w a ciwo ci sekcji.

 3. Kliknij pole tekstowe przy w a ciwo ci Widoczny, a nast pnie wybierz Nie
z rozwijanej listy pola tekstowego w a ciwo ci.

Sekcje nie s  jedynymi obiektami raportu, które mo na ukrywa ; w a ciwo  Widoczny
maj  tak e formanty. W a ciwo  ta przydaje si  do tworzenia wyra e  u ywanych
przez inne wyra enia.

Zmiana rozmiaru sekcji

Po utworzeniu nag ówka grupy mo na umie ci  w nim jakie  formanty albo poprzesuwa
formanty w obr bie sekcji, a nawet mi dzy sekcjami. Przed przyst pieniem do mani-
pulowania formantami upewnimy si , e sekcja ma w a ciw  wysoko .

Aby zmodyfikowa  wysoko  sekcji, nale y przeci gn  kraw d  sekcji znajduj cej si
pod ni . Je li na przyk ad w raporcie jest nag ówek strony, sekcja szczegó ów i stopka
strony, mo emy zmieni  wysoko  sekcji szczegó ów, przeci gaj c górn  kraw d  sekcji
stopki strony. Przeci gaj c obramowanie sekcji, mo na zwi kszy  lub zmniejszy  sekcj .

Poni szy przyk ad pokazuje, jak ustawi  wysoko  sekcji nag ówka grupy na 1 cm:

 1. Przesu  wska nik myszy na dó  sekcji Kategoria.

Wska nik zmieni si  w poziom  lini  z dwiema strza kami.

 2. Kliknij górn  kraw d  sekcji szczegó ów (która jest zarazem doln  kraw dzi
sekcji Kategoria).

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/ac10bi
http://helion.pl/page354U~rf/ac10bi


406 Cz  I  Komponenty Accessa

 3. Przeci gnij kraw d  sekcji w dó , a  czarny pasek na pionowej linijce b dzie mia
wysoko  1 cm, a nast pnie zwolnij przycisk myszy.

Szara pozioma linia wskazuje, gdzie znajdzie si  dolna kraw d  sekcji, kiedy
zwolnisz przycisk myszy.

Przesuwanie formantów mi dzy sekcjami

Teraz przesuniemy formant Kategoria z sekcji szczegó ów do sekcji nag ówka grupy
Kategoria. Mo na przesuwa  formanty mi dzy sekcjami, przeci gaj c je z jednej sekcji
do drugiej albo wycinaj c je z jednej sekcji i wklejaj c w drugiej.

 1. Zaznacz formant Kategoria w sekcji szczegó ów i przeci gnij go w gór  do sekcji
nag ówka, jak pokazano na rysunku 9.35.

Rysunek 9.35.
Uzupe nianie sekcji 
nag ówka grupy
i wymuszanie
nowej strony przed
rozpocz ciem sekcji
nag ówka Kategoria

Teraz wykonaj poni sze czynno ci, aby doko czy  projekt raportu:

 2. Usu  etykiet  Kategoria z nag ówka strony.

 3. Przesu  formant IDProduktu wraz z etykiet  za formant Opis z jego etykiet ,
jak pokazano na rysunku 9.35.

 4. Przesu  formant Opis wraz z etykiet  w lewo tak, aby zaczyna  si  on nieco
na prawo od formantu Kategoria w sekcji nag ówka grupy Kategoria.

Przesuwaj c pierwszy formant w sekcji szczegó ów na prawo od formantu
Kategoria, pokazujemy hierarchi  danych w raporcie. Teraz wyra nie wida ,
e produkty s  zgrupowane wed ug kategorii wymienionej w nag ówku grupy.

 5. Zwi ksz szeroko  formantu Opis tak, aby dosun  go do formantu IDProduktu.
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Na rysunku 9.35 pokazano arkusz w a ciwo ci oraz uko czony projekt raportu.
Na arkuszu w a ciwo ci mo na zobaczy , e dla sekcji nag ówka Kategoria
ustawiono w a ciwo  Wymuszaj now  stron .

Zwró my uwag  na rysunku 9.35, e nag ówek grupy ma nazw  Kategoria. Aby nada  na-
zw  raportu sekcji, nale y zaznaczy  pasek tytu u sekcji (np. Nag ówekGrupy0) i wpro-
wadzi  nazw  sekcji w arkuszu w a ciwo ci.

Wprowadzanie podzia u na strony

Access pozwala dzieli  raporty na strony w miejscach, w których ko cz  si  i zaczynaj
grupy. Mo na te  wymusi  podzia  w obr bie sekcji (z wyj tkiem sekcji nag ówka i stopki
strony).

W niektórych raportach ka da grupa powinna zaczyna  si  od nowej strony. Mo na
uzyska  ten efekt za pomoc  w a ciwo ci Wymuszaj now  stron  sekcji grupy, która
pozwala wymusi  podzia  strony za ka dym razem, kiedy zmienia si  grupa.

Oto cztery dost pne ustawienia w a ciwo ci Wymuszaj now  stron :

 Nie — Bez wymuszonego podzia u strony (ustawienie domy lne).

 Przed sekcj  — Kiedy pojawia si  nowa grupa, bie ca sekcja jest drukowana
od góry nowej strony.

 Po sekcji — Kiedy pojawia si  nowa grupa, nast pna sekcja jest drukowana od
góry nowej strony.

 Przed i po — czy efekt ustawie  Przed sekcj  i Po sekcji.

Aby wymusi  podzia  strony przed grup  Kategoria, wykonaj nast puj ce czynno ci:

 1. Kliknij dowolne miejsce w nag ówku grupy Kategoria lub kliknij pasek
Kategoria – nag ówek nad sekcj .

 2. Wy wietl okno arkusza w a ciwo ci, a nast pnie wybierz pozycj  Przed sekcj
na rozwijanej li cie Wymuszaj now  stron .

Alternatywnie mo na ustawi  w a ciwo  Wymuszaj now  stron  na warto  Po sekcji
w sekcji stopki grupy Kategoria.

Czasem nie chcemy dzieli  stron wed ug grup, ale mimo to chcemy wymusi  now
stron , na przyk ad po to, aby utworzy  kilka stron tytu owych. W tym celu mo na u y
narz dzia Podzia  strony z grupy Formanty na wst ce. Wystarczy przeci gn  formant
i upu ci  go na raporcie, w miejscu, gdzie ma si  znale  podzia  strony przy ka dym
jej wydrukowaniu.

Nale y uwa a , aby nie podzieli  danych w formancie. Podzia y nale y umieszcza  nad
albo pod formantami; nie nale y nak ada  ich na formanty.
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Dopracowywanie raportu
Testowanie projektu raportu powinno obejmowa  równie  sprawdzenie, jak prezentuje
si  on na wydruku. Na rysunku 9.36 pokazano podgl d wydruku raportu Zestawienie
produktów. Aby doko czy  raport, zosta o do zrobienia jeszcze kilka rzeczy.

Rysunek 9.36.
W tej postaci raport
jest do  prosty
i niezbyt interesuj cy

W bie cej postaci nasz raport jest nudny i prozaiczny. Je li naszym celem jest po pro-
stu obejrzenie danych, raport mo na uzna  za gotowy. Je li jednak komu  zale y na
czym  wi cej, b dzie musia  wykona  kilka dodatkowych czynno ci.

Cho  raport zawiera poprawne i dobrze zorganizowane dane, nie cechuje si  profesjo-
nalizmem. Aby zwi kszy  atrakcyjno  raportu, zwykle dodaje si  do niego linie i pro-
stok ty, ewentualnie efekty specjalne, takie jak cienie i obszary wkl s e (je li raport ma t o).
Sekcje powinny by  odgraniczone liniami lub kolorem. Warto sprawdzi , czy formanty
si  nie stykaj  (bo mo e to prowadzi  do zlewania si  tekstów). Nale y te  si  upewni , e
teksty s  wyrównane z innymi tekstami na górze lub na dole i do lewej lub do prawej
strony.

Raport z rysunku 9.36 mo na dopracowa  pod co najmniej kilkoma wzgl dami.

Modyfikowanie nag ówka strony

W nag ówku strony znajduje si  kilka du ych etykiet odsuni tych zbyt daleko od siebie.
Nag ówki kolumn s  za ma e, przez co wydaj  si  zawieszone w pró ni. Warto zwi k-
szy  rozmiar ich czcionki o jeden punkt. Nag ówek strony nale a oby oddzieli  od sek-
cji szczegó ów za pomoc  poziomej linii.
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Aby doda  do raportu nieco koloru, mo na zmieni  barw  tytu u. Nie nale y jednak
u ywa  zbyt wielu kolorów, chyba e kto  ma na my li okre lony motyw graficzny.
W wi kszo ci powa nych raportów biznesowych u ywa si  jednego lub dwóch kolorów,
rzadko wi cej ni  trzech (z wyj tkiem diagramów i wykresów). Co wi cej, kolory nie
na wiele si  przydadz  w przypadku drukowania raportów na wi kszo ci drukarek lase-
rowych. Kolorowe drukarki laserowe w dalszym ci gu nie s  powszechne, zatem zbyt
du o kolorów w raportach Accessa mo e by  niezbyt po dan  w asno ci .

Wprowadzone zmiany pokazano na rysunku 9.37. Dla etykiety Zestawienie produktów
zmieniono kolory i uzyskano wy wietlanie bia ego tekstu na niebieskim tle. W tym celu
najpierw zaznaczono formant, a nast pnie wybrano niebieski kolor t a. Etykiety dosu-
ni to do siebie i wyrównano do lewej strony. Dobrano równie  w a ciwy rozmiar pro-
stok tnych ramek wokó  ka dego z formantów. Efekt ten osi gni to poprzez dwukrotne
klikni cie uchwytów zmiany rozmiaru ka dego z formantów.

Nast pnym etapem b dzie dodanie grubej linii oddzielaj cej sekcj  nag ówka strony od
sekcji nag ówka grupy Kategoria.

 1. Zaznacz narz dzie Linia w grupie Formanty na wst ce.

 2. Umie  kursor myszy po lewej stronie nag ówka strony, nieco przed znacznikiem
3 cm na pionowej linijce, jak na rysunku 9.37.

Rysunek 9.37.
Dostosowywanie
formantów
w nag ówku strony

 3. Przytrzymaj wci ni ty klawisz Shift, a nast pnie kliknij i przeci gnij mysz
w poprzek nag ówka strony, zwalniaj c przycisk myszy tu  przed znacznikiem
19 cm.

Przytrzymanie klawisza Shift umo liwia narysowanie idealnie poziomej linii.

 4. Zaznacz lini  i wybierz grubo  2 pkt za pomoc  ikony szeroko ci linii na pasku
narz dzi.
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Tworzenie wyra enia w nag ówku grupy

Na rysunku 9.37 wida  te , e pole Kategoria zast piono wyra eniem. Je li w sekcji
nag ówka grupy umie cimy sam  nazw  kategorii, b dzie wydawa a si  nie na miejscu
i trudno b dzie j  zinterpretowa . Wi kszo  danych powinna mie  identyfikuj ce je
etykiety.

Wyra enie ="Kategoria: " & [Kategoria] wy wietli tekst Kategoria:, spacj  i warto
pola Kategoria (np. Kategoria: Osobowe). Symbol czenia (&) czy a cuch z polem
danych. Nale y pami ta , aby wstawi  spacj  za dwukropkiem, bo w przeciwnym razie
warto  nie b dzie oddzielona od etykiety. Tekst formantu zosta  pogrubiony i podkre lo-
ny, zwi kszono te  jego rozmiar.

Jak mo na zauwa y , po zmianie w a ciwo ci ród o formantu Access zg asza odwo-
anie cykliczne do pola tekstowego Kategoria. Przyczyn  tej sytuacji jest fakt, i  for-

mant ma nazw  Kategoria, a pole tekstowe jest powi zane z polem o nazwie Kategoria.
Access nie potrafi rozpozna , e odwo anie [Kategoria] w wyra eniu wprowadzonym
jako ród o formantu odnosi si  do pola tabeli, a nie do pola tekstowego (warto  pola
tekstowego nie mo e bazowa  na jego zawarto ci — st d odwo anie cykliczne). Roz-
wi zaniem tego problemu mo e by  zmiana nazwy pola tekstowego txtKategoria na
warto  ró n  od powi zanego z nim pola.

W czasie tworzenia formantu zwi zanego domy lnie otrzymuje on tak  sam  nazw  jak
pole tabeli. Wykorzystanie formantu w wyra eniu bez zmiany nazwy formantu powoduje
odwo anie cykliczne. Formantowi trzeba nada  inn  nazw  ni  nazwa pierwotnego pola
tabeli. Jest to kolejny powód, dla którego warto stosowa  prost  konwencj  nazewnictwa,
np. poprzedzanie nazw pól tekstowych prefiksem txt. Zastosowanie takiej konwencji
nazewnictwa dla formantów w raportach Accessa pozwoli unikn  wielu trudnych do
rozwi zania problemów.

Aby wprowadzi  wyra enie i zmieni  nazw  formantu, wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Zaznacz formant Kategoria w sekcji nag ówka grupy Kategoria, aby wy wietli
okno w a ciwo ci formantu.

 2. Zmie  w a ciwo  ród o formantu na ="Kategoria: " & [Kategoria].

 3. Zmie  w a ciwo  Nazwa na txtKategoria.

Poprawianie sekcji szczegó ów

Sekcja szczegó ów wygl da ca kiem dobrze. Zadbajmy o to, aby formant Opis by  nie-
znacznie wci ty w stosunku do wyra enia Kategoria w nag ówku grupy. Poni ej po-
winna si  znajdowa  etykieta identyfikuj ca warto ci formantów Koszt, CenaDetaliczna
i CenaUmowna (zobacz rysunek 9.37).

Warto doda  do sekcji szczegó ów lini , która b dzie oddziela a poszczególne rekordy.
Robi si  to cz sto, je li rekordy zajmuj  wiele wierszy. Niektóre rekordy zajmuj  mniej
miejsca ni  inne, a podzia  na rekordy nie dla wszystkich musi by  oczywisty.
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Poniewa  nie chcemy mie  dwóch linii na dole ka dej strony (za chwil  dodamy lini
do sekcji stopki strony), umie cimy t  lini  na górze sekcji szczegó ów.

 1. Zaznacz narz dzie Linia w grupie Formanty na wst ce.

 2. Umie  kursor po lewej stronie sekcji szczegó ów, tu  obok znacznika 0,25 cm
na pionowej linijce.

Niewykluczone, e aby przygotowa  miejsce na poziom  lini , najpierw b dzie
trzeba przesun  w dó  wszystkie formanty w sekcji szczegó ów.

 3. Przytrzymaj naci ni ty klawisz Shift, a nast pnie kliknij i przeci gnij mysz
w poprzek nag ówka strony, zwalniaj c przycisk myszy tu  przed znacznikiem 19 cm.

 4. Zaznacz lini  i ustaw w a ciwo  Szeroko  obramowania na 1 lub 2 punkty.

Formanty danych numerycznych s  wyrównane domy lnie do prawej strony. Poniewa
jednak w tym raporcie znajduj  si  one obok siebie, a nie jeden nad drugim, mo na wy-
równa  je do lewej strony lub do rodka. Co prawda grupy pól powtarzaj  si  w kolejnych
rekordach, ale dzieli je spory odst p, wi c wyrównanie do lewej strony jest w porz dku.

Kolejnym zadaniem b dzie zmodyfikowanie obrazu w taki sposób, aby wype nia  for-
mant, oraz dodanie cienia do formantu obrazu. Dzi ki temu formant b dzie wygl da
atrakcyjniej i zyska nieco g bi. Wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Zaznacz formant Zdj cie w sekcji szczegó ów.

 2. Zmie  w a ciwo  Tryb wymiarowania na Rozci gnij.

 3. Wybierz ustawienie Cieniowany z okna Efekt specjalny.

Tworzenie nag ówka raportu

Formanty umieszczone w sekcji nag ówka raportu s  drukowane tylko raz, na pocz tku
raportu. Sekcja nag ówka raportu to logiczne miejsce do umieszczenia takich elementów,
jak tytu  i logo raportu oraz data i godzina sporz dzenia wydruku. Umieszczenie tych
informacji w nag ówku raportu sprawi, e b dzie mo na atwo stwierdzi , co znajduje si
w raporcie i kiedy zosta  on wydrukowany.

Kiedy raport jest otwarty w widoku projektu, wst ka zawiera zak adk  Projektowanie.
W grupie Nag ówek/stopka zak adki Projektowanie znajduje si  wiele formantów, które
pozwalaj  doda  sporo istotnych informacji do nag ówka i stopki raportu.

Na przyk ad klikni cie przycisku Logo spowoduje otwarcie okna dialogowego Wsta-
wianie obrazu (zobacz rysunek 9.38). Mo na za jego pomoc  odszuka  plik graficzny,
który b dzie u yty jako logo raportu. Do tego celu mo na wykorzysta  niemal wszyst-
kie typy plików graficznych (.jpg, .gif, .bmp itp.).

Klikni cie przycisku Tytu  w grupie Nag ówek/stopka powoduje dodanie nazwy raportu
jako tytu u nag ówka raportu. Jednocze nie kursor edycji zostaje umieszczony w obr -
bie etykiety tytu u. Dzi ki temu z atwo ci  mo na dostosowa  tytu  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 mo na okre li  format daty i godziny
do wykorzystania wewn trz formantu daty.

Rysunek 9.39.
Okre lanie formatu
daty i godziny

Gotowy raport wy wietlony w widoku podgl du wydruku pokazano na rysunku 9.40.
Stworzenie nag ówka raportu pokazanego na tym rysunku zaj o mniej ni  minut . Do
tego celu u yto wy cznie narz dzi wbudowanych w Accessie 2010.

Je li ka da parzysta strona jest pusta, oznacza to, e przypadkowo przesuni to praw
kraw d  raportu poza znacznik 21 cm. W przypadku dosuni cia formantu do prawej
kraw dzi raportu albo jej przekroczenia, automatycznie przesunie si  prawy margines.
Kiedy kraw d  raportu znajdzie si  poza znacznikiem 21 cm, nie b dzie mo na
wydrukowa  ca ej strony na jednej kartce papieru. Pusta strona jest w rzeczywisto ci
praw  cz ci  poprzedniej strony. Aby skorygowa  ten b d, nale y si  upewni , czy
wszystkie formanty znajduj  si  przed znacznikiem 21 cm, a je li nie — przesun
praw  kraw d  raportu przed ten znacznik.

W chwili zamykania raportu Access wy wietli pytanie o nazw .
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Rysunek 9.40.
Uko czony raport
w widoku podgl du
wydruku

Podsumowanie
Raporty s  wa n  integraln  cz ci  wi kszo ci aplikacji Accessa. Bardzo cz sto s
najwa niejszym aspektem aplikacji Accessa i s  ogl dane przez osoby, które nigdy nie
maj  styczno ci z aplikacj  Accessa dzia aj c  w komputerze.

Access oferuje programistom aplikacji doskona e narz dzia do projektowania raportów.
W tym d ugim rozdziale dokonali my przegl du bogactwa tych narz dzi, pokazuj c jedy-
nie namiastk  mo liwo ci mechanizmu projektowania raportów w Accessie obejmuj c
jego zasadnicze zdolno ci.

Przeczytali my o ró nych rodzajach raportów Accessa, dowiedzieli my si , jak korzy-
sta  z kreatora raportów, a nast pnie utworzyli my raport od podstaw. Poznali my rów-
nie  wiele ró nych sposobów dostarczania danych do raportu i wy wietlania w nim da-
nych. W tym rozdziale opisane zosta y tak e techniki tworzenia podsumowa  danych
w raportach.

Do tematyki raportów powrócimy w rozdziale 20., w którym omawiam kilka zaawan-
sowanych technik projektowania raportów.
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Cz  II
Programowanie
w bazach Accessa

W tej cz ci:

 Rozdzia  10. Podstawy programowania w j zyku VBA

 Rozdzia  11. Typy danych i procedury w j zyku VBA

 Rozdzia  12. Model zdarze  Accessa

 Rozdzia  13. Dost p do danych za pomoc  kodu VBA

 Rozdzia  14. Debugowanie aplikacji Accessa

 Rozdzia  15. Korzystanie z makr danych w Accessie

W cz ci II opisujemy nauk  i sztuk  pos ugiwania si  j zykiem VBA (ang. Visual Basic
for Applications), a tak e przedstawiamy pisanie makr. W wi kszo ci zaawansowanych
aplikacji Accessa na du  skal  u ywa si  j zyka programowania VBA, makr lub obu
tych technologii. J zyk VBA zapewnia rozbudowane narz dzia pozwalaj ce wzbogaca
aplikacje o dodatkowe funkcje i mo liwo ci dostosowywania.

W cz ci tej przekonasz si , e VBA to rozbudowany i stosunkowo skomplikowany j zyk
programowania. Je li jeszcze si  nim nie pos ugiwa e , powiniene  dobrze zapozna  si
z rozdzia ami z tej cz ci i wykona  przyk adowe zadania. Celem jest sprawne tworzenie
modu ów VBA i instrukcji w tym j zyku.

Dzi ki rozdzia om z tej cz ci zdob dziesz umiej tno ci potrzebne do p ynnego pisania
kodu w j zyku VBA. Dowiesz si , gdzie taki kod znajduje si  w aplikacjach Accessa,
jak tworzy  instrukcje w j zyku VBA, a tak e jak czy  kod z formularzami i raportami.

Trudno jest przeceni  wag  umiej tno ci programowania w j zyku VBA dla specjalistów
od tworzenia baz danych. Poniewa  j zyk ten jest u ywany w tak wielu ró nych narz -
dziach (takich jak Access, Word, Excel itd.), umiej tno ci te mo na wykorzysta  w licz-
nych zadaniach innych ni  rozwijanie baz danych w Accessie. Ponadto j zyk VBA jest
bardzo podobny do j zyków u ywanych w rodowisku Microsoft Visual Studio. Dzi ki
znajomo ci j zyka VBA z Accessa mo na osi gn  bardzo du o.
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interfejs

klasy, 1013
ODBC, 624
u ytkownika, 79, 711, 942, 947, 1271

internetowa baza danych, 1218
interwa  od wie ania ODBC, 799

J
jawne deklarowanie zmiennych, 434
Jet, Joint Engine Technology, 875
j zyk

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 gwiazdk , 738
ORDER BY, 516, 522
WHERE, 521

klawisze
Alt+Tab, 506
Ctrl+G, 505
Shift+F2, 1014

klepsydra, 900
klucz

g ówny, 65, 119, 148, 158–161, 651, 709
zast pczy, 121
z o ony, 161, 120

obcy, 65
kod

bierny, 897
etykiety, 1064
formantu Rozwini cie, 1067
nieskompilowany, 881
pola wyboru, 1066
przycisku, 1053, 1065
przycisku rozdzielenia, 1069
separatora, 1066
skompilowany, 879
wst ki, 1059, 1062
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kodowanie
bazy danych, 962
znaków, 658

kolejno
pól, 99, 187, 193
sortowania, 191
zdarze , 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 danie, 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 #B d, 781
komunikaty

dla u ytkowników, 936
o b dach, 267, 569, 853, 952, 1123

konfigurowanie
po czenia z serwerem, 1231
ród a danych, 1227

konstruktor wyra e , 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
warto ci, 276

kreator
analizatora tabel, 887
eksportowania tabel, 1154, 1173
formularzy, 299
importowania, 638

importowania HTML, 629, 661
importowania tekstu, 654, 656
korespondencji seryjnej, 670
kwerend krzy owych, 700, 703

czenia arkuszy, 627
masek wprowadzania, 110
odno ników, 96, 1184, 1186
przycisków polece , 425
raportów, 366–373, 378, 749
rozbudowy Accessa, 1243, 1246–1253

kryteria
dla obiektu OLE, 245
jednowarto ciowe, 238
liczbowe, 244
logiczne, 245
wyboru rekordów, 193
wyszukiwania, 919, 920
z o one kwerend, 235
znakowe, 239

kwalifikator ByVal, 980
kwerenda, 49, 54, 173–215

aktualizuj ce, 694, 704
do czaj ce, 704, 707
filtruj ce, 697
funkcjonalne, 703, 709
krzy owe, 672, 699, 702
parametryczne, 922
podsumowuj ce, 687, 693, 698
przekazuj ce SQL, 787
tworz ce tabele, 704, 706
usuwaj ce, 704, 708
z o one, 256

L
liczba

prób aktualizacji, 799
rekordów, 535

linia sprz enia, 203
linie siatki, 283
lista

argumentów, 979
numerowana, 752
obiektów, 460
rozwijana, 725

listy SharePointa, 1131, 1139, 1157
lokalizacja plików, 785

adowanie
modu u, 872
na danie, 872

a cuch po czeniowy, 1223
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cza
do danych, 615
do list, 1176

czenie dynamiczne, 972
czenie si   z zewn trzn  tabel , 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
mcrDzielenieObs ugaB dów, 1096, 1097
mcrKopiaKlientówIProduktów, 1081

akcja Echo, 1082
akcja Klepsydra, 1081
akcja OtwórzKwerend , 1082
akcja UstawOstrze enia, 1082

mcrKopiaKontaktówIPoduktów, 1080
mcrMenuG ówne, 1083
mcrMenuRaportu, 1086, 1087, 1088
mcrRozbudowaneMenuRaportu, 1092

MAPI, 971
mapy bitowe, 892
maski wprowadzania, 110
mened er po czonych tabel, 634, 641
menu

Debug, 568
Plik, 72
podr czne 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

metody obiektu, 1003
miernik zaawansowania, 902
migawka bazy danych, 669
model obiektowy

ADO, 522, 525
DAO, 522, 536

model zdarze , 489
modu , 54, 420, 428, 475, 1210

IntegracjazWord, 830
runtime, 938
VBA, 424

modu y
formularzy i raportów, 430, 439
globalne, 429
klas, 1002, 1005, 1210
standardowe, 430

modyfikowalno  kwerend, 202
modyfikowanie

danych, 185
formantów, 320, 354, 399
formatu tekstu, 356
kluczy g ównych, 201
nag ówka strony, 408
paska narz dzi, 1048
tabeli, 98
warto ci, 274
warto ci w formularzu, 337
w a ciwo ci formularza, 713
wst ki, 1049

morfing formantów, 727
MOSS, Microsoft Office SharePoint Services, 1127
motyw kolorów, 377

N
nadpisywanie, 722
nag ówek

formularza, 354
grupy, 410
raportu, 411, 780

nag ówki
kolumn kwerendy, 702
wierszy kwerendy, 701

nap dy optyczne, 988
naprawa formularza, 906
narz dzia projektowania pól, 85
narz dzie

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

mi dzy polami, 336
po formularzu, 336

nazewnictwo, 81
nazwa

bazy danych, 1223
domy lna bazy, 74
formantu, 328
funkcji, 978
hosta, 1223
kolekcji, 524
modu u klasy, 1005
obiektu, 471
pola, 89, 99
tabeli, 1234
zmiennej, 462, 471
ród a danych, 637, 1229

nieskompilowana baza danych, 909
normalizacja danych, 53, 66, 136, Patrz tak e

posta  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

obliczanie
podatku, 485
podsumowa , 691–693

obs uga
b dów, 422, 849, 1094

blokowania, 800
instrukcje VBA, 855, 859–864
kolekcja Errors, 867
obiekt Err, 857
zdarzenie Error, 865

wielu u ytkowników, 1216
zdarze , 490, 927

ochrona
aplikacji, 1123
bazy danych, 960
danych, 931

ODBC, Open Database Connectivity, 522, 621, 669,
971, 1225

oddzielanie tabel, 1124
odno nik MojaStrona, 1189
odno niki do tabel, 1235
odrzucanie odpowiedzi, 846
od wie anie

arkusza danych, 1237
pól kombi, 722

odwo anie
do biblioteki, 821, 883
do do czonej tabeli, 633
do formantu, 895

ograniczenia
aplikacji, 1168–1170
dla kwerend, 201
do czonych 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 wyra e , 674
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okno
Konwertuj makro, 424, 1104
Kreator odno ników, 1184
kwerendy, 181
Lista pól, 312, 357
Locals, 576, 580
logowania, 1147, 1151

czenie 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 zewn trznych, 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 wywo a , 584
Watch, 578
Watches, 580–583
widoku projektu, 181
W a ciwo ci cza danych, 529
W a ciwo ci projektu, 453
W a ciwo ci sprz enia, 165
wst ki, 1050
Wybierz ród o 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
Domy lne blokowanie rekordów, 798
Filtry tekstu, 1278
Folder programu Outlook, 664

Grupuj wed ug, 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
bie cej bazy danych, 1108
dekompilacji, 908
drukowania, 127, 774–779
grupowania, 368, 743
nawigacji, 1113, 1114
okna dokumentu, 1110
otwierania bazy danych, 788
podsumowa , 370, 688
projektowania kwerend, 684
publikowania raportów, 379
startowe, 941, 956
wiadomo ci, 845
wiersza Podsumowanie, 687
wst ki i paska narz dzi, 1115

operacje
na formantach, 315
na tabelach, 128

operator, 218
And, 227, 248, 255
Between...And, 230
dodawania, 219
dzielenia, 220
dzielenia ca kowitego, 220
In, 230, 248
Is, 231
konkatenacji, 224
Like, 226, 240, 242
mniejszo ci, 223
mniejszo ci lub równo ci, 223
mno enia, 220
modulo, 221
nierówno ci, 222
Not, 229, 722
Not Like, 226
odejmowania, 219
Or, 228, 246, 253
pot gowania, 221
przypisania, 461
równo ci, 222
wi kszo ci, 223
wi kszo ci lub równo ci, 224

operatory
logiczne, 226
a cuchowe, 224
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matematyczne, 218
porówna , 222

optymalne wykorzystanie
formularzy, 891
kwerend, 889
modu ów, 893
raportów, 891
tabel, 887

otwieranie arkusza danych, 265
Outlook, 664, 840

P
pakiet SDK, 974
pami  wirtualna, 953
panel

nawigacji, 945
prze czania, 39, 507, 1121, 1191

parametr
hwnd, 981
LockType, 801

parametry metody Open, 546
partycjonowanie, 1212
pasek narz dzi Szybki dost p, 1047
pasmo, 382
p tle, 444
pierwsza posta  normalna, 137
platforma MOSS, 1127
plik

ImpSta aD ugo .txt, 639
Northwind.accdb, 795
Podzi kowania.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 sta ej szeroko ci pól, 655
tekstowe, 621, 630

tekstowe z ogranicznikami, 652
w kliencie, 786
w serwerze, 785
XML, 607, 657

pobieranie
danych, 840
egzemplarza obiektu, 827
warto ci w a ciwo ci, 959

podformularze, 718
podgl d

wydruku, 292, 376, 396, 772
zmiennych, 580

pod czanie si  do serwera, 1225
podmakra, 1083, 1086
podmakro OtwórzProdukty, 1084
podpis cyfrowy, 967
podpisywanie  projektu, 968
podpowied , 436, 823, 926, 1006
podprogram, 420, 428, 475
podsumowanie, 688, 692, 698, 753

agreguj ce, 695
nieagreguj ce, 695

podzia  strony, 407
pola, 51, 89

nazwa, 89, 99, 189
po o enie, 99
przemieszczanie, 188
przypisywanie typów, 90
rozmiar, 99
typy danych, 90
usuwanie, 98, 189
w a ciwo ci, 101
wprowadzanie opisu, 97
wstawianie, 98, 189
wy wietlanie, 190

pole
identyfikuj ce, 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 Za cznik, 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

po czenie
z baz  danych, 669
z SharePointem, 1154
z SQL Server, 1234
z tabelami, 619

porz dek
fizyczny tabeli, 122
naturalny tabeli, 122

posta  normalna
pierwsza, 1NF, 137
druga, 2NF, 140
trzecia, 3NF, 144

pó ne wi zanie, 822, 824, 826
predykat

ALL, 516
DISTINCT, 516
DISTINCTROW, 517
TOP, 518

prefiksy argumentów, 976
priorytet

logiczny, 232
matematyczny, 231
operatorów, 231
porówna , 232

problemy
z baz  danych, 905
ze sprz tem, 952
ze zgodno ci , 1185
zgodno ci z sieci  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

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
obs ugi b du, 859
obs ugi zdarze , 426, 431, 479, 492–505
sk adowane, 1240
Sub, 420, 428, 475

deklaracja, 478
instrukcje, 478
obszar deklaracji, 478
sk adowane, 1210
symbol zako czenia, 478

w a ciwo ci, 1011, 1016, 1037
Property Get, 1016, 1018, 1019
Property Let, 1016, 1017
Property Set, 1016, 1018

wywo a  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
zdarze , 490

projekt
ogólny systemu, 58
programistyczny, 932

projektowanie
aplikacji, 887, 932
baz danych, 57, 869
formularzy, 66, 714, 720
kwerend, 683
pi cioetapowe, 57
raportów, 59, 371
struktury bazy danych, 48
tabel, 63, 82
wst ki, 1055

prosty indeks, 122
prototyp Declare, 978
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przechwytywanie
b dów, 855, 1123
zdarze , 1032

przegl danie
nazw tabel, 199
raportów, 380
relacji, 169

przegl darka obiektów, 525
przekazywanie argumentu

ByRef, 980
ByVal, 980

prze czanie w a ciwo ci, 722
przemieszczanie

formantów, 768
pola, 188

przenoszenie
elementów makr, 604
formantu, 317
tabel do SharePointa, 1152

przep yw
informacji, 945
sterowania, 593

przestrzeganie integralno ci, 164
przesuwanie

etykiet, 397
formantów, 406
tabel, 204

przetwarzanie
odpowiedzi, 845

automatyczne, 846
r czne, 847

raportów, 779
równoleg e, 1212

przycisk
Aktualizuj, 183
Arkusz w a ciwo ci, 88
Breakpoint, 575
Do cz, 183
Formularz, 297
Indeksy, 88
Klucz podstawowy, 87, 163
Krzy owa, 183
Modu y, 428
Opcje nawigacji, 1114
Poka  tabel , 183
Projekt tabeli, 84
rozdzielenia, 1043, 1068
Step Into, 578
Step Over, 579
Sumy, 1278
Synchronizuj, 1193
Tabela, 84
Typ sprz enia, 165
Uruchom, 182
Usu  wiersze, 88

Utwórz tabel , 183
Widok, 182
Wstaw wiersze, 88, 98
Wybierz, 182
Zarz dzaj odpowiedziami, 843
Zapisz, 183

przyciski
nawigacyjne, 262
wst ki, 1053, 1065

przypisywanie makra, 1078
przyspieszanie pól, 892
publikowanie

aplikacji, 1163
baz, 1275
raportu, 379
w internecie, 1163, 1275
w SharePoincie, 1165, 1181–1191

pu apka, breakpoint, 575
puste

raporty, 760
warto ci, 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
rptTabelarycznyZ y, 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

regu y
hartowania, 931
integralno ci, 169
procedury w a ciwo ci, 1020
sprawdzania poprawno ci, 170
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rejestrator makr, 837–840
rejestrowanie b dów, 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
pomi dzy tabelami, 147
w bazie danych, 40

relacyjna baza danych, 52, 669, 1218
r czne 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
równoz czenie, equi-join, 165, 205, 210

S
scalanie

bazy danych, 905, 906
z dokumentami Worda, 669

SDK, Software Development Kit, 974
sekcja, 382

nag ówka grupy, 385
nag ówka raportu, 384
nag ówka strony, 385
stopki grupy, 386
stopki raportu, 386
stopki strony, 386
szablonów, 71
szczegó ów, 385, 410

sekcje
modu u, 434
raportu, 382

sekwencje zdarze , 503, 504
selektor formularza, 344
separator, 653, 1066
serwer

SQL Server, 1232
WSS, 1129

serwerowe systemy operacyjne, 1205

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
s owa kluczowe, 419
s owo 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

czy, 640
poprawno ci, 170
poprawno ci danych, 90, 961
poprawno ci rozbudowy, 1252
poprawno ci typów, 267
wolnej pami ci, 952
zgodno ci, 1183, 1194

sprz enie
automatyczne, 206
wewn trzne, 210, 519, 520
zewn trzne, 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
sta a acSysCmdInitMeter, 951
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sta a szeroko  pól, 655
sta e MsgBox, 949
standard ANSI SQL-92, 512
status usuni cia rekordu, 552
sterowanie wst kami, 945
sterownik ODBC, 1228
stopka formularza, 354
stos wywo a , Call Stack, 584
stosowanie

funkcji w kwerendach, 238
komórki Lub:, 247
listy warto ci, 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
Podzi kowania.dotx, 835

szablony SharePointa, 1132, 1155
szybko

dzia ania aplikacji, 1169
bezwzgl dna, 885
postrzegana, 898

dzia ania procedur, 895
przetwarzania danych, 894
znajdowania danych, 897

szyfrowanie bazy danych, 962, 963

ledzenie
rekordów, 548
warto ci zmiennych, 574

rodowisko
Accessa 2010, 76
runtime, 931, 939
SharePoint, 609

T
tabela, 39, 47–50, 54, 262, 1276

Importuj b dy, 666
Klienci, 51, 86
Produkty, 50
tblErrorLog, 955
tblKategorie, 41
tblKlienci, 41, 51, 97, 116, 156
tblPozycjeTransakcji, 40, 199
tblP atno ciTransakcji, 41
tblProdukty, 41, 155
tblProduktyRejestrOperacji, 600
tblTransakcje, 40, 156
tblZamówieniaKsi ek, 143
USysRibbons, 1058, 1061

tabele
Accessa, 135
dodawanie, 204
do czone, 1234
jako listy, 1176
lokalne, 75

cz ce, 153
po czone, 1237
przestawne, 347
przesuwanie, 204
tabela-dziecko, 160
tabela-rodzic, 160
tymczasowe, 1211
usuwanie, 204
zewn trzne, 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
czy, 634

po czenia, 1231
projektu raportu, 408

t o, 730
transakcja DAO, 787
transakcje, 39, 63, 67, 787
tryb

bezpieczny, 966
otwierania bazy danych, 788, 797
podgl du wydruku, 421
projektu, 421
runtime, 714, 727, 961

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/ac10bi
http://helion.pl/page354U~rf/ac10bi


1300  Access 2010 PL. Biblia

tryb
uwierzytelniania, 1230
zast powania, 275

tryby widoków, 421
trzecia posta  normalna, 144
tworzenie

aliasów, 683
aplikacji wielodost pnych, 783
bazy danych, 48, 72, 134
egzemplarza obiektu, 825
formantów obliczeniowych, 358
formantów pola tekstowego, 393
formularza Accessa, 1191
formularza niezwi zanego, 812
formularza zwi zanego, 345
formularzy, 295–329
funkcji, 422, 481, 485
ikony programu, 940
iloczynu kartezja skiego, 213
interfejsu u ytkownika, 1222
klucza g ównego, 120, 163
kodu, 425
kryteriów wyszukiwania, 919
kwerend, 180

aktualizuj cych, 705
dla wielu tabel, 198
do czaj cych, 707
krzy owych, 699
parametrycznych, 922
podsumowuj cych, 687
usuwaj cych, 708

list numerowanych, 752
list SharePointa, 1138
listy z tabeli, 1149, 1151
makr, 589, 601, 1076
makra osadzonego, 1100
metod, 1007
miernika zaawansowania, 902
modu u, 432
motywu, 375
nag ówka, 402
nag ówka raportu, 411
nowej listy, 1157
obiektów, 423, 1009
odwo a , 821
odwo a  Automatyzacji, 821
odwo a  bibliotecznych, 883
okna dialogowego, 925
pancernych formularzy, 960
procedur, 435, 476
procedur Sub, 477
procedur zdarze , 492
programów, 426
raportów, 365, 387, 741, 752

raportu w widoku projektu, 389
relacji, 163
sprz e , 204
tabel, 69, 80
tabeli tblKlienci, 97
warto ci klucza g ównego, 159
wiadomo ci e-mail, 841–844
widoku na serwerze, 1238
wielu tabel, 53
wi zów integralno ci, 167
w asnych zdarze , 1030
w a ciwo ci, 1024
w a ciwo ci produktu, 1005
wska nika post pu, 950
wst ki, 1052
wydajnych indeksów, 887
wyra enia, 410
wyra e  podsumowuj cych, 698
z o onych kluczy g ównych, 121
z o onych kryteriów, 235
zmiennej, 463
ród a danych, 1226

typ danych, 90, 100, 894
Autonumerowanie, 95, 651
Data/Godzina, 95, 105, 106
Hiper cze, 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
Za cznik, 96, 131

typy danych
Accessa, 469, 1256–1258
SharePointa, 1152
SQL Server, 1254, 1258
w C, 975
w VBA, 468, 975
xBASE, 666
zewn trznych, 614, 616

typy
eksportu, 643
formantów, 307, 727,
formularzy, 296, 301
importu, 643
kwerend, 177
kwerend funkcjonalnych, 704
modu ów, 429
obiektów, 772
obiektów SQL Server, 1235
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operatorów, 218
procedur w a ciwo ci, 1016
raportów, 362
relacji, 148
sprz e , 209, 518
szybko ci, 885
witryn SharePointa, 1132
z cze , 165
zdarze , 490, 493
ród a danych, 1228

U
uchwyt

do aplikacji, 825
przesuwania, 397

udost pnianie
aplikacji, 938
obiektów, 819

uk ad
arkusza, 285
formularza, 300, 354
raportu, 365, 371, 389

ukrywanie
formularzy, 772
kolumn, 285
pól, 680
sekcji, 405

upraszczanie
makra, 1091, 1093
zada , 1013

uruchamianie
aplikacji, 939
funkcji, 476
kwerend funkcjonalnych, 708
makra, 1077
procedury, 476

us ugi
Access Services, 1166
SharePoint Services, 1163, 1283

ustawianie
warto ci w a ciwo ci, 958
opcji drukowania, 774

usuwanie
formantów, 323, 395
hase , 964
nag ówków, 405
pól, 98, 189
rekordów, 278, 552, 556

powi zanych, 554
z tabel podrz dnych, 168

relacji, 169
sprz e , 209
tabel, 129, 204

wst ek, 1073
zmiennych tymczasowych, 1094

u ywanie, Patrz stosowanie, 238

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

W
warstwa, 1214
warto ci w a ciwo ci, 52, 958, 1019
warto ciowanie, evaluation, 218
warto

klucza g ównego, 159
Nothing, 829
Null, 156, 250

warunek, 1086
wczesne wi zanie, 821–823
wiadomo  e-mail, 840
wi zanie

danych, 148
zmiennych obiektowych, 822

widok, 1211
arkusza danych, 51, 1277
formularza, 332
Office Backstage, 71
uk adu raportu, 381
w bazie SQL Server, 1238

wielko  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
w asno ci

arkuszy danych, 290
rodowiska Accessa, 79

w a ciwo ci
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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w a ciwo ci
kolekcji, 447
kwerend, 684–686
obiektu, 524, 1002
obiektu Application, 956
pól, 101
projektu, 452–454, 572
sprz enia, 207
startowe, 957
tabeli tblKlienci, 116
typów liczbowych, 94
widoku, 632
wst ki u ytkownika, 1061

w a ciwo
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
Interwa  czasomierza, 899
Kompresja Unicode, 102
Maska wprowadzania, 102, 109
Miejsca dziesi tne, 102
NoMatch, 919
Nowe warto ci, 101
ProductID, 1022
RecordCount, 535
RecordsetClone, 918
Regu a spr. poprawno ci, 102, 111
RowSource, 714
Rozmiar pola, 99, 101
SourceTableName, 635, 638
Tab Stop, 720
Tag, 812
Tagi inteligentne, 103
Tekst regu y spr. poprawno ci, 102, 112
Tryb IME, 102
Tryb zdania edytora IME, 102
Typ formantu, 117
Tytu , 102, 111, 344
Visible, 714, 751, 835
Warto  domy lna, 102
Web Display Form, 1194
Widok domy lny, 346
Wymagane, 102, 113
Zerowa d . dozwolona, 102, 113

ród o formantu, 484, 812
ród o 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
wska nik post pu, 900–904, 950
wspó u ytkowanie danych, 1145
WSS, Windows SharePoint Services, 1129
wstawianie

ilustracji, 837
pola, 98, 189
rekordu, 553

wst ka, 78, 1039, 1041
arkusza danych, 263
MiniAuta, 1046
Narz dzia g ówne, 333
niestandardowa, 1052, 1073
pakietu Office, 1042
Projektowanie, 1086
Projektowanie kwerendy, 182
Tworzenie, 1076
u ytkownika, 1045, 1062
z formantami dla sieci Web, 1191

wybór
do czanych list, 1147
klucza g ównego, 119, 159, 161
rekordów

kryteria innych typów, 195
kryteria tekstowe, 194

tabel z bazy, 1233
uk adu  formularza, 300

wyciek pami ci, 906
wydajno  sieci, 784
wygl d

aplikacji, 1118
do czonej listy, 1148
do czonej tabeli, 1155
pliku ADP, 1255

wykaz akcji, 593
wykonywanie zdarze , 1031
wykres przestawny, 347
wykrywanie nieskompilowanej aplikacji, 910
wy czanie makr, 967
wymuszanie przestrzegania integralno ci, 164, 166
wynik dzia ania kwerendy, 176, 194
wyra enia podsumowuj ce, 698
wyra enie, 218, 689
wyrównywanie

danych w kolumnach, 284
formantów, 318
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WYSIWYG, 342
wyszukiwanie

danych, 914
informacji w tabeli, 143
rekordów, 678
warto ci, 272

wy wietlanie
formularza, 346
kalendarza, 826
komunikatów, 937
liczby rekordów, 678
podpowiedzi, 436, 823, 926, 1006
pól, 190
raportów, 770
rekordów, 185, 193, 279
wska nika post pu, 904

wywo ania API, 978, 981
wywo anie zwrotne, 1052, 1057
wywo ywanie

funkcji, 476, 483
procedur, 477

wyzwalacze, 1241, 1249

Z
zabezpieczanie

kodu VBA, 965
makr, 966

zabezpieczenia, 1282
zak adka, 1054

Editor, 451, 561
Odno nik, 117
Projektanci obiektów, 683
Projektowanie, 87, 592
Tworzenie, 83
Zdarzenie, 491

za cznik, 131
zamienianie warto ci, 277
zamykanie egzemplarza obiektu, 829, 836
zapisywanie, 128

formularza, 306
kroków importowania, 647
kwerendy, 197
makr, 423, 607
modu u, 437
raportów, 381
rekordu, 267, 286, 342

zaplecze, 1209
zarz dzanie

aplikacj , 422
danymi, 1136, 1137
interfejsem klasy, 1013
odpowiedziami, 843
systemami bazodanowymi, 1162

wst kami, 1046, 1072
za cznikami, 131

zasi g 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
u ytkownika, 1030, 1032–1035
w Accessie, 1029
zwi zane z danymi, 496, 591
zwi zane 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 usuni ciu, 599
Po wstawieniu, 600
Po zmianie, 599
Przed usuni ciem, 599
Przed zmian , 598
Przy klikni ciu, 1078

zewn trzne ród a danych, 615
zliczanie

pól wyboru, 720
rekordów, 676

z czenie
wewn trzne, 205
zewn trzne, 165, 208, 211
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zmiana
czcionki, 282
kolejno ci pól, 279
nazw pól, 681
nazwy pola, 99
nazwy tabel, 128
po o enia pola, 99
po o enia pól, 187
rozmiaru formantów, 316
rozmiaru kolumn, 188
rozmiaru pola, 99
rozmiaru sekcji, 392, 405
struktury tabeli, 98
szeroko ci pól, 280
tekstu, 992
typu danych, 100
typu formantu, 323
uk adu formularza, 354
w a ciwo ci formantu, 326
wysoko ci rekordów, 281

zmienna, 420, 461
zmienne

globalne, 466
lokalne, 466
obiektowe, 821, 822, 895
publiczne, 1006
tymczasowe, 1089, 1093
typu String, 894

znak
$, 894
ampersand, 225
gwiazdki, 515
kontynuacji, 429, 459
krzy yka, 240, 572
plusa, 225
podkre lenia, 429
rednika, 522

wykrzyknika, 241
wypunktowania, 756
zapytania, 240, 575

zwi kszanie
szybko ci, 885
wydajno ci, 873

zwijanie elementów makr, 607
zwracanie nazwy okna, 992

ród o
danych, 1226

kwerendy krzy owej, 701
ODBC, 624, 637

ród o formantów, 812, 915
ród o rekordów, 345, 1214
ród o wiersza, 892
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