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Rozdzia  12.

Zarz dzanie dodatkami
Dawid Borycki

Publikacja i instalacja
Po zaimplementowaniu dodatku przychodzi czas na jego publikacj  i udost pnienie lub
sprzeda  osobom trzecim. Proces publikacji dodatku przedstawi  na przyk adzie zaim-
plementowanej w poprzednim rozdziale aplikacji Kalendarz. Przedstawione tu proce-
dury s  jednakowe dla pozosta ych aplikacji pakietu Microsoft Office.

W celu opublikowania dodatku Kalendarz nale y wykona  poni sze czynno ci.

 1. Otwórz projekt aplikacji Kalendarz.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj  Kalendarz i z menu kontekstowego
wybierz opcj  Publish… (rysunek 12.1).

 3. W kreatorze Publish Wizard, w polu Specify the location to publish this
application zdefiniuj cie k  docelow , np. D:\ (rysunek 12.2), a nast pnie
kliknij przycisk z etykiet  Next >.

 4. W kolejnym kroku kreatora zaznacz opcj  From a CD-ROM or DVD-ROM
(rysunek 12.3) i kliknij przycisk z etykiet  Next >.

 5. W ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk z etykiet  Finish. Spowoduje to,
e pliki instalatora (setup.exe i Kalendarz.vsto) zostan  skopiowane do katalogu

wskazanego w punkcie 2.

W celu instalacji dodatku na komputerze klienckim wystarczy na nim uruchomi  plik
setup.exe.
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154 Cz  I  Visual Studio Tools for Office

Rysunek 12.1. Menu kontekstowe projektu Kalendarz z zaznaczon  opcj  Publish…

Rysunek 12.2. Konfigurowanie cie ki docelowej dla publikowanej aplikacji
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Rozdzia  12.  Zarz dzanie dodatkami 155

Rysunek 12.3. Wybór sposobu instalacji dodatku

Usuni cie lub wy czenie dodatku
Procedur  usuni cia (odinstalowania) dodatku z aplikacji pakietu Microsoft Office 2013
przedstawi  na przyk adzie aplikacji Excel i dodatku Kalendarz. Proces ten wygl da
tak samo w pozosta ych aplikacjach pakietu Office 2013.

Deinstalacja aplikacji Kalendarz w Excelu 2013 polega na wykonaniu poni szych
czynno ci.

 1. Otwórz aplikacj  Excel 2013.

 2. Kliknij menu Plik/Opcje. Spowoduje to otwarcie okna Opcje programu Excel
(rysunek 12.4).

 3. Kliknij tam zak adk  Dodatki, a nast pnie ze znajduj cej si  na samym dole
listy Zarz dzaj wybierz opcj  Dodatki COM i kliknij przycisk z etykiet
Przejd ….

 4. W oknie Dodatki COM (rysunek 12.5) zaznacz aplikacj , któr  zamierzasz
odinstalowa , i kliknij przycisk z etykiet  Usu . Spowoduje to deinstalacj
wybranego dodatku.

Kreator z rysunku 12.5 umo liwia równie  konfigurowanie dodatków, co oznacza, e za
pomoc  pól wyboru mamy mo liwo  wskazania, który z dodatków ma by  urucha-
miany razem z dan  aplikacj  pakietu Microsoft Office 2013. Umo liwia to w czanie
i wy czanie dodatków zale nie od potrzeb.
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156 Cz  I  Visual Studio Tools for Office

Rysunek 12.4. Dodatki aplikacji Excel

Rysunek 12.5.
Dodatki COM
aplikacji Excel

Podsumowanie
Ten rozdzia  ko czy cz  ksi ki o technologii Visual Studio Tools for Office. Materia
obejmowa  zagadnienia podstawowe (np. formatowanie czcionki) oraz zagadnienia red-
nio zaawansowane i zaawansowane (np. integrowanie tych aplikacji z zewn trznymi ró-
d ami danych). Wszystkie przyk ady przedstawione w tej cz ci ksi ki dotyczy y apli-
kacji Word 2013 i Excel 2013, które s  najcz ciej wykorzystywane. W analogiczny
sposób projektuje si  dodatki dla pozosta ych aplikacji pakietu Microsoft Office 2013
z wykorzystaniem VSTO.
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S
Single-Threaded Apartment, 14
sprawdzanie pisowni i gramatyki za pomoc

biblioteki VSTO, 59–61
STA, Patrz Single Threaded Apartment
strategia

code-first, 85
database-first, 85
model-first, 85

strategie tworzenia warstwy dost powej
w ADO.NET.EF, 85

struktura projektu aplikacji-dodatku dla pakietu
MS Office 2013, 254

struktura widoku Home aplikacji dla pakietu MS
Office 2013, 255

synchronizacja pól formularza ze ród em danych
(VSTO), 94–97
dynamiczne tworzenie pól formularza, 95
wstawianie rekordów, 95

szablon
aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 258
projektu aplikacji-dodatku dla pakietu MS

Office 2013, 251–54
projektu dodatku do skoroszytu, 115–17
Word 2013 Add-in, 68

szeregowanie, 13

Kup książkę Poleć książkę

http:/helion.pl/page354U~rt/of21pp
http:/helion.pl/page354U~rf/of21pp


302 Skorowidz

rednia harmoniczna, 227

T
ThisApplication.cs, 24
ThisDocument.cs, 24
tworzenie

dodatków na poziomie aplikacji Word
definiowanie interfejsu u ytkownika, 69
przygotowanie ród a danych, 71–75
scalanie dokumentu, 80–84
tworzenie tre ci dokumentów, 75

korespondencji seryjnej w VBA, 205
scalanie, 213–16
tworzenie pól, 209–13

makra, 160–61
makra bez nagrywania, 170–71
modu u ledzenia zmian w Excelu, 138
okien dialogowych (VBA), 167–69
opisu w asnych funkcji VBA, 222–24
panelu zada  aplikacji Excel (VSTO), 131–35
procedur zdarzeniowych w VBA, 202
projektu aplikacji dla pakietu MS Office 2013,

251–54
projektu aplikacji-dodatku dla pakietu MS

Office 2013 z pobieraniem danych z
serwisów zewn trznych, 283–87

przycisku w aplikacji-dodatku dla pakietu MS
Office 2013, 261

warstwy dost powej do bazy danych
Northwind, 85–88

wi zania, 276–77
w asnych funkcji w VBA, 217–19
w asnych kontrolek w VBA, 219–22
wst ki, 71

tworzenie i edytowanie wykresów (VSTO), 121–23

U
ukrywanie

komponentów przed wydrukiem dokumentu
(VSTO), 52–54

komponentów Windows Forms, 49–52
uruchamianie makra, 165
usuwanie

makra, 248
rekordów (VSTO), 91–94

V
VBA, Patrz Visual Basic for Applications
Visual Basic for Applications, 11, 159
Visual Studio Tools for Office, 11
VSTO, Patrz Visual Studio Tools for Office

W
web serwer, 262
wi zanie

macierzowe, 275
Matrix binding, 275
tabelaryczne, 275
Table binding, 275
Text binding, 275–76

w a ciwo
Size (C#), 50
Visible (C#), 49

Word Object Model, 24–25
wstawianie i formatowanie tekstu oraz zak adki

w dokumencie (VBA), 171–74
wstawianie

nag ówka (VSTO), 39–41
tabeli (VSTO), 41–43
tabeli (VBA), 177–79
tre ci dokumentu (VSTO), 39–41
wykresów (VBA), 183–87

wst ka
modyfikacja, 123–28
ukrywanie zak adek wst ki Excela, 128

wst ka menu, 67
wykorzystanie wbudowanych funkcji Worda w VBA

tworzenie komentarzy, 197–99
ukrywanie tekstu, 195–97
wstawianie grafiki WordArt, 199–202
wstawianie rysunku, 202
wyszukiwanie i zamiana tekstu, 194–95

wy cig, 14

Z
zakleszczenie w tków, 14
zak adki, 34
zarz dzanie dodatkami

publikacja i instalacja, 153–55
usuni cie lub wy czenie dodatku, 155–56
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zarz dzanie dokumentami Word 2013 z poziomu
biblioteki VSTO, 56
nag ówki i stopki, 59
otwieranie dokumentu, 56–58
tworzenie dokumentu, 56–58
w czanie/wy czanie ochrony dokumentu,

61–63
wysy anie dokumentu, 61–63
zamykanie dokumentu, 56–58
zapisywanie dokumentu, 57

zdarzenie
DocumentSelectionChanged (JavaScript), 272,

274
ready (JavaScript), 257

zmienna
Globals (C#) , 120
missing (C#), 55
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