
Makrode koostamine

Makrode abil Access lubab automaatselt korrata erinevaid tegevusi ning seega tarbija ei 
pea kirjutama keerukaid programmi mooduleid. Makro on samasugune Accessi objekt, 
nagu tabel, päring, vorm ning koostatakse selleks, et automaatselt täita teatud tegevusi 
või nende kogumeid. Iga Accessi korraldust nimetatakse  makrokäsuks. Accessis on 53 
makrokäsku. Kasutades makrosid grupiliste operatsioonide sooritamiseks, saame kokku 
hoida aega ja jõudu. Makrod võimaldavad täita järgmisi ülesandeid:

- alustada koos tööd päringutega ja aruannetega
- avada üheaegselt mitu vormi ja / või aruannet
- kontrollida andmete sisestamise õigsust vormi täitmisel
- täita tegevus peale makronupule vajutamisel

Makro moodustamise akna avamiseks 
- minna lehel Macros ning valida  New. Avaneb makro moodustamise aken

Antud aken koosneb kahest  veerust  Action,  kust  saab valida makrokäsu ja  Comment, 
kuhu  saab  kirjutad  märkused  antud  makro  kohta.  Valides  Query   menüüst   Macro 
Names,   avaneb  lisaväli,  kuhu  saame  kirjutada  makro  nime.  Makro  võib  koosneda 
mitmest erinevast nimest, mis võivad sisaldada erinevaid makrokäske.
Valides  soovitud  makrokäsu,  avaneb all  vastava  makrokäsu  argumentide  aken  Action 
Arguments).
Näiteks soovime makro abil avada ekraanivormi. Selleks valime  Action alt makrokäsu 
Open Form. Saame  järgmise akna
Aknasse  Form Name valida soovitav vorm. Aknas  View saame määrata, kuidas vorm 
avaneb (Form – vormi kujul;  Design   -  redigeerimisaknasse;  Print Previewi  – prindi  
vaatlusaknasse; Datasheet – tabelina).
Where Condition – saame ära määrata tingimused vormi avanemisel. Akna paremal pool 
asuva kolme punktiga nupu abil avatakse valemi moodustamise aken. 
Data Mode  aknas saame määrata andmete kasutamise: Add  - lubab lisada;  Edit – lubab 
korrigeerida; Read Only  - andmed on ainult vaatluseks.
Window Mode  aknas saab ära määrata vormi avanemise kuju:  Normal  - vorm avaneb 
normaalsuuruses;  Hidden –   vorm on peidetud kujul;  Icon   -  vorm avaneb ikoonina: 
Dialog – vorm avaneb dialoogiaknana.
Igale makrokäsule on temale omased argumentide loetelu.
 

Menüüde koostamine

Accessis on võimalik koostada menüüd kolmel viisil:
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- Vormina, kasutades makrosid
- Switchboard tüüpi menüü
-

Vormil asetsev menüü
Vormil asetseva menüü koostamiseks koostame menüü, kus on valiku nupud  Vorm, 
Aruanne, Lipik  ja Väljumine.
Vormi, lipiku ja aruande jaoks koostame makrod.
Vormi  makro koostamiseks liigume makrode lehele (Macros) ning valime sealt New.
Action  veerust valime valliku Open Forms
Aknast Form Name valime soovitud vormi. Järgnevatest akendest saame muuta 
väljastuse korral vormi teatud omadusi.
Aruande ja lipiku makro moodustamine toimub analoogselt vormi makro omadusega. 
Mõlema korral tuleb valida Action Open Report.  Aknasse Report Name valida vastavalt 
kas aruande või lipiku nimi. View  aknas valida Print Prewiev
Järgnevalt moodustame tühja vormi. Valides vormi lehe alt Forms/New/Design View.
Vormi ühegi tabeliga ei seo. Muudame ära vormi omadused Record Selectors –No,
Navigations Buttons –No, Dividing Lines – No. Anname vormile nime  “Menüü”: 
omadus -  Caption  
Järgnevalt paigutame vormile objekti Command  Button.
Selleks, et kasutada nupu all makrot, valime Categories  aknas valiku Mscellanecus ning 
aknast  Actions Run Macro
Järgnevast aknast valid soovitud makro ning seejärel Nect>
 Järgnevalt valda, kas soovime kasutada nupul pilti või teksti. Paigutame nupule teksti 
Vorm  ja valida Next>
Edasi saame ande nupu moodulile nime. Anname sama nime tegevusega Vorm ning 
valime nupu Finish
Järgnevalt võime  nupu kirja omadusi muuta vastavalt oma soovidele.
Analoogselt tuleb koostada nupud ka aruande ja lipiku väljastamiseks. Väljumise jaoks 
valime nupu korral korralduse Form Operations / Close Form
Järgnevalt tuleb kontrollida oma moodustatud menüü tööd.
Kui menüü töötab, siis saame eemaldada vormi omadustest nupud, mis asetsevad vormi 
paremal üleval nurgas (vormi miniseerimine, suurendamine ja sulgemine). Selleks tuleb 
muuta vormi omadused:
Close Button – No, Min Max Buttons – None.
Saame järgmise vormimenüü
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 Switchbord tüüp menüü

Nupu lisamine

Valida  File / Options / Gustomize Ribbon 
Valida All Comands ning  sealt Switshboard  Manager
Minna parempoolsesse aknasse Main Tabs  valikule Database Tools  ning teha sinna uus 
grupp valides altNew Group.  Antud grupp nimetada ümber ja lisada Gustomize Ribbon 
valik Add.  Sulgeda antud aken OK.

Menüü koostamine

Menüü koostamiseks valida  Databases Tools / Switshboard  Manager
Kui antud tüüpi  objekti pole loodud, siis küsitakse kas soovtakse luua. Vastata Yes.

Close – suletakse Switchboard Manager
New -  luuakse uus valik
Edit -  saab korrigeerida märgistatud valikut
Delete – kustutatakse valitud valik
Make Defalt – märgistatud valik muudetakse vaikimisi valituks

Moodustame uue valiku Peamenüü, valides New
Järgnevalt saame lisada Swithboard menüüsse lisada  oma valikud, valides avanevast 
aknast korralduse New
Antud aknas saame muuta loodud valikute asukohta korraldustega Move Up -  tõstab 
ülespoole; Move Down -  liigutab valikut allapoole; Delete -  kustutab valiku; Edit -  
lubab valikut redigeerida.
Valides New -  avaneb aken
Aknasse Text tuleb sisestada valiku nimi
Command  aknasse Command valida sooritatav tegevus avanevast aknast

- Goto Switshboard – minnakse üle järgmise menüüakna valikutele (alamenüüsse)
- Open Form in Add Mode -  avatakse vorm sisestuseks
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- Open Form in Edi Mode -  avatakse vorm korrigeerimiseks
- Open Report –  avatakse vorm
- Design Application –  avatakse aplikatsioon redigeerimiseks
- Exit Application –  suletakse Switchboard
- Run Macro –  täidetakse vorm
- Run Code – täidetakse kood

Alumise akna valikud sõltuvad, milline oli käsuakna  (Command) akna valik
- - Switchboard aknas valida kuhu antud korraldus kuulub, kui oli valitud 

alammenüüsse minek.
- Form  korral saab alumisest aknast valida vorme 
- Report  korral saab valida aruandeid
- Macro  korral makrosid
- Code  korral funktsioone
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Avatava vormi määramine

Valida File / Option /Current Database

Aknast Display Form  valida soovitud ekraanivorm
Application Icon aknasse saame valida oma Access andmebaasi ikooni failinime

Nupu Nacigation Options  alt saame määrata milliseid objekte me saame näha.
Kui eemaldada valikult Display Navigation Pane  ei näidata Accessi objektide paneeli.
Allow Full Menus   valiku mitte valimisel ei näidatakogu menüü korraldusi ja Allow 
Default Shortcout Menus  miite valimise korral ei ole kiirmenüüd.
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