
Vormid

Vorm on andmebaasiobjekt, mille abil saab luua andmebaasirakenduse kasutajaliidese. Seotud 
vorm on vorm, mis  on otse  seotud andmeallikaga (nt  tabeli  või  päringuga)  ja  mida  saab 
kasutada selle allika andmete sisestamiseks, muutmiseks või kuvamiseks. Teise võimalusena 
saab  luua  sidumata  vormi,  mis  pole  otseselt  andmeallikaga  lingitud,  kuid  millel  on 
sellegipoolest rakendusega töötamiseks vajalikud nupud, sildid või muud juhtelemendid. 

Selles  artiklis  keskendutakse  peamiselt  seotud  vormidele.  Seotud  vormide  abil  saate 
reguleerida oma andmetele juurdepääsu (nt seda, millised väljad või read kuvatakse). Näiteks 
võivad  teatud  kasutajad  vajada  ainult  väikest  osa  välju.  Pakkudes  neile  ainult  vajalike 
väljadega vormi,  muudate  andmebaasi  kasutamise  nende jaoks  hõlpsamaks.  Vormile  saate 
sagedamini kasutatavate toimingute automatiseerimiseks lisada ka käsunuppe jm funktsioone.

Seotud  vorme  võib  võrrelda  akendega  –  nende  kaudu  näevad ja  kasutavad  inimesed  teie 
andmebaasi. Tõhus vorm kiirendab andmebaasi kasutamist, kuna vajaminevat ei pea otsima. 
Visuaalselt  pilkupüüdev  vorm teeb  töötamise  andmebaasiga  meeldivamaks  ja  tõhusamaks 
ning aitab vältida valede andmete sisestamist.

 MÄRKUS.   Eeldagem, et olete tabeli (või ühel või enamal tabelil põhineva päringu) juba 
loonud ja soovite andmete vaatamiseks või töötlemiseks luua vormi.  

Vormi loomine vormitööriista abil

Vormitööriista  abil  saate  luua  vormi  ühe  hiireklõpsuga.  Selle  tööriista  abil  paigutatakse 
vormile kõik alusandmeallika väljad. Uue vormi saate kohe kasutusele võtta. Vormi saate ka 
paigutus- või kujundusvaates oma vajaduste järgi kohandada.

Uue vormi loomine vormitööriista abil
1. Klõpsake  navigeerimispaanil  tabelit  või  päringut,  mis  sisaldab  vormil  kuvatavaid 
andmeid.

2. Klõpsake menüü Loo (Create) jaotises Vormid (Forms) nuppu Vorm (Form).

Access  loob  vormi  ja  kuvab  selle  paigutusvaates.  Paigutusvaates  saate  teha 
kujundusmuudatusi  vormil,  kus  samaaegselt  on  kuvatud  andmed.  Näiteks  saate  vajaduse 
korral andmete mahutamiseks reguleerida tekstiväljade laiust.

Kui Access leiab üksiku tabeli, mis on vormi loomisel kasutatud tabeli või päringuga üks-
mitmele seoses, lisatakse vormile seotud tabelil või päringul põhinev andmeleht. Näiteks kui 
loote lihtsa vormi, mis põhineb tabelil Töötajad, ja tabelite Töötajad ning Tellimused vahel on 
määratletud üks-mitmele seos, kuvatakse andmelehel kõik tabeli Tellimused kirjed, mis on 
seotud  tabeli  Töötajad  praeguse  kirjega.  Kui  teil  enam andmelehte  vaja  pole,  saate  selle 
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vormilt  kustutada.  Kui  vormi  loomisel  kasutatud tabeli  või  päringuga üks-mitmele  seoses 
olevaid tabeleid on mitu, siis vormile andmelehti ei lisata.

Tükeldatud vormi loomine vastava tööriista abil

Tükeldatud  vorm  kuvab  andmed  samaaegselt  kahes  eri  vaates –  vormivaates  ja 
andmelehevaates. 

Tükeldatud vorm erineb vormi/alamvormi kombinatsioonist selle poolest, et kaks vaadet on 
ühendatud  sama andmeallikaga  ja  pidevalt  omavahel  sünkroonitud.  Välja  valimisel  vormi 
ühes  osas  valitakse  sama  väli  ka  vormi  teises  osas.  Mõlemas  osas  saate  andmeid  lisada, 
redigeerida  ja  kustutada  (eeldusel,  et  kirjeallikas  on  värskendatav  ja  te  pole  selliseid 
toiminguid vormil keelanud).

Tükeldatud  vormidega  töötamine  pakub  teile  mõlema  vormitüübi  eeliseid  ühel  vormil. 
Näiteks  saate  vormi  andmelehevaadet  kasutada  kirje  kiireks  leidmiseks  ja  seejärel  kirje 
vormivaate abil kuvada ja seda redigeerida.

Tükeldatud vormi loomiseks tükeldatud vormi tööriista abil tehke järgmist.

1. Klõpsake  navigeerimispaanil  tabelit  või  päringut,  mis  sisaldab  vormile  kaasatavaid 
andmeid, või avage tabel või päring andmelehevaates.

2. Klõpsake menüü Loo (Create) jaotises Vormid (Forms) nuppu Tükelda vorm.

Access loob vormi ja kuvab selle paigutusvaates. Paigutusvaates saate muuta vormi andmete 
kujundust kuvamise ajal.  Näiteks saate vajadusel reguleerida tekstiväljade suurust,  et  kõik 
andmed ära mahuks.  

Mitut kirjet kuvava vormi loomine vastava tööriista abil

Vormi tööriista abil loodud vormil kuvatakse korraga üks kirje. Kui soovite sellist vormi, mis 
on paremini kohandatav kui andmeleht ja kus kuvatakse mitu kirjet, kasutage tööriista Mitu 
üksust.

1. Klõpsake  navigeerimispaanil  tabelit  või  päringut,  mis  sisaldab  vormil  kuvatavaid 
andmeid.

2. Klõpsake menüü  Loo (Create) jaotises  Vormid (Forms) nuppu  Veel vorme (More 
Forms) ja seejärel käsku Mitu üksust (Multiple Items).

Access loob vormi ja kuvab selle paigutusvaates. Paigutusvaates saate muuta vormi andmete 
kujundust kuvamise ajal. Näiteks saate reguleerida tekstiväljade suurust, et kõik andmed ära 
mahuks.  

Tööriista Mitu üksust kasutamise tulemusena loob Access vormi, mis sarnaneb andmelehega. 
Andmed on korraldatud ridadesse ja veergudesse ning korraga kuvatakse mitu kirjet. Siiski on 
mitme üksusega vormil  rohkem kohandamissuvandeid kui  andmelehel  (nt  võimalus lisada 
graafikaelemente, nuppe ja muid juhtelemente).  

Vormi loomine vormiviisardi abil
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Vormil  kuvatavate  väljade  valimiseks  saate  erinevate  eelmainitud  vormiloomistööriistade 
asemel  kasutada  ka  vormiviisardit.  Saate  ka  määratleda,  kuidas  andmed  rühmitatakse  ja 
sorditakse, ning kasutada mitme tabeli või päringu välju (juhul kui määrasite eelnevalt tabelite 
ja päringute vahelised seosed). Lisateavet seoste loomise kohta leiate praeguse artikli jaotise 
Vt ka linkide kaudu.

1. Klõpsake menüü Loo (Create) jaotises Vormid (Forms) nuppu Vormiviisard (Form 
Wizard).
2. Järgige vormiviisardi lehtedel kuvatavaid juhiseid.

 MÄRKUS.   Kui  soovite  vormile  lisada  välju  mitmest  tabelist  ja  päringust,  ärge 
klõpsake pärast  vormiviisardi avalehel esimese tabeli  või päringu väljade valimist 
nuppu Edasi (Next) ega Valmis (Finish). Selle asemel valige juhiseid järgides uuesti 
tabel või päring ja klõpsake välju,  mida soovite vormile lisada.  Seejärel  klõpsake 
jätkamiseks nuppu Edasi (Next) või Valmis(Finish).

3. Viisardi viimasel lehel klõpsake nuppu Valmis (Finish).

Vormi loomine tühja vormi tööriista abil

Kui  viisard  või  vormiloomistööriistad  teie  vajadustele  ei  vasta,  saate  vormi  loomiseks 
kasutada tühja vormi tööriista. Selle abil saate vormi luua väga kiiresti,  eriti  kui kavatsete 
vormile lisada ainult mõne välja.

1. Klõpsake menüü  Loo (Create) jaotises  Vormid (Forms) nuppu  Tühi vorm (Blank 
Form).

Access avab paigutusvaates tühja vormi ja kuvab paani Väljaloend (Field List).
2. Klõpsake paanil  Väljaloend (Field List) plussmärki (+) tabeli või tabelite ees, mis 
sisaldavad vormil kuvatavaid välju.

3. Välja lisamiseks vormile topelt klõpsake seda või lohistage see vormile. 

 MÄRKUSED 

• Pärast esimese välja lisamist saate lisada mitu välja korraga, hoides selleks all 

juhtklahvi (CTRL), klõpsates mitut välja ja lohistades need korraga vormile.

• Paani  Väljaloend tabelite  järjestus  sõltub  sellest,  milline  osa  vormist  on 

parajasti valitud. Kui lisatav väli pole nähtav, valige mõni muu vormiosa ja proovige 

seejärel uuesti välja lisada.

4. Logo, tiitli või kuupäeva/kellaja lisamiseks vormile kasutage menüü Kujundus jaotise 
Päis/jalus (Header/Footer) tööriistu.

5. Menüü  Kujundus (Design) jaotise  Juhtelemendid (Controls) tööriistade abil saate 
vormile lisada mitmesuguseid muid juhtelemente. 

Suurema  valiku  juhtelementide  kuvamiseks  aktiveerige  kujundusvaade, 
paremklõpsates vormi ja seejärel klõpsates käsku Kujundusvaade (Design View).
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 ETTEVAATUST!   Kujundusvaates lisatud juhtelemendid ei  pruugi olla ühilduvad 
veebis avaldamise funktsiooniga. Kui plaanite vormi veebis avaldada, peate kasutama 
ainult paigutusvaates saadaolevaid funktsioone.

Paigutus- ja kujundusvaade

Paigutusvaade (Layuot View)    – paigutusvaade on kõige lihtsam viis vormi vaadata või 
muuta  ja  selle  kaudu  saate  teha  peaaegu  kõiki  Accessi  vormi  muudatusi.  Kui  loote 
andmebaasi, klõpsates Microsoft Backstage'i vaates suvandit  Tühi veebiandmebaas (Blank 
web database), siis on paigutusvaade ainus vormide kujundamiseks saadaolev vaade.

Paigutusvaates  vorm töötab.  Seetõttu  näete  oma andmeid  sellisel  kujul,  nagu need  vormi 
kasutamisel kuvatakse. Selles vaates saate vormi kujundust muuta. Kuna vormi muutmise ajal 
on andmed näha, on see vaade kõige kasulikum juhtelementide suuruse määramiseks või mis 
tahes muu vormi ilmet ja kasutatavust mõjutava tööülesande tegemiseks.

Kui loote standardset töölauaandmebaasi (mitte veebiandmebaasi) ja peate tegema ülesande, 
mida  paigutusvaates  teha  ei  saa,  võite  aktiveerida  kujundusvaate.  Teatud  juhtudel  kuvab 
Access  teate,  milles  teil  palutakse  enne  soovitud  muudatuse  tegemist  aktiveerida 
kujundusvaade.

Kujundusvaade (Design  View)   –  kujundusvaate  kaudu  näete  oma  vormi  struktuuri 
üksikasjalikumalt.  Näete  vormi  päise-,  üksikasja-,  jalusesektsioone.  Kujundusvaates  pole 
vorm käivitatud,  seetõttu  ei  näe te  muudatuste  tegemisel  alusandmeid.  Siiski  saate  teatud 
tööülesandeid  kujundusvaates  sooritada  hõlpsamalt  kui  paigutusvaates.  Näiteks  saate  teha 
järgmist:

• lisada  vormile  mitmesuguseid  juhtelemente  (nt  seotud  objektipaneele,  lehepiire  ja 

diagramme);

• redigeerida  tekstivälja  juhtelemendi  allikaid  tekstivälja  kaudu,  atribuudilehte 

kasutamata;

• muuta vormi sektsioonide (nt vormi päise- või üksikasjasektsiooni) suurust;

• muuta vormi teatud atribuute, mida paigutusvaates muuta ei saa.

Vormi viimistlemine paigutusvaates

Pärast  vormi loomist  saate  selle kujundust paigutusvaates hõlpsalt  viimistleda.  Juhindudes 
vormi tegelikest andmetest, saate juhtelemente ümber korraldada ja nende suurust reguleerida. 
Saate vormi paigutada uusi juhtelemente ning seada vormi ja selle juhtelementide atribuute.

Paigutusvaate  aktiveerimiseks  paremklõpsake  navigeerimispaanil  soovitud  vormi  nime  ja 
klõpsake seejärel käsku Paigutusvaade (Layot View). 

Access kuvab vormi paigutusvaates.

Vormi  ning  selle  juhtelementide  ja  sektsioonide  atribuute  saate  muuta  atribuudilehe  abil. 
Atribuudilehe kuvamiseks  abil saate põhitabelist või -päringust oma vormi kujundusse välju 
lisada. Paani Väljaloend (Field List) kuvamiseks tehke järgmist.
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• Klõpsake  menüü  Kujundus  (Design) jaotises  Tööriistad  (Tools) nuppu  Lisa 

olemasolevad väljad (Add Existing Fields).

Klaviatuuri otsetee  – vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

Seejärel saate välju otse paanilt Väljaloend (Field List) oma vormile lohistada.

• Ühe välja lisamiseks topelt klõpsake seda või lohistage see paanilt Väljaloend (Field 

List) soovitud vormisektsiooni.

• Mitme välja korraga lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake lisatavaid 

välju. Seejärel lohistage valitud väljad vormile.

Vormi viimistlemine kujundusvaates

Töölauaandmebaasi  vormi  kujundust  saate  viimistleda  kujundusvaates.  Uute 
juhtelementide  ja  väljade  lisamiseks  lisage  need kujundusruudustikku.  Vormi 
kohandamiseks saab paljusid selle atribuute muuta vormi atribuudilehel.
Kujundusvaate aktiveerimiseks paremklõpsake navigeerimispaanil  vormi nime 
ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade (Design View).
 MÄRKUS.   Veebiandmebaasiga töötamisel pole kujundusvaade saadaval.
Access kuvab vormi kujundusvaates.
Vormi  ning  selle  juhtelementide  ja  sektsioonide  atribuute  saate  muuta 
atribuudilehe abil. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.
Paani  Väljaloend (Field List) abil saate põhitabelist või -päringust oma vormi kujundusse 
välju lisada. Paani Väljaloend (Field List) kuvamiseks tehke järgmist.

• Klõpsake  menüü  Kujundus  (Design) jaotises  Tööriistad  (Tools) nuppu  Lisa 

olemasolevad väljad (Add Existing Fields).

Klaviatuuri otsetee  – vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

Seejärel saate välju otse paanilt Väljaloend (Field List) oma vormile lohistada.

• Ühe välja lisamiseks topelt klõpsake seda või lohistage see paanilt Väljaloend (Field 

List) soovitud vormisektsiooni.

• Mitme välja korraga lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake lisatavaid 

välju. Seejärel lohistage valitud väljad vormile.
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