Integralność danych w bazie

W tworzonej przez nas bazie znajduje się formularz, który chcielibyśmy
dopracować w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu
przez użytkownika wprowadzającego dane. Chcemy zaproponować pomysł
zawężenia listy powiatów po wyborze określonego województwa (zob.
paragraf V.2.G). Zwróć uwagę, że tego typu rozwiązania są obecnie
standardem w komunikacji z użytkownikami. Korzyści są oczywiste. Brak
takiego rozwiązania powodowałby to, że słownik byłby zbyt długi, a także
pozwoliłby na wybór powiatu, który nie należy do wybranego wcześniej
województwa.
Otwórz plik baza6.accdb w wersji, która uwzględnia wszystkie zmiany
wprowadzone w paragrafie V.2.F i zastanów się, gdzie należy szukać
rozwiązania. Domyślasz się, że zmiany należy wprowadzić w trybie
projektowania formularza Szkoły_dane-formularz. Wybierz właściwości pola
kombi Powiat. Listę wyświetlanych powiatów określa wyrażenie widoczne
jako właściwość Źródło wierszy:

Źródłem wierszy są pola IDP oraz Nazwa powiatu z tabeli Powiaty. Ponieważ
zawiera ona także identyfikator województwa, wystarczy dodać ograniczenie
„odczytane” z pola kombi, z którego zostało wybrane województwo (pole
Kombi_wojewodztwo). Oczywiście, chcielibyśmy też, by wyrażenie dotyczące
pola Kombi_powiat było na nowo interpretowane po każdej zmianie wartości
w polu Kombi_wojewodztwo.

Tę interpretację trzeba wymusić za pomocą bardziej zaawansowanych
technik, wykorzystujących procedury obsługi zdarzeń.
Poniższe okno pokazuje właściwości pola Kombi_powiat. Wybrana jest karta
Zdarzenie i w dwóch wypadkach zdarzenia są obsługiwane przez procedury.

Dlaczego akurat te zdarzenia są brane pod uwagę?
Zauważ, że w momencie rozwinięcia pola kombi, nazwa wybrana w tym polu
jest wyróżniona – mówimy wtedy, że uzyskuje fokus. Korzystając z tego,
trzeba wymusić stosowne ograniczenie listy powiatów dla nazwy z fokusem z
pola Nazwa województwa, a po utracie fokusu trzeba z ograniczenia listy
zrezygnować.
Jak taką procedurę napisać?
Otwórz edytor Visual Basic, np. za pomocą skrótu Alt + F11. W oknie edytora
zobaczysz dwie procedury:
Private Sub Kombi_powiat_GotFocus()
End Sub
oraz
Private Sub Kombi_powiat_LostFocus()
End Sub

Pierwsza procedura może przyjąć następującą postać:
Private Sub Kombi_powiat_GotFocus()
Me![Kombi_powiat].RowSource = "SELECT
[Powiaty].[IDP], [Powiaty].[Nazwa powiatu] FROM
[Powiaty] WHERE [Powiaty].[IDW]= " &
Me![Kombi_wojewodztwo].Value & ";"
End Sub
Zadaniem tej procedury jest poprawny wybór powiatu z województwa,
wskazanego przez fokus. Korzystamy tu ze specjalnego obiektu Me, który
wymusza natychmiastowe zmiany w zapisach właściwości odpowiednich
obiektów. Komentarza wymaga część tworząca ograniczenie listy powiatów,
rozpoczynająca się słowem WHERE. Otóż identyfikator powiatu jest
porównywany z wartością pola Kombi_wojewodztwo, w którym wpisywany
jest identyfikator województwa. Znak & pozwala na łączenie wyrażeń
tekstowych.
Druga procedura ma następującą postać:
Private Sub Kombi_powiat_LostFocus()
Me![Kombi_powiat].RowSource = "SELECT
[Powiaty].[IDP], [Powiaty].[Nazwa powiatu] FROM
[Powiaty]"
End Sub
Celem jej jest przywrócenie wartości wyrażenia sprzed uzyskania fokusu.
Na zakończenie bardzo ważna uwaga. Programowanie aplikacji może naruszyć
bezpieczeństwo pracy komputera, dlatego aplikacja wyświetla ostrzeżenie
widoczne na poniższym rysunku. Musisz włączyć możliwość stosowania makr
w języku Visual Basic for Applications.

Na podstawie informacji zawartych w tym dokumencie, przygotuj rozwiązanie
przy wykorzystaniu pliku baza6.accdb.

