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Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb
Mo¿liwoci Excela s¹ ogromne, jednak nie zawsze w pe³ni odpowiadaj¹ naszym
potrzebom. Najpopularniejszy obecnie arkusz kalkulacyjny zawiera tak¿e wiele
interesuj¹cych funkcji ukrytych w tle i nieznanych typowemu u¿ytkownikowi.
Czy istnieje sposób na wykorzystanie ukrytych funkcji Excela oraz dostosowanie tych
znanych do wymagañ stawianych przez konkretne zadanie? Tak -- tym sposobem jest
Visual Basic for Applications (VBA). VBA to jêzyk programowania umo¿liwiaj¹cy
tworzenie aplikacji bazuj¹cych na mo¿liwociach innych aplikacji, w tym przypadku —
na mo¿liwociach Excela.
Ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty”
przeznaczona jest dla wszystkich u¿ytkowników Excela, którzy chc¹ pog³êbiæ swoj¹
wiedzê o tej aplikacji i stworzyæ w³asne, powi¹zane z ni¹, programy. Przedstawia
podstawy programowania w Excelu oraz techniki zaawansowane — wszystko, co jest
zwi¹zane z projektowaniem aplikacji w Excelu i programowaniem w jêzyku VBA.
• Niezbêdne wiadomoci o Excelu i wykorzystywanych przez
niego formatach plików
• Zasady projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego
• Programowanie w jêzyku VBA
• Tworzenie niestandardowych okien dialogowych — formularzy UserForm
• Pisanie narzêdzi dla programu Excel
• Praca z wykresami
• Programowanie obs³ugi zdarzeñ
• Wspó³praca z innymi aplikacjami
• Tworzenie elementów aplikacji — menu, pasków narzêdzi i systemów pomocy
• Operacje na plikach
• Komponenty jêzyka VBA
Niewielu u¿ytkowników Excela jest tak naprawdê wiadomych jego mo¿liwoci.
Przeczytaj niniejsz¹ ksi¹¿kê i do³¹cz do tej elitarnej grupy.
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Rozdział 17.

  



Według niektórych użytkowników Excela tabele przestawne są jego najbardziej innowacyjną i oferującą największe możliwości właściwością. Jest to także unikatowa cecha
Excela (żaden inny arkusz kalkulacyjny nią nie dysponuje). Po raz pierwszy pojawiła
się w Excelu 5.
Ten rozdział nie jest wprowadzeniem w tematykę tabel przestawnych. Zakładam, że
czytelnicy znają tę właściwość i potrafią ręcznie tworzyć i modyfikować tabele. Jak
wiadomo, utworzenie tabeli przestawnej na podstawie danych z bazy danych lub listy
umożliwia wykonywanie podsumowań danych w sposób, który bez ich zastosowania
nie byłby możliwy. Poza tym jest to sposób niezwykle szybki. Dodatkowo tabele przestawne można tworzyć i modyfikować za pomocą kodu w języku VBA.
Tabele przestawne Excela znacznie ulepszono w Excelu 2000. Wykorzystano tam
wydajniejsze metody buforowania danych, a także wprowadzono obsługę wykresów
powiązanych z tabelami przestawnymi. Z tego powodu pewna część materiału
zawartego w niniejszym rozdziale nie dotyczy Excela 97 lub wersji wcześniejszych.

    
      



W tym podrozdziale zaprezentowano prosty przykład wykorzystania języka VBA w celu
utworzenia tabeli przestawnej. Baza danych, pokazana na rysunku 17.1, zawiera cztery
pola: ,  ,   i . Każdy rekord opisuje wielkość sprzedaży
jednego reprezentanta handlowego w określonym miesiącu.



  

Na rysunku 17.2 pokazano tabelę przestawną utworzoną na podstawie danych. Wykonuje ona podsumowania sprzedaży według reprezentantów handlowych oraz miesięcy.
Zawiera następujące pola:
 

 — pole strony w tabeli przestawnej;

  — pole wiersza w tabeli przestawnej;




 — pole kolumny w tabeli przestawnej;

  — pole danych w tabeli przestawnej, w którym wykorzystano funkcję  .
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Z tej prostej bazy
danych łatwo można
utworzyć tabelę
przestawną


Tabela przestawna
utworzona
na podstawie danych
zamieszczonych
na rysunku 17.1

Zanim utworzyłem tę tabelę przestawną, włączyłem rejestrator makr. Wygenerowany
kod zaprezentowano poniżej:

 
   
    !"##$
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Kod wygenerowany przez rejestrator makr zależy od sposobu, w jaki utworzyliśmy tabelę przestawną. W przykładzie utworzyłem tabelę przestawną, która była pusta, dopóki
nie przeciągnąłem pola z paska narzędzi Tabela przestawna. Alternatywną metodą jest
kliknięcie przycisku Układ w drugim kroku kreatora Tabela przestawna i zdefiniowanie
układu tabeli przestawnej przed jej utworzeniem.
Można oczywiście wykonać zarejestrowane makro, co spowoduje utworzenie kolejnej,
identycznej tabeli przestawnej.

       

   

Kod języka VBA dotyczący działań z tabelami przestawnymi może się wydawać niejasny.
Aby zarejestrowane makro nabrało sensu, trzeba poznać kilka obiektów (opis każdego
z nich znajduje się w pomocy online):
    — zbiór obiektów    obiektu  

;

    — zbiór obiektów    obiektu   ;
     — zbiór pól obiektu   ;
    ! — zbiór danych dla pola określonej kategorii;
    — metoda obiektu    tworząca tabelę przestawną

na podstawie danych w buforze tabeli przestawnej;
     — metoda obiektu    tworząca tabelę przestawną.

Jak się przekonamy w następnym punkcie, korzystanie z tej metody nie jest
konieczne.

        

   

Podobnie jak w przypadku większości zarejestrowanych makr, zaprezentowany wcześniej
przykład nie jest tak wydajny, jak mógłby być. Można go uprościć i uczynić bardziej
zrozumiałym. Kod z listingu 17.1 pozwoli utworzyć identyczną tabelę przestawną.
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Lepszy sposób generowania tabeli przestawnej za pomocą kodu VBA
!  % 
+ %!"  !"
+ %  % 
 %!")    !"##$
  %&'()* +,$
 +()  ! ##
 %) %!"!  % $
 % + (),$
% 1()% '-
" %
 
 
 
 
7#"
7#

5
5
5
5

#
#
#
#

  6 )* 5 #
9 6 )* ! 5 #
'8#  6 )*  5 #
'-#: 6 )* +5 #

Procedurę    uproszczono (co może przyczynić się do zwiększenia jej
przejrzystości), deklarując tylko dwie zmienne obiektowe:  oraz . Zastępują
one indeksowane odwołania do pól  "   oraz  "  #
 . Nowy obiekt    tworzy się za pomocą metody , a nowy obiekt
   za pomocą metody    obiektu   . W ostatniej sekcji
kodu następuje dodanie pól do tabeli przestawnej i określenie lokalizacji wewnątrz niej
(pola strony, kolumny, wiersza i danych).
W pierwotnie wygenerowanym makrze znajdował się zakodowany „na twardo” zakres
danych służący do utworzenia obiektu    (tzn. $% &'&&(&)*$). W procedurze    tabela przestawna jest tworzona na podstawie bieżącego regionu otaczającego komórkę &. Dzięki temu zyskujemy pewność, że makro będzie
działać poprawnie po wprowadzeniu dodatkowych danych.
Kod byłby bardziej uniwersalny, gdyby w zbiorze  5 # zastosowano indeksy
zamiast literałów. W ten sposób makro działałoby nawet wtedy, gdy użytkownik
zmieniłby nagłówki kolumn. Na przykład bardziej uniwersalny kod zawierałby odwołanie
 5 #  zamiast  5 #   . Kod zastosowany w pokazanym
przykładzie najlepiej pasuje do sytuacji, kiedy układ kolumn nie będzie się zmieniać.

Najlepszym sposobem poznania potrzebnych obiektów, metod i właściwości jest jak zwykle
zarejestrowanie wykonywanych działań w makrze. Następnie warto przestudiować tematy
pomocy online, aby zrozumieć sposób użycia poszczególnych elementów. Niemal w każdym przypadku zarejestrowane makra wymagają modyfikacji. Można też napisać kod od
początku, bez wykorzystywania rejestratora makr, ale to wymaga pewnego doświadczenia.

    



W tym podrozdziale zaprezentuję kod VBA tworzący stosunkowo złożoną tabelę przestawną.
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Na rysunku 17.3 zaprezentowano fragment bazy danych w arkuszu, zbudowanej z 15 840
wierszy zawierających hierarchiczne dane budżetowe firmy. Korporacja składa się z 5
oddziałów, a każdy oddział z 11 wydziałów. W każdym wydziale są cztery kategorie
budżetowe, a każda kategoria zawiera po kilka pozycji. Kwoty budżetu oraz rzeczywiście
wydane środki są zapisane dla każdego z 12 miesięcy.
 
Dane z tego
skoroszytu będą
zestawione w tabeli
przestawnej

Ten przykład jest dostępny na płycie CD-ROM dołączonej do książki.

Na rysunku 17.4. pokazano tabelę przestawną utworzoną na podstawie zaprezentowanych wyżej danych. Warto zwrócić uwagę, że tabela przestawna zawiera obliczane pole
+,  oraz cztery obliczane pola -.&, -./, -.) i -.*, zawierające podsumowania
dla poszczególnych kwartałów.

 

   

Kod VBA z listingu 17.2 tworzy tabelę przestawną.


Tworzenie tabeli przestawnej dla wielu oddziałów
!  % 
+ %!"  !"
+ %  % 
''  ;'#)5 
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Tabela przestawna
utworzona
na podstawie danych
z rysunku 17.3
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  !

Procedura    z listingu 17.2 najpierw usuwa arkusz %  #
.0, jeżeli taki wcześniej istniał. Następnie tworzy obiekt   , wstawia nowy
arkusz o nazwie %   .0 i w końcu tworzy tabelę przestawną. Do tabeli
przestawnej dodawane są następujące pola:
 , 1 — pole wiersza;




 — pole kolumny;

 + 1 — pole strony;
 2% — pole danych;
 ,.

3., — pole danych.

Następnie wykorzystano metodę  zbioru %  w celu utworzenia obliczanego pola +, , którego wartość jest wyliczana poprzez odjęcie wartości faktycznie
wydanej kwoty (pole 4546 53 67- ) od kwoty budżetu (pole 2785). Cztery
obliczane pola służą do wyliczenia kwartalnych podsumowań. Domyślnie obliczane pola
są dodawane po prawej stronie tabeli przestawnej, a zatem potrzebny jest dodatkowy
kod, aby umieścić je obok miesięcy, których dotyczą (np. pole -. jest umieszczone za
polem ). Na koniec kod modyfikuje podpisy wyświetlane w tabeli przestawnej (np.
nazwa %!332785 jest zastępowana nazwą 2%391:).
Tworząc tę procedurę, najpierw wygenerowałem kod za pomocą rejestratora makr,
a następnie go poprawiłem, aby stał się czytelniejszy i wydajniejszy.
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W poprzednim przykładzie źródłem danych był arkusz. Jak wiadomo, Excel umożliwia
wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych do tworzenia tabel przestawnych. Przykład
zaprezentowany w tym podrozdziale demonstruje kod VBA potrzebny do utworzenia
tabeli przestawnej na podstawie danych zapisanych w bazie danych Access.
Baza danych Accessa zawiera pojedynczą tabelę, w której umieszczono te same
dane, których użyto w poprzednim przykładzie.

Kod z listingu 17.3 tworzy tabelę przestawną. Założono, że plik bazy danych budżet.
mdb jest zapisany w tym samym katalogu, co arkusz.


 Generowanie tabeli przestawnej na podstawie danych z zewnętrznej bazy danych
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Argument  %, metody  zbioru    określono jako ;5;.
W przykładzie zaprezentowanym w poprzednim podrozdziale (w którym wykorzystano
dane z bazy danych w arkuszu) argument  %, był typu ;7 . Obiekt
   w celu pobrania danych z pliku zewnętrznego potrzebuje następujących informacji:
 łańcucha połączenia opisującego typ źródła danych oraz nazwę pliku,
 łańcucha zapytania, którym jest instrukcja SQL określająca zwracane rekordy i pola.

W tym przykładzie łańcuch połączenia określa źródło danych ODBC, którym jest plik
Accessa o nazwie budżet.mdb. Łańcuch zapytania określa w tym przypadku całą tabelę
2785. Informacje te są przekazywane do obiektu    poprzez ustawienie właściwości    oraz  !!;. Po zapisaniu danych w buforze tabeli przestawnej
następuje utworzenie tabeli za pomocą metody   .
SQL jest standardowym językiem służącym do tworzenia zapytań do bazy danych.
Więcej informacji można uzyskać w pomocy online. Warto również zakupić książkę
poświęconą temu językowi, co pozwoli poznać go dokładniej.

  



      



W ostatnim przykładzie utworzymy kilka tabel przestawnych, które będą zawierały
podsumowania danych pobranych z ankiety wypełnianej przez klientów. Dane są zapisane
w bazie danych w arkuszu (rysunek 17.5) złożonej ze 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera
dane o płci respondenta oraz odpowiedź od 1 do 5 dla każdej z 14 pozycji ankiety.
Na rysunku 17.6 pokazano kilka tabel przestawnych. Dla każdej pozycji ankiety utworzono
dwie tabele przestawne — jedna wyświetla dane w procentach, druga rzeczywiste wartości.
Kod VBA z listingu 17.4 tworzy te tabele.

danych

 Tworzenie wielu tabel przestawnych na podstawie danych ze złożonej zewnętrznej bazy
  % 
%' # -&KM '-&"
+ %!"  !"
+ %  % 
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Wyniki ankiety
będą podsumowane
w kilku tabelach
przestawnych



 Tabele przestawne utworzone za pomocą procedury VBA
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Tabele przestawne są tworzone w dwóch pętlach, wszystkie na podstawie jednego obiektu
  . Początek każdej kolejnej tabeli przestawnej jest wyliczany na podstawie
zmiennej  .. Po utworzeniu tabeli kod zamienia kategorie liczbowe w pierwszej kolumnie
na tekst (np. wartość & jest zastępowana tekstem Kategorycznie się nie zgadzam). Na
końcu są korygowane szerokości kolumn.

!     



Tabele przestawne Excela są elastyczne. Użytkownicy mogą z łatwością zamienić pole
wiersza z polem kolumny lub ukryć niektóre pozycje w tabeli, nieistotne w danym momencie. Można wprowadzić własne elementy interfejsu, które jeszcze bardziej ułatwią
modyfikacje. W przykładzie zaprezentowanym w tym podrozdziale pokazano tabelę
przestawną, której wyglądem można sterować za pomocą przełączników oraz pól wyboru
tak, jak pokazano na rysunku 17.7.

Użytkownik może
skorzystać
z formantów w celu
modyfikowania tabel
przestawnych
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Tabela przestawna zawiera cztery dodatkowe pola obliczane (-., -./, -.) i -.*), które
służą do obliczania podsumowań kwartalnych. Kod wykonywany w przypadku zaznaczenia pierwszej wartości przełącznika (Tylko miesiące) pokazuje listing 17.5. Procedura
jest prosta, przypomina procedury obsługi zdarzeń dla innych przełączników.


 Modyfikacja tabeli przestawnej
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  B & 3 )%
  B E 3 )%
  B  3 )%
  B G 3 )%
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  B E 3 )%
  B > 3 )%
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  B G0 3 )5 
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Pola wyboru powodują włączanie (wyłączanie) podsumowań dla wierszy i kolumn.
Procedury obsługi tych zdarzeń zaprezentowano poniżej:
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Tabele przestawne można oczywiście modyfikować w różny sposób. Jak wspomniałem,
najprostszym sposobem utworzenia kodu VBA, który modyfikuje tabele przestawne,
jest wykorzystanie rejestratora makr podczas ręcznych modyfikacji. Następnie wystarczy
wprowadzić poprawki w kodzie i skopiować go do procedur obsługi zdarzeń wybranych
formantów.

