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Vytváøení síového diagramu z databáze: pøíklad
Vzorový program popisovaný v tomto oddílu ukazuje pøíklad, jak lze vytvoøit
jednoduchý síový diagram na základì obsahu externí databáze. Úplný zdrojový kód programu naleznete v modulu NetDB1, uloeném v souboru \DVS\VBA
SOLUTIONS \ NETDB . VST . Databáze NETWORK . MDB (ve Visio 5.0), resp.
NETDB.MDB (Visio 2000) pouitá v tomto pøíkladu byla vytvoøena v programu
Microsoft Access a je rovnì umístìna ve sloce DVS.
Program vytváøí výkres Visio tak, e nejprve otevøe zvolenou databázi a nastaví
vlastnosti dokumentu a výkresové stránky. Poté na výkresovou stránku umístí
vzorový obrazec Ethernet a pro kadý záznam databáze vytvoøí jeden uzel
síového diagramu.
Pøed vytvoøením uzlu program zakáe obnovování obsahu obrazovky. Proces
vytvoøení uzlu se skládá z umístìní vzorového obrazce uzlu do výkresové stránky,
oznaèení instance obrazce a z pøipojení obrazce Ethernet do uzlu. Program rovnì
provádí formátování prvního øádku popisu obrazce. Obsah obrazovky se obnovuje
a po vytvoøení kadého uzlu diagramu, uivatel tedy uvidí celkový výsledek
procesu vytvoøení uzlu síového diagramu, nikoli jeho jednotlivé etapy.

Otevøení databáze
Databázový soubor NETWORK.MDB (resp. NETDB.MDB) obsahuje jedinou tabulku pojmenovanou NetInfo. Kadý záznam v tabulce obsahuje ètyøi textová
pole: Name (název), Node (uzel), Dept (oddìlení) a Spec (dodatek). Pole Name
a Dept se pouívají k oznaèení uzlù diagramu. Pole Node obsahuje název vzorového obrazce Visio uloeného v knihovnì NETDB.VSS, který má být pouit
pro grafické ztvárnìní daného uzlu ve výkresu. Pole Spec obsahuje dalí informace vyuitelné ve výkresu.

Program Network Diagrammer (Visio 5.0
Program Network Diagrammer (NETDIAG.EXE)
pøedstavuje sloitìjí verzi programu popisovaného v tomto oddílu. Pokud vás zajímá, jak
program Network Diagrammer pracuje, prostudujte si jeho zdrojový kód uloený v souboru
MAIN.BAS ve sloce \DVS\VB SOLUTIONS\
NETDIAG.
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Vyuitím metod objektù DAO (Data Access Objects), které zprostøedkovávají
pøístup k externím datùm program otevøe databázi NETWORK.MDB a soubor
záznamù uloený v databázi pøiøadí do objektové promìnné nazvané NetInfo:
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Dim NetBase as DAO.Database
Dim NetInfo as DAO.RecordSet
Set NetBase = OpenDatabase(Visio.Application.Path _
& "dvs\vb solutions\netdb\network.mdb", True, True)
Set NetInfo = NetBase.OpenRecordset("NetInfo", _
dpOpenShapshot)
Podrobnosti o pøistupování k datùm uloeným v databázi naleznete
v dokumentaci Visual Basicu.

Umístìní vzorového obrazce Ethernet
Program zahajuje tvorbu síového diagramu pøevzetím vzorového obrazce
Ethernet z kolekce Masters knihovního souboru a umístìním tohoto vzorového
obrazce síového diagramu. Instance bude pozdìji umístìna s vìtí pøesností.
Objekt Shape vrácený metodou Drop reprezentuje nový obrazec Ethernet ve
výkresové stránce.
Set Master = NetStencil.Masters("Ethernet")
Set Ethernet = NetDiagram.Drop(Master, 1, 1)
Obrazec Ethernet patøí do skupiny 1D obrazcù, obsahuje tedy poèáteèní a koncový
bod namísto uchopovacích bodù výbìru. Program vyuívá metod SetBegin
a SetEnd objektu reprezentujícího obrazec Ethernet k umístìní poèáteèního bodu
obrazce na pozici [0.5, 2.0] a koncového bodu na pozici [7.5,2.0].
Ethernet.SetBegin .5, 2
Ethernet.SetEnd 7.5, 2

Obnovování obsahu obrazovky
Po umístìní obrazce Ethernet do výkresové stránky prochází program smyèkou,
v ní je pro kadý záznam databáze vloen do výkresu jeden uzel síového
diagramu. Nejprve se zamìøíme na øídicí èást smyèky, kód uvnitø smyèky bude
podrobnì rozebrán pozdìji. Pøed vloením vzorového obrazce pro uzel diagramu
je vypnuto automatické obnovování obsahu obrazovky, take celý proces
vytváøení uzlu probíhá skrytì a uivatel na obrazovce uvidí a celkový výsledek.
Toto øeení navíc oproti reimu s povolenou volbou ScreenUpdating urychluje
vykonávání pøíkazù programu. V pøípadì velmi sloitých výkresù je dokonce
moné vyjmout obnovu obrazovky i z této smyèky a sníit tak poèet obnovení
obsahu obrazovky na minimum.
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NetInfo.MoveFirst
XPos# = 1
Digit% = Asc("1")
While Not NetInfo.EOF
Visio.ScreenUpdating = False
'Umístit uzel diagramu
'Oznaèit uzel
'Pøipojit obrazec Ethernet do uzlu
'Zformátovat oznaèení uzlu
Visio.ScreenUpdating = True
NetInfo.MoveNext
Wend

Umístìní uzlu síového diagramu
Program provádí umístìní uzlu diagramu pomocí metody Drop. Pro kadý uzel
program umístí vzorový obrazec definovaný v poli Node pøísluného
databázového záznamu. Souøadnice pøedávané metodì Drop urèují umístìní pinu
vzorového obrazce. V pøípadì obrazcù pouitých v tomto pøíkladu pøedstavuje
pin obrazce jeho støed. Pro vìtí srozumitelnost je v následujících pøíkladech
zdrojových kódù opakovanì uíván poèáteèní a koncový pøíkaz øídicí smyèky.
While Not NetInfo.EOF
NodeType$ = NetInfo.Fields("Node")
Set Master = NetStencil.Masters(NodeType$)
Set Shape = NetDiagram.Drop(Master, XPos#, .875)
XPos# = XPos# + 1.5
Wend

Oznaèení uzlu
Program vytváøí títek s oznaèením kadého uzlu vyuitím polí Name a Dept
databázové tabulky. Jakmile je oznaèení uzlu vygenerováno, je text pøiøazen do
vlastnosti Text pøísluného obrazce.
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While Not NetInfo.EOF
Label$ = NetInfo.Fields("Name")
Label$ = Label$ & Chr$(13) & Chr$(10)
Label$ = Label$ & NetInfo.Fields("Dept")
Shape.Text = Label$
Wend

Pøipojení uzlu k obrazci Ethernet
Pøímky obrazce Ethernet jsou opatøeny øídicími body, které mohou být pøipojeny
k uzlùm. Program mùøe pøipojit libovolný øídicí bod obrazce Ethernet do
pøipojovacího bodu uzlu.
V uvedeném pøíkladu je v objektové promìnné ControlCell uloen odkaz na
øídicí bod Controls.Xn obrazce Ethernet. Promìnná Digit% vybírá jeden øídicí
bod pro kadý uzel. Kadý uzel je opatøen nìkolika pøipojovacími body, pátý
pøipojovací bod je umístìn na vrcholu obrazce a pouití tohoto øídicího bodu je
tedy nejvýhodnìjí.

Controls.X & Chr$(Digit%)
Connections.X5.

Pøipojení obrazce Ethernet k uzlu síového diagramu

Program nastavuje objekt ConnectCell na buòku pátého pøipojovacího bodu
obrazce pøedstavujícího uzel diagramu (Connections.X5). Poslední pøíkaz uívá
metodu GlueTo k pøipojení øídicího bodu do tohoto bodu pøipojení.
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While Not NetInfo.EOF
Set ControlCell = Ethernet.Cells("Controls.X" & _
Chr$(Digit%))
Digit = Digit + 1
Set ConnectCell = Shape.Cells("Connections.X5")
ControlCell.GlueTo ConnectCell
Wend

Formátování oznaèení uzlu
V závìru program formátuje písmo v prvním øádku kadého títku uzlu jako
tuèné. Tato akce vyaduje ponìkud hlubí znalosti prostøedí Visio, nebo vyaduje
získání obrazce, který je souèástí skupiny, a navíc pracuje pouze s èástí textu
zvoleného obrazce.
Získání prvku skupiny. Obrazec uzlu diagramu pøedstavuje skupinu Visio.
Pokud byl k uzlu pøiøazen títek, nebyl pøiøazen skupinì, ale jistému èlenu
skupiny, a to prvku skupiny uloenému zcela nahoøe. Aby mohl program pracovat
s textem pøiøazeným k uzlu, musí získat pøístup k tomuto prvku skupiny.

Skupina Visio je z pohledu Automation pøedstavována objektem Shape s kolekcí
Shapes. Aby mohl program pracovat s obrazcem uloeným ve skupinì zcela
nahoøe, musí nejprve získat informaci o poètu obrazcù v kolekci Shapes a poté
získat odkaz na obrazec s nejvyím poøadovým.
While Not NetInfo.EOF
Index = Shape.Shapes.Count
Set TextShape = Shape.Shapes(Index)
Wend
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Práce s èástí textu obrazce. Program potøebuje pro práci s urèitou èástí textu

obdret objekt Characters. Tento objekt je moné získat pomocí vlastnosti
Characters. Hodnoty vlastností Begin a End objektu Character urèují poèáteèní
a koncový znak vybrané èásti textu. V naem pøípadì je tøeba vybrat poèátek
textu a do výskytu prvního znaku nového øádku. Inicializaèní hodnota vlastnosti
Begin je rovna nule, take tuto hodnotu není tøeba nastavovat, hodnota vlastnosti
End je nastavena na jeden znak pøed znakem nového øádku (Chr$(13)).
Po nastavení objektu Characters na poadovanou èást textu provede program
formátování znakù na tuèné písmo. Konstanty visCharacterStyle a visBold
jsou definovány v typové knihovnì Visio.
While Not NetInfo.EOF
Set Chars = TextShape.Characters
Chars.End = InStr(TextShape.Text, Chr$(13)) - 1
Chars.CharProps(visCharacterStyle) = visBold
Wend
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Diagram vytvoøený z databáze NETWORK.MDB (Visio 5.0), resp. NETDB.MDB (Visio 2000).
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