




V dokumentu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Reliance® je registrovaná ochranná známka
společnosti GEOVAP, spol. s r. o.

Při sestavování textů i vyobrazení bylo postupováno s náležitou péčí. Přesto není možné zcela vyloučit
případné chyby. GEOVAP, spol. s r. o., nenese právní zodpovědnost ani jakékoliv jiné záruky za správnost
dokumentu. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny.

© 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika
+420 466 024 618
http://www.geovap.cz





Obsah I

Reliance 4 – Skripty

OBSAH

..................................................................................................................................... 1Úvod 1

..................................................................................................................................... 2Programovací jazyk VBScript 2

...................................................................................................................................... 2Syntaxe volání procedur a funkcí 2.1

...................................................................................................................................... 3Syntaxe pro práci s vlastnostmi a metodami objektů 2.2

...................................................................................................................................... 4Funkce pro práci s datovými typy 2.3

.................................................................................................................... 4Funkce CBool 2.3.1

.................................................................................................................... 5Funkce CByte 2.3.2

.................................................................................................................... 6Funkce CCur 2.3.3

.................................................................................................................... 7Funkce CDate 2.3.4

.................................................................................................................... 8Funkce CDbl 2.3.5

.................................................................................................................... 8Funkce CInt 2.3.6

.................................................................................................................... 9Funkce CLng 2.3.7

.................................................................................................................... 10Funkce CSng 2.3.8

.................................................................................................................... 11Funkce CStr 2.3.9

.................................................................................................................... 12Funkce Fix 2.3.10

.................................................................................................................... 13Funkce Int 2.3.11

.................................................................................................................... 14Funkce IsArray 2.3.12

.................................................................................................................... 15Funkce IsDate 2.3.13

.................................................................................................................... 15Funkce IsEmpty 2.3.14

.................................................................................................................... 16Funkce IsNull 2.3.15

.................................................................................................................... 17Funkce IsNumeric 2.3.16

.................................................................................................................... 18Funkce IsObject 2.3.17

.................................................................................................................... 19Funkce TypeName 2.3.18

.................................................................................................................... 20Funkce VarType 2.3.19

...................................................................................................................................... 23Funkce pro práci s datem a časem 2.4

.................................................................................................................... 23Funkce Date 2.4.1

.................................................................................................................... 24Funkce DateAdd 2.4.2

.................................................................................................................... 26Funkce DateDiff 2.4.3

.................................................................................................................... 29Funkce DatePart 2.4.4

.................................................................................................................... 33Funkce DateSerial 2.4.5

.................................................................................................................... 34Funkce DateValue 2.4.6

.................................................................................................................... 35Funkce Day 2.4.7



ObsahII

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 36Funkce Hour 2.4.8

.................................................................................................................... 36Funkce Minute 2.4.9

.................................................................................................................... 37Funkce Month 2.4.10

.................................................................................................................... 38Funkce MonthName 2.4.11

.................................................................................................................... 38Funkce Now 2.4.12

.................................................................................................................... 39Funkce Second 2.4.13

.................................................................................................................... 39Funkce Time 2.4.14

.................................................................................................................... 40Funkce Timer 2.4.15

.................................................................................................................... 41Funkce TimeSerial 2.4.16

.................................................................................................................... 42Funkce TimeValue 2.4.17

.................................................................................................................... 43Funkce WeekDay 2.4.18

.................................................................................................................... 44Funkce WeekDayName 2.4.19

.................................................................................................................... 46Funkce Year 2.4.20

...................................................................................................................................... 47Funkce pro práci s poli 2.5

.................................................................................................................... 47Funkce Array 2.5.1

.................................................................................................................... 48Příkaz Dim 2.5.2

.................................................................................................................... 49Příkaz Erase 2.5.3

.................................................................................................................... 51Funkce Filter 2.5.4

.................................................................................................................... 52Funkce IsArray 2.5.5

.................................................................................................................... 53Funkce Join 2.5.6

.................................................................................................................... 54Funkce LBound 2.5.7

.................................................................................................................... 54Příkaz Private 2.5.8

.................................................................................................................... 56Příkaz Public 2.5.9

.................................................................................................................... 57Příkaz ReDim 2.5.10

.................................................................................................................... 59Funkce Split 2.5.11

.................................................................................................................... 60Funkce UBound 2.5.12

...................................................................................................................................... 62Funkce pro práci s řetězci 2.6

.................................................................................................................... 63Funkce Asc 2.6.1

.................................................................................................................... 63Funkce Chr 2.6.2

.................................................................................................................... 64Funkce Escape 2.6.3

.................................................................................................................... 65Funkce FormatCurrency 2.6.4

.................................................................................................................... 67Funkce FormatDateTime 2.6.5

.................................................................................................................... 68Funkce FormatNumber 2.6.6

.................................................................................................................... 70Funkce FormatPercent 2.6.7

.................................................................................................................... 71Funkce InStr 2.6.8

.................................................................................................................... 74Funkce InStrRev 2.6.9

.................................................................................................................... 76Funkce LCase 2.6.10

.................................................................................................................... 76Funkce Left 2.6.11

.................................................................................................................... 78Funkce Len 2.6.12



Obsah III

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 79Funkce LTrim 2.6.13

.................................................................................................................... 80Funkce Mid 2.6.14

.................................................................................................................... 81Funkce MonthName 2.6.15

.................................................................................................................... 82Funkce Replace 2.6.16

.................................................................................................................... 84Funkce Right 2.6.17

.................................................................................................................... 85Funkce RTrim 2.6.18

.................................................................................................................... 86Funkce Space 2.6.19

.................................................................................................................... 86Funkce StrComp 2.6.20

.................................................................................................................... 88Funkce String 2.6.21

.................................................................................................................... 89Funkce StrReverse 2.6.22

.................................................................................................................... 90Funkce Trim 2.6.23

.................................................................................................................... 90Funkce UCase 2.6.24

.................................................................................................................... 91Funkce Unescape 2.6.25

.................................................................................................................... 92Funkce WeekDayName 2.6.26

...................................................................................................................................... 94Konverzní funkce 2.7

.................................................................................................................... 95Funkce Asc 2.7.1

.................................................................................................................... 96Funkce CBool 2.7.2

.................................................................................................................... 96Funkce CByte 2.7.3

.................................................................................................................... 97Funkce CCur 2.7.4

.................................................................................................................... 98Funkce CDate 2.7.5

.................................................................................................................... 99Funkce CDbl 2.7.6

.................................................................................................................... 99Funkce CInt 2.7.7

.................................................................................................................... 100Funkce CLng 2.7.8

.................................................................................................................... 101Funkce CSng 2.7.9

.................................................................................................................... 102Funkce CStr 2.7.10

.................................................................................................................... 103Funkce DateSerial 2.7.11

.................................................................................................................... 104Funkce DateValue 2.7.12

.................................................................................................................... 105Funkce Day 2.7.13

.................................................................................................................... 105Funkce Fix 2.7.14

.................................................................................................................... 107Funkce Hex 2.7.15

.................................................................................................................... 108Funkce Hour 2.7.16

.................................................................................................................... 108Funkce Chr 2.7.17

.................................................................................................................... 109Funkce Int 2.7.18

.................................................................................................................... 110Funkce LCase 2.7.19

.................................................................................................................... 111Funkce Minute 2.7.20

.................................................................................................................... 112Funkce Month 2.7.21

.................................................................................................................... 112Funkce Oct 2.7.22

.................................................................................................................... 113Funkce Second 2.7.23

.................................................................................................................... 114Funkce TimeSerial 2.7.24



ObsahIV

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 115Funkce TimeValue 2.7.25

.................................................................................................................... 116Funkce UCase 2.7.26

.................................................................................................................... 117Funkce WeekDay 2.7.27

.................................................................................................................... 118Funkce Year 2.7.28

...................................................................................................................................... 120Matematické funkce 2.8

.................................................................................................................... 120Funkce Abs 2.8.1

.................................................................................................................... 121Funkce Atn 2.8.2

.................................................................................................................... 122Funkce Cos 2.8.3

.................................................................................................................... 122Funkce Exp 2.8.4

.................................................................................................................... 123Funkce Fix 2.8.5

.................................................................................................................... 124Funkce Int 2.8.6

.................................................................................................................... 125Funkce Log 2.8.7

.................................................................................................................... 126Funkce Rnd 2.8.8

.................................................................................................................... 127Funkce Round 2.8.9

.................................................................................................................... 128Funkce Sgn 2.8.10

.................................................................................................................... 129Funkce Sin 2.8.11

.................................................................................................................... 129Funkce Sqr 2.8.12

.................................................................................................................... 130Funkce Tan 2.8.13

.................................................................................................................... 131Odvozené funkce 2.8.14

...................................................................................................................................... 132Ostatní funkce 2.9

.................................................................................................................... 132Funkce CreateObject 2.9.1

.................................................................................................................... 134Funkce Eval 2.9.2

.................................................................................................................... 135Funkce GetLocale 2.9.3

.................................................................................................................... 135Funkce GetObject 2.9.4

.................................................................................................................... 138Funkce GetRef 2.9.5

.................................................................................................................... 139Funkce InputBox 2.9.6

.................................................................................................................... 141Funkce LoadPicture 2.9.7

.................................................................................................................... 142Funkce MsgBox 2.9.8

.................................................................................................................... 145Funkce RGB 2.9.9

.................................................................................................................... 147Funkce ScriptEngine 2.9.10

.................................................................................................................... 148Funkce ScriptEngineBuildVersion 2.9.11

.................................................................................................................... 149Funkce ScriptEngineMajorVersion 2.9.12

.................................................................................................................... 150Funkce ScriptEngineMinorVersion 2.9.13

.................................................................................................................... 150Funkce SetLocale 2.9.14

...................................................................................................................................... 152Příkazy jazyka VBScript 2.10

.................................................................................................................... 153Příkaz Call 2.10.1

.................................................................................................................... 154Příkaz Const 2.10.2

.................................................................................................................... 156Příkaz Dim 2.10.3

.................................................................................................................... 157Příkaz Do…Loop 2.10.4



Obsah V

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 159Příkaz Erase 2.10.5

.................................................................................................................... 160Příkaz Execute 2.10.6

.................................................................................................................... 161Příkaz Exit 2.10.7

.................................................................................................................... 162Příkaz For Each…Next 2.10.8

.................................................................................................................... 164Příkaz For…Next 2.10.9

.................................................................................................................... 166Příkaz Function 2.10.10

.................................................................................................................... 169Příkaz If…Then…Else 2.10.11

.................................................................................................................... 172Příkaz On Error 2.10.12

.................................................................................................................... 173Příkaz Option Explicit 2.10.13

.................................................................................................................... 174Příkaz Private 2.10.14

.................................................................................................................... 175Příkaz Public 2.10.15

.................................................................................................................... 176Příkaz Randomize 2.10.16

.................................................................................................................... 177Příkaz ReDim 2.10.17

.................................................................................................................... 179Příkaz Rem 2.10.18

.................................................................................................................... 180Příkaz Select Case 2.10.19

.................................................................................................................... 182Příkaz Set 2.10.20

.................................................................................................................... 184Příkaz Stop 2.10.21

.................................................................................................................... 185Příkaz Sub 2.10.22

.................................................................................................................... 187Příkaz While…WEnd 2.10.23

.................................................................................................................... 189Příkaz With 2.10.24

...................................................................................................................................... 191Konstanty jazyka VBScript 2.11

.................................................................................................................... 191Konstanty barev 2.11.1

.................................................................................................................... 192Konstanty formátů data 2.11.2

.................................................................................................................... 193Konstanty data a času 2.11.3

.................................................................................................................... 194Konstanty funkce MsgBox 2.11.4

.................................................................................................................... 196Konstanty porovnávání 2.11.5

.................................................................................................................... 196Různé konstanty 2.11.6

.................................................................................................................... 197Řetězcové konstanty 2.11.7

.................................................................................................................... 198Třístavové konstanty 2.11.8

.................................................................................................................... 198Konstanty funkce VarType 2.11.9

...................................................................................................................................... 200Operátory jazyka VBScript 2.12

.................................................................................................................... 200Operátor sečtení 2.12.1

.................................................................................................................... 202Operátor odečtení 2.12.2

.................................................................................................................... 204Operátor násobení 2.12.3

.................................................................................................................... 205Operátor dělení 2.12.4

.................................................................................................................... 207Operátor celočíselného dělení 2.12.5

.................................................................................................................... 207Operátor umocnění 2.12.6

.................................................................................................................... 208Operátor přiřazení 2.12.7

.................................................................................................................... 209Operátor spojení řetězců 2.12.8



ObsahVI

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 209Operátor And 2.12.9

.................................................................................................................... 211Operátor Eqv 2.12.10

.................................................................................................................... 212Operátor Imp 2.12.11

.................................................................................................................... 214Operátor Is 2.12.12

.................................................................................................................... 215Operátor Mod 2.12.13

.................................................................................................................... 216Operátor Not 2.12.14

.................................................................................................................... 217Operátor Or 2.12.15

.................................................................................................................... 219Operátor Xor 2.12.16

...................................................................................................................................... 221Klíčová slova 2.13

.................................................................................................................... 221Klíčová slova 2.13.1

...................................................................................................................................... 222Zdroje 2.14

.................................................................................................................... 222Identifikátory místního a jazykového nastavení 2.14.1

.................................................................................................................... 222Chyby 2.14.2

..................................................................................................................................... 223Objekty Reliance 3

...................................................................................................................................... 223Objekty Reliance 3.1

...................................................................................................................................... 224Vykonávání skriptů ve vizualizaci 3.2

...................................................................................................................................... 225Zpracování dat předaných do skriptů 3.3

...................................................................................................................................... 226Práce s globálními konstantami, proměnnými, procedurami a
funkcemi 

3.4

...................................................................................................................................... 227Doporučení pro psaní skriptů 3.5

...................................................................................................................................... 228Objekt RAlm 3.6

.................................................................................................................... 228Procedura RAlm.AckAlarm 3.6.1

.................................................................................................................... 229Procedura RAlm.AckAllAlarms 3.6.2

.................................................................................................................... 229Procedura RAlm.CreateAlarm 3.6.3

.................................................................................................................... 231Procedura RAlm.CurrentAlarms 3.6.4

.................................................................................................................... 232Procedura RAlm.CurrentAlarmsByDevice 3.6.5

.................................................................................................................... 232Procedura RAlm.CurrentAlarmsEx 3.6.6

.................................................................................................................... 234Procedura RAlm.DbAlarms 3.6.7

.................................................................................................................... 234Procedura RAlm.DbAlarmsByFilter 3.6.8

.................................................................................................................... 235Procedura RAlm.DbAlarmsByDevice 3.6.9

.................................................................................................................... 236Procedura RAlm.DbAlarmsEx 3.6.10

.................................................................................................................... 237Procedura RAlm.DisableDeviceAlarms 3.6.11

.................................................................................................................... 238Procedura RAlm.EnableDeviceAlarms 3.6.12

.................................................................................................................... 238Konstanty typu alarmu/události 3.6.13

.................................................................................................................... 239Konstanty podmínky/stavu pro vyvolání alarmu/události 3.6.14

...................................................................................................................................... 240Objekt RDb 3.7

.................................................................................................................... 240Procedura RDb.AppendRecord 3.7.1



Obsah VII

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 241Funkce RDb.CreateTableObject 3.7.2

.................................................................................................................... 242Funkce RDb.GetTagHistValue 3.7.3

.................................................................................................................... 243Procedura RDb.GetTagStatistics 3.7.4

...................................................................................................................................... 246Objekt RDev 3.8

.................................................................................................................... 246Procedura RDev.ConnectToCommDriver 3.8.1

.................................................................................................................... 247Procedura RDev.SendCustomData 3.8.2

.................................................................................................................... 248Procedura RDev.ReceiveCustomDataReply 3.8.3

...................................................................................................................................... 250Objekt RError 3.9

.................................................................................................................... 250Vlastnost RError.Code 3.9.1

.................................................................................................................... 251Vlastnost RError.Description 3.9.2

...................................................................................................................................... 261Objekt RInet 3.10

.................................................................................................................... 261Funkce RInet.SendMail 3.10.1

...................................................................................................................................... 263Objekt RModem 3.11

.................................................................................................................... 263Funkce RModem.GSMSendATCommand 3.11.1

.................................................................................................................... 265Funkce RModem.GSMGetSMSStatus 3.11.2

.................................................................................................................... 266Funkce RModem.GSMSendSMS 3.11.3

.................................................................................................................... 267Funkce RModem.GSMSendSMSEx 3.11.4

.................................................................................................................... 269Přehled chybových kódů (CMS) podle standardu GSM 07.05 3.11.5

...................................................................................................................................... 274Objekt RScr 3.12

.................................................................................................................... 274Procedura RScr.DisableScript 3.12.1

.................................................................................................................... 275Procedura RScr.EnableScript 3.12.2

.................................................................................................................... 276Procedura RScr.ExecScript 3.12.3

.................................................................................................................... 277Funkce RScr.GetCurrentScriptData 3.12.4

.................................................................................................................... 279Funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx 3.12.5

.................................................................................................................... 284Funkce RScr.GetScriptInfo 3.12.6

.................................................................................................................... 285Funkce RScr.GetScriptText 3.12.7

.................................................................................................................... 286Základní události 3.12.8

.................................................................................................................... 287Událost vyvolaná komponentou 3.12.9

.................................................................................................................... 288Událost vyvolaná změnou hodnoty, kvality nebo časové značky proměnné 3.12.10

.................................................................................................................... 289Událost vyvolaná alarmem/událostí 3.12.11

.................................................................................................................... 291Událost vyvolaná SMS zprávou 3.12.12

.................................................................................................................... 292Událost vyvolaná přijetím požadavku od tenkého klienta 3.12.13

...................................................................................................................................... 294Objekt RSys 3.13

.................................................................................................................... 296Procedura RSys.ActivateWindow 3.13.1

.................................................................................................................... 296Procedura RSys.CloseWindow 3.13.2

.................................................................................................................... 297Funkce RSys.ConvertTimeToDST 3.13.3

.................................................................................................................... 298Funkce RSys.CopyFile 3.13.4

.................................................................................................................... 299Funkce RSys.CreateDir 3.13.5



ObsahVIII

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 300Funkce RSys.DateTimeToInt64Time 3.13.6

.................................................................................................................... 301Funkce RSys.DeleteFile 3.13.7

.................................................................................................................... 303Funkce RSys.DirExists 3.13.8

.................................................................................................................... 303Procedura RSys.ExecApp 3.13.9

.................................................................................................................... 305Procedura RSys.ExitRuntimeModule 3.13.10

.................................................................................................................... 305Funkce RSys.FileExists 3.13.11

.................................................................................................................... 306Funkce RSys.GetBit 3.13.12

.................................................................................................................... 307Funkce RSys.GetComputerName 3.13.13

.................................................................................................................... 308Funkce RSys.GetProgramLanguage 3.13.14

.................................................................................................................... 309Funkce RSys.GetProjectDir 3.13.15

.................................................................................................................... 309Funkce RSys.GetProjectLanguage 3.13.16

.................................................................................................................... 310Funkce RSys.GetUTCDateTime 3.13.17

.................................................................................................................... 310Funkce RSys.Int64TimeToDateTime 3.13.18

.................................................................................................................... 312Funkce RSys.IsActiveServer 3.13.19

.................................................................................................................... 313Funkce RSys.IsPrimaryServer 3.13.20

.................................................................................................................... 313Funkce RSys.IsSecondaryServer 3.13.21

.................................................................................................................... 314Funkce RSys.LocalDateTimeToUTCDateTime 3.13.22

.................................................................................................................... 315Procedura RSys.LogMessage 3.13.23

.................................................................................................................... 316Funkce RSys.Now 3.13.24

.................................................................................................................... 317Procedura RSys.PlaySound 3.13.25

.................................................................................................................... 318Procedura RSys.PrintCustomReport 3.13.26

.................................................................................................................... 318Procedura RSys.PrintDbReport 3.13.27

.................................................................................................................... 319Procedura RSys.PrintDbTrend 3.13.28

.................................................................................................................... 319Procedura RSys.PrintTagDbTrend 3.13.29

.................................................................................................................... 320Funkce RSys.RelativePathToPath 3.13.30

.................................................................................................................... 321Funkce RSys.PathToRelativePath 3.13.31

.................................................................................................................... 322Funkce RSys.RemoveDir 3.13.32

.................................................................................................................... 323Funkce RSys.RenameFile 3.13.33

.................................................................................................................... 325Funkce RSys.ReplaceCZChars 3.13.34

.................................................................................................................... 325Procedura RSys.RestartProject 3.13.35

.................................................................................................................... 327Procedura RSys.RestartWindows 3.13.36

.................................................................................................................... 328Procedura RSys.SaveCustomReport 3.13.37

.................................................................................................................... 329Procedura RSys.SetBit 3.13.38

.................................................................................................................... 330Funkce RSys.SetLocalTime 3.13.39

.................................................................................................................... 331Procedura RSys.SetMainWindowTitle 3.13.40

.................................................................................................................... 331Procedura RSys.SetMonitorPower 3.13.41

.................................................................................................................... 332Procedura RSys.ShowCustomReport 3.13.42

.................................................................................................................... 333Procedura RSys.ShowDbReport 3.13.43

.................................................................................................................... 333Procedura RSys.ShowDbTrend 3.13.44



Obsah IX

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 334Procedura RSys.ShowTagDbTrend 3.13.45

.................................................................................................................... 334Procedura RSys.ShutDownWindows 3.13.46

.................................................................................................................... 335Procedura RSys.SetProgramLanguage 3.13.47

.................................................................................................................... 336Procedura RSys.SetProjectLanguage 3.13.48

.................................................................................................................... 337Procedura RSys.Sleep 3.13.49

.................................................................................................................... 337Funkce RSys.UTCDateTimeToLocalDateTime 3.13.50

...................................................................................................................................... 339Objekt TTable 3.14

.................................................................................................................... 340Vlastnost TTable.ArchiveName 3.14.1

.................................................................................................................... 341Vlastnost TTable.DatabaseName 3.14.2

.................................................................................................................... 342Vlastnost TTable.DateFieldValue 3.14.3

.................................................................................................................... 343Vlastnost TTable.IsArchive 3.14.4

.................................................................................................................... 344Vlastnost TTable.TimeFieldValue 3.14.5

.................................................................................................................... 345Procedura TTable.Append 3.14.6

.................................................................................................................... 345Funkce TTable.Bof 3.14.7

.................................................................................................................... 347Procedura TTable.Cancel 3.14.8

.................................................................................................................... 348Procedura TTable.CloseTable 3.14.9

.................................................................................................................... 349Funkce TTable.CreateTable 3.14.10

.................................................................................................................... 350Procedura TTable.Delete 3.14.11

.................................................................................................................... 351Funkce TTable.DeleteTable 3.14.12

.................................................................................................................... 352Procedura TTable.Edit 3.14.13

.................................................................................................................... 353Funkce TTable.EmptyTable 3.14.14

.................................................................................................................... 353Funkce TTable.Eof 3.14.15

.................................................................................................................... 355Funkce TTable.FieldExists 3.14.16

.................................................................................................................... 356Procedura TTable.First 3.14.17

.................................................................................................................... 357Funkce TTable.GetFieldValue 3.14.18

.................................................................................................................... 358Procedura TTable.Last 3.14.19

.................................................................................................................... 359Procedura TTable.MoveBy 3.14.20

.................................................................................................................... 360Procedura TTable.Next 3.14.21

.................................................................................................................... 361Funkce TTable.OpenTable 3.14.22

.................................................................................................................... 362Procedura TTable.Post 3.14.23

.................................................................................................................... 363Procedura TTable.Prior 3.14.24

.................................................................................................................... 363Procedura TTable.SetFieldValue 3.14.25

.................................................................................................................... 365Funkce TTable.TableExists 3.14.26

.................................................................................................................... 366Procedura TTable.UpdateTableStructure 3.14.27

...................................................................................................................................... 367Objekt RTag 3.15

.................................................................................................................... 367Procedura RTag.SetTagElementValues 3.15.1

.................................................................................................................... 369Funkce RTag.GetBit 3.15.2

.................................................................................................................... 370Funkce RTag.GetTagElementValue 3.15.3

.................................................................................................................... 371Funkce RTag.GetTagValue 3.15.4



ObsahX

Reliance 4 – Skripty

.................................................................................................................... 372Procedura RTag.DecTagValue 3.15.5

.................................................................................................................... 373Procedura RTag.IncTagValue 3.15.6

.................................................................................................................... 374Procedura RTag.MoveTagElementValues 3.15.7

.................................................................................................................... 375Procedura RTag.MoveTagElementValuesToSimpleTag 3.15.8

.................................................................................................................... 376Procedura RTag.MoveTagValue 3.15.9

.................................................................................................................... 377Procedura RTag.MoveTagValueToArrayTag 3.15.10

.................................................................................................................... 379Procedura RTag.SetBit 3.15.11

.................................................................................................................... 380Procedura RTag.SetTagElementValue 3.15.12

.................................................................................................................... 381Procedura RTag.SetTagValue 3.15.13

.................................................................................................................... 383Procedura RTag.UpdateTagValue 3.15.14

...................................................................................................................................... 385Objekt RUser 3.16

.................................................................................................................... 385Funkce RUser.CheckUserAccessRights 3.16.1

.................................................................................................................... 387Funkce RUser.CheckUserPassword 3.16.2

.................................................................................................................... 388Funkce RUser.GetLoggedOnUserName 3.16.3

.................................................................................................................... 389Funkce RUser.GetUserAlarmGroups 3.16.4

.................................................................................................................... 390Funkce RUser.GetUserCode 3.16.5

.................................................................................................................... 391Funkce RUser.GetUserID 3.16.6

.................................................................................................................... 391Funkce RUser.IsUserAdmin 3.16.7

.................................................................................................................... 392Procedura RUser.LogOffUser 3.16.8

.................................................................................................................... 393Procedura RUser.LogOnUser 3.16.9

.................................................................................................................... 393Funkce RUser.LogOnUserWithCode 3.16.10

.................................................................................................................... 394Funkce RUser.LogOnUserWithNameAndPassword 3.16.11

.................................................................................................................... 395Funkce RUser.UserExists 3.16.12

...................................................................................................................................... 397Objekt RWS 3.17

.................................................................................................................... 397Procedura RWS.GetThinClientList 3.17.1



1 

Reliance 4 – Skripty

1  Úvod

Co je to Visual Basic Script?

Visual  Basic  Script  je  skriptovací jazyk  navržený firmou Microsoft.  Kód  napsaný  ve
skriptovacím jazyku se na rozdíl od programovacích jazyků nekompiluje, při vykonávání
je pouze interpretován. Jazyk VBScript je určen k vytváření skriptů pro aplikace pracující
pod operačním systémem Windows. Tyto  aplikace  (např. runtime  moduly  Reliance)
umožňují spouštět skripty uvnitř svého kontextu.

Co naleznete v této nápovědě?

Tato  dokumentace  obsahuje  úvod  do  jazyka  VBScript,  poskytuje  nápovědu  k jeho
základním funkcím a procedurám a upozorňuje na některé skutečnosti v syntaxi tohoto
jazyka, které mohou vést k chybám při tvorbě skriptů. Podrobnější informace o jazyku
VBScript je možné získat v originální nápovědě.

Kromě  základní  nápovědy  k jazyku  je  zde  i podrobná  dokumentace  k objektům
Reliance, které jsou určeny pro práci s vizualizací ve skriptech.

Informace o jazyku Visual Basic Script a softwaru Reliance na Internetu

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms950396.aspx

www.reliance.cz

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms950396.aspx
http://www.Reliance.cz
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2  Programovací jazyk VBScript

2.1  Syntaxe volání procedur a funkcí

Jazyk VBScript rozlišuje způsob volání procedur a funkcí.

Procedura  nepředává žádnou návratovou hodnotu. Při volání procedury  se  její argumenty
nikdy neuzavírají do oblých závorek. Funkce vrací do místa volání tzv. návratovou hodnotu.
Při volání funkce se její argumenty uzavírají do oblých závorek, ale pouze tehdy, jestliže je
návratová hodnota funkce zpracovávána (testována).

Další informace o procedurách a funkcích v jazyku VBScript lze získat v originální nápovědě
EN.

Příklad

Dim NumArray(10)

Dim Response

' Procedura, argumenty nejsou v závorce.

Erase NumArray

' Návratová hodnota funkce bude zpracovávána,

' argumenty jsou v závorce.

Response = MsgBox("Pokračovat?", vbYesNo, "Dotaz")

If Response = vbYes Then

  ' ...

Else

  ' ...

End If

' Návratová hodnota funkce nebude zpracovávána,

' argumenty nejsou v závorce.

MsgBox "Dokončeno.", vbOKOnly, "Potvrzení"
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2.2  Syntaxe pro práci s vlastnostmi a metodami objektů

Jazyk VBScript podporuje práci s objekty. Umožňuje přistupovat k vlastnostem (proměnným)
objektů a volat metody (procedury a funkce) implementované příslušným objektem.

Syntaxe

Object.Property

Object.Method

Při přístupu k vlastnosti objektu je název objektu a jeho vlastnost oddělena tečkou. Při
zápisu volání metod objektů je název objektu a jeho volaná metoda oddělena tečkou.
Volání metody musí být navíc v souladu se syntaxí volání procedur a funkcí.

Další informace o objektech v jazyku VBScript lze získat v originální nápovědě EN.

Příklad

Dim fso, MyFile

' Vytvoření objektu pro práci se soubory.

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

' Založení textového souboru C:\testfile.txt

' (volání metody, která vrací další objekt).

Set MyFile = fso.CreateTextFile("C:\testfile.txt", True)

MyFile.WriteLine("To je test.") ' Zápis jedné řádky do souboru (volání metody).

MyFile.Close                    ' Zavření souboru (volání metody).

Set MyFile = Nothing

Set fso = Nothing
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2.3  Funkce pro práci s datovými typy

  Funkce CBool

  Funkce CByte

  Funkce CCur

  Funkce CDate

  Funkce CDbl

  Funkce CInt

  Funkce CLng

  Funkce CSng

  Funkce CStr

  Funkce Fix

  Funkce Int

  Funkce IsArray

  Funkce IsDate

  Funkce IsEmpty

  Funkce IsNull

  Funkce IsNumeric

  Funkce IsObject

  Funkce TypeName

  Funkce VarType

2.3.1  Funkce CBool

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Boolean).

Syntaxe

CBool(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.
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Poznámky

Jestliže je argument Expression nulový, je vrácena hodnota False. V opačném případě
je  vrácena  hodnota  True.  Jestliže  argument  Expression  nelze  převést  na  logickou
hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  CBool  použita  pro  převod  výrazu  na  logický  typ
Boolean. Jestliže je výraz vyhodnocen jako nenulový, funkce CBool vrátí hodnotu True,
v opačném případě vrátí False.

Dim A, B, Check

A = 5

B = 5                ' Inicializace proměnných.

Check = CBool(A = B) ' Vlastní převod. True.

A = 0                ' Inicializace proměnné.

Check = CBool(A)     ' Vlastní převod. False.

2.3.2  Funkce CByte

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Byte).

Syntaxe

CByte(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li výraz předaný funkci  mimo  platný rozsah datového  typu (0  až 255), nebo  výraz
nelze převést na numerickou hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce CByte použita pro převod reálného čísla na celočíselný
typ Byte.

Dim MyDouble, MyByte

MyDouble = 125.5678      ' Proměnná je typu Double.

MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte je 126.

2.3.3  Funkce CCur

Převádí výraz  na  hodnotu  typu  Variant(Currency)  (formát  měny,  závislý  na  lokalizaci  a
nastavení operačního systému).

Syntaxe

CCur(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Při převodu výrazu pomocí funkce CCur jsou používány různé  desetinné  oddělovače,
oddělovače tisců a různá nastavení měny v závislosti na místním nastavení konkrétního
počítače. Je-li výraz předaný funkci mimo platný rozsah datového typu (-922 337 203
685 477,5808 až 922 337 203 685 477,5807), nebo výraz nelze převést na numerickou
hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  CCur  použita  pro  převod  reálného  čísla  na  formát
měny Currency.

Dim MyDouble, MyCurr

MyDouble = 543.214588 ' Proměnná je typu Double.

' Převod výsledku (1 086,429 176) na formát měny (1 086,429 2).

MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
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2.3.4  Funkce CDate

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Date).

Syntaxe

CDate(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz s datem.

Poznámky

CDate  rozpoznává  formáty  dat  podle  místního  nastavení  systému.  Nelze  rozpoznat
dlouhý formát data, jestliže obsahuje i den v týdnu.

Funkce IsDate se používá pro zjištění, zda lze argument Expression  převést na datum
nebo čas. Funkce CDate  rozpozná literály data a literály času stejně jako čísla, která
spadají do rozsahu přijatelných dat. Při převodu čísla na datum je převedena na datum
celá část zadaného čísla. Desetinná část čísla je převedena na čas, půlnocí počínaje.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CDate použita pro převod řetězce na výraz typu Date.
Obvykle  není  vhodné  používat  tvrdé  formátování  řetězce,  které  je  použito  v tomto
příkladu.  Vhodnější je  používat  zápis  pomocí literálů:  #10/19/1962#,  #4:45:23
PM#.

Dim TextDate, TextTime, MyDate, MyTime

TextDate = "October 19, 1962" ' Definování data.

MyDate = CDate(TextDate)      ' Převod na typ Date.

TextTime = "4:35:47 PM"       ' Definování času.

MyTime = CDate(TextTime)      ' Převod na typ Date.
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2.3.5  Funkce CDbl

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Double).

Syntaxe

CDbl(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li  výraz  předaný  funkci  mimo  platný  rozsah  datového  typu  (-922  337  203  685
477,580 8 až 922 337 203 685 477,580 7), nebo výraz nelze převést na numerickou
hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CDbl použita pro převod výrazu na číselný typ Double.

Dim MyCurr, MyDouble

' MyCurr je formátu Currency (234,456 7).

MyCurr = CCur(234.456784)

' Převod výsledku na Double (19,225 457 6).

MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

2.3.6  Funkce CInt

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Integer).

Syntaxe

CInt(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li výraz předaný funkci mimo platný rozsah datového typu (-32 768 až 32 767), nebo
výraz nelze převést na numerickou hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.
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Je-li desetinná část přesně 0,5, funkce CInt a CLng vždy zaokrouhlují na nejbližší sudé
číslo. Například 0,5 na 0 a 1,5 na 2. Funkce CInt a CLng se liší od funkcí Fix a Int, které
místo zaokrouhlování pouze odstraní desetinnou část čísla. Funkce Fix a Int vždy vrací
hodnotu stejného typu, jako byl typ předané hodnoty.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  CInt  použita  pro  převod  výrazu  na  celočíselný  typ
Integer.

Dim MyDouble, MyInt

MyDouble = 2345.5678   ' Proměnná je typu Double.

MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt je 2 346.

2.3.7  Funkce CLng

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Long).

Syntaxe

CLng(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li výraz předaný funkci mimo platný rozsah datového typu (-2 147 483 648 až 2 147
483 647), nebo výraz nelze  převést  na  numerickou hodnotu, dojde  k chybě  při  běhu
programu.

Je-li desetinná část přesně 0,5, funkce CInt a CLng vždy zaokrouhlují na nejbližší sudé
číslo. Například 0,5 na 0 a 1,5 na 2. Funkce CInt a CLng se liší od funkcí Fix a Int, které
místo zaokrouhlování pouze odstraní desetinnou část čísla. Funkce Fix a Int vždy vrací
hodnotu stejného typu, jako byl typ předané hodnoty.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce
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Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  CLng  použita  pro  převod  výrazu na  celočíselný typ
Long.

Dim Var1, Var2

Dim MyLong1, MyLong2

Var1 = 25427.45

Var2 = 25427.55      ' Proměnné jsou typu Double.

MyLong1 = CLng(Var1) ' MyLong1 je 25 427.

MyLong2 = CLng(Var2) ' MyLong2 je 25 428.

2.3.8  Funkce CSng

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Single).

Syntaxe

CSng(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li  výraz  předaný  funkci  mimo  platný  rozsah  datového  typu  (-3,402823E38  až  -
1,401298E-45  pro  záporné  hodnoty;  1,401298E-45  až  3,402823E38  pro  kladné
hodnoty), nebo  výraz nelze  převést  na  numerickou hodnotu,  dojde  k chybě  při  běhu
programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CSng použita pro převod výrazu na číselný typ Single.

Dim MyDouble1, MyDouble2    ' Proměnné typu Double.

Dim MySingle1, MySingle2    ' Proměnné typu Single.

MyDouble1 = 75.3421115

MyDouble2 = 75.3421555      ' Nastavení hodnot proměnných.

MySingle1 = CSng(MyDouble1) ' MySingle1 obsahuje 75,342 11.

MySingle2 = CSng(MyDouble2) ' MySingle1 obsahuje 75,342 16.
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2.3.9  Funkce CStr

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(String).

Syntaxe

CStr(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Návratové hodnoty funkce CStr:

Typ argumentu 

Expression

Funkce CStr vrací

Boolean Řetězec obsahující True nebo False.

Date Řetězec  obsahující  datum  v krátkém  formátu
podle nastavení systému.

Null Runtime error.

Empty Prázdný řetězec ("").

Error Řetězec  obsahující  slovo  Error  následované
číslem chyby.

Ostatní numerické Řetězec obsahující číslo.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CStr použita pro převod číselné hodnoty na řetězec.

Dim MyDouble, MyString

MyDouble = 437.324        ' MyDouble je typu Double.

MyString = CStr(MyDouble) ' MyString obsahuje "437,324".
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2.3.10  Funkce Fix

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, obsahující celočíselnou část čísla (stejně jako
funkce Int).

Syntaxe

Fix(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Obě  funkce  Int  a  Fix  odstraní zlomkovou část  argumentu  Number  a  vrátí výslednou
celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcí Int a Fix spočívá v tom, že je-li argument Number záporný, funkce Int
vrátí nejbližší celé  záporné  číslo  menší než nebo  rovné  argumentu Number, zatímco
funkce Fix vrátí nejbližší celé záporné číslo větší než nebo rovné  argumentu Number.
Například funkce Int převede -8,4 na -9 a funkce Fix převede -8,4 na -8.

Fix(Number) je shodné s:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

  Matematické funkce
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Příklad

Následující příklad ilustruje, jakým způsobem funkce Int a Fix zpracovávají celočíselné
části zadaných čísel. V případě  záporných hodnot  funkce  Int  vrací první záporné  celé
číslo, které je nižší nebo rovno zadanému číslu; funkce Fix naopak vrací první záporné
číslo, jehož hodnota je vyšší nebo rovna zadanému číslu.

Dim MyNumber

MyNumber = Int(99.8)  ' Vrací 99.

MyNumber = Fix(99.2)  ' Vrací 99.

MyNumber = Int(-99.8) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.8) ' Vrací -99.

MyNumber = Int(-99.2) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.2) ' Vrací -99.

2.3.11  Funkce Int

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, obsahující celočíselnou část čísla (stejně jako
funkce Fix).

Syntaxe

Int(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Obě  funkce  Int  a  Fix  odstraní zlomkovou část  argumentu  Number  a  vrátí výslednou
celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcí Int a Fix spočívá v tom, že je-li argument Number záporný, funkce Int
vrátí nejbližší celé  záporné  číslo  menší než nebo  rovné  argumentu Number, zatímco
funkce Fix vrátí nejbližší celé záporné číslo větší než nebo rovné  argumentu Number.
Například funkce Int převede -8,4 na -9 a funkce Fix převede -8,4 na -8.

Fix(Number) je shodné s:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

  Matematické funkce
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Příklad

Následující příklad ilustruje, jakým způsobem funkce Int a Fix zpracovávají celočíselné
části zadaných čísel. V případě  záporných hodnot  funkce  Int  vrací první záporné  celé
číslo, které je nižší nebo rovno zadanému číslu; funkce Fix naopak vrací první záporné
číslo, jehož hodnota je vyšší nebo rovna zadanému číslu.

Dim MyNumber

MyNumber = Int(99.8)  ' Vrací 99.

MyNumber = Fix(99.2)  ' Vrací 99.

MyNumber = Int(-99.8) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.8) ' Vrací -99.

MyNumber = Int(-99.2) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.2) ' Vrací -99.

2.3.12  Funkce IsArray

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda proměnná je pole.

Syntaxe

IsArray(Variable)

Povinný argument Variable je řetězec označující název proměnné.

Poznámky

Funkce IsArray vrátí True, je-li proměnná pole, jinak vrátí False.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Funkce pro práci s poli

Příklad

V následujícím příkladu je funkce IsArray použita ke zjištění, je-li zadaná proměnná typu
pole.

Dim MyArray(5)

Dim MyCheck                ' Deklarace proměnných typu pole.

MyCheck = IsArray(MyArray) ' Vrací True.
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2.3.13  Funkce IsDate

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda výraz může být převeden na datum.

Syntaxe

IsDate(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv Variant obsahující výraz s datem nebo
řetězcový výraz rozpoznatelný jako datum nebo čas.

Poznámky

Funkce IsDate vrátí True, je-li argument Expression datum nebo může být převeden na
platné datum, jinak vrátí False. V systému Microsoft Windows je rozsah platných dat od
1. ledna roku 100 do 31. prosince roku 9999.

  Funkce pro práci s datovými typy

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  IsDate  použita  ke  zjištění,  může-li  být  zadaná
proměnná převedena na datum.

Dim MyDate, NoDate, MyCheck

MyDate = "February 12, 1969"

NoDate = "Hello"

MyCheck = IsDate(MyDate) ' Vrací True.

MyCheck = IsDate(NoDate) ' Vrací False.

2.3.14  Funkce IsEmpty

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda proměnná byla inicializována.

Syntaxe

IsEmpty(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv výraz. Ale protože je funkce IsEmpty
používána  ke  zjištění,  zda  je  proměnná  inicializována,  je  argument  Expression
nejčastěji název proměnné.
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Poznámky

Funkce IsEmpty vrátí True, není-li proměnná inicializována nebo je nastavena na Empty;
jinak vrátí False. False je vráceno vždy, obsahuje-li argument Expression více než jednu
proměnnou.

  Funkce pro práci s datovými typy

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  IsEmpty  použita  ke  zjištění,  zda  byla  proměnné
přiřazena hodnota.

Dim MyVar, MyCheck

MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Vrací True.

MyVar = Null             ' Přiřazení hodnoty Null.

MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Vrací False.

MyVar = Empty            ' Vyprázdnění proměnné.

MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Vrací True.

2.3.15  Funkce IsNull

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda výraz neobsahuje žádný platný údaj (Null).

Syntaxe

IsNull(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv výraz.

Poznámky

Funkce IsNull vrátí True, je-li argument Expression  rovný Null; jinak funkce  IsNull  vrátí
False. Skládá-li se argument Expression  z více než jedné proměnné, potom hodnota
Null  v některé  z proměnných tvořících  tento  argument  způsobí vrácení True  pro  celý
výraz.

Hodnota Null indikuje, že Variant neobsahuje žádný platný údaj. Hodnota Null je odlišná
od Empty, která indikuje, že proměnná nebyla ještě inicializována.
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DŮLEŽITÉ

Funkci IsNull je vhodné používat pro zjištění, zda výraz obsahuje hodnotu Null. Výrazy,
u kterých lze za jistých okolností očekávat vyhodnocení jako True, jako: If Var = Null a If
Var <> Null, jsou vždy False. Je to proto, že jakýkoliv výraz obsahující hodnotu Null je
sám Null a proto vrátí funkce hodnotu False.

  Funkce pro práci s datovými typy

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  IsNull  použita  ke  zjištění,  obsahuje-li  proměnná
hodnotu Null.

Dim MyVar, MyCheck

MyCheck = IsNull(MyVar) ' Vrací False.

MyVar = ""

MyCheck = IsNull(MyVar) ' Vrací False.

MyVar = Null

MyCheck = IsNull(MyVar) ' Vrací True.

2.3.16  Funkce IsNumeric

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda výraz může být vyhodnocen jako číslo.

Syntaxe

IsNumeric(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv výraz.

Poznámky

Funkce IsNumeric vrátí True, jestliže je celý argument Expression rozpoznán jako číslo,
jinak vrátí False.

Funkce IsNumeric vrátí False, pokud je argument Expression výraz s datem.

  Funkce pro práci s datovými typy
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce IsNumeric  použita ke zjištění, je-li zadaná proměnná
číslo.

Dim MyVar, MyCheck

MyVar = 53                 ' Přiřazení hodnoty.

MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Vrací True.

MyVar = "459.95"           ' Přiřazení hodnoty.

MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Vrací True.

MyVar = "45 Help"          ' Přiřazení hodnoty.

MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Vrací False.

2.3.17  Funkce IsObject

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda proměnná představuje objekt.

Syntaxe

IsObject(VarName)

Povinný argument VarName je Variant obsahující jakoukoliv proměnnou.

Poznámky

Funkce  IsObject  vrátí  True,  je-li  argument  VarName  proměnná  typu  Object,  nebo
uživatelsky definovaný objekt; jinak vrátí False.

  Funkce pro práci s datovými typy

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  IsObject  použita  ke  zjištění,  představuje-li  zadaná
proměnná objekt.

Dim MyInt, MyCheck, MyObject

Set MyObject = CreateObject("Excel.Sheet")

MyCheck = IsObject(MyObject) ' Vrací True.

MyCheck = IsObject(MyInt)    ' Vrací False.

Set MyObject = Nothing
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2.3.18  Funkce TypeName

Vrací hodnotu typu Variant(String), která obsahuje informaci o typu proměnné.

Syntaxe

TypeName(VarName)

Povinný argument VarName je Variant obsahující jakoukoliv proměnnou.

Návratová hodnota

Vrácený řetězec Proměnná je typu

Byte Byte.

Integer Celé číslo.

Long Dlouhé celé číslo.

Single Číslo  s pohyblivou  desetinnou  čárkou
s jednoduchou přesností.

Double Číslo  s pohyblivou  desetinnou  čárkou
s dvojitou přesností.

Currency Měna.

Decimal Desetinné hodnoty.

Date Datum.

String Řetězec.

Boolean Hodnota typu Boolean.

Empty Neinicializovaná.

Null Žádný platný údaj.

Object Objekt, který podporuje OLE Automation.

Unknown Objekt, který podporuje  základní rozhraní
(IUnknown).
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Vrácený řetězec Proměnná je typu

Nothing Objektová proměnná, která neodkazuje na
žádný object.

Error Chybová hodnota.

  Funkce pro práci s datovými typy

Příklad

V následujícím příkladu je funkce TypeName použita k získání informace o proměnné.

Dim MyType, NullVar, StrVar, IntVar, CurrVar

NullVar = Null             ' Přiřazení hodnoty Null.

StrVar = "Libovolný řetězec"

IntVar = 500

CurrVar = CCur(IntVar)

MyType = TypeName(StrVar)  ' Vrací "String".

MyType = TypeName(IntVar)  ' Vrací "Integer".

MyType = TypeName(CurrVar) ' Vrací "Currency".

MyType = TypeName(NullVar) ' Vrací "Null".

2.3.19  Funkce VarType

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) indikující typ proměnné.

Syntaxe

VarType(VarName)

Povinný argument VarName je Variant obsahující jakoukoliv proměnnou.

Návratové hodnoty

Konstanta Hodnoty Popis

vbEmpty 0 Empty (neinicializovaná).

vbNull 1 Null (neplatný údaj).
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Konstanta Hodnoty Popis

vbInteger 2 Celé číslo.

vbLong 3 Dlouhé celé číslo.

vbSingle 4 Číslo  s pohyblivou  desetinnou
čárkou s jednoduchou přesností.

vbDouble 5 Číslo  s pohyblivou  desetinnou
čárkou s dvojitou přesností.

vbCurrency 6 Měna.

vbDate 7 Datum.

vbString 8 Řetězec.

vbObject 9 Objekt.

vbError 10 Chyba.

vbBoolean 11 Boolean.

vbVariant 12 Variant  (používá  se  pouze
s polem variantů).

vbDataObject 13 Objekt pro přístup k datům.

vbByte 17 Byte.

vbArray 8192 Pole.

Poznámky

Funkce  VarType  nikdy  nevrací  hodnotu  pro  vbArray  samotnou.  Je  vždy  přidána
k některé jiné  hodnotě, aby se  indikovalo  pole  určitého  typu. Konstanta  vbVariant  je
vracena pouze ve spojení s vbArray, aby se indikovalo, že argument pro funkci VarType
je pole typu Variant. Například, hodnota vrácená pro pole celých čísel se spočítá jako
vbInteger + vbArray, čili 8194. Má-li objekt výchozí vlastnost, funkce VarType  vrátí typ
výchozí vlastnosti objektu.

  Funkce pro práci s datovými typy
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce VarType použita ke zjištění typu proměnné.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck

IntVar = 459               ' Inicializace proměnných.

StrVar = "Hello World"

DateVar = Date

MyCheck = VarType(IntVar)  ' Vrací 2.

MyCheck = VarType(DateVar) ' Vrací 7.

MyCheck = VarType(StrVar)  ' Vrací 8.
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2.4  Funkce pro práci s datem a časem

  Funkce Date

  Funkce DateAdd

  Funkce DateDiff

  Funkce DatePart

  Funkce DateSerial

  Funkce DateValue

  Funkce Day

  Funkce Hour

  Funkce Minute

  Funkce Month

  Funkce MonthName

  Funkce Now

  Funkce Second

  Funkce Time

  Funkce Timer

  Funkce TimeSerial

  Funkce TimeValue

  Funkce WeekDay

  Funkce WeekDayName

  Funkce Year

2.4.1  Funkce Date

Vrací hodnotu typu Variant(Date) obsahující aktuální systémové datum. Hodnota je v místním
čase.

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).

Syntaxe

Date
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  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Date použita pro získání aktuálního systémového data,
které je dále rozloženo na roky, měsíce a dny.

Dim MyDate

Dim Y, M, D

MyDate = Date ' Přiřazení aktuálního systémového data.

Y = Year(MyDate)

M = Month(MyDate)

D = Day(MyDate)

2.4.2  Funkce DateAdd

Vrací hodnotu  typu  Variant(Date)  obsahující datum  získané  přičtením  určitého  časového
intervalu k zadanému datu.

Syntaxe

DateAdd(Interval, Number, Date)

Syntaxe funkce DateAdd má tyto argumenty:

Argument Popis

Interval
Povinný.  Řetězcový  výraz  představující  časový
interval, který bude přičítán.

Number
Povinný. Číselný výraz označující počet intervalů,
jež  mají  být  k zadanému  datu  přičteny.  Může
nabývat kladné  (budoucí datum) nebo  záporné
(dřívější datum) hodnoty.

Date
Povinný.  Typ  Variant(Date)  nebo  řetězec
představující datum,  ke  kterému  bude  zadaný
interval přičten.

Nastavení

Argument Interval může obsahovat následující hodnoty:
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Nastavení Popis

yyyy rok

q čtvrtletí

m měsíc

y den v roce

d den

w den

v týdnu

ww týden

h hodina

n minuta

s vteřina

 

Poznámky

Funkce  DateAdd  se  používá  k přičtení  či  odečtení  určitého  časového  intervalu  od
zadaného data. Například, funkci DateAdd lze využít k výpočtu data 30 dnů od dnešního
dne nebo času zvětšeného o 45 minut.

Pro  přičtení dnů k argumentu Date  se  používá  den v roce  ("y"), den  ("d")  nebo  den
v týdnu ("w").

Funkce DateAdd vrací vždy správné datum. Následující příklad ukazuje způsob přičtení
měsíce k 31. lednu 1995:

DateAdd("m", 1, "31-led-95")

V tomto případě vrátí funkce DateAdd datum "28-úno-95" a ne "31-úno-95". Pokud je
v argumentu Date uvedeno "31-led-96", funkce vrátí "29-úno-96", protože rok 1996 je
přestupný.

V  případě, že vypočtené datum bude předcházet  rok  100  (tj. pokud  se  odečítá  větší
počet roků než je v argumentu Date), dojde k chybě.
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Není-li zadané číslo typu Long, bude před vyhodnocením zaokrouhleno na nejbližší celé
číslo.

  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V následujícím příkladu je zadané datum převedeno funkcí DateAdd na datum posunuté
o daný počet měsíců a je zobrazena výsledná hodnota.

Dim FirstDate, IntervalType, Count, Message

IntervalType = "m" ' "m" znamená, že interval bude v měsících.

FirstDate = InputBox("Vložte datum ve formátu: " + CStr(Date))

Count = InputBox("Zadejte interval v měsících")

Message = "Výsledné datum: " & DateAdd(IntervalType, Count, FirstDate)

MsgBox Message

2.4.3  Funkce DateDiff

Vrací hodnotu typu Variant(Long)  určující počet  časových intervalů mezi  dvěmi  zadanými
daty.

Syntaxe

DateDiff(Interval, Date1, Date2[, FirstDayOfWeek[, FirstWeekOfYear]])

Syntaxe funkce DateDiff má tyto argumenty:

Argument Popis

Interval
Povinný.  Řetězcový  výraz  představující
časový  interval,  který  bude  použit  při
výpočtu rozdílu mezi daty Date1 a Date2.

Date1, Date2
Povinný;  typ  Variant(Date).  Dvě  data
použitá při výpočtu.

FirstDayOfWeek
Nepovinný.  Konstanta  určující  první  den
v týdnu. Není-li zadána, použije se neděle.

FirstWeekOfYear
Nepovinný. Konstanta  určující první týden
v roce. Není-li zadána, považuje  se  týden
obsahující 1. leden za první týden v roce.
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Nastavení

Argument Interval může obsahovat následující hodnoty:

Nastavení Popis

yyyy rok

q čtvrtletí

m měsíc

y den v roce

d den

w den

v týdnu

ww týden

h hodina

n minuta

s vteřina

 

Argument FirstDayOfWeek může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa
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Konstanta Hodnota Popis

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

 

Argument FirstWeekOfYear může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS

API.

vbFirstJan1 1 Začíná týdnem, do něhož

spadá 1. leden (výchozí).

vbFirstFourDays 2 Začíná prvním týdnem,

který zahrnuje minimálně

čtyři dny nového roku.

vbFirstFullWeek 3 Začíná týdnem, který celý

jako první spadá do

nového roku.

 

Poznámky

Funkci DateDiff  je možné použít ke zjištění, kolik určitých časových intervalů odděluje
dvě data. Například, funkci DateDiff lze použít ke zjištění počtu dnů oddělujících dvě data
nebo počtu týdnů zbývajících do konce roku.
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Pro výpočet počtu dnů mezi dvěma daty Date1 a Date2 se používají hodnoty den v roce
("y") nebo den ("d"). Pokud argument Interval představuje den týdne ("w"), vrátí funkce
DateDiff  počet  týdnů oddělujících  zadaná  data.  Jestliže  Date1  připadá  na  pondělí,
spočte funkce DateDiff  počet pondělí do Date2. Do výpočtu se  zahrne  pouze  Date2
(nikoli  Date1). Obsahuje-li  Interval  řetězec  týdne  ("ww"), vrátí funkce  DateDiff  počet
kalendářních týdnů mezi  dvěma  daty.  Vrácená  hodnota  označuje  počet  nedělí mezi
Date1 a Date2. Funkce DateDiff zahrne hodnotu Date2, pokud spadá na neděli; avšak
Date1 není započítán ani v případě, že je to neděle.

Pokud  argument  Date1  představuje  datum  starší  než  Date2,  vrátí  funkce  DateDiff
záporné číslo.

V  případě  zadání  intervalů  "w"  a  "ww"  ovlivní  výpočet  hodnota  argumentu
FirstDayOfWeek.

Je-li  datum  zadáno  jako  řetězec  a  není-li  zadán  rok,  je  uvažován  aktuální  rok  ze
systémového data počítače.

Je-li porovnáván 31. prosinec a 1. leden navazující bezprostředně na sebe, vrátí funkce
DateDiff při velikosti intervalu rok ("yyyy") hodnotu 1, ačkoli se zadaná data vzájemně
odlišují pouze jedním dnem.

  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V následujícím příkladu je funkce DateDiff použita ve funkci DayCount, která vrací počet
dnů mezi datem zadaným do funkce a aktuálním systémovým datem.

Function DayCount(MyDate)

  DayCount = "Počet dnů: " & DateDiff("d", Now, MyDate)

End Function

2.4.4  Funkce DatePart

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující určenou část zadaného data.

Syntaxe

DatePart(Interval, Date[, FirstDayOfWeek[, FirstWeekOfYear]])

Syntaxe funkce DatePart má tyto argumenty:
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Argument Popis

Interval Povinný. Řetězcový výraz představující

časový interval, který bude použit při

výpočtu části zadaného data.

Date Povinný; typ Variant(Date). Datum,

které bude zpracováno.

FirstDayOfWee

k

Nepovinný. Konstanta určující první den

v týdnu. Není-li uvedena, použije se

neděle.

FirstWeekOfYe

ar

Nepovinný. Konstanta určující první

týden v roce. Není-li zadána, považuje

se týden obsahující 1. leden za první

týden v roce.

 

Nastavení

Argument Interval může obsahovat následující hodnoty:

Nastavení Popis

yyyy rok

q čtvrtletí

m měsíc

y den v roce

d den

w den

v týdnu

ww týden
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Nastavení Popis

h hodina

n minuta

s vteřina

 

Argument FirstDayOfWeek může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

 

Argument FirstWeekOfYear může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS

API.

vbFirstJan1 1 Začíná týdnem, do něhož

spadá 1. leden (výchozí).
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Konstanta Hodnota Popis

vbFirstFourDay

s

2 Začíná prvním týdnem,

který zahrnuje minimálně

čtyři dny nového roku.

vbFirstFullWeek 3 Začíná týdnem, který celý

jako první spadá do

nového roku.

 

Poznámky

Funkci DatePart lze použít  k vyhodnocení data  a  získání určitého  časového  intervalu.
Například, pomocí funkce DatePart je možné získat den v týdnu nebo aktuální hodinu.

V  případě  zadání  intervalů  "w"  a  "ww"  ovlivní  výpočet  hodnota  argumentu
FirstDayOfWeek.

Je-li  datum  zadáno  jako  řetězec  a  není-li  zadán  rok,  je  uvažován  aktuální  rok  ze
systémového data počítače.

  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  s využitím  funkce  DatePart  zobrazeno  čtvrtletí,  do  něhož
spadá zadané datum.

Dim MyDate, Message

MyDate = InputBox("Vložte datum ve formátu: " + CStr(Date))

Message = "Čtvrtletí: " & DatePart("q", MyDate)

MsgBox Message
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2.4.5  Funkce DateSerial

Vrací hodnotu typu Variant(Date) reprezentující zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

DateSerial(Year, Month, Day)

Syntaxe funkce DateSerial má tyto argumenty:

Argument Popis

Year
Povinný;  typ  Variant(Integer).  Číslo  od  100  do
9999 včetně nebo číselný výraz.

Month
Povinný;  typ  Variant(Integer).  Jakýkoliv  číselný
výraz.

Day
Povinný;  typ  Variant(Integer).  Jakýkoliv  číselný
výraz.

Poznámky

Při zadávání data, např. 31. prosinec 1991, musí být čísla uvedená na místě jednotlivých
argumentů  funkce  DateSerial  v přípustném  rozsahu;  tj.  1–31  pro  dny  a  1–12  pro
měsíce. S použitím číselných výrazů představujících určitý počet dnů, měsíců nebo roků
před či po určitém datu je možné na místě jednotlivých argumentů uvést relativní data.

V následujícím příkladu jsou při zadání data použity číselné výrazy namísto čísel. Funkce
DateSerial vrátí datum před prvním dnem (1 - 1) druhého měsíce před srpnem (8 - 2) 10
let před rokem 1990 (1990 - 10); tedy 31. květen 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

V  případě  argumentu Year, při  zadání hodnoty v rozmezí 0  až 29  včetně, bude  tato
hodnota chápána jako číslo 2000–2029; při zadání hodnoty v rozmezí 30 až 99 včetně,
bude tato  hodnota  chápána  jako  číslo  1930–1999. Hraniční rok  je  možné  nastavit  v
Místních  a  j azykových  nastaveních  systému  Windows.  Pro  zadání  jiné  hodnoty
argumentu  Year  je  nutné  uvést  všechny  čtyři  číslice  požadovaného  roku  (například
1800).
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Přesahuje-li  některý  argument  přípustný  rozsah,  bude  patřičným  způsobem  zvětšen
následující argument. Například, bude-li zadáno 35  dnů, je  počet  dnů převeden na  1
měsíc a několik dnů v závislosti na  tom, ke  kterému měsíci  se  číslo  vztahuje. Pokud
některý z uvedených argumentů je  mimo  interval -32  768  až 32  767, dojde  k chybě.
Jestliže datum určené těmito třemi argumenty překročí přípustné rozmezí dat, dojde též
k chybě.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

Následující příkladu vrací funkce DateSerial datum pro zadaný rok, měsíc a den.

Dim MyDate

MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' MyDate obsahuje datum 12. února 1969.

2.4.6  Funkce DateValue

Vrací hodnotu typu Variant(Date).

Syntaxe

DateValue(Date)

Povinný argument Date je obvykle řetězcový výraz reprezentující datum od 1. ledna 100
do  31.  prosince  9999.  Argument  Date  však  může  být  jakýkoliv  výraz  reprezentující
datum, čas nebo datum a čas současně.

Poznámky

Je-li argument Date řetězec obsahující pouze čísla oddělená platnými oddělovači data,
funkce DateValue použije pořadí dne, měsíce a roku ve shodě s krátkým formátem data
nastaveným v národním prostředí. Funkce  DateValue  též připouští jednoznačná  data
obsahující názvy měsíců, a to jak v dlouhém, tak v zkráceném formátu. Například kromě
"30/12/1991"  a  "30/12/91"  připouští funkce  DateValue  také  hodnotu  "30.  prosinec
1991".

Je-li  v argumentu  Date  vynechána  část  představující rok,  funkce  DateValue  použije
aktuální rok ze systémového data počítače.

Pokud  argument  Date  obsahuje  údaje  o času,  nebudou  funkcí  DateValue  vráceny.
Pokud jsou údaje o času v argumentu Date chybné (např. "89:98"), dojde k chybě.
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  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím příkladu funkce DateValue  použita  pro  převod  řetězce  na  datum. Pro
přímé přiřazení data do proměnné typuVariant nebo Date  je také možné použít literál
data (např.: MyDate = #2/12/69#).

Dim MyDate

MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Vrací dané datum.

2.4.7  Funkce Day

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 1 do 31 včetně, které
označuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(Date)

Povinný  argument  Date  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platné  datum.  Obsahuje-li
argument Date hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Day použita k získání dne v měsíci ze zadaného data.

Dim MyDate, MyDay

MyDate = #February 12, 1969# ' Přiřazení data.

MyDay = Day(MyDate)          ' MyDay obsahuje hodnotu 12.
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2.4.8  Funkce Hour

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 0 do 23 včetně, které
označuje denní hodinu.

Syntaxe

Hour(Time)

Povinný argument Time může být jakýkoliv výraz reprezentující platný čas. Obsahuje-li
argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Hour použita k získání hodiny ze zadaného času.

Dim MyTime, MyHour

MyTime = #4:35:17 PM# ' Přiřazení času.

MyHour = Hour(MyTime) ' MyHour obsahuje hodnotu 16.

2.4.9  Funkce Minute

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 0 do 59 včetně, které
označuje počet minut.

Syntaxe

Minute(Time)

Povinný  argument  Time  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platný  čas.  Obsahuje-li
argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce Minute  použita k získání minuty v hodině z aktuálního
systémovho času.

Dim MyTime, MyMinute

MyTime = Time             ' Přiřazení aktuálního systémového času.

MyMinute = Minute(MyTime) ' MyMinute obsahuje aktuální minutu.

2.4.10  Funkce Month

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 1 do 12 včetně, které
označuje měsíc v roce.

Syntaxe

Month(Date)

Povinný  argument  Date  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platné  datum.  Obsahuje-li
argument Date hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Month  použita  k získání  měsíce  z aktuálního
systémového data.

Dim MyDate, MyMonth

MyDate = Date           ' Přiřazení aktuálního systémového data.

MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth obsahuje číslo aktuálního měsíce.
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2.4.11  Funkce MonthName

Vrací  hodnotu  typu  Variant(String)  obsahující  název  zadaného  měsíce.  Vrácený  název
měsíce je závislý na lokalizaci operačního systému Windows.

Syntaxe

MonthName(Month[, Abbreviate])

Syntaxe funkce MonthName má tyto argumenty:

Argument Popis

Month
Povinný.  Číslo  odpovídající  konkrétnímu  měsíci.
Například 1 je leden, 2 je únor a tak dále.

Abbreviate
Nepovinný. Hodnota  typu Variant(Boolean),  určující,
zda  má  funkce  vrátit  zkrácený  název  měsíce.
Přednastavená je hodnota False, pro kterou funkce
vrátí úplný název měsíce.

 

  Funkce pro práci s datem a časem

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce MonthName použita k vrácení úplného názvu měsíce.

Dim MyVar

MyVar = MonthName(10, False) ' MyVar obsahuje "Říjen".

2.4.12  Funkce Now

Vrací hodnotu typu Variant(Date) obsahující aktuální systémové datum a čas. Hodnota je v
místním čase.

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).

Syntaxe

Now
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  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Now použita k získání systémového data a času.

Dim MyDateTime

MyDateTime = Now ' Přiřazení aktuálního systémového data a času do proměnné.

2.4.13  Funkce Second

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 0 do 59 včetně, které
označuje počet vteřin.

Syntaxe

Second(Time)

Povinný  argument  Time  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platný  čas.  Obsahuje-li
argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Second použita k získání vteřiny v minutě z aktuálního
systémového času.

Dim MyTime, MySec

MyTime = Time          ' Přiřazení aktuálního systémového času.

MySec = Second(MyTime) ' MySec obsahuje aktuální vteřinu.

2.4.14  Funkce Time

Vrací hodnotu typu Variant(Date) označující aktuální systémový čas. Hodnota  je  v  místním
čase.

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).
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Syntaxe

Time

  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Time  použita k získání aktuálního systémového času,
který je dále rozložen na hodiny, minuty a vteřiny.

Dim MyTime

Dim MyHours, MyMinutes, MySeconds

MyTime = Time ' Vrací aktuální systémový čas.

MyHours = Hour(MyTime)

MyMinutes = Minute(MyTime)

MySeconds = Second(MyTime)

2.4.15  Funkce Timer

Vrací hodnotu typu Variant(Single) obsahující počet vteřin, které uplynuly od půlnoci.

Syntaxe

Timer

  Funkce pro práci s datem a časem

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Timer použita ke zjištění a vrácení doby (ve vteřinách),
po kterou se vykonávala programová smyčka se zadaným počtem opakování.

Function TimeIt(N)

  Dim StartTime, EndTime

  StartTime = Timer            ' Zjištění času před vykonáním smyčky.

  For I = 1 To N               ' Provedení smyčky.

  Next

  EndTime = Timer              ' Zjištění času po vykonání smyčky.

  TimeIt = EndTime - StartTime ' Vrácení časového rozdílu.

End Function
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2.4.16  Funkce TimeSerial

Vrací hodnotu typu Variant(Date) obsahující čas, který odpovídá zadané  hodině, minutě  a
vteřině.

Syntaxe

TimeSerial(Hour, Minute, Second)

Syntaxe funkce TimeSerial má tyto argumenty:

Argument Popis

Hour
Povinný; typ Variant(Integer). Číslo od 0 (00:00) do 23
(23:00) včetně nebo číselný výraz.

Minute
Povinný; typ Variant(Integer). Jakýkoliv číselný výraz.

Second
Povinný; typ Variant(Integer). Jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Jednotlivé argumenty lze zadat též jako relativní časy. Místo  hodnot  se  zadají číselné
výrazy určující hodiny, minuty nebo vteřiny před či po určitém času. Následující příklad
ilustruje použití výrazů místo absolutních čísel označujících čas. Funkce TimeSerial vrátí
čas  15  minut  před  (-15)  časem  šest  hodin  před  polednem  (12  -  6),  tedy  5:45:00
dopoledne.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Přesahuje-li  některý  argument  přípustný  rozsah,  bude  patřičným  způsobem  zvětšen
následující argument. Například, je-li zadáno 75 minut, bude hodnota převedena na 1
hodinu a 15 minut. Pokud některý z uvedených argumentů je mimo interval -32 768 až
32 767, dojde k chybě. Jestliže čas určený těmito třemi argumenty překročí přípustné
rozmezí dat, dojde též k chybě.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce TimeSerial použita k získání času ze zadané hodiny,
minuty a vteiny.

Dim MyTime

' MyTime obsahuje 16:35:17 v sériové reprezentaci.

MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)

2.4.17  Funkce TimeValue

Vrací hodnotu typu Variant(Date) obsahující čas.

Syntaxe

TimeValue(Time)

Povinný  argument  Time  je  obvykle  řetězec  označující čas  od  0:00:00  do  23:59:59
včetně. Argument Time  však může  být  jakýkoliv  výraz reprezentující čas  v uvedeném
rozmezí. Obsahuje-li argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Platný čas je možné zadat dvěma způsoby - jako 12hodinový nebo 24hodinový cyklus.
Například "2:24 odp" i "14:24" jsou platné hodnoty argumentu Time.

Pokud  argument  Time  obsahuje  údaje  o datu,  nebudou  funkcí  TimeValue  vráceny.
Pokud jsou údaje o datu v argumentu Time chybné, dojde k chybě.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce TimeValue použita k převedení řetězce na čas.

Dim MyTime

MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Vrací čas.
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2.4.18  Funkce WeekDay

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo představující den v týdnu.

Syntaxe

WeekDay(Date[, FirstDayOfWeek])

Syntaxe funkce WeekDay má tyto argumenty:

Argument Popis

Date
Povinný.  Jakýkoliv  výraz  reprezentující  datum.
Obsahuje-li  argument  Date  hodnotu  Null,  bude
vrácena hodnota Null.

FirstDayOfWeek
Nepovinný.  Konstanta  určující první  den  v týdnu.
Není-li uvedena, použije se vbSunday (neděle).

Nastavení

Argument FirstDayOfWeek může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota
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Návratové hodnoty

Funkce Weekday může vrátit některou z následujících hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbSunday 1 neděle

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Weekday použita pro získání dne v týdnu z aktuálního
systémového data.

Dim MyDate, MyDay

MyDate = Date           ' Přiřazení aktuálního systémového data.

MyDay = Weekday(MyDate) ' MyDay obsahuje aktuální den v týdnu.

2.4.19  Funkce WeekDayName

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující název zadaného dne  v týdnu. Vrácený název
dne je závislý na lokalizaci operačního systému Windows.

Syntaxe

WeekDayName(Weekday[, Abbreviate[, FirstDayOfWeek]])

Syntaxe funkce WeekDayName má tyto argumenty:
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Argument Popis

Weekday
Povinný.  Číslo  odpovídající  konkrétnímu  dni
v týdnu. Číselné  určení dne  v týdnu záleží na
nastavení argumentu FirstDayOfWeek.

Abbreviate
Nepovinný.  Hodnota  typu  Variant(Boolean)
určující, zda se má vrátit zkrácený název dne (
True), nebo  úplný název dne  v týdnu (False).
Jestliže  je  argument  vynechán,  je  použita
přednastavená hodnota False.

FirstDayOfWeek
Nepovinný.  Konstanta  určující  první  den
v týdnu. Není-li uvedena, použije se vbSunday
(neděle).

 

Nastavení

Argument FirstDayOfWeek může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

 

  Funkce pro práci s datem a časem

  Funkce pro práci s řetězci
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce WeekDayName použita k vrácení úplného názvu dne
v týdnu.

Dim MyDate

MyDate = WeekDayName(6, True) ' MyDate obsahuje Fri.

2.4.20  Funkce Year

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo, které udává rok.

Syntaxe

Year(Date)

Povinný  argument  Date  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platné  datum.  Obsahuje-li
argument Date hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Year  použita  pro  získání  roku  z aktuálního
systémového data.

Dim MyDate, MyYear

MyDate = Date         ' Přiřazení aktuálního systémového data.

MyYear = Year(MyDate) ' MyYear obsahuje aktuální rok.
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2.5  Funkce pro práci s poli

  Funkce Array

  Příkaz Dim

  Příkaz Erase

  Funkce Filter

  Funkce IsArray

  Funkce Join

  Funkce LBound

  Příkaz Private

  Příkaz Public

  Příkaz ReDim

  Funkce Split

  Funkce UBound

2.5.1  Funkce Array

Vrací hodnotu typu Variant(Array) obsahující pole.

Syntaxe

Array(ArgList)

Povinný argument ArgList je seznam hodnot oddělených čárkou, které  jsou přiřazeny
prvkům pole, jež proměnná typu Variant obsahuje. Není-li  definován žádný argument,
vytvoří se pole nulové délky.

Poznámky

Syntaxe  používaná  k označení  prvku  pole  se  skládá  z názvu  proměnné,  po  němž
následuje v kulatých závorkách indexové číslo, označující požadovaný prvek.

Dolní mez pole vytvořeného funkcí Array je vždy nula. Na rozdíl od jiných typů polí není
ovlivněna dolní mezí určenou příkazem Option Base.
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UPOZORNĚNÍ

Proměnná typu Variant, která není deklarovaná jako pole, může přesto obsahovat pole.
Proměnná typu Variant může obsahovat pole jakéhokoli typu, kromě řetězců s pevnou
délkou a uživatelských typů. Ačkoli Variant obsahující pole je pojmově rozdílný od pole,
jehož prvky jsou typu Variant, prvky pole jsou zpracovávány stejným způsobem.

  Funkce pro práci s poli

Příklad

V následujícím příkladu první příkaz vytvoří proměnnou typu Variant s názvem A. Druhý
příkaz přiřadí pole k proměnné A. Poslední příkaz přiřadí hodnotu, obsaženou v druhém
prvku pole, k jiné proměnné.

Dim A

A = Array(10, 20, 30)

B = A(2) ' B je nyní 30.

2.5.2  Příkaz Dim

Deklaruje proměnné a přiděluje potřebnou velikost paměti.

Syntaxe

Dim VarName[([Subscripts])] [, VarName[([Subscripts])] ]...

Syntaxe příkazu Dim má tyto části:

Část Popis

VarName
Povinný. Název proměnné;  musí být  v souladu
se  standardními  pravidly  pro  pojmenování
proměnných.

Subscripts
Nepovinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je
možno  deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné
pole. Dolní index pole je vždy 0.



49Funkce pro práci s poli

Reliance 4 – Skripty

Poznámky

Proměnné  deklarované  pomocí  příkazu  Dim  na  úrovni  skriptu  (tj.  globálně)  jsou
dostupné  i  z  ostatních skriptů v  rámci  daného  vlákna  (stejně  jako  při  použití příkazu
Public). Proměnné deklarované pomocí příkazu Dim na úrovni procedury jsou dostupné
pouze v rámci této procedury.

Příkaz Dim  na  úrovni  modulu nebo  procedury se  používá  k deklaraci  datového  typu
proměnné.

Příkaz Dim spolu s prázdnými kulatými závorkami lze použít k deklarování dynamického
pole. Po provedení deklarace dynamického pole se v rámci procedury použije  příkaz
ReDim k určení počtu rozměrů a prvků pole. Při opětovném pokusu o deklaraci rozměru
pro proměnnou typu pole, jejíž velikost byla již výslovně určena příkazem Private, Public
nebo Dim, dojde k chybě.

UPOZORNĚNÍ

Používá-li se v proceduře příkaz Dim, umísťuje se zásadně na začátek procedury.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Dim použit k deklaraci různých proměnných.

' Value1 a Value2 jsou deklarovány na výchozí typ Variant

' a jejich hodnoty jsou nastaveny na Empty (nedefinované).

Dim Value1, Value2

' DayArray je pole 51 proměnných indexovaných od 0 do 50.

Dim DayArray(50)

' MyArray je dynamické pole proměnných typu Variant.

Dim MyArray()

2.5.3  Příkaz Erase

Provádí  novou  inicializaci  prvků  polí  pevné  velikosti  a  uvolňuje  paměť  obsazenou
dynamickým polem.
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Syntaxe

Erase ArrayList

Povinný argument ArrayList definuje jednu nebo více proměnných typu pole oddělených
čárkou, které mají být odstraněny.

Poznámky

Příkaz Erase se chová různě podle toho, zda jde o pole pevné velikosti (normální) nebo
o pole  dynamické.  Příkaz  Erase  pro  pole  pevné  délky  neobnovuje  žádnou  paměť.
Příkaz Erase nastavuje prvky pole pevné velikosti následujícím způsobem:

Typ pole Účinek příkazu Erase na prvky pole pevné

velikosti

Pevné číselné pole Nastaví každý prvek na nulu.

Pevné řetězcové pole Nastaví každý prvek na řetězec nulové délky ("").

Pole objektů Nastaví každý prvek na hodnotu Nothing.

 

Příkaz Erase uvolňuje paměť obsazenou dynamickými poli. Před opětovným oslovením
dynamického pole musí být  v programu provedena  příkazem ReDim nová  deklarace
rozměrů tohoto pole proměnných.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Erase použit k novému nastavení prvků pole s pevnou
délkou a uvolnění paměťového prostoru dynamického pole.

Dim NumArray(9)

Dim DynamicArray()

ReDim DynamicArray(9) ' Přidělení paměti.

Erase NumArray        ' Vynulovní všech prvků.

Erase DynamicArray    ' Uvolnění paměti.
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2.5.4  Funkce Filter

Vrací hodnotu typu Variant(Array), tj. pole, indexované od nuly, které obsahuje pouze prvky
zadaného pole, odpovídající zadaným kritériím.

Syntaxe

Filter(InputString, Value[, Include[, Compare]])

Syntaxe funkce Filter má tyto argumenty:

Argument Popis

InputString
Povinný. Pole řetězců, které se prohledávají.

Value
Povinný.  Řetězec,  který  je  v jednotlivých
položkách pole vyhledáván.

Include
Nepovinný. Hodnota  typu Boolean určující,  zda
vrácené pole má obsahovat  pouze  položky, ve
kterých  byla  nalezena  hodnota  Value  (True),
nebo pouze položky, ve kterých hodnota Value
nalezena nebyla (False).

Compare
Nepovinný.  Číselná  hodnota  určující  způsob
porovnávání řetězců.

 

Nastavení

Argument Compare může nabývat těchto hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompare 0 Provádí binární porovnání.

vbTextCompare 1 Provádí  textové  porovnání
(nerozlišuje se velikost písmen).

 

Poznámky

Jestliže není nalezena žádná odpovídající položka v poli, vrátí funkce Filter prázdné pole.
Jestliže  argument  InputString  je  Null,  nebo  neobsahuje  platné  jednorozměrné  pole,
dojde k chybě při běhu programu.
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  Funkce pro práci s poli

Příklad

V následujícím příkladu vrací funkce Filter pole obsahující hledaný řetězec „Pon".

Dim MyIndex

Dim MyArray(3)

MyArray(0) = "Pondělí"

MyArray(1) = "Úterý"

MyArray(2) = "Středa"

MyIndex = Filter(MyArray, "Pon") ' MyIndex(0) obsahuje "Pondělí".

2.5.5  Funkce IsArray

Vrací hodnotu typu Variant(Boolean) indikující, zda proměnná je pole.

Syntaxe

IsArray(Variable)

Povinný argument Variable je řetězec označující název proměnné.

Poznámky

Funkce IsArray vrátí True, je-li proměnná pole, jinak vrátí False.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Funkce pro práci s poli

Příklad

V následujícím příkladu je funkce IsArray použita ke zjištění, je-li zadaná proměnná typu
pole.

Dim MyArray(5)

Dim MyCheck                ' Deklarace proměnných typu pole.

MyCheck = IsArray(MyArray) ' Vrací True.
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2.5.6  Funkce Join

Vrací hodnotu typu Variant(String) vytvořenou spojením položek zadaného pole.

Syntaxe

Join(List[, Delimiter])

Syntaxe funkce Join má tyto argumenty:

Argument Popis

List
Povinný.  Jednorozměrné  pole,  které  obsahuje
řetězce pro spojení.

Delimiter
Nepovinný.  Znak  pro  oddělení  jednotlivých
položek pole ve vráceném řetězci. Jestliže není
zadán,  je  použit  přednastavený  oddělovač  " "
(mezera). Jestliže má oddělovač nulovou délku,
jsou  jednotlivé  položky  pole  spojeny  bez
oddělovače.

 

  Funkce pro práci s poli

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Join použita ke spojení položek zadaného pole.

Dim MyString

Dim MyArray(4)

MyArray(0) = "Mr."

MyArray(1) = "John"

MyArray(2) = "Doe"

MyArray(3) = "III"

MyString = Join(MyArray) ' MyString obsahuje "Mr. John Doe III".
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2.5.7  Funkce LBound

Vrací hodnotu typu Variant(Long) obsahující nejmenší dostupný index pro udaný rozměr pole.

Syntaxe

LBound(ArrayName[, Dimension])

Syntaxe funkce LBound má tyto argumenty:

Argument Popis

ArrayName
Povinný. Název proměnné typu pole; musí být v souladu
se standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

Dimension
Nepovinný. Hodnota udávající rozměr, jehož dolní mez
je vrácena. Pro první rozměr se použije hodnota 1, pro
druhý  hodnota  2  atd.  Je-li  argument  Dimension
vynechán, předpokládá se hodnota 1.

 

Poznámky

Funkce  LBound  se  používá  spolu  s funkcí  UBound  k určení  velikosti  pole.  Funkce
UBound slouží k nalezení horní meze rozměru pole.

Dolní index pro každé pole má vždy hodnotu 0.

  Funkce pro práci s poli

2.5.8  Příkaz Private

Používá se k deklarování soukromých proměnných a k přidělování paměti.

Syntaxe

Private VarName[([Subscripts])] [, VarName[([Subscripts])]]...

Syntaxe příkazu Private má tyto části:
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Část Popis

VarName
Povinný.  Název  proměnné;  musí  být  v souladu  se
standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

Subscripts
Nepovinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je  možno
deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné  pole.  Dolní index
pole je vždy 0.

 

Poznámky

Pokud je proměnná pomocí příkazu Private  deklarována na globální úrovni (na úrovni
skriptu), je přístupná také z ostatních skriptů daného podprocesu (stejně jako u příkazu
Public). Používání příkazu Private  je opodstatněné při práci s  objekty (tj. při  práci  se
strukturami definovanými pomocí příkazu Class).

Proměnná, která slouží jako ukazatel na objekt musí být inicializována pomocí příkazu
Set před prvním použitím. Dokud není proměnné přiřazen objekt, je její hodnota Empty.

Příkaz Private s prázdnými kulatými závorkami lze také použít k deklaraci dynamického
pole. Po deklaraci dynamického pole se použije v proceduře příkaz ReDim k definici
počtu rozměrů a prvků v poli. Při pokusu o opětovnou deklaraci rozměru pro proměnnou
typu pole, jejíž velikost již byla výslovně určena v příkazu Private, Public nebo Dim, dojde
k chybě.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

Následující příklad demonstruje použití příkazu Private k deklaraci proměnných.

Private MyNumber          ' Privátní deklarace proměnné.

Private MyArray(9)        ' Privátní deklarace pole.

Private MyVar, YourNumber ' Privátní deklarace více proměnných najednou.
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2.5.9  Příkaz Public

Používá se k deklarování veřejných proměnných a k přidělování paměti.

Syntaxe

Public VarName[([Subscripts])] [, VarName[([Subscripts])]]...

Syntaxe příkazu Public má tyto části:

Část Popis

VarName
Povinný. Název proměnné; musí být v souladu se
standardními  pravidly  pro  pojmenování
proměnných.

Subscripts
Nepovinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je
možno  deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné
pole. Dolní index pole je vždy 0.

 

Poznámky

Proměnné Public jsou dostupné pro všechny funkce a procedury ve všech skriptech.

Příkaz Public se používá k deklaraci proměnné:

Public NumberOfEmployees

Příkaz Public s prázdnými kulatými závorkami lze také použít k deklaraci dynamického
pole. Po deklaraci dynamického pole se použije v proceduře příkaz ReDim k definici
počtu rozměrů a prvků v poli. Při pokusu o opětovnou deklaraci rozměru pro proměnnou
typu pole, jejíž velikost již byla výslovně určena v příkazu Private, Public nebo Dim, dojde
k chybě.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím příkladu je příkaz Public  použit na úrovni modulu k deklaraci  veřejných
proměnných,  tj.  proměnných,  které  jsou  přístupné  ve  všech procedurách a  funkcích
modulu, v němž byly deklarovány.
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Public MyNumber          ' Veřejná deklarace proměnné.

Public MyArray(9)        ' Veřejná deklarace pole.

Public MyVar, YourNumber ' Veřejná deklarace více proměnných najednou.

2.5.10  Příkaz ReDim

Používá se na úrovni procedury nebo funkce k deklaraci dynamických polí a k přidělení nebo
novému přidělení paměti pro tyto proměnné.

Syntaxe

ReDim [Preserve] VarName(Subscripts)[, VarName(Subscripts)]...

Syntaxe příkazu ReDim má tyto části:

Část Popis

Preserve Nepovinný. Klíčové slovo používané k zachování
dat  v existujícím  poli  po  provedení  změny
velikosti posledního rozměru.

VarName
Povinný. Název proměnné;  musí být  v souladu
se  standardními  pravidly  pro  pojmenování
proměnných.

Subscripts
Povinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je
možno  deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné
pole. Dolní index pole je vždy 0.

Poznámky

Příkaz ReDim se používá k určení nebo změně velikost dynamického pole, které již bylo
formálně deklarováno pomocí příkazu Private, Public nebo  Dim s prázdnými  kulatými
závorkami (bez indexů rozměru). Příkaz ReDim lze opakovaně použít ke změně počtu
prvků a jejich rozměrů v poli.

Po použití klíčového slova Preserve lze změnit pouze velikost posledního rozměru pole,
v žádném  případě  nelze  změnit  počet  rozměrů.  Například,  má-li  pole  pouze  jediný
rozměr, lze  změnit  velikost  tohoto  rozměru,  protože  je  to  poslední a  jediný  rozměr.
Avšak má-li pole dva nebo více rozměrů, je možno změnit  velikost  pouze  posledního
rozměru a zachovat přitom obsah pole. Následující příklad ukazuje, jak je možno zvětšit
poslední rozměr dynamického pole, aniž dojde k vymazání dat v poli.

Redim X(10, 10, 10)

  '...
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Redim Preserve X(10, 10, 15)

Při  použití  klíčového  slova  Preserve  lze  změnit  velikost  pole  pouze  změnou  horní
hranice, při pokusu o změnu dolní hranice dojde k chybě.

Při  zmenšení  pole  budou  data  v odstraněných  prvcích  ztracena.  Jestliže  se  pole
předává proceduře odkazem, nelze v rámci procedury změnit rozměry pole.

UPOZORNĚNÍ

Příkaz  ReDim  účinkuje  jako  deklarační  příkaz,  jestliže  proměnná,  kterou  deklaruje,
neexistuje  na  úrovni  modulu  nebo  na  úrovni  procedury.  Je-li  později  vytvořena  jiná
proměnná se  stejným názvem, příkaz ReDim  bude  odkazovat  na  později  vytvořenou
proměnnou a nebude to mít nutně za následek kompilační chybu, ani když bude příkaz
Option Explicit aktivní. Aby se zabránilo těmto konfliktům, neměl by být příkaz ReDim
používán jako deklarační příkaz, ale prostě jen ke změnám rozměrů polí.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  příkaz  ReDim  použit  k přidělení  nebo  změně  přidělení
paměťového prostoru proměnným typu dynamické pole.

Dim MyArray()    ' Deklarace dynamického pole.

ReDim MyArray(5) ' Přidělení 5 prvků.

For I = 0 To 4   ' Následující řádek se pětkrát opakuje.

  MyArray(I) = I ' Inicializace pole.

Next

' Následující příkaz změní velikost pole a vymaže jeho prvky.

ReDim MyArray(10) ' Změna velikosti na 10 prvků.

For I = 0 To 9    ' Následující řádek se desetkrát opakuje.

  MyArray(I) = I  ' Inicializace pole.

Next

' Následující příkaz změní velikost pole, ale nevymaže současně jeho prvky.

ReDim Preserve MyArray(15) ' Změna velikosti na 15 prvků.
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2.5.11  Funkce Split

Vrací hodnotu typu Variant(Array), tj. pole, které je naplněno rozdělením argumentu String.
Pole je indexováno od nuly.

Syntaxe

Split(String[, Delimiter[, Count[, Compare]]])

Syntaxe funkce Split má tyto argumenty:

Argument Popis

String
Povinný. Řetězcový výraz obsahující části, které
jsou  odděleny  pomocí oddělovačů  (Delimiter).
Jestliže  má  řetězec  nulovou délku, vrátí funkce
Split  prázdné  pole,  které  neobsahuje  žádné
data.

Delimiter
Nepovinný. Znak pro oddělení jednotlivých částí
argumentu  String,  které  jsou  přidělovány  do
prvku  pole.  Jestliže  není  zadán,  je  použit
přednastavený oddělovač (" "). Jestliže je zadán
oddělovač  nulové  délky,  pak  je  vrácen  celý
řetězec v jednom prvku pole.

Count
Nepovinný.  Maximální  počet  částí  argumentu
String, které mají být  vráceny v poli. Jestliže  je
zadána  hodnota  -1,  funkce  vrátí všechny  části
argumentu String.

Compare
Nepovinný. Číselná hodnota, která nastavuje typ
porovnávání řetězců (textové nebo binární).

 

Nastavení

Argument Compare může obsahovat tyto hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompare 0 Nastavuje binární porovnávání.
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Konstanta Hodnota Popis

vbTextCompare 1 Nastavuje  textové  porovnávání
(nerozlišují  se  velká  a  malá
písmena).

 

  Funkce pro práci s poli

Příklad

V  následujícím příkladu vrací funkce  Split  pole, které  je  naplněno  řetězci  oddělenými
znakem "X".  Funkce  vrací všechny  nalezené  řetězce  a  pro  jejich  vyhledání používá
textové porovnávání.

Dim MyString, MyArray

MyString = "VBScriptXjeXsnadný!"

MyArray = Split(MyString, "x", -1, 1) ' MyArray(0) obsahuje "VBScript".

                                      ' MyArray(1) obsahuje "je".

                                      ' MyArray(2) obsahuje "snadný!".

2.5.12  Funkce UBound

Vrací hodnotu typu Variant(Long) obsahující největší dostupný index pro udaný rozměr pole.

Syntaxe

UBound(ArrayName[, Dimension])

Syntaxe funkce UBound má tyto argumenty:

Argument Popis

ArrayName
Povinný. Název proměnné typu pole; musí být v souladu
se standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

Dimension
Nepovinný. Hodnota udávající rozměr, jehož horní mez
je vrácena. Pro první rozměr se použije hodnota 1, pro
druhý  hodnota  2  atd.  Je-li  argument  Dimension
vynechán, předpokládá se hodnota 1.
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Poznámky

Funkce  UBound  se  používá  spolu  s funkcí  LBound  k určení  velikosti  pole.  Funkce
LBound slouží k nalezení dolní meze rozměru pole.

  Funkce pro práci s poli

Příklad

V následujícím příkladu je funkce UBound použita ke zjištění nejvyššího možného indexu
zvoleného rozměru pole.

Dim Upper

Dim MyArray1(10, 15, 20)    ' Deklarace pole.

Dim MyArray2(10)

Upper = UBound(MyArray1, 1) ' Vrací hodnotu 10.

Upper = UBound(MyArray1, 3) ' Vrací hodnotu 20.

Upper = UBound(MyArray2)    ' Vrací hodnotu 10.
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2.6  Funkce pro práci s řetězci

  Funkce Asc

  Funkce Chr

  Funkce Escape

  Funkce FormatCurrency

  Funkce FormatDateTime

  Funkce FormatNumber

  Funkce FormatPercent

  Funkce InStr

  Funkce InStrRev

  Funkce LCase

  Funkce Left

  Funkce Len

  Funkce LTrim

  Funkce MonthName

  Funkce Mid

  Funkce Replace

  Funkce Right

  Funkce RTrim

  Funkce Space

  Funkce StrComp

  Funkce String

  Funkce StrReverse

  Funkce Trim

  Funkce UCase

  Funkce Unescape

  Funkce WeekDayName
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2.6.1  Funkce Asc

Vrací hodnotu představující kód znaku odpovídající prvnímu znaku zadaného řetězce.

Syntaxe

Asc(String)

Povinný argument  String  může  být  jakýkoliv  platný řetězcový výraz. Pokud  argument
String neobsahuje žádné znaky, dojde k chybě při běhu programu.

Poznámky

Návratová  hodnota  je  v rozmezí  od  0  do  255  pro  ne-DBCS  systémy,  pro  DBCS
systémy ale v rozmezí od -32 768 do 32 767.

Funkce  AscB  se  používá  pro  data  velikosti  bajt  obsažená  v řetězci.  Namísto  kódu
prvního znaku vrátí funkce  AscB  první bajt. Funkce  AscW  vrátí kód  Unicode  daného
znaku. Pouze  u operačních systémů, které  nepodporují formát  Unicode,  funguje  tato
funkce stejně jako funkce Asc.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu vrací funkce Asc kód prvního znaku každého řetězce.

Dim MyNumber

MyNumber = Asc("A")     ' Vrací 65.

MyNumber = Asc("a")     ' Vrací 97.

MyNumber = Asc("Apple") ' Vrací 65.

2.6.2  Funkce Chr

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující znak odpovídající danému kódu znaku.

Syntaxe

Chr(Number)

Povinný argument Number je číslo typu Long, které určuje kód znaku.
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Poznámky

Čísla od 0 do 31 jsou standardní netisknutelné  znaky kódu ASCII. Například  Chr(10)
vrací znak pro přesun na další řádek (linefeed). Běžný rozsah pro kód znaku je od 0 do
255. V systémech DBCS je však skutečný rozsah pro kód znaku od -32 768 do 65 536.

UPOZORNĚNÍ

Funkce ChrB se používá pro bajtová data obsažená v řetězci. Místo vrácení znaku, který
se může skládat z jednoho nebo dvou bajtů vrátí funkce ChrB vždy jeden bajt. Funkce
ChrW vrátí řetězec obsahující znak ve formátu Unicode. Pouze u operačních systémů,
které nepodporují tento formát, funguje funkce stejně jako funkce Chr.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu funkce Chr vrací znak odpovídající zadanému kódu znaku.

Dim MyChar

MyChar = Chr(65) ' Vrací A.

MyChar = Chr(97) ' Vrací a.

MyChar = Chr(62) ' Vrací >.

MyChar = Chr(37) ' Vrací %.

2.6.3  Funkce Escape

Převede a vrátí hodnotu typu Variant(String) tak, aby obsahovala pouze znaky ASCII.

Syntaxe

Escape(String)

Povinný  argument  String  může  být  jakýkoliv  platný  řetězcový  výraz.  Obsahuje-li
argument String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.
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Poznámky

Funkce vrátí řetězec (ve formátu Unicode) obsahující stejnou informaci  jako  parametr
String. Všechny mezery, znaky s diakritikou a jiné znaky než ASCII budou nahrazeny
pomocí kódování typu %xx, kde xx  je hexadecimální podoba kódu reprezentující znak.
Znaky Unicode, jejichž kód je větší než 255 budou nahrazeny pomocí kódování typu %
uxxxx. Výsledný řetězec je vhodný pro  přenos  prostřednictvím řady protokolů, např.
HTTP.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Escape použita k převodu řetězce na znaky ASCII.

Dim Src, Dest

Src = "Ahoj Světe 1234" ' Řetězec určený k převodu.

Dest = Escape(Src)      ' Vrací "Ahoj%20Sv%u011Bte%201234".

2.6.4  Funkce FormatCurrency

Vrací hotnotu  typu  Variant(String)  obsahující zadaný  výraz  naformátovaný  na  měnu.  Pro
naformátování výrazu je použito nastavení národního prostředí Windows.

Syntaxe

FormatCurrency(Expression[, NumDigitsAfterDecimal[, IncludeLeadingDigit[,
UseParentsForNegativeNumbers[, GroupDigits]]]])

Syntaxe funkce FormatCurrency má tyto argumenty:

Argument Popis

Expression
Povinný.  Platný  výraz,  který  se  má
naformátovat.

NumDigitsAfterDecimal
Nepovinný.  Počet  desetinných  míst.
Přednastavená  hodnota  je  -1,  která
udává,  že  se  použije  nastavení
národního prostředí Windows.

IncludeLeadingDigit
Nepovinný. Třístavová konstanta, která
udává, zda se mají doplňovat nuly do
desetinné části výrazu.



66 Funkce pro práci s řetězci

Reliance 4 – Skripty

Argument Popis

UseParentsForNegativeNumb
ers

Nepovinný. Třístavová konstanta, která
udává,  zda  se  mají  formátovat
záporná čísla do závorek.

GroupDigits
Nepovinný. Třístavová konstanta, která
udává, zda  se  mají čísla  seskupovat
do  skupin  a  oddělovat  pomocí
oddělovače skupin (tisíce, miliony…).

Nastavení

Argumenty  IncludeLeadingDigit,  UseParentsForNegativeNumbers,  GroupDigits
mohou nabývat těchto hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseDefault -2 Přednastavená hodnota pro nastavení dle
národního prostředí Windows.

vbTrue -1 True

vbFalse 0 False

Poznámky

Jestliže  není  zadán  jakýkoliv  nepovinný  argument,  je  použito  nastavení  národního
prostředí Windows.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce FormatCurrency použita pro naformátování výrazu na
měnu a jeho přiřazení do proměnné.

Dim MyCurrency

MyCurrency = FormatCurrency(1000) ' MyCurrency obsahuje $1,000.00.
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2.6.5  Funkce FormatDateTime

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný výraz naformátovaný na  datum nebo
čas.

Syntaxe

FormatDateTime(Date[, Format])

Syntaxe funkce FormatDateTime má tyto argumenty:

Argument Popis

Date
Povinný.  Platný  výraz  typu  DateTime,  který  se  má
naformátovat.

Format
Nepovinný.  Číselná  hodnota  udávající  použité
formátování  výrazu.  Jestliže  není  uvedena,  použije  se
přednastavená hodnota vbGeneralDate.

Nastavení

Argument Format může nabývat těchto hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbGeneralDate 0 Zobrazuje  datum  a  (nebo)  čas.  Pro
reálná  čísla  se  zobrazí  datum  a  čas.
Jestliže  výraz  neobsahuje  desetinnou
část, zobrazí se  pouze  datum. Jestliže
výraz neobsahuje celou část, zobrazí se
pouze  čas.  Zobrazení data  a  času  je
závislé  na  nastavení  národního
prostředí Windows.

vbLongDate 1 Zobrazuje  dlouhý  formát  data.
Zobrazení data je  závislé  na  nastavení
národního prostředí Windows.

vbShortDate 2 Zobrazuje krátký formát data. Zobrazení
data je závislé  na  nastavení národního
prostředí Windows.
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Konstanta Hodnota Popis

vbLongTime 3 Zobrazuje  dlouhý  formát  času.
Zobrazení času je závislé na  nastavení
národního prostředí Windows.

vbShortTime 4 Zobrazuje  krátký  formát  času.
Zobrazení času je závislé na  nastavení
národního prostředí Windows.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V  následujícím  příkladu  vrací  funkce  FormatDateTime  aktuální  systémové  datum
naformátované na dlouhý formát data.

Dim MyDate

MyDate = FormatDateTime(Date, vbLongDate)

2.6.6  Funkce FormatNumber

Vrací hodnotu  typu  Variant(String)  obsahující zadaný  výraz  naformátovaný  na  číslo.  Pro
naformátování výrazu je použito nastavení národního prostředí Windows.

Syntaxe

FormatNumber(Expression[, NumDigitsAfterDecimal[, IncludeLeadingDigit[,
UseParentsForNegativeNumbers[, GroupDigits]]]])

Syntaxe funkce FormatNumber má tyto argumenty:

Argument Popis

Expression
Povinný.  Platný  výraz,  pro  který  se  má
provést formátování.

NumDigitsAfterDecimal
Nepovinný.  Počet  desetinných  míst.
Přednastavená  hodnota  je  -1,  která
udává, že se použije nastavení národního
prostředí Windows.
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Argument Popis

IncludeLeadingDigit
Nepovinný.  Třístavová  konstanta,  která
udává,  zda  se  mají  doplňovat  nuly  do
desetinné části výrazu.

UseParentsForNegativeNumbers
Nepovinný.  Třístavová  konstanta,  která
udává,  zda  se  mají formátovat  záporná
čísla do závorek.

GroupDigits
Nepovinný.  Třístavová  konstanta,  která
udává, zda  se  mají čísla  seskupovat  do
skupin  a  oddělovat  pomocí oddělovače
skupin (tisíce, miliony…).

Nastavení

Argumenty  IncludeLeadingDigit,  UseParentsForNegativeNumbers,  GroupDigits
mohou nabývat těchto hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseDefault -2
Přednastavená  hodnota  pro  nastavení  dle
národního prostředí Windows.

vbTrue -1 True

vbFalse 0 False

Poznámky

Jestliže  není  zadán  jakýkoliv  nepovinný  argument,  je  použito  nastavení  národního
prostředí Windows.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  FormatNumber  použita  pro  naformátování na  číslo
s dvěmi desetinnými místy.

Dim MyAngle, MySecant, MyNumber

MyAngle = 1.3                        ' Definice úhlu v radiánech.
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MySecant = 1 / Cos(MyAngle)          ' Výpočet sekanty.

MyNumber = FormatNumber(MySecant, 2) ' Naformátování na 2 desetinná čísla.

2.6.7  Funkce FormatPercent

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný výraz naformátovaný na procenta. Pro
naformátování výrazu je použito nastavení národního prostředí Windows.

Syntaxe

FormatPercent(Expression[, NumDigitsAfterDecimal[, IncludeLeadingDigit[,
UseParentsForNegativeNumbers[, GroupDigits]]]])

Syntaxe funkce FormatPercent má tyto argumenty:

Argument Popis

Expression
Povinný. Platný výraz, pro  který  se
má provést formátování.

NumDigitsAfterDecimal
Nepovinný. Počet desetinných míst.
Přednastavená hodnota je -1, která
udává,  že  se  použije  nastavení
národního prostředí Windows.

IncludeLeadingDigit
Nepovinný.  Třístavová  konstanta,
která udává, zda se mají doplňovat
nuly do desetinné části výrazu.

UseParentsForNegativeNumbe
rs

Nepovinný.  Třístavová  konstanta,
která udává, zda se mají formátovat
záporná čísla do závorek.

GroupDigits
Nepovinný.  Třístavová  konstanta,
která  udává,  zda  se  mají  čísla
seskupovat  do  skupin a  oddělovat
pomocí oddělovače  skupin  (tisíce,
miliony…).

Nastavení

Argumenty  IncludeLeadingDigit,  UseParentsForNegativeNumbers,  GroupDigits
mohou nabývat těchto hodnot:
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Konstanta Hodnota Popis

vbUseDefault -2 Přednastavená  hodnota  pro  nastavení  dle
národního prostředí Windows.

vbTrue -1 True

vbFalse 0 False

Poznámky

Jestliže  není  zadán  jakýkoliv  nepovinný  argument,  je  použito  nastavení  národního
prostředí Windows.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V  následujícím příkladu je funkce FormatPercent použita pro naformátování výrazu na
procenta.

Dim MyPercent

MyPercent = FormatPercent(2 / 32) ' MyPercent obsahuje 6.25%.

2.6.8  Funkce InStr

Vrací hodnotu typu Variant(Long) určující pozici  prvního  výskytu jednoho  řetězce  v druhém
řetězci.

Syntaxe

InStr([Start, ]String1, String2[, Compare])

Syntaxe funkce InStr má tyto argumenty:

Argument Popis

Start Nepovinný. Číselný výraz určující výchozí pozici pro

hledání. Je-li vynechán, začne se hledat od prvního

znaku. Obsahuje-li Start hodnotu Null, dojde k chybě.
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Argument Popis

Argument Start je povinný, je-li zadán argument

Compare.

String1 Povinný. Řetězcový výraz, který se bude prohledávat.

String2 Povinný. Hledaný řetězcový výraz.

Compare Nepovinný. Číselná hodnota určující způsob

porovnávání řetězců. Pokud argument není zadán, je

přednastavena hodnota 0 (binární porovnávání

řetězců).

Nastavení

Argument Compare může nabývat těchto hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompare 0 Provádí binární porovnání.

vbTextCompare 1 Provádí textové porovnání

(nerozlišuje se velikost písmen).

Návratové hodnoty

Pro Funkce InStr vrací

String1 s nulovou délkou 0

String1 = Null Null

String2 s nulovou délkou Start

String2 = Null Null

String2 nenalezen 0
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Pro Funkce InStr vrací

String2 nalezen v String1 Místo, kde byl řetězec

nalezen.

Start > délka řetězce String2 0

Poznámka

Pro  bajtová  data  obsažená  v řetězci  se  používá  funkce  InStrB. Místo  vrácení pozice
prvního výskytu jednoho řetězce v druhém vrátí funkce InStrB pozici bajtu.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce InStr použita k vrácení pozice prvního výskytu řetězce
uvnitř jiného řetězce.

Dim SearchString, SearchChar, MyPos

SearchString ="XXpXXpXXPXXP"        ' Prohledávaný řetězec.

SearchChar = "P"                    ' Hledaný řetězec.

' Textové porovnání začínající od pozice 4.

' Vrací číslo 6.

MyPos = InStr(4, SearchString, SearchChar, 1)

' Binární porovnání začínající od pozice 1.

' Vrací číslo 9.

MyPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0)

' Porovnávání znaků je standardně binární (vynechán poslední argument).

' Vrací číslo 9.

MyPos = InStr(SearchString, SearchChar)

MyPos = InStr(1, SearchString, "W") ' Vrací číslo 0.
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2.6.9  Funkce InStrRev

Vrací hodnotu typu Variant(Long)  určující pozici  prvního  výskytu  jednoho  řetězce  v jiném.
Vyhledávání se provádí směrem od konce řetězce k počátku.

Syntaxe

InStrRev(String1, String2[, Start[, Compare]])

Syntaxe funkce InStrRev má tyto argumenty:

Argument Popis

String1 Povinný. Řetězcový výraz, který se bude prohledávat.

String2 Povinný. Hledaný řetězcový výraz.

Start Nepovinný. Číselný výraz určující výchozí pozici pro

hledání. Je-li vynechán, začne se hledat od prvního

znaku. Obsahuje-li argument Start hodnotu Null, dojde

k chybě. Argument Start je povinný, je-li zadán

argument Compare.

Compare Nepovinný. Číselná hodnota určující způsob

porovnávání řetězců. Pokud argument není zadán, je

přednastavena hodnota 0 (binární porovnávání

řetězců).

Nastavení

Argument Compare může nabývat těchto hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompare 0 Provádí binární porovnání.

vbTextCompare 1 Provádí textové porovnání (nerozlišuje

se velikost písmen).



75Funkce pro práci s řetězci

Reliance 4 – Skripty

 

Návratové hodnoty

Pro Funkce InStrRev vrací

String1 s nulovou délkou 0

String1 = Null Null

String2 s nulovou délkou Start

String2 = Null Null

String2 nenalezen 0

String2 nalezen v String1 Místo, kde byl řetězec

nalezen.

Start > délka řetězce String2 0

 

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  InStrRev  použita  k vrácení pozice  prvního  výskytu
řetězce uvnit jiného řetězce směrem od konce.

Dim SearchString, SearchChar, MyPos

SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' Prohledávaný řetězec.

SearchChar = "P"             ' Hledaný řetězec.

' Binární porovnání začínající od pozice 10.

' Vrací číslo 9.

MyPos = InStrRev(SearchString, SearchChar, 10, 0)

' Textové porovnání začínající na poslední pozici.

' Vrací číslo 12.

MyPos = InStrRev(SearchString, SearchChar, -1, 1)

' Porovnávání znaků je standardně binární (vynechán poslední argument).

' Vrací číslo 0.

MyPos = InStrRev(SearchString, SearchChar, 8)



76 Funkce pro práci s řetězci

Reliance 4 – Skripty

2.6.10  Funkce LCase

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný řetězec převedený na malá písmena.

Syntaxe

LCase(String)

Povinný  argument  String  může  být  jakýkoliv  platný  řetězcový  výraz.  Obsahuje-li
argument String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Převedena jsou pouze velká písmena  (verzálky). Malá  písmena  a  nepísmenné  znaky
zůstanou beze změny.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  LCase  použita  k převodu  řetězce  na  řetězec
obsahující pouze malá písmena.

Dim UpperCase, LowerCase

Uppercase = "AHOJ Světe 1234" ' Řetězec, který má být převeden.

Lowercase = LCase(UpperCase)  ' Vrací řetězec "ahoj světe 1234".

2.6.11  Funkce Left

Vrací hodnotu typu Variant(String) s daným počtem znaků z levé strany řetězce.

Syntaxe

Left(String, Length)

Syntaxe funkce Left má tyto argumenty:
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Argument Popis

String Povinný. Řetězcový výraz, z jehož levé strany budou

vráceny znaky. Obsahuje-li argument String hodnotu

Null, bude vrácena hodnota Null.

Length Povinný. Číselný výraz určující počet vrácených znaků.

Při hodnotě 0 bude vrácen řetězec nulové délky ("").

Při hodnotě větší nebo rovné počtu znaků v argumentu 

String bude vrácen celý řetězec.

 

Poznámky

K určení počtu znaků v argumentu String slouží funkce Len.

UPOZORNĚNÍ

Pro  bajtová  data  obsažená  v řetězci  se  používá  funkce  LeftB.  Místo  zadání  počtu
vracených znaků v ní určuje argument Length počet bajtů.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Left použita k vrácení zadaného počtu znaků řetězce
(zleva).

Dim AnyString, MyStr

AnyString = "Ahoj světe"    ' Definování řetězce.

MyStr = Left(AnyString, 1)  ' Vrací řetězec "A".

MyStr = Left(AnyString, 7)  ' Vrací řetězec "Ahoj sv".

MyStr = Left(AnyString, 20) ' Vrací řetězec "Ahoj světe".
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2.6.12  Funkce Len

Vrací  hodnotu  typu  Variant(Long)  obsahující  počet  znaků  v řetězci,  nebo  počet  bajtů
potřebných pro uložení proměnné.

Syntaxe

Len(String | Variable)

Syntaxe funkce Len má tyto argumenty:

Argument Popis

String Jakýkoliv platný řetězcový výraz. Pokud

obsahuje argument String hodnotu Null,

bude vrácena hodnota Null.

Variable Proměnná. Obsahuje-li argument Variable

hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null. Je-

li argument Variable typu Variant, provede

funkce Len totéž co funkce String a vždy

vrací počet obsažených znaků.

 

Poznámky

Musí být zadán jeden (a právě jeden) ze dvou možných argumentů. Pro uživatelské typy
vrátí funkce Len velikost jako při jejich zápisu do  souboru. Funkce  Len nemůže  určit
skutečný  počet  bajtů  paměti  pro  řetězce  proměnné  délky  v uživatelských  datových
typech.

UPOZORNĚNÍ

Další funkce (LenB) se používá pro práci s bajtovými daty v řetězci. Místo vracení počtu
znaků v řetězci vrátí funkce LenB počet bajtů použitých v řetězci. Pro  uživatelské  typy
vrátí funkce LenB jejich velikost v paměti včetně výplně mezi prvky.

  Funkce pro práci s řetězci
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Příklad

V  následujícím příkladu je funkce Len použita k vrácení počtu znaků v řetězci  a  počtu
bajtu potřebných pro uložení proměnné.

Dim MyLen, MyNumber, MyString

MyString = "Ahoj světe" ' Inicializace proměnné.

MyNumber = 100          ' Číselná proměnná typu Variant(Integer).

MyLen = Len(MyString)   ' Vrací 10.

MyLen = Len(MyNumber)   ' Vrací 2.

2.6.13  Funkce LTrim

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující kopii zadaného  řetězce  bez úvodních mezer
(funkce RTrim bez koncových mezer, funkce Trim bez úvodních i koncových).

Syntaxe

LTrim(String)

Povinný argument String je jakýkoliv platný řetězcový výraz. Obsahuje-li argument String
hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

Následující příklad používá funkci LTrim k odstranění počátečních mezer a funkci RTrim
k odstranění  koncových  mezer  z proměnné  typu  řetězec.  Funkci  Trim  lze  použít
k odstranění jak počátečních, tak koncových mezer současně.

Dim MyString, TrimString

MyString = " <-Trim-> "             ' Inicializace řetězce.

TrimString = LTrim(MyString)        ' TrimString = "<-Trim-> ".

TrimString = RTrim(MyString)        ' TrimString = " <-Trim->".

TrimString = LTrim(RTrim(MyString)) ' TrimString = "<-Trim->".

' Při použití funkce Trim bude dosažen stejný výsledek.

' TrimString = "<-Trim->".

TrimString = Trim(MyString)
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2.6.14  Funkce Mid

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující daný počet znaků ze zadaného řetězce.

Syntaxe

Mid(String, Start[, Length])

Syntaxe funkce Mid má tyto argumenty:

Argument Popis

String Povinný. Řetězcový výraz, ze kterého budou

vráceny znaky. Obsahuje-li argument String

hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Start Povinný; typ Long. Pozice znaku v argumentu

String, od níž bude vzata část argumentu

String. Pokud je argument Start větší než

počet znaků v argumentu String, funkce Mid

vrátí řetězec nulové délky ("").

Length Nepovinný; typ Variant(Long). Počet znaků,

které budou vráceny. Je-li tento argument

vynechán, nebo je větší než délka argumentu 

String od pozice Start (včetně znaku na pozici

Start), jsou vráceny všechny znaky od pozice

Start do konce řetězce.

 

Poznámky

K určení počtu znaků v argumentu String slouží funkce Len.

UPOZORNĚNÍ

Pro  bajtová  data  obsažená  v řetězci  se  používá  funkce  MidB.  Místo  zadání  počtu
vracených znaků v ní určují argumenty počet bajtů.
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  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Mid použita k vrácení zadaného počtu znaků z řetězce.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords

' Inicializace textového řetězce.

MyString = "Ukázka použití funkce Mid"

FirstWord = Mid(MyString, 1, 6) ' Vrací řetězec "Ukázka".

LastWord = Mid(MyString, 23, 3) ' Vrací řetězec "Mid".

MidWords = Mid(MyString, 8)     ' Vrací řetězec "použití funkce Mid".

2.6.15  Funkce MonthName

Vrací  hodnotu  typu  Variant(String)  obsahující  název  zadaného  měsíce.  Vrácený  název
měsíce je závislý na lokalizaci operačního systému Windows.

Syntaxe

MonthName(Month[, Abbreviate])

Syntaxe funkce MonthName má tyto argumenty:

Argument Popis

Month
Povinný.  Číslo  odpovídající  konkrétnímu  měsíci.
Například 1 je leden, 2 je únor a tak dále.

Abbreviate
Nepovinný. Hodnota  typu Variant(Boolean),  určující,
zda  má  funkce  vrátit  zkrácený  název  měsíce.
Přednastavená je hodnota False, pro kterou funkce
vrátí úplný název měsíce.

 

  Funkce pro práci s datem a časem

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce MonthName použita k vrácení úplného názvu měsíce.

Dim MyVar
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MyVar = MonthName(10, False) ' MyVar obsahuje "Říjen".

2.6.16  Funkce Replace

Vrací hodnotu typu Variant(String), ve které je zadaný řetězec nahrazen jiným řetězcem. Pro
nahrazení lze nastavit počátek vyhledávání a počet provedených nahrazení.

Syntaxe

Replace(Expression, Find, ReplaceWith[, Start[, Count[, Compare]]])

Syntaxe funkce Replace má tyto argumenty:

Argument Popis

Expression Povinný. Řetězcový výraz obsahující část řetězce,

která má být nahrazena.

Find Povinný. Řetězec, který má být nahrazen.

ReplaceWith Povinný. Řetězec, kterým bude nahrazen nalezený

řetězec Find v argumentu Expression.

Start Nepovinný. Pozice v argumentu Expression, od

které se provádí vyhledávání a nahrazování řetězce 

Find. Jestliže není zadaný, je přednastavena

hodnota 1. Tento argument musí být používaný

s argumentem Count.

Count Nepovinný. Udává počet vyhledání a nahrazení

řetězce Find v argumentu Expression. Jestliže

argument není zadaný, je přednastavena hodnota -

1. Tento argument musí být používaný

s argumentem Start.

Compare Nepovinný. Číselná hodnota určující způsob

porovnávání řetězců. Pokud argument není zadán, je

přednastavena hodnota 0 (binární porovnávání
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Argument Popis

řetězců).

 

Nastavení

Argument Compare může obsahovat tyto hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompare 0 Nastavuje binární porovnávání.

vbTextCompare 1 Nastavuje textové porovnávání

(nerozlišují se velká a malá

písmena).

 

Návratové hodnoty

Pokud Funkce Replace vrací

Expression má nulovou

délku

Řetězec nulové délky ("").

Expression je Null Vyvolá chybu.

Find má nulovou délku Expression.

ReplaceWith má

nulovou délku

Expression ze kterého jsou

odstraněny řetězce Find.

Start > Len(Expression) Řetězec nulové délky ("").

Count je 0 Expression.

 

  Funkce pro práci s řetězci
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Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Replace  použita  pro  nahrazení všech řetězců  "p"
řetězci "Y".

Dim MyString

' Binární prohledávání od začátku řetězce.

' Proměnná obsahuje hodnotu "XXYXXPXXY".

MyString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y")

' Textové porovnávání od 3. znaku.

' Funkce vrací řetězec "XXYXXYXXY".

MyString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 3, -1, 1)

2.6.17  Funkce Right

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující daný počet znaků z pravé strany řetězce.

Syntaxe

Right(String, Length)

Syntaxe funkce Right má tyto argumenty:

Argument Popis

String Povinný. Řetězcový výraz , jehož znaky z pravé

strany budou vráceny. Obsahuje-li řetězec 

String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Length Povinný; typ Variant(Long). Číselný výraz

určující počet znaků, které mají být vráceny. Při

hodnotě 0 bude vrácen řetězec nulové délky

(""). Je-li větší nebo roven počtu znaků

v řetězci String, bude vrácen celý řetězec.

 

Poznámky

K určení počtu znaků v argumentu String slouží funkce Len.
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UPOZORNĚNÍ

Pro  bajtová  data  obsažená  v řetězci  se  používá  funkce  RightB.  Místo  zadání počtu
vracených znaků v ní určuje argument Length počet bajtů.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Right použita k vrácení zadaného počtu znaků řetězce
(zprava).

Dim AnyString, MyStr

AnyString = "Ahoj světe"     ' Definice řetězce.

MyStr = Right(AnyString, 1)  ' Vrací "e".

MyStr = Right(AnyString, 6)  ' Vrací " světe".

MyStr = Right(AnyString, 20) ' Vrací "Ahoj světe".

2.6.18  Funkce RTrim

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující kopii zadaného řetězce bez koncových mezer
(funkceLTrim bez úvodních mezer, funkce Trim bez úvodních i koncových).

Syntaxe

RTrim(String)

Povinný argument String je jakýkoliv platný řetězcový výraz. Obsahuje-li argument String
hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

Následující příklad používá funkci LTrim k odstranění počátečních mezer a funkci RTrim
k odstranění  koncových  mezer  z proměnné  typu  řetězec.  Funkci  Trim  lze  použít
k odstranění jak počátečních, tak koncových mezer současně.

Dim MyString, TrimString

MyString = " <-Trim-> "             ' Inicializace řetězce.

TrimString = LTrim(MyString)        ' TrimString = "<-Trim-> ".

TrimString = RTrim(MyString)        ' TrimString = " <-Trim->".
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TrimString = LTrim(RTrim(MyString)) ' TrimString = "<-Trim->".

' Při použití funkce Trim bude dosažen stejný výsledek.

' TrimString = "<-Trim->".

TrimString = Trim(MyString)

2.6.19  Funkce Space

Vrací hodnotu typu Variant(String) složenou ze zadaného počtu mezer.

Syntaxe

Space(Number)

Povinný argument Number určuje požadovaný počet mezer v řetězci.

Poznámky

Funkci  Space  lze  použít  k formátování  výstupu  nebo  k vymazání  řetězců  s pevnou
délkou.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu vrací funkce Space řetězec obsahující zadaný počet mezer.

Dim MyString

' Funkce vrací řetězec obsahující 10 mezer.

MyString = Space(10)

' Vložení 10 mezer mezi dva řetězce.

MyString = "Ahoj" & Space(10) & "světe"

2.6.20  Funkce StrComp

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) určující výsledek řetězcového porovnávání.

Syntaxe

StrComp(String1, String2[, Compare])

Syntaxe funkce StrComp má tyto argumenty:
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Argument Popis

String1 Povinný. Jakýkoliv platný řetězcový výraz.

String2 Povinný. Jakýkoliv platný řetězcový výraz.

Compare Nepovinný. Číselná hodnota určující způsob

porovnávání řetězců. Pokud argument není zadán,

je přednastavena hodnota 0 (binární porovnávání

řetězců).

 

Nastavení

Argument Compare může obsahovat tyto hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompar

e

0 Nastavuje binární porovnávání.

vbTextCompare 1 Nastavuje textové porovnávání

(nerozlišují se velká a malá

písmena).

 

Návratové hodnoty

Pokud je Funkce StrComp vrací

String1 menší než String2 -1

String1 roven String2 0

String1 větší než String2 1

String1 nebo String2 má

hodnotu Null

Null
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  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce StrComp použita k vrácení výsledku porovnávání dvou
řetězců. Jestliže je třetí argument funkce 1, je provedeno textové porovnání; jestliže je
třetí argument 0 nebo je vynechán, provede se binární porovnání.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp

MyStr1 = "ABCD"

MyStr2 = "abcd"                     ' Definice proměnných.

MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Vrací 0.

MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Vrací -1.

MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1)    ' Vrací 1.

2.6.21  Funkce String

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný počet znaků.

Syntaxe

String(Number, Character)

Syntaxe funkce String má tyto argumenty:

Argument Popis

Number Povinný; typ Long. Délka vráceného řetězce.

Obsahuje-li argument Number hodnotu Null, bude

vrácena hodnota Null.

Character Povinný; typ Variant. Znak, ze kterého bude složen

výsledný řetězec. Může být zadán pomocí kódu, nebo

pomocí řetězce (uvažuje se první znak). Obsahuje-li

argument Character hodnotu Null, bude vrácena

hodnota Null.
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Poznámky

Pokud je argument Character číslo větší než 255, funkce String jej převede na platnou
velikost podle vztahu:

character Mod 256

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  String  použita  k vrácení  řetězce,  který  obsahuje
zadaný počet jednoho znaku.

Dim MyString

MyString = String(5, "*")    ' Vrací "*****".

MyString = String(5, 42)     ' Vrací "*****".

MyString = String(10, "ABC") ' Vrací "AAAAAAAAAA".

2.6.22  Funkce StrReverse

Vrací hodnotu typu Variant(String) ve které je opačné pořadí znaků argumentu String.

Syntaxe

StrReverse(String)

Povinný argument  String  je  řetězec  jehož znaky mají být  vráceny v opačném pořadí.
Jestliže argument String obsahuje řetězec nulové délky, je vrácen řetězec nulové délky.
V případě, že argument String obsahuje hodnotu Null, vznikne chyba.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce StrReverse použita k vrácení otočeného řetězce.

Dim MyStr

MyStr = StrReverse("VBScript") ' MyStr obsahuje "tpircSBV".
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2.6.23  Funkce Trim

Vrací  hodnotu  typu  Variant(String)  obsahující  kopii  zadaného  řetězce  bez  úvodních
i koncových mezer (funkce LTrim bez úvodních, funkce RTrim bez koncových).

Syntaxe

Trim(String)

Povinný argument String je jakýkoliv platný řetězcový výraz. Obsahuje-li argument String
hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

Následující příklad používá funkci LTrim k odstranění počátečních mezer a funkci RTrim
k odstranění  koncových  mezer  z proměnné  typu  řetězec.  Funkci  Trim  lze  použít
k odstranění jak počátečních, tak koncových mezer současně.

Dim MyString, TrimString

MyString = " <-Trim-> "             ' Inicializace řetězce.

TrimString = LTrim(MyString)        ' TrimString = "<-Trim-> ".

TrimString = RTrim(MyString)        ' TrimString = " <-Trim->".

TrimString = LTrim(RTrim(MyString)) ' TrimString = "<-Trim->".

' Při použití funkce Trim bude dosažen stejný výsledek.

' TrimString = "<-Trim->".

TrimString = Trim(MyString)

2.6.24  Funkce UCase

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný řetězec převedený na velká písmena.

Syntaxe

UCase(String)

Povinný  argument  String  může  být  jakýkoliv  platný  řetězcový  výraz.  Obsahuje-li
argument String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.
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Poznámky

Převedena jsou pouze malá písmena. Velká  písmena  a  nepísmenné  znaky zůstanou
beze změny.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  UCase  použita  k převodu  řetězce  na  řetězec
obsahující pouze velká písmena.

Dim LowerCase, UpperCase

LowerCase = "Ahoj Světe 1234" ' Řetězec určený k převodu.

UpperCase = UCase(LowerCase)  ' Vrací "AHOJ SVĚTE 1234".

2.6.25  Funkce Unescape

Převede a vrátí hodnotu typu Variant(String) získanou pomocí funkce Escape.

Syntaxe

Unescape(String)

Povinný  argument  String  může  být  jakýkoliv  platný  řetězcový  výraz.  Obsahuje-li
argument String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Funkce vrátí řetězec (ve formátu Unicode) obsahující stejnou informaci  jako  parametr
String. Všechny znaky převedené do formátu %xx  resp. %uxxxx kde xx  resp. xxxx
je hexadecimální podoba kódu znaku, budu převedeny na odpovídající znak.

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Unescape  použita  k převodu  řetězce  dříve
zakódovaného pomocí funkce Escape zpět.

Dim Src, Dest
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Src = "Ahoj%20Sv%u011Bte%201234" ' Řetězec určený k převodu.

Dest = Unescape(Src)             ' Vrací "Ahoj Světe 1234".

2.6.26  Funkce WeekDayName

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující název zadaného dne  v týdnu. Vrácený název
dne je závislý na lokalizaci operačního systému Windows.

Syntaxe

WeekDayName(Weekday[, Abbreviate[, FirstDayOfWeek]])

Syntaxe funkce WeekDayName má tyto argumenty:

Argument Popis

Weekday
Povinný.  Číslo  odpovídající  konkrétnímu  dni
v týdnu. Číselné  určení dne  v týdnu záleží na
nastavení argumentu FirstDayOfWeek.

Abbreviate
Nepovinný.  Hodnota  typu  Variant(Boolean)
určující, zda se má vrátit zkrácený název dne (
True), nebo  úplný název dne  v týdnu (False).
Jestliže  je  argument  vynechán,  je  použita
přednastavená hodnota False.

FirstDayOfWeek
Nepovinný.  Konstanta  určující  první  den
v týdnu. Není-li uvedena, použije se vbSunday
(neděle).

 

Nastavení

Argument FirstDayOfWeek může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý



93Funkce pro práci s řetězci

Reliance 4 – Skripty

Konstanta Hodnota Popis

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

 

  Funkce pro práci s datem a časem

  Funkce pro práci s řetězci

Příklad

V následujícím příkladu je funkce WeekDayName použita k vrácení úplného názvu dne
v týdnu.

Dim MyDate

MyDate = WeekDayName(6, True) ' MyDate obsahuje Fri.
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2.7  Konverzní funkce

  Funkce Asc

  Funkce CBool

  Funkce CByte

  Funkce CCur

  Funkce CDate

  Funkce CDbl

  Funkce CInt

  Funkce CLng

  Funkce CSng

  Funkce CStr

  Funkce DateSerial

  Funkce DateValue

  Funkce Escape

  Funkce Day

  Funkce Fix

  Funkce Hex

  Funkce Hour

  Funkce Chr

  Funkce Int

  Funkce LCase

  Funkce Minute

  Funkce Month

  Funkce Oct

  Funkce Second

  Funkce TimeSerial

  Funkce TimeValue

  Funkce UCase

  Funkce Unescape

  Funkce WeekDay
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  Funkce Year

2.7.1  Funkce Asc

Vrací hodnotu představující kód znaku odpovídající prvnímu znaku zadaného řetězce.

Syntaxe

Asc(String)

Povinný argument  String  může  být  jakýkoliv  platný řetězcový výraz. Pokud  argument
String neobsahuje žádné znaky, dojde k chybě při běhu programu.

Poznámky

Návratová  hodnota  je  v rozmezí  od  0  do  255  pro  ne-DBCS  systémy,  pro  DBCS
systémy ale v rozmezí od -32 768 do 32 767.

Funkce  AscB  se  používá  pro  data  velikosti  bajt  obsažená  v řetězci.  Namísto  kódu
prvního znaku vrátí funkce  AscB  první bajt. Funkce  AscW  vrátí kód  Unicode  daného
znaku. Pouze  u operačních systémů, které  nepodporují formát  Unicode,  funguje  tato
funkce stejně jako funkce Asc.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu vrací funkce Asc kód prvního znaku každého řetězce.

Dim MyNumber

MyNumber = Asc("A")     ' Vrací 65.

MyNumber = Asc("a")     ' Vrací 97.

MyNumber = Asc("Apple") ' Vrací 65.
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2.7.2  Funkce CBool

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Boolean).

Syntaxe

CBool(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Jestliže je argument Expression nulový, je vrácena hodnota False. V opačném případě
je  vrácena  hodnota  True.  Jestliže  argument  Expression  nelze  převést  na  logickou
hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  CBool  použita  pro  převod  výrazu  na  logický  typ
Boolean. Jestliže je výraz vyhodnocen jako nenulový, funkce CBool vrátí hodnotu True,
v opačném případě vrátí False.

Dim A, B, Check

A = 5

B = 5                ' Inicializace proměnných.

Check = CBool(A = B) ' Vlastní převod. True.

A = 0                ' Inicializace proměnné.

Check = CBool(A)     ' Vlastní převod. False.

2.7.3  Funkce CByte

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Byte).

Syntaxe

CByte(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.
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Poznámky

Je-li výraz předaný funkci  mimo  platný rozsah datového  typu (0  až 255), nebo  výraz
nelze převést na numerickou hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CByte použita pro převod reálného čísla na celočíselný
typ Byte.

Dim MyDouble, MyByte

MyDouble = 125.5678      ' Proměnná je typu Double.

MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte je 126.

2.7.4  Funkce CCur

Převádí výraz  na  hodnotu  typu  Variant(Currency)  (formát  měny,  závislý  na  lokalizaci  a
nastavení operačního systému).

Syntaxe

CCur(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Při převodu výrazu pomocí funkce CCur jsou používány různé  desetinné  oddělovače,
oddělovače tisců a různá nastavení měny v závislosti na místním nastavení konkrétního
počítače. Je-li výraz předaný funkci mimo platný rozsah datového typu (-922 337 203
685 477,5808 až 922 337 203 685 477,5807), nebo výraz nelze převést na numerickou
hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce
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Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  CCur  použita  pro  převod  reálného  čísla  na  formát
měny Currency.

Dim MyDouble, MyCurr

MyDouble = 543.214588 ' Proměnná je typu Double.

' Převod výsledku (1 086,429 176) na formát měny (1 086,429 2).

MyCurr = CCur(MyDouble * 2)

2.7.5  Funkce CDate

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Date).

Syntaxe

CDate(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz s datem.

Poznámky

CDate  rozpoznává  formáty  dat  podle  místního  nastavení  systému.  Nelze  rozpoznat
dlouhý formát data, jestliže obsahuje i den v týdnu.

Funkce IsDate se používá pro zjištění, zda lze argument Expression  převést na datum
nebo čas. Funkce CDate  rozpozná literály data a literály času stejně jako čísla, která
spadají do rozsahu přijatelných dat. Při převodu čísla na datum je převedena na datum
celá část zadaného čísla. Desetinná část čísla je převedena na čas, půlnocí počínaje.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CDate použita pro převod řetězce na výraz typu Date.
Obvykle  není  vhodné  používat  tvrdé  formátování  řetězce,  které  je  použito  v tomto
příkladu.  Vhodnější je  používat  zápis  pomocí literálů:  #10/19/1962#,  #4:45:23
PM#.

Dim TextDate, TextTime, MyDate, MyTime

TextDate = "October 19, 1962" ' Definování data.

MyDate = CDate(TextDate)      ' Převod na typ Date.
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TextTime = "4:35:47 PM"       ' Definování času.

MyTime = CDate(TextTime)      ' Převod na typ Date.

2.7.6  Funkce CDbl

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Double).

Syntaxe

CDbl(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li  výraz  předaný  funkci  mimo  platný  rozsah  datového  typu  (-922  337  203  685
477,580 8 až 922 337 203 685 477,580 7), nebo výraz nelze převést na numerickou
hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CDbl použita pro převod výrazu na číselný typ Double.

Dim MyCurr, MyDouble

' MyCurr je formátu Currency (234,456 7).

MyCurr = CCur(234.456784)

' Převod výsledku na Double (19,225 457 6).

MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

2.7.7  Funkce CInt

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Integer).

Syntaxe

CInt(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.
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Poznámky

Je-li výraz předaný funkci mimo platný rozsah datového typu (-32 768 až 32 767), nebo
výraz nelze převést na numerickou hodnotu, dojde k chybě při běhu programu.

Je-li desetinná část přesně 0,5, funkce CInt a CLng vždy zaokrouhlují na nejbližší sudé
číslo. Například 0,5 na 0 a 1,5 na 2. Funkce CInt a CLng se liší od funkcí Fix a Int, které
místo zaokrouhlování pouze odstraní desetinnou část čísla. Funkce Fix a Int vždy vrací
hodnotu stejného typu, jako byl typ předané hodnoty.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  CInt  použita  pro  převod  výrazu  na  celočíselný  typ
Integer.

Dim MyDouble, MyInt

MyDouble = 2345.5678   ' Proměnná je typu Double.

MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt je 2 346.

2.7.8  Funkce CLng

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Long).

Syntaxe

CLng(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li výraz předaný funkci mimo platný rozsah datového typu (-2 147 483 648 až 2 147
483 647), nebo výraz nelze  převést  na  numerickou hodnotu, dojde  k chybě  při  běhu
programu.

Je-li desetinná část přesně 0,5, funkce CInt a CLng vždy zaokrouhlují na nejbližší sudé
číslo. Například 0,5 na 0 a 1,5 na 2. Funkce CInt a CLng se liší od funkcí Fix a Int, které
místo zaokrouhlování pouze odstraní desetinnou část čísla. Funkce Fix a Int vždy vrací
hodnotu stejného typu, jako byl typ předané hodnoty.

  Funkce pro práci s datovými typy
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  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím příkladu je  funkce  CLng  použita  pro  převod  výrazu na  celočíselný typ
Long.

Dim Var1, Var2

Dim MyLong1, MyLong2

Var1 = 25427.45

Var2 = 25427.55      ' Proměnné jsou typu Double.

MyLong1 = CLng(Var1) ' MyLong1 je 25 427.

MyLong2 = CLng(Var2) ' MyLong2 je 25 428.

2.7.9  Funkce CSng

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(Single).

Syntaxe

CSng(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Je-li  výraz  předaný  funkci  mimo  platný  rozsah  datového  typu  (-3,402823E38  až  -
1,401298E-45  pro  záporné  hodnoty;  1,401298E-45  až  3,402823E38  pro  kladné
hodnoty), nebo  výraz nelze  převést  na  numerickou hodnotu,  dojde  k chybě  při  běhu
programu.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CSng použita pro převod výrazu na číselný typ Single.

Dim MyDouble1, MyDouble2    ' Proměnné typu Double.

Dim MySingle1, MySingle2    ' Proměnné typu Single.

MyDouble1 = 75.3421115

MyDouble2 = 75.3421555      ' Nastavení hodnot proměnných.
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MySingle1 = CSng(MyDouble1) ' MySingle1 obsahuje 75,342 11.

MySingle2 = CSng(MyDouble2) ' MySingle1 obsahuje 75,342 16.

2.7.10  Funkce CStr

Převádí výraz na hodnotu typu Variant(String).

Syntaxe

CStr(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Návratové hodnoty funkce CStr:

Typ argumentu 

Expression

Funkce CStr vrací

Boolean Řetězec obsahující True nebo False.

Date Řetězec  obsahující  datum  v krátkém  formátu
podle nastavení systému.

Null Runtime error.

Empty Prázdný řetězec ("").

Error Řetězec  obsahující  slovo  Error  následované
číslem chyby.

Ostatní numerické Řetězec obsahující číslo.

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce CStr použita pro převod číselné hodnoty na řetězec.

Dim MyDouble, MyString

MyDouble = 437.324        ' MyDouble je typu Double.

MyString = CStr(MyDouble) ' MyString obsahuje "437,324".
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2.7.11  Funkce DateSerial

Vrací hodnotu typu Variant(Date) reprezentující zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

DateSerial(Year, Month, Day)

Syntaxe funkce DateSerial má tyto argumenty:

Argument Popis

Year
Povinný;  typ  Variant(Integer).  Číslo  od  100  do
9999 včetně nebo číselný výraz.

Month
Povinný;  typ  Variant(Integer).  Jakýkoliv  číselný
výraz.

Day
Povinný;  typ  Variant(Integer).  Jakýkoliv  číselný
výraz.

Poznámky

Při zadávání data, např. 31. prosinec 1991, musí být čísla uvedená na místě jednotlivých
argumentů  funkce  DateSerial  v přípustném  rozsahu;  tj.  1–31  pro  dny  a  1–12  pro
měsíce. S použitím číselných výrazů představujících určitý počet dnů, měsíců nebo roků
před či po určitém datu je možné na místě jednotlivých argumentů uvést relativní data.

V následujícím příkladu jsou při zadání data použity číselné výrazy namísto čísel. Funkce
DateSerial vrátí datum před prvním dnem (1 - 1) druhého měsíce před srpnem (8 - 2) 10
let před rokem 1990 (1990 - 10); tedy 31. květen 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

V  případě  argumentu Year, při  zadání hodnoty v rozmezí 0  až 29  včetně, bude  tato
hodnota chápána jako číslo 2000–2029; při zadání hodnoty v rozmezí 30 až 99 včetně,
bude tato  hodnota  chápána  jako  číslo  1930–1999. Hraniční rok  je  možné  nastavit  v
Místních  a  j azykových  nastaveních  systému  Windows.  Pro  zadání  jiné  hodnoty
argumentu  Year  je  nutné  uvést  všechny  čtyři  číslice  požadovaného  roku  (například
1800).
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Přesahuje-li  některý  argument  přípustný  rozsah,  bude  patřičným  způsobem  zvětšen
následující argument. Například, bude-li zadáno 35  dnů, je  počet  dnů převeden na  1
měsíc a několik dnů v závislosti na  tom, ke  kterému měsíci  se  číslo  vztahuje. Pokud
některý z uvedených argumentů je  mimo  interval -32  768  až 32  767, dojde  k chybě.
Jestliže datum určené těmito třemi argumenty překročí přípustné rozmezí dat, dojde též
k chybě.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

Následující příkladu vrací funkce DateSerial datum pro zadaný rok, měsíc a den.

Dim MyDate

MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' MyDate obsahuje datum 12. února 1969.

2.7.12  Funkce DateValue

Vrací hodnotu typu Variant(Date).

Syntaxe

DateValue(Date)

Povinný argument Date je obvykle řetězcový výraz reprezentující datum od 1. ledna 100
do  31.  prosince  9999.  Argument  Date  však  může  být  jakýkoliv  výraz  reprezentující
datum, čas nebo datum a čas současně.

Poznámky

Je-li argument Date řetězec obsahující pouze čísla oddělená platnými oddělovači data,
funkce DateValue použije pořadí dne, měsíce a roku ve shodě s krátkým formátem data
nastaveným v národním prostředí. Funkce  DateValue  též připouští jednoznačná  data
obsahující názvy měsíců, a to jak v dlouhém, tak v zkráceném formátu. Například kromě
"30/12/1991"  a  "30/12/91"  připouští funkce  DateValue  také  hodnotu  "30.  prosinec
1991".

Je-li  v argumentu  Date  vynechána  část  představující rok,  funkce  DateValue  použije
aktuální rok ze systémového data počítače.

Pokud  argument  Date  obsahuje  údaje  o času,  nebudou  funkcí  DateValue  vráceny.
Pokud jsou údaje o času v argumentu Date chybné (např. "89:98"), dojde k chybě.
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  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím příkladu funkce DateValue  použita  pro  převod  řetězce  na  datum. Pro
přímé přiřazení data do proměnné typuVariant nebo Date  je také možné použít literál
data (např.: MyDate = #2/12/69#).

Dim MyDate

MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Vrací dané datum.

2.7.13  Funkce Day

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 1 do 31 včetně, které
označuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(Date)

Povinný  argument  Date  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platné  datum.  Obsahuje-li
argument Date hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Day použita k získání dne v měsíci ze zadaného data.

Dim MyDate, MyDay

MyDate = #February 12, 1969# ' Přiřazení data.

MyDay = Day(MyDate)          ' MyDay obsahuje hodnotu 12.

2.7.14  Funkce Fix

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, obsahující celočíselnou část čísla (stejně jako
funkce Int).
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Syntaxe

Fix(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Obě  funkce  Int  a  Fix  odstraní zlomkovou část  argumentu  Number  a  vrátí výslednou
celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcí Int a Fix spočívá v tom, že je-li argument Number záporný, funkce Int
vrátí nejbližší celé  záporné  číslo  menší než nebo  rovné  argumentu Number, zatímco
funkce Fix vrátí nejbližší celé záporné číslo větší než nebo rovné  argumentu Number.
Například funkce Int převede -8,4 na -9 a funkce Fix převede -8,4 na -8.

Fix(Number) je shodné s:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

  Matematické funkce

Příklad

Následující příklad ilustruje, jakým způsobem funkce Int a Fix zpracovávají celočíselné
části zadaných čísel. V případě  záporných hodnot  funkce  Int  vrací první záporné  celé
číslo, které je nižší nebo rovno zadanému číslu; funkce Fix naopak vrací první záporné
číslo, jehož hodnota je vyšší nebo rovna zadanému číslu.

Dim MyNumber

MyNumber = Int(99.8)  ' Vrací 99.

MyNumber = Fix(99.2)  ' Vrací 99.

MyNumber = Int(-99.8) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.8) ' Vrací -99.

MyNumber = Int(-99.2) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.2) ' Vrací -99.
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2.7.15  Funkce Hex

Vrací hodnotu typu Variant(String) reprezentující hexadecimální hodnotu čísla.

Syntaxe

Hex(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Pokud argument Number není celým číslem, je  na  něj  zaokrouhlen ještě  před  započetím
převodu.

Number Funkce Hex vrací

Null Null

Empty Nulu (0).

Jiné číslo Až osm hexadecimálních znaků.

Hexadecimální číslo  lze  reprezentovat  také  přímo  s použitím  identifikace  &H.  Například
&H10 je hexadecimální reprezentace dekadického čísla 16.

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu vrací funkce Hex hexadecimální hodnotu čísla.

Dim MyHex

MyHex = Hex(5)   ' Vrací 5.

MyHex = Hex(10)  ' Vrací A.

MyHex = Hex(459) ' Vrací 1CB.
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2.7.16  Funkce Hour

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 0 do 23 včetně, které
označuje denní hodinu.

Syntaxe

Hour(Time)

Povinný argument Time může být jakýkoliv výraz reprezentující platný čas. Obsahuje-li
argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Hour použita k získání hodiny ze zadaného času.

Dim MyTime, MyHour

MyTime = #4:35:17 PM# ' Přiřazení času.

MyHour = Hour(MyTime) ' MyHour obsahuje hodnotu 16.

2.7.17  Funkce Chr

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující znak odpovídající danému kódu znaku.

Syntaxe

Chr(Number)

Povinný argument Number je číslo typu Long, které určuje kód znaku.

Poznámky

Čísla od 0 do 31 jsou standardní netisknutelné  znaky kódu ASCII. Například  Chr(10)
vrací znak pro přesun na další řádek (linefeed). Běžný rozsah pro kód znaku je od 0 do
255. V systémech DBCS je však skutečný rozsah pro kód znaku od -32 768 do 65 536.
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UPOZORNĚNÍ

Funkce ChrB se používá pro bajtová data obsažená v řetězci. Místo vrácení znaku, který
se může skládat z jednoho nebo dvou bajtů vrátí funkce ChrB vždy jeden bajt. Funkce
ChrW vrátí řetězec obsahující znak ve formátu Unicode. Pouze u operačních systémů,
které nepodporují tento formát, funguje funkce stejně jako funkce Chr.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu funkce Chr vrací znak odpovídající zadanému kódu znaku.

Dim MyChar

MyChar = Chr(65) ' Vrací A.

MyChar = Chr(97) ' Vrací a.

MyChar = Chr(62) ' Vrací >.

MyChar = Chr(37) ' Vrací %.

2.7.18  Funkce Int

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, obsahující celočíselnou část čísla (stejně jako
funkce Fix).

Syntaxe

Int(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Obě  funkce  Int  a  Fix  odstraní zlomkovou část  argumentu  Number  a  vrátí výslednou
celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcí Int a Fix spočívá v tom, že je-li argument Number záporný, funkce Int
vrátí nejbližší celé  záporné  číslo  menší než nebo  rovné  argumentu Number, zatímco
funkce Fix vrátí nejbližší celé záporné číslo větší než nebo rovné  argumentu Number.
Například funkce Int převede -8,4 na -9 a funkce Fix převede -8,4 na -8.

Fix(Number) je shodné s:
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Sgn(number) * Int(Abs(number))

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

  Matematické funkce

Příklad

Následující příklad ilustruje, jakým způsobem funkce Int a Fix zpracovávají celočíselné
části zadaných čísel. V případě  záporných hodnot  funkce  Int  vrací první záporné  celé
číslo, které je nižší nebo rovno zadanému číslu; funkce Fix naopak vrací první záporné
číslo, jehož hodnota je vyšší nebo rovna zadanému číslu.

Dim MyNumber

MyNumber = Int(99.8)  ' Vrací 99.

MyNumber = Fix(99.2)  ' Vrací 99.

MyNumber = Int(-99.8) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.8) ' Vrací -99.

MyNumber = Int(-99.2) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.2) ' Vrací -99.

2.7.19  Funkce LCase

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný řetězec převedený na malá písmena.

Syntaxe

LCase(String)

Povinný  argument  String  může  být  jakýkoliv  platný  řetězcový  výraz.  Obsahuje-li
argument String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Převedena jsou pouze velká písmena  (verzálky). Malá  písmena  a  nepísmenné  znaky
zůstanou beze změny.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce



111Konverzní funkce

Reliance 4 – Skripty

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  LCase  použita  k převodu  řetězce  na  řetězec
obsahující pouze malá písmena.

Dim UpperCase, LowerCase

Uppercase = "AHOJ Světe 1234" ' Řetězec, který má být převeden.

Lowercase = LCase(UpperCase)  ' Vrací řetězec "ahoj světe 1234".

2.7.20  Funkce Minute

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 0 do 59 včetně, které
označuje počet minut.

Syntaxe

Minute(Time)

Povinný  argument  Time  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platný  čas.  Obsahuje-li
argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Minute  použita k získání minuty v hodině z aktuálního
systémovho času.

Dim MyTime, MyMinute

MyTime = Time             ' Přiřazení aktuálního systémového času.

MyMinute = Minute(MyTime) ' MyMinute obsahuje aktuální minutu.



112 Konverzní funkce

Reliance 4 – Skripty

2.7.21  Funkce Month

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 1 do 12 včetně, které
označuje měsíc v roce.

Syntaxe

Month(Date)

Povinný  argument  Date  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platné  datum.  Obsahuje-li
argument Date hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Month  použita  k získání  měsíce  z aktuálního
systémového data.

Dim MyDate, MyMonth

MyDate = Date           ' Přiřazení aktuálního systémového data.

MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth obsahuje číslo aktuálního měsíce.

2.7.22  Funkce Oct

Vrací hodnotu typu Variant(String) reprezentující číslo v osmičkové soustavě.

Syntaxe

Oct(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný výraz.

Poznámky

Pokud argument Number není celým číslem, je na něj zaokrouhlen ještě před započetím
převodu.
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Number Funkce Oct vrací

Null Null

Empty Nulu (0).

Jiné číslo Až 11 znaků osmičkové

soustavy.

Čísla  v osmičkové  soustavě  lze  reprezentovat  také  přímo  s použitím  identifikace
osmičkové  soustavy  &O.  Například  &O10  je  osmičková  reprezentace  dekadického
čísla 8.

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu vrací funkce Oct hodnotu čísla v osmičkové soustavě.

Dim MyOct

MyOct = Oct(4)   ' Vrací hodnotu 4.

MyOct = Oct(8)   ' Vrací hodnotu 10.

MyOct = Oct(459) ' Vrací hodnotu 713.

2.7.23  Funkce Second

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo v rozmezí od 0 do 59 včetně, které
označuje počet vteřin.

Syntaxe

Second(Time)

Povinný  argument  Time  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platný  čas.  Obsahuje-li
argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce Second použita k získání vteřiny v minutě z aktuálního
systémového času.

Dim MyTime, MySec

MyTime = Time          ' Přiřazení aktuálního systémového času.

MySec = Second(MyTime) ' MySec obsahuje aktuální vteřinu.

2.7.24  Funkce TimeSerial

Vrací hodnotu typu Variant(Date) obsahující čas, který odpovídá zadané  hodině, minutě  a
vteřině.

Syntaxe

TimeSerial(Hour, Minute, Second)

Syntaxe funkce TimeSerial má tyto argumenty:

Argument Popis

Hour
Povinný; typ Variant(Integer). Číslo od 0 (00:00) do 23
(23:00) včetně nebo číselný výraz.

Minute
Povinný; typ Variant(Integer). Jakýkoliv číselný výraz.

Second
Povinný; typ Variant(Integer). Jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Jednotlivé argumenty lze zadat též jako relativní časy. Místo  hodnot  se  zadají číselné
výrazy určující hodiny, minuty nebo vteřiny před či po určitém času. Následující příklad
ilustruje použití výrazů místo absolutních čísel označujících čas. Funkce TimeSerial vrátí
čas  15  minut  před  (-15)  časem  šest  hodin  před  polednem  (12  -  6),  tedy  5:45:00
dopoledne.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)
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Přesahuje-li  některý  argument  přípustný  rozsah,  bude  patřičným  způsobem  zvětšen
následující argument. Například, je-li zadáno 75 minut, bude hodnota převedena na 1
hodinu a 15 minut. Pokud některý z uvedených argumentů je mimo interval -32 768 až
32 767, dojde k chybě. Jestliže čas určený těmito třemi argumenty překročí přípustné
rozmezí dat, dojde též k chybě.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce TimeSerial použita k získání času ze zadané hodiny,
minuty a vteiny.

Dim MyTime

' MyTime obsahuje 16:35:17 v sériové reprezentaci.

MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)

2.7.25  Funkce TimeValue

Vrací hodnotu typu Variant(Date) obsahující čas.

Syntaxe

TimeValue(Time)

Povinný  argument  Time  je  obvykle  řetězec  označující čas  od  0:00:00  do  23:59:59
včetně. Argument Time  však může  být  jakýkoliv  výraz reprezentující čas  v uvedeném
rozmezí. Obsahuje-li argument Time hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Platný čas je možné zadat dvěma způsoby - jako 12hodinový nebo 24hodinový cyklus.
Například "2:24 odp" i "14:24" jsou platné hodnoty argumentu Time.

Pokud  argument  Time  obsahuje  údaje  o datu,  nebudou  funkcí  TimeValue  vráceny.
Pokud jsou údaje o datu v argumentu Time chybné, dojde k chybě.

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce TimeValue použita k převedení řetězce na čas.

Dim MyTime

MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Vrací čas.

2.7.26  Funkce UCase

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující zadaný řetězec převedený na velká písmena.

Syntaxe

UCase(String)

Povinný  argument  String  může  být  jakýkoliv  platný  řetězcový  výraz.  Obsahuje-li
argument String hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Převedena jsou pouze malá písmena. Velká  písmena  a  nepísmenné  znaky zůstanou
beze změny.

  Funkce pro práci s řetězci

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  UCase  použita  k převodu  řetězce  na  řetězec
obsahující pouze velká písmena.

Dim LowerCase, UpperCase

LowerCase = "Ahoj Světe 1234" ' Řetězec určený k převodu.

UpperCase = UCase(LowerCase)  ' Vrací "AHOJ SVĚTE 1234".
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2.7.27  Funkce WeekDay

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo představující den v týdnu.

Syntaxe

WeekDay(Date[, FirstDayOfWeek])

Syntaxe funkce WeekDay má tyto argumenty:

Argument Popis

Date
Povinný.  Jakýkoliv  výraz  reprezentující  datum.
Obsahuje-li  argument  Date  hodnotu  Null,  bude
vrácena hodnota Null.

FirstDayOfWeek
Nepovinný.  Konstanta  určující první  den  v týdnu.
Není-li uvedena, použije se vbSunday (neděle).

Nastavení

Argument FirstDayOfWeek může obsahovat následující hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

 



118 Konverzní funkce

Reliance 4 – Skripty

Návratové hodnoty

Funkce Weekday může vrátit některou z následujících hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbSunday 1 neděle

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Weekday použita pro získání dne v týdnu z aktuálního
systémového data.

Dim MyDate, MyDay

MyDate = Date           ' Přiřazení aktuálního systémového data.

MyDay = Weekday(MyDate) ' MyDay obsahuje aktuální den v týdnu.

2.7.28  Funkce Year

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) obsahující celé číslo, které udává rok.

Syntaxe

Year(Date)

Povinný  argument  Date  je  jakýkoliv  výraz  reprezentující  platné  datum.  Obsahuje-li
argument Date hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.
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  Funkce pro práci s datem a časem

  Konverzní funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Year  použita  pro  získání  roku  z aktuálního
systémového data.

Dim MyDate, MyYear

MyDate = Date         ' Přiřazení aktuálního systémového data.

MyYear = Year(MyDate) ' MyYear obsahuje aktuální rok.
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2.8  Matematické funkce

  Funkce Abs

  Funkce Atn

  Funkce Cos

  Funkce Exp

  Funkce Fix

  Funkce Int

  Funkce Log

  Funkce Rnd

  Funkce Round

  Funkce Sgn

  Funkce Sin

  Funkce Sqr

  Funkce Tan

  Odvozené funkce

2.8.1  Funkce Abs

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, vyjadřující absolutní hodnotu čísla.

Syntaxe

Abs(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null; je-li to neinicializovaná proměnná,
bude vrácena nula.

Poznámky

Absolutní hodnota čísla je jeho velikost bez znaménka.

  Matematické funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce Abs použita pro výpočet absolutní hodnoty čísla.

Dim MyNumber

MyNumber = Abs(50.3)  ' Vrací 50,3.

MyNumber = Abs(-50.3) ' Vrací 50,3.

2.8.2  Funkce Atn

Vrací hodnotu typu Variant(Double) vyjadřující arkustangens čísla.

Syntaxe

Atn(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz.

Poznámky

Funkce  Atn  vezme  poměr  dvou  odvěsen pravoúhlého  trojúhelníku  (Number)  a  vrátí
odpovídající úhel v radiánech. Poměr je délka strany protilehlé k úhlu vydělená  délkou
strany přilehlé k úhlu. Rozsah výsledku je od -pí/2 do pí/2 radiánů.

Pro převod stupňů na radiány se stupně vynásobí pí/180. Pro převod radiánů na stupně
se radiány vynásobí 180/pí.

Funkce Atn je inverzní trigonometrická funkce  k funkci  Tan, která  bere  úhel jako  svůj
argument a vrátí poměr dvou odvěsen pravoúhlého trojúhelníku. Nezaměňujte funkci Atn
s funkcí kotangens, která je prostou inverzí funkce tangens (1/tangens).

  Matematické funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Atn použita pro výpočet hodnoty pí.

Dim pi

pi = 4 * Atn(1) ' Výpočet hodnoty pi.
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2.8.3  Funkce Cos

Vrací hodnotu typu Variant(Double) vyjadřující kosinus úhlu.

Syntaxe

Cos(Number)

Povinný  argument  Number  může  být  jakýkoliv  platný  číselný  výraz  vyjadřující  úhel
v radiánech.

Poznámky

Funkce Cos  vezme úhel a vrátí poměr dvou stran pravoúhlého  trojúhelníku. Poměr je
délka odvěsny přilehlé k úhlu vydělená délkou přepony. Výsledek leží v rozsahu od -1 do
1.

Pro převod stupňů na radiány se stupně vynásobí pí/180. Pro převod radiánů na stupně
se radiány vynásobí 180/pí.

  Matematické funkce

Příklad

Dim MyAngle, MySecant

MyAngle = 1.3               ' Definice úhlu v radiánech.

MySecant = 1 / Cos(MyAngle) ' Výpočet sekanty.

2.8.4  Funkce Exp

Vrací hodnotu typu Variant(Double) vyjadřující e (základna přirozeného logaritmu) umocněné
na argument.

Syntaxe

Exp(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz.

Poznámky

Přesahuje-li hodnota argumentu Number 709,782 712 893, dojde k chybě. Konstanta e
se přibližně rovná 2,718 282.

Funkce Exp je inverzní k funkci Log a někdy se o ní hovoří jako o antilogaritmu.
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  Matematické funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Exp použita k získání mocniny čísla e.

Dim MyAngle, MyHSin

MyAngle = 1.3 ' Zadání úhlu v radiánech.

' Výpočet hyperbolického sinu.

MyHSin = (Exp(MyAngle) - Exp(-1 * MyAngle)) / 2

2.8.5  Funkce Fix

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, obsahující celočíselnou část čísla (stejně jako
funkce Int).

Syntaxe

Fix(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Obě  funkce  Int  a  Fix  odstraní zlomkovou část  argumentu  Number  a  vrátí výslednou
celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcí Int a Fix spočívá v tom, že je-li argument Number záporný, funkce Int
vrátí nejbližší celé  záporné  číslo  menší než nebo  rovné  argumentu Number, zatímco
funkce Fix vrátí nejbližší celé záporné číslo větší než nebo rovné  argumentu Number.
Například funkce Int převede -8,4 na -9 a funkce Fix převede -8,4 na -8.

Fix(Number) je shodné s:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

  Matematické funkce
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Příklad

Následující příklad ilustruje, jakým způsobem funkce Int a Fix zpracovávají celočíselné
části zadaných čísel. V případě  záporných hodnot  funkce  Int  vrací první záporné  celé
číslo, které je nižší nebo rovno zadanému číslu; funkce Fix naopak vrací první záporné
číslo, jehož hodnota je vyšší nebo rovna zadanému číslu.

Dim MyNumber

MyNumber = Int(99.8)  ' Vrací 99.

MyNumber = Fix(99.2)  ' Vrací 99.

MyNumber = Int(-99.8) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.8) ' Vrací -99.

MyNumber = Int(-99.2) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.2) ' Vrací -99.

2.8.6  Funkce Int

Vrací hodnotu stejného typu, jaký jí byl předán, obsahující celočíselnou část čísla (stejně jako
funkce Fix).

Syntaxe

Int(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz. Obsahuje-li argument
 Number hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Obě  funkce  Int  a  Fix  odstraní zlomkovou část  argumentu  Number  a  vrátí výslednou
celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcí Int a Fix spočívá v tom, že je-li argument Number záporný, funkce Int
vrátí nejbližší celé  záporné  číslo  menší než nebo  rovné  argumentu Number, zatímco
funkce Fix vrátí nejbližší celé záporné číslo větší než nebo rovné  argumentu Number.
Například funkce Int převede -8,4 na -9 a funkce Fix převede -8,4 na -8.

Fix(Number) je shodné s:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

  Funkce pro práci s datovými typy

  Konverzní funkce

  Matematické funkce
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Příklad

Následující příklad ilustruje, jakým způsobem funkce Int a Fix zpracovávají celočíselné
části zadaných čísel. V případě  záporných hodnot  funkce  Int  vrací první záporné  celé
číslo, které je nižší nebo rovno zadanému číslu; funkce Fix naopak vrací první záporné
číslo, jehož hodnota je vyšší nebo rovna zadanému číslu.

Dim MyNumber

MyNumber = Int(99.8)  ' Vrací 99.

MyNumber = Fix(99.2)  ' Vrací 99.

MyNumber = Int(-99.8) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.8) ' Vrací -99.

MyNumber = Int(-99.2) ' Vrací -100.

MyNumber = Fix(-99.2) ' Vrací -99.

2.8.7  Funkce Log

Vrací hodnotu typu Variant(Double) vyjadřující přirozený logaritmus čísla.

Syntaxe

Log(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz větší než nula.

Poznámky

Přirozený  logaritmus  je  logaritmus  se  základnou e.  Konstanta  e  se  přibližně  rovná
2,718282.

Logaritmus  se  základem  n  pro  jakékoliv  číslo  x  se  získá  vydělením  přirozeného
logaritmu čísla x přirozeným logaritmem čísla n takto:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

  Matematické funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Log použita k získání přirozeného logaritmu zadaného
čísla.

Dim MyAngle, MyLog

MyAngle = 1.3 ' Zadání úhlu v radiánech.
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' Výpočet inverzního hyperbolického sinu.

MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

2.8.8  Funkce Rnd

Vrací hodnotu typu Variant(Single) obsahující náhodné číslo.

Syntaxe

Rnd[(Number)]

Nepovinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz.

Návratové hodnoty

Je-li Number Funkce Rnd generuje

Menší než nula Pokaždé stejné číslo s použitím argumentu 

Number jako základ náhodného čísla.

Větší než nula Další náhodné číslo v posloupnosti.

Rovno nule Naposledy vygenerované číslo.

Není zadáno Další náhodné číslo v posloupnosti.

Poznámky

Funkce Rnd vrátí hodnotu větší než nebo rovnou nule a menší než 1. Hodnota argumentu
 Number určuje, jak funkce Rnd vygeneruje náhodné číslo.

Pro jakoukoliv počáteční hodnotu se vygeneruje stejná posloupnost čísel, protože každé
úspěšné  volání  funkce  Rnd  použije  předešlé  číslo  jako  počáteční  hodnotu  pro
generování dalšího čísla v posloupnosti.

Použitím příkazu Randomize bez argumentu před voláním funkce  Rnd  je  inicializován
generátor náhodných čísel s počáteční hodnotou odvozenou od systémových hodin.

Pro vytvoření náhodných celých čísel v daném rozsahu slouží tento vzorec:

Int((HiLimit – LoLimit + 1) * Rnd + LoLimit)

Ve vzorci znamená HiLimit nejvyšší číslo  v rozsahu a  LoLimit  znamená  nejnižší číslo
v rozsahu.
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Pro zopakování posloupností náhodných čísel je třeba vyvolat funkci Rnd  se záporným
argumentem bezprostředně před použitím příkazu Randomize s číselným argumentem.
Použití  příkazu  Randomize  se  stejnou  hodnotou  argumentu  Number  nezopakuje
předešlou posloupnost.

  Matematické funkce

Příklad

V  následujícím příkladu je funkce Rnd  použita k vygenerování náhodného celého  čísla
v intervalu 1 až 6.

Dim MyValue

MyValue = Int((6 * Rnd) + 1) ' Generování náhodného čísla mezi 1 až 6.

2.8.9  Funkce Round

Vrací číslo zaokrouhlené na zadaný počet desetinných míst.

Syntaxe

Round(Number[, NumDecimalPlaces])

Syntaxe funkce Round má tyto argumenty:

Argument Popis

Number Povinný. Číselný výraz, který bude

zaokrouhlen.

NumDecimalPlaces Nepovinný. Číslo udávající, na kolik

desetinných míst se má hodnota Number

zaokrouhlit. Jestlie je argument vynechán,

funkce zaokrouhlí hodnotu Number na celá

čísla.

  Matematické funkce
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Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Round  použita  k zaokrouhlení  výsledku  na  dvě
desetinná místa.

Dim MyVar, pi

pi = 3.14159

MyVar = Round(pi, 2) ' MyVar obsahuje 3,14.

2.8.10  Funkce Sgn

Vrací hodnotu typu Variant(Integer) indikující znaménko čísla.

Syntaxe

Sgn(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz.

Návratové hodnoty

Je-li Number Funkce Sgn vrací

Větší než nula 1

Roven nule 0

Menší než nula -1

Poznámky

Znaménko argumentu Number určuje hodnotu vrácenou funkcí Sgn.

  Matematické funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Sgn použita k určení znaménka zadaného čísla.

Dim MyVar1, MyVar2, MyVar3, MySign

MyVar1 = 12

MyVar2 = -2.4
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MyVar3 = 0

MySign = Sgn(MyVar1) ' Vrací 1.

MySign = Sgn(MyVar2) ' Vrací -1.

MySign = Sgn(MyVar3) ' Vrací 0.

2.8.11  Funkce Sin

Vrací hodnotu typu Variant(Double) udávající sinus úhlu.

Syntaxe

Sin(Number)

Povinný  argument  Number  může  být  jakýkoliv  platný  číselný  výraz  vyjadřující  úhel
v radiánech.

Poznámky

Funkce Sin vezme  úhel a  vrátí poměr dvou stran pravoúhlého  trojúhelníku. Poměr je
délka odvěsny protilehlé k úhlu vydělená délkou přepony. Výsledek leží v rozsahu od -1
do 1.

Pro převod stupňů na radiány se stupně vynásobí pí/180. Pro převod radiánů na stupně
se radiány vynásobí 180/pí.

  Matematické funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Sin použita k výpočtu kosekanty zadaného úhlu.

Dim MyAngle, MyCosecant

MyAngle = 1.3                 ' Zadání úhlu v radiánech.

MyCosecant = 1 / Sin(MyAngle) ' Výpočet kosekanty.

2.8.12  Funkce Sqr

Vrací hodnotu typu Variant(Double) udávající druhou odmocninu čísla.

Syntaxe

Sqr(Number)

Povinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz větší nebo rovný nule.
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  Matematické funkce

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  funkce  Sqr  použita  k výpočtu  druhé  odmocniny  různých
argumentů.

Dim MySqr

MySqr = Sqr(4)  ' Vrací 2.

MySqr = Sqr(23) ' Vrací 4,795 831 523 312 72.

MySqr = Sqr(0)  ' Vrací 0.

MySqr = Sqr(-4) ' Vyvolá chybu programu.

2.8.13  Funkce Tan

Vrací hodnotu typu Variant(Double) udávající tangens úhlu.

Syntaxe

Tan(Number)

Povinný  argument  Number  může  být  jakýkoliv  platný  číselný  výraz  vyjadřující  úhel
v radiánech.

Poznámky

Funkce Tan vezme úhel a vrátí poměr dvou stran pravoúhlého  trojúhelníku. Poměr je
délka odvěsny protilehlé k úhlu vydělená délkou odvěsny přilehlé k úhlu.

Pro převod stupňů na radiány se stupně vynásobí pí/180. Pro převod radiánů na stupně
se radiány vynásobí 180/pí.

  Matematické funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce Tan použita k výpočtu kotangenty zadaného úhlu.

Dim MyAngle, MyCotangent

MyAngle = 1.3                  ' Zadání úhlu v radiánech.

MyCotangent = 1 / Tan(MyAngle) ' Výpočet kotangenty.
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2.8.14  Odvozené funkce

Další (odvozené) funkce je možné nalézt v originální nápovědě EN.
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2.9  Ostatní funkce

  Funkce CreateObject

  Funkce Eval

  Funkce GetLocale

  Funkce GetObject

  Funkce GetRef

  Funkce InputBox

  Funkce LoadPicture

  Funkce MsgBox

  Funkce RGB

  Funkce ScriptEngine

  Funkce ScriptEngineBuildVersion

  Funkce ScriptEngineMajorVersion

  Funkce ScriptEngineMinorVersion

  Funkce SetLocale

2.9.1  Funkce CreateObject

Vytvoří objekt (podporující OLE Automation) a vrátí odkaz.

Syntaxe

CreateObject(ServerName.TypeName[, Location])

Syntaxe funkce CreateObject má tyto argumenty:

Argument Popis

ServerName.
TypeName

Povinný; String. Úplná cesta a název

souboru, který obsahuje objekt a název

objektu.

Location Nepovinný; String. Název počítače v síti,

na kterém má být objekt vytvořen. 
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Pro argument ServerName.TypeName má tyto části:

Část Popis

ServerName Povinný; String. Úplná cesta a název

souboru, který obsahuje objekt.

TypeName Povinný; String. Název typu nebo třídy

objektu, který má být vytvořen.

Poznámky

Každá  aplikace  podporující OLE Automation poskytuje  minimálně  jeden typ  objektu.
Např. textový editor může poskytovat objekt vlastní aplikace, objekt documentu a objekt
nástrojové lišty.

Pro práci s objektem OLE Automation přiřaďte objekt vrácený funkcí CreateObject do
lokální proměnné. Např.:

Dim ExcelSheet

Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

Tento programový kód spustí aplikaci, která vytvoří objekt (v  tomto  případě  Microsoft
Excel). Jakmile je vytvořen, odkaz se poznamená do lokální proměnné. Dále je možné
přistupovat k vlastnostem a metodám objektu:

ExcelSheet.Application.Visible = True                               ' Zobrazí Excel

pomocí objektu Application.

ExcelSheet.ActiveSheet.Cells(1,1).Value = "This is column A, row 1" ' Zapíše text do

buňky v prvním sloupci na prvním řádku.

ExcelSheet.SaveAs "C:\DOCS\TEST.XLS"                                ' Uloží sešit.

ExcelSheet.Application.Quit                                         ' Zavře Excel voláním

metody Quit objektu Application.

Set ExcelSheet = Nothing                                            ' Uvolní objekt.

  Miscellaneous Functions
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2.9.2  Funkce Eval

Vyhodnocuje zadaný výraz a vrací výsledek.

Syntaxe

Eval(Expression)

Povinný argument Expression může být jakýkoliv řetězec obsahující výraz platný v jazyku
 VBScript.

Poznámky

V jazyku VBScript může být výraz x = y interpretován dvěma způsoby. První způsob je
přiřazení hodnoty v proměnné y  do proměnné x. Druhý způsob je  výraz, který testuje,
jestli je hodnota v proměnné y shodná s hodnotou v proměnné x. Jestliže ano, vrácený
výsledek je True, v opačném případě False. Funkce Eval vždy používá  druhý způsob,
narozdíl od příkazu Execute, který vždy používá první způsob.

  Ostatní funkce

Příklad

Následující příklad ilustruje použití funkce Eval.

Dim Guess, RndNum

RndNum = Int((100) * Rnd(1) + 1)

Guess = CInt(InputBox("Zadejte číslo:", , 0))

Do

  If Eval("Guess = RndNum") Then

    MsgBox "Gratuluji, uhodl jste číslo"

    Exit Do

  Else

    Guess = CInt(InputBox("Chybně, zkuste to znovu.", , 0))

  End If

Loop Until Guess = 0
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2.9.3  Funkce GetLocale

Vrací identifikátor aktuálního místního a jazykového nastavení.

Syntaxe

GetLocale

Poznámky

Návratová  hodnota  je  platné  32bitové  číslo  nebo  řetězec,  který  identifikuje  místní a
jazykové nastavení. Viz přehled Identifikátorů místního a jazykového nastavení.

Místní a  jazykové  nastavení  je  skupina  parametrů,  které  určují  jazyk,  zemi  a  další
specifické volby jako je např. řazení, formát čísel, data, času, měny atd. 

  Ostatní funkce

Příklad

Následující příklad používá funkci GetLocale.

Dim loc, d, dow, wdn

loc = GetLocale        ' Uložíme původní nastavení.

SetLocale "cs"         ' Přepneme na češtinu.

d = Date

dow = WeekDay(d)

wdn = WeekDayName(dow) ' Vrací např. "středa".

SetLocale loc          ' Přepneme na původní nastavení.

2.9.4  Funkce GetObject

Vrací odkaz na objekt (podporující OLE Automation) ze souboru.

Syntaxe

GetObject([Pathname] [, Class])

Syntaxe funkce GetObject má tyto argumenty:
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Argument Popis

Pathname Nepovinný; typ Variant(String). Úplná cesta a název

souboru, který obsahuje hledaný objekt. Je-li

argument Pathname vynechán, potom je argument

Class povinný.

Class Nepovinný; typ Variant(String). Řetězec udávající třídu

objektu.

Pro argument Class se používá syntaxe AppName.Obj ectType, která má tyto části:

Část Popis

AppName Povinný; typ Variant(String). Název aplikace, která

poskytuje objekt.

Obj ectType Povinný; typ Variant(String). Typ nebo třída

vytvářeného objektu.

Poznámky

Funkce GetObject se používá pro přístup k objektu ze souboru a pro přiřazení objektu
k objektové proměnné. Příkaz Set  se  použije  pro  přiřazení objektu, vráceného  funkcí
GetObject, k objektové proměnné. Například:

Dim CADObject

Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Při  zpracování  tohoto  programového  kódu  se  spustí  aplikace  spojená  s cestou,
zadanou v argumentu Pathname, a objekt v zadaném souboru se aktivuje.

Nachází-li se v argumentu Pathname řetězec s nulovou délkou (""), funkce  GetObject
vrátí novou instanci objektu zadaného typu. Je-li argument Pathname vynechán, funkce
GetObject vrátí současný objekt  zadaného  typu. Neexistuje-li  žádný objekt  zadaného
typu, dojde k chybě.
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Některé aplikace umožňují aktivovat část souboru. Na konec názvu souboru se  přidá
vykřičník (!) a řetězec, který určuje část  souboru, která  má  být  aktivována. Informace
ohledně  vytvoření  tohoto  řetězce  lze  najít  v dokumentaci  pro  aplikaci,  která  objekt
vytvořila.

Například v grafické aplikaci je možno mít více vrstev pro obrázek, uložený v souboru.
Následující programový kód by bylo možno použít pro  aktivaci  vrstvy v rámci  obrázku
s názvem SCHEMA.CAD:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Není-li pro objekt zadán argument Class, Automation určí aplikaci pro spuštění a objekt
pro aktivaci na základě vámi zadaného názvu souboru. Avšak některé soubory mohou
podporovat více než jednu třídu objektu. Například obrázek může podporovat tři různé
třídy objektů, objekt Application, objekt Drawing a objekt Toolbar, přičemž všechny jsou
součástí stejného  souboru. Pro  určení objektu,  který  se  má  v souboru  aktivovat,  se
použije volitelný argument Class. Například:

Dim MyObject As Object

Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", "FIGMENT.DRAWING")

Ve výše uvedeném příkladu je FIGMENT název aplikace pro malování a DRAWING je
jedním z objektových typů, které tato aplikace podporuje.

Jakmile  je  objekt  aktivován, odkazuje  se  na  něj  v programovém  kódu pomocí vámi
definované objektové proměnné. V předchozím příkladu se přistupuje k vlastnostem a
metodám nového objektu pomocí objektové proměnné MyObject. Například:

MyObject.Line 9, 90

MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."

MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

UPOZORNĚNÍ

Funkce GetObject se používá v případě, že  existuje  současná  instance  objektu nebo
má-li  být  vytvořen  objekt  s již  zavedeným  souborem.  Neexistuje-li  žádná  současná
instance objektu a nemá-li být  objekt  spuštěn s již  zavedeným souborem, použije  se
funkce CreateObject.
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Jestliže je objekt zaregistrován jako objekt s možností pouze jedné instance, vytvoří se
pouze  jedna  instance  objektu,  bez  ohledu  na  to,  kolikrát  se  provede  funkce
CreateObject. U objektu s jednou instancí vrátí funkce GetObject vždy stejný objekt, je-li
volána syntaxí s řetzcem s nulovou délkou (""), a v případě, že je argument Pathname
vynechán, dojde  k chybě. Funkci  GetObject  nelze  použít  pro  získání odkazu na  třídu,
vytvořenou jazykem Visual Basic.

  Ostatní funkce

2.9.5  Funkce GetRef

Vrací odkaz na proceduru, která může být navázána na událost objektu.

Syntaxe

Set Obj ect.EventName = GetRef(ProcName)

Syntaxe funkce GetRef má tyto argumenty:

Argument Popis

Obj ect Povinný. Název objektu, který implementuje

událost.

EventName Povinný. Název události, ke které má být procedura

navázána.

ProcName Povinný. Název procedury, která má být vykonána

při vzniku události EventName objektu Obj ect.

Poznámky

Funkce  GetRef  zjišťuje  ukazatel  na  zadanou  proceduru  (adresu  procedury).  Tento
ukazatel je předán do události objektu. Při vzniku události je procedura vykonána

  Ostatní funkce
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Příklad

Následující příklad je určen pro internetovou stránku zobrazitelnou v aplikaci MS Internet
Explorer 4 a vyšší. Skript zobrazí při otevření internetové stránky dialog s informacemi.

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">

Function GetRefTest()

  Dim Splash

  Splash = "GetRefTest Verze 1.0" & vbCrLf

  Splash = Splash & Chr(169) & " GEOVAP - Reliance "

  MsgBox Splash

End Function

Set Window.Onload = GetRef("GetRefTest")

</SCRIPT>

2.9.6  Funkce InputBox

Zobrazí výzvu v dialogu a čeká na potvrzení nebo stornování. V případě potvrzení vrací funkce
hodnotu typu Variant(String) se zadaným textem.

Syntaxe

InputBox(Prompt[, Title][, Default][, XPos][, YPos][, HelpFile, Context])

Syntaxe funkce InputBox má tyto argumenty:

Argument Popis

Prompt Povinný. Řetězcový výraz zobrazený jako zpráva v dialogu.

Maximální délka argumentu Prompt je přibližně 1024 znaků,

v závislosti na šířce znaků písma, které je použito. Zabírá-li

argument Prompt více než jednu řádku, může být rozdělen

vložením znaků Chr(13), Chr(10), nebo jejich kombinací Chr(

13) & Chr(10) mezi řádky.

Title Nepovinný. Řetězcový výraz zobrazený v záhlaví dialogu.

Pokud je argument Title vynechán, bude v záhlaví název

aplikace.

Default Nepovinný. Řetězcový výraz zobrazený v textovém poli jako
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Argument Popis

výchozí odpověď, pokud uživatel nezadá jinou. Pokud je

argument Default vynechán, je textové pole prázdné.

XPos Nepovinný. Číselný výraz určující vodorovnou vzdálenost

v bodech od levého kraje dialogu k levému kraji obrazovky.

Je-li argument XPos vynechán, je dialog horizontálně

centrován.

YPos Nepovinný. Číselný výraz, který určuje svislou vzdálenost

v bodech od horního okraje dialogu k hornímu kraji

obrazovky. Je-li argument YPos vynechán, je dialog umístěn

přibližně v jedné třetině obrazovky směrem odshora.

HelpFile Nepovinný. Řetězcový výraz určující název souboru, který

obsahuje text nápovědy k dialogu. Je-li argument HelpFile

určen, musí být určen také argument Context.

Context Nepovinný. Číselný výraz určující číslo kontextové nápovědy

přiřazené odpovídajícímu heslu nápovědy k dialogu. Je-li

zadán argument Context, musí být zadán také argument

HelpFile.

 

Poznámky

Pokud jsou zadány oba argumenty HelpFile a Context, může uživatel stisknutím klávesy
 F1  zobrazit  heslo  nápovědy  odpovídající  argumentu  Context.  Některé  hostitelské
aplikace,  například  Microsoft  Excel,  také  automaticky  do  dialogu  přidají  tlačítko
Nápověda. Pokud uživatel klikne na tlačítko OK nebo stiskne klávesu Enter, vrátí funkce
 InputBox obsah textového pole. Pokud uživatel klikne na  tlačítko  Storno, vrátí funkce
řetězec nulové délky ("").

  Ostatní funkce
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Příklad

Následující  příklad  ilustruje  různé  možnosti  použití  funkce  InputBox  k uživatelskému
zadání hodnoty.  Pokud  jsou  vynechány  hodnoty  XPos  a  YPos,  dialogové  okno  se
automaticky vycentruje podle odpovídající osy. Proměnná  MyValue  obsahuje  hodnotu
zadanou uživatelem. Uživatel hodnotu vepíše  a  potvrdí kliknutím na  tlačítko  OK  nebo
stiskem klávesy Enter.  Pokud  uživatel  kline  na  tlačítko  Storno,  funkce  vrátí řetězec
nulové délky.

Dim Message, Title, Default, MyValue

Message = "Zadejte číslo mezi 1 a 3" ' Text v dialogu.

Title = "InputBox Demo"              ' Titulek dialogu.

Default = "1"                        ' Přednastavená hodnota.

MyValue = InputBox(Message, Title, Default)

' Doplnění nápovědy a odkazu na stránku kontextové nápovědy;

' tlačítko nápovědy je přidáno automaticky.

MyValue = InputBox(Message, Title, , , , "DEMO.HLP", 10)

' Zobrazí dialog na pozici 100, 100.

MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)

2.9.7  Funkce LoadPicture

Vrací objekt načteného obrázku.

Syntaxe

LoadPicture(PictureName)

Povinný  argument  PictureName  je  řetězcový  výraz  obsahující  cestu  a  úplný  název
souboru, ze kterého má být obrázek načten.

Poznámky

Funkce LoadPicture podporuje tyto formáty obrázků: Windows bitmap (*.bmp), Icon (*.
ico), Run-length encoded soubor (*.rle), Metasoubor (*.wmf), Rozšířený metasoubor (*.
emf), Gif (*.gif) a Jpeg (*.j pg).

  Ostatní funkce
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2.9.8  Funkce MsgBox

Zobrazí v dialogu zprávu, čeká  na  potvrzení a  vrací hodnotu  typu  Variant(Integer)  určující
tlačítko, kterým byl dialog potvrzen.

Syntaxe

MsgBox(Prompt[, Buttons][, Title][, HelpFile, Context])

Syntaxe funkce MsgBox má tyto argumenty:

Argument Popis

Prompt Povinný. Řetězcový výraz zobrazený jako zpráva v dialogu.

Maximální délka argumentu Prompt je přibližně 1024

znaků, v závislosti na šířce znaků písma, které je použito.

Zabírá-li argument Prompt více než jednu řádku, může být

rozdělen vložením znaků Chr(13), Chr(10), nebo jejich

kombinací Chr(13) & Chr(10) mezi řádky.

Buttons Nepovinný. Číselný výraz, který je součtem hodnot

určujících počet a typ zobrazených tlačítek, použitého stylu

ikon, identity výchozího tlačítka a modality okna se

zprávou. Je-li argument vynechán, použije se výchozí

hodnota 0.

Title Nepovinný. Řetězcový výraz zobrazený v záhlaví dialogu.

Pokud je argument Title vynechán, bude v záhlaví název

aplikace.

HelpFile Nepovinný. Řetězcový výraz určující název souboru, který

obsahuje text nápovědy k dialogu. Je-li argument HelpFile

určen, musí být určen také argument Context.

Context Nepovinný. Číselný výraz určující číslo kontextové nápovědy

přiřazené odpovídajícímu heslu nápovědy. Je-li zadán

argument Context, musí být zadán také argument HelpFile
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Argument Popis

.

 

Nastavení

Nastavení pro argument Buttons jsou následující:

Konstanta Hodnota Popis

vbOKOnly 0 Zobrazí pouze tlačítko OK.

VbOKCancel 1 Zobrazí tlačítka OK a Storno.

VbAbortRetryIgnore 2 Zobrazí tlačítka Zpět, Znovu a

Ignorovat.

VbYesNoCancel 3 Zobrazí tlačítka Ano, Ne a Storno.

VbYesNo 4 Zobrazí tlačítka Ano a Ne.

VbRetryCancel 5 Zobrazí tlačítka Znovu a Storno.

VbCritical 16 Zobrazí ikonu Kritická zpráva.

VbQuestion 32 Zobrazí ikonu Varovný dotaz.

VbExclamation 48 Zobrazí ikonu Varovná zpráva.

VbInformation 64 Zobrazí ikonu Informační zpráva.

VbDefaultButton1 0 Výchozí je první tlačítko.

VbDefaultButton2 256 Výchozí je druhé tlačítko.

VbDefaultButton3 512 Výchozí je třetí tlačítko.

VbDefaultButton4 768 Výchozí je čtvrté tlačítko.

VbApplicationModal 0 Aplikační režim; uživatel musí před

pokračováním další práce ve



144 Ostatní funkce

Reliance 4 – Skripty

Konstanta Hodnota Popis

zvolené aplikaci odpovědět na

zprávu.

VbSystemModal 4096 Systémový režim; všechny

aplikace jsou pozastaveny, dokud

uživatel neodpoví na zobrazenou

zprávu.

První skupina hodnot (0–5) popisuje počet a typ tlačítek zobrazených v dialogu, druhá
skupina  (16, 32, 48, 64) určuje  styl ikony, třetí skupina  (0, 256, 512)  určuje  výchozí
tlačítko  a  čtvrtá  skupina  (0,  4096)  určuje  režim  dialogu.  Při  vytváření  hodnoty  pro
argument Buttons se používá jen jedno číslo z každé skupiny.

Návratové hodnoty

Konstanta Hodnota Popis

vbOK 1 OK

vbCancel 2 Storno

vbAbort 3 Zpět

vbRetry 4 Znovu

vbIgnore 5 Ignorovat

vbYes 6 Ano

vbNo 7 Ne

Poznámky

Jsou-li zadány oba argumenty HelpFile a Context, může uživatel stisknutím klávesy F1
zobrazit heslo nápovědy odpovídající argumentu Context.

Je-li v dialogu zobrazeno tlačítko Storno, je kliknutí na něj  totéž jako  stisknutí klávesy
Esc. Obsahuje-li dialog tlačítko Nápověda, vyvolá kliknutí na něj nápovědu.
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  Ostatní funkce

Příklad

V následujícím příkladu je funkce MsgBox použita ke zobrazení zprávy o kritické chybě
v dialogovém okně  spolu  s tlačítky  Yes  a  No.  Jako  předvolená  odpověď  je  určeno
tlačtko No. Hodnota, kterou funkce MsgBox vrátí, závisí na tom, kterým tlačítkem bude
dialog potvrzen. Předpokládá se, že soubor DEMO.HLP je soubor nápovědy obsahující
kapitolu nápovědy s kontextovým číslem nápovědy rovným hodnotě 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString

' Definice hlášky.

Msg = "Opravdu si přejete pokračovat ?"

' Definice tlačítek.

Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2

Title = "MsgBox Demo"    ' Definice titulku.

Help = "DEMO.HLP"        ' Definice souboru s nápovědou.

Ctxt = 1000              ' Definice čísla nápovědy.

Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)

If Response = vbYes Then ' Uživatel stiskl tlačítko Yes.

  MyString = "Yes"       ' Obsloužení akce.

Else                     ' Uživatel stiskl tlačítko No.

  MyString = "No"        ' Obsloužení akce.

End If

2.9.9  Funkce RGB

Vrací hodnotu typu Variant(Long) reprezentující hodnotu barvy RGB.

Syntaxe

RGB(Red, Green, Blue)

Syntaxe funkce RGB má tyto argumenty:

Argument Popis

Red Povinný; typ Variant(Integer). Číslo v rozsahu 0–255

včetně, které představuje červenou složku barvy.
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Argument Popis

Green Povinný; typ Variant(Integer). Číslo v rozsahu 0–255

včetně, které představuje zelenou složku barvy.

Blue Povinný; typ Variant(Integer). Číslo v rozsahu 0–255

včetně, které představuje modrou složku barvy.

 

Poznámky

Hodnota barvy RGB určuje relativní intenzitu červené, zelené a modré barvy.

Hodnota kteréhokoliv argumentu pro RGB, která přesahuje hodnotu 255, je považována
za hodnotu 255.

Následující tabulka  zobrazuje  některé  standardní barvy a  hodnoty  červené,  zelené  a
modré barvy, které obsahují.

Barva Hodnota

červené

Hodnota

zelené

Hodnota

modré

Černá 0 0 0

Modrá 0 0 255

Zelená 0 255 0

Azurová 0 255 255

Červená 255 0 0

Purpurová 255 0 255

Žlutá 255 255 0

Bílá 255 255 255

  Ostatní funkce
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Příklad

V následujícím příkladu je funkce RGB použita ke zjištění celého čísla, které reprezentuje

hodnotu barvy RGB.

Dim Red

Red = RGB(255, 0, 0) ' Vrací hodnotu odpovídající červené barvě.

2.9.10  Funkce ScriptEngine

Vrací hodnotu typu Variant(String) obsahující název použitého skriptovacího jazyka.

Syntaxe

ScriptEngine

Návratové hodnoty

Řetězec Popis

VBScript Je používán skriptovací engine Microsoft®

Visual Basic®.

JScript Je používán skriptovací engine Microsoft

JScript®.

VBA Je používán skriptovací engine Microsoft Visual

Basic for Applications.

  Ostatní funkce

Příklad

Následující  příklad  používá  funkci  ScriptEngine  ve  funkci,  která  vrací  informace
o použitém skriptovacím enginu.

Function GetScriptEngineInfo

  Dim S

  ' Název skriptovacího enginu.

  S = ScriptEngine & " Version "
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  ' Hlavní verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMajorVersion & "."

  ' Vedlejší verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMinorVersion & "."

  ' Číslo sestavení skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineBuildVersion

  GetScriptEngineInfo = S ' Vrácení výsledku.

End Function

2.9.11  Funkce ScriptEngineBuildVersion

Vrací číslo sestavení použitého skriptovacího enginu.

Syntaxe

ScriptEngineBuildVersion

Poznámky

Vrácená hodnota odpovídá informacím o verzi skriptovacího enginu, která je uvedena
v DLL knihovně použitého skriptovacího jazyka.

  Ostatní funkce

Příklad

Následující  příklad  používá  funkci  ScriptEngineBuildVersion  ve  funkci,  která  vrací
informace o použitém skriptovacím enginu.

Function GetScriptEngineInfo

  Dim S

  ' Název skriptovacího enginu.

  S = ScriptEngine & " Version "

  ' Hlavní verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMajorVersion & "."

  ' Vedlejší verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMinorVersion & "."

  ' Číslo sestavení skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineBuildVersion

  GetScriptEngineInfo = S ' Vrácení výsledku.

End Function
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2.9.12  Funkce ScriptEngineMajorVersion

Vrací číslo hlavní verze použitého skriptovacího enginu.

Syntaxe

ScriptEngineMajorVersion

Poznámky

Vrácená hodnota odpovídá informacím o verzi skriptovacího enginu, která je uvedena
v DLL knihovně použitého skriptovacího jazyka.

  Ostatní funkce

Příklad

Následující  příklad  používá  funkci  ScriptEngineMajorVersion  ve  funkci,  která  vrací
informace o použitém skriptovacím enginu.

Function GetScriptEngineInfo

  Dim S

  ' Název skriptovacího enginu.

  S = ScriptEngine & " Version "

  ' Hlavní verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMajorVersion & "."

  ' Vedlejší verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMinorVersion & "."

  ' Číslo sestavení skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineBuildVersion

  GetScriptEngineInfo = S ' Vrácení výsledku.

End Function
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2.9.13  Funkce ScriptEngineMinorVersion

Vrací číslo vedlejší verze použitého skriptovacího enginu.

Syntaxe

ScriptEngineMinorVersion

Poznámky

Vrácená hodnota odpovídá informacím o verzi skriptovacího enginu, která je uvedena
v DLL knihovně použitého skriptovacího jazyka.

  Ostatní funkce

Příklad

Následující  příklad  používá  funkci  ScriptEngineMinorVersion  ve  funkci,  která  vrací
informace o použitém skriptovacím enginu.

Function GetScriptEngineInfo

  Dim S

  ' Název skriptovacího enginu.

  S = ScriptEngine & " Version "

  ' Hlavní verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMajorVersion & "."

  ' Vedlejší verze skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineMinorVersion & "."

  ' Číslo sestavení skriptovacího enginu.

  S = S & ScriptEngineBuildVersion

  GetScriptEngineInfo = S ' Vrácení výsledku.

End Function

2.9.14  Funkce SetLocale

Přepne místní a jazykové nastavení a vrací identifikátor původního nastavení.
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Syntaxe

SetLocale(LCID)

Parametr LCID je platné 32bitové číslo nebo řetězec, který identifikuje místní a jazykové
nastavení. Viz přehled Identifikátorů místního a jazykového nastavení.

Poznámky

Pokud je LCID  rovno nule, tak dojde k přepnutí na místní a jazykové  nastavení podle
systému.

Místní a  jazykové  nastavení  je  skupina  parametrů,  které  určují  jazyk,  zemi  a  další
specifické volby jako je např. řazení, formát čísel, data, času, měny atd. 

  Ostatní funkce

Příklad

Následující příklad používá funkci SetLocale.

Dim d, dow, wdn

SetLocale "cs"         ' Čeština.

d = Date

dow = WeekDay(d)

wdn = WeekDayName(dow) ' Vrací např. "středa".
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2.10  Příkazy jazyka VBScript

  Call

  Const

  Dim

  Do…Loop

  Erase

  Execute

  Exit

  For Each…Next

  For…Next

  Function

  If…Then…Else

  On Error

  Option Explicit

  Private

  Public

  Randomize

  ReDim

  Rem

  Select Case

  Set

  Stop

  Sub

  While…WEnd

  With
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2.10.1  Příkaz Call

Předá řízení proceduře Sub nebo funkci Function.

Syntaxe

[Call] Name [ArgList]

Syntaxe příkazu Call má tyto části:

Část Popis

Call Nepovinný; klíčové slovo. Je-li uvedeno, musí

být ArgList uzavřen v oblých závorkách.

Například:

Call MyProc(0)

Name Povinný. Název volané procedury nebo

funkce.

ArgList Nepovinný. Seznam argumentů

(proměnných, polí nebo výrazů) předávaných

proceduře nebo funkci oddělených čárkou.

Jednotlivé položky seznamu argumentů

mohou obsahovat klíčová slova ByVal nebo

ByRef určující, jakým způsobem bude volaná

procedura nebo funkce s argumenty

pracovat (viz příkazy Function nebo Sub).

Poznámky

Použití klíčového slova Call není nutné. Je-li však klíčové slovo Call  použito  při  volání
procedury, která požaduje argumenty, musí být argument ArgList uveden v závorkách.
Je-li  při  volání procedury  klíčové  slovo  Call  vynecháno,  je  nutné  vynechat  i závorky
u argumentu ArgList. Při použití jakékoli syntaxe příkazu Call k volání funkce je hodnota
vrácená funkcí vymazána. Při zadání názvu pole následovaného prázdnými závorkami
se proceduře předá celé pole.
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  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

Následující příklad demonstruje předání řízení proceduře a funkci pomocí příkazu Call.

' Volání procedury Sub.

' Uvedený příkaz zajistí průběh následující procedurou Sub.

Call DebugWndPrint("Ahoj!")

Sub DebugWndPrint(String)

  Debug.Print String ' Zapiš do ladícího okna.

End Sub

' Volání vnitřní funkce. Hodnota vrácená funkcí je stornována.

' AppName obsahuje cestu ke spustitelnému souboru.

Call Shell(AppName, 1)

2.10.2  Příkaz Const

Deklaruje konstanty.

Syntaxe

[Public | Private] Const ConstName = Expression

Syntaxe příkazu Const má tyto části:

Část Popis

Public Nepovinný. Klíčové slovo používané na úrovni modulu

pro deklarování konstant, které jsou k dispozici všem

procedurám ve všech modulech. Tento argument

není dovolen v procedurách.

Private Nepovinný. Klíčové slovo používané na úrovni modulu

k deklarování konstant, které jsou k dispozici pouze

v rámci modulu, ve kterém byla deklarace

provedena. Tento argument není dovolen

v procedurách.
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Část Popis

ConstName Povinný. Název konstanty; musí být v souladu se

standardními pravidly pro název proměnné.

Expression Povinný. Hodnota konstanty, jiná konstanta nebo

jakákoli kombinace, která může obsahovat všechny

aritmetické nebo logické operátory kromě operátoru 

Is.

Poznámky

Konstanty jsou ve výchozím nastavení veřejné  (Public). V procedurách jsou konstanty
vždy soukromé a jejich viditelnost nelze změnit. Ve standardních modulech lze výchozí
viditelnost konstant na úrovni modulu změnit použitím klíčového slova (Private). Avšak
v modulech tříd mohou být konstanty pouze soukromé a jejich viditelnost nelze pomocí
klíčového slova Public změnit.

Při  výskytu  několika  deklarací  konstant  v jednom  řádku  je  třeba  každé  přiřazení
konstanty oddělit čárkou. Kombinují-li se deklarace konstant tímto způsobem, potom se
klíčová slova Public nebo Private, jsou-li použita, vztahují na každou z nich.

Ve  výrazech přiřazených ke  konstantám  nelze  použít  proměnné,  uživatelské  funkce
nebo vnitřní funkce jazyka VBScript (jako je například Chr).

UPOZORNĚNÍ

Při  použití konstant  se  programy stanou samodokumentující a  lze  je  potom  snadno
upravovat. Na rozdíl od proměnných nelze konstanty během chodu programu změnit.

Konstanty deklarované v procedurách Sub nebo Function jsou místní pro tyto procedury.
Jakákoliv  konstanta,  deklarovaná  mimo  proceduru,  platí pro  celý  modul,  v němž  je
deklarace provedena. Konstanty lze použít všude, kde je možné použít příslušný výraz.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Const použit k deklaraci konstant, používaných namísto
přímých hodnot.

' Výchozí typ konstant je Private.

Const DefaultValue1 = 459
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' Deklarace veřejné konstanty.

Public Const DefaultString1 = "Nápověda"

' Deklarace soukromé konstanty.

Private Const DefaultValue2 = 5

' Deklarace více konstant v jednom řádku.

Const DefaultString2 = "Ahoj", DefaultValue3 = 3.4567

2.10.3  Příkaz Dim

Deklaruje proměnné a přiděluje potřebnou velikost paměti.

Syntaxe

Dim VarName[([Subscripts])] [, VarName[([Subscripts])] ]...

Syntaxe příkazu Dim má tyto části:

Část Popis

VarName
Povinný. Název proměnné;  musí být  v souladu
se  standardními  pravidly  pro  pojmenování
proměnných.

Subscripts
Nepovinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je
možno  deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné
pole. Dolní index pole je vždy 0.

Poznámky

Proměnné  deklarované  pomocí  příkazu  Dim  na  úrovni  skriptu  (tj.  globálně)  jsou
dostupné  i  z  ostatních skriptů v  rámci  daného  vlákna  (stejně  jako  při  použití příkazu
Public). Proměnné deklarované pomocí příkazu Dim na úrovni procedury jsou dostupné
pouze v rámci této procedury.

Příkaz Dim  na  úrovni  modulu nebo  procedury se  používá  k deklaraci  datového  typu
proměnné.

Příkaz Dim spolu s prázdnými kulatými závorkami lze použít k deklarování dynamického
pole. Po provedení deklarace dynamického pole se v rámci procedury použije  příkaz
ReDim k určení počtu rozměrů a prvků pole. Při opětovném pokusu o deklaraci rozměru
pro proměnnou typu pole, jejíž velikost byla již výslovně určena příkazem Private, Public
nebo Dim, dojde k chybě.

UPOZORNĚNÍ

Používá-li se v proceduře příkaz Dim, umísťuje se zásadně na začátek procedury.
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  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Dim použit k deklaraci různých proměnných.

' Value1 a Value2 jsou deklarovány na výchozí typ Variant

' a jejich hodnoty jsou nastaveny na Empty (nedefinované).

Dim Value1, Value2

' DayArray je pole 51 proměnných indexovaných od 0 do 50.

Dim DayArray(50)

' MyArray je dynamické pole proměnných typu Variant.

Dim MyArray()

2.10.4  Příkaz Do…Loop

Opakuje určitý blok příkazů, dokud je podmínka vyhodnocena jako True (While) nebo dokud
podmínka není True (Until).

Syntaxe

Do [{While | Until} Condition]

  [Statements]

  [Exit Do]

  [Statements]

Loop

Nebo:

Do

  [Statements]

  [Exit Do]

  [Statements]

Loop [{While | Until} Condition]

Syntaxe příkazu Do…Loop má tyto části:
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Část Popis

Condition Nepovinný. Číselný nebo řetězcový výraz, který je

vyhodnocen jako True nebo False. Je-li argument

Condition Null, pak je vyhodnocen jako False.

Statements Jeden nebo více příkazů, které jsou opakovány.

Poznámky

Ve smyčce Do…Loop může být umístěn libovolný počet příkazů Exit Do. Tento příkaz
umožňuje předčasné ukončení smyčky Do…Loop. Příkaz Exit Do se často používá po
vyhodnocení nějaké podmínky, například pomocí příkazu If…Then, kdy příkaz Exit  Do
předá řízení na první příkaz uvedený za klíčovým slovem Loop.

Při  použití  ve  vnořených  příkazech  Do…Loop  předá  příkaz  Exit  Do  řízení  do
nadřazeného cyklu.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

Následující příklad ilustruje použití příkazu Do…Loop. Vnitřní příkaz Do…Loop proběhne

ve  smyčce  10krát, nastaví hodnotu příznaku na  False  a  pomocí příkazu Exit  Do  bude

předčasně  ukončen.  Vnější  smyčka  se  ukončí  okamžitě  na  základě  testu  hodnoty

příznaku.

Dim Check, Counter

Check = True

Counter = 0               ' Inicializuj proměnné.

Do                        ' Vnější smyčka.

  Do While Counter < 20   ' Vnitřní smyčka.

    Counter = Counter + 1 ' Zvyš počítadlo.

    If Counter = 10 Then  ' Je-li podmínka True.

      Check = False       ' Nastav hodnotu příznaku na False.

      Exit Do             ' Opusť vnitřní smyčku.

    End If

  Loop

Loop Until Check = False  ' Okamžitě opusť vnější smyčku.
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2.10.5  Příkaz Erase

Provádí  novou  inicializaci  prvků  polí  pevné  velikosti  a  uvolňuje  paměť  obsazenou
dynamickým polem.

Syntaxe

Erase ArrayList

Povinný argument ArrayList definuje jednu nebo více proměnných typu pole oddělených
čárkou, které mají být odstraněny.

Poznámky

Příkaz Erase se chová různě podle toho, zda jde o pole pevné velikosti (normální) nebo
o pole  dynamické.  Příkaz  Erase  pro  pole  pevné  délky  neobnovuje  žádnou  paměť.
Příkaz Erase nastavuje prvky pole pevné velikosti následujícím způsobem:

Typ pole Účinek příkazu Erase na prvky pole pevné

velikosti

Pevné číselné pole Nastaví každý prvek na nulu.

Pevné řetězcové pole Nastaví každý prvek na řetězec nulové délky ("").

Pole objektů Nastaví každý prvek na hodnotu Nothing.

 

Příkaz Erase uvolňuje paměť obsazenou dynamickými poli. Před opětovným oslovením
dynamického pole musí být  v programu provedena  příkazem ReDim nová  deklarace
rozměrů tohoto pole proměnných.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Erase použit k novému nastavení prvků pole s pevnou
délkou a uvolnění paměťového prostoru dynamického pole.

Dim NumArray(9)

Dim DynamicArray()

ReDim DynamicArray(9) ' Přidělení paměti.
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Erase NumArray        ' Vynulovní všech prvků.

Erase DynamicArray    ' Uvolnění paměti.

2.10.6  Příkaz Execute

Vykoná jeden nebo více zadaných příkazů.

Syntaxe

Execute Statement

Povinný argument  Statement  je  řetězcový  výraz  obsahující jeden nebo  více  příkazů,
které  se  mají provést.  Pro  oddělení jednotlivých  příkazů  ve  výrazu  se  používá  jako
oddělovač dvojtečka nebo vbCrLf.

Poznámky

V jazyku VBScript může být výraz x = y interpretován dvěma způsoby. První způsob je
přiřazení hodnoty v proměnné y  do proměnné x. Druhý způsob je  výraz, který testuje,
jestli je hodnota v proměnné y shodná s hodnotou v proměnné x. Jestliže ano, vrácený
výsledek je True, v opačném případě False. Příkaz Execute vždy používá první způsob,
narozdíl od funkce Eval, která vždy používá druhý způsob.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  nejprve  do  řetězcové  proměnné  S  uložena  deklarace
procedury. Voláním příkazu Execute  s argumentem S(proměnná, ve  které  je  uložena
deklarace procedury) se procedura vykoná.

S = "Sub Proc2" & vbCrLf

S = S & " Print X" & vbCrLf

S = S & "End Sub"

Execute S
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2.10.7  Příkaz Exit

Ukončí provádění kódu v bloku Do…Loop, For…Next, For Each…Next, Function nebo Sub.

Syntaxe

Exit Do

Exit For

Exit Function

Exit Sub

Syntaxe příkazu Exit má tyto části:

Příkaz Popis

Exit Do Ukončení smyčky příkazů Do…Loop. Může být

použit jen uvnitř příkazu Do…Loop. Příkaz Exit Do

předá řízení příkazu uvedenému bezprostředně za

příkazem Loop. Při použití ve vnořených příkazech

Do…Loop předá příkaz Exit Do řízení cyklu o jednu

úroveň vnoření výše, než se nachází Exit Do.

Exit For Ukončení cyklu For. Příkaz lze použít pouze uvnitř

cyklů  For…Nextnebo For Each…Next. Příkaz Exit

For předá řízení příkazu, který následuje za

příkazem Next. Při použití ve vnořených cyklech For

předá Exit For řízení cyklu o jednu úroveň vnoření

výše, než se nachází Exit For.

Exit Function Okamžitě opustí funkci, ve které se příkaz

vyskytuje. Běh programu pokračuje příkazem

následujícím za příkazem volání funkce.

Exit Sub Okamžitě ukončí provádění procedury, ve které se

příkaz vyskytuje. Běh programu pokračuje příkazem
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Příkaz Popis

následujícím za příkazem volání procedury.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Exit použit k ukončení smyček For…Next a Do…Loop
a procedury Sub.

Sub ExitDemo()

Dim I, MyNum

Do                          ' Vytvoř nekonečnou smyčku.

  For I = 1 To 1000         ' Zopakuj 1000krát.

    MyNum = Int(Rnd * 1000) ' Generuj náhodná čísla.

      Select Case MyNum     ' Vyhodnoť náhodné číslo.

        Case 7: Exit For    ' Je-li 7, opusť For...Next.

        Case 29: Exit Do    ' Je-li 29, opusť Do...Loop.

        Case 54: Exit Sub   ' Je-li 54, opusť proceduru Sub.

      End Select

    Next

  Loop

End Sub

2.10.8  Příkaz For Each…Next

Pro každý prvek pole nebo kolekce opakuje uvedenou skupinu příkazů.

Syntaxe

For Each Element In Group

  [Statements]

  [Exit For]

  [Statements]

Next [Element]

Syntaxe příkazu For Each…Next má tyto části:
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Část Popis

Element Povinný. Proměnná používaná pro opakování přes prvky

kolekce nebo pole. Pro kolekci může být prvkem pouze

proměnná typu Variant, obecná objektová proměnná nebo

specifický objekt podporující OLE Automation. Pro pole

může být prvkem pouze proměnná typu Variant.

Group Povinný. Název kolekce nebo pole objektů (s výjimkou pole

uživatelem definovaných typů).

Statements Nepovinný. Jeden nebo více příkazů, které jsou vykonávány

pro každý prvek skupiny.

 

Poznámky

Do bloku For Each se vstoupí, obsahuje-li  skupina  alespoň jeden prvek. Jakmile  se
vstoupí do cyklu, všechny příkazy v cyklu jsou vykonávány pro první prvek ve  skupině.
Obsahuje-li  skupina  více  prvků,  jsou  příkazy  uvedené  v cyklu  vykonávány  pro  každý
prvek. Pokud již není ve skupině další prvek, dojde k ukončení cyklu a  běh programu
pokračuje příkazem následujícím za příkazem Next.

Pro  předčasné  ukončení může  být  v cyklu  umístěn  libovolný  počet  příkazů  Exit  For.
Příkaz Exit For se často používá po vyhodnocení nějaké podmínky, například If…Then, a
předá řízení příkazu následujícímu za příkazem Next.

Jednotlivé cykly For Each…Next lze vnořovat umístěním jednoho cyklu For Each…Next
do druhého. Každý prvek však musí být jednoznačný.

Bude-li vynechán prvek v příkazu Next, běh pokračuje jako by byl prvek uveden. Je-li
příkaz Next nalezen před odpovídajícím příkazem For, dojde k chybě.

Příkaz  For  Each…Next  není  možné  použít  pro  pole  uživatelsky  definovaných  typů,
protože proměnná typu Variant nemůže obsahovat uživatelsky definované typy.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz For Each…Next použit pro hledání řetězce "Ahoj" ve
vlastnosti  Text  všech prvků kolekce. MyObject  je  zde  objekt  textového  typu,  který  je
prvkem kolekce MyCollection (názvy jsou nepovinné, zde zvoleny jen pro ilustraci).
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Dim Found, MyObject, MyCollection

Found = False                     ' Inicializuj proměnnou.

For Each MyObject In MyCollection ' Proveď se všemi prvky.

  If MyObject.Text = "Ahoj" Then  ' Je-li text "Ahoj".

    Found = True                  ' Nastav Found na True.

    Exit For                      ' Opusť smyčku.

  End If

Next

2.10.9  Příkaz For…Next

Opakuje skupinu příkazů podle zadaného počtu opakování.

Syntaxe

For Counter = Start To End [Step Step]

  [Statements]

  [Exit For]

  [Statements]

Next

Syntaxe příkazu For…Next má tyto části:

Část Popis

Counter Povinný. Číselná proměnná používaná jako čítač cyklů.

Proměnná nemůže být prvek pole nebo prvek uživatelsky

definovaného typu.

Start Povinný. Počáteční hodnota čítače.

End Povinný. Koncová hodnota čítače.

Step Nepovinný. Hodnota, o kterou je čítač změněn po každém

průchodu cyklem. Není-li uvedeno, nastaví se na 1.

Statements Nepovinný. Jeden nebo více příkazů mezi For a Next, které jsou

opakovaně vykonávány podle zadaného počtu opakování.
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Poznámky

Argument  Step  může  být  jak  kladný,  tak  záporný.  Hodnota  argumentu  Step  určuje
způsob zpracování cyklu:

Hodnota Podmínka pro průchod cyklem

Kladná nebo 0 Counter <= End

Záporná Counter >= End

Po vykonání všech příkazů v cyklu se hodnota kroku přičte k čítači. V tomto okamžiku se
buď příkazy v cyklu provedou znovu (na základě stejného testu, podle kterého se cyklus
vykonal i původně) nebo se  cyklus  ukončí a  běh pokračuje  příkazem následujícím za
příkazem Next.

UPOZORNĚNÍ

Změna hodnoty čítače uvnitř cyklu může způsobit obtížnější čtení a ladění kódu.

Pro  předčasné  ukončení může  být  v cyklu  umístěn  libovolný  počet  příkazů  Exit  For.
Příkaz Exit For se často používá po vyhodnocení nějaké podmínky, například If…Then, a
předá řízení příkazu následujícímu za příkazem Next.

Jednotlivé cykly For…Next je možné vnořovat, a to umístěním jednoho cyklu For…Next
do  druhého.  Je  nutné  čítač  každého  cyklu  jednoznačně  pojmenovat.  Následující
konstrukce je správná:

For I = 1 To 10

  For J = 1 To 10

    For K = 1 To 10

    Next

  Next

Next

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím příkladu je příkaz For…Next použit k vytvoření řetězce  obsahujícího  10
posloupností čísel 0 až 9 vzájemně oddělených jednou mezerou. Vnější smyčka používá
jako čítač proměnnou, která se sníží po každém průchodu smyčkou.
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Dim Words, Chars, MyString

For Words = 10 To 1 Step -1     ' Zopakuj 10krát.

  For Chars = 0 To 9            ' Zopakuj 10krát.

    MyString = MyString & Chars ' Přidej číslo k řetězci.

  Next                          ' Zvyš počítadlo.

  MyString = MyString & " "     ' Přidej mezeru.

Next

2.10.10  Příkaz Function

Deklaruje název, argumenty a programový kód, který tvoří tělo funkce.

Syntaxe

[Public | Private] Function Name [(ArgList)]

  [Statements]

  [Name = Expression]

  [Exit Function]

  [Statements]

  [Name = Expression]

End Function

Syntaxe příkazu Function má tyto části:

Část Popis

Public Nepovinný. Udává, že funkce je přístupná pro

všechny ostatní procedury ve všech

modulech.

Private Nepovinný. Udává, že funkce je přístupná

pouze pro ostatní procedury v modulu, ve

kterém je deklarována.

Name Povinný. Název funkce; musí být v souladu se

standardními pravidly pro pojmenování

proměnných.
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Část Popis

ArgList Nepovinný. Seznam proměnných

představujících argumenty, které jsou

předávány funkci při jejím volání. Je-li

v seznamu více proměnných, oddělují se

čárkou.

Statement

s

Nepovinný. Libovolná skupina příkazů, které

se mají provést v rámci funkce.

Expression Nepovinný. Návratová hodnota funkce.

Argument ArgList má následující syntaxi a části:

[ByVal | ByRef] VarName[( )]

Část Popis

ByVal Nepovinný. Udává, že argument je předáván

hodnotou.

ByRef Nepovinný. Udává, že argument je předáván

odkazem.

VarName Povinný. Název proměnné; musí být v souladu se

standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

Poznámky

Není-li to výslovně určeno příkazem Public nebo Private, mají funkce výchozí nastavení
jako veřejné.

UPOZORNĚNÍ

Funkce mohou být rekurzivní, což znamená, že k provedení daného úkolu mohou volat
samy sebe. Avšak nesprávné použití rekurze může vést k přeplnění zásobníku.
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Veškerý  spustitelný  kód  se  musí  nacházet  ve  funkcích  nebo  procedurách.  Nelze
definovat funkci uvnitř jiné funkce nebo procedury.

Příkaz Exit Function způsobí okamžitý výstup z funkce. Provádění programu pokračuje
příkazem následujícím bezprostředně  za  příkazem, který zavolal funkci. Ve  funkci  se
může kdekoliv vyskytovat libovolný počet příkazů Exit Function.

Funkce  může  podobně  jako  procedura  přebírat  argumenty,  provádět  posloupnosti
příkazů a měnit hodnotu jejich argumentů. Ale na rozdíl od procedury je možno funkci
použít na pravé straně výrazu stejným způsobem, jako se používají některé vnitřní funkce
Funkce  se  volá  pomocí jejího  názvu se  seznamem  argumentů  v kulatých  závorkách,
umístěného ve výrazu. Podrobnější informace o volání procedur a funkcí je možno najít
u příkazu Call.

Pro vrácení hodnoty z funkce je třeba přiřadit hodnotu k názvu funkce. Uvnitř funkce se
může kdekoliv vyskytovat libovolný počet takových přiřazení. Není-li k argumentu Name
přiřazena žádná hodnota, procedura vrátí výchozí hodnotu: číselná funkce vrátí hodnotu
0, řetězcová funkce vrátí řetězec nulové délky ("") a funkce typu Variant  vrátí hodnotu
Empty.

Proměnné používané ve  funkcích se  dělí na  dvě  kategorie: na  proměnné, které  jsou
výslovně  deklarovány  v rámci  funkce  a  na  proměnné,  které  deklarovány  nejsou.
Proměnné, které jsou ve funkci výslovně deklarovány (pomocí příkazu Dim nebo  jeho
obdoby), jsou vždy lokální v rámci funkce. Ty proměnné, které jsou používány, ale nejsou
ve funkci výslovně deklarovány, jsou také lokální, pokud nejsou výslovně deklarovány na
některé vyšší úrovni mimo tuto funkci.

UPOZORNĚNÍ

Funkce může použít i proměnnou, která v této funkci není výslovně deklarována, ale má-
li tato proměnná stejný název jako jiný prvek, definovaný na úrovni modulu, může dojít ke
konfliktu  názvů.  Odkazuje-li  určitá  funkce  na  nedeklarovanou  proměnnou,  která  má
stejný název jako jiná funkce, konstanta nebo proměnná, předpokládá se, že tato funkce
odkazuje na onen název na úrovni modulu. Aby se tomuto konfliktu zabránilo, je třeba
deklarovat proměnné výslovně. Pomocí příkazu Option Explicit lze výslovnou deklaraci
proměnných vynutit.

UPOZORNĚNÍ

VBScript může změnit uspořádání aritmetických výrazů, aby se zvýšila vnitřní rychlost.
Je  nutné  vyhnout  se  použití funkce  v aritmetickém  výrazu,  pokud  by  měnila  hodnotu
proměnných v tomto výrazu.

  Příkazy jazyka VBScript
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Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Function použit k deklaraci názvu, argumentů a kódu,
který tvoří tělo funkce.

' Následující uživatelem definovaná funkce vrací

' druhou odmocninu čísla předaného jako argument.

Function MySqr(Number)

  If Number < 0 Then    ' Kontrola platnosti argumentu.

    Exit Function       ' Ukončení funkce a návrat.

  Else

    MySqr = Sqr(Number) ' Navrácení druhé odmocniny.

  End If

End Function

2.10.11  Příkaz If…Then…Else

Zajišťuje podmínečné provedení skupiny příkazů závisející na hodnotě výrazu.

Syntaxe

If Condition Then [Statements][Else ElseStatements]

Nebo je možné použít syntaxi blokového zápisu:

If Condition Then

  [Statements]

[ElseIf Condition-n Then

  [ElseIfStatements]]...

[Else

  [ElseStatements]]

End If

Syntaxe příkazu If…Then…Else má tyto části:

Část Popis

Condition Povinný. Jeden nebo více ze dvou následujících typů výrazů:

Číselný nebo řetězcový výraz, který lze vyhodnotit jako True
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Část Popis

nebo False. Je-li argument Condition Null, je podmínka

vyhodnocena jako False.

Výraz tvaru TypeOf Obj ectName Is Obj ectType.

Obj ectName je odkaz na jakýkoliv objekt a Obj ectType je

jakýkoliv platný typ objektu. Výraz je True, pokud

Obj ectName označuje platný typ objektu určený typem

Obj ectType; jinak je False.

Statements Nepovinný při použití blokového zápisu; povinný

v jednořádkovém tvaru, který nemá klauzuli Else. Jeden

nebo více příkazů oddělených dvojtečkami; vykonají se, když

je Condition vyhodnocena jako True.

Condition-n Nepovinný. Stejné jako Condition.

ElseIfStatements Nepovinný. Jeden nebo více příkazů, které budou

provedeny, je-li příslušná podmínka Condition-n True.

ElseStatements Nepovinný. Jeden nebo více příkazů, které se provedou

v případě, kdy žádný předchozí výraz Condition nebo

Condition-n není vyhodnocen jako True.

 

Poznámky

Formu jednořádkového  zápisu  příkazu  (první  syntaxe)  lze  použít  pro  jednoduché  a
krátké testy. Blokový tvar (druhá syntaxe) je však více strukturovaný a lépe přizpůsobivý
než jednořádkový tvar a většinou se i snadněji čte, opravuje a ladí.

Při použití jednořádkového zápisu je možné uvést několik příkazů, jež mají být vykonány
po vyhodnocení podmínky v příkazu If…Then. Všechny příkazy musí být na stejné řádce
a odděleny dvojtečkou jako v následujícím příkladu:

If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B
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Při použití blokového zápisu musí být příkaz If  prvním příkazem na  řádce. Argumenty
Else, ElseIf a End If mohou obsahovat pouze číslo řádky nebo návěští řádky, které jim
předchází. Blok If musí být ukončen příkazem End If.

Při rozhodování, zda se jedná o blokový zápis příkazu If, se  zjišťuje, co  následuje  za
klíčovým slovem Then. Nachází-li se na stejné řádce za příkazem Then něco jiného než
komentář, zpracovává se příkaz jako jednořádkový příkaz If.

Klauzule Else a ElseIf jsou volitelné. V bloku If  může být libovolný počet klauzulí ElseIf,
ale žádné se nesmějí objevit za klauzulí Else. Blokový příkaz If lze vnořovat; to znamená,
že může být obsažen v jiném podmíněném příkazu.

Při vykonávání blokového If je testována podmínka. Je-li podmínka True, jsou vykonány
příkazy následující za Then. Je-li podmínka False, je následně vyhodnocena každá (je-li
nějaká) podmínka ElseIf. Je-li některá podmínka  vyhodnocena  jako  True, vykonají se
příkazy  bezprostředně  následující odpovídající Then.  Není-li  ádná  z podmínek  ElseIf
vyhodnocena  jako  True  (nebo  není-li  žádná  klauzule  ElseIf),  vykonají  se  příkazy
následující  za  Else.  Po  vykonání  příkazů  uvedených  za  klauzulí  Then  nebo  Else
pokračuje běh příkazem uvedeným za End If.

TIP

Při vyhodnocení jednoho výrazu, pro který je definováno více možných akcí, je vhodnější
použití příkazu Select Case. Klauzuli TypeOf  Obj ectName Is  Obj ectType  není možné
použít v příkazu Select Case.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

Následující příklad demonstruje blokový i jednořádkový tvar příkazu If…Then…Else.

Dim Num, NumCount, MyString

Num = 53 ' Inicializuj proměnnou.

If Num < 10 Then

  NumCount = 1

' Podmínka se vyhodnotí jako True, takže následující příkaz se provede.

ElseIf Num < 100 Then

  NumCount = 2

Else

  NumCount = 3

End If

' Přiřaď hodnotu pomocí jednořádkového tvaru syntaxe.

If NumCount = 1 Then MyString = "Jedna" Else MyString = "Více než jedna"
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2.10.12  Příkaz On Error

Umožňuje  spustit  obslužný podprogram chyby, příkaz může  být  také  použit  k zablokování
obslužného podprogramu chyby.

Syntaxe

On Error Resume Next

Poznámky

Určuje,  že  při  chybě  pokračuje  program  příkazem  následujícím  příkaz,  při  kterém
nastala chyba.

Použití  příkazu  On  Error  Resume  Next  způsobí,  že  běh  pokračuje  příkazem
bezprostředně  následujícím  příkaz,  který  způsobil  chybu.  Volání  procedury  je
považováno za samostatný příkaz. Pokud tedy chyba vznikne uvnitř volané procedury (a
tato procedura neobsahuje příkaz On Error Resume Next), nebude sice zbytek volané
procedury  vykonán,  ale  běh  bude  pokračovat  následujícím  příkazem  za  voláním
procedury.

Příkaz tedy umožňuje pokračovaní programu navzdory výskytu chyby při běhu programu.
Obslužný  program  chyby  je  vhodné  umístit  tam,  kde  by  mohla  chyba  nastat  místo
předání řízení na  jiné  místo  v proceduře.  Příkaz  On Error  Resume  Next  není aktivní
v případě, kdy je  volána  další procedura. Proto  by  měl  být  umístěn  příkaz  On Error
Resume  Next  v každém  volaném  podprogramu,  pokud  má  být  chyba  obsloužena
v rámci stejného podprogramu.

Obslužné  podprogramy  chyby  vyhodnocují  příčinu  chyby  podle  hodnoty  vlastnosti
Number  objektu  Err.  Obslužný  podprogram  chyby  by  měl  otestovat  nebo  uložit
odpovídající hodnoty vlastností objektu Err dříve, než se vyskytne další chyba nebo před
voláním procedury, která  by mohla  další chybu vyvolat. Hodnoty vlastností Err  odráží
pouze poslední chybu. Zpráva chyby odpovídající číslu Err.Number  je  obsažena  v Err.
Description.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím příkladu je  příkaz On Error Resume  Next  použit  pro  odložení chytání
chyb, aby bylo možné přesně zjistit kontext chyby, způsobené příštím příkazem. Příklad
rovněž ukazuje použití metody Err.Clear k vymazání vlastností objektu Err  po  ošetření
chyby.

Sub OnErrorExample()
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  On Error Resume Next ' Odlož chytání chyb.

  ' Pokus se spustit neexistující objekt.

  ' Vyhodnocení chyb při vytvoření objektu.

  ObjectRef = GetObject("MyWord.Basic")

  ' Oznam uživateli, co se stalo a pak vymaž objekt Err.

  If Err.Number = 440 Or Err.Number = 432 Then

    Msg = "Při pokusu o otevření objektu Automatizace došlo k chybě!"

    MsgBox Msg, , "Odložené testování chyb "

    Err.Clear          ' Vymaž všechny pole objektu Err.

  End If

End Sub                ' Ukončením se vyhni ošetřovací rutině.

2.10.13  Příkaz Option Explicit

Používá se k vynucení výslovné deklarace všech proměnných v daném modulu.

Syntaxe

Option Explicit

Poznámky

V  případě  použití se  musí příkaz Option Explicit  nacházet  v příslušném modulu  před
všemi procedurami.

Vyskytuje-li  se  v modulu příkaz Option Explicit, je  nutno  výslovně  deklarovat  všechny
proměnné  pomocí  příkazů  Dim,  Private,  Public  nebo  ReDim.  Při  pokusu  použít
nedeklarovaný název proměnné dojde k chybě během kompilace.

TIP

Použitím příkazu Option Explicit  lze  zabránit  nesprávnému zadání názvu  již  existující
proměnné  nebo  se  vyhnout  nejasnostem  v programovém  kódu v případě,  kdy  obor
proměnné není zcela zřejmý.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím příkladu je  příkaz Option Explicit  použit  k nastavení kontroly  výslovné
deklarace vech proměnných. Pokus použít nedeklarovanou proměnnou způsobí během
kompilace chybu.

Option Explicit ' Nastavení kontroly výslovné deklarace proměnných.



174 Příkazy jazyka VBScript

Reliance 4 – Skripty

Dim MyVar       ' Deklarace proměnné.

MyInt = 10      ' Nedeklarovaná proměnná způsobí chybu.

MyVar = 10      ' Deklarovaná proměnná chybu nezpůsobí.

2.10.14  Příkaz Private

Používá se k deklarování soukromých proměnných a k přidělování paměti.

Syntaxe

Private VarName[([Subscripts])] [, VarName[([Subscripts])]]...

Syntaxe příkazu Private má tyto části:

Část Popis

VarName
Povinný.  Název  proměnné;  musí  být  v souladu  se
standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

Subscripts
Nepovinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je  možno
deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné  pole.  Dolní index
pole je vždy 0.

 

Poznámky

Pokud je proměnná pomocí příkazu Private  deklarována na globální úrovni (na úrovni
skriptu), je přístupná také z ostatních skriptů daného podprocesu (stejně jako u příkazu
Public). Používání příkazu Private  je opodstatněné při práci s  objekty (tj. při  práci  se
strukturami definovanými pomocí příkazu Class).

Proměnná, která slouží jako ukazatel na objekt musí být inicializována pomocí příkazu
Set před prvním použitím. Dokud není proměnné přiřazen objekt, je její hodnota Empty.

Příkaz Private s prázdnými kulatými závorkami lze také použít k deklaraci dynamického
pole. Po deklaraci dynamického pole se použije v proceduře příkaz ReDim k definici
počtu rozměrů a prvků v poli. Při pokusu o opětovnou deklaraci rozměru pro proměnnou
typu pole, jejíž velikost již byla výslovně určena v příkazu Private, Public nebo Dim, dojde
k chybě.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript
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Příklad

Následující příklad demonstruje použití příkazu Private k deklaraci proměnných.

Private MyNumber          ' Privátní deklarace proměnné.

Private MyArray(9)        ' Privátní deklarace pole.

Private MyVar, YourNumber ' Privátní deklarace více proměnných najednou.

2.10.15  Příkaz Public

Používá se k deklarování veřejných proměnných a k přidělování paměti.

Syntaxe

Public VarName[([Subscripts])] [, VarName[([Subscripts])]]...

Syntaxe příkazu Public má tyto části:

Část Popis

VarName
Povinný. Název proměnné; musí být v souladu se
standardními  pravidly  pro  pojmenování
proměnných.

Subscripts
Nepovinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je
možno  deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné
pole. Dolní index pole je vždy 0.

 

Poznámky

Proměnné Public jsou dostupné pro všechny funkce a procedury ve všech skriptech.

Příkaz Public se používá k deklaraci proměnné:

Public NumberOfEmployees

Příkaz Public s prázdnými kulatými závorkami lze také použít k deklaraci dynamického
pole. Po deklaraci dynamického pole se použije v proceduře příkaz ReDim k definici
počtu rozměrů a prvků v poli. Při pokusu o opětovnou deklaraci rozměru pro proměnnou
typu pole, jejíž velikost již byla výslovně určena v příkazu Private, Public nebo Dim, dojde
k chybě.

  Funkce pro práci s poli



176 Příkazy jazyka VBScript

Reliance 4 – Skripty

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím příkladu je příkaz Public  použit na úrovni modulu k deklaraci  veřejných
proměnných,  tj.  proměnných,  které  jsou  přístupné  ve  všech procedurách a  funkcích
modulu, v němž byly deklarovány.

Public MyNumber          ' Veřejná deklarace proměnné.

Public MyArray(9)        ' Veřejná deklarace pole.

Public MyVar, YourNumber ' Veřejná deklarace více proměnných najednou.

2.10.16  Příkaz Randomize

Inicializuje generátor náhodných čísel.

Syntaxe

Randomize [Number]

Nepovinný argument Number může být jakýkoliv platný číselný výraz.

Poznámky

Příkaz Randomize  zadá  argument  Number  jako  novou hodnotu  základu  náhodného
čísla při inicializaci generátoru náhodných čísel funkce  Rnd. Je-li  vynechán argument
Number, použije se jako nový počátek hodnota systémového časovače.

Není-li příkaz Randomize použit, použije funkce Rnd (bez argumentů) při svém prvním
volání vždy stejnou počáteční hodnotu. Později používá jako počáteční hodnotu poslední
vygenerované číslo.

Pro  zopakování  posloupnosti  náhodných  čísel  vyvolejte  funkci  Rnd  se  záporným
argumentem bezprostředně před použitím příkazu Randomize s číselným argumentem.
Použití  příkazu  Randomize  se  stejnou  hodnotou  argumentu  Number  k zopakování
předchozí posloupnosti nestačí.
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Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Randomize použit k inicializaci generátoru náhodných
čísel.  Jelikož  byl  vynechán argument  tohoto  příkazu,  použije  Randomize  jako  nový
základ hodnotu, vrácenou funkcí Timer.
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Dim MyValue

' Inicializace generátoru náhodných čísel.

Randomize

' Vygenerování náhodného čísla v intervalu 1 až 6.

MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

2.10.17  Příkaz ReDim

Používá se na úrovni procedury nebo funkce k deklaraci dynamických polí a k přidělení nebo
novému přidělení paměti pro tyto proměnné.

Syntaxe

ReDim [Preserve] VarName(Subscripts)[, VarName(Subscripts)]...

Syntaxe příkazu ReDim má tyto části:

Část Popis

Preserve Nepovinný. Klíčové slovo používané k zachování
dat  v existujícím  poli  po  provedení  změny
velikosti posledního rozměru.

VarName
Povinný. Název proměnné;  musí být  v souladu
se  standardními  pravidly  pro  pojmenování
proměnných.

Subscripts
Povinný.  Rozměry  proměnné  typu  pole.  Je
možno  deklarovat  maximálně  60ti  rozměrné
pole. Dolní index pole je vždy 0.

Poznámky

Příkaz ReDim se používá k určení nebo změně velikost dynamického pole, které již bylo
formálně deklarováno pomocí příkazu Private, Public nebo  Dim s prázdnými  kulatými
závorkami (bez indexů rozměru). Příkaz ReDim lze opakovaně použít ke změně počtu
prvků a jejich rozměrů v poli.

Po použití klíčového slova Preserve lze změnit pouze velikost posledního rozměru pole,
v žádném  případě  nelze  změnit  počet  rozměrů.  Například,  má-li  pole  pouze  jediný
rozměr, lze  změnit  velikost  tohoto  rozměru,  protože  je  to  poslední a  jediný  rozměr.
Avšak má-li pole dva nebo více rozměrů, je možno změnit  velikost  pouze  posledního
rozměru a zachovat přitom obsah pole. Následující příklad ukazuje, jak je možno zvětšit
poslední rozměr dynamického pole, aniž dojde k vymazání dat v poli.
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Redim X(10, 10, 10)

  '...

Redim Preserve X(10, 10, 15)

Při  použití  klíčového  slova  Preserve  lze  změnit  velikost  pole  pouze  změnou  horní
hranice, při pokusu o změnu dolní hranice dojde k chybě.

Při  zmenšení  pole  budou  data  v odstraněných  prvcích  ztracena.  Jestliže  se  pole
předává proceduře odkazem, nelze v rámci procedury změnit rozměry pole.

UPOZORNĚNÍ

Příkaz  ReDim  účinkuje  jako  deklarační  příkaz,  jestliže  proměnná,  kterou  deklaruje,
neexistuje  na  úrovni  modulu  nebo  na  úrovni  procedury.  Je-li  později  vytvořena  jiná
proměnná se  stejným názvem, příkaz ReDim  bude  odkazovat  na  později  vytvořenou
proměnnou a nebude to mít nutně za následek kompilační chybu, ani když bude příkaz
Option Explicit aktivní. Aby se zabránilo těmto konfliktům, neměl by být příkaz ReDim
používán jako deklarační příkaz, ale prostě jen ke změnám rozměrů polí.

  Funkce pro práci s poli

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  příkaz  ReDim  použit  k přidělení  nebo  změně  přidělení
paměťového prostoru proměnným typu dynamické pole.

Dim MyArray()    ' Deklarace dynamického pole.

ReDim MyArray(5) ' Přidělení 5 prvků.

For I = 0 To 4   ' Následující řádek se pětkrát opakuje.

  MyArray(I) = I ' Inicializace pole.

Next

' Následující příkaz změní velikost pole a vymaže jeho prvky.

ReDim MyArray(10) ' Změna velikosti na 10 prvků.

For I = 0 To 9    ' Následující řádek se desetkrát opakuje.

  MyArray(I) = I  ' Inicializace pole.

Next

' Následující příkaz změní velikost pole, ale nevymaže současně jeho prvky.

ReDim Preserve MyArray(15) ' Změna velikosti na 15 prvků.
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2.10.18  Příkaz Rem

Používá se pro vložení vysvětlujících komentářů do programu.

Syntaxe

Rem Comment

Je možno použít také následující syntaxi:

' Comment

Nepovinný argument Comment je text libovolného komentáře, který chce uživatel vložit
do programu. Mezi klíčové slovo Rem a argument Comment je nutno vložit mezeru.

Poznámky

Je-li klíčové slovo Rem umístěno za jinými příkazy v řádku, musí být odděleno od příkazů
dvojtečkou (:).  Místo  klíčového  slova  Rem  je  možno  použít  apostrof  (').  Při  použití
apostrofu se dvojtečka za ostatními příkazy nevyžaduje.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

Následující  příklad  ilustruje  různé  formáty  příkazu  Rem,  který  slouží  ke  vkládání
vysvětlujících poznámek do programu.

Rem Ukázka komentáře

Dim MyString1, MyString2

MyString1 = "Dobrý den!": Rem Komentář za příkazem, oddělený dvojtečkou.

MyString2 = "Na shledanou."
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2.10.19  Příkaz Select Case

Vykoná jednu z několika skupin příkazů podle hodnoty výrazu.

Syntaxe

Select Case TestExpression

  [Case ExpressionList-n

    [Statements-n]]...

  [Case Else

    [ElseStatements]]

End Select

Syntaxe příkazu Select Case má tyto části:

Část Popis

TestExpression Povinný. Jakýkoliv číselný nebo řetězcový výraz.

ExpressionList-n Povinný, vyskytne-li se Case. Oddělený seznam

položek v následujícím formátu: výraz, výraz, výraz…

Statements-n Nepovinný. Jeden nebo více příkazů vykonaných,

jestliže TestExpression odpovídá libovolné části

z argumentu ExpressionList-n.

ElseStatements Nepovinný. Jeden nebo více příkazů vykonaných,

jestliže TestExpression neodpovídá žádné klauzuli

z Case.
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Poznámky

Odpovídá-li  TestExpression  některému výrazu  argumentu  ExpressionList-n  z Case,
jsou vykonány příkazy následující za odpovídající klauzulí Case  do další klauzule Case,
v případě poslední klauzule do End Select. Řízení je pak předáno na příkaz následující
za  klíčovým  slovem  End  Select.  Odpovídá-li  TestExpression  výrazu  z argumentu
ExpressionList-n ve více než jedné klauzuli Case, jsou vykonány pouze příkazy uvedené
za první nalezenou klauzulí.

Klauzule  Case  Else  se  používá  k vykonání  ElseStatements,  není-li  v argumentu
ExpressionList-n  nalezen žádný výraz odpovídající argumentu TestExpression. Ačkoli
to  není povinné,  je  vhodné  mít  příkaz  Case  Else  v bloku  Select  Case  pro  obsluhu
nepředvídaných  hodnot  argumentu  TestExpression.  Neodpovídá-li  žádný  výraz
z argumentu ExpressionList-n  Case  argumentu  TestExpression  a  pokud  neexistuje
příkaz Case Else, pokračuje běh příkazem následujícím za příkazem End Select.

Příkazy Select Case  mohou být vnořené. Každý vnořený příkaz Select Case  musí mít
odpovídající příkaz End Select.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím  příkladu  je  pomocí  příkazu  Select  Case  vyhodnocována  hodnota
proměnné. Tuto  hodnotu  obsahuje  druhá  větev  Case,  takže  se  provede  pouze  s ní
spojený příkaz.

Dim Num

Dim MyText

Num = 8              ' Inicializuj proměnnou.

Select Case Num      ' Vyhodnoť Num.

  Case 1, 2, 3, 4, 5 ' Num leží v intervalu 1 až 5.

    MyText = "Mezi 1 a 5"

  ' Následující větev Case je jediná, která se vyhodnotí jako True.

  Case 6, 7, 8       ' Num leží v intervalu 6 až 8.

    MyText = "Mezi 6 a 8"

  Case 9, 10         ' Num se rovná 9 nebo 10.

    MyText = "Větší než 8"

  Case Else          ' Jiné hodnoty.

    MyText = "Neleží mezi 1 a 10"

End Select
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2.10.20  Příkaz Set

Přiřazuje  odkaz na  objekt  k proměnné  nebo  k vlastnosti, nebo  spojí odkaz na  proceduru
s událostí.

Syntaxe 1

Set Obj ectVar = {Obj ectExpression | New ClassName | Nothing}

Syntaxe 2

Set Obj ect.EventName = GetRef(ProcName)

Syntaxe příkazu Set má tyto části:

Část Popis

Obj ectVar Povinný. Název proměnné nebo vlastnosti; musí být

v souladu se standardními pravidly pro pojmenování

proměnných.

Obj ectExpression Nepovinný. Výraz skládající se z názvu objektu, jiné

deklarované proměnné se stejným typem objektu

nebo funkce nebo metody, která vrací objekt stejného

typu.

New Nepovinný. Klíčové slovo New se obvykle používá

během deklarování, aby se umožnilo implicitní

vytvoření objektu. Když se klíčové slovo New použije

s příkazem Set, vytvoří se nová instance objektu.

Jestliže argument Obj ectVar obsahoval odkaz na

objekt, tento odkaz se zruší, když bude přiřazen nový

objekt. Klíčové slovo New může být použito pouze

k vytvoření nové instance třídy.

ClassName Nepovinný. Název vytvářené třídy.

Nothing Nepovinný. Zruší spojení proměnné Obj ectVar
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Část Popis

s jakýmkoliv určitým objektem nebo třídou. Přiřazení

hodnoty Nothing k proměnné Obj ectVar uvolní

všechny systémové a pamťové prostředky, spojené

s předešlými odkazy na objekt, v případě, že na něj

neodkazuje žádná jiná proměnná.

Obj ect Povinný. Název objektu, který implementuje událost.

EventName Povinný. Název události, ke které má být procedura

navázána.

ProcName Povinný. Název procedury, která má být vykonána při

vzniku události EventName objektu Obj ect.

Poznámky

Aby byl argument Obj ectVar platný, musí typ objektu odpovídat objektu, který je k němu
přiřazován.

Příkazy Dim, Private, Public a ReDim pouze deklarují proměnnou, která  odkazuje  na
objekt. Neodkazuje však na žádný současný objekt, dokud se nepoužije příkaz Set pro
přiřazení určitého objektu.

Obecně platí, že když se příkazem Set přiřadí proměnné odkaz na objekt, nevytvoří se
pro tuto proměnnou žádná  kopie  objektu. Místo  toho  se  vytvoří odkaz na  objekt. Na
stejný  objekt  může  odkazovat  více  než  jedna  objektová  proměnná.  Protože  takové
proměnné jsou jen odkazy na objekt a ne kopie objektu, jakákoli změna v objektu se
odrazí ve všech proměnných, které na něj  odkazují. Avšak při  použití klíčového  slova
New v příkazu Set se skutečně vytvoří instance (kopie) objektu.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Set použit k vytvoření a přiřazení objektu pro práci se
soubory do vlastní proměnné. Pomocí tohoto objektu je  pak zjištěna  velikost  volného
místa na disku.
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Function ShowFreeSpace(drvPath)

  Dim fso, d, s

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  Set d = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(drvPath))

  s = "Disk " & UCase(drvPath) & " - "

  s = s & d.VolumeName & "<BR>"

  s = s & "Volné místo: " & FormatNumber(d.FreeSpace / 1024, 0)

  s = S & "k"

  ShowFreeSpace = s

  Set d = Nothing

  Set fso = Nothing

End Function

2.10.21  Příkaz Stop

Přeruší provádění kódu a spustí externí nástroj  pro ladění skriptů (Just-In-Time  debugger),
pokud je ladění povoleno.

Syntaxe

Stop

Poznámky

Just-In-Time debugger musí být  nainstalován (např. Microsoft  Script  Debugger nebo
nástroj obsažený v prostředí Microsoft Visual Studio).

Ladění skriptů musí být povoleno v systému Windows. To lze zajistit aktivací parametru
Povolit ladění skriptů externím nástroj em (Just-In-Time debugger) (Reliance Design
> Nástroj e > Možnosti prostředí).

  Příkazy jazyka VBScript
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2.10.22  Příkaz Sub

Deklaruje název, argumenty a programový kód, který tvoří tělo procedury Sub.

Syntaxe

[Public | Private] Sub Name [(ArgList)]

  [Statements]

  [Exit Sub]

  [Statements]

End Sub

Syntaxe příkazu Sub má tyto části:

Část Popis

Public Nepovinný. Udává, že procedura je přístupná pro

všechny ostatní procedury ve všech modulech.

Private Nepovinný. Udává, že procedura je přístupná pouze

pro ostatní procedury v modulu, v němž je

deklarována.

Name Povinný. Název procedury; musí být v souladu se

standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

ArgList Nepovinný. Seznam proměnných představujících

argumenty, které jsou předávány proceduře při jejím

volání. Je-li v seznamu více proměnných, oddělují se

čárkou.

Statement

s

Nepovinný. Libovolná skupina příkazů, které se mají

provést v rámci procedury.

 

Argument ArgList má následující syntaxi a části:
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[ByVal | ByRef] VarName[( )]

Část Popis

ByVal Nepovinný. Udává, že argument je předáván

hodnotou.

ByRef Nepovinný. Udává, že argument je předáván

odkazem. Varianta ByRef je výchozím nastavením

jazyka VBScript.

VarName Povinný. Název proměnné; musí být v souladu se

standardními pravidly pro pojmenování proměnných.

 

Poznámky

Není-li to výslovně určeno příkazem Public  nebo  Private, mají procedury Sub  výchozí
nastavení jako veřejné.

UPOZORNĚNÍ

Procedury mohou být  rekurzivní, což znamená, že  k provedení daného  úkolu  mohou
volat samy sebe. Avšak nesprávné použití rekurze může vést k přeplnění zásobníku.

Veškerý  spustitelný  kód  se  musí  nacházet  ve  funkcích  nebo  procedurách.  Nelze
definovat proceduru uvnitř jiné procedury nebo funkce.

Příkaz  Exit  Sub  způsobí  okamžitý  výstup  z procedury  Sub.  Provádění  programu
pokračuje příkazem následujícím bezprostředně za příkazem, který zavolal proceduru.
V proceduře se může kdekoliv vyskytovat libovolný počet příkazů Exit Sub.

Funkce  může  podobně  jako  procedura  přebírat  argumenty,  provádět  posloupnosti
příkazů  a  měnit  hodnotu  jejich  argumentů.  Avšak  na  rozdíl  od  funkce,  která  vrací
hodnotu, nemůže  být  procedura  použita  ve  výrazu. Procedura  se  volá  pomocí názvu
procedury,  za  kterým  následuje  seznam  argumentů.  Podrobnějí  informace  o volání
procedur a funkcí je možno najít u příkazu Call.

Proměnné používané v procedurách se dělí na dvě kategorie: na proměnné, které jsou
výslovně  deklarovány  v rámci  procedury  a  na  proměnné,  které  deklarovány  nejsou.
Proměnné, které jsou v proceduře výslovně deklarovány (pomocí příkazu Dim nebo jeho
obdoby), jsou vždy lokální v rámci procedury. Ty proměnné, které  jsou používány, ale
nejsou  v proceduře  výslovně  deklarovány,  jsou  také  lokální,  pokud  nejsou  výslovně
deklarovány na některé vyšší úrovni mimo tuto proceduru.
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UPOZORNĚNÍ

Procedura může použít i proměnnou, která v této proceduře není výslovně deklarována,
ale má-li tato proměnná stejný název jako jiný prvek, definovaný na úrovni modulu, může
dojít ke  konfliktu názvů. Odkazuje-li  určitá  procedura  na  nedeklarovanou proměnnou,
která má stejný název jako jiná procedura, konstanta nebo proměnná, předpokládá se,
že tato procedura odkazuje na onen název na úrovni modulu. Aby se tomuto konfliktu
zabránilo, je třeba deklarovat proměnné výslovně. Pomocí příkazu Option Explicit  lze
výslovnou deklaraci proměnných vynutit.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu je příkaz Sub použit k deklaraci názvu, argumentů a kódu, který
tvoří tlo procedury.

' Definice procedury se dvěma argumenty.

Sub AreaCalc(Length, Width)

  Dim AreaCalc                    ' Deklarace místní proměnné.

  If Length = 0 Or Width = 0 Then ' Je-li jeden z argumentů roven 0:

    Exit Sub                      ' Okamžité ukončení procedury Sub.

  End If

  AreaCalc = Length * Width       ' Výpočet plochy obdélníku.

End Sub

2.10.23  Příkaz While…WEnd

Vykonává posloupnost příkazů tak dlouho, dokud je zadaná podmínka True.

Syntaxe

While Condition

  [Statements]

WEnd

Syntaxe příkazu While…WEnd má tyto části:
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Část Popis

Condition Povinný. Numerický nebo řetězcový výraz, který lze

vyhodnotit jako True nebo False. Je-li podmínka Null, je

vyhodnocena jako False.

Statements Nepovinný. Jeden nebo více příkazů provedených, dokud

je podmínka True.

Poznámky

Jestliže je podmínka True, jsou provedeny všechny příkazy až k příkazu WEnd. Řízení se
pak vrací zpět k příkazu While a podmínka je znovu vyhodnocena. Jestliže je podmínka
stále  True,  proces  se  opakuje.  Není-li  True,  běh pokračuje  příkazem  uvedeným  za
WEnd.

Cykly While…WEnd  mohou být  vnořeny do  libovolné  úrovně. Každý WEnd  odpovídá
naposledy uvedenému While.

TIP

Příkaz Do…Loop nabízí strukturovanější a pružnější způsob používání cyklů.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V  následujícím příkladu je příkaz While…WEnd  použit ke  zvyšování proměnné  čítače.
Příkazy ve smyčce se provádějí tak dlouho, dokud je podmínka vyhodnocena jako True.

Dim Counter

Counter = 0             ' Inicializuj proměnnou.

While Counter < 20      ' Testuj hodnotu čítače.

  Counter = Counter + 1 ' Zvyš čítač.

WEnd                    ' Platí-li Counter > 19, ukonči smyčku While.
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2.10.24  Příkaz With

Vykonává posloupnost příkazů pro jeden objekt nebo uživatelsky definovaný typ.

Syntaxe

With Obj ect

  Statements

End With

Syntaxe příkazu With má tyto části:

Část Popis

Obj ect Povinný. Název objektu nebo uživatelsky

definovaného typu.

Statements Povinný. Jeden nebo více příkazů, které se

vykonávají pro zadaný objekt.

Poznámky

Příkaz With umožňuje provést pro zadaný Obj ect posloupnost příkazů bez opakovaného
uvádění názvu objektu. Například pro změnu několika různých vlastností jednoho objektu
se příkazy přiřazující nové hodnoty vlastnostem objektu umístí dovnitř řídicí struktury With.
Na objekt se odkazuje pouze jednou, namísto zadání názvu objektu v každém příkazu
přiřazení pro každou upravovanou vlastnost. Následující příklad ukazuje použití příkazu
With pro přiřazení hodnot více vlastnostem stejného objektu.

With MyLabel

  .Height = 2000

  .Width = 2000

  .Caption = "To je MůjPopisek"

End With

Jakmile se jednou vstoupí do bloku With, nemůže být instance objektu změněna. Proto
nelze použít jeden příkaz With pro změnu vlastností různých objektů.
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Příkazy With je možné vnořovat umístěním jednoho bloku With do jiného. Avšak, protože
vnitřní blok With zastíní vnější bloky With, je nutné pro každý člen objektu z vnějšího bloku
 With uvést odkaz na objekt.

DŮLEŽITÉ

Jsou-li  provedeny  příkazy  v bloku  With,  ale  příkazy  With  nebo  End  With  provedeny
nejsou, mohou nastat chyby nebo nepředvídatelné chování celého programu.

  Příkazy jazyka VBScript

Příklad

V následujícím příkladu se pomocí příkazu With provádí řada příkazů s jedním objektem.
Jména objektu MyObject a jeho vlastností jsou nepovinná (zde zvolena jen pro ilustraci).

With MyObject

  .Height = 100      ' Totéž jako MyObject.Height = 100.

  .Caption = "Ahoj!" ' Totéž jako MyObject.Caption = "Ahoj!".

  With .Font

    .Color = vbRed   ' Totéž jako MyObject.Font.Color = vbRed.

    .Bold = True     ' Totéž jako MyObject.Font.Bold = True.

  End With

End With
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2.11  Konstanty jazyka VBScript

VBScript definuje konstanty pro  zjednodušení programování. Následující konstanty mohou
být použity kdekoli v kódu místo skutečných hodnot:

  Konstanty barev

  Konstanty data a času

  Konstanty formátů data

  Konstanty funkce MsgBox

  Konstanty funkce VarType

  Konstanty porovnávání

  Různé konstanty

  Řetězcové konstanty

  Třístavové konstanty

2.11.1  Konstanty barev

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu místo skutečných hodnot.

Konstanta Hodnota Popis

vbBlack 0x0 Černá

vbRed 0xFF Červená

vbGreen 0xFF00 Zelená

vbYellow 0xFFFF Žlutá

vbBlue 0xFF0000 Modrá

vbMagenta 0xFF00FF Fialová

vbCyan 0xFFFF00 Modrozelen

á

vbWhite 0xFFFFFF Bílá
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2.11.2  Konstanty formátů data

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu místo skutečných hodnot.

Konstanta Hodnota Popis

vbGeneralDate 0 Zobrazuje datum a/nebo čas. Pro reálná

čísla se zobrazí datum a čas. Jestliže

výraz neobsahuje desetinnou část, zobrazí

se pouze datum. Jestliže výraz

neobsahuje celou část, zobrazí se pouze

čas. Zobrazení data a času je závislé na

lokalizaci a nastavení operačního systému.

vbLongDate 1 Zobrazuje datum v dlouhém formátu.

Zobrazení data je závislé na lokalizaci a

nastavení operačního systému.

vbShortDate 2 Zobrazuje datum v krátkém formátu.

Zobrazení data je závislé na lokalizaci a

nastavení operačního systému.

vbLongTime 3 Zobrazuje čas v dlouhém formátu.

Zobrazení času je závislé na lokalizaci a

nastavení operačního systému.

vbShortTime 4 Zobrazuje čas v krátkém formátu.

Zobrazení času je závislé na lokalizaci a

nastavení operačního systému.

  Konstanty jazyka VBScript



193Konstanty jazyka VBScript

Reliance 4 – Skripty

2.11.3  Konstanty data a času

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu místo skutečných hodnot.

Hodnoty argumentů

Argument  FirstDayOfWeek  ve  funkcích  pro  práci  s datem  a  časem  může  obsahovat
některou z následujících hodnot:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbSunday 1 neděle (výchozí)

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

 

Argument FirstWeekOfYear ve funkcích pro práci s datem a časem má tyto hodnoty:

Konstanta Hodnota Popis

vbUseSystem 0 Použije nastavení NLS API.

vbFirstJan1 1 Začíná týdnem, do něhož spadá 1.

leden (výchozí).

vbFirstFourDays 2 Začíná prvním týdnem, který

zahrnuje minimálně čtyři dny nového

roku.

vbFirstFullWeek 3 Začíná týdnem, který celý jako první
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Konstanta Hodnota Popis

spadá do nového roku.

 

Návratové hodnoty

Konstanta Hodnota Popis

vbSunday 1 neděle

vbMonday 2 pondělí

vbTuesday 3 úterý

vbWednesday 4 středa

vbThursday 5 čtvrtek

vbFriday 6 pátek

vbSaturday 7 sobota

  Konstanty jazyka VBScript

2.11.4  Konstanty funkce MsgBox

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu místo skutečných hodnot.

Argumenty funkce MsgBox

Konstanta Hodnota Popis

vbOKOnly 0 Pouze tlačítko OK (výchozí).

vbOKCancel 1 Tlačítka OK a Storno.

vbAbortRetryIgnore 2 Tlačítka Zrušit, Znovu a

Přeskočit.
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Konstanta Hodnota Popis

vbYesNoCancel 3 Tlačítka Ano, Ne a Storno.

vbYesNo 4 Tlačítka Ano a Ne.

vbRetryCancel 5 Tlačítka Znovu a Storno.

vbCritical 16 Kritická zpráva.

vbQuestion 32 Varovný dotaz.

vbExclamation 48 Varovná zpráva.

vbInformation 64 Informativní zpráva.

vbDefaultButton1 0 První tlačítko je výchozí (výchozí

nastavení).

vbDefaultButton2 256 Druhé tlačítko je výchozí.

vbDefaultButton3 512 Třetí tlačítko je výchozí.

vbDefaultButton4 768 Čtvrté tlačítko je výchozí.

vbApplicationModal 0 Modální okno obsahující zprávu

aplikace (výchozí).

vbSystemModal 4096 Systémové modální okno

zprávy.

 

Návratové hodnoty funkce MsgBox

Konstanta Hodnota Popis

vbOK 1 Stisknuto tlačítko OK.

vbCancel 2 Stisknuto tlačítko Storno.

vbAbort 3 Stisknuto tlačítko Zrušit.
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Konstanta Hodnota Popis

vbRetry 4 Stisknuto tlačítko Znovu.

vbIgnore 5 Stisknuto tlačítko Přeskočit.

vbYes 6 Stisknuto tlačítko Ano.

vbNo 7 Stisknuto tlačítko Ne.

 

  Konstanty jazyka VBScript

2.11.5  Konstanty porovnávání

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu namísto skutečných hodnot.

Konstanta Hodnota Popis

vbBinaryCompare 0 Provádí binární porovnání.

vbTextCompare 1 Provádí textové porovnání

(nerozlišuje se velikost písmen).

  Konstanty jazyka VBScript

2.11.6  Různé konstanty

Tato konstanta může být použita kdekoli v programu namísto skutečné hodnoty.

Konstanta Hodnota Popis

vbObjectError -2147221504 Uživatelem definovaná čísla

chyb by měla být vyšší než

tato hodnota.

 

  Konstanty jazyka VBScript



197Konstanty jazyka VBScript

Reliance 4 – Skripty

Příklad

Dim MyErrNumber

MyErrNumber = vbObjectError + 1000

2.11.7  Řetězcové konstanty

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu namísto skutečných hodnot.

Konstanta Ekvivalent Popis

vbCrLf Chr(13) + Chr(10

)

Kombinace CR–LF.

vbCr Chr(13) Znak CR.

vbLf Chr(10) Znak LF.

vbNullChar Chr(0) Nulový znak.

vbNullString Řetězec nulové

hodnoty

Není to samé jako prázdný

řetězec (""); používá se pro volání

externích procedur.

vbTab Chr(9) Znak Tab.

vbBack Chr(8) Znak Backspace.

vbFormFeed Chr(12) Nepoužívá se v Microsoft

Windows.

vbVerticalTab Chr(11) Nepoužívá se v Microsoft

Windows.

  Konstanty jazyka VBScript
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2.11.8  Třístavové konstanty

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu namísto skutečných hodnot.

Konstanta Hodnota Popis

vbUseDefault -2 Přednastavená hodnota pro nastavení

dle národní lokalizace.

vbTrue -1 True

vbFalse 0 False

  Konstanty jazyka VBScript

2.11.9  Konstanty funkce VarType

Následující konstanty mohou být použity kdekoli v programu místo skutečných hodnot.

Konstanty typů hodnot

Konstanta Hodnoty Popis

vbEmpty 0 Není inicializováno (výchozí).

vbNull 1 Neobsahuje žádná platná data.

vbInteger 2 Celé číslo.

vbLong 3 Dlouhé celé číslo.

vbSingle 4 Číslo v pohyblivé řádové čárce.

vbDouble 5 Číslo v pohyblivé řádové čárce

s dvojitou přesností.

vbCurrency 6 Měna.

vbDate 7 Datum.
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Konstanta Hodnoty Popis

vbString 8 Řetězec.

vbObject 9 Objekt.

vbError 10 Chyba.

vbBoolean 11 Boolean.

vbVariant 12 Variant (používá se pouze s polem

variantů).

vbDataObject 13 Objekt pro přístup k datům.

vbDecimal 14 Dekadické.

vbByte 17 Byte.

vbArray 8192 Pole.

  Konstanty jazyka VBScript
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2.12  Operátory jazyka VBScript

  Operátor +

  Operátor -

  Operátor *

  Operátor /

  Operátor \

  Operátor ^

  Operátor =

  Operátor &

  Operátor And

  Operátor Eqv

  Operátor Imp

  Operátor Is

  Operátor Mod

  Operátor Not

  Operátor Or

  Operátor Xor

2.12.1  Operátor sečtení

Používá se k sečtení dvou čísel.

Syntaxe

Result = Expression1 + Expression2

Syntaxe operátoru + má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná proměnná.

Expression1 Povinný; jakýkoliv výraz.

Expression2 Povinný; jakýkoliv výraz.
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Poznámky

Při použití operátoru + nemusí být možné předem určit, zda se bude provádět sečítání
čísel  nebo  spojování  řetězců.  Pro  spojování  řetězců  slouží  operátor  &,  aby  byla
vyloučena dvojznačnost programového kódu.

Pokud Potom se

Oba výrazy jsou číselné datové typy (

Byte, Boolean, Integer, Long, Single,

Double, Date, Currency):

Sečtou.

Oba výrazy jsou typu String: Spojí.

Jeden výraz je číselný datový typ a druhý

výraz je jakýkoliv Variant kromě Null:

Sečtou.

Jeden výraz je typu String a druhý výraz

je jakýkoliv Variant kromě Null:

Spojí.

Jeden výraz je Variant s hodnotou

Empty:

Vrátí jako Result nezměněný zbývající

výraz.

Jeden výraz je číselný datový typ a druhý

výraz je typu String:

Objeví se chybové hlášení: Type

mismatch (Nesoulad datových typů).

Jeden z výrazů se rovná Null: Result bude Null.

Pro prosté aritmetické sčítání jsou použitelné jen výrazy, které jsou číselného datového
typu. Datový typ argumentu Result je obvykle shodný s datovým typem výrazu s největší
přesností.  Pořadí přesnosti  od  nejmenší do  největší je  Byte,  Integer,  Long,  Single,
Double, Currency. Následující tabulka ukazuje výjimky z tohoto pořadí:

Pokud Potom je Result

Se sčítají typy Single a Long: Typ Double.

Datový typ argumentu Result je Variant(Long Převeden na typ Variant(Double
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Pokud Potom je Result

), Variant(Single) nebo Variant(Date),

u kterého došlo k překročení jeho povoleného

rozsahu:

).

Datový typ argumentu Result je Variant(Byte),

u kterého došlo k překročení jeho povoleného

rozsahu:

Převeden na typ Variant(Integer

).

Datový typ argumentu Result je Variant(

Integer), u kterého došlo k překročení jeho

povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Long).

Typ Date se přičte k jakémukoliv datovému

typu:

Typ Date.

Jsou-li jeden nebo oba výrazy Null, Result je také Null. Jsou-li oba výrazy Empty, Result
je Integer. Ale je-li Empty pouze jeden z výrazů, je  vrácen jako  Result  druhý z výrazů
v nezměněné podobě.

  Operátory jazyka VBScript

2.12.2  Operátor odečtení

Používá se ke zjištění rozdílu mezi dvěma čísly nebo k nastavení záporné hodnoty číselného
výrazu.

Syntaxe 1

Result = Number1 - Number2

Syntaxe 2

-Number

Syntaxe operátoru - má tyto argumenty:
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Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná proměnná.

Number Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Number1 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Number2 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

 

Poznámky

V syntaxi 1 je operátor - použit jako operátor aritmetického odčítání za účelem nalezení
rozdílu mezi dvěma čísly. V syntaxi 2 je operátor - použit jako jednoduchý operátor pro
vyznačení záporné hodnoty výrazu.

Datový  typ  argumentu  Result  je  obvykle  shodný  s datovým  typem  výrazu  s největší
přesností.  Pořadí přesnosti  od  nejmenší do  největší je  Byte,  Integer,  Long,  Single,
Double, Currency a Decimal. Následující tabulka ukazuje výjimky z tohoto pořadí:

Pokud Potom je Result

Odčítání se provádí s typy Single a Long

:

Převeden na typ Double.

Datový typ argumentu Result je Variant(

Long), Variant(Single) nebo Variant(

Date) u kterého došlo k překročení jeho

povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Double).

Datový typ argumentu Result je Variant(

Byte), u kterého došlo k překročení jeho

povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Integer).

Datový typ argumentu Result je Variant(

Integer), u kterého došlo k překročení

jeho povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Long).

Odčítání se provádí s typem Date a Typ Date.
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Pokud Potom je Result

s některým jiným datovým typem:

Odčítání se provádí se dvěma výrazy

typu Date:

Typ Double.

 

Jsou-li jeden nebo oba výrazy Null, Result je také Null. Jakýkoliv výraz, který je Empty, je
považován za 0.

  Operátory jazyka VBScript

2.12.3  Operátor násobení

Používá se k vynásobení dvou čísel.

Syntaxe

Result = Number1 * Number2

Syntaxe operátoru * má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Number1 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Number2 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Datový  typ  argumentu  Result  je  obvykle  shodný  s datovým  typem  výrazu  s největší
přesností.  Pořadí přesnosti  od  nejmenší do  největší je  Byte,  Integer,  Long,  Single,
Currency, Double a Decimal. Následující tabulka ukazuje výjimky z tohoto pořadí:

Pokud Potom je Result

Násobení se provádí s typy Single a Long Převeden na typ Double.
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Pokud Potom je Result

:

Datový typ argumentu Result je Variant(

Long), Variant(Single) nebo Variant(Date

), u kterého došlo k překročení jeho

povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Double).

Datový typ argumentu Result je Variant(

Byte), u kterého došlo k překročení jeho

povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Integer).

Datový typ argumentu Result je Variant(

Integer), u kterého došlo k překročení

jeho povoleného rozsahu:

Převeden na typ Variant(Long).

Jsou-li jeden nebo oba výrazy Null, Result je také Null. Jakýkoliv výraz, který je Empty, je
považován za 0.

  Operátory jazyka VBScript

2.12.4  Operátor dělení

Používá se k dělení dvou čísel a vrácení výsledku s pohyblivou desetinnou čárkou.

Syntaxe

Result = Number1 / Number2

Syntaxe operátoru / má tyto argumenty:
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Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Number1 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Number2 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Datový typ argumentu Result  je  obvykle  Variant(Double). Následující tabulka  ukazuje
výjimky z tohoto pravidla:

Pokud Potom je Result

Oba výrazy jsou typu Byte, Integer nebo

Single:

Typ Single, pokud nepřekročí

povolený rozsah; v případě jeho

překročení dojde k chybě.

Oba výrazy jsou typu Variant(Byte),

Variant(Integer) nebo Variant(Single):

Typ Variant(Single), pokud nepřekročí

povolený rozsah; v případě jeho

překročení je Result typ Variant(

Double).

Dělení se provádí s typem Decimal a

s některým jiným datovým typem:

Datový typ Decimal.

Jsou-li jeden nebo oba výrazy Null, Result je také Null. Jakýkoliv výraz, který je Empty, je
považován za 0.

  Operátory jazyka VBScript
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2.12.5  Operátor celočíselného dělení

Používá se k dělení dvou čísel a vrácení celočíselného výsledku.

Syntaxe

Result = Number1 \ Number2

Syntaxe operátoru \ má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná proměnná.

Number1 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Number2 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Před provedením operace dělení jsou číselné výrazy zaokrouhleny na výrazy typu Byte,
Integer  nebo  Long.  Obvyklý  datový  typ  argumentu  Result  je  Variant(Byte),  Variant(
Integer) nebo Variant(Long), bez ohledu na to, zda je výsledek celé číslo. Zlomková část
výsledku je odříznuta.

Je-li  jakýkoliv  výraz  Null,  Result  je  také  Null.  Jakýkoliv  výraz,  který  je  Empty,  je
považován za 0.

  Operátory jazyka VBScript

2.12.6  Operátor umocnění

Používá se k umocnění čísla hodnotou exponentu.

Syntaxe

Result = Number  ̂Exponent

Syntaxe operátoru  ̂má tyto argumenty:
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Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná proměnná.

Number Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Exponent Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Argument Number může být záporný pouze tehdy, je-li exponent celé číslo. Vyskytne-li
se více exponentů v jednom výrazu, operátor  ̂se zpracovává zleva doprava.

Datový  typ  argumentu  Result  je  obvykle  Double  nebo  Variant(Double).  Avšak  je-li
argument Number nebo Exponent Null, Result je také Null.

  Operátory jazyka VBScript

2.12.7  Operátor přiřazení

Používá se k přiřazení hodnoty do proměnné.

Syntaxe

Variable = Value

Syntaxe operátoru = má tyto argumenty:

Argument Popis

Variable Povinný; jakákoliv proměnná, do které je uložena

hodnota.

Value Povinný; jakákoliv číselná, řetězcová, logická

konstanta, výraz nebo jiná proměnná.

  Operátory jazyka VBScript
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2.12.8  Operátor spojení řetězců

Používá se k vynucení spojení řetězců dvou výrazů.

Syntaxe

Result = Expression1 & Expression2

Syntaxe operátoru & má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv proměnná.

Expression1 Povinný; jakýkoliv výraz.

Expression2 Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Není-li některý výraz řetězec, je převeden na typ Variant(String). Datový typ argumentu
Result je String, jsou-li oba výrazy řetězcové výrazy; jinak je Result typu Variant(String).
Jsou-li oba výrazy Null, Result je také Null. Avšak je-li pouze jeden výraz roven hodnotě
Null, je tento výraz při  spojování s druhým výrazem zpracován jako  řetězec  s nulovou
délkou (""). Jakýkoliv výraz, který je Empty, je rovněž zpracován jako řetězec s nulovou
délkou.

  Operátory jazyka VBScript

2.12.9  Operátor And

Používá se k provedení logického součinu dvou výrazů.

Syntaxe

Result = Expression1 And Expression2

Syntaxe operátoru And má tyto argumenty:
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Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná proměnná.

Expression1 Povinný; jakýkoliv výraz.

Expression2 Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Jsou-li  oba  výrazy vyhodnoceny jako  True, potom je  i Result  True.  Je-li  jeden výraz
vyhodnocen jako False, potom i Result je False. Následující tabulka znázorňuje, jak se
určuje Result.

Je-li Expression1 A Expression2 je Potom je Result

True True True

True False False

True Null Null

False True False

False False False

False Null False

Null True Null

Null False False

Null Null Null

Operátor  And  rovněž  provádí  bitové  porovnání  shodně  umístěných  bitů  ve  dvou
číselných výrazech a nastavuje píslušný bit v argumentu Result podle následující tabulky.
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Je-li bit v 

Expression1

A bit v Expression2

je

Potom je Result

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

  Operátory jazyka VBScript

2.12.10  Operátor Eqv

Používá se k porovnání logické shody dvou výrazů.

Syntaxe

Result = Expression1 Eqv Expression2

Syntaxe operátoru Eqv má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná proměnná.

Expression1 Povinný; jakýkoliv výraz.

Expression2 Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Je-li jeden z výrazů Null, Result je také Null. Není-li žádný z výrazů Null, je Result určen
podle následující tabulky.
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Je-li Expression1 A Expression2

je

Potom je Result

True True True

True False False

False True False

False False True

Operátor Eqv rovněž provádí bitové porovnání shodně umístěných bitů ve dvou číselných
výrazech a nastavuje píslušný bit v argumentu Result podle následující tabulky.

Je-li bit v Expression1 A bit v Expression2 je Potom je Result

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

  Operátory jazyka VBScript

2.12.11  Operátor Imp

Používá se k provedení logické implikace dvou výrazů.

Syntaxe

Result = Expression1 Imp Expression2

Syntaxe operátoru Imp má tyto argumenty:
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Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Expression1 Povinný; jakýkoliv výraz.

Expression2 Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Následující tabulka znázorňuje, jak se určuje Result.

Je-li 

Expression1

A 

Expression2

je

Potom je 

Result

True True True

True False False

True Null Null

False True True

False False True

False Null True

Null True True

Null False Null

Null Null Null

Operátor Imp rovněž provádí bitové porovnání shodně umístěných bitů ve dvou číselných
výrazech a nastavuje píslušný bit v argumentu Result podle následující tabulky.
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Je-li bit v 

Expression1

A bit v 

Expression2 je

Potom je Result

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 1

  Operátory jazyka VBScript

2.12.12  Operátor Is

Používá se k porovnání odkazů na objekty ve dvou proměnných.

Syntaxe

Result = Obj ect1 Is Obj ect2

Syntaxe operátoru Is má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Obj ect1 Povinný; jakýkoliv název objektu.

Obj ect2 Povinný; jakýkoliv název objektu.

Poznámky

Odkazují-li Obj ect1 i Obj ect2  na  stejný objekt, je  Result  True; neodkazují-li  na  stejný
objekt, je Result False. Dvě proměnné, odkazující na stejný objekt, mohou být vytvořeny
několika způsoby.

  Operátory jazyka VBScript
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Příklad

V  následujícím příkladu byla proměnná A  nastavena tak, aby odkazovala  na  stejný objekt
jako proměnná B:

Set A = B

Následující  příklad  vytvoří  situaci,  že  proměnné  A  a  B  odkazují  na  stejný  objekt  jako
proměnná C:

Set A = C

Set B = C

2.12.13  Operátor Mod

Používá se k dělení dvou čísel a vrací pouze zbytek.

Syntaxe

Result = Number1 Mod Number2

Syntaxe operátoru Mod má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Number1 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Number2 Povinný; jakýkoliv číselný výraz.

Poznámky

Operátor  Mod  (modulus  neboli  zbytek)  dělí  Number1  číslem  Number2  (se
zaokrouhlením čísel s pohyblivou desetinnou čárkou na celá čísla) a  vrátí jako  Result
pouze zbytek.

Obvyklý datový typ argumentu Result  je  Variant(Byte), Variant(Integer)  nebo  Variant(
Long), bez ohledu na to, zda výsledek je či není celé číslo. Zlomková část výsledku je
odříznuta.
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Je-li  jakýkoliv  výraz  Null,  Result  je  také  Null.  Jakýkoliv  výraz,  který  je  Empty,  je
považován za 0.

  Operátory jazyka VBScript

Příklad

V následujícím výrazu se A (výsledek) rovná 5.

A = 19 Mod 6.7

2.12.14  Operátor Not

Používá se k provedení logické negace výrazu.

Syntaxe

Result = Not Expression

Syntaxe operátoru Not má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Expressio

n

Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Následující tabulka znázorňuje, jak se určuje Result.

Je-li Expression Potom je Result

True False

False True

Null Null
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Operátor Not navíc převrací hodnoty bitů jakékoli  proměnné  a  nastavuje  příslušný bit
v argumentu Result podle následující tabulky.

Je-li bit v 

Expression

Potom bit v Result

je

0 1

1 0

  Operátory jazyka VBScript

2.12.15  Operátor Or

Používá se k provedení logické disjunkce dvou výrazů.

Syntaxe

Result = Expression1 Or Expression2

Syntaxe operátoru Or má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Expressio

n1

Povinný; jakýkoliv výraz.

Expressio

n2

Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Jsou-li  jeden nebo  oba  výrazy vyhodnoceny jako  True, je  výsledek  True.  Následující
tabulka znázorňuje, jak se určuje Result.
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Je-li 

Expression1

A Expression2

je

Potom je 

Result

True True True

True False True

True Null True

False True True

False False False

False Null Null

Null True True

Null False Null

Null Null Null

Operátor Or rovněž provádí bitové porovnání shodně umístěných bitů ve dvou číselných
výrazech a nastavuje příslušný bit v argumentu Result podle následující tabulky.

Je-li bit v 

Expression1

A bit v 

Expression2 je

Potom je Result

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

  Operátory jazyka VBScript
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2.12.16  Operátor Xor

Používá se k provedení výhradní logické disjunkce dvou výrazů.

Syntaxe

Result = Expression1 Xor Expression2

Syntaxe operátoru Xor má tyto argumenty:

Argument Popis

Result Povinný; jakákoliv číselná

proměnná.

Expressio

n1

Povinný; jakýkoliv výraz.

Expressio

n2

Povinný; jakýkoliv výraz.

Poznámky

Je-li jeden a pouze jeden z výrazů vyhodnocen jako  True, je  Result  True. Avšak je-li
jeden z výrazů Null, Result je také Null. Není-li žádný z výrazů Null, je Result určen podle
následující tabulky.

Je-li 

Expression1

A 

Expression2

je

Potom je 

Result

True True False

True False True

False True True

False False False
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Operátor Xor rovněž provádí bitové porovnání shodně umístěných bitů ve dvou číselných
výrazech a nastavuje píslušný bit v argumentu Result podle následující tabulky.

Je-li bit v 

Expression1

A bit v 

Expression2 je

Potom je Result

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

  Operátory jazyka VBScript
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2.13  Klíčová slova

2.13.1  Klíčová slova

Následující tabulka vysvětluje, jak používat klíčová slova jazyka VBScript.

Klíčové

slovo 

Popis

Empty Klíčové  slovo  Empty  znamená  neinicializovanou
hodnotu proměnné. Není to stejné jako Null.

Pro  zjištění,  zda  je  hodnota  proměnné
neinicializovaná, lze použít funkci IsEmpty.

False Klíčové slovo False odpovídá hodnotě 0.

Nothing Klíčové  slovo  Nothing  se  používá  pro  odpojení
objektu od proměnné (uvolnění objektu, pokud se na
objekt neodkazuje jiná proměnná). 

Používá se společně s příkazem Set. 

Pro kontrolu, zda je proměnná odpojena od objektu,
je možné použít operátor Is.

Null Klíčové slovo Null znamená, že  proměnná  obsahuje
neplatná data. Není to stejné jako Empty. 

Pro zjištění, zda proměnná obsahuje  neplatná  data,
lze použít funkci IsNull.

True Klíčové slovo True odpovídá hodnotě -1.
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2.14  Zdroje

2.14.1  Identifikátory místního a jazykového nastavení

Místní a jazykové nastavení je skupina parametrů, které určují jazyk, zemi a další specifické
volby jako je např. řazení, formát čísel, data, času, měny atd. Tabulka identifikátorů místního
a jazykového nastavení (LCID) je k dispozici v originální nápovědě EN.

2.14.2  Chyby

Běhové chyby jsou chyby, které vznikají při provádění operací, které systém nemůže vykonat.
Dochází k nim během provádění skriptu. Přehled běhových chyb je k dispozici v originální
nápovědě EN.

Syntatické  chyby jsou způsobeny  nesprávným  zápisem  kódu skriptu,  kdy  jsou  porušena
pravidla  jazyku. K  syntaktickým chybám  dochází dříve  než  je  program  vykonán.  Přehled
syntaktických chyb je k dispozici v originální nápovědě EN.
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3  Objekty Reliance

3.1  Objekty Reliance

Runtime moduly Reliance  rozšiřují základní jazyk  VBScript  o několik  objektů určených pro
práci s vizualizací.

Každý objekt obsahuje skupinu procedur a funkcí podobného zaměření:

  Objekt RAlm – práce s alarmy/událostmi

  Objekt RDb – práce s databázemi definovanými v projektu Reliance

  Objekt RDev – práce se stanicemi

  Objekt RError – práce s chybovými kódy vzniklými ve výše uvedených objektech

  Objekt RInet – práce s E-mailem

  Objekt RModem – práce s GSM modemy (SMS)

  Objekt RScr – práce se skripty definovanými v projektu Reliance

  Objekt RSys – pomocné procedury a funkce

  Objekt TTable – práce s databázovou tabulkou

  Objekt RTag – práce s proměnnými

  Objekt RUser – práce s uživateli a uživatelskými právy

  Objekt RWS – práce s datovými servery Reliance

Tyto objekty jsou při spuštění runtime modulu automaticky vytvořeny a iniciovány a není nutné
je vytvářet pomocí funkce  CreateObject. Pro  volání procedur a  funkcí těchto  objektů platí
syntaxe pro práci s vlastnostmi a metodami objektů.



224 Vykonávání skriptů ve vizualizaci

Reliance 4 – Skripty

3.2  Vykonávání skriptů ve vizualizaci

Skripty,  které  mají  být  spuštěny,  se  řadí  do  fronty  podle  jejich  priority  a  postupně  se
vykonávají. Jejich vykonávání běží na pozadí a neovlivňují tedy uživatelské rozhraní. Pokud
dojde  ve  skriptu k syntaktické  chybě, je  vykonávání skriptu přerušeno  a  je  spuštěn  další
skript  čekající  ve  frontě.  Pokud  dojde  k jiné  chybě  (např.  odkázání  se  na  neexistující
proměnnou ve vizualizaci) je vykonání skriptu přerušeno v závislosti na parametru Ukončit
skript při chybě (Reliance Design > Proj ekt > Možnosti > Skripty > Ostatní). Chyba vzniklá
při volání jakékoliv procedury nebo funkce objektů Reliance  je  uložena  do  objektu RError
v podobě chybového kódu. Tento kód je možné po každém volání testovat.
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3.3  Zpracování dat předaných do skriptů

Do skriptu může být předán parametr např. při kliknutí na komponentu. Pomocí parametru je
možné  identifikovat  z jakého  místa  vizualizace  (kliknutím na  jakou komponentu) byl skript
vyvolán. Parametrem může být jednoduché číslo, nebo složitější struktura. Pro zjištění hodnot
parametrů předaných do  skriptu se  používají funkce  RScr.GetCurrentScriptData  a  RScr.
GetCurrentScriptDataEx.
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3.4  Práce s globálními konstantami, proměnnými, procedurami a funkcemi

Aby  bylo  možné  pracovat  s konstantami,  proměnnými,  procedurami  a  funkcemi
deklarovanými v jiném skriptu, je  vyžadováno, aby před  jejich prvním voláním byl alespoň
jednou vykonán skript obsahující jejich deklaraci.

Tip

Deklarace společných (globálních) konstant, proměnných, procedur a funkcí je vhodné
umístit  do  jednoho  skriptu  a  u  tohoto  skriptu  zapnout  volbu  Spustit  při  inicializaci
podprocesu  (Reliance  Design  > Správci  >  Správce  skriptů  >  parametry  skriptu  >
záložka Upřesnit). Tím je zajištěno, že se tento skript vykoná dříve než ostatní skripty.
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3.5  Doporučení pro psaní skriptů

Pro zabránění chybám vzniklým při nesprávném zápisu proměnné (překlepu) je doporučeno
ve všech skriptech používat příkaz Option Explicit.

Funkce  MsgBox  a  InputBox  je  doporučeno  používat  pouze  pro  účely  ladění.  Po  dobu
zobrazení dialogu je totiž zastaveno vykonávání skriptu (čeká se na potvrzení dialogového
okna uživatelem) a tím pádem i dalších skriptů zařazených ve frontě (daného podprocesu).
Dalším důvodem, proč se vyhnout použití těchto funkcí je skutečnost, že skripty se vykonávají
na pozadí. To může mít za důsledek zobrazení tohoto dialogu na pozadí, aniž by se o tom
uživatel dozvěděl, a dojít tak k zastavení vykonávání skriptů. Při použití funkce MsgBox tomu
lze zabránit předáním konstanty vbSystemModal  jako druhého parametru, např. MsgBox
"Text zprávy", vbSystemModal. Dialog se zprávou potom zůstane vždy nahoře.
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3.6  Objekt RAlm

Objekt RAlm obsahuje procedury pro práci s alarmy/událostmi.

Procedury a funkce:

  Procedura RAlm.AckAlarm

  Procedura RAlm.AckAllAlarms

  Procedura RAlm.CreateAlarm

  Procedura RAlm.CurrentAlarms

  Procedura RAlm.CurrentAlarmsByDevice

  Procedura RAlm.CurrentAlarmsEx

  Procedura RAlm.DbAlarms

  Procedura RAlm.DbAlarmsByFilter

  Procedura RAlm.DbAlarmsByDevice

  Procedura RAlm.DbAlarmsEx

  Procedura RAlm.DisableDeviceAlarms

  Procedura RAlm.EnableDeviceAlarms

Ostatní:

  Konstanty typu alarmu/události

  Konstanty podmínky/stavu pro vyvolání alarmu/události

3.6.1  Procedura RAlm.AckAlarm

Kvituje (potvrzuje) zadaný alarm/událost.

Syntaxe

RAlm.AckAlarm DevName, AlmName: String

Argument Popis

DevName Název stanice.

AlmName Název alarmu/události.
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  Objekt RAlm

Příklad

' Kvitace alarmu/události PumpFailure ze stanice PLC1.

RAlm.AckAlarm "PLC1", "PumpFailure"

3.6.2  Procedura RAlm.AckAllAlarms

Kvituje (potvrzuje) všechny nekvitované alarmy/události.

Syntaxe

RAlm.AckAllAlarms

  Objekt RAlm

Příklad

If RTag.GetTagValue("System", "AckAlarms") Then

  ' Kvitace všech alarmů/událostí v závislosti na hodnotě

  ' proměnné AckAlarms ze stanice System.

  RAlm.AckAllAlarms

End If

3.6.3  Procedura RAlm.CreateAlarm

Vytvoří alarm se zadanými vlastnostmi.

Syntaxe

RAlm.CreateAlarm Type: Byte; Text, Comment: String; StartTime: DateTime; Save,
Show,  Print,  Ack,  ActivateWnd:  Bool;  AckRights:  Integer;  StartSound:  String;
StartScript, AckScript: Variant; RelatedWnd: Variant

Argument Popis

Type Typ alarmu/události (konstanty typu

alarmu/události).
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Argument Popis

Text Text alarmu/události.

Comment Komentář alarmu/události.

StartTime Datum a čas vzniku alarmu/události.

Save Zda se má alarm/událost uložit do

databáze.

Show Zda se má alarm/událost zobrazit

v seznamu aktuálních alarmů/událostí.

Print Zda se má alarm/událost online

vytisknout.

Ack Zda alarm/událost vyžaduje kvitaci

uživatelem.

ActivateWnd Zda se má aktivovat seznam aktuálních

alarmů/událostí (má význam jen tehdy,

pokud Show = True).

AckRights Přístupová práva vyžadovaná pro kvitaci

alarmu/události (má význam jen tehdy,

pokud Ack = True).

StartSound Název zvukového souboru, který se má

přehrát při vzniku alarmu/události.

StartScript Název nebo ID skriptu, který se má spustit

při vzniku alarmu/události.

AckScript Název nebo ID skriptu, který se má spustit

při kvitaci alarmu/události (má význam jen

tehdy, pokud Ack = True).
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Argument Popis

RelatedWnd Název nebo ID okna, které má být

sdruženo s tímto alarmem/událostí.

Poznámky

Alarm/Událost vytvořený pomocí této funkce neodpovídá alarmu/události definovanému
ve Správci stanic a není jej tedy možné distribuovat prostřednictvím síťového propojení
na jiné počítače (runtime moduly).

  Objekt RAlm

Příklad

Dim fso, drv, freesp

' Vytvoření objektu Scripting.FileSystemObject.

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

' Vrací objekt pro práci s diskovou jednotkou.

Set drv = fso.GetDrive(fso.GetDriveName("C:\"))

freesp =  drv.FreeSpace / 1024 ' Hodnota v kB.

If (freesp < 50000) Then       ' Na disku C: je méně než 50 MB volného místa.

  ' Vytvoření alarmu/události.

  RAlm.CreateAlarm 0, "Nedostatek místa na disku C", "", Now, True, True, False, True,

True, 0, "", , , ""

End If

Set fso = Nothing              ' Odstranění objektu.

Set drv = Nothing              ' Odstranění objektu.

3.6.4  Procedura RAlm.CurrentAlarms

Zobrazí seznam aktuálních (aktivních nebo nekvitovaných) alarmů/událostí.

Syntaxe

RAlm.CurrentAlarms

  Objekt RAlm
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Příklad

If RTag.GetTagValue("System", "ShowAlarms") Then

  ' Zobrazení seznamu aktuálních alarmů/událostí v závislosti

  ' na hodnotě proměnné ShowAlarms ze stanice System.

  RAlm.CurrentAlarms

End If

3.6.5  Procedura RAlm.CurrentAlarmsByDevice

Zobrazí  seznam  aktuálních  (aktivních  nebo  nekvitovaných)  alarmů/událostí  definovaných
v zadané stanici.

Syntaxe

RAlm.CurrentAlarmsByDevice Device: Variant

Argument Popis

Device Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

stanice.

  Objekt RAlm

Příklad

' Zobrazení seznamu aktuálních alarmů/událostí stanice PLC1.

RAlm.CurrentAlarmsByDevice "PLC1"

3.6.6  Procedura RAlm.CurrentAlarmsEx

Zobrazí seznam  aktuálních  (aktivních  nebo  nekvitovaných)  alarmů/událostí,  které  vyhovují
zadaným parametrům.
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Syntaxe

RAlm.CurrentAlarmsEx Device: Variant; AlmTypes, AlmGroups, Reserved: String;
From, Till: DateTime

Argument Popis

Device Název  nebo  ID  (jedinečný  identifikátor)
stanice.  Může  být  Empty,  pokud  se
argument nemá použít.

AlmTypes Seznam  názvů  typů  alarmů/událostí
oddělených čárkou. Může být "" nebo Empty
, pokud se argument nemá použít.

AlmGroups Seznam  názvů  skupin  alarmů/událostí
oddělených čárkou. Může být "" nebo Empty
, pokud se argument nemá použít.

Reserved Vyhrazeno pro budoucí použití.

From Počátek časového intervalu (v UTC) pro čas
vzniku  alarmů/událostí,  které  se  mají
zobrazit.  Může  být  Empty,  pokud  se
argument nemá použít.

Till Konec časového intervalu (v  UTC) pro  čas
vzniku  alarmů/událostí,  které  se  mají
zobrazit.  Může  být  Empty,  pokud  se
argument nemá použít.

  Objekt RAlm

Příklad

Dim UserName, AlarmGroups

' Nějaký uživatel je přihlášen.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Zjištění seznamu skupin alarmů/událostí pro momentálně přihlášeného uživatele.

  AlarmGroups = RUser.GetUserAlarmGroups(UserName)

  ' Zobrazení seznamu aktuálních alarmů/událostí v závislosti na hodnotě AlarmGroups.

  RAlm.CurrentAlarmsEx Empty, "", AlarmGroups, "", Empty, Empty

End If
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3.6.7  Procedura RAlm.DbAlarms

Vyvolá okno se seznamem všech alarmů/událostí uložených v databázi.

Syntaxe

RAlm.DbAlarms Unused: Integer

Argument Popis

Unused Hodnota se již nepoužívá.

Poznámky

Pokud byl v seznamu alarmů/událostí před voláním procedury nastaven nějaký filtr, pak
je tento filtr zrušen.

  Objekt RAlm

Příklad

RAlm.DbAlarms 0 ' Zobrazení seznamu všech archivovaných alarmů/událostí

3.6.8  Procedura RAlm.DbAlarmsByFilter

Vyvolá  okno  se  seznamem  alarmů/událostí uložených v databázi.  Zobrazeny  jsou  pouze
alarmy/události, které vyhovují zadanému filtru.

Syntaxe

RAlm.DbAlarmsByFilter Unused: Integer; FilterName: String

Argument Popis

Unused Hodnota se již nepoužívá.

FilterNam

e

Název filtru, který se má použít pro filtraci.
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Poznámky

Pokud byl v seznamu alarmů/událostí před voláním procedury nastaven nějaký filtr, pak
je tento filtr zrušen. Filtry lze vytvářet v runtime modulu pomocí Editoru filtru vyvolaného
z prohlížeče  archivovaných alarmů/událostí.  Filtry  se  ukládají do  uživatelských  profilů
projektu. Seznam dostupných filtrů je tedy závislý na momentálně přihlášeném uživateli.
Pokud  není  zadaný  filtr  nalezen  v  profilu  momentálně  přihlášeného  uživatele,  je
prohledán seznam  filtrů  v  profilu  Default.  Pokud  není nalezen ani  v  profilu  Default,
seznam alarmů/událostí nebude zobrazen.

  Objekt RAlm

Příklad

' Zobrazení seznamu archivovaných alarmů/událostí, které vyhovují filtru s názvem "PC1".

RAlm.DbAlarmsByFilter 0, "PC1"

3.6.9  Procedura RAlm.DbAlarmsByDevice

Vyvolá  okno  se  seznamem  alarmů/událostí uložených v databázi.  Zobrazeny  jsou  pouze
alarmy/události zadané stanice.

Syntaxe

RAlm.DbAlarmsByDevice Unused: Integer; Device: Variant

Argument Popis

Unused Hodnota se již nepoužívá.

Device Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

stanice.

Poznámky

Pokud byl v seznamu alarmů/událostí před voláním procedury nastaven nějaký filtr, pak
je tento filtr zrušen.

  Objekt RAlm
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Příklad

' Zobrazení seznamu archivovaných alarmů/událostí stanice PLC1.

RAlm.DbAlarmsByDevice 0, "PLC1"

3.6.10  Procedura RAlm.DbAlarmsEx

Vyvolá  okno  se  seznamem  alarmů/událostí uložených v databázi.  Zobrazeny  jsou  pouze
alarmy/události, které vyhovují zadaným parametrům.

Syntaxe

RAlm.DbAlarmsEx Device: Variant; AlmTypes, Reserved, FilterName: String; From
, Till: DateTime

Argument Popis

Device Název  nebo  ID  (jedinečný  identifikátor)
stanice.  Může  být  Empty,  pokud  se
argument nemá použít.

AlmTypes Seznam  názvů  typů  alarmů/událostí
oddělených čárkou. Může být "" nebo Empty
, pokud se argument nemá použít.

Reserved Vyhrazeno pro budoucí použití.

FilterName Název filtru, který se má použít pro filtraci.

Může být "" nebo Empty, pokud se

argument nemá použít. 

From Počátek časového intervalu (v UTC) pro čas
vzniku  alarmů/událostí,  které  se  mají
zobrazit.  Může  být  Empty,  pokud  se
argument nemá použít.

Till Konec časového intervalu (v  UTC) pro  čas
vzniku  alarmů/událostí,  které  se  mají
zobrazit.  Může  být  Empty,  pokud  se
argument nemá použít.

  Objekt RAlm
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Příklad

' Zobrazení seznamu archivovaných alarmů/událostí typu Limit_Hi a Limit_HiHi.

RAlm.DbAlarmsEx Empty, "Limit_Hi,Limit_HiHi", "", "", Empty, Empty

3.6.11  Procedura RAlm.DisableDeviceAlarms

Zakáže všechny alarmy/události zadaného typu v zadané stanici.

Syntaxe

RAlm.DisableDeviceAlarms Type: Byte; Device: Variant

Argument Popis

Type Typ alarmu/události (konstanty typu

alarmu/události).

Device Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

stanice.

 

Poznámky

Povolit alarmy/události je možné pomocí procedury RAlm.EnableDeviceAlarms.

  Objekt RAlm

Příklad

' Zakázání všech alarmů/událostí ve stanici PLC1.

RAlm.DisableDeviceAlarms -1, "PLC1"
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3.6.12  Procedura RAlm.EnableDeviceAlarms

Povolí všechna alarmy/události zadaného typu v zadané stanici.

Syntaxe

RAlm.EnableDeviceAlarms Type: Byte; Device: Variant

Argument Popis

Type Typ alarmu/události (konstanty typu

alarmu/události).

Device Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

stanice.

 

Poznámky

Zakázat alarmy/události je možné pomocí procedury RAlm.DisableDeviceAlarms.

  Objekt RAlm

Příklad

' Povolení všech alarmů/událostí ve stanici PLC1.

RAlm.EnableDeviceAlarms -1, "PLC1"

3.6.13  Konstanty typu alarmu/události

 

Hodnota Význam

0 Porucha.

1 Povel.

2 Systémové hlášení.

-1 Zahrnuje všechny výše uvedené typy.
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  Objekt RAlm

3.6.14  Konstanty podmínky/stavu pro vyvolání alarmu/události

Přehled podmínek/stavů, které mohou vyvolat alarm/událost.

Hodnota Význam

10 Změna hodnoty proměnné (libovolná).

11 Změna hodnoty proměnné (přírůstek).

12 Změna hodnoty proměnné (pokles).

20 Náběžná hrana binární proměnné.

21 Sestupná hrana binární proměnné.

30 Překročení horní kritické meze proměnné.

31 Překročení horní varovné meze proměnné.

32 Podkročení dolní varovné meze proměnné.

33 Podkročení dolní kritické meze proměnné.

40 Hodnota proměnné v rozsahu.

 

  Objekt RAlm
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3.7  Objekt RDb

Objekt RDb obsahuje procedury a funkce pro práci s historickými daty z vizualizace, které
jsou  ukládány  runtime  moduly  do  databází.  Objekt  umožňuje  získávat  hodnotu  zadané
položky v daném čase, statistické informace o zadané položce v určitém časovém období a
nebo získat odkaz na objekt TTable pro práci s databázovou tabulkou.

Procedury a funkce:

  Procedura RDb.AppendRecord

  Funkce RDb.CreateTableObject

  Funkce RDb.GetTagHistValue

  Procedura RDb.GetTagStatistics

3.7.1  Procedura RDb.AppendRecord

Přidá novou větu do zadané databáze.

Syntaxe

RDb.AppendRecord Database: Variant

Argument Popis

Database Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

databáze.

 

Poznámky

Pro správnou funkci je nutné, aby parametr Vzorkování u zadané databáze byl nastaven
na hodnotu Řízené ze skriptů.

  Objekt RDb

Příklad

Const c_ArrayLen = 5

  ' Počet prvků proměnné typu pole

Dim ArrayIndex
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  ' Index prvku proměnné typu pole

For ArrayIndex = 0 To c_ArrayLen - 1

  RTag.SetTagValue "System", "TimeStamp", RTag.GetTagElementValue("PLC1", "TimeStamp_Arr"

,

    ArrayIndex)

  RTag.SetTagValue "System", "Pressure1", RTag.GetTagElementValue("PLC1", "Pressure1_Arr"

,

    ArrayIndex)

  RTag.SetTagValue "System", "Pressure2", RTag.GetTagElementValue("PLC1", "Pressure2_Arr"

,

    ArrayIndex)

  RDb.AppendRecord "Pressures"

Next

3.7.2  Funkce RDb.CreateTableObject

Vytvoří nový objekt pro práci s databázovou tabulkou – TTable.

Syntaxe

RDb.CreateTableObject: TTable

Návratové hodnoty

Proměnná obsahující odkaz na databázovou tabulku (TTable).

Poznámky

Pro  přístup  k proměnným,  procedurám  a  funkcím  objektu  platí  syntaxe  pro  práci
s vlastnostmi  a  metodami  objektů.  Pro  deklaraci  proměnné,  do  níž  bude  předána
návratová  hodnota,  je  nutné  použít  příkaz  Set.  Po  ukončení  práce  s objektem
databázové  tabulky je  nutné  zrušit  odkaz  proměnné  na  objekt,  aby  mohl  být  objekt
uvolněn z paměti. Odkaz se odstraní přiřazením konstanty Nothing do proměnné.

  Objekt RDb

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.
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  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.

3.7.3  Funkce RDb.GetTagHistValue

Vrací hodnotu zadané proměnné v zadaném času s možností tolerance z archivní databáze.

Syntaxe

RDb.GetTagHistValue(DevName, TagName, DbName: String; ValTime, Tolerance:
DateTime; ByRef RecTime: DateTime; ByRef Error: Variant): Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název archivované proměnné.

DbName Název archivní databáze, která se bude prohledávat.

ValTime Datum a čas hledané hodnoty.

Tolerance Tolerance argumentu ValTime.

RecTime Datum a čas nalezené hodnoty.

Error Chybový kód funkce (Přehled chybových kódů objektů

Reliance).

 

Návratové hodnoty

Hodnota nalezené proměnné.
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Poznámky

Funkce vyhledává hodnoty i v archivních tabulkách (po databázové otočce). Funkce se
pokusí vyhledat archivní hodnotu proměnné v intervalu od (ValTime –  Tolerance) do (
ValTime + Tolerance) co nejblíže k hodnotě ValTime. Při použití je vhodné kontrolovat
hodnotu předanou do argumentu Error, která informuje o výsledku provedení funkce.

  Objekt RDb

Příklad

Dim Value, ValTime, Tolerance, RecTime, Error, Text

ValTime = Date + TimeSerial(6, 0, 0) ' Dnes, 6 hodin ráno.

Tolerance = TimeSerial(0, 5, 0)      ' Tolerance hodnoty +/- 5 minut.

' Nalezení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1

' v databázi Teploty.

Value = RDb.GetTagHistValue("PLC1", "Teplota", "Teploty", ValTime, Tolerance, RecTime,

Error)

If Error = 0 Then

  Text = "Hodnota ze: " + CStr(RecTime) + " je: " + CStr(Value) + "."

Else

  Text = "Chyba (kód " + CStr(Error) + ")."

End If

' Uložení informace o výsledku funkce

' do proměnné Displej ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "Displej", Text

3.7.4  Procedura RDb.GetTagStatistics

Poskytuje statistické informace o archivované proměnné v zadaném časovém intervalu.

Syntaxe

RDb.GetTagStatistics(DevName, TagName, DbName: String; From, Till: DateTime;
ByRef Min, Max, Sum, Ave, Count, Error: Variant)

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název archivované proměnné.
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Argument Popis

DbName Název archivní databáze, která se bude prohledávat.

From Počátek časového intervalu pro výpočet statistických

informací o proměnné.

Till Konec časového intervalu pro výpočet statistických

informací o proměnné.

Min Mimimální hodnota proměnné v zadaném časovém

intervalu.

Max Maximální hodnota proměnné v zadaném časovém

intervalu.

Sum Součet hodnot proměnný v zadaném časovém

intervalu.

Ave Průměrná hodnota proměnné v zadaném časovém

intervalu.

Count Počet hodnot v zadaném časovém intervalu.

Error Chybový kód funkce (Přehled chybových kódů objektů

bových kódů objektů Reliance).

 

Poznámky

Procedura  vyhledává  a  zpracovává  hodnoty i v  archivních tabulkách (po  databázové
otočce). Procedura se pokusí vyhledat a zpracovat archivní hodnoty v intervalu od From
do Till. Při použití je vhodné kontrolovat hodnotu předanou do argumentu Error, která
informuje o výsledku provedení procedury.

  Objekt RDb

Příklad

Dim Value, From, Till, AMin, AMax, ASum, AAve, ACount, Error, Text
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From = Date + TimeSerial(6, 0, 0) ' Od: dnes 6 hodin ráno.

Till = Date + TimeSerial(7, 0, 0) ' Do: dnes 7 hodin ráno.

' Zjištění statistických informací o proměnné Teplota

' ze stanice PLC1 v databázi Teploty.

Value = RDb.GetTagStatistics("Kotelna", "Teplota", "Teploty", From, Till, AMin, AMax,

ASum, AAve, ACount, Error)

If Error = 0 Then

  Text = "Mimimum: " + CStr(AMin) + " Maximum: " + CStr(AMax) + " Součet: " + CStr(ASum)
+ " Průměr: " + CStr(AAve) + " Počet hodnot: " + CStr(ACount) + "."

Else

  Text = "Chyba (kód " + CStr(Error) + ")."

End If

' Uložení informace o výsledku procedury

' do proměnné Displej ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "Displej", Text
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3.8  Objekt RDev

Objekt RDev obsahuje procedury a funkce pro práci se stanicemi.

Procedury a funkce:

  Procedura RDev.ConnectToCommDriver

  Procedura RDev.SendCustomData

  Procedura RDev.ReceiveCustomDataReply

3.8.1  Procedura RDev.ConnectToCommDriver

Připojí runtime modul k zadanému komunikačnímu driveru.

Syntaxe

RDev.ConnectToCommDriver ProgID: String; Computer: Variant

Argument Popis

ProgID Jedinečný identifikátor (tak, jak je

uveden v registrační databázi Windows)

COM rozhraní komunikačního driveru.

Computer Název nebo ID (tak, jak je definováno ve

vizualizačním projektu) počítače, na

kterém je nebo má být spuštěn

komunikační driver. Hodnota "" znamená

lokální počítač (tj. počítač, na kterém je

spuštěn runtime modul).

 

Poznámky

Tuto proceduru je možné použít pro znovupřipojení runtime modulu ke komunikačnímu
driveru  (např.  jestliže  byl  driver  ukončen  a  nemohl  být  automaticky  znovu  spuštěn
runtime modulem).
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  Objekt RDev

Příklad

' Připojení runtime modulu k Teco OPC Serveru na lokálním počítači.

RDev.ConnectToCommDriver "TECO.DA2", ""

3.8.2  Procedura RDev.SendCustomData

Odešle uživatelská data stanici (stanicím) prostřednictvím zadaného komunikačního driveru.

Syntaxe

RDev.SendCustomData ProgID: String, Computer: Variant, Params: Variant, Data:
Variant

Argument Popis

ProgID Jedinečný identifikátor (tak, jak je

uveden v registrační databázi Windows)

COM rozhraní komunikačního driveru.

Computer Název nebo ID (tak, jak je definováno ve

vizualizačním projektu) počítače.

Hodnota "" znamená lokální počítač (tj.

počítač, na kterém je spuštěn runtime

modul).

Params Parametry komunikace.

Data Odesílaná data.

 

Poznámky

Tuto proceduru je možné použít k odeslání uživatelsky definované komunikační zprávy.
Zpráva  je  zařazena  do  fronty  komunikačních  paketů  generovaných  komunikačním
driverem automaticky a odeslána.

  Objekt RDev
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Příklad

dim Params

' Prvni parametr je cíl, kam se komunikační paket má poslat. 1 - do komunikačního kanálu,

2 - do stanice. (podporován pouze kód 2 - stanice)

' Druhý parametr je ID kanálu nebo stanice, podle hodnoty prvního parametru. V tomto

příkladu ID stanice.

Params = array(2,2)   

' Odeslání uživatelsky definovaného komunikačního paketu do stanice Sauter.

RDev.SendCustomData "R_DrvSauter.dll","",Params,"P00101N/"

3.8.3  Procedura RDev.ReceiveCustomDataReply

Přijme odpověď na uživatelská data odeslaná stanici (stanicím) prostřednictvím zadaného
komunikačního driveru.

Syntaxe

RDev.ReceiveCustomDataReply ProgID: String, Computer: Variant, Params:
Variant, ByRef DataReply: Variant

Argument Popis

ProgID Jedinečný identifikátor (tak, jak je

uveden v registrační databázi Windows)

COM rozhraní komunikačního driveru.

Computer Název nebo ID (tak, jak je definováno ve

vizualizačním projektu) počítače.

Hodnota "" znamená lokální počítač (tj.

počítač, na kterém je spuštěn runtime

modul).

Params Parametry komunikace.

DataReply Odpověď na data, předáváno odkazem.
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Poznámky

Tuto proceduru je možné použít k příjetí odpovědi na odeslanou uživatelsky definovanou
komunikační zprávu. Přijatá data lze zpracovávat jako pole bytů nebo textový řetězec.

  Objekt RDev

Příklad

dim Params, Data

' Prvni parametr je zdroj, odkud se komunikační paket má přijmout. 1 - z komunikačního

kanálu, 2 - ze stanice. (podporován pouze kód 2 - stanice)

' Druhý parametr je ID kanálu nebo stanice, podle hodnoty prvního parametru. V tomto

příkladu ID stanice.

Params = array(2,2)   

' Přijetí odpovědi na uživatelsky definovaný komunikační paket odeslaný do stanice

Sauter.

RDev.ReceiveCustomDataReply "R_DrvSauter.dll","",Params,Data



250 Objekt RError

Reliance 4 – Skripty

3.9  Objekt RError

Tento  objekt  obsahuje  informaci  o chybě  vniklé  při  posledním  volání jakékoliv  vlastnosti,
procedury nebo funkce objektů Reliance s výjimkou objektu RError. Pomocí vlastností tohoto
objektu  je  možné  přistupovat  k informaci  o chybě  (chybovém  kódu)  a  jejímu  textovému
popisu.

Vlastnosti:

  Vlastnost RError.Code

  Vlastnost RError.Description

Ostatní:

  Přehled chybových kódů objektů Reliance

3.9.1  Vlastnost RError.Code

Určuje  celočíselný kód  chyby posledního  volání procedury  nebo  funkce  objektů  Reliance
s výjimkou objektu RError.

Syntaxe

RError.Code: Integer

Poznámky

Vlastnost je určená pouze pro čtení.

Hodnota Význam

0 Poslední volání bylo úspěšné.

>0 Kód vzniklé chyby (Přehled chybových kódů

objektů Reliance).

 

  Objekt RError

Příklad

If RError.Code > 0 Then
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  ' Uložení chybového hlášení do proměnné Displej ze stanice System.

  RTag.SetTagValue "System", "Displej", RError.Description

End If

3.9.2  Vlastnost RError.Description

Určuje  textový  popis  chyby  posledního  volání  procedury  nebo  funkce  objektů  Reliance
s výjimkou objektu RError.

Syntaxe

RError.Description: String

Poznámky

Vlastnost je určená pouze pro čtení. Přehled chybových kódů objektů Reliance

  Objekt RError

Příklad

If RError.Code > 0 Then

  ' Uložení chybového hlášení do proměnné Displej ze stanice System.

  RTag.SetTagValue "System", "Displej", RError.Description

End If

3.9.2.1  Přehled chybových kódů objektů Reliance

Společné chybové kódy

Kód (RError.

Code)

Textový popis – 

RError.Description

Vysvětlení

0 Success. Úspěšné provedení přístupu

k vlastnosti nebo volání procedury

nebo funkce.

1 Unknown error. Neznámá chyba (chyba v místě,

kde se vznik chyby očekává, ale
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Kód (RError.

Code)

Textový popis – 

RError.Description

Vysvětlení

není možné přesně zjistit, k jaké

chybě došlo).

2 Unexpected error. Neočekávaná chyba (např. při

volání funkce RDb.

GetTagHistValue).

3 Service is not

supported.

Služba není podporována.

100 Device not found. Stanice nebyla nalezena – název

stanice není správně zadán nebo

stanice není připojena k počítači,

na kterém se skript spouští.

101 Tag not found. Proměnná nebyla nalezena –

název proměnné není správně

zadán.

102 Database not found. Databáze nebyla nalezena –

název databáze není správně

zadán nebo databáze není

připojena k počítači, na kterém se

skript spouští.

500 Cannot create

directory.

Nelze vytvořit adresář.

 

  Objekt RError
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Chybové kódy metod objektu TTable

Kód – RError.

Code

Textový popis – 

RError.Description

Vysvětlení

10001 Tag not included in

database definition.

Databázová položka odpovídající

zadané proměnné není

obsažena v definici databáze.

10002 Missing database

name.

Nebyla nastavena vlastnost 

DatabaseName.

10003 Missing archive

name.

Nebyla nastavena vlastnost 

ArchiveName.

10010 Table does not exist. Tabulka neexistuje.

10011 Table already exists. Tabulka již existuje.

10012 Table not active. Tabulka není otevřená.

10013 Table not in edit or

insert mode.

Tabulka není v režimu Edit nebo

Insert.

10014 Table is busy. K tabulce přistupuje jiný

program.

10015 Cannot open table. Nepodařilo se otevřít tabulku.

10016 TTable object does

not support working

with SQL databases.

Objekt TTable neumožňuje

pracovat s tabulkami v SQL

databázi.

10030 Field not found in

table.

Databázová položka nebyla

nalezena v tabulce, i když je

obsažena v definici databáze.

10031 Invalid field value. Neplatná hodnota databázové
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Kód – RError.

Code

Textový popis – 

RError.Description

Vysvětlení

položky (při čtení hodnoty

položky).

10032 Invalid value for field. Neplatná hodnota databázové

položky (při zápisu hodnoty

položky).

 

  Objekt TTable

Chybové kódy metod objektu RTag

Kód – RError.

Code

Textový popis -

RError.Description

Vysvětlení

11001 Invalid tag value. Neplatná hodnota proměnné

(např. protože proměnná ještě

nebyla vyčtena ovladačem

stanice).

11002 Incorrect tag type. Nesprávný typ proměnné (např.

voláním funkce RTag.

GetTagValue nelze získat

hodnotu proměnné typu pole).

11003 Cannot send

commands.

Nelze povelovat (např. protože

vizualizace je spuštěna

v nahlížecí verzi runtime modulu).

11004 Cannot assign value

to tag.

Proměnné nelze přiřadit hodnotu

typu OleVariant.

11005 Array tag type Procedura nebo funkce vyžaduje
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Kód – RError.

Code

Textový popis -

RError.Description

Vysvětlení

required. proměnnou typu pole.

11006 Non-array tag type

required.

Procedura nebo funkce vyžaduje

proměnnou, která není typu pole.

11007 Incompatible tag

types.

Nekompatibilní typy proměnných

(např. při volání procedury RTag.

MoveTagValue).

11008 Unsupported tag

type.

Nepodporovaný typ proměnné.

11009 Cannot determine

tag value.

Hodnotu proměnné nelze zjistit.

11010 Array index out of

bounds.

Zadaný index proměnné typu

pole je mimo meze (např. při

volání procedury RTag.

MoveTagElementValues).

11011 Element count out of

bounds.

Zadaný počet prvků přesahuje

velikost pole (např. při volání

procedury RTag.

MoveTagElementValues).

11012 Zero elements to

move.

Zadaný počet prvků je nulový

(např. při volání procedury RTag.

MoveTagElementValues).

11013 Device driver not

available.

Ovladač stanice není k dispozici.

11014 Device not currently Není navázáno spojení se stanicí
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Kód – RError.

Code

Textový popis -

RError.Description

Vysvětlení

connected. (např. protože není navázáno

síťové spojení s počítačem typu

server).

 

  Objekt RTag

Chybové kódy metod objektu RSys

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

12001 Window not found. Okno projektu nebylo nalezeno

(např. při volání procedury RSys.

ActivateWindow).

12002 Application name

cannot be empty.

Název souboru aplikace nemůže

být prázdný (např. při volání

procedury RSys.ExecApp).

12003 Sound file name

cannot be empty.

Název zvukového souboru

nemůže být prázdný (např. při

volání procedury RSys.

PlaySound).

12010 File does not exist. Soubor neexistuje.

12011 Source file does not

exist.

Zdrojový soubor neexistuje.

12012 Destination file

already exists.

Cílový soubor již existuje.

12013 Cannot copy a file to Název zdrojového a cílového
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Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

itself. souboru je shodný – nelze

kopírovat.

 

  Objekt RSys

Chybové kódy metod objektu RDb

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

13001 Database does not

exist.

Žádná z tabulek zadané

databáze neexistuje (aktuální ani

archivní).

13002 Tag not stored in

database.

Proměnná nebyla nalezena

v žádné z tabulek zadané

databáze (proměnná se

neukládá do zadané databáze).

13003 Incorrect tag type. Nesprávný typ proměnné (např.

typ řetězec při volání procedury 

RDb.GetTagStatistics).

13004 Cannot open

database.

Nepodařilo se otevřít žádnou

z tabulek zadané databáze.

13005 No data available. V zadaném časovém rozsahu

nejsou žádná data.

 

  Objekt RDb
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Chybové kódy metod objektu RScr

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

14001 Script not found. Skript nebyl nalezen.

 

  Objekt RScr

Chybové kódy metod objektu RUser

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

15001 User not found. Uživatel nebyl nalezen.

15002 No user logged on. Žádný uživatel momentálně není

přihlášen.

15003 Invalid security level. Zadané hodnotě neodpovídá

žádné přístupové právo.

 

  Objekt RUser

Chybové kódy metod objektu RAlm

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

16001 Invalid alarm type. Neplatný typ alarmu/události

(hodnota není v rozsahu 0..2).

 

  Objekt RAlm
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Chybové kódy metod objektu RInet

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

17001 Error initializing

SMTP.

Chyba při inicializaci SMTP.

17002 Incomplete SMTP

configuration.

Neúplné nastavení parametrů

SMTP.

17003 Error connecting to

SMTP server.

Chyba při navazování spojení se

SMTP serverem.

17004 Error sending E-mail. Chyba při odesílání E-mailové

zprávy.

 

  Objekt RInet

Chybové kódy metod objektu RModem

Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

18001 SMS driver not

initialized.

Ovladač GSM zařízení nebyl

inicializován.

18002 Error sending SMS. Chyba při odesílání SMS zprávy.

18003 Error dialing phone

number.

Chyba při vytáčení telefonního

čísla.

18004 SMS not found. Zadaná SMS zpráva nebyla

nalezena ovladačem GSM

zařízení.

18005 Error sending AT Chyba při odesílání AT příkazu.
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Kód RError.

Code

Textový popis 

RError.Description

Vysvětlení

command.

 

  Objekt RModem
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3.10  Objekt RInet

Obsahuje  procedury  a  funkce  pro  odesílání  E-mailových  zpráv.  Je  nutné  mít  zadané
parametry SMTP server, Číslo portu, Timeout připoj ení a Adresa odesílatele na záložce E-
mail u počítače ve Správci struktury proj ektu.

Procedury a funkce:

  Funkce RInet.SendMail

3.10.1  Funkce RInet.SendMail

Odešle E-mailovou zprávu.

Syntaxe

RInet.SendMail(DestAddress, Subj ect, Text, FileName: String): Boolean

Argument Popis

DestAddress Seznam adres příjemců oddělených

středníkem.

Subj ect Předmět zprávy.

Text Text zprávy.

FileName Seznam souborů oddělených středníkem,

které se mají odeslat jako příloha zprávy.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Zpráva byla odeslána.

False Při odesílání došlo k chybě (informace o chybě

se uloží do databáze alarmů/událostí).
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Poznámky

V případě, že zpráva nemá mít žádné přílohy, se jako poslední argument předá prázdný
řetězec "".

  Objekt RInet

Příklad

' Odeslání dvou souborů na adresu reliance@hotmail.com.

If RInet.SendMail("reliance@hotmail.com", "Pozdrav", "Test funkce SendMail.", "C:

\Data\Data1.txt;C:\Data\Data2.txt") Then

  ' Informace o výsledku funkce se uloží do proměnné Displej ze stanice System.

  RTag.SetTagValue "System", "Displej", "Zpráva odeslána"

End If
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3.11  Objekt RModem

Objekt RModem obsahuje procedury a funkce pro práci s GSM modemy. Umožňuje odesílat
a přijímat SMS zpárvy pomocí GSM modemu připojeného k počítači. Je nutné mít aktivován
parametr  Spustit  ovladač  pro  SMS,  zvolen  Typ  GSM  zařízení,  vyplněny  Parametry
komunikace a zadané Číslo servisního centra SMS na záložce SMS u počítače ve Správci
struktury proj ektu.

Procedury a funkce:

  Funkce RModem.GSMGetSMSStatus

  Funkce RModem.GSMSendSMS

  Funkce RModem.GSMSendSMSEx

Ostatní:

  Přehled chybových kódů (CMS) podle standardu GSM 07.05

3.11.1  Funkce RModem.GSMSendATCommand

Odešle zadaný AT příkaz do GSM modemu.

Syntaxe

RModem.GSMSendATCommand(Command: String): Boolean

Argument Popis

Command AT příkaz

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True AT příkaz byl zařazen do fronty.

False Došlo k chybě.
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Poznámky

Při použití této funkce se AT příkaz pouze zařadí do fronty v SMS driveru. Odeslání AT
příkazu  do  GSM  modemu  provede  SMS  driver  jakmile  budou  veškeré  předchozí
požadavky ve frontě vyřízeny.

  Objekt RModem

Příklad

Dim SCNumber, ATCommand

' Číslo servisního centra je uloženo v proměnné SCNumber ve stanici System.

SCNumber = RTag.GetTagValue("System", "SCNumber")

ATCommand = "AT+CSCA=""" & SCNumber & """"

If RModem.GSMSendATCommand(ATCommand) Then

  ' ...

End If
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3.11.2  Funkce RModem.GSMGetSMSStatus

Vrací status odesílané zprávy na základě jedinečného identifikátoru.

Syntaxe

RModem.GSMGetSMSStatus(ID: Integer; ByRef Text, PhoneNumber, Status,
ErrorCode: Variant): Boolean

Argument Popis

ID Jedinečný identifikátor odesílané SMS zprávy

získaný při odesílání pomocí funkce RModem.

GSMSendSMSEx.

Text Text odesílané zprávy.

PhoneNumber Telefonní číslo příjemce.

Status Status odesílané zprávy (viz následující tabulka).

ErrorCode Chybový kód při odesílaní zprávy (Přehled

chybových kódů (CMS) pro GSM 07.05).

 

Hodnota Význam

0 Zpráva čeká ve frontě.

1 Zpráva byla úspěšně odeslána.

2 Chyba při odesílání SMS zprávy. Chybový kód je

předán do proměnné ErrorCode.

3 Status SMS zprávy není k dispozici.

 



266 Objekt RModem

Reliance 4 – Skripty

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Status SMS zprávy je k dispozici.

False Status SMS zprávy není k dispozici.

 

  Objekt RModem

Příklad

Dim PhoneNumber, Text, Status, ErrCode, ID

' Identifikátor poslední odesílané zprávy je

' uložen v proměnné LastSMSID ve stanici System.

ID = RTag.GetTagValue("System", "LastSMSID")

' Zjištení informací o odesílané SMS zprávě.

RModem.GSMGetSMSStatus ID, Text, PhoneNumber, Status, ErrCode

' Nastavení statusu SMS zprávy

' do proměnné LastSMSStatus ve stanici System.

RTag.SetTagValue "System", "LastSMSStatus", Status

' Nastavení chybového kódu SMS zprávy

' do proměnné LastSMSErrCode ve stanici System.

RTag.SetTagValue "System", "LastSMSErrCode", ErrCode

3.11.3  Funkce RModem.GSMSendSMS

Odešle SMS zprávu na zadané telefonní číslo.

Syntaxe

RModem.GSMSendSMS(PhoneNumber, Text: String): Boolean

Argument Popis

PhoneNumbe

r

Telefonní číslo příjemce.

Text Text SMS zprávy.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True SMS zpráva byla zakódována a zařazena do

fronty.

False Došlo k chybě.

 

Poznámky

Při  použití této  funkce  se  SMS  zpráva  pouze  zařadí do  fronty  v SMS  driveru.  Není
možné  získat  žádnou informaci  o výsledku  jejího  odeslání.  Pokud  je  tato  informace
vyžadována, je nutné pro odesílání SMS zprávy použít funkci GSMSendSMSEx.

  Objekt RModem

Příklad

Dim PhoneNumber, Text

' Telefonní číslo je uloženo v proměnné Number ve stanici System.

PhoneNumber = RTag.GetTagValue("System", "Number")

' Text SMS zprávy je uložen v proměnné Text ve stanici System.

Text = RTag.GetTagValue("System", "Text")

If RModem.GSMSendSMS(PhoneNumber, Text) Then

  ' ...

End If

3.11.4  Funkce RModem.GSMSendSMSEx

Odešle SMS zprávu na zadané telefonní číslo. Funkce předává jedinečný kód SMS zprávy
určený pro zjištění statusu (informace o výsledku odeslání) SMS zprávy.
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Syntaxe

RModem.GSMSendSMSEx(PhoneNumber, Text: String; ByRef ID: Integer):
Boolean

Argument Popis

PhoneNumbe

r

Telefonní číslo příjemce.

Text Text SMS zprávy.

ID Jedinečný identifikátor zprávy.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True SMS zpráva byla zakódována a zařazena do

fronty.

False Došlo k chybě.

 

Poznámky

Při použití této funkce se SMS zpráva zařadí do fronty v ovladači SMS, do argumentu ID
je  předán jedinečný identifikátor SMS  zprávy v rámci  spuštění ovladače  SMS  (resp.
celé  vizualizace).  Tento  identifikátor  je  určen  pro  testování  statusu  (informace
o výsledku odeslání) zprávy  pomocí funkce  RModem.GSMGetSMSStatus.  Informace
o statusu  odesílaných zpráv  jsou  v ovladači  SMS  uchovávány  podle  jeho  nastavení
(výchozí hodnota je 24 hodin).

  Objekt RModem

Příklad

Dim PhoneNumber, Text, ID

' Telefonní číslo je uloženo v proměnné Number ve stanici System.

PhoneNumber = RTag.GetTagValue("System", "Number")

' Text zprávy je uložen v proměnné Text ve stanici System.
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Text = RTag.GetTagValue("System", "Text")

If RModem.GSMSendSMSEx(PhoneNumber, Text, ID) Then

  ' Uložení ID odeslané zprávy z důvodu dalšího testování

  ' pomocí funkce RModem.GSMGetSMSStatus.

  RTag.SetTagValue "System", "LastSMSID", ID

End If

3.11.5  Přehled chybových kódů (CMS) podle standardu GSM 07.05

Kód Význam

1 Unassigned (unallocated) number.

8 Operator determined barring.

10 Call barred.

21 Short message transfer rejected.

27 Destination out of service.

28 Unidentified subscriber.

29 Facility rejected.

30 Unknown subscriber.

38 Network out of order.

41 Temporary failure.

42 Congestion.

47 Resources unavailable, unspecified.

50 Requested facility not subscribed.

69 Requested facility not implemented.

81 Invalid short message transfer reference value.

95 Invalid message, unspecified.
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Kód Význam

96 Invalid mandatory information.

97 Message type non-existent or not implemented.

98 Message not compatible with short message protocol

state.

99 Information element non-existent or not implemented.

111 Protocol error, unspecified.

127 Interworking, unspecified.

128 Telematic interworking not supported.

129 Short message Type 0 not supported.

130 Cannot replace short message.

143 Unspecified TP-PID error.

144 Data coding scheme (alphabet) not supported.

145 Message class not supported.

159 Unspecified TP-DCS error.

160 Command cannot be actioned.

161 Command unsupported.

175 Unspecified TP-Command error.

176 TPDU not supported.

192 SC busy.

193 No SC subscription.

194 SC system failure.
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Kód Význam

195 Invalid SME address.

196 Destination SME barred.

197 SM Rejected-Duplicate SM.

198 TP-VPF not supported.

199 TP-VP not supported.

208 D0 SIM SMS storage full.

209 No SMS storage capability in SIM.

210 Error in MS.

211 Memory Capacity Exceeded.

212 SIM Application Toolkit Busy.

213 SIM data download error.

255 Unspecified error cause.

300 ME failure.

301 SMS service of ME reserved.

302 Operation not allowed.

303 Operation not supported.

304 Invalid PDU mode parameter.

305 Invalid text mode parameter.

310 SIM not inserted.

311 SIM PIN required.

312 PH-SIM PIN required.
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Kód Význam

313 SIM failure.

314 SIM busy.

315 SIM wrong.

316 SIM PUK required.

317 SIM PIN2 required.

318 SIM PUK2 required.

320 Memory failure.

321 Invalid memory index.

322 Memory full.

330 SMSC address unknown.

331 No network service.

332 Network timeout.

340 NO +CNMA ACK EXPECTED.

500 Unknown error.

512 User abort.

513 Unable to store.

514 Invalid status.

515 Invalid character in address string.

516 Invalid length.

517 Invalid character in pdu.

518 Invalid parameter.
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Kód Význam

519 Invalid length or character.

520 Invalid character in text.

521 Timer expired.

 

  Objekt RModem
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3.12  Objekt RScr

Objekt  RScr  obsahuje  procedury  a  funkce  pro  práci  se  skripty  definovanými  v projektu
Reliance. Pomocí něj  je  možné  povolovat/zakazovat  provádění skriptů,  získat  parametry
předané do skriptu z vizualizace nebo získat informace o skriptech.

Procedury a funkce:

  Procedura RScr.DisableScript

  Procedura RScr.EnableScript

  Procedura RScr.ExecScript

  Funkce RScr.GetCurrentScriptData

  Funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx

  Funkce RScr.GetScriptInfo

  Funkce RScr.GetScriptText

Události:

  Základní události

  Událost vyvolaná komponentou

  Událost vyvolaná změnou hodnoty/kvality/časové značky proměnné

  Událost vyvolaná alarmem/událostí

  Událost vyvolaná SMS zprávou

  Událost vyvolaná přijetím požadavku od tenkého klienta

3.12.1  Procedura RScr.DisableScript

Zakáže zadaný skript.

Syntaxe

RScr.DisableScript Script: Variant

Argument Popis

Script Název nebo ID (jedinečný identifikátor) skriptu.
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Poznámky

Povolování/zakazování  skriptů  pomocí  procedur  RScr.EnableScript  a  RScr.
DisableScript je platné pouze po dobu běhu projektu. Při dalším spuštění projektu je
povolení/zakázání  skriptu  dáno  parametrem  Povolit  spouštění  (Reliance  Design
> Správci > Správce skriptů > parametry skriptu > záložka Základní).

  Objekt RScr

Příklad

If RSys.GetComputerName = "PC1" Then

  ' Zakázání skriptu Skript1, je-li spuštěn na počítači PC1.

  RScr.DisableScript "Skript1"

Else

  ' Povolení skriptu Skript1, není-li spuštěn na počítači PC1.

  RScr.EnableScript "Skript1"

End If

3.12.2  Procedura RScr.EnableScript

Povolí zadaný skript.

Syntaxe

RScr.EnableScript Script: Variant

Argument Popis

Script Název nebo ID (jedinečný identifikátor) skriptu.

 

Poznámky

Povolování/zakazování  skriptů  pomocí  procedur  RScr.EnableScript  a  RScr.
DisableScript je platné pouze po dobu běhu projektu. Při dalším spuštění projektu je
povolení/zakázání  skriptu  dáno  parametrem  Povolit  spouštění  (Reliance  Design
> Správci > Správce skriptů > parametry skriptu > záložka Základní).

  Objekt RScr
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Příklad

If RSys.GetComputerName = "PC1" Then

  ' Zakázání skriptu Skript1, je-li spuštěn na počítači PC1.

  RScr.DisableScript "Skript1"

Else

  ' Povolení skriptu Skript1, není-li spuštěn na počítači PC1.

  RScr.EnableScript "Skript1"

End If

3.12.3  Procedura RScr.ExecScript

Zařadí zadaný skript do fronty skriptů, které mají být vykonány.

Syntaxe

RScr.ExecScript Script: Variant; PriorExec: Boolean

Argument Popis

Script Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

skriptu.

PriorExec Argument, který určuje, zda se má skript

provést přednostně (viz následující

tabulka).
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Hodnota Význam

True Skript se zařadí do fronty přednostních skriptů

na místo určené jeho prioritou (Reliance

Design > Správci > Správce skriptů >

parametry skriptu > záložka Upřesnit). Tím je

zajištěno, že skript bude proveden dříve, než

všechny skripty zařazené do fronty normálních

skriptů.

False Skript se zařadí do fronty normálních skriptů na

místo určené jeho prioritou.

 

Poznámky

Procedura  zařadí skript  do  fronty.  Ten se  vykoná  nejdříve  po  dokončení aktuálního
skriptu. Pro  okamžité  spuštění skriptu z místa  volání je  možné  použít  příkaz  Execute
v kombinaci s funkcí RScr.GetScriptText.

  Objekt RScr

Příklad

' Spuštění skriptu Skript1 s požadavkem na jeho přednostní provedení.

RScr.ExecScript "Skript1", True

3.12.4  Funkce RScr.GetCurrentScriptData

Vrací data předaná do skriptu z vizualizace.

Syntaxe

RScr.GetCurrentScriptData(ByRef Data: Variant): Boolean

Argument Popis

Data Data předaná do skriptu.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Do skriptu jsou předána nějaká data,

proměnné Data byla přiřazena hodnota (datum

vzniku a text alarmu/události v textové podobě).

False Do skriptu nejsou předána žádná data,

proměnné Data nebyla přiřazena hodnota.

 

Poznámky

Funkce je ponechána pouze  kvůli  zachování zpětné  kompatibility. Je  možné  ji  použít
k získání textu alarmu/události, při  jehož vzniku, zániku nebo  kvitaci  byl  vyvolán.  Pro
zpracování  dat  předaných  do  skriptů  je  doporučeno  používat  funkci  RScr.
GetCurrentScriptDataEx.

  Objekt RScr

Příklad

' Tento skript bude vyvolán při vzniku alarmu/události.

Dim Data

' Do skriptu jsou předána data (text alarmu/události).

If RScr.GetCurrentScriptData(Data) Then

  ' Odeslání e-mailu s textem alarmu/události.

  If RInet.SendMail("reliance@hotmail.com", "Vznik alarmu/události", Data, "") Then

    ' ...

  End If

End If
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3.12.5  Funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx

Vrací rozšířená data předaná do skriptu z vizualizace.

Syntaxe

RScr.GetCurrentScriptDataEx(ByRef Data: Variant): Boolean

Argument Popis

Data Data předaná do skriptu.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Do skriptu jsou předána nějaká data,

proměnné Data byla přiřazena hodnota.

False Do skriptu nejsou předána žádná data,

proměnné Data nebyla přiřazena hodnota.

 

Poznámky

Objekt Data má následující strukturu:

Položka Typ

SenderName String

StrPar1 String

StrPar2 String

StrPar3 String

StrPar4 String

StrPar5 String
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Položka Typ

StrPar6 String

StrPar7 String

StrPar8 String

DoublePar1 Double

DoublePar2 Double

DatePar1 DateTime

DatePar2 DateTime

DatePar3 DateTime

DatePar4 DateTime

IntPar1 Integer

IntPar2 Integer

IntPar3 Integer

IntPar4 Integer

BytePar1 Byte

BytePar2 Byte

BytePar3 Byte

BytePar4 Byte

BoolPar1 Boolean

BoolPar2 Boolean

BoolPar3 Boolean

BoolPar4 Boolean
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Položka Typ

BoolPar5 Boolean

VariantPar1 Variant

VariantPar2 Variant

 

Význam jednotlivých položek závisí na způsobu vyvolání skriptu:

Základní události

Událost vyvolaná komponentou

Událost vyvolaná změnou hodnoty/kvality/časové značky proměnné

Událost vyvolaná alarmem/událostí

Událost vyvolaná SMS zprávou

Událost vyvolaná přijetím požadavku od tenkého klienta

  Objekt RScr

Příklad 1

' Tento skript bude vyvolán při kliknutí na komponentu.

Dim Data

' Do skriptu jsou předána data.

If RScr.GetCurrentScriptDataEx(Data) Then

  ' Kliknuto na komponentu, která vyvolá skript s parametrem 3.

  If Data.IntPar1 = 3 Then

    ' ...

  End If

End If

Příklad 2

' Tento skript bude vyvolán při změně hodnoty, kvality nebo platnosti proměnné/

proměnných.

Dim Data

' Do skriptu jsou předána data (informace o proměnné a změně).

If RScr.GetCurrentScriptDataEx(Data) Then

  RTag.SetTagValue "System", "SenderName", Data.SenderName
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  RTag.SetTagValue "System", "DeviceName", Data.StrPar2

  RTag.SetTagValue "System", "TagName", Data.StrPar3

  RTag.SetTagValue "System", "DeviceId", Data.IntPar2

  RTag.SetTagValue "System", "TagId", Data.IntPar3

  Select Case Data.BytePar3

    Case 1

      RTag.SetTagValue "System", "ChangeKind", "Value"

      RTag.SetTagValue "System", "PriorValue", Data.VariantPar1

      RTag.SetTagValue "System", "Value", Data.VariantPar2

    Case 2

      RTag.SetTagValue "System", "ChangeKind", "Quality"

      RTag.SetTagValue "System", "PriorValid", Data.BoolPar1

      RTag.SetTagValue "System", "Valid", Data.BoolPar2

    Case 4

      RTag.SetTagValue "System", "ChangeKind", "Time stamp"

      RTag.SetTagValue "System", "PriorTimeStamp", Data.DatePar1

      RTag.SetTagValue "System", "TimeStamp", Data.DatePar2

  End Select

End If

Příklad 3

' Tento skript bude vyvolán při vzniku alarmu/události.

Dim Data

' Do skriptu jsou předána data (informace o alarmu/události).

If RScr.GetCurrentScriptDataEx(Data) Then

  ' Odeslání e-mailu s textem alarmu/události.

  If RInet.SendMail("reliance@hotmail.com", "Vznik alarmu/události", "V " + CStr(Data.

DatePar1) + " vznikl alarm/událost s textem " + Data.StrPar1 + ".", "") Then

    ' ...

  End If

End If

Příklad 4

' Tento skript bude vyvolán při přijetí SMS zprávy.

Dim Data

' Do skriptu jsou předána data (informace o přijaté SMS zprávě).

If Rscr.GetCurrentScriptDataEx(Data) Then

  RTag.SetTagValue "System", "Rec_Data", Data.StrPar1        ' Data.

  RTag.SetTagValue "System", "Rec_Text", Data.StrPar2        ' Text.

  RTag.SetTagValue "System", "Rec_Number", Data.StrPar3      ' Číslo.
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  RTag.SetTagValue "System", "Rec_SCTime", Data.StrPar4      ' Čas servisního centra.

  RTag.SetTagValue "System", "Rec_Time", CStr(Data.DatePar1) ' Čas přijetí zprávy SMS

driverem.

End If

Příklad 5

' Tento skript bude vyvolán při přijetí požadavku od tenkého klienta.

Dim Data

' Do skriptu jsou předána data (informace o připojeném tenkém klientovi).

If Rscr.GetCurrentScriptDataEx(Data) Then

  ' Typ požadavku: Timeout = 0, Připojení = 1, Odpojení = 2, Přihlášení uživatele = 3,

Odhlášení uživatele = 4

  Select Case Data.IntPar1

    Case 0

      RTag.SetTagValue "System", "Request_Type", "Disconnect (Expired Session)"

    Case 1

      RTag.SetTagValue "System", "Request_Type", "Connect"

    Case 2

      RTag.SetTagValue "System", "Request_Type", "Disconnect"

    Case 3

      RTag.SetTagValue "System", "Request_Type", "User Logon"

    Case 4

      RTag.SetTagValue "System", "Request_Type", "User Logout"

  End Select

  ' Typ tenkého klienta: Reliance Web Client = 0, Reliance Mobile Client = 1

  Select Case Data.IntPar2

    Case 0

      RTag.SetTagValue "System", "Client_Type", "Reliance Web Client"

    Case 1

      RTag.SetTagValue "System", "Client_Type", "Reliance Mobile Client"

    Case 2

      RTag.SetTagValue "System", "Client_Type", "Reliance Smart Client"

  End Select

  RTag.SetTagValue "System", "Session_Name", Data.StrPar1     ' Jedinečný identifikátor

sezení.

  RTag.SetTagValue "System", "IP", Data.StrPar2               ' IP adresa počítače

klienta.

  RTag.SetTagValue "System", "Software_Version", Data.StrPar3 ' Verze klienta.

  RTag.SetTagValue "System", "Computer_Name", Data.StrPar4    ' Název počítače

(konfigurace).

  RTag.SetTagValue "System", "User_Name", Data.StrPar5        ' Jméno uživatele.
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  RTag.SetTagValue "System", "User_Agent", Data.StrPar6       ' Informace o webovém

prohlížeči (hlavička User-Agent). Pouze pro modul Reliance Smart Client.

End If

3.12.6  Funkce RScr.GetScriptInfo

Vrací informace o zadaném skriptu.

Syntaxe

RScr.GetScriptInfo(Script:  Variant;  ByRef  Enabled,  LastExecStartTime,
LastExecEndTime,  LastForcedTerminTime,  ForcedTerminCou,  ExecErrorCount:
Variant): Boolean

Argument Popis

Script Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

skriptu.

Enabled Zda je skript povolen.

LastExecStartTime Datum a čas počátku posledního vykonání

skriptu.

LastExecEndTime Datum a čas ukončení posledního

vykonání skriptu.

LastForcedTerminTim

e

Datum a čas posledního nuceného

ukončení skriptu.

ForcedTerminCount Počet nucených ukončení skriptu za dobu

běhu runtime modulu.

ExecErrorCount Počet chyb (jiných než syntaktických) při

vykonávání skriptu za dobu běhu runtime

modulu.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Podařilo se získat informace o skriptu.

False Nepodařilo se získat informace o skriptu (skript

nebyl nalezen).

 

  Objekt RScr

Příklad

Dim Enabled, LastExecStartTime, LastExecEndTime, LastForcedTerminTime, ForcedTerminCount,

 ExecErrorCount

' Podařilo se získat informace o skriptu Skript1.

If RScr.GetScriptInfo("Skript1", Enabled, LastExecStartTime, LastExecEndTime,

LastForcedTerminTime, ForcedTerminCount, ExecErrorCount) then

  If Not Enabled Then           ' Skript není povolen.

    RScr.EnableScript "Skript1" ' Povoleni skriptu.

  End If

End If

3.12.7  Funkce RScr.GetScriptText

Vrací text (kód) zadaného skriptu.

Syntaxe

RScr.GetScriptText(Script: Variant): String

Argument Popis

Script Název nebo ID (jedinečný identifikátor) skriptu.

 

Poznámky

Funkci je  možné  použít  v kombinaci  s příkazem Execute  pro  okamžité  spuštění skriptu

z místa volání.
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  Objekt RScr

Příklad

Dim ScriptCode

' Spuštění skriptu Skript2 s požadavkem

' na jeho přednostní provedení v rámci fronty.

RScr.ExecScript "Skript2", True

ScriptCode = RScr.GetScriptText("Skript1")

' Zjištění textu (kódu) skriptu. Vykonání přímo z tohoto místa,

' skript Skript1 se vykoná dříve než skript Skript2.

Execute ScriptCode

3.12.8  Základní události

U základních událostí je jako parametr do skriptu předáváno pouze celé číslo a úplný název
objektu  (okna,  stanice,  síťového  propojení,  datové  tabulky),  který  událost  vyvolal.  Jde
o následující události:

kliknutí nebo dvojité kliknutí na plochu okna

načtení, aktivaci, deaktivaci, zavření a uvolnění okna

navázání, poruchu a obnovení komunikace se stanicí

navázání a ukončení komunikace mezi runtime moduly v rámci síťového propojení

přijetí dat datové tabulky z datového serveru

Význam  položek  v objektu  předanému  do  funkce  RScr.GetCurrentScriptDataEx  při
základních událostech:

Položka Význam

SenderNa

me

Úplný název objektu, který událost vyvolal.

IntPar1 Parametr předaný do skriptu.
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3.12.9  Událost vyvolaná komponentou

Význam položek v objektu předanému do funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx při  kliknutí
nebo dvojitém kliknutí na komponentu:

Položka Význam

SenderNam

e

Úplný název komponenty, tzn. název okna/

název komponenty (např. Okno1/Tlačítko1).

IntPar1 Uživatelsky definovaný parametr (celé číslo,

jako u základních událostí).

StrPar1 Název komponenty.

StrPar2 Název okna, ve kterém je komponenta

vložena.

StrPar3 Úplný název proměnné (tzn. název stanice/

název proměnné), na kterou má vazbu

kontejner, jehož prostřednictvím je

komponenta vložena do okna (platí pouze

pro komponenty v šabloně okna).

StrPar4 Úplný název hlavní proměnné komponenty

(tzn. název stanice/název proměnné).

StrPar5 Jedinečný identifikátor sezení (pouze v

případě spuštění skriptu z tenkého klienta).

IntPar2 ID okna, ve kterém je komponenta vložena.

Poznámky

Oddělovač názvu okna a komponenty v položce SenderName je závislý na nastavení v
dialogu Možnosti proj ektu (Proj ekt > Obj ekty). Totéž platí pro oddělovač v položkách
StrPar3 a StrPar4.
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3.12.10  Událost vyvolaná změnou hodnoty, kvality nebo časové značky
proměnné

Význam položek v objektu předanému do funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx při  změně
hodnoty, kvality nebo časové značky proměnné:

Položka Význam

SenderNa

me

Úplný název proměnné, tzn. název stanice/název proměnné

(např. Modbus1/TlakPlynu).

StrPar2 Název stanice.

StrPar3 Název proměnné.

StrPar4 Alias stanice.

StrPar5 Alias proměnné.

IntPar2 ID (jedinečný identifikátor) stanice.

IntPar3 ID (jedinečný identifikátor) proměnné.

BytePar3 Druh změny: 1 = změna hodnoty, 2 = změna kvality, 4 =

změna časové značky.

VariantPar1 Předchozí hodnota. Není k dispozici pro proměnné typu

pole (položka je nastavena na hodnotu Empty).

VariantPar2 Nová hodnota. Není k dispozici pro proměnné typu pole

(položka je nastavena na hodnotu Empty).

BoolPar1 Předchozí kvalita: True = dobrá (platná), False = špatná

(neplatná).

BoolPar2 Nová kvalita: True = dobrá (platná), False = špatná

(neplatná).

DatePar1 Předchozí časová značka (v UTC).
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Položka Význam

DatePar2 Nová časová značka (v UTC).

Poznámky

Oddělovač názvu stanice a proměnné v položce SenderName je závislý na nastavení v
dialogu Možnosti proj ektu (Proj ekt > Obj ekty).

3.12.11  Událost vyvolaná alarmem/událostí

Význam položek v objektu předanému do funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx při  vzniku,
zániku nebo kvitaci alarmu/události:

Položka Význam

SenderNa

me

Úplný název alarmu/události, tzn. název stanice/název

alarmu/události (např. Modbus1/PoruchaMotoru).

StrPar1 Čas vzniku této instance alarmu/události (v lokálním čase)

následovaný textem alarmu/události.

StrPar2 Název stanice.

StrPar3 Název proměnné.

StrPar4 Název alarmu/události.

StrPar5 Alias stanice.

StrPar6 Alias proměnné.

StrPar7 Alias alarmu/události.

StrPar8 Text alarmu/události.

IntPar1 ID (jedinečný identifikátor) alarmu/události.

IntPar2 ID (jedinečný identifikátor) stanice.
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Položka Význam

IntPar3 ID (jedinečný identifikátor) proměnné.

IntPar4 Přístupová práva pro kvitaci alarmu/události.

BytePar1 Typ alarmu/události (konstanty typu alarmu/události).

BytePar2 Podmínka/Stav pro vyvolání alarmu/události (konstanty

podmínky/stavu pro vyvolání alarmu/události).

BytePar3 Priorita alarmu/události.

BoolPar1 Zobrazit alarm/událost v seznamu aktuálních alarmů/

událostí.

BoolPar2 Uložit alarm/událost do databáze.

BoolPar3 Vyžadovat kvitaci alarmu/události.

BoolPar4 Zda je tato instance alarmu/události aktivní (příčina trvá).

BoolPar5 Zda byla tato instance alarmu/události kvitována.

DatePar1 Čas vzniku této instance alarmu/události (v UTC).

DatePar2 Čas vzniku poslední instance alarmu/události (v UTC).

DatePar3 Čas zániku této instance alarmu/události (v UTC).

DatePar4 Čas kvitace této instance alarmu/události (v UTC).

Poznámky

Oddělovač  názvu  stanice  a  alarmu/události  v  položce  SenderName  je  závislý  na
nastavení v dialogu Možnosti proj ektu (Proj ekt > Obj ekty).
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3.12.12  Událost vyvolaná SMS zprávou

Význam položek v objektu předanému do funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx:

Při přijetí SMS zprávy

Položka Význam

SenderNa

me

Název počítače (podle projektu), na kterém je

projekt spuštěn.

StrPar1 Data ve formátu PDU (před dekódováním).

StrPar2 Text SMS zprávy.

StrPar3 Telefonní číslo odesílatele.

StrPar4 Čas servisního centra v textové podobě.

DatePar1 Čas přijetí SMS zprávy SMS driverem.

Při úspěšném odeslání SMS zprávy

Položka Význam

SenderNa

me

Název počítače (podle projektu), na kterém je

projekt spuštěn.

IntPar2 Jedinečný identifikátor zprávy.

StrPar2 Text SMS zprávy.

StrPar3 Telefonní číslo příjemce.
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Při chybě během odesílání SMS zprávy

Položka Význam

SenderNa

me

Název počítače (podle projektu), na kterém je

projekt spuštěn.

IntPar2 Jedinečný identifikátor zprávy.

IntPar3 Chybový kód při odesílaní zprávy (Přehled

chybových kódů (CMS) pro GSM 07.05).

StrPar2 Text SMS zprávy.

StrPar3 Telefonní číslo příjemce.

3.12.13  Událost vyvolaná přijetím požadavku od tenkého klienta

Význam položek v objektu předanému do  funkce  RScr.GetCurrentScriptDataEx  při  přijetí
požadavku od tenkého klienta:

Položka Význam

SenderNa

me

Název počítače (podle projektu), na kterém je projekt

spuštěn.

StrPar1 Jedinečný identifikátor sezení.

StrPar2 IP adresa počítače klienta.

StrPar3 Verze klienta.

StrPar4 Název počítače (konfigurace).

StrPar5 Jméno uživatele.

StrPar6 Informace o webovém prohlížeči (hlavička User-Agent).

Pouze pro modul Reliance Smart Client.
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Položka Význam

IntPar1 Typ požadavku: Timeout = 0, Připojení = 1, Odpojení = 2,

Přihlášení uživatele = 3, Odhlášení uživatele = 4

IntPar2 Typ tenkého klienta: Reliance Web Client = 0, Reliance

Mobile Client = 1, Reliance Smart Client = 2

IntPar3 ID (jedinečný identifikátor) počítače (konfigurace).

IntPar4 ID (jedinečný identifikátor) uživatele.
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3.13  Objekt RSys

Objekt  RSys  obsahuje  pomocné  procedury a  funkce  pro  práci  s vizualizací, které  nejsou
tématicky  zařazeny  k jinému  objektu  a  další  procedury  a  funkce  (např.  pro  práci  se
systémovým časem, soubory a adresáři).

Funkce a procedury:

  Procedura RSys.ActivateWindow

  Procedura RSys.CloseWindow

  Funkce RSys.ConvertTimeToDST

  Funkce RSys.CopyFile

  Funkce RSys.CreateDir

  Funkce RSys.DateTimeToInt64Time

  Funkce RSys.DeleteFile

  Funkce RSys.DirExists

  Procedura RSys.ExecApp

  Procedura RSys.ExitRuntimeModule

  Funkce RSys.FileExists

  Funkce RSys.GetBit

  Funkce RSys.GetComputerName

  Funkce RSys.GetProgramLanguage

  Funkce RSys.GetProjectDir

  Funkce RSys.GetProjectLanguage

  Funkce RSys.GetUTCDateTime

  Funkce RSys.Int64TimeToDateTime

  Funkce RSys.IsActiveServer

  Funkce RSys.IsPrimaryServer

  Funkce RSys.IsSecondaryServer

  Funkce RSys.LocalDateTimeToUTCDateTime

  Procedura RSys.LogMessage

  Funkce RSys.Now

  Procedura RSys.PlaySound
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  Procedura RSys.PrintCustomReport

  Procedura RSys.PrintDbReport

  Procedura RSys.PrintDbTrend

  Procedura RSys.PrintTagDbTrend

  Funkce RSys.RelativePathToPath

  Funkce RSys.PathToRelativePath

  Funkce RSys.RemoveDir

  Funkce RSys.RenameFile

  Funkce RSys.ReplaceCZChars

  Procedura RSys.RestartProject

  Procedura RSys.RestartWindows

  Procedura RSys.SaveCustomReport

  Procedura RSys.SetBit

  Funkce RSys.SetLocalTime

  Procedura RSys.SetMainWindowTitle

  Procedura RSys.SetMonitorPower

  Procedura RSys.ShowCustomReport

  Procedura RSys.ShowDbReport

  Procedura RSys.ShowDbTrend

  Procedura RSys.ShowTagDbTrend

  Procedura RSys.ShutDownWindows

  Procedura RSys.SetProgramLanguage

  Procedura RSys.SetProjectLanguage

  Procedura RSys.Sleep

  Funkce RSys.UTCDateTimeToLocalDateTime
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3.13.1  Procedura RSys.ActivateWindow

Aktivuje zadané okno definované v projektu Reliance.

Syntaxe

RSys.ActivateWindow Window: Variant

Argument Popis

Window Název nebo ID (jedinečný identifikátor) okna.

 

  Objekt RSys

Příklad

RSys.ActivateWindow "Hlavni" ' Aktivace okna "Hlavni".

3.13.2  Procedura RSys.CloseWindow

Zavře zadané okno definované v projektu Reliance.

Syntaxe

RSys.CloseWindow Window: Variant

Argument Popis

Window Název nebo ID (jedinečný identifikátor) okna.

 

Poznámky

Zadané okno musí být Dialogové.

  Objekt RSys

Příklad

RSys.CloseWindow "Nastaveni" ' Zavření okna "Nastaveni".
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3.13.3  Funkce RSys.ConvertTimeToDST

Převádí zadanou hodnotu data a času na letní čas.

Syntaxe

RSys.ConvertTimeToDST(Value: DateTime): DateTime

Argument Popis

Value Hodnota data a času, která má být

převedena.

 

Návratové hodnoty

Funkce vrací hodnotu data a času převedenou na letní čas.

Poznámky

Tuto  funkci  lze  použít  při  zpracování  dat  s časovou  značkou  v zimním  čase.  Pro
správnou funkci je nutné zadat čas počátku a konce období letního času prostřednictvím
souboru  TimeConv.ini  umístěného  v kořenovém  adresáři  vizualizačního  projektu.
Jestliže zadaná časová značka leží uvnitř  tohoto  období, návratová  hodnota  je  rovna
časové značce zvětšené o jednu hodinu. Jestliže zadaná  časová  značka  neleží uvnitř
tohoto  období nebo  období letního  času nebylo  zadáno, návratová  hodnota  je  rovna
časové značce.

  Objekt RSys

Příklad

Dim DeviceTime, ComputerTime

' Uložení aktuálního data a času získaného z PLC1 do proměnné DeviceTime.

DeviceTime = RTag.GetTagValue("PLC1", "Time")

' Převod DeviceTime na letní čas a uložení výsledku do proměnné ComputerTime.

ComputerTime = RSys.ConvertTimeToDST(DeviceTime)

' Změna aktuálního systémového času počítače na hodnotu uloženou v proměnné ComputerTime.

If RSys.SetLocalTime(ComputerTime) Then

  ' ...

End If
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3.13.4  Funkce RSys.CopyFile

Zkopíruje zadaný soubor.

Syntaxe

RSys.CopyFile(SourceFile, DestFile: String; FailIfExists: Boolean): Boolean

Argument Popis

SourceFile Úplný název kopírovaného souboru.

DestFile Úplný název cílového souboru.

FailIfExists Argument, který určuje chování funkce v případě, že

cílový soubor již existuje (viz následující tabulka).

 

Hodnota Význam

True Funkce neprovede nic.

False Funkce se pokusí cílový soubor přepsat.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Soubor byl zkopírován.

False Soubor nebyl zkopírován.

 

Poznámky

Návratová hodnota funkce je False v těchto případech:

Zdrojový soubor neexistuje.

Zdrojový a cílový soubor je totožný.
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Název cílového souboru je nepřípustný z hlediska konvence platné  pro  pojmenování
souborů.

Cílový soubor již existuje a argument FailIfExists = True.

Cílový soubor již existuje, argument FailIfExists  = False, ale k cílovému souboru byl
odmítnut přístup.

Na cílové jednotce není dost místa pro zkopírování souboru.

  Objekt RSys

Příklad

' Soubor C:\Data\Data.txt existuje.

If RSys.FileExists("C:\Data\Data.txt") Then

  ' Zkopírování souboru C:\Data\Data.txt do adresáře

  ' C:\Zalohy s případným přepsáním existujícího souboru.

  If RSys.CopyFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Zalohy\Data.txt", False) Then

    ' ...

  End If

  ' Smazání souboru C:\Data\Data.001.

  RSys.DeleteFile "C:\Data\Data.001"

  ' Přejmenování souboru C:\Data\Data.txt na C:\Data\Data.001.

  If RSys.RenameFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Data\Data.001") Then

    ' ...

  End If

End If

3.13.5  Funkce RSys.CreateDir

Vytvoří zadaný adresář.

Syntaxe

RSys.CreateDir(DirName: String): Boolean

Argument Popis

DirName Úplný název adresáře.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Adresář byl vytvořen.

False Adresář nebyl vytvořen.

 

Poznámky

Funkce dokáže vytvořit najednou celou adresářovou strukturu. Ukončení názvu adresáře
zpětným lomítkem není povinné. Návratová hodnota funkce je False v těchto případech:

Název adresáře je nepřípustný z hlediska konvence platné pro pojmenování adresářů.

Byl odmítnut přístup (nedostatečná práva pro vytvoření adresáře).

  Objekt RSys

Příklad

If Not RSys.DirExists("C:\Data") Then ' Pokud neexistuje adresář C:\Data.

  If RSys.CreateDir("C:\Data") Then   ' Vytvoření adresáře C:\Data.

    ' ...

  End If

End If

3.13.6  Funkce RSys.DateTimeToInt64Time

Převádí zadanou hodnotu data  a  času z formátu DateTime  do  formátu Int64Time, který
používá systém Reliance jako nativní formát data a času. 

Datum a čas ve formátu Int64Time je hodnota uložená jako Int64, tzn. jako 64bitové celé
číslo (v projektech Reliance odpovídá typu Int64 typ LargeInt). Formát Int64Time vychází z
formátu  FILETIME  (známého  z  Windows  API),  ve  kterém  souborové  systémy  ukládají
časové značky souborů. Udává počet 100nanosekundových intervalů od 1. 1. 1601. Systém
Reliance  používá  formát  Int64Time  např. pro  ukládání časových značek  historických  dat
(pokud jsou data ukládána do SQL databáze) a časových značek alarmů/událostí.
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Syntaxe

RSys.DateTimeToInt64Time(Value: DateTime): Int64

Argument Popis

Value Hodnota data a času, která má být

převedena.

 

Návratové hodnoty

Funkce vrací hodnotu data a času ve formátu Int64Time.

  Objekt RSys

Příklad

Dim DateTimeValue, Int64TimeValue

' Zjištění hodnoty proměnné DateTimeValue ze stanice System.

DateTimeValue = RTag.GetTagValue("System", "DateTimeValue")

' Převod data a času do formátu Int64Time.

Int64TimeValue = RSys.DateTimeToInt64Time(DateTimeValue)

' Uložení výsledku do proměnné Int64TimeValue ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "Int64TimeValue", Int64TimeValue

3.13.7  Funkce RSys.DeleteFile

Vymaže zadaný soubor.

Syntaxe

RSys.DeleteFile(FileName: String): Boolean

Argument Popis

FileName Úplný název souboru.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Soubor byl smazán.

False Soubor nebyl smazán.

 

Poznámky

Návratová hodnota funkce je False v těchto případech:

Soubor neexistuje.

K souboru byl odmítnut přístup.

  Objekt RSys

Příklad

' Soubor C:\Data\Data.txt existuje.

If RSys.FileExists("C:\Data\Data.txt") Then

  ' Zkopírování souboru C:\Data\Data.txt do adresáře

  ' C:\Zalohy s případným přepsáním existujícího souboru.

  If RSys.CopyFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Zalohy\Data.txt", False) Then

    ' ...

  End If

  ' Smazání souboru C:\Data\Data.001.

  RSys.DeleteFile "C:\Data\Data.001"

  ' Přejmenování souboru C:\Data\Data.txt na C:\Data\Data.001.

  If RSys.RenameFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Data\Data.001") Then

    ' ...

  End If

End If
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3.13.8  Funkce RSys.DirExists

Vrací příznak zda existuje zadaný adresář.

Syntaxe

RSys.DirExists(DirName: String): Boolean

Argument Popis

DirName Úplný název adresáře.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Adresář existuje.

False Adresář neexistuje.

 

Poznámky

Ukončení názvu adresáře zpětným lomítkem není povinné.

  Objekt RSys

Příklad

If not RSys.DirExists("C:\Data") Then ' Pokud neexistuje adresář C:\Data.

  If RSys.CreateDir("C:\Data") Then   ' Vytvoření adresáře C:\Data.

    ' ...

  End If

End If

3.13.9  Procedura RSys.ExecApp

Spustí zadanou aplikaci s volitelnými parametry v příkazové řádce nebo aplikaci sdruženou
s příponou zadaného souboru.
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Syntaxe

RSys.ExecApp FileName, Params: String

Argument Popis

FileName Úplný název spustitelného souboru aplikace nebo

úplný název souboru pro spuštění aplikace sdružené

s příponou tohoto souboru.

Params Parametry předané spouštěné aplikaci.

 

Poznámky

V  případě, že není nutné aplikaci předávat žádné parametry, předá se do argumentu
Params prázdný řetězec.

  Objekt RSys

Příklad

' Otevření souboru C:\Data\Data.txt v aplikaci

' C:\WinNT\System32\Notepad.exe (Poznámkový blok).

RSys.ExecApp "C:\WinNT\System32\Notepad.exe", "C:\Data\Data.txt"

' Otevření souboru C:\Data\Data.txt v aplikaci

' sdružené s příponou .txt (např. Poznámkový blok).

RSys.ExecApp "C:\Data\Data.txt", ""

' Otevření souboru C:\Dokumenty\Data.doc v aplikaci

' sdružené s příponou .doc (např. Microsoft Word).

RSys.ExecApp "C:\Dokumenty\Data.doc", ""
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3.13.10  Procedura RSys.ExitRuntimeModule

Ukončí běh runtime modulu Reliance.

Syntaxe

RSys.ExitRuntimeModule

Poznámky

Procedura  nekontroluje  Přístupová  práva  pro  ukočení  runtime  modulu.  V případě
potřeby  je  možné  práva  momentálně  přihlášeného  uživatele  ověřit  prostřednictvím
procedur a funkcí objektu RUser.

  Objekt RSys

Příklad

Dim UserName

' Název momentálně přihlášeného uživatele.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Uživatel má servisní oprávnění.

  If RUser.CheckUserAccessRights(UserName, "S") Then

    RSys.ShutDownWindows   ' Ukončení běhu operačního systému.

  Else

    RSys.ExitRuntimeModule ' Ukončení běhu runtime modulu.

  End If

End If

3.13.11  Funkce RSys.FileExists

Vrací příznak zda existuje zadaný soubor.

Syntaxe

RSys.FileExists(FileName: String): Boolean

Argument Popis

FileName Úplný název souboru.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Soubor existuje.

False Soubor neexistuje.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Soubor C:\Data\Data.txt existuje.

If RSys.FileExists("C:\Data\Data.txt") Then

  ' Zkopírování souboru C:\Data\Data.txt do adresáře

  ' C:\Zalohy s případným přepsáním existujícího souboru.

  If RSys.CopyFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Zalohy\Data.txt", False) Then

    ' ...

  End If

  ' Smazání souboru C:\Data\Data.001.

  RSys.DeleteFile "C:\Data\Data.001"

  ' Přejmenování souboru C:\Data\Data.txt na C:\Data\Data.001.

  If RSys.RenameFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Data\Data.001") Then

    ' ...

  End If

End If

3.13.12  Funkce RSys.GetBit

Vrací aktuální hodnotu vybraného bitu zadané hodnoty.

Syntaxe

RSys.GetBit(Value: Variant, Bit: Integer): Variant

Argument Popis

Value Hodnota.

Bit Číslo bitu.
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Návratové hodnoty

Aktuální hodnota vybraného bitu ze zadané hodnoty.

Poznámky

Zadaná hodnota musí být jednoduchého celočíselného typu (Word, Byte apod.).

  Objekt RSys

Příklad

Dim Value

' Zjištění hodnoty bitu 0 z hodnoty 6000.

Value = RSys.GetBit(6000, 0)

3.13.13  Funkce RSys.GetComputerName

Vrací název logického počítače podle projektu Reliance, na kterém je projekt spuštěn.

Syntaxe

RSys.GetComputerName: String

Návratové hodnoty

Název počítače jako řetězec.

  Objekt RSys

Příklad

' Projekt je spuštěn na počítači PC1.

If RSys.GetComputerName = "PC1" Then

  ' Vykonávání skriptu Skript1 na počítači PC1 bude zakázáno.

  RScr.DisableScript "Skript1"

End If
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3.13.14  Funkce RSys.GetProgramLanguage

Vrací aktivní jazyk programu (runtime modulu).

Syntaxe

RSys.GetProgramLanguage: String

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

CSY čeština

ENU angličtina

PLK polština

RUS ruština

DEU němčina

LTH litevština

HUN maďarština

SKY slovenština

ELL řečtina

TRK turečtina

SLV slovinština

 

  Objekt RSys

Příklad

' Uložení aktivního jazyka programu do proměnné ProgramLanguage ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "ProgramLanguage", RSys.GetProgramLanguage
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3.13.15  Funkce RSys.GetProjectDir

Vrací adresář spuštěného projektu.

Syntaxe

RSys.GetProjectDir: String

Návratové hodnoty

Adresář spuštěného projektu vždy ukončený zpětným lomítkem.

  Objekt RSys

Příklad

Dim PrjDir

PrjDir = RSys.GetProjectDir

' Spuštění aplikace Prehledy.exe v podadresáři Apps adresáře projektu.

RSys.ExecApp PrjDir + "Main\Apps\Prehledy.exe", ""

3.13.16  Funkce RSys.GetProjectLanguage

Vrací aktivní jazyk projektu.

Syntaxe

RSys.GetProjectLanguage: String

Návratové hodnoty

Název aktivního jazyka projektu.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Uložení názvu aktivního jazyka projektu do proměnné ProjectLanguage ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "ProjectLanguage", RSys.GetProjectLanguage
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3.13.17  Funkce RSys.GetUTCDateTime

Vrací aktuální systémové datum a čas počítače. Hodnota je v UTC (na rozdíl od funkcí Now a
 RSys.Now, které vracejí hodnotu v místním čase).

UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal  Time, tzn. koordinovaný světový
čas.  Čas  UTC  je  založen  na  atomových  hodinách  a  je  velmi  blízký  greenwichskému
střednímu času (GMT).  Jednotlivá  časová  pásma  jsou  definována  svými  odchylkami  od
UTC.

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).

Syntaxe

RSys.GetUTCDateTime: DateTime

 Návratové hodnoty

Funkce vrací hodnotu data a času ve formátu DateTime.

Poznámky

Použití této funkce umožňuje vyhnout se problémům s nekonzistencí časových údajů při
přechodu ze zimního na letní čas a zpět.

  Objekt RSys

Příklad

Dim UTCDateTimeValue

' Získání data a času v UTC.

UTCDateTimeValue = RSys.GetUTCDateTime

' Uložení výsledku do proměnné UTCDateTimeValue ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "UTCDateTimeValue", UTCDateTimeValue

3.13.18  Funkce RSys.Int64TimeToDateTime

Převádí zadanou hodnotu data a času z formátu Int64Time, který používá systém Reliance
jako nativní formát data a času, do formátu DateTime.
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Datum a čas ve formátu Int64Time je hodnota uložená jako Int64, tzn. jako 64bitové celé
číslo (v projektech Reliance odpovídá typu Int64 typ LargeInt). Formát Int64Time vychází z
formátu  FILETIME  (známého  z  Windows  API),  ve  kterém  souborové  systémy  ukládají
časové značky souborů. Udává počet 100nanosekundových intervalů od 1. 1. 1601. Systém
Reliance  používá  formát  Int64Time  např. pro  ukládání časových značek  historických  dat
(pokud jsou data ukládána do SQL databáze) a časových značek alarmů/událostí.

Syntaxe

RSys.Int64TimeToDateTime(Value: Int64): DateTime

Argument Popis

Value Hodnota data a času, která má být

převedena.

 

Návratové hodnoty

Funkce vrací hodnotu data a času ve formátu DateTime.

Poznámky

Tuto  funkci  lze  použít  např.  při  zpracování  historických  dat  uložených  systémem
Reliance do tabulky v Microsoft SQL Serveru. Mohlo by se např. jednat o export určitých
záznamů do souboru ve formátu CSV.

  Objekt RSys

Příklad

Dim DateTimeValue, Int64TimeValue

' Zjištění hodnoty proměnné Int64TimeValue ze stanice System.

Int64TimeValue = RTag.GetTagValue("System", "Int64TimeValue")

' Převod data a času do formátu DateTime.

DateTimeValue = RSys.Int64TimeToDateTime(Int64TimeValue)

' Uložení výsledku do proměnné DateTimeValue ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "DateTimeValue", DateTimeValue
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3.13.19  Funkce RSys.IsActiveServer

Určuje, zda  má  počítač, na  kterém je  projekt  spuštěn, momentálně  aktivní roli  (zda  je  to
aktivní server - při použití redundance datových serverů). Pouze server, který má aktivní roli,
zajišťuje následující funkce: komunikace se stanicemi, získávání historických dat, generování
alarmů/událostí, odesílání informací o alarmech/událostech E-mailem a/nebo SMS zprávou. 

Syntaxe

RSys.IsActiveServer: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Počítač (server) má aktivní roli.

False Počítač (server) nemá aktivní roli.

Poznámky

Funkce  je  určena  pro  projekty,  ve  kterých  je  použita  redundance  datových  serverů.
Funkci je vhodné zavolat ve skriptech určených pro primární a sekundární server, které
se mají spustit po spuštění projektu (nebo při inicializaci podprocesu) a při změně role
serveru (aktivní/záloha). Pokud se funkce zavolá na jiném počítači, vrací vždy hodnotu
True. Výsledek funkce je možné uložit do nějaké proměnné ve stanici System (v  jiné
stanici být nemůže).

  Objekt RSys

Příklad

' Uložení výsledku volání funkce do proměnné IsActiveServer ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "IsActiveServer", RSys.IsActiveServer
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3.13.20  Funkce RSys.IsPrimaryServer

Určuje, zda je počítač, na kterém je projekt spuštěn, v projektu nastaven jako primární server
(při použití redundance datových serverů). 

Syntaxe

RSys.IsPrimaryServer: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Počítač je nastaven jako primární server.

False Počítač není nastaven jako primární server.

Poznámky

Funkce  je  určena  pro  projekty,  ve  kterých  je  použita  redundance  datových  serverů.
Funkci je vhodné zavolat ve skriptu, který se má spustit po spuštění projektu (nebo při
inicializaci  podprocesu).  Výsledek  funkce  je  možné  uložit  do  nějaké  proměnné  ve
stanici System (v jiné stanici být nemůže).

  Objekt RSys

Příklad

' Uložení výsledku volání funkce do proměnné IsPrimaryServer ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "IsPrimaryServer", RSys.IsPrimaryServer

3.13.21  Funkce RSys.IsSecondaryServer

Určuje, zda je počítač, na kterém je projekt  spuštěn, v  projektu nastaven jako  sekundární
server (při použití redundance datových serverů). 
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Syntaxe

RSys.IsSecondaryServer: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Počítač je nastaven jako sekundární server.

False Počítač není nastaven jako sekundární

server.

Poznámky

Funkce  je  určena  pro  projekty,  ve  kterých  je  použita  redundance  datových  serverů.
Funkci je vhodné zavolat ve skriptu, který se má spustit po spuštění projektu (nebo při
inicializaci  podprocesu).  Výsledek  funkce  je  možné  uložit  do  nějaké  proměnné  ve
stanici System (v jiné stanici být nemůže).

  Objekt RSys

Příklad

' Uložení výsledku volání funkce do proměnné IsSecondaryServer ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "IsSecondaryServer", RSys.IsSecondaryServer

3.13.22  Funkce RSys.LocalDateTimeToUTCDateTime

Převádí zadanou hodnotu data a času z místního času na čas UTC. 

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).

UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal  Time, tzn. koordinovaný světový
čas.  Čas  UTC  je  založen  na  atomových  hodinách  a  je  velmi  blízký  greenwichskému
střednímu času (GMT).  Jednotlivá  časová  pásma  jsou  definována  svými  odchylkami  od
UTC.
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Syntaxe

RSys.LocalDateTimeToUTCDateTime(Value: DateTime): DateTime

Argument Popis

Value Hodnota data a času, která má být

převedena.

 

Návratové hodnoty

Funkce vrací hodnotu data a času ve formátu DateTime.

  Objekt RSys

Příklad

Dim UTCDateTimeValue, LocalDateTimeValue

' Zjištění hodnoty proměnné LocalDateTimeValue ze stanice System.

LocalDateTimeValue = RTag.GetTagValue("System", "LocalDateTimeValue")

' Převod data a času na UTC.

UTCDateTimeValue = RSys.LocalDateTimeToUTCDateTime(LocalDateTimeValue)

' Uložení výsledku do proměnné UTCDateTimeValue ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "UTCDateTimeValue", UTCDateTimeValue

3.13.23  Procedura RSys.LogMessage

Zapíše zadaný text do logovacího souboru runtime modulu.

Syntaxe

RSys.LogMessage Text: String

Argument Popis

Text Text, který má být zapsán do logovacího souboru.
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Poznámky

Logovací soubory  runtime  modulu  jsou  uloženy  v  adresáři  <Reliance4>\Logs.
Jsou  pojmenovány  podle  spustitelného  souboru  runtime  modulu  a  data,  kdy  byly
vytvořeny.  Např.  logovací  soubor  programu  Reliance  4  Control  Server  vytvořený
1.12.2009 se jmenuje R_CtlSrv_2009_12_01.log.

  Objekt RSys

Příklad

dim Counter

Counter = RTag.GetTagValue("System", "Counter")

RSys.LogMessage "System/Counter = " + CStr(Counter)

3.13.24  Funkce RSys.Now

Vrací aktuální systémové datum a čas počítače. Hodnota  je  v  místním čase  (na  rozdíl od
funkce RSys.GetUTCDateTime, která vrací hodnotu v UTC).

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).

Syntaxe

RSys.Now: DateTime

Návratové hodnoty

Aktuální systémové datum a čas počítače.

  Objekt RSys

Příklad

Dim NewTime

NewTime = RSys.Now + TimeSerial(1, 0, 0) ' O 1 hodinu dopředu.

If RSys.SetLocalTime(NewTime) Then       ' Nastavení nového data a času v systému.

  ' ...
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End If

3.13.25  Procedura RSys.PlaySound

Přehraje zvuk uložený v zadaném souboru.

Syntaxe

RSys.PlaySound FileName: String

Argument Popis

FileName Název zvukového souboru (WAV) bez cesty,

umístěného v podadresáři MMedia projektu.

 

  Objekt RSys

Příklad

Dim ID

' Hodnota proměnné Teplota ve stanici PLC1 je větší než 100.

If RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota") > 100 Then

  RSys.PlaySound "Beep.wav" ' Přehrání zvuku.

  ' Odeslání SMS zprávy s textem Prekrocena kriticka teplota.

  If RModem.GSMSendSMSEx("+420123456789", RSys.ReplaceCZChars("Překročena kritická

teplota"), ID) Then

    ' ...

  End If

End If
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3.13.26  Procedura RSys.PrintCustomReport

Vytiskne zadanou uživatelskou sestavu definovanou v projektu Reliance na výchozí tiskárnu.

Syntaxe

RSys.PrintCustomReport Report: Variant

Argumen

t

Popis

Report Název nebo ID (jedinečný identifikátor) uživatelské

sestavy.

  Objekt RSys

Příklad

' Tisk uživatelské sestavy "Sestava1".

RSys.PrintCustomReport "Sestava1"

3.13.27  Procedura RSys.PrintDbReport

Vytiskne zadanou tabulkovou sestavu definovanou v projektu Reliance na výchozí tiskárnu.

Syntaxe

RSys.PrintDbReport Report: Variant

Argument Popis

Report Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

tabulkové sestavy.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Tisk tabulkové sestavy "Report1".
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RSys.PrintDbReport "Report1"

3.13.28  Procedura RSys.PrintDbTrend

Vytiskne zadaný graf definovaný v projektu Reliance na výchozí tiskárnu.

Syntaxe

RSys.PrintDbTrend Trend: Variant

Argument Popis

Trend Název nebo ID (jedinečný identifikátor) grafu.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Tisk grafu "Trend1".

RSys.PrintDbTrend "Trend1"

3.13.29  Procedura RSys.PrintTagDbTrend

Vytiskne graf zadané proměnné na výchozí tiskárnu. Nejedná se o graf definovaný pomocí
Správce  grafů. V  grafu budou zobrazena  historická  data  této  proměnné  (data  z  datové
tabulky). Pokud jsou data proměnné ukládána do více datových tabulek, budou data načtena
z tabulky, která má nejhustší vzorkování. 

Syntaxe

RSys.PrintTagDbTrend DevName, TagName: String

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

 

  Objekt RSys
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Příklad

' Tisk historického grafu proměnné TeplotaVody ze stanice PLC1.

RSys.PrintTagDbTrend "PLC1", "TeplotaVody"

3.13.30  Funkce RSys.RelativePathToPath

Převede zadanou relativní cestu na odpovídající absolutní cestu.

Syntaxe

RSys.RelativePathToPath(RelativePath: String): String

Argument Popis

RelativePat

h

Relativní cesta, která má být převedena na

absolutní.

Poznámky

V  kontextu  systému  Reliance  se  pojmem  relativní  cesta  rozumí  cesta  k  adresáři
definovaná  pomocí  proměnné  prostředí,  např.  cesta  $(Reliance)\Utils\.
 Seznam proměnných prostředí je uveden v následující tabulce.

Proměnné prostředí systému Reliance

Proměnná Hodnota

$(Reliance)\ Adresář <Reliance4>\, tj. adresář programových souborů Reliance 4

$(Components)\ Adresář <Reliance4>\Components\, tj. adresář komponent (grafických objektů) Reliance 4

$(Drivers)\ Adresář <Reliance4>\Drivers\, tj. adresář komunikačních driverů Reliance 4

$(Project)\ Adresář <Projekt>\, tj. adresář vizualizačního projektu Reliance 4

$(CustomReports)\ Adresář <Projekt>\Main\CustomReports\

$(SettingsProfiles)\ Adresář <Projekt>\Settings\Profiles\

$(SettingsComponents)\ Adresář <Projekt>\Settings\Components\

$(SettingsRecipes)\ Adresář <Projekt>\Settings\Recipes\

$(HistoryAlarmsEvents)\ Adresář <Projekt>\History\AlarmsEvents\
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$(HistoryData)\ Adresář <Projekt>\History\Data\

$(HistoryPostmort)\ Adresář <Projekt>\History\Postmort\

$(HistoryWindow Recor

ds)\

Adresář <Projekt>\History\Window Records\

$(UserDocuments)\ Adresář %USERPROFILE%\Dokumenty\, tj. adresář obsahující data uživatele

$(ApplicationData)\ Adresář %PROGRAMDATA%\, tj. adresář obsahující data aplikací

  Objekt RSys

Příklad

' Převod relativní cesty na odpovídající absolutní cestu a její uložení do proměnné

"Path"

RTag.SetTagValue "System", "Path", RSys.RelativePathToPath(RTag.GetTagValue("System",

"RelativePath"))

3.13.31  Funkce RSys.PathToRelativePath

Převede zadanou absolutní cestu na odpovídající relativní cestu.

Syntaxe

RSys.PathToRelativePath(Path: String): String

Argument Popis

Path Absolutní cesta, která má být převedena na

relativní.

Poznámky

V  kontextu  systému  Reliance  se  pojmem  relativní  cesta  rozumí  cesta  k  adresáři
definovaná  pomocí  proměnné  prostředí,  např.  cesta  $(Reliance)\Utils\.
 Seznam proměnných prostředí je uveden v následující tabulce.

Proměnné prostředí systému Reliance

Proměnná Hodnota
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$(Reliance)\ Adresář <Reliance4>\, tj. adresář programových souborů Reliance 4

$(Components)\ Adresář <Reliance4>\Components\, tj. adresář komponent (grafických objektů) Reliance 4

$(Drivers)\ Adresář <Reliance4>\Drivers\, tj. adresář komunikačních driverů Reliance 4

$(Project)\ Adresář <Projekt>\, tj. adresář vizualizačního projektu Reliance 4

$(CustomReports)\ Adresář <Projekt>\Main\CustomReports\

$(SettingsProfiles)\ Adresář <Projekt>\Settings\Profiles\

$(SettingsComponents)\ Adresář <Projekt>\Settings\Components\

$(SettingsRecipes)\ Adresář <Projekt>\Settings\Recipes\

$(HistoryAlarmsEvents)\ Adresář <Projekt>\History\AlarmsEvents\

$(HistoryData)\ Adresář <Projekt>\History\Data\

$(HistoryPostmort)\ Adresář <Projekt>\History\Postmort\

$(HistoryWindow Recor

ds)\

Adresář <Projekt>\History\Window Records\

$(UserDocuments)\ Adresář %USERPROFILE%\Dokumenty\, tj. adresář obsahující data uživatele

$(ApplicationData)\ Adresář %PROGRAMDATA%\, tj. adresář obsahující data aplikací

  Objekt RSys

Příklad

' Převod cesty na odpovídající relativní cestu a její uložení do proměnné "RelativePath"

RTag.SetTagValue "System", "RelativePath", RSys.PathToRelativePath(RTag.GetTagValue(

"System", "Path"))

3.13.32  Funkce RSys.RemoveDir

Odstraní zadaný adresář.

Syntaxe

RSys.RemoveDir(DirName: String): Boolean

Argument Popis

DirName Úplný název adresáře.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Adresář byl odstraněn.

False Adresář nebyl odstraněn.

 

Poznámky

Ukončení názvu adresáře zpětným lomítkem není povinné. Návratová hodnota funkce je
False v těchto případech:

Adresář neexistuje.

Adresář není prázdný.

K adresáři byl odmítnut přístup.

  Objekt RSys

Příklad

If RSys.RemoveDir("C:\Data") Then

  ' ...

End If

3.13.33  Funkce RSys.RenameFile

Přejmenuje zadaný soubor.

Syntaxe

RSys.RenameFile(OldName, NewName: String): Boolean

Argument Popis

OldName Původní název souboru.

NewName Nový název souboru.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Soubor byl přejmenován.

False Soubor nebyl přejmenován.

 

Poznámky

Návratová hodnota funkce je False v těchto případech:

Původní soubor neexistuje.

Cesta cílového souboru neexistuje.

K souboru byl odmítnut přístup.

  Objekt RSys

Příklad

' Soubor C:\Data\Data.txt existuje.

If RSys.FileExists("C:\Data\Data.txt") Then

  ' Zkopírování souboru C:\Data\Data.txt do adresáře

  ' C:\Zalohy s případným přepsáním existujícího souboru.

  If RSys.CopyFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Zalohy\Data.txt", False) Then

    ' ...

  End If

  ' Smazání souboru C:\Data\Data.001.

  RSys.DeleteFile "C:\Data\Data.001"

  ' Přejmenování souboru C:\Data\Data.txt na C:\Data\Data.001.

  If RSys.RenameFile("C:\Data\Data.txt", "C:\Data\Data.001") Then

    ' ...

  End If

End If
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3.13.34  Funkce RSys.ReplaceCZChars

Nahradí znaky s českou diakritikou v řetězci za odpovídající znaky bez diakritiky.

Syntaxe

RSys.ReplaceCZChars(Text: String): String

Argument Popis

Text Řetězec s obsahující znaky s českou diakritikou.

 

Návratové hodnoty

Řetězec bez české diakritiky.

Poznámky

Funkci  je  vhodné  používat  např.  při  odesílání  SMS  zpráv  pomocí  funkcí  RModem.
GSMSendSMS a RModem.GSMSendSMSEx, kde znaky s českou diakritikou nejsou
podporovány.

  Objekt RSys

Příklad

Dim ID

' Hodnota proměnné Teplota ve stanici PLC1 je větší než 100.

If RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota") > 100 Then

  RSys.PlaySound "Beep.wav" ' Přehrání zvuku.

  ' Odeslání SMS zprávy s textem Prekrocena kriticka teplota.

  If RModem.GSMSendSMSEx("+420123456789", RSys.ReplaceCZChars("Překročena kritická

teplota"), ID) Then

    ' ...

  End If

End If

3.13.35  Procedura RSys.RestartProject

Ukončí projekt  a  znovu jej  spustí s  nastavením  definovaným  pro  zadaný  počítač.  Přitom
nedojde k ukončení runtime modulu.
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Syntaxe

RSys.RestartProject Computer: Variant

Argument Popis

Computer Název nebo ID (tak, jak je definováno v

projektu) počítače, jehož nastavení má

být použito při znovuspuštění projektu.

Hodnota "" znamená počítač, na kterém

je projekt právě spuštěn (jehož nastavení

jsou momentálně použita).

 

Poznámky

Restart projektu (na stejném počítači) může být vhodný např. pro provedení automatické
aktualizace. Ta se provádí při spouštění projektu, pokud je zapnuta příslušná volba. 

Ukončení projektu a jeho spuštění s nastavením definovaným pro jiný počítač lze použít
např. tehdy, pokud má být  použit  jiný způsob komunikace  se  stanicemi  (např. přímo
přes komunikační drivery místo komunikace prostřednictvím datového serveru).

Procedura nekontroluje přístupová práva  pro  ukončení projektu. V případě  potřeby je
možné  práva  momentálně  přihlášeného  uživatele  ověřit  prostřednictvím  procedur  a
funkcí objektu RUser.

  Objekt RSys

Příklad

Dim UserName

' Název momentálně přihlášeného uživatele.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Uživatel má servisní oprávnění.

  If RUser.CheckUserAccessRights(UserName, "S") Then

    RSys.RestartProject ""     ' Restart projektu.

  End If

End If
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3.13.36  Procedura RSys.RestartWindows

Ukončí runtime modul a restartuje operační systém.

Syntaxe

RSys.RestartWindows

Poznámky

Procedura nekontroluje přístupová práva pro ukončení runtime modulu. V případě potřeby je
možné práva momentálně  přihlášeného  uživatele  ověřit  prostřednictvím procedur a  funkcí
objektu RUser.

  Objekt RSys

Příklad

Dim UserName

' Název momentálně přihlášeného uživatele.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Uživatel má servisní oprávnění.

  If RUser.CheckUserAccessRights(UserName, "S") Then

    RSys.RestartWindows    ' Restartování operačního systému.

  End If

End If
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3.13.37  Procedura RSys.SaveCustomReport

Uloží zadanou uživatelskou sestavu definovanou v projektu Reliance do souboru.

Syntaxe

RSys.SaveCustomReport Report: Variant; FileName: String

Argument Popis

Report Název nebo ID (jedinečný

identifikátor) uživatelské sestavy.

FileName Název souboru, do kterého má být

uživatelská sestava uložena.

Poznámky

V případě uživatelských sestav typu FastReport lze pomocí přípony souboru určit formát
uloženého dokumentu.

Formáty dokumentů

Formát dokumentu Přípona

Portable Document Format
pdf

Sešit aplikace Excel 97-2003
xls

Sešit aplikace Excel
xlsx

Datové soubory ve formátu XML
xml

CSV (oddělený středníkem)
csv

Webová stránka
htm nebo html

FastReport
rrp nebo fr3
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  Objekt RSys

Příklad

' Uložení uživatelské sestavy "Report1" do zadaného souboru.

RSys.SaveCustomReport "Report1", "C:\Reliance\CustomReports\Report1.htm"

3.13.38  Procedura RSys.SetBit

Nastaví hodnotu vybraného bitu zadané proměnné.

Syntaxe

RSys.SetBit Variable: Variant; Bit: Integer, Value: Variant

Argument Popis

Variable Proměnná.

Bit Číslo bitu.

Value Nová hodnota vybraného bitu.

 

Poznámky

Zadaná proměnná musí být jednoduchého celočíselného typu (Word, Byte apod.).

 

  Objekt RSys

Příklad

Dim Commands

' Nastavení hodnoty bitu 0 proměnné Commands na True.

Commands = 6000

RSys.SetBit Commands, 0, True
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3.13.39  Funkce RSys.SetLocalTime

Nastaví aktuální datum a čas v počítači.

Syntaxe

RSys.SetLocalTime(Value: DateTime): Boolean

Argument Popis

Value Nové datum a čas.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Podařilo se nastavit datum a čas.

False Nepodařilo se nastavit datum a čas.

 

Poznámky

Pro nastavení data a času v počítači musí mít aktuálně přihlášený uživatel (do Windows)
příslušné oprávnění.

  Objekt RSys

Příklad

Dim NewTime

NewTime = RSys.Now + TimeSerial(1, 0, 0) ' O 1 hodinu dopředu.

If RSys.SetLocalTime(NewTime) Ihen       ' Nastavení nového data a času v systému.

  ' ...

End If
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3.13.40  Procedura RSys.SetMainWindowTitle

Nastaví titulek hlavního okna runtime modulu.

Syntaxe

RSys.SetMainWindowTitle Title: String

Argument Popis

Title Nový titulek okna.

 

Poznámky

Výchozí titulek hlavního okna runtime modulu je ponechán, nový titulek okna v argumentu
 Title je pouze připojen.

  Objekt RSys

Příklad

RSys.SetMainWindowTitle "DEMO"

3.13.41  Procedura RSys.SetMonitorPower

Nastaví stav displeje.

Syntaxe

RSys.SetMonitorPower State: Integer

Argument Popis

State Stav displeje

Přehled hodnot parametru State:
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Hodnota Popis

-1 zapne displej

1 přepne displej do úsporného režimu

2 vypne displej

  Objekt RSys

Příklad

' Zapnutí monitoru

RSys.SetMonitorPower -1

3.13.42  Procedura RSys.ShowCustomReport

Zobrazí zadanou uživatelskou sestavu definovanou v projektu Reliance.

Syntaxe

RSys.ShowCustomReport Report: Variant; AsStandaloneWindow: Boolean

Argument Popis

Report Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatelské sestavy.

AsStandaloneWindow Otevřít v samostatném okně.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Zobrazení uživatelské sestavy "Sestava1" v samostatném okně.

RSys.ShowCustomReport "Sestava1", True
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3.13.43  Procedura RSys.ShowDbReport

Zobrazí zadanou tabulkovou sestavu definovanou v projektu Reliance.

Syntaxe

RSys.ShowDbReport Report: Variant; AsStandaloneWindow: Boolean

Argument Popis

Report Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

tabulkové sestavy.

AsStandaloneWindow Otevřít v samostatném okně.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Zobrazení tabulkové sestavy "Sestava1" v samostatném okně.

RSys.ShowDbReport "Sestava1", True

3.13.44  Procedura RSys.ShowDbTrend

Zobrazí zadaný graf definovaný v projektu Reliance.

Syntaxe

RSys.ShowDbTrend Trend: Variant; AsStandaloneWindow: Boolean

Argument Popis

Trend Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

grafu.

AsStandaloneWindow Otevřít v samostatném okně.

 

  Objekt RSys
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Příklad

' Zobrazení grafu "Graf1" v samostatném okně.

RSys.ShowDbTrend "Graf1", True

3.13.45  Procedura RSys.ShowTagDbTrend

Zobrazí graf  zadané  proměnné. Nejedná  se  o  graf  definovaný pomocí Správce  grafů. V
grafu budou zobrazena historická data této proměnné (data z datové tabulky). Pokud jsou
data proměnné ukládána do více datových tabulek, budou data načtena z tabulky, která má
nejhustší vzorkování.

Syntaxe

RSys.ShowTagDbTrend DevName, TagName: String; AsStandaloneWindow:
Boolean

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

AsStandaloneWindow Otevřít v samostatném okně.

 

  Objekt RSys

Příklad

' Zobrazení historického grafu proměnné TeplotaVody ze stanice PLC1 v samostatném okně.

RSys.ShowTagDbTrend "PLC1", "TeplotaVody", True

3.13.46  Procedura RSys.ShutDownWindows

Ukončí běh runtime modulu a běh operačního systému.

Syntaxe

RSys.ShutDownWindows

  Objekt RSys
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Příklad

Dim UserName

' Název momentálně přihlášeného uživatele.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Uživatel má servisní oprávnění.

  If RUser.CheckUserAccessRights(UserName, "S") Then

    RSys.ShutDownWindows   ' Ukončení běhu operačního systému.

  Else

    RSys.ExitRuntimeModule ' Ukončení běhu runtime modulu.

  End If

End If

3.13.47  Procedura RSys.SetProgramLanguage

Nastaví jazyk programu (runtime modulu) na zadaný jazyk.

Syntaxe

RSys.SetProgramLanguage Language: Variant

Argument Popis

Language  Zkratka nebo index jazyka.

 

Přehled jazyků:

Jazyk Index Zkratka

čeština 0 CSY

angličtina 1 ENU

polština 2 PLK

ruština 3 RUS

němčina 4 DEU
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Jazyk Index Zkratka

litevština 5 LTH

maďarština 6 HUN

slovenština 8 SKY

řečtina 9 ELL

turečtina 10 TRK

slovinština 11 SLV

 

  Objekt RSys

Příklad

RSys.SetProgramLanguage "CSY" ' Nastavení jazyka programu na CSY (čeština).

3.13.48  Procedura RSys.SetProjectLanguage

Nastaví aktivní jazyk projektu na zadaný jazyk.

Syntaxe

RSys.SetProjectLanguage Language: Variant

Argument Popis

Language Název nebo ID (jedinečný identifikátor) jazyka

projektu.

 

  Objekt RSys

Příklad

RSys.SetProjectLanguage "Czech (Czech Republic)" ' Nastavení aktivního jazyka projektu na

"Czech (Czech Republic)".
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3.13.49  Procedura RSys.Sleep

Pozastaví provádění skriptu na zadaný čas.

Syntaxe

RSys.Sleep Interval: Integer

Argument Popis

Interval Časový interval, na který je pozastaveno provádění

skriptu (ms).

 

  Objekt RSys

Příklad

RSys.Sleep 2000 ' Pozastaví provádění skriptu na 2 sekundy.

3.13.50  Funkce RSys.UTCDateTimeToLocalDateTime

Převádí zadanou hodnotu data a času z UTC na místní čas. 

UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal  Time, tzn. koordinovaný světový
čas.  Čas  UTC  je  založen  na  atomových  hodinách  a  je  velmi  blízký  greenwichskému
střednímu času (GMT).  Jednotlivá  časová  pásma  jsou  definována  svými  odchylkami  od
UTC.

Místní čas je závislý na nastavení některých parametrů v operačním systému (časové pásmo,
automatický přechod na letní čas).

Syntaxe

RSys.UTCDateTimeToLocalDateTime(Value: DateTime): DateTime

Argument Popis

Value Hodnota data a času, která má být

převedena.
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Návratové hodnoty

Funkce vrací hodnotu data a času ve formátu DateTime.

Poznámky

Tuto  funkci  lze  použít  např.  při  zpracování  historických  dat  uložených  systémem
Reliance  do  tabulky v  Microsoft  SQL  Serveru,  pokud  jsou  časové  značky  záznamů
uloženy v  UTC. Mohlo  by se  např. jednat  o  export  určitých záznamů do  souboru  ve
formátu CSV s časovými značkami v místním čase.

  Objekt RSys

Příklad

Dim LocalDateTimeValue, UTCDateTimeValue

' Zjištění hodnoty proměnné UTCDateTimeValue ze stanice System.

UTCDateTimeValue = RTag.GetTagValue("System", "UTCDateTimeValue")

' Převod data a času na místní čas.

LocalDateTimeValue = RSys.UTCDateTimeToLocalDateTime(UTCDateTimeValue)

' Uložení výsledku do proměnné LocalDateTimeValue ze stanice System.

RTag.SetTagValue "System", "LocalDateTimeValue", LocalDateTimeValue
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3.14  Objekt TTable

Objekt  pro  práci  s databázovou  tabulkou  obsahující  aktuální  nebo  archivní  (tabulka  po
provedení  databázové  otočky)  data.  Tento  objekt  není  na  rozdíl  od  ostatních  objektů
Reliance automaticky vytvořen a inicializován. Pro jeho vytvoření je nutné zavolat funkci RDb.
CreateTableObject.

Vlastnosti:

  Vlastnost TTable.ArchiveName

  Vlastnost TTable.DatabaseName

  Vlastnost TTable.DateFieldValue

  Vlastnost TTable.IsArchive

  Vlastnost TTable.TimeFieldValue

Funkce a procedury:

  Procedura TTable.Append

  Funkce TTable.Bof

  Procedura TTable.Cancel

  Procedura TTable.CloseTable

  Funkce TTable.CreateTable

  Procedura TTable.Delete

  Funkce TTable.DeleteTable

  Procedura TTable.Edit

  Funkce TTable.EmptyTable

  Funkce TTable.Eof

  Funkce TTable.FieldExists

  Procedura TTable.First

  Funkce TTable.GetFieldValue

  Procedura TTable.Last

  Procedura TTable.MoveBy

  Procedura TTable.Next

  Funkce TTable.OpenTable

  Procedura TTable.Post
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  Procedura TTable.Prior

  Procedura TTable.SetFieldValue

  Funkce TTable.TableExists

  Procedura TTable.UpdateTableStructure

3.14.1  Vlastnost TTable.ArchiveName

Určuje název souboru (úplnou cestu) archivní databázové tabulky.

Syntaxe

TTable.ArchiveName: String

Poznámky

Vlastnost je učena pro čtení i zápis. Má význam pouze je-li TTable.IsArchive = True.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Databaze1"  ' Název databáze podle projektu.

Table.IsArchive = True            ' Pracovat se bude s archivní tabulkou.

' Srpen roku 2000.

Table.ArchiveName = "C:\Reliance\Proj_Viz\Test\DATA\2000\d1_0008.DB"

If Table.TableExists Then         ' Tabulka existuje.

  If Table.OpenTable Then         ' Otevření tabulky.

    ' ...

    Table.CloseTable              ' Zavření tabulky.

  End If

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.2  Vlastnost TTable.DatabaseName

Určuje datovou tabulku, se kterou má být tento objekt sdružen. Odpovídá vlastnosti Název
zadané u datové tabulky definované ve Správci datových tabulek.

Syntaxe

TTable.DatabaseName: String

Poznámky

Vlastnost je učena pro čtení i zápis.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.3  Vlastnost TTable.DateFieldValue

Určuje hodnotu položky datum na aktuální větě v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.DateFieldValue: DateTime

Poznámky

Vlastnost  je  učena  pro  čtení i zápis.  Databázová  tabulka  musí být  otevřená.  Každá
databázová tabulka vytvořená runtime moduly obsahuje dvě položky nesoucí časovou
značku (datum a čas) uložení hodnoty. Tato vlastnost určuje datum této značky.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.



343Objekt TTable

Reliance 4 – Skripty

3.14.4  Vlastnost TTable.IsArchive

Určuje zda objekt pracuje s archivní nebo aktuální databázovou tabulkou.

Syntaxe

TTable.IsArchive: Boolean

Poznámky

Vlastnost je učena pro čtení i zápis.

Hodnota Význam

True Práce s archivní tabulkou. Vyžaduje nastavit

vlastnost TTable.ArchiveName.

False Práce s aktuální tabulkou (výchozí).

 

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Databaze1"  ' Název databáze podle projektu.

Table.IsArchive = True            ' Pracovat se bude s archivní tabulkou.

' Srpen roku 2000.

Table.ArchiveName = "C:\Reliance\Proj_Viz\Test\DATA\2000\d1_0008.DB"

If Table.TableExists Then         ' Tabulka existuje.

  If Table.OpenTable Then         ' Otevření tabulky.

    ' ...

    Table.CloseTable              ' Zavření tabulky.

  End If

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.5  Vlastnost TTable.TimeFieldValue

Určuje hodnotu položky čas na aktuální větě v databázi.

Syntaxe

TTable.TimeFieldValue: DateTime

Poznámky

Vlastnost  je  učena  pro  čtení i zápis.  Databázová  tabulka  musí být  otevřená.  Každá
databázová tabulka vytvořená runtime moduly obsahuje dvě položky nesoucí časovou
značku (datum a čas) uložení hodnoty. Tato vlastnost určuje čas této značky.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.6  Procedura TTable.Append

Přidá novou větu do databázové tabulky a nastaví ukazatel na tuto větu.

Syntaxe

TTable.Append

Poznámky

Po přidání věty je tabulka automaticky uvedena do editačního režimu (není nutné volat
proceduru TTable.Edit). Pro uložení změn je nutné zavolat proceduru TTable.Post. Pro
stornování  změn  je  možné  zavolat  proceduru  TTable.Cancel.  Jestliže  je  tabulka
uzavřena  pomocí procedury  TTable.CloseTable  bez  volání TTable.Post,  jsou  změny
stornovány.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.  

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.

3.14.7  Funkce TTable.Bof

Vrací příznak začátku databázové tabulky (ukazatel aktuální věty je na první větě databázové
tabulky).
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Syntaxe

TTable.Bof: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Ukazatel aktuální věty je na první větě tabulky.

False Ukazatel aktuální věty není na první větě tabulky.

 

Poznámky

Databázová  tabulka  musí  být  otevřená.  Funkci  je  vhodné  používat  v kombinaci
s procedurami a funkcemi TTable.First, TTable.Last, TTable.Next, TTable.Prior, TTable.
MoveBy, TTable.Eof.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Last                      ' Přesun na poslední záznam.

  While Not Table.Bof             ' Dokud není příznak začátku tabulky.

    ' ...

    Table.Prior                   ' Přesun na předchozí větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.8  Procedura TTable.Cancel

Stornuje  provedené  změny v databázové  tabulce  od  posledního  volání procedury TTable.
Append nebo procedury TTable.Edit.

Syntaxe

TTable.Cancel

Poznámky

Databázová tabulka musí být otevřená. Provedené změny lze také stornovat uzavřením
databázové tabulky pomocí procedury TTable.CloseTable. Uložit provedené změny lze
pomocí procedury TTable.Post nebo přechodem na jinou větu (procedury TTable.First,
TTable.Last, TTable.Prior, TTable.Next, TTable.MoveBy).

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty do databáze.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení aktuální hodnoty proměnné Teplota ze stanice Kotelna do databázové tabulky.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Cancel                    ' Stornování provedených změn.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.9  Procedura TTable.CloseTable

Zavře databázovou tabulku.

Syntaxe

TTable.CloseTable

Poznámky

Funkce  při  zavření stornuje  provedené  změny  v databázové  tabulce  od  posledního
volání procedury TTable.Append nebo TTable.Edit.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.



349Objekt TTable

Reliance 4 – Skripty

3.14.10  Funkce TTable.CreateTable

Založí novou databázovou tabulku.

Syntaxe

TTable.CreateTable

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Tabulku se podařilo vytvořit.

False Tabulku se nepodařilo vytvořit.

 

Poznámky

Funkce založí aktuální nebo archivní databázi v závislosti na parametru TTable.IsArchive
. Před  voláním funkce  je  vhodné  otestovat  existenci  tabulky  pomocí funkce  TTable.
TableExists. V případě existence není stávající databázová tabulka přepsána.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table, TableNotExists

Set Table = RDb.CreateTableObject    ' Vytvoření objektu.

TableNotExists = True

Table.DatabaseName = "Teploty"       ' Název databáze podle projektu.

If Table.TableExists Then            ' Tabulka už existuje.

  TableNotExists = Table.DeleteTable ' Odstranění tabulky.

End If

If TableNotExists Then

  If Table.CreateTable Then          ' Založení tabulky.

    ' ...

  End If

End If

Set Table = Nothing                  ' Odstranění objektu.
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3.14.11  Procedura TTable.Delete

Odstraní aktuální větu z databázové tabulky.

Syntaxe

TTable.Delete

Poznámky

Databázová  tabulka  musí  být  otevřená.  Odstranění  věty  z databázové  tabulky  je
nevratná operace. Po odstranění věty se ukazatel aktuální věty přesune na nejbližší větu.
Jestliže je databázová tabulka prázdná, vracejí funkce TTable.Bof a TTable.Eof hodnotu
 True.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject       ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"          ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then                 ' Otevření tabulky.

  If Not (Table.Bof And Table.Eof) Then ' Tabulka není prázdná.

    Table.Last                          ' Přesun na poslední větu.

    Table.Delete                        ' Odstranění věty.

  End If

  Table.CloseTable                      ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing                     ' Odstranění objektu.
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3.14.12  Funkce TTable.DeleteTable

Odstraní databázovou tabulku.

Syntaxe

TTable.DeleteTable: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Tabulku se podařilo odstranit.

False Tabulku se nepodařilo odstranit.

 

Poznámky

Databázová tabulka nesmí být otevřena pomocí jiného objektu TTable  ani pomocí jiné
aplikace (např. jiného runtime modulu).

Před  voláním  funkce  je  možné  otestovat  existenci  tabulky  pomocí  funkce  TTable.
TableExists.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table, TableNotExists

Set Table = RDb.CreateTableObject    ' Vytvoření objektu.

TableNotExists = True

Table.DatabaseName = "Teploty"       ' Název databáze podle projektu.

If Table.TableExists Then            ' Tabulka už existuje.

  TableNotExists = Table.DeleteTable ' Odstranění tabulky.

End If

If TableNotExists Then

  If Table.CreateTable Then          ' Založení tabulky.

    ' ...

  End If

End If

Set Table = Nothing                  ' Odstranění objektu.
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3.14.13  Procedura TTable.Edit

Uvede aktuální větu databázové tabulku do editačního režimu.

Syntaxe

TTable.Edit

Poznámky

Databázová  tabulka  musí  být  otevřená  a  musí  obsahovat  alespoň  jednu  větu.
V editačním režimu je možné nastavovat hodnoty položek. Pro  uložení změn je  nutné
zavolat proceduru TTable.Post. Uložit provedené změny lze také přechodem na  jinou
větu (procedury TTable.First, TTable.Last, TTable.Prior, TTable.Next, TTable.MoveBy).
Provedené  změny  lze  stornovat  pomocí  procedury  TTable.Cancel  nebo  uzavřením
databázové tabulky pomocí procedury TTable.CloseTable.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Last                      ' Přechod na poslední větu.

  Table.Edit                      ' Přechod do editačního režimu.

  ' Uložení hodnoty 0 do položky odpovídající proměnné Teplota ve stanici PLC1.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", 0

  Table.Post                      ' Uložení změn.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.14  Funkce TTable.EmptyTable

Odstraní všechny věty z databázové tabulky.

Syntaxe

TTable.EmptyTable: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Tabulku se podařilo vyprázdnit.

False Tabulku se nepodařilo vyprázdnit.

 

Poznámky

Databázová tabulka nesmí být otevřena pomocí jiného objektu TTable  ani pomocí jiné
aplikace  (např.  jiného  runtime  modulu).  Před  voláním  funkce  je  možné  otestovat
existenci tabulky pomocí funkce TTable.TableExists.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.TableExists Then         ' Tabulka existuje.

  If Table.EmptyTable Then        ' Vyprázdnění tabulky.

    ' ...

  End If

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.

3.14.15  Funkce TTable.Eof

Vrací příznak konce databázové tabulky (ukazatel aktuální věty je na první větě databázové
tabulky).
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Syntaxe

TTable.Eof: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Ukazatel aktuální věty je na poslední větě

tabulky.

False Ukazatel aktuální věty není na poslední větě

tabulky.

 

Poznámky

Databázová  tabulka  musí  být  otevřená.  Funkci  je  vhodné  používat  v kombinaci
s procedurami a funkcemi TTable.First, TTable.Last, TTable.Next, TTable.Prior, TTable.
MoveBy, TTable.Bof.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.First                     ' Přesun na první větu.

  While Not Table.Eof             ' Dokud není příznak konce tabulky.

    ' ...

    Table.Next                    ' Přesun na další větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.16  Funkce TTable.FieldExists

Vrací příznak zda zadaná položka (proměnná) existuje v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.FieldExists(DevName, TagName: String): Boolean

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Zadaná položka v databázi existuje.

False Zadaná položka v databázi neexistuje.

 

Poznámky

Databázová tabulka musí být otevřená.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  ' Položka odpovídající proměnné Teplota ze stanice PLC1 neexistuje.

  If Not Table.FieldExists("PLC1", "Teplota") Then

    Table.CloseTable              ' Zavření tabulky.

    If Table.DeleteTable Then     ' Odstranění tabulky.

      If Table.CreateTable Then   ' Založení nové tabulky (změnila se struktura).
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        If Table.OpenTable        ' Otevření tabulky.

          ' ...

          Table.CloseTable

        End If

      End If

    End If

  End If

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.

3.14.17  Procedura TTable.First

Přesune ukazatel aktuální věty na první větu v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.First

Poznámky

Databázová  tabulka  musí být  otevřená. Proceduru je  vhodné  kombinovat  s funkcemi
TTable.Bof a TTable.Eof. Funkce také uloží změny provedené v databázové tabulce od
posledního volání procedury TTable.Append nebo procedury TTable.Edit.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.First                     ' Přesun na první větu.

  While Not Table.Eof             ' Dokud není příznak konce tabulky.

    ' ...

    Table.Next                    ' Přesun na další větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.



357Objekt TTable

Reliance 4 – Skripty

3.14.18  Funkce TTable.GetFieldValue

Vrací hodnotu zadané položky (proměnné) na aktuální větě databázové tabulky.

Syntaxe

TTable.GetFieldValue(DevName, TagName: String): Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

 

Návratové hodnoty

Hodnota zadané položky (proměnné).

Poznámky

Databázová  tabulka  musí  být  otevřená.  Existenci  databázové  položky  je  vhodné
testovat pomocí funkce TTable.FieldExists.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table, Count, Sum

Sum = 0

Count = 0

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.First                     ' Přechod na první větu.

  While Not Table.Eof             ' Dokud není konec tabulky

    ' Zjištění hodnoty položky odpovídající proměnné Teplota ze stanice PLC1.

    Sum = Sum + Table.GetFieldValue("PLC1", "Teplota")

    Count = Count + 1

    Table.Next                    ' Přechod na další větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.
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  Set Table = Nothing             ' Odstranění objektu.

  If Count > 0 Then               ' Ošetření dělení nulou.

    ' Uložení informace o výsledku funkce do proměnné Displej ze stanice System.

    RTag.SetTagValue "System", "Displej", "Průměrná hodnota je: " + CStr(Value / Count)

  End If

End If

3.14.19  Procedura TTable.Last

Přesune ukazatel aktuální věty na poslední větu v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.Last

Poznámky

Databázová  tabulka  musí být  otevřená. Proceduru je  vhodné  kombinovat  s funkcemi
TTable.Bof a TTable.Eof. Funkce také uloží změny provedené v databázové tabulce od
posledního volání procedury TTable.Append nebo procedury TTable.Edit.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Last                      ' Přesun na poslední záznam.

  While Not Table.Bof             ' Dokud není příznak začátku tabulky.

    ' ...

    Table.Prior                   ' Přesun na předchozí větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.20  Procedura TTable.MoveBy

Přesune ukazatel aktuální věty o zadaný počet vět v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.MoveBy Count: Integer

Argument Popis

Count Počet vět, o který bude posunut ukazatel aktuální věty.

Může mít zápornou hodnotu (posun zpět).

 

Poznámky

Databázová  tabulka  musí být  otevřená. Proceduru je  vhodné  kombinovat  s funkcemi
TTable.Bof a TTable.Eof. Funkce také uloží změny provedené v databázové tabulce od
posledního volání procedury TTable.Append nebo procedury TTable.Edit.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject       ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"          ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then                 ' Otevření tabulky.

  If Not (Table.Bof And Table.Eof) Then ' Tabulka není prázdná.

    Table.First                         ' Přesun na první větu.

    Table.MoveBy 5                      ' Posun o 5 vět.

  End If

  Table.CloseTable

End If

Set Table = Nothing                     ' Odstranění objektu.
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3.14.21  Procedura TTable.Next

Přesune ukazatel aktuální věty na následující větu v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.Next

Poznámky

Databázová  tabulka  musí být  otevřená. Proceduru je  vhodné  kombinovat  s funkcemi
TTable.Bof a TTable.Eof. Funkce také uloží změny provedené v databázové tabulce od
posledního volání procedury TTable.Append nebo procedury TTable.Edit.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.First                     ' Přesun na první větu.

  While Not Table.Eof             ' Dokud není příznak konce tabulky.

    ' ...

    Table.Next                    ' Přesun na další větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.22  Funkce TTable.OpenTable

Otevře databázovou tabulku.

Syntaxe

TTable.OpenTable: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Tabulku se podařilo otevřít.

False Tabulku se nepodařilo otevřít.

 

Poznámky

Před  otevřením databázové  tabulky je  vhodné  otestovat  její existenci  pomocí funkce
TTable.TableExists a případně ji založit pomocí funkce TTable.CreateTable.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.23  Procedura TTable.Post

Uloží  provedené  změny  v databázové  tabulce  od  posledního  volání  procedury  TTable.
Append nebo procedury TTable.Edit.

Syntaxe

TTable.Post

Poznámky

Databázová tabulka musí být otevřená. Uložit provedené změny lze také přechodem na
jinou  větu  (procedury  TTable.First,  TTable.Last,  TTable.Prior,  TTable.Next,  TTable.
MoveBy).  Provedené  změny  lze  stornovat  pomocí  procedury  TTable.Cancel  nebo
uzavřením databázové tabulky pomocí procedury TTable.CloseTable.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.24  Procedura TTable.Prior

Přesune ukazatel aktuální věty na předchozí větu v databázové tabulce.

Syntaxe

TTable.Prior

Poznámky

Databázová  tabulka  musí být  otevřená. Proceduru je  vhodné  kombinovat  s funkcemi
TTable.Bof a TTable.Eof. Funkce také uloží změny provedené v databázové tabulce od
posledního volání procedury TTable.Append nebo procedury TTable.Edit.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Last                      ' Přesun na poslední záznam.

  While Not Table.Bof             ' Dokud není příznak začátku tabulky.

    ' ...

    Table.Prior                   ' Přesun na předchozí větu.

  WEnd

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.

3.14.25  Procedura TTable.SetFieldValue

Nastaví  hodnotu  zadané  položky  (proměnné)  na  aktuální  větě  databázové  tabulky  na
zadanou hodnotu.
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Syntaxe

TTable.SetFieldValue DevName, TagName: String; Value: Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Value Nová hodnota položky.

 

Poznámky

Databázová tabulka musí být otevřená a musí být v editačním režimu (procedury TTable.
Append a TTable.Edit). Existenci databázové položky je vhodné testovat pomocí funkce
 TTable.FieldExists. Pro  uložení změn je  nutné  zavolat  proceduru TTable.Post. Uložit
provedené změny lze také přechodem na  jinou větu (procedury TTable.First, TTable.
Last,  TTable.Prior,  TTable.Next,  TTable.MoveBy).  Provedené  změny  lze  stornovat
pomocí  procedury  TTable.Cancel  nebo  uzavřením  databázové  tabulky  pomocí
procedury TTable.CloseTable.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.OpenTable Then           ' Otevření tabulky.

  Table.Append                    ' Přidání nové věty.

  ' Uložení aktuálního systémového data do nové věty.

  Table.DateFieldValue = Date

  ' Uložení aktuálního systémového času do nové věty.

  Table.TimeFieldValue = Time

  ' Uložení hodnoty proměnné Teplota ze stanice PLC1 do databáze.

  Table.SetFieldValue "PLC1", "Teplota", RTag.GetTagValue("PLC1", "Teplota")

  Table.Post                      ' Uložení provedených změn do tabulky.

  Table.CloseTable                ' Zavření tabulky.

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.26  Funkce TTable.TableExists

Vrací příznak, že databázová tabulka existuje.

Syntaxe

TTable.TableExists: Boolean

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Tabulka existuje.

False Tabulka neexistuje.

 

Poznámky

Databázová tabulka musí být otevřená. Tabulku je možné založit pomocí funkce TTable.
CreateTable.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Databaze1"  ' Název databáze podle projektu.

Table.IsArchive = True            ' Pracovat se bude s archivní tabulkou.

' Srpen roku 2000.

Table.ArchiveName = "C:\Reliance\Proj_Viz\Test\DATA\2000\d1_0008.DB"

If Table.TableExists Then         ' Tabulka existuje.

  If Table.OpenTable Then         ' Otevření tabulky.

    ' ...

    Table.CloseTable              ' Zavření tabulky.

  End If

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.14.27  Procedura TTable.UpdateTableStructure

Aktualizuje strukturu databázové tabulky přidáním nových sloupců na základě položek datové
tabulky definovaných ve Správci  datových tabulek  (pokud byly nějaké  položky dodatečně
přidány).

Syntaxe

TTable.UpdateTableStructure

Poznámky

Databázová tabulka musí existovat. Nezáleží na tom, zda je otevřená nebo zavřená. Po
návratu z volání procedury je tabulka zavřená.

  Objekt TTable

Příklad

Dim Table

Set Table = RDb.CreateTableObject ' Vytvoření objektu.

Table.DatabaseName = "Teploty"    ' Název databáze podle projektu.

If Table.TableExists Then         ' Tabulka existuje.

  Table.UpdateTableStructure      ' Aktualizace struktury tabulky.

  If Table.OpenTable Then         ' Otevření tabulky.

    ' ...

    Table.CloseTable              ' Zavření tabulky.

  End If

End If

Set Table = Nothing               ' Odstranění objektu.
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3.15  Objekt RTag

Objekt RTag obsahuje procedury a funkce pro práci s proměnnými vizualizace. Proměnné
mohou být jednoduchých typů (Word, Byte, Bool, String apod.) nebo typu pole.

Procedury a funkce:

  Procedura RTag.DecTagValue

  Funkce RTag.GetBit

  Funkce RTag.GetTagElementValue

  Funkce RTag.GetTagValue

  Procedura RTag.IncTagValue

  Procedura RTag.MoveTagElementValues

  Procedura RTag.MoveTagElementValuesToSimpleTag

  Procedura RTag.MoveTagValue

  Procedura RTag.MoveTagValueToArrayTag

  Procedura RTag.SetBit

  Procedura RTag.SetTagElementValue

  Procedura RTag.SetTagElementValues

  Procedura RTag.SetTagValue

  Procedura RTag.UpdateTagValue

3.15.1  Procedura RTag.SetTagElementValues

Vyplní proměnnou typu pole nebo její část zadanou hodnotou.

Syntaxe

RTag.SetTagElementValues DevName, TagName: String; Value: Variant; Offset, Count:
Integer

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.
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Argument Popis

Value Nová hodnota, kterou mají být vyplněny

prvky pole.

Offset Index prvního prvku, který bude nastaven na

zadanou hodnotu.

Count Počet prvků, které budou nastaveny na

zadanou hodnotu.

 

Poznámky

Zadaná proměnná musí být typu pole. Nesmí být jednoduchého typu (Word, Byte, Bool,
String  apod.). V případě, že  zadaná  proměnná  je  typu array of  byte, je  při  přiřazení
hodnoty  použit  nejnižší  byte  argumentu  Value.  Při  volání  je  kontrolována  hodnota
argumentů Offset a Count (paměť mimo oblast proměnné není nikdy změněna).

  Objekt RTag

Příklad

' Vyplnění 20 prvků pole ByteArray ze stanice PLC1

' hodnotou 0 počínaje prvkem s indexem 10.

RTag.SetTagElementValues "PLC1", "ByteArray", 0, 10, 20
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3.15.2  Funkce RTag.GetBit

Vrací aktuální hodnotu vybraného bitu zadané proměnné.

Syntaxe

RTag.GetBit(DevName, TagName: String, Bit: Integer): Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Bit Číslo bitu.

 

Návratové hodnoty

Aktuální hodnota vybraného bitu proměnné.

Poznámky

Zadaná  proměnná  musí být  jednoduchého  celočíselného  typu  (Word,  Byte   apod.).
Platnost návratové hodnoty lze ověřit použitím funkce IsEmpty. Jestliže funkce IsEmpty
vrátí hodnotu True, znamená to, že návratová hodnota funkce GetBit nebyla přiřazena
(zadaná proměnná neexistuje, není správného  typu nebo  nemá  platnou hodnotu). Na
platnost návratové hodnoty má vliv i parametr Vracet i neplatnou hodnotu proměnné (
Reliance Design > Proj ekt > Možnosti > Skripty > Ostatní).

  Objekt RTag

Příklad

Dim Value

' Zjištění hodnoty bitu 0 proměnné Word ze stanice PLC1.

Value = RTag.GetBit("PLC1", "Word", 0)

If Not IsEmpty(Value) Then ' Testování platnosti hodnoty.

  ' ...

End If
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3.15.3  Funkce RTag.GetTagElementValue

Vrací aktuální hodnotu prvku proměnné typu pole.

Syntaxe

RTag.GetTagElementValue(DevName, TagName: String; Index: Integer): Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Index Index prvku.

 

Návratové hodnoty

Aktuální hodnota prvku pole.

Poznámky

Zadaná proměnná musí být typu pole. Nesmí být jednoduchého typu (Word, Byte, Bool,
String  apod.). Platnost návratové hodnoty lze ověřit použitím funkce  IsEmpty. Jestliže
funkce  IsEmpty  vrátí  hodnotu  True,  znamená  to,  že  návratová  hodnota  funkce
GetTagElementValue  nebyla přiřazena (zadaná proměnná neexistuje, není správného
typu nebo  nemá  platnou hodnotu). Na  platnost  návratové  hodnoty má  vliv  i parametr
Vracet  i  neplatnou  hodnotu  proměnné  (Reliance  Design  >  Proj ekt  >  Možnosti  >
Skripty > Ostatní).

  Objekt RTag

Příklad

Dim Value

' Zjištění hodnoty prvku s indexem 0

' v proměnné WordArray ze stanice PLC1.

Value = RTag.GetTagElementValue("PLC1", "WordArray", 0)

If Not IsEmpty(Value) Then ' Testování platnosti hodnoty.

  ' ...

End If
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3.15.4  Funkce RTag.GetTagValue

Vrací aktuální hodnotu zadané proměnné.

Syntaxe

RTag.GetTagValue(DevName, TagName: String): Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

 

Návratové hodnoty

Aktuální hodnota proměnné.

Poznámky

Zadaná proměnná musí být jednoduchého typu (Word, Byte, Bool, String apod.). Nesmí
být typu pole.

Platnost návratové hodnoty lze ověřit použitím funkce IsEmpty. Jestliže funkce IsEmpty
vrátí hodnotu  True,  znamená  to,  že  návratová  hodnota  funkce  GetTagValue  nebyla
přiřazena  (zadaná  proměnná  neexistuje,  není  správného  typu  nebo  nemá  platnou
hodnotu). Na platnost návratové hodnoty má vliv i parametr Vracet i neplatnou hodnotu
proměnné (Reliance Design > Proj ekt > Možnosti > Skripty > Ostatní).

  Objekt RTag

Příklad

Dim Value

' Zjištění hodnoty proměnné Var1 ze stanice PLC1.

Value = RTag.GetTagValue("PLC1", "Var1")

If Not IsEmpty(Value) Then ' Testování platnosti hodnoty.

  ' ...

End If
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3.15.5  Procedura RTag.DecTagValue

Odečte zadanou hodnotu od hodnoty proměnné číselného typu.

Syntaxe

RTag.DecTagValue DevName, TagName: String; Value: Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Value Odečítaná hodnota.

 

Poznámky

Zadaná proměnná musí být číselného typu (Word, Byte, Float, DateTime apod.). Nesmí
být typu pole. Způsob zadání hodnoty závisí na typu proměnné:

Typ proměnné Zápis

Celočíselné proměnné Posloupnost číslic.

Reálné proměnné Posloupnost číslic; jako

oddělovač desetinné části musí

být použita tečka.

Číselné proměnné

určené pro práci s

časem

Posloupnost znaků v uvozovkách.

 

  Objekt RTag

Příklad

' Celočíselná proměnná; odečtení hodnoty 1 od hodnoty proměnné Word ze stanice PLC1.

RTag.DecTagValue "PLC1", "Word", 1
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' Reálná proměnná; odečtení hodnoty 0.25 od hodnoty proměnné Float ze stanice PLC1.

RTag.DecTagValue "PLC1", "Float", 0.25

' Číselná proměnná určená pro práci s časem; odečtení času 5 minut od hodnoty proměnné

DateTime ze stanice PLC1.

RTag.DecTagValue "PLC1", "DateTime", "00:05:00"

3.15.6  Procedura RTag.IncTagValue

Přičte zadanou hodnotu k hodnotě proměnné číselného typu.

Syntaxe

RTag.IncTagValue DevName, TagName: String; Value: Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Value Přičítaná hodnota.

 

Poznámky

Zadaná proměnná musí být číselného typu (Word, Byte, Float, DateTime apod.). Nesmí
být typu pole. Způsob zadání hodnoty závisí na typu proměnné:

Typ proměnné Zápis

Celočíselné proměnné Posloupnost číslic.

Reálné proměnné Posloupnost číslic; jako

oddělovač desetinné části musí

být použita tečka.

Číselné proměnné

určené pro práci s

časem

Posloupnost znaků v uvozovkách.
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  Objekt RTag

Příklad

' Celočíselná proměnná; přičtení hodnoty 1 k hodnotě proměnné Word ze stanice PLC1.

RTag.IncTagValue "PLC1", "Word", 1

' Reálná proměnná; přičtení hodnoty 0.25 k hodnotě proměnné Float ze stanice PLC1.

RTag.IncTagValue "PLC1", "Float", 0.25

' Číselná proměnná určená pro práci s časem; přičtení času 5 minut k hodnotě proměnné

DateTime ze stanice PLC1.

RTag.IncTagValue "PLC1", "DateTime", "00:05:00"

3.15.7  Procedura RTag.MoveTagElementValues

Přesune (zkopíruje) proměnnou typu pole nebo její část do jiné proměnné typu pole.

Syntaxe

RTag.MoveTagElementValues SourceDevName, SourceTagName,
TargetDevName, TargetTagName: String; SourceIndex, TargetIndex, Count: Integer

Argument Popis

SourceDevNam

e

Název zdrojové stanice.

SourceTagNam

e

Název zdrojové proměnné.

TargetDevName Název cílové stanice.

TargetTagName Název cílové proměnné.

SourceIndex Index prvku ve zdrojovém poli.

TargetIndex Index prvku v cílovém poli.

Count Počet prvků, které se mají přenést.

 



375Objekt RTag

Reliance 4 – Skripty

Poznámky

Velikost datových typů prvků v obou polích musí být shodná. Datové typy v obou polích
mohou být různého typu. Pokud je však zdrojová proměnná typu Array of Bool, musí být
cílová  proměnná  stejného  typu.  Při  přenosu  hodnoty  mezi  jednotlivými  prvky  pole
nedochází k žádné konverzi typů, ale pouze ke zkopírování paměti jednotlivých prvků. To
může  vést  ke  změně  hodnoty  v případě  různých  typů  zdrojového  a  cílového  pole
z důvodů  různé  interpretace  hodnoty.  Procedura  rovněž  nebere  v úvahu  parametry
Korekce analogové hodnoty a Negace binární hodnoty (Reliance Design > Správci >
Správce stanic > parametry proměnné > záložka Korekce).

  Objekt RTag

Příklad

' Přesunutí 10 prvků proměnné WordArray ze stanice System

' od prvku s indexem 0 do proměnné WordArray ze stanice Virtual1

' od prvku s indexem 50.

RTag.MoveTagElementValues "System", "WordArray", "Virtual1", "WordArray", 0, 50, 10

3.15.8  Procedura RTag.MoveTagElementValuesToSimpleTag

Přesune (zkopíruje) proměnnou typu pole nebo její část do proměnné jednoduchého typu (
Word, Byte, Bool, String apod.).

Syntaxe

RTag.MoveTagElementValuesToSimpleTag SourceDevName, SourceTagName,
TargetDevName, TargetTagName: String; SourceIndex: Integer

Argument Popis

SourceDevNam

e

Název zdrojové stanice.

SourceTagNam

e

Název zdrojové proměnné.

TargetDevName Název cílové stanice.

TargetTagName Název cílové proměnné.
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Argument Popis

SourceIndex Index prvku ve zdrojovém poli.

 

Poznámky

Datové typy zdrojové a cílové proměnné musí splňovat tyto podmínky: 

-  velikost  datového  typu  cílové  proměnné  musí  být  beze  zbytku  dělitelná  velikostí
datového typu prvků pole (zdrojové proměnné)

- pokud je zdrojová proměnná typu Array of Bool, musí být cílová proměnná typu Bool.

Při přenosu hodnoty nedochází k žádné konverzi typů, ale pouze ke zkopírování paměti
jednotlivých prvků. Procedura  rovněž nebere  v úvahu parametry  Korekce  analogové
hodnoty  a Negace binární hodnoty  (Reliance Design > Správci  > Správce stanic  >
parametry proměnné > záložka Korekce). Počet přenesených prvků závisí na velikosti
datového typu cílové proměnné.

  Objekt RTag

Příklad

' Přesunutí 4 prvků proměnné ByteArray ze stanice System

' od prvku s indexem 0 do proměnné Float.

' Počet prvků je určen velikostí datového typu proměnné Float.

RTag.MoveTagElementValuesToSimpleTag "System", "ByteArray", "System", "Float", 0

3.15.9  Procedura RTag.MoveTagValue

Přesune (zkopíruje) hodnotu proměnné jednoduchého typu do jiné proměnné jednoduchého
typu (Word, Byte, Bool, String apod.).

Syntaxe

RTag.MoveTagValue SourceDevName, SourceTagName, TargetDevName,
TargetTagName: String

Argument Popis

SourceDevName Název zdrojové stanice.
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Argument Popis

SourceTagName Název zdrojové proměnné.

TargetDevName Název cílové stanice.

TargetTagName Název cílové proměnné.

 

Poznámky

Velikost  datových  typů  obou  proměnných  musí  být  shodná.  Datové  typy  obou
proměnných mohou být různého typu. Pokud je však zdrojová proměnná typu Bool, musí
být cílová proměnná stejného typu. Při přenosu hodnoty mezi  proměnnými  nedochází
k žádné konverzi typů, ale pouze ke  zkopírování paměti  proměnné. To  může  vést  ke
změně  hodnoty  v případě  různých typů  zdrojové  a  cílové  proměnné  z důvodů  různé
interpretace hodnoty. Procedura rovněž nebere v úvahu parametry Korekce analogové
hodnoty  a Negace binární hodnoty  (Reliance Design > Správci  > Správce stanic  >
parametry proměnné > záložka Korekce).

  Objekt RTag

Příklad

' Přesunutí hodnoty proměnné Word ze stanice System

' do proměnné Word ze stanice Virtual1.

RTag.MoveTagValue "System", "Word", "Virtual1", "Word"

3.15.10  Procedura RTag.MoveTagValueToArrayTag

Přesune (zkopíruje) hodnotu proměnné jednoduchého typu (Word, Byte, Bool, String apod.)
do proměnné typu pole.

Syntaxe

RTag.MoveTagValueToArrayTag SourceDevName, SourceTagName,
TargetDevName, TargetTagName: String; TargetIndex: Integer

Argument Popis

SourceDevName Název zdrojové stanice.
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Argument Popis

SourceTagName Název zdrojové proměnné.

TargetDevName Název cílové stanice.

TargetTagName Název cílové proměnné.

TargetIndex Index prvku v cílovém poli.

 

Poznámky

Datové typy zdrojové a cílové proměnné musí splňovat tyto podmínky: 

-  velikost  datového  typu zdrojové  proměnné  musí být  beze  zbytku  dělitelná  velikostí
datového typu prvků pole (cílové proměnné)

- pokud je zdrojová proměnná typu Bool, musí být cílová proměnná typu Array of Bool.

Při přenosu hodnoty nedochází k žádné konverzi typů, ale pouze ke zkopírování paměti
proměnné. Procedura rovněž nebere v úvahu parametry Korekce analogové hodnoty a
 Negace binární hodnoty  (Reliance Design > Správci  > Správce stanic > parametry
proměnné > záložka  Korekce). Počet  přepsaných prvků závisí na  velikosti  datového
typu zdrojové proměnné.

  Objekt RTag

Příklad

' Přesunutí hodnoty proměnné Float ze stanice System

' do proměnné ByteArray ze stanice System 

' od prvku s indexem 0.

' Počet zapsaných prvků je určen velikostí datového typu proměnné Float.

RTag.MoveTagValueToArrayTag "System", "Float", "System", "ByteArray", 0
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3.15.11  Procedura RTag.SetBit

Nastaví hodnotu vybraného bitu zadané proměnné.

Syntaxe

RTag.SetBit DevName, TagName: String; Bit: Integer, Value: Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Bit Číslo bitu.

Value Nová hodnota vybraného bitu.

 

Poznámky

Zadaná proměnná musí být jednoduchého celočíselného typu (Word, Byte apod.).

 

  Objekt RTag

Příklad

' Nastavení hodnoty bitu 0 proměnné Word ze stanice PLC1 na hodnotu True

RTag.SetBit "PLC1", "Word", 0, True
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3.15.12  Procedura RTag.SetTagElementValue

Nastaví hodnotu prvku proměnné typu pole.

Syntaxe

RTag.SetTagElementValue DevName, TagName: String; Index: Integer; Value:
Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Index Index prvku.

Value Nová hodnota prvku pole.

 

Poznámky

Zadaná proměnná musí být typu pole. Nesmí být jednoduchého typu (Word, Byte, Bool,
String  apod.). V případě, že zadaná proměnná je  typu Array  of  Byte, je  při  přiřazení
hodnoty použit nejnižší byte  argumentu Value. Způsob zadání hodnoty závisí na  typu
proměnné:

Typ proměnné Zápis

Pole celočíselných

hodnot

Posloupnost číslic.

Pole reálných hodnot Posloupnost číslic; jako

oddělovač desetinné části musí

být použita tečka.

Pole řetězcových

hodnot

Posloupnost znaků v uvozovkách.

Pole binárních hodnot Konstanta False, nebo True
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Typ proměnné Zápis

(popř. 0, nebo 1).

 

  Objekt RTag

Příklad

' Pole celočíselných hodnot; nastavení hodnoty prvku s indexem 0

' proměnné WordArray ze stanice PLC1 na hodnotu 20.

RTag.SetTagElementValue "PLC1", "WordArray", 0, 20

' Pole reálných hodnot; nastavení hodnoty prvku s indexem 0

' proměnné FloatArray ze stanice PLC1 na hodnotu 100,25.

RTag.SetTagElementValue "PLC1", "FloatArray", 0, 100.25

' Pole řetězcových hodnot; nastavení hodnoty prvku pole

' proměnné StringArray ze stanice PLC1 na hodnotu Hello.

RTag.SetTagElementValue "PLC1", "StringArray", 0, "Hello"

' Pole binárních hodnot; nastavení hodnoty prvku pole

' proměnné BoolArray ze stanice PLC1 na hodnotu True.

RTag.SetTagElementValue "PLC1", "BoolArray", 10, True

3.15.13  Procedura RTag.SetTagValue

Nastavení hodnoty zadané proměnné.

Syntaxe

RTag.SetTagValue DevName, TagName: String; Value: Variant

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

Value Nová hodnota proměnné.
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Poznámky

Zadaná proměnná musí být jednoduchého typu (Word, Byte, Bool, String apod.). Nesmí
být  typu pole. V případě, že  zadaná  proměnná  je  typu Byte, je  při  přiřazení hodnoty
použit nejnižší byte argumentu Value. Způsob zadání hodnoty závisí na typu proměnné:

Typ proměnné Zápis

Celočíselné proměnné Posloupnost číslic.

Reálné proměnné Posloupnost číslic; jako

oddělovač desetinné části musí

být použita tečka.

Řetězcové proměnné Posloupnost znaků v uvozovkách.

Binární proměnné Konstanta False, nebo True

(popř. 0, nebo 1).

 

  Objekt RTag

Příklad

' Celočíselná proměnná; nastavení hodnoty proměnné Word

' ze stanice PLC1 na hodnotu 20.

RTag.SetTagValue "PLC1", "Word", 20

' Reálná proměnná; nastavení hodnoty proměnné Float

' ze stanice PLC1 na hodnotu 100,25.

RTag.SetTagValue "PLC1", "Float", 100.25

' Řetězcová proměnná; nastavení hodnoty proměnné String

' ze stanice PLC1 na hodnotu Hello.

RTag.SetTagValue "PLC1", "String", "Hello"

' Binární proměnná; nastavení hodnoty proměnné Bool

' ze stanice PLC1 na hodnotu 0.

RTag.SetTagValue "PLC1", "Bool", 0
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3.15.14  Procedura RTag.UpdateTagValue

Aktualizuje hodnotu zadané proměnné.

Syntaxe

RTag.UpdateTagValue DevName, TagName: String

Argument Popis

DevName Název stanice.

TagName Název proměnné.

 

Poznámky

Způsob  aktualizace  proměnné  je  závislý  na  typu  stanice  a  způsobu jejího  připojení
k počítači ve struktuře projektu:

Fyzická stanice připojená

přímo k počítači (např. PLC

připojené prostřednictvím

RS232)

Dojde k vynucení

komunikace s příslušnou

stanicí (funkci musí

podporovat ovladač této

stanice).

Virtuální stanice připojená

přímo k PC nebo stanice

System

Proměnné těchto stanic

jsou vždy aktuální. Volání

funkce nená žádný význam.

Ostatní případy (stanice

připojená prostřednictvím

síťového propojení)

Dojde k vynucení

komunikace v rámci

síťového propojení.

 

  Objekt RTag

Příklad

' Aktualizace hodnoty proměnné Word ze stanice PLC1.
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RTag.UpdateTagValue "PLC1", "Word"
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3.16  Objekt RUser

Objekt  RUser  obsahuje  procedury a  funkce  pro  práci  s uživateli  definovanými  v projektu
Reliance.  Pomocí  něj  je  možné  příhlásit/odhlásit  uživatele,  zjistit  název  momentálně
přihlášeného uživatele a další údaje o uživatelích.

Procedury a funkce:

  Funkce RUser.CheckUserAccessRights

  Funkce RUser.CheckUserPassword

  Funkce RUser.GetLoggedOnUserName

  Funkce RUser.GetUserAlarmGroups

  Funkce RUser.GetUserCode

  Funkce RUser.GetUserID

  Funkce RUser.IsUserAdmin

  Procedura RUser.LogOffUser

  Procedura RUser.LogOnUser

  Funkce RUser.LogOnUserWithCode

  Funkce RUser.LogOnUserWithNameAndPassword

  Funkce RUser.UserExists

3.16.1  Funkce RUser.CheckUserAccessRights

Vrací příznak, zda má uživatel alespoň jedno ze zadaných přístupových práv.

Syntaxe

RUser.CheckUserAccessRights(User: Variant; Rights: String): Boolean

Argument Popis

User Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatele.

Rights Názvy přístupových práv oddělené čárkou.
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Poznámky

Funkce pracuje pouze s uživateli připojenými k počítači, na kterém je spuštěn runtime
modul Reliance.

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Uživatel má alespoň jedno ze zadaných

přístupových práv.

False Uživatel neexistuje nebo nemá žádné ze

zadaných přístupových práv.

 

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName

' Jestliže je přihlášen nějaký uživatel.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Jestliže má přihlášený uživatel Servisní oprávnění ("S") nebo přístupové právo

"Ukončit".

  If RUser.CheckUserAccessRights(UserName, "S,Ukončit") Then

  ' ...

  End If

End If
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3.16.2  Funkce RUser.CheckUserPassword

Vrací příznak, zda má uživatel k identifikaci použité zadané heslo.

Syntaxe

RUser.CheckUserPassword(User: Variant; Password: String): Boolean

Argument Popis

User Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatele.

Password Heslo uživatele.

 

Poznámky

Funkce pracuje pouze s uživateli připojenými k počítači, na kterém je spuštěn runtime
modul Reliance.

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Uživatel má zadané heslo.

False Uživatel neexistuje nebo má nastavené jiné

heslo.

 

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName

' Jestliže je přihlášen nějaký uživatel.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Jestliže má přihlášený uživatel heslo "123456".

  If RUser.CheckUserPassword(UserName, "123456") Then

    ' ...

  End If
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End If

3.16.3  Funkce RUser.GetLoggedOnUserName

Vrací název momentálně příhlášeného uživatele.

Syntaxe

RUser.GetLoggedOnUserName(ByRef UserName: Variant): Boolean

Argument Popis

UserName Proměnná, do které bude předán název

momentálně přihlášeného uživatele.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Nějaký uživatel je přihlášen.

False Žádný uživatel není přihlášen.

 

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName

' Nějaký uživatel je přihlášen.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Název momentálně přihlášeného uživatele je Servis.

  If UserName = "Servis" Then

    ' ...

  End If

End If
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3.16.4  Funkce RUser.GetUserAlarmGroups

Vrací seznam skupin alarmů/událostí pro zadaného uživatele (Správce uživatelů > parametry
uživatele > záložka Alarmy/události).

Syntaxe

RUser.GetUserAlarmGroups(User: Variant): String

Argument Popis

User Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatele.

 

Návratové hodnoty

Seznam názvů skupin alarmů/událostí oddělených čárkou.

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName, AlarmGroups

' Nějaký uživatel je přihlášen.

If RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Zjištění seznamu skupin alarmů/událostí pro momentálně přihlášeného uživatele.

  AlarmGroups = RUser.GetUserAlarmGroups(UserName)

  ' Zobrazení seznamu aktuálních alarmů/událostí v závislosti na hodnotě AlarmGroups

  RAlm.CurrentAlarmsEx Empty, "", AlarmGroups, Empty, Empty, Empty

End If
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3.16.5  Funkce RUser.GetUserCode

Vrací kód uživatele (Správce uživatelů > parametry uživatele > záložka Základní).

Syntaxe

RUser.GetUserCode(User: Variant; ByRef Code: String): Boolean

Argument Popis

User Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatele.

Code Kód uživatele.

 

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Uživatel se zadaným jménem existuje.

False Uživatel se zadaným jménem neexistuje.

  Objekt RUser

Příklad

Dim Code

If RUser.GetUserCode("Obsluha", Code) Then ' Zjištění kódu uživatele Obsluha.

  ' ...

End If
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3.16.6  Funkce RUser.GetUserID

Vrací ID (jedinečný identifikátor) uživatele podle názvu.

Syntaxe

RUser.GetUserID(UserName: String): Integer

Argument Popis

UserName Název uživatele.

 

Návratové hodnoty

ID (jedinečný identifikátor) uživatele.

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserID

If RUser.UserExists("Obsluha") Then   ' Existuje uživatel s názvem Obsluha.

  UserID = RUser.GetUserID("Obsluha") ' Zjištění ID uživatele.

  ' ...

End If

3.16.7  Funkce RUser.IsUserAdmin

Vrací příznak, zda zadaný uživatel je  správcem uživatelů (Správce  uživatelů  >  parametry
uživatele > záložka Základní).

Syntaxe

RUser.IsUserAdmin(User: Variant): Boolean

Argument Popis

User Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatele.



392 Objekt RUser

Reliance 4 – Skripty

Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Zadaný uživatel je správcem uživatelů.

False Zadaný uživatel neexistuje nebo není

správcem uživatelů.

  Objekt RUser

Příklad

' Uživatel Vedouci je správcem uživatelů.

If RUser.IsUserAdmin("Vedouci") Then

  ' ...

End If

3.16.8  Procedura RUser.LogOffUser

Odhlásí momentálně přihlášeného uživatele.

Syntaxe

RUser.LogOffUser

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName

' Zjištění hodnoty proměnné KonecSmeny ze stanice System.

If RTag.GetTagValue("System", "KonecSmeny") Then

  RUser.LogOffUser ' Odhlášení uživatele.

End If
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3.16.9  Procedura RUser.LogOnUser

Zobrazí dialog pro přihlášení uživatele.

Syntaxe

RUser.LogOnUser

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName

If Not RUser.GetLoggedOnUserName(UserName) Then

  ' Nikdo není přihlášen. Zobrazení dialogu pro přihlášení uživatele.

  RUser.LogOnUser

End If

3.16.10  Funkce RUser.LogOnUserWithCode

Přihlásí uživatele, jehož parametr Kód se shoduje se zadaným kódem (Správce uživatelů >
parametry uživatele > záložka Základní).

Syntaxe

RUser.LogOnUserWithCode(Code: String): Boolean

Argument Popis

Code Kód uživatele.

 

Poznámky

Funkce pracuje pouze s uživateli připojenými k počítači, na kterém je spuštěn runtime
modul Reliance.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Uživatel se zadaným kódem existuje.

False Uživatel se zadaným kódem neexistuje.

 

  Objekt RUser

Příklad

Dim Code

' Zjištění hodnoty proměnné KodUzivatele ze stanice System.

Code = RTag.GetTagValue("System", "KodUzivatele")

If RUser.LogOnUserWithCode(Code) Then

  ' ...

End If

3.16.11  Funkce RUser.LogOnUserWithNameAndPassword

Přihlásí uživatele se zadaným jménem a heslem.

Syntaxe

RUser.LogOnUserWithNameAndPassword(UserName, Password: String):
Boolean

Argument Popis

UserName Jméno (název) uživatele.

Password Heslo uživatele.

 

Poznámky

Funkce pracuje pouze s uživateli připojenými k počítači, na kterém je spuštěn runtime
modul Reliance.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Uživatel se zadaným jménem a heslem

existuje.

False Uživatel se zadaným jménem a heslem

neexistuje.

 

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserName, Password

' Zjištění hodnoty proměnné JmenoUzivatele ze stanice System.

UserName = RTag.GetTagValue("System", "JmenoUzivatele")

' Zjištění hodnoty proměnné HesloUzivatele ze stanice System.

Password = RTag.GetTagValue("System", "HesloUzivatele")

If RUser.LogOnUserWithNameAndPassword(UserName, Password) Then

  ' ...

End If

3.16.12  Funkce RUser.UserExists

Vrací příznak, zda zadaný uživatel existuje.

Syntaxe

RUser.UserExists(User: Variant): Boolean

Argument Popis

User Název nebo ID (jedinečný identifikátor)

uživatele.
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Návratové hodnoty

Hodnota Význam

True Uživatel existuje.

False Uživatel neexistuje.

 

Poznámky

Funkce pracuje pouze s uživateli připojenými k počítači, na kterém je spuštěn runtime
modul Reliance.

  Objekt RUser

Příklad

Dim UserID

If RUser.UserExists("Obsluha") Then   ' Existuje uživatel se názvem Obsluha.

  UserID = RUser.GetUserID("Obsluha") ' Zjištění ID uživatele.

  ' ...

End If
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3.17  Objekt RWS

Objekt RWS  obsahuje procedury a  funkce  pro  přístup  k webové  službě  datových serverů
Reliance.  Pomocí  něj  je  možné  např.  zjistit  informace  o tenkých  klientech  připojených
k datovému serveru.

Procedury a funkce:

  Procedura RWS.GetThinClientList

3.17.1  Procedura RWS.GetThinClientList

Vrací seznam objektů obsahujících informace  o tenkých klientech připojených k datovému
serveru.

Syntaxe

RWS.GetThinClientList ByRef ClientList: Variant, ByRef ClientCount: Variant

Argument Popis

ClientList Seznam připojených tenkých klientů.

ClientCount Počet připojených tenkých klientů.

 

  Objekt RWS

Příklad

Dim ClientList, ClientCount, ClientIndex, ClientInfo

' Zjištění seznamu připojených tenkých klientů.

RWS.GetThinClientList ClientList, ClientCount

RTag.SetTagValue "System", "ThinClients_Count", ClientCount

For ClientIndex = 0 To ClientCount - 1

  Set ClientInfo = ClientList(ClientIndex)

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_SessionId", ClientIndex, ClientInfo.

SessionId

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_IPAddress", ClientIndex, ClientInfo.

IPAddress

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_SoftwareType", ClientIndex, ClientInfo.

SoftwareType ' Web Client = 0, Mobile Client = 1, Smart Client = 2
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  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_SoftwareVersion", ClientIndex,

ClientInfo.SoftwareVersion

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_ComputerId", ClientIndex, ClientInfo.

ComputerId

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_ComputerName", ClientIndex, ClientInfo.

ComputerName

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_UserId", ClientIndex, ClientInfo.UserId

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_UserName", ClientIndex, ClientInfo.

UserName

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_RegisterDateTime", ClientIndex,

ClientInfo.RegisterDateTime

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_LastRequestDateTime", ClientIndex,

ClientInfo.LastRequestDateTime

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_RequestCount", ClientIndex, ClientInfo.

RequestCount

  RTag.SetTagElementValue "System", "ThinClients_Disconnected", ClientIndex, ClientInfo.

Disconnected

  Set ClientInfo = Nothing

Next
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