Tato þást popisuje funkce používané k urþení barev.

Funkce pro práci s barvami

Tato þást popisuje funkce používané pro vstup na obrazovku.

Funkce pro vstup na obrazovku

Tato þást popisuje funkce používané pro výstup informací na obrazovku.

Funkce pro zobrazování

Tato þást popisuje bČhové funkce používané k vyvolávání dialogĤ pro vstup a výstup uživatelských dat.

Funkce pro práci s obrazovkou

Sub ExampleMsgBox
Const sText1 = "Došlo k neoþekávané chybČ."
Const sText2 = "Program ale bude pokraþovat."
Const sText3 = "Chyba"
MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
End sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: ěetČzec zobrazený jako zpráva v dialogovém oknČ. Zalomení Ĝádku lze vložit pomocí Chr$(13).
Název_dialogového_okna: ěetČzec zobrazený v titulní lištČ dialogu. Je-li vynechán, zobrazí se v titulní lištČ název
odpovídající aplikace.
Typ: Jakýkoliv celoþíselný výraz, který urþuje druh dialogu a také poþet a druh zobrazených tlaþítek a druh ikony.
Typ pĜedstavuje kombinaci bitových vzorkĤ, takže lze použít kombinaci prvkĤ souþtem jejich hodnot:
0: Zobrazí se pouze tlaþítko OK.
1: Zobrazí se tlaþítka OK a Zrušit.
2: Zobrazí se tlaþítka Zrušit, Opakovat a Ignorovat.
3: Zobrazí se tlaþítka Ano, Ne a Zrušit.
4: Zobrazí se tlaþítka Ano a Ne.
5: Zobrazí se tlaþítka Opakovat a Zrušit.
16: Do dialogového okna je pĜidána ikona Zastavit.
32: Do dialogového okna je pĜidána ikona Otazník.
48: Do dialogového okna je pĜidána ikona VykĜiþník.
64: Do dialogového okna je pĜidána ikona Informace.
128: První tlaþítko v dialogu je použito jako výchozí tlaþítko.
256: Druhé tlaþítko v dialogovém oknČ je použito jako výchozí tlaþítko.
512: TĜetí tlaþítko v dialogovém oknČ je použito jako výchozí tlaþítko.

Parametr:

MsgBox Text As String [,Typ As Integer [,Název_dialogového_okna As String]] (jako
pĜíkaz) nebo MsgBox (Text As String [,Typ As Integer [,Název_dialogového_okna As
String]]) (jako funkce)

Syntaxe:

Zobrazí dialogové okno obsahující zprávu.

PĜíkaz MsgBox [Runtime]

LibraryContainer se nazývá BasicLibraries.

PĜíklad v dokumentu Basic
' volání Dialog1 v knihovnČ dokumentu Standard
oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
' volání Dialog2 v aplikaþní knihovnČ Library1
oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

PĜíklad:

GlobalScope

Syntaxe:

D LibraryContainer se nazývá DialogLibraries.
LibraryContainer existuje na úrovni aplikace i v každém dokumentu. V dokumentu se LibraryContainer volá
automaticky. Pokud chcete volat globální LibraryContainer z dokumentu, musíte použít klíþové slovo GlobalScope.

V dialozích:

D

V jazyce Basic:

Knihovny mohou obsahovat moduly a dialogy

D

Sub ExampleMsgBox
Dim sVar as Integer
sVar = MsgBox("Las Vegas")
sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: ěetČzec zobrazený jako zpráva v dialogovém oknČ. Zalomení Ĝádku lze vložit pomocí Chr$(13).
TitulekDialogu: ěetČzec zobrazený v titulní lištČ dialogu. Je-li vynechán, zobrazí se v titulní lištČ název
odpovídající aplikace.
Typ: Jakýkoliv celoþíselný výraz, který urþuje druh dialogu a také poþet a druh zobrazených tlaþítek a druh ikony.
Typ pĜedstavuje kombinaci bitových vzorkĤ, takže lze použít kombinaci prvkĤ souþtem jejich hodnot:
Hodnoty
0: Zobrazí se pouze tlaþítko OK.
1: Zobrazí se tlaþítka OK a Zrušit.
2: Zobrazí se tlaþítka Zrušit, Opakovat a Ignorovat.
3 : Zobrazí se tlaþítka Ano, Ne a Zrušit.
4: Zobrazí se tlaþítka Ano a Ne.
5: Zobrazí se tlaþítka Opakovat a Zrušit.
16: Do dialogového okna je pĜidána ikona Zastavit.
32: Do dialogového okna je pĜidána ikona Otazník.
48 : PĜidá do dialogu ikonu vykĜiþníku.
64: Do dialogového okna je pĜidána ikona Informace.
128: První tlaþítko v dialogu je použito jako výchozí tlaþítko.
256: Druhé tlaþítko v dialogovém oknČ je použito jako výchozí tlaþítko.
512: TĜetí tlaþítko v dialogovém oknČ je použito jako výchozí tlaþítko.
Návratová hodnota:
1 : OK
2 : Zrušit
3 : Zrušit
4 : Opakovat
5 : Ignorovat
6 : Ano
7 : Ne

Parametr:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

MsgBox (Text As String [,Typ As Integer [,TitulekDialogu As String]])

Syntaxe:

Zobrazí dialogové okno obsahující zprávu a vrátí hodnotu.

LibraryContainer obsahuje knihovny.

Zdrojový kód a dialogy jazyka Basic jsou uspoĜádány v systému knihoven.

D

Funkce MsgBox [Runtime]

GlobalScope [Runtime]

Sub ExamplePrint
Print "ABC"
Print "ABC","123"
i = FreeFile()
Open "C:\Temp.txt" For Output As i
Print #i, "ABC"
Close #i
end Sub

PĜíklad:

Je možné vložit funkci Tab, uzavĜenou stĜedníky, mezi argumenty, pokud chcete výstup zarovnat na
urþitou pozici, nebo je možné použít funkci Spc ke vložení urþitého poþtu mezer.

JménoSouboru: Jakýkoliv þíselný výraz, který obsahuje þíslo souboru nastavené pĜíkazem Open pro daný
soubor.
Výraz: ýíselný nebo ĜetČzcový výraz, který se má zobrazit. Více výrazĤ lze oddČlit stĜedníkem. Pokud jsou
oddČleny þárkou, zarovnají se výrazy na další tabulátor. Tabulátory nelze upravovat.
ýíslo: Poþet mezer, které vloží funkce Spc.
Pozice: Mezery se vkládají až do urþité pozice.
Pokud po posledním výrazu následuje stĜedník nebo þárka, OpenOffice.org Basic uloží text v interním bufferu a
pokraþuje v bČhu programu bez výpisu. Až narazí na další pĜíkaz Print bez stĜedníku nebo þárky na konci, vytiskne
celý text najednou.
Kladné þíselné výrazy jsou vytištČny s uvozující mezerou. Záporné þíselné výrazy jsou vytištČny s uvozujícím
znaménkem minus. Pokud hodnoty s plovoucí desetinnou þárkou pĜesahují urþitou oblast, je pĜíslušný þíselný
výraz vytištČn v exponenciálním tvaru.
PĜesahuje-li výraz, který má být vytištČn, urþitou délku, bude zobrazení automaticky zalomeno na následující Ĝádek.

Parametr:
Sub Main
REM Aktualizuje "Obsah" v textovém dokumentu
Dim allindexes, index As Object
allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
index = allindexes.getByName("Obsah1")
REM používá výchozí název pro Obsah a 1
index.update()
End Sub

PĜíklad:

ThisComponent

Syntaxe:

Print [#JménoSouboru,]Výraz1[{;|,} [Spc(ýíslo As Integer);] [Tab(pozice As Integer);]
[Výraz2[...]]

Syntaxe:

Adresuje aktivní komponentu, aby bylo možné þíst a nastavovat její vlastnosti. ThisComponent se používá v
dokumentu Basic, kde pedstavuej dokument, do kterého Basic patí. Typ objektu zpístupnného pes
ThisComponent závisí na typu dokumentu.

ThisComponent [Runtime]

Vypíše zadané ĜetČzce nebo þíselné výrazy v dialogovém oknČ nebo do souboru.

PĜíkaz Print [Runtime]

Vrátí výchozí kontext process service factory, pokud existuje, jinak vrátí null.
Tato funkce vrátí výchozí použitý kontext, pokud k službám pĜistupujete pomocí XmultiServiceFactory. Více
informací získáte v kapitole Professional UNO v knize Developer's Guide na adrese api.openoffice.org.

Funkce GetDefaultContext [Runtime]

Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
sText = InputBox ("Zadej heslo:","Drahý uživateli")
MsgBox ( sText , 64, "Opakuj heslo")
End Sub

PĜíklad:

Zpráva: ěetČzec, který se zobrazí jako zpráva v dialogovém oknČ.
Titulek: ěetČzec, který se zobrazí v titulní lištČ dialogu.
Výchozí: ěetČzec, který se zobrazí v textovém poli jako výchozí, pokud není zadán vstup.
Pozice_x: Celoþíselný výraz, který urþuje vodorovné umístČní dialogu. Pozice je absolutní souĜadnice a nevztahuje
se k oknu aplikace.
Pozice_y: Celoþíselný výraz, který urþuje svislé umístČní dialogu. Pozice je absolutní souĜadnice a nevztahuje se k
oknu aplikace.
Pokud jsou Pozice_x a Pozice_y vynechány, dialog se na obrazovce vystĜedí. Pozice se urþuje v twipech.

Parametr:

ěetČzec

Návratová hodnota:

InputBox (Zpráva As String[, Titulek As String[, Výchozí As String[, Pozice_x As
Integer, Pozice_y As Integer]]]])

Syntaxe:

Zobrazí dialogové okno s výzvou umožĖující uživateli zadat text do pole. Vstup je pĜiĜazen promČnné.
PĜíkaz InputBox je vhodná metoda pro zadávání textu v dialogu. Vstup potvrdíte klepnutím na OK nebo stiskem
klávesy Enter. Vstup získáte jako návratovou hodnotu funkce. Pokud zavĜete dialog pomocí Zrušit, InputBox vrátí
ĜetČzec nulové délky ("").

Funkce InputBox [Runtime]

Vrací celoþíselnou hodnotu barvy sestávající z modré, þervené a zelené složky.

Funkce RGB [Runtime]

Vrátí RGB kód barvy pro barvu zadanou hodnotou ze starších systémĤ MS-DOS.

Funkce QBColor [Runtime]

Vrací hodnotu þervené složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Red [Runtime]

Vrací hodnotu zelené složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Green [Runtime]

Vrací hodnotu modré složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Blue [Runtime]

Tato þást popisuje funkce používané k urþení barev.

Funkce pro práci s barvami

Type address
Name1 as String
City as String
End Type
Sub main
myaddress = CreateObject("address")
MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

PĜíklad:

oObj = CreateObject( type )

Syntaxe:

VytvoĜí UNO objekt. Na Windows mĤže vytvoĜit také OLE objekty.
Tato metoda vytvoĜí instanci typu, který je pĜedán jako parametr.

Funkce CreateObject [Runtime]

oUnoValue = CreateUnoValue( "[]byte", MyBasicValue ) pro získání sekvence bajtĤ.
Pokud nelze CreateUnoValue pĜevést na urþený typ Uno, dojde k chybČ. Pro pĜevod se používá služba
TypeConverter.
Tato funkce je urþena pro použití v situacích, kdy nepostaþuje základní mechanismus pĜevodu z typu Basic na typ
Uno. K tomu dojde, pokud se z OpenOffice.org Basic snažíte pĜistupovat k obecnému Any založenému na
rozhraních, jako napĜ. XPropertySet::setPropertyValue( Name, Value ) nebo X???Container::insertBy???( ???,
Value ). Basic tyto typy nerozezná, jelikož jsou definovány jen v pĜíslušené službČ.
V takové situaci OpenOffice.org Basic vybere nejlepší odpovídající typ pro typ Basic, který chcete pĜevést. Ovšem
pokud typ vybere špatnČ, dojde k chybČ. Proto použijete funkci CreateUnoValue() pro vytvoĜení hodnoty
neznámého typu Uno.
Tuto funkci je také možné použít pro pĜedávání hodnot jiných typĤ než Any. To však nedoporuþujeme. Pokud jazyk
Basic již zná cílový typ, použitím funkce CreateUnoValue() jen vyvoláte další pĜevodní operaci, která zpomalí bČh
programu.

Syntaxe:

OpenOffice.org API þasto používá typ Any. Je opakem typu Variant známého z jiných prostĜedí.
Typ Any obsahuje jeden urþený typ Uno a používají jej obecná Uno rozhraní.

Vrátí objekt, který pĜedstavuje striktnČ typovou hodnotu odkazující na typ Uno.
Tento objekt se automaticky pĜí pĜedání do Uno pĜevede na odpovídající typ. Typ musí být urþen plnČ
kvalifikovaným názvem typu Uno.

Funkce CreateUnoValue [Runtime]

Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
lVar = rgb(128,0,200)
MsgBox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
"þervená= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
"zelená= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
"modrá= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Barva: Celoþíselný výraz urþující jakýkoliv kód barvy, jehož modrou složku chcete vrátit.

Parametr:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Blue (Barva As Long)

Syntaxe:

Vrací hodnotu modré složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Blue [Runtime]

Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
lVar = rgb(128,0,200)
msgbox "The color " & lVar & " contains the components:" & Chr(13) &_
"red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
"green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
"blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Barva: Celoþíselný výraz urþující jakýkoliv kód barvy, jehož zelenou složku chcete vrátit.

Parametr:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Green (Barva As Long)

Syntaxe:

Vrací hodnotu zelené složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Green [Runtime]

Metody Listeneru musíte vždy implementovat, abyste pĜedešli chybám
Basic.

Sub ContListener_elementRemoved( oEvent )
MsgBox "elementRemoved"
MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub
Sub ContListener_elementReplaced( oEvent )
MsgBox "elementReplaced"
MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub
Pokud objekt nepoužíváte, nemusíte pĜidávat jeho parametr:
' Minimální implementace Sub disposing
Sub ContListener_disposing
End Sub

Metoda rozhraní the com.sun.star.container.XContainerListener

elementRemoved:

Metoda rozhraní the com.sun.star.container.XContainerListener

elementReplaced:

D

D

D

D

ContListener_elementInserted

ContListener_elementRemoved

D

D

D ContListener_elementReplaced
Pro každý typ Listeneru existuje typ event structure obsahující informace o události. Když je zavolána metoda
Listeneru, pĜedá se metodČ jako parametr instance této události. Metody Listeneru také mohou volat tyto objekty
události, je-li v deklaraci Sub pĜedán správný parametr. NapĜíklad:
Sub ContListener_disposing( oEvent )
MsgBox "disposing"
MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub
Sub ContListener_elementInserted( oEvent )
MsgBox "elementInserted"
MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub

ContListener_disposing

D

D Metoda rozhraní the com.sun.star.container.XContainerListener
V tomto pĜípadČ je prefixem 'ContListener_'. V jazyce OpenOffice.org Basic je proto tĜeba implementovat
následující podprogramy:

elementInserted:

D

Barva: Celoþíselný výraz urþující jakýkoliv kód barvy, jehož þervenou složku chcete vrátit.

Následující pĜíklad je založen na knihovnČ objektĤ Basic.
Dim oListener
oListener = CreateUnoListener( "ContListener_","com.sun.star.container.XContainerListener" )
Metoda CreateUnoListener vyžaduje dva parametry. První je prefix a podrobnČji je vysvČtlen níže. Druhý parametr
je plnČ kvalifikovaný název rozhraní Listener, které chcete použít.
Listener poté musíte pĜidat k Broadcaster Object. To provedete zavoláním odpovídající metody pro pĜidání
Listeneru. Tyto metody se vždy nazývají podle vzoru "addFooListener", kde "Foo" pĜedstavuje typ rozhraní
Listeneru bez 'X'. V tomto pĜíkladu se volá metoda addContainerListener pro zaregistrování XContainerListener:
Dim oLib
oLib = BasicLibraries.Library1 ' Library1 musí existovat!
oLib.addContainerListener( oListener ) ' Registerovat listener
Nyní je Listener zaregistrován. Když nastane událost, zavolá odpovídající Listener správnou metodu z rozhraní
com.sun.star.container.XContainerListener.
Prefix volá registrované Listenery z podprogramĤ Basic. Za bČhu Basic hledá procedury nebo funkce, které mají
jméno "PrefixListenerMethode" a pĜi nalezení je zavolá. Jinak dojde k chybČ.
V tomto pĜípadČ používá rozhraní Listener následující metody:

Listener base interface (com.sun.star.lang.XEventListener): základní rozhraní pro všechna rozhraní
Listener

Parametr:

PĜíklad:

disposing:

Celé þíslo

oListener = CreateUnoListener( Prefixname, ListenerInterfaceName )

D

Návratová hodnota:

Syntaxe:

D

Red (Barva As Long)

Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
lVar = rgb(128,0,200)
msgbox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
"þervená= " & red(lVar) & Chr(13)&_
"zelená= " & green(lVar) & Chr(13)&_
"modrá= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Syntaxe:

Vrací hodnotu þervené složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Red [Runtime]

VytvoĜí instanci Listener.
Mnoho UNO rozhraní vám umožní registrovat listener ve speciálním rozhraní. Tak mĤžete naslouchat urþitým
událostem a volat pĜi nich odpovídající naslouchací metodu. Funkce CreateUnoListener þeká v odpovídajícím
rozhraní a poté rozhraní pĜedá objektu, který toto rozhraní podporuje. Tento objekt bude pĜedán zaregistrované
metodČ.

Funkce CreateUnoListener [Runtime]

Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
iColor = 7
sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" &
Green(QBColor( iColor) )
MsgBox stext,0,"Color " & iColor
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

ýísloBarvy: Celoþíselný výraz, který urþuje hodnotu barvy ze starších systémĤ MS-DOS.
ýísloBarvy mĤže mít následující hodnoty:
0 : ýerná
1: Modrá
2: Zelená
3: Azurová
4: ýervená
5: Purpurová
6: Žlutá
7: Bílá
8: Šedá
9: SvČtle modrá
10: SvČtle zelená
11: SvČtle azurová
12: SvČtle þervená
13: SvČtle purpurová
14: SvČtle žlutá
15: Jasná bílá
Tato funkce se používá jen pro pĜevod starších aplikací BASIC, které používají zmínČné barevné kódy. Funkce
vrací celoþíselnou hodnotu urþující barvu použitou v OpenOffice.org IDE.

Parametr:

Typu Long

Návratová hodnota:

QBColor (ýísloBarvy As Integer)

Syntaxe:

Vrátí RGB kód barvy pro barvu zadanou hodnotou ze starších systémĤ MS-DOS.

Funkce QBColor [Runtime]

' Get dialog description from the dialog library
oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
' generate "live" dialog
oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
' display "live" dialog
oDlgControl.execute

PĜíklad:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Syntaxe:

VytvoĜí objekt typu Uno jazyka Basic, který pĜedstavuje ovládací prvek dialogu typu Uno v prĤbČhu programu
jazyka Basic.
Dialogy jsou definovány v knihovnách dialogĤ. Chcete-li dialog zobrazit, je tĜeba vytvoĜit „živý“ dialog z knihovny.
Viz PĜíklady.

Funkce CreateUnoDialog [Runtime]

oServiceManager = GetProcessServiceManager()
oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
to je stejné jako následující pĜíkaz:
oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

PĜíklad:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Syntaxe:

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).
Tato funkce je potĜebná, pokud chcete inicializovat službu pomocí CreateInstanceWithArguments.

Funkce GetProcessServiceManager [Runtime]

Modrozelená

32896

SvČtle zelená
SvČtle azurová

65280
65535

2 Nespecifikovaná syntaktická chyba
3 Return bez Gosub
4 Znovu od zaþátku
5 Neplatné volání procedury
6 PĜeteþení
7 Nedostatek pamČti
8 Velikost pole již byla urþena
9 Index mimo rozsah
10 Dvojitá definice
11 DČlení nulou
12 Nedefinovaná promČnná
13 Nesoulad typĤ
14 Neplatný parametr
18 Došlo k pĜerušení uživatelem
20 Pokraþovat bez chyby
28 Nedostatek místa v zásobníku
35 Procedura nebo funkce není definována

Chybové kódy

1677721 PrĤhledná bílá
5

1677696 SvČtle žlutá
0

1671193 SvČtle
purpurová
5

1671168 SvČtle þervená
0

SvČtle modrá

255

1263225 Šedá
6

8421504 Bílá

8421376 Žlutá

8388736 Purpurová

8388608 ýervená

Modrá
Zelená

32768

ýerná

128

0

Hodnota Jméno barvy

Národní nastavení použité pro formátování þísel, data a mČny v jazyce OpenOffice.org Basic je možné nastavit v
Nástroje - Volby - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech Basic se jako desetinný oddČlovaþ
používá vždy teþka (.), která se pĜi zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního nastavení.
Totéž platí pro národní nastavení formátu data, þasu a mČny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle
aktuálního národního nastavení.
Hodnoty pro 16 základních barev jsou následující:

Informace

48 Chyba pĜi naþítání knihovny DLL
49 Špatné volání DLL
51 Interní chyba
52 Špatný název nebo þíslo souboru
53 Soubor nenalezen
54 Špatný režim souboru
55 Soubor je již otevĜen
57 VstupnČ-výstupní chyba zaĜízení
58 Soubor již existuje
59 Špatná délka záznamu
61 Disk plný
62 Zápis za konec souboru
63 Špatné þíslo záznamu
67 PĜíliš mnoho otevĜených souborĤ
68 ZaĜízení není dostupné
70 PĜístup zamítnut
71 Disk není pĜipraven
73 Vlastnost není implementována
74 Nelze pĜesunout na jiný disk
75 Chyba pĜístupu k adresáĜi/souboru
76 AdresáĜ nenalezen
91 PromČnná objektu není nastavena
93 Neplatný vzor ĜetČzce
94 Neplatné použití Null
323 Není možné naþíst modul
341 Neplatný index objektu
366 Žádný aktivní pohled nebo dokument
380 Špatná hodnota vlastnosti
382 Vlastnost je pouze pro þtení
394 Vlastnost je pouze pro zápis
420 Neplatný odkaz na objekt
423 Vlastnost nebo metoda nenalezena
424 Je vyžadován objekt
425 Neplatné použití objektu
430 TĜída nepodporuje OLE
438 Objekt nepodporuje metodu
440 Chyba OLE propojení
445 Objekt nepodporuje tuto akci
446 Objekt nepodporuje pojmenované argumenty
447 Objekt nepodporuje souþasné národní nastavení
448 Pojmenovaný argument nenalezen
449 Argument je povinný
450 Špatný poþet argumentĤ
451 Objekt není kolekce
452 Neplatné poĜadí
453 Urþená DLL funkce nenalezena
460 Neplatný formát schránky
oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
Následující pĜíklad používá službu k otevĜení dialogu pro výbČr souboru:
Sub Main
fName = FileOpenDialog ("Vyberte, prosím, soubor")
print "vybraný soubor: "+fName
End Sub
function FileOpenDialog(title as String) as String
filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
filepicker.Title = title
filepicker.execute()
files = filepicker.getFiles()
FileOpenDialog=files(0)
End function

PĜíklady:

oService = CreateUnoService( Název služby Uno )
Seznam dostupných služeb najdete na adrese http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/moduleix.html

Syntaxe:

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Funkce CreateUnoService [Runtime]

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )

PĜíklad:

oStruct = CreateUnoStruct( název typu Uno )

Syntaxe:

VytvoĜí instanci typu Uno structure.
Použijte následující pĜíkazy:
Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Funkce CreateUnoStruct [Runtime]

Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
lVar = rgb(128,0,200)
msgbox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
"þervená= " & red(lVar) & Chr(13)&_
"zelená= " & green(lVar) & Chr(13)&_
"modrá= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Red: Celoþíselný výraz reprezentující þervenou složku (0-255) barvy.
Green: Celoþíselný výraz reprezentující zelenou složku (0-255) barvy.
Blue: Celoþíselný výraz reprezentující modrou složku (0-255) barvy.

Parametr:

Typu Long

Návratová hodnota:

RGB (Red, Green, Blue)

Syntaxe:

Vrací celoþíselnou hodnotu barvy sestávající z modré, þervené a zelené složky.

Funkce RGB [Runtime]

Zde jsou popsány funkce a pĜíkazy pro správu souborĤ.

Správa souborĤ

Funkce pro vstup/výstup do souborĤ

OtevĜení a zavĜení souborĤ

S pomocí tČchto funkcí je možné vytváĜet a spravovat uživatelské soubory.
Tyto funkce je možné použít pro vytváĜení "relativních" souborĤ, takže je možné ukládat a naþítat urþité záznamy
podle þísla záznamu. Souborové funkce vám také pomohou spravovat soubory a poskytují informace, jako napĜ.
velikost souboru, aktuální nastavení cesty, nebo datum vytvoĜení souboru þi adresáĜe.

Funkce pro práci se soubory

Sub ExamplePixelTwips
MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"
End Sub

PĜíklad:

Celé íslo

Návratová hodnota:

n = TwipsPerPixelY

Syntaxe:

Vrátí poþet twips, které pedstavují výšku pixelu.

Funkce TwipsPerPixelY [Runtime]

OtevĜe datový kanál.

Sub ExamplePixelTwips
MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"
End Sub

ZavĜe všechny otevĜené soubory a zapíše obsah všech souborových bufferĤ na disk.

PĜíkaz Reset [Runtime]

PĜíkaz Open [Runtime]

Vrátí další dostupné þíslo souboru pro otevĜení souboru. Pomocí této funkce je možné otevĜít soubor s þíslem
souboru, které ještČ není použito.

Funkce FreeFile [Runtime]

ZavĜe urþený soubor, který byl otevĜen pĜíkazem Open.

PĜíkaz Close [Runtime]

OtevĜení a zavĜení souborĤ

PĜíklad:

Celé íslo

Návratová hodnota:

n = TwipsPerPixelX

Syntaxe:

Vrátí poþet twips, které pedstavují šíku pixelu.

Funkce TwipsPerPixelX [Runtime]

Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg as String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "Toto je Ĝádek textu"
Print #iNumber, "Toto je další Ĝádek textu"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
While not eof(iNumber)
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
end if
wend
Close #iNumber
Msgbox sMsg
End Sub

PĜíklad:

Upravovat je možné jen obsah souboru otevĜeného pĜíkazem Open. Pokud se pokusíte otevĜít již otevĜený
soubor, zobrazí se chybová zpráva.

FileName: Název a cesta souboru, který chcete otevĜít. Pokud se pokusíte otevĜít neexistující soubor (Access =
Read), zobrazí se chybová zpráva. Pokud se pokusíte zapsat do neexistujícího souboru (Access = Write), vytvoĜí
se nový soubor.
Mode: Klíþové slovo urþující režim souboru. Platné hodnoty: Append (pĜipojení na konec sekvenþního souboru),
binary (k datĤm lze pĜistupovat po bajtech pomocí Get a Put), Input (otevĜe datový kanál pro þtení), Output (otevĜe
datový kanál pro zápis) a Random (úprava relativních souborĤ).
IOMode: Klíþové slovo definující typ pĜístupu. Platné hodnoty: Read (jen pro þtení), Write (jen pro zápis), Read
Write (obojí).
Protected: Klíþové slovo definující bezpeþnostní stav souboru po otevĜení. Platné hodnoty: Shared (soubor mohou
otevĜít i další aplikace), Lock Read (soubor je chránČn proti þtení), Lock Write (soubor je chránČn proti zápisu),
Lock Read Write (zamezí pĜístup k souboru).
FileNumber: Celoþíselný výraz od 0 do 511 urþující þíslo volného datového kanálu. Skrze datový kanál je možné
pĜedávat pĜíkazy k pĜístupu k souboru. ýíslo souboru musí být tČsnČ pĜed pĜíkazem Open urþeno funkcí FreeFile.
DatasetLength: Pro relativní soubory vrací délku urþitého záznamu.

Parametry:

Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#]FileNumber As
Integer [Len = DatasetLength]

Syntaxe:

OtevĜe datový kanál.

PĜíkaz Open [Runtime]

Sub ExampleEnvironment
MsgBox GetGUIType
End Sub

PĜíklad:

1: Windows
4: UNIX

Návratové hodnoty:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

GetGUIType()

Syntaxe:

Vrátí þíselnou hodnotu urþující grafické uživatelské rozhraní.
Tato funkce je poskytnuta jen pro zpČtnou kompatibilitu s pĜedchozími verzemi. V prostĜedí klient-server není
návratová hodnota definována.

Funkce GetGuiType [Runtime]

Sub ExampleEnvironment
MsgBox GetGUIType
End Sub

PĜíklad:

1: Windows
4: UNIX

Návratové hodnoty:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

GetGUIType()

Syntaxe:

Vrátí þíselnou hodnotu urþující grafické uživatelské rozhraní.
Tato funkce je poskytnuta jen pro zpČtnou kompatibilitu s pĜedchozími verzemi. V prostĜedí klient-server není
návratová hodnota definována.

Funkce GetGuiType [Runtime]

Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg as String
aFile = "c:\data.txt"
sMsg = ""
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "First line of text"
Print #iNumber, "Another line of text"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As #iNumber
While not eof(#iNumber)
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
end if
wend
Close #iNumber
Msgbox sMsg
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
67 PĜíliš mnoho otevĜených souborĤ

Chybové kódy

Tuto funkci lze použít pouze okamžitČ pĜed pĜíkazem Open. FreeFile vrátí další dostupné þíslo souboru, ale
nerezervuje ho.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

FreeFile

Syntaxe:

Vrátí další dostupné þíslo souboru pro otevĜení souboru. Pomocí této funkce je možné otevĜít soubor s þíslem
souboru, které ještČ není použito.

Funkce FreeFile [Runtime]

Funkce GetSolarVersion [Runtime]
Vrací interní þíslo verze OpenOffice.org.

Syntaxe:
s = GetSolarVersion

Návratová hodnota:
ěetČzec

PĜíklad:
Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
sSep = GetSolarVersion
MsgBox sSep,64,"ýíslo verze"
End Sub

PĜíkaz Close [Runtime]

ZavĜe urþený soubor, který byl otevĜen pĜíkazem Open.

Syntaxe:

Close ýíslo_souboru As Integer[, ýíslo_souboru_2 As Integer[,...]]

Parametry:

ýíslo_souboru: Celoþíselný výraz urþující þíslo datového kanálu, který byl otevĜen pĜíkazem Open.

PĜíklad:

Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg as String
aFile = "c:\data.txt"
sMsg = ""
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "First line of text"
Print #iNumber, "Another line of text"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
While not eof(iNumber)
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
end if
wend
Close #iNumber
Msgbox sMsg
End Sub

ZavĜe všechny otevĜené soubory a zapíše obsah všech souborových bufferĤ na disk.

Syntaxe:
Reset

PĜíklad:
Sub ExampleReset
On Error Goto ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "Toto je nový Ĝádek textu"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
For iCount = 1 to 5
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
rem
end if
Next iCount
Close #iNumber
Exit Sub
ErrorHandler:
Reset
MsgBox "Všechny soubory budou zavĜeny",0,"Error"
End Sub

Vrátí hodnotu promČnné prostedí. PromČnné prostedí závisí na operaþním systému.

Syntaxe:

Environ (Environment As String)

Návratová hodnota:

ěetČzec

Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
sTemp=Environ ("TEMP")
If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"AdresáĜ doþasných souborĤ:"
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Environment: PromČnná prostedí, jejíž hodnotu chcete vrátit.

Parametry:

PĜíkaz Reset [Runtime]

Funkce Environ [Runtime]

Vrátí velikost otevĜeného souboru v bajtech.

Funkce Lof [Runtime]

ZjišĢuje, zda ukazatel souboru dosáhl konce souboru.

Funkce Eof [Runtime]

Vrátí pozici pro pĜíští zápis nebo þtení v souboru, který byl otevĜen pĜíkazem Open.

Funkce Seek [Runtime]

Vrátí aktuální umístČní v otevĜeném souboru.

Funkce Loc [Runtime]

Zapíše data do sekvenþního souboru.

PĜíkaz Write [Runtime]

Zapíše záznam do relativního souboru nebo sekvenci bajtĤ do binárního souboru.

PĜíkaz Put [Runtime]

Naþítá ĜetČzce ze sekvenþního souboru do promČnné.

PĜíkaz Line Input # [Runtime]

Naþte data z otevĜeného sekvenþního souboru.

PĜíkaz Input# [Runtime]

Naþte do promČnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtĤ z binárního souboru.

PĜíkaz Get [Runtime]

Funkce pro vstup/výstup do souborĤ

Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
lTick = GetSystemTicks()
wait 2000
lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Konec pĜestávky"
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Typu Long

Návratová hodnota:

GetSystemTicks()

Syntaxe:

Vrátí poþet systémových tikĤ operaþního systému. Tuto funkci je možné použít k optimalizaci nČkterých procesĤ.

Funkce GetSystemTicks [Runtime]

Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
lTick = GetSystemTicks()
wait 2000
lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Konec pĜestávky"
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

millisec: ýíselný výraz urþující dobu (v milisekundách), kterou bude program þekat.

Parametry:

Wait millisec

Syntaxe:

PĜeruší spouštČní programu na dobu, kterou urþíte v milisekundách.

PĜíkaz Wait [Runtime]

Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Musí být variant
Dim aFile As String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Random As #iNumber Len=32
Seek #iNumber,1 REM PĜesun na zaþátek
Put #iNumber,, "Toto je první Ĝádka textu" REM Zaplnit Ĝádku textem
Put #iNumber,, "Toto je druhá Ĝádka textu"
Put #iNumber,, "Toto je tĜetí Ĝádka textu"
Seek #iNumber,2
Get #iNumber,,sText
Print sText
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Random As #iNumber Len=32
Get #iNumber,2,sText
Put #iNumber,,"Toto je nový text"
Get #iNumber,1,sText
Get #iNumber,2,sText
Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
Print Lof(#iNumber)
Close #iNumber
end sub

PĜíklad:

FileNumber: Celoþíselný výraz urþující þíslo souboru.
Position: Pro soubory otevĜené v režimu Random urþuje þíslo záznamu, který chcete naþíst.
Pro soubory otevĜené v režimu Binary urþuje bajt v souboru, na kterém zaþne þtení.
Je-li Position vynecháno, použije se souþasná pozice nebo souþasný záznam v souboru.
Variable: Název promČnné, která bude pĜeþtena. KromČ objektĤ je možné použít jakékoliv promČnné.

Parametry:

Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Syntaxe:

Naþte do promČnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtĤ z binárního souboru.
Viz též: PĜíkaz PUT

PĜíkaz Get [Runtime]

Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Musí být typu variant
Dim aFile As String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Random As #iNumber Len=32
Seek #iNumber,1 REM Pozice pro zaþátek zápisu
Put #iNumber,, "Toto je první Ĝádka textu" REM Zaplnit Ĝádku textem
Put #iNumber,, "Toto je druhá Ĝádka textu"
Put #iNumber,, "Toto je tĜetí Ĝádka textu"
Seek #iNumber,2
Get #iNumber,,sText
Print sText
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Random As #iNumber Len=32
Get #iNumber,2,sText
Put #iNumber,,"Toto je nový text"
Get #iNumber,1,sText
Get #iNumber,2,sText
Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
Print Lof(#iNumber)
Close #iNumber
end sub

PĜíklad:

FileNumber: Celoþíselný výraz urþující soubor, do kterého chcete zapisovat.
Position: Pro relativní soubory (pĜístup Random) urþuje þíslo záznamu, který chcete zapsat.
Pro binární soubory (pĜístup Binary) urþuje pozici bajtu, kde má zápis zaþít.
Variable: Název promČnné, kterou chcete zapsat do souboru.
Poznámka pro relativní soubory: Pokud obsah této promČnné neodpovídá délce záznamu, která je urþena v
klauzuli Len pĜíkazu Open, zaplní se mezera mezi koncem novČ zapsaného záznamu a dalším záznamem
existujícími daty ze souboru, do kterého zapisujete.
Poznámka pro binární soubory: Obsah promČnné se zapíše na urþenou pozici a ukazatel souboru se pĜesune
pĜímo za poslední bajt. Mezi záznamy nezĤstává žádné místo.

Parametry:

Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variable

Syntaxe:

Zapíše záznam do relativního souboru nebo sekvenci bajtĤ do binárního souboru.
Viz též: PĜíkaz Get

PĜíkaz Put [Runtime]

Sub ExampleShellForWin
Shell("c:\windows\calc.exe",2)
end sub

PĜíklad

5 Neplatné volání procedury
53 Soubor nenalezen
73 Vlastnost není implementována

Chybové kódy

Je-li tato hodnota nastavena na True, pĜíkaz Shell a všechny procesy OpenOffice.org þekají, dokud neskonþí
spuštČný program. Je-li tato hodnota nastavena na False, Ĝízení se okamžitČ pĜedá zpČt. Výchozí hodnota je
False.

bSync

Libovolný ĜetČzec urþující parametry pĜedávané na pĜíkazové Ĝádce.

Param

10 Zobrazení na celou obrazovku.

6 Minimalizované okno programu, není aktivní.

4 Standardní velikost okna, není aktivní.

3 Je aktivní maximalizované okno programu.

2 Je aktivní minimalizované okno programu.

1 Je aktivní okno programu ve standardní
velikost.

0 Je aktivní skryté okno programu.

Volitelný þíselný výraz urþující styl okna, ve kterém se program spustí. Jsou možné následující hodnoty:

StylOkna

Kompletní cesta a název programu, který chcete spustit.

NázevCesty

Parametr

Shell (NázevCesty As String[, StylOkna As Integer][, Param As String][, bSync])

Syntaxe

Spustí další aplikaci a v pĜípadČ potĜeby definuje pĜíslušný styl okna.

Funkce Shell [Runtime]

Syntaxe:
Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Parametry:
FileNumber: ýíslo souboru, který obsahuje data, jež chcete naþíst. PĜed použitím INPUT musí být soubor otevĜen
pĜíkazem Open.
var: ýíselná nebo ĜetČzcová promČnná, které pĜiĜadíte hodnoty naþtené z otevĜeného souboru.
PĜíkaz Input# pĜeþte z otevĜeného souboru þíselné nebo ĜetČzcové hodnoty a pĜiĜadí data jedné þi více
promČnným. ýíselné promČnné se naþítají až do prvního znaku návrat vozíku (Asc=13), nový Ĝádek (Asc=10),
mezery nebo þárky. ěetČzcové promČnné se naþítají až do prvního znaku návrat vozíku (Asc=13), nový Ĝádek
(Asc=10) nebo þárky.
Data a datové typy v otevĜeném souboru se musí objevit ve stejném poĜadí jako promČnné, které jsou pĜedány
parametrem "var". Pokud pĜiĜadíte neþíselnou hodnotu þíselné promČnné, "var" se pĜiĜadí hodnota "0".
U záznamĤ, které jsou oddČleny þárkami, nelze þárku pĜiĜadit k ĜetČzcové promČnné. Uvozovky (") v souboru jsou
také zahozeny. Pokud chcete ze souboru naþíst tyto znaky, použijte pĜíkaz Line Input# k naþtení þistČ textových
souborĤ (souborĤ obsahujících jen tisknutelné znaky) Ĝádek po Ĝádku.
Pokud je pĜi þtení datového prvku dosažen konec souboru, dojde k chybČ a proces bude ukonþen.

Syntaxe:

Beep

Chybové kódy

5 Neplatné volání procedury

Sub ExampleBeep
beep
beep
beep
end sub

Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg as String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "Toto je Ĝádek textu"
Print #iNumber, "Toto je další Ĝádek textu"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
While not eof(iNumber)
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
end if
wend
Close #iNumber
Msgbox sMsg
End Sub

PĜíklad:

Naþte data z otevĜeného sekvenþního souboru.

Zahraje tón na reproduktoru poþítaþe. Tón závisí na systému. Není možné upravit jeho hlasitost nebo výšku.

PĜíklad:

PĜíkaz Input# [Runtime]

PĜíkaz Beep [Runtime]

Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg as String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "Toto je Ĝádek textu"
Print #iNumber, "Toto je další Ĝádek textu"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
While not eof(iNumber)
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
end if
wend
Close #iNumber
Msgbox sMsg
End Sub

PĜíklad:

ýísloSouboru: ýíslo souboru, který obsahuje data, která chcete naþíst. Soubor musí být pĜedem otevĜen
pĜíkazem Open s klíþovým slovem INPUT.
var: Název promČnné, která bude obsahovat výsledek.
PĜíkazem Line Input# je možné naþítat ĜetČzce z otevĜeného souboru do promČnné. ěetČzcové promČnné se
naþítají Ĝádek po Ĝádku, až do prvního znaku návrat vozíku (Asc=13) nebo nový Ĝádek (Asc=10). Znaky konce
Ĝádku nejsou zahrnuty ve výsledném ĜetČzci.

Parametry:

Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Syntaxe:

Naþítá ĜetČzce ze sekvenþního souboru do promČnné.

PĜíkaz Line Input # [Runtime]

Zdrojový kód a dialogy jazyka Basic jsou uspoĜádány v systému knihoven.

GlobalScope [Runtime]

Adresuje aktivní komponentu, aby bylo možné þíst a nastavovat její vlastnosti. ThisComponent se používá v
dokumentu Basic, kde pĜedstavuej dokument, do kterého Basic patĜí. Typ objektu zpĜístupnČného pĜes
ThisComponent závisí na typu dokumentu.

ThisComponent [Runtime]

Vrátí výchozí kontext process service factory, pokud existuje, jinak vrátí null.

Funkce GetDefaultContext [Runtime]

VytvoĜí UNO objekt. Na Windows mĤže vytvoĜit také OLE objekty.
Tato metoda vytvoĜí instanci typu, který je pĜedán jako parametr.

Funkce CreateObject [Runtime]

Syntaxe:
Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametry:
FileName: Jakýkoliv þíselný výraz, který obsahuje þíslo souboru nastavené pĜíkazem Open pro daný soubor.
Expressionlist: PromČnné nebo výrazy, které chcete vložit do souboru, oddČlené þárkami.
Je-li vynechán seznam výrazĤ, pĜíkaz Write pĜipojí do souboru prázdný Ĝádek.
Chcete-li do nového þi existujícího souboru pĜidat výraz, soubor musí být otevĜen v režimu Output nebo Append.
Zapisované ĜetČzce se uzavĜou uvozovkami a oddČlí þárkami. Tyto oddČlovaþe nemusíte do seznamu výrazĤ
uvádČt.
Každý pĜíkaz Write vypíše jako poslední záznam symbol konce Ĝádku.
ýísla s desetinným oddČlovaþem se pĜevedou podle jazykového nastavení.

PĜíklad:

PĜíkaz Beep [Runtime]

Zahraje tón na reproduktoru poþítaþe. Tón závisí na systému. Není možné upravit jeho hlasitost nebo výšku.

Funkce Shell [Runtime]

Spustí další aplikaci a v pĜípadČ potĜeby definuje pĜíslušný styl okna.

Vrátí poþet systémových tikĤ operaþního systému. Tuto funkci je možné použít k optimalizaci nČkterých procesĤ.

Funkce Environ [Runtime]

Vrátí objekt, který pĜedstavuje striktnČ typovou hodnotu odkazující na typ Uno.

Funkce CreateUnoValue [Runtime]

VytvoĜí instanci Listener.

Funkce CreateUnoListener [Runtime]

VytvoĜí objekt typu Uno jazyka Basic, který pĜedstavuje ovládací prvek dialogu typu Uno v prĤbČhu programu
jazyka Basic.

Funkce CreateUnoDialog [Runtime]

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).

Funkce GetProcessServiceManager [Runtime]

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Funkce CreateUnoService [Runtime]

VytvoĜí instanci typu Uno structure.

Funkce CreateUnoStruct [Runtime]

Vrátí poþet twips, které pĜedstavují výšku pixelu.

Funkce TwipsPerPixelY [Runtime]

Vrátí poþet twips, které pĜedstavují šíĜku pixelu.

Funkce TwipsPerPixelX [Runtime]

Vrátí þíselnou hodnotu urþující grafické uživatelské rozhraní.

Funkce GetGuiType [Runtime]

Vrací interní þíslo verze OpenOffice.org.

Funkce GetSolarVersion [Runtime]

Vrátí hodnotu promČnné prostĜedí. PromČnné prostĜedí závisí na operaþním systému.

Funkce GetSystemTicks [Runtime]

PĜeruší spouštČní programu na dobu, kterou urþíte v milisekundách.

Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
iCount = Freefile
open "C:\data.txt" for OutPut as iCount
sValue = "Hamburg"
Write #iCount,sValue,200
sValue = "New York"
Write #iCount,sValue,300
sValue = "Miami"
Write #iCount,sValue,450
close #iCount
end sub

Zapíše data do sekvenþního souboru.

Toto je seznam funkcí a pĜíkazĤ, které nespadají do jiné kategorie.

PĜíkaz Wait [Runtime]

PĜíkaz Write [Runtime]

Další pĜíkazy

Syntaxe:
ConvertFromURL(NázevSouboru)

Návratová hodnota:
ěetČzec

Parametry:
NázevSouboru: Název souboru jako ĜetČzec.

Syntaxe:

Loc(FileNumber)

Návratová hodnota:

Typu Long

Parametry:

FileNumber: Celoþíselný výraz urþující þíslo otevĜeného souboru.
Pokud se funkce Loc použije na soubor s pĜístupem Random, vrátí þíslo posledního záznamu, který byl naposledy
pĜeþten nebo zapsán.
U sekvenþních souborĤ vrátí funkce Loc umístČní v souboru dČleno 128. U binárních souborĤ bude vráceno
umístČní posledního naþteného nebo zapsaného bajtu.
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Chybové kódy

PĜevede adresu URL souboru na název systémového souboru.

Vrátí aktuální umístČní v otevĜeném souboru.

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
print url$
systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
print systemFileAgain$

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Funkce ConvertFromURL [Runtime]

Funkce Loc [Runtime]

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
print url$
systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
print systemFileAgain$

PĜíklad:
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Chybové kódy

NázevSouboru: Název souboru jako ĜetČzec.

Parametry:

ěetČzec

FileNumber: Celoþíselný výraz urþující þíslo otevĜeného souboru.

Parametry:

Typu Long

Návratová hodnota:

Seek (FileNumber)

Syntaxe:

Návratová hodnota:

ConvertToURL(NázevSouboru)

Syntaxe:

Vrátí pozici pro pĜíští zápis nebo þtení v souboru, který byl otevĜen pĜíkazem Open.
U souborĤ s náhodným pĜístupem vrátí funkce Seek þíslo dalšího záznamu, který se má naþíst.
U všech ostatních souborĤ tato funkce vrátí umístČní bajtu, ve kterém má dojít k další operaci.
Viz též: Open, Seek.

Funkce Seek [Runtime]

PĜevede název systémového souboru na adresu URL souboru.

Funkce ConvertToURL [Runtime]

Syntaxe:
Join (Text As String Array, OddČlovaþ)

Návratová hodnota:
ěetČzec

Parametry:
Text: Pole ĜetČzcĤ.
OddČlovaþ (nepovinné): ěetČzec, který je ve výsledném ĜetČzci používán k oddČlení podĜetČzcĤ. Výchozí
oddČlovaþ je mezera. Je-li oddČlovaþ prázdný ĜetČzec "", podĜetČzce budou spojeny bez oddČlovaþe.

Syntaxe:

Eof (intexpression As Integer)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Intexpression: Celoþíselný výraz urþující þíslo otevĜeného souboru.
Pomocí EOF zabráníte chybám, pĜi kterých se pokusíte získat data za koncem souboru. Když použijete pĜíkaz
Input nebo Get k naþtení ze souboru, ukazatel se posune o poþet naþtených bajtĤ. Když dosáhne konce souboru,
EOF vrátí hodnotu "True" (-1).

Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg as String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "First line of text"
Print #iNumber, "Another line of text"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
While not eof(iNumber)
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
end if
wend
Close #iNumber
Msgbox sMsg
End Sub

PĜíklad:
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Dim a(3)
Sub main()
a(0) = "ABCDE"
a(1) = 42
a(2) = "MN"
a(3) = "X Y Z"
JStr = Join1()
Call Show(JStr, Split1(JStr))
JStr = Join2()
Call Show(JStr, Split1(JStr))
JStr = Join3()
Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
Function Join1()
Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
Function Join2()
Join2 = Join(a(), ",")
End Function
Function Join3()
Join3 = Join(a())
End Function
Function Split1(aStr)
Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
Sub Show(JoinStr, TheArray)
l = LBound(TheArray)
u = UBound(TheArray)
total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
For i = l To u
total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
Next i
MsgBox total$
End Sub

PĜíklad:

Vrátí ĜetČzec složený z nČkolika podĜetČzcĤ umístČných v poli.

ZjišĢuje, zda ukazatel souboru dosáhl konce souboru.

Chybové kódy

Funkce Join [Runtime]

Funkce Eof [Runtime]

Syntaxe:
Lof (FileNumber)

Návratová hodnota:
Typu Long

Parametry:
FileNumber: Celoþíselný výraz urþující þíslo otevĜeného souboru.

Syntaxe:

Split (Text As String, OddČlovaþ, ýíslo)

Návratová hodnota:

ěetČzec

Parametry:

Text: Jakýkoliv etČzcový výraz.
OddČlovaþ (nepovinné): ěetČzec (jeden þi více znakĤ), který se použije k rozdČlení Textu. Výchozí znak je
mezera.
ýíslo (nepovinné): Poþet podetČzcĤ, které chcete vrátit.

Dim a(3)
Sub main()
a(0) = "ABCDE"
a(1) = 42
a(2) = "MN"
a(3) = "X Y Z"
JStr = Join1()
Call Show(JStr, Split1(JStr))
JStr = Join2()
Call Show(JStr, Split1(JStr))
JStr = Join3()
Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
Function Join1()
Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
Function Join2()
Join2 = Join(a(), ",")
End Function
Function Join3()
Join3 = Join(a())
End Function
Function Split1(aStr)
Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
Sub Show(JoinStr, TheArray)
l = LBound(TheArray)
u = UBound(TheArray)
total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
For i = l To u
total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
Next i
MsgBox total$
End Sub

PĜíklad:

Vrátí velikost otevĜeného souboru v bajtech.

RozdČlí etČzec na pole podetČzcĤ.

Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Musí být variant
Dim aFile As String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Random As #iNumber Len=32
Seek #iNumber,1 REM Pozice na zaþátku
Put #iNumber,, "Toto je první Ĝádka textu" REM Zaplnit textem
Put #iNumber,, "Toto je druhá Ĝádka textu"
Put #iNumber,, "Toto je tĜetí Ĝádka textu"
Seek #iNumber,2
Get #iNumber,,sText
Print sText
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Random As #iNumber Len=32
Get #iNumber,2,sText
Put #iNumber,,"Toto je nová Ĝádka textu"
Get #iNumber,1,sText
Get #iNumber,2,sText
Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
Print Lof(#iNumber)
Close #iNumber
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Chcete-li zjistit velikost souboru, který není otevĜen, použijte funkci
FileLen.

Funkce Lof [Runtime]

Funkce Split [Runtime]

Text: ěetČzec, který chcete pĜevést.

Chybové kódy
5 Neplatné volání procedury

PĜíklad:

Funkce CurDir [Runtime]

Vrátí ĜetČzec, který pĜedstavuje aktuální cestu na urþené jednotce.

Funkce Dir [Runtime]

Vrátí jméno souboru, adresáĜe nebo všech souborĤ a adresáĜĤ jednotky nebo adresáĜe, který splĖuje zadanou
vyhledávací podmínku.

Odstraní stávající adresáĜ z datového média.

PĜíkaz RmDir [Runtime]

PĜejmenuje stávající soubor nebo adresáĜ.

PĜíkaz Name [Runtime]

VytvoĜí na datovém médiu nový adresáĜ.

PĜíkaz MkDir [Runtime]

Smaže soubor z disku.

PĜíkaz Kill [Runtime]

Vrátí bitový vzorek, který urþuje typ souboru nebo název jednotky þi adresáĜe.

Funkce GetAttr [Runtime]

Vrátí délku souboru v bajtech.

Funkce FileLen [Runtime]

Urþuje, zda soubor nebo adresáĜ existuje na datovém médiu.

Funkce FileExists [Runtime]

Vrací ĜetČzec, který obsahuje datum a þas, kdy byl soubor vytvoĜen nebo naposledy upraven.

Funkce FileDateTime [Runtime]

Zkopíruje soubor.

PĜíkaz FileCopy [Runtime]

Vrátí pĜístupový režim souboru nebo pĜístupové þíslo k souboru, který byl otevĜen pĜíkazem Open. PĜístupové þíslo
závisí na operaþním systému (OSH = ukazatel operaþního systému).

Funkce FileAttr [Runtime]

Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
sVar = "Las Vegas"
Print LCase(sVar) REM vrací "las vegas"
Print UCase(sVar) REM vrací "LAS VEGAS"
end Sub

Parametry:

ZmČní aktuální jednotku.

PĜíkaz ChDrive [Runtime]

ZmČní aktuální adresáĜ nebo jednotku.

PĜíkaz ChDir [Runtime]

PĜevede malá písmena na velká.
Viz též: Funkce LCase
Syntaxe:
UCase (Text As String)
Návratová hodnota:
ěetČzec

Funkce UCase [Runtime]

Zde jsou popsány funkce a pĜíkazy pro správu souborĤ.

Správa souborĤ

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 as String,sText as String,sOut as String
sText2 = " <*Las Vegas*> "
sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
sText = Ltrim(sText2) REM sText = "<*Las Vegas*> "
sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
sText = Rtrim(sText2) REM sText = " <*Las Vegas*>"
sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
sText = Trim(sText2) REM sText = "<*Las Vegas*>"
sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
MsgBox sOut
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Text: Jakýkoliv etzcový výraz.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

Trim( Text As String )

Syntaxe:

Odstraní všechny mezery ze zaþátku a konce etzce.

Funkce Trim [Runtime]
Nastaví atribut pro zadaný soubor.

PĜíkaz SetAttr [Runtime]

Sub ExampleChDir
Dim sDir1 as String , sDir2 as String
sDir1 = "c:\Test"
sDir2 = "d:\private"
ChDir( sDir1 )
msgbox CurDir
ChDir( sDir2 )
msgbox CurDir
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Chcete-li zmČnit pouze aktuální jednotku, zadejte písmeno jednotky a
dvojteþku.

Text: ěetČzcový výraz, který urþuje cestu nebo jednotku.

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 as String,sText as String,sOut as String
sText2 = " <*Las Vegas*> "
sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
sText = Ltrim(sText2) REM sText = "<*Las Vegas*> "
sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
sText = Rtrim(sText2) REM sText = " <*Las Vegas*>"
sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
sText = Trim(sText2) REM sText = "<*Las Vegas*>"
sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
MsgBox sOut
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Text: Libovolný ĜetČzec.

Parametry:

ěetČzec

Parametry:

Návratová hodnota:

ChDir Text As String

RTrim (Text As String)

Syntaxe:

Smaže mezery na konci ĜetČzce.
Viz též: Funkce LTrim

Funkce RTrim [Runtime]

Syntaxe:

Tento pĜíkaz momentálnČ nefunguje podle dokumentace. Více informací najdete v popisu této
chyby.

ZmČní aktuální adresáĜ nebo jednotku.

PĜíkaz ChDir [Runtime]

Sub ExampleRLSet
Dim sVar as string
Dim sExpr as string
sVar = String(40,"*")
sExpr = "SBX"
REM Zarovná "SBX" vpravo ve 40znakovém etČzci
REM nahradí hvČzdiþky mezerami
RSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
sVar = String(5,"*")
sExpr = "123457896"
RSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
sVar = String(40,"*")
sExpr = "SBX"
REM Zarovná "SBX" vlevo ve 40znakovém etČzci
LSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
sVar = String(5,"*")
sExpr = "123456789"
LSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
End Sub

PĜíklad:

ChDrive Text As String

Text: Libovolný etČzec.
Text: ěetČzec, který chcete zarovnat vpravo v etČzcové promČnné.
PromČnná1: Název promČnné uživatelem definovaného typu, do které chcete kopírovat.
PromČnná2: Název promČnné uživatelem definovaného typu, ze které chcete kopírovat.
Je-li etČzec kratší než etČzcová promČnná, RSet zarovná etČzec vpravo v etČzcové promČnné. Zbývající místa
v etČzci budou nahrazena mezerami. Je-li etČzec delší než etČzcová promČnná, budou oíznuty znaky
pekraþující délku promČnné a zbývající znaky budou zarovnány vpravo.
PĜíkaz RSet je také je možné použít k piazení promČnné uživatelem definovaného typu do jiné promČnné
stejného typu.
Následující píklad používá píkazy RSet a LSet k úpravČ levého a pravého zarovnání etČzce.

Sub ExampleCHDrive
ChDrive "D" REM Je možné, jen pokud existuje jednotka 'D'.
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
68 ZaĜízení není dostupné
76 AdresáĜ nenalezen

Chybové kódy

Text: ěetČzec obsahující nové písmeno jednotky. Pokud chcete, je možné použít URL notaci.
Jednotka musí mít pĜiĜazeno velké písmeno. V systému Windows je pĜiĜazené písmeno omezeno nastavením
LASTDRV. Je-li argumentem víceznakový ĜetČzec, použije se pouze první znak. Pokud se pokusíte pĜistoupit na
neexistující jednotku, dojde k chybČ, na kterou je možné reagovat pĜíkazem OnError.

Parametry:

Syntaxe:

Tento pĜíkaz momentálnČ nefunguje podle dokumentace. Více informací najdete v popisu této
chyby.

ZmČní aktuální jednotku.

PĜíkaz ChDrive [Runtime]

Parametry:

RSet Text As String = Text nebo RSet PromČnná1 = PromČnná2

Syntaxe:

Zarovná text typu String vpravo v rámci promČnné typu String nebo zkopíruje uživatelem definovaný typ promČnné
do jiné.

PĜíkaz RSet [Runtime]

Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 as String , sDir2 as String
sDir1 = "c:\Test"
sDir2 = "d:\private"
ChDir( sDir1 )
msgbox CurDir
ChDir( sDir2 )
msgbox CurDir
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
68 ZaĜízení není dostupné
7 Nedostatek pamČti
51 Interní chyba

Chybové kódy

Text: ěetČzec urþující existující jednotku (napĜ. "C" pro první diskovou oblast na prvním pevném disku).
Pokud není urþena jednotka nebo je urþena prázdným ĜetČzcem (""), vrátí CurDir cestu pro souþasnou jednotku.
OpenOffice.org Basic ohlásí chybu, je-li syntaxe urþení jednotky nesprávná, jednotka neexistuje nebo je zadaný
znak vyšší než znak urþený v CONFIG.SYS pĜíkazem Lastdrive.
Tato funkce nerozlišuje malá a velká písmena.

Parametry:

ěetČzec

Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")
sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
sUS_date = sUS_date & "/"
sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
sUS_date = sUS_date & "/"
sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
MsgBox sUS_date
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: ěetČzec, jehož þást chcete získat.
n: ýíselný výraz urþující poþet znakĤ, které chcete vrátit. Pokud n = 0, vrátí se prázdný ĜetČzec. Maximální
povolená hodnota je 65535.
Následující pĜíklad pĜevádí datum z formátu YYYY-MM-DD do formátu MM/DD/YYYY.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

Návratová hodnota:

CurDir [(Text As String)]

Right (Text As String, n As Long)

Syntaxe:

Vrátí poþet n znakĤ umístČných ve výrazu typu String nejvíce vpravo.
Viz též: Funkce Left.

Funkce Right [Runtime]

Syntaxe:

Tento pĜíkaz momentálnČ nefunguje podle dokumentace. Více informací najdete v popisu této
chyby.

Vrátí ĜetČzec, který pĜedstavuje aktuální cestu na urþené jednotce.

Funkce CurDir [Runtime]

ěetČzec

Parametry:
Text: ěetČzec urþující hledanou cestu, adresáĜ nebo soubor. Tento argument je možné urþit jen pĜi prvním volání
funkce Dir. Pokud chcete, je možné zadat cestu v URL notaci.
Attrib: Celoþíselný výraz urþující atributy souboru. Funkce Dir vrací jen soubory, které odpovídají urþeným
atributĤm. NČkolik atributĤ je možné zkombinovat, když seþtete jejich hodnoty:
0 : Normální soubory
16 : Vrátí pouze název adresáĜe.
Tímto atributem ovČĜíte, zda soubor nebo adresáĜ existuje, nebo urþíte všechny soubory a složky v urþitém
adresáĜi.
Chcete-li zjistit, zda soubor existuje, zadejte kompletní cestu a název souboru. Pokud soubor nebo adresáĜ
neexistuje, funkce Dir vrátí prázdný ĜetČzec ("").
Chcete-li vygenerovat seznam všech existující souborĤ v urþitém adresáĜi, postupujte takto: poprvé zavolejte funkci
Dir s kompletní vyhledávací cestou pro soubory, napĜ. "D:\Files\*.sxw". Je-li cesta správná a vyhledávání nalezne
alespoĖ jeden soubor, funkce Dir vrátí název prvního souboru, který odpovídá cestČ. Další názvy souborĤ získáte
opČtovným voláním funkce Dir, ovšem bez argumentĤ.
Chcete-li vrátit jen adresáĜe, použijte parametr atributĤ. To stejné platí, pokud chcete urþit název jednotky (napĜ.
pevného disku).

Typu String (jen v pípad funkce)

Parametry:

Text: ěetČzec, který chcete upravit.
Zaþátek: ýíselný výraz urþující pozici znaku, kde zaþíná þást etzce, kterou chcete nahradit nebo vrátit.
Maximální povolená hodnota je 65535.
Délka: ýíselný výraz urþující poþet znakĤ, které chcete nahradit nebo vrátit. Maximální povolená hodnota je 65535.
Je-li ve funkci Mid vynechán parametr Délka, vrátí se všechny znaky od poþáteþní pozice do konce etzce.
Je-li v pĜíkazu Mid parametr Délka menší než délka textu, kterým chcete nahradit, text bude zkrácen na urenou
délku.
Text: ěetČzec, kterým chcete nahradit urþenou þást etzce (pĜíkaz Mid).

Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")
sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
sUS_date = sUS_date & "/"
sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
sUS_date = sUS_date & "/"
sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
MsgBox sUS_date
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Sub ExampleDir
REM Zobrazí všechny soubory a adresáĜe
Dim sPath As String
Dim sDir as String, sValue as String
sDir="AdresáĜe:"
sPath = CurDir
sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
Do
If sValue <> "." and sValue <> ".." Then
if (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) AND 16) >0 then
REM naþtení adresáĜĤ
sDir = sDir & chr(13) & sValue
End If
End If
sValue = Dir$
Loop Until sValue = ""
MsgBox sDir,0,sPath
End sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
53 Soubor nenalezen

Chybové kódy

Návratová hodnota:

Návratová hodnota:

Chybové kódy

Dir [(Text As String) [, Attrib As Integer]]

Syntaxe:

Vrátí jméno souboru, adresáĜe nebo všech souborĤ a adresáĜĤ jednotky nebo adresáĜe, který splĖuje zadanou
vyhledávací podmínku.

Funkce Dir [Runtime]

Mid (Text As String, Zaátek As Long [, Délka As Long]) nebo Mid (Text As String, Zaátek As Long , Délka As
Long, Text As String)

Syntaxe:

Vrátí urþenou þást etzce (funkce Mid) nebo nahradí ást etzce jiným etzcem (pĜíkaz Mid).

Funkce Mid, pĜíkaz Mid [Runtime]

Sub ExampleFileAttr
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "Toto je Ĝádek textu"
MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Access mode"
MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"File attribute"
Close #iNumber
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
52 Špatný název nebo þíslo souboru

Chybové kódy

FileNumber: ýíslo souboru, který byl otevĜen pĜíkazem Open.
Attribute: Celoþíselný výraz urþující, jaký druh informací chcete vrátit. Máte k dispozici tyto možnosti:
1: Funkce FileAttr oznaþuje režim pĜístupu k souboru.
2: Funkce FileAttr vrátí pĜístupové þíslo operaþního systému.
Pokud u druhého parametru použijete hodnotu 1, použijí se následující návratové hodnoty:
1 - INPUT (soubor otevĜen pro vstup)
2 - OUTPUT (soubor otevĜen pro výstup)
4 - RANDOM (soubor otevĜen pro náhodný pĜístup)
8 - APPEND (soubor otevĜen pro pĜipojení)
32 - BINARY (soubor otevĜen v binárním režimu)

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Syntaxe:

Viz též: Open

Pokud používáte 32bitový operaþní systém, není možné pomocí funkce FileAttr urþit pĜístupové
þíslo souboru.

Vrátí pĜístupový režim souboru nebo pĜístupové þíslo k souboru, který byl otevĜen pĜíkazem Open. PĜístupové þíslo
závisí na operaþním systému (OSH = ukazatel operaþního systému).

Funkce FileAttr [Runtime]

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
sText2 = " <*Las Vegas*> "
sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
sText = Ltrim(sText2) REM sText = "<*Las Vegas*> "
sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
sText = Rtrim(sText2) REM sText = " <*Las Vegas*>"
sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
sText = Trim(sText2) REM sText = "<*Las Vegas*>"
sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
MsgBox sOut
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: Jakýkoliv etzcový výraz.
Pomocí této funkce odstraníte mezery ze zaátku etzce.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

LTrim (Text As String)

Syntaxe:

Odstraní všechny mezery na poþátku etzce.

Funkce LTrim [Runtime]

Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
sVar = String(40,"*")
sExpr = "SBX"
REM Zarovná "SBX" ve 40znakovém ĜetČzci
REM nahradí hvČzdiþky mezerami
RSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
sVar = String(5,"*")
sExpr = "123457896"
RSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
sVar = String(40,"*")
sExpr = "SBX"
REM Zarovná vlevo "SBX" ve 40znakovém ĜetČzci
LSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
sVar = String(5,"*")
sExpr = "123456789"
LSet sVar = sExpr
Print ">"; sVar; "<"
End Sub

PĜíklad:

PromČnná: PromČnná typu String obsahující ĜetČzec, který chcete zarovnat vlevo.
Text: ěetČzec, který chcete zarovnat vlevo od ĜetČzcové promČnné.
PromČnná1: Název promČnné uživatelem definovaného typu, do které chcete kopírovat.
PromČnná2: Název promČnné uživatelem definovaného typu, ze které chcete kopírovat.
Je-li ĜetČzec kratší než ĜetČzcová promČnná, LSet zarovná ĜetČzec vlevo v ĜetČzcové promČnné. Zbývající místa v
ĜetČzci budou nahrazena mezerami. Je-li ĜetČzec delší než ĜetČzcová promČnná, budou zkopírovány jen znaky
nejvíce nalevo až do délky ĜetČzcové promČnné. PĜíkazem LSet je také možné kopírovat promČnné uživatelem
definovaného typu do jiné promČnné stejného typu.

Parametry:

LSet PromČnná As String = Text nebo LSet PromČnná1 = PromČnná2

Syntaxe:

Zarovná ĜetČzec vlevo v ĜetČzcové promČnné nebo zkopíruje promČnnou typu definovaného uživatelem do jiné
promČnné jiného typu definovaného uživatelem.

PĜíkaz LSet [Runtime]

Sub ExampleFilecopy
Filecopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
76 AdresáĜ nenalezen

Chybové kódy

PĜíkaz FileCopy lze použít ke kopírování souborĤ, které nejsou
otevĜeny.

TextFrom: ěetČzec urþující název souboru, který chcete zkopírovat. ěetČzec mĤže volitelnČ obsahovat cestu a
urþení jednotky. Pokud chcete, je možné použít URL notaci.
TextTo: ěetČzec urþující, kam chcete zkopírovat zdrojový soubor. ěetČzec mĤže obsahovat urþení jednotky, cestu
a název souboru, nebo cestu v URL notaci.

Parametry:

FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Syntaxe:

Zkopíruje soubor.

PĜíkaz FileCopy [Runtime]

Syntaxe:
Left (Text As String, n As Long)

Návratová hodnota:
ěetČzec

Syntaxe:

FileDateTime (Text As String)

Parametry:

Text: ěetČzec urþující jednoznaþné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.
Tato funkce vrátí pĜesný þas vytvoĜení nebo poslední zmČny souboru ve formátu "DD.MM.RRRR HH:MM:SS".
Národní nastavení použité pro formátování þísel, data a mČny v jazyce OpenOffice.org Basic je možné nastavit v
Nástroje - Volby - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech Basic se jako desetinný oddČlovaþ
používá vždy teþka (.), která se pĜi zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního nastavení.
Totéž platí pro národní nastavení formátu data, þasu a mČny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle
aktuálního národního nastavení.

Sub ExampleFileDateTime
msgbox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Vrátí urþený poþet znakĤ ze zaþátku ĜetČzce.

Vrací ĜetČzec, který obsahuje datum a þas, kdy byl soubor vytvoĜen nebo naposledy upraven.

Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")
sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
sUS_date = sUS_date & "/"
sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
sUS_date = sUS_date & "/"
sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
MsgBox sUS_date
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: ěetČzec, jehož þást chcete získat.
n: ýíselný výraz urþující poþet znakĤ, které chcete vrátit. Pokud n = 0, vrátí se prázdný ĜetČzec. Maximální
povolená hodnota je 65535.
Následující pĜíklad pĜevede datum z formátu YYYY.MM.DD na formát MM/DD/YYYY.

Parametry:

Funkce Left [Runtime]

Funkce FileDateTime [Runtime]

Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
sVar = "Las Vegas"
Print LCase(sVar) REM vrací "las vegas"
Print UCase(sVar) REM vrací "LAS VEGAS"
end Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: ěetČzec, který chcete pĜevést.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

LCase (Text As String)

Syntaxe:

PĜevede všechna velká písmena na malá.
Viz též: Funkce UCase

Funkce LCase [Runtime]

sub ExampleFileExists
msgbox FileExists("C:\autoexec.bat")
msgbox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
msgbox FileExists("file:///d|/private")
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

FileName, DirectoryName: ěetČzec jednoznaþnČ urþující soubor. Také je možné použít URL notaci.

Parametry:

Bool

Návratová hodnota:

FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Syntaxe:

Urþuje, zda soubor nebo adresáĜ existuje na datovém médiu.

Funkce FileExists [Runtime]

Sub ExampleFileLen
msgbox FileLen("C:\autoexec.bat")
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Text: ěetČzec urþující jednoznaþné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.
Tato funkce urþuje délku souboru. Je-li funkce FileLen zavolána na otevĜený soubor, vrátí délku souboru pĜed
otevĜením. Chcete-li urþit aktuální délku otevĜeného souboru, použijte funkci Lof.

Parametry:

Typu Long

Návratová hodnota:

FileLen (Text As String)

Syntaxe:

Vrátí délku souboru v bajtech.

Funkce FileLen [Runtime]

Sub ExampleFormat
MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
REM když zadáváte þísla v kódu Basic, vždy jako desetinný oddČlovaþ používejte teþku
REM zobrazí 6,328.20 pro anglické nastavení a 6.328,20 pro nČmecké
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Currency: Vloží pĜed þíslo znak dolaru a záporná þísla uzavĜe do závorek.
Fixed: Zobrazí pĜed desetinným oddČlovaþem alespoĖ jednu þíslici.
Standard: Zobrazí þísla s oddČlovaþem tisícĤ.
Percent: Vynásobí þíslo 100 a pĜidá k þíslu znak procent.
Scientific: Zobrazí þísla ve vČdeckém formátu (napĜ. 1.00E+03 místo 1000).
Formátovací kód lze rozdČlit na tĜi þásti oddČlené stĜedníky. První þást urþuje formát pro kladná þísla, druhá pro
záporná þísla a tĜetí pro nulu. Pokud urþíte jen jeden formátovací kód použije se pro všechna þísla.
Národní nastavení použité pro formátování þísel, data a mČny v jazyce OpenOffice.org Basic je možné nastavit v
Nástroje - Volby - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech Basic se jako desetinný oddČlovaþ
používá vždy teþka (.), která se pĜi zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního nastavení.
Totéž platí pro národní nastavení formátu data, þasu a mČny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle
aktuálního národního nastavení.

Syntaxe:
GetAttr (Text As String)

Návratová hodnota:
Celé þíslo

Parametry:
Text: ěetČzec urþující jednoznaþné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.
Tato funkce urþuje atributy zadaného souboru a vrací bitový vzorek, který vám pomĤže rozeznat následující
atributy souboru:

Chybové kódy
5 Neplatné volání procedury
53 Soubor nenalezen

Syntaxe:

Format (ýíslo [, Formát As String])

Návratová hodnota:

etzec

Parametry:

ýíslo: ýíselný výraz, který chcete pĜevést na formátovaný ĜetČzec.
Formát: etzec, který urþuje formátování þísla. Je-li Formát vynechán, funguje funkce Format stejnČ jako funkce
Str.

Formátovací kódy

Následující seznam popisuje kódy, které je možné použít k formátování þísla:
0: Pokud má ýíslo na pozici, kde je ve formátovacím kódu 0, þíslici, zobrazí se þíslice, jinak se zobrazí nula.
Pokud má ýíslo ménČ þíslic, než poþet nul ve formátovacím kódu (pĜed þi za desetinnou þárkou), zobrazí se nuly
navíc na zaþátku nebo na konci. Pokud má þíslo pĜed desetinnou þárkou více þíslic, než poþet nul ve formátovacím
kódu, þíslice navíc se zobrazí bez formátování.
Desetinná þást þísla se zaokrouhlí podle poþtu nul, které jsou ve formátovacím kódu za desetinným oddČlovaþem.
#: Pokud ýíslo obsahuje na pozici znaku # þíslici, tato þíslice se zobrazí, jinak se na této pozici nezobrazí nic.
Tento symbol má stejnou funkci jako 0, kromČ toho, že se úvodní a koncové nuly nezobrazí, je-li ve formátovacím
kódu více znakĤ # než þíslic v þísle. Zobrazí se pouze relevantní þíslice daného þísla.
.: Zástupný znak pro desetinný oddČlovaþ.
Pokud formátovací kód obsahuje zástupné znaky # pouze nalevo od tohoto symbolu, budou þísla menší než 1
zaþínat desetinnou þárkou. Pokud chcete u zlomkových þísel vždy zobrazit úvodní nulu, použijte 0 jako zástupný
znak pro první þíslici nalevo od desetinné þárky.
%: Vynásobí þíslo 100 a vloží znak procent (%).
E- E+ e- e+ : Pokud formátovací kód obsahuje alespoĖ jeden zástupný znak pro þíslici (0 nebo #) napravo do
symbolu E-, E+, e- nebo e+, þíslo se naformátuje podle vČdeckého (exponenciálního) formátu. Mezi þíslo a
exponent se vloží písmeno E nebo e. Poþet zástupných znakĤ vpravo symbolu urþuje poþet þíslic exponentu.
Je-li exponent záporný, zobrazí se bezprostĜednČ pĜed exponentem s E-, E+, e-, e+ znaménko minus. Je-li
exponent kladný, zobrazí se znaménko plus pouze pĜed exponenty s E+ nebo e+.
OddČlovaþ tisícĤ se zobrazí, pokud formátovací kód obsahuje oddČlovaþ obklopený zástupnými znaky pro þíslice
(0 nebo #).
Použití teþky jako oddČlovaþe tisícĤ nebo desetinného oddČlovaþe závisí na místním nastavení. Když zadáváte
þíslo pĜímo do kódu Basic, vždy používejte teþku jako desetinný oddČlovaþ. Podle místního nastavení vašeho
systému se zobrazí skuteþný desetinný oddČlovaþ.
- + $ ( ) mezera: Plus (+), mínus (-), dolar ($), mezera nebo závorky zadané ve formátovacím kódu se zobrazí jako
znaky.
Chcete-li zobrazit jiné znaky, musíte jim pĜedĜadit zpČtné lomítko (\) nebo je uzavĜít do uvozovek (" ").
\ : Zobrazí pĜímo další znak ve formátovacím kódu.
Znaky ve formátovacím kódu, které mají zvláštní význam, lze jako znaky zobrazit pouze, pokud pĜed nČ pĜidáte
zpČtné lomítko. Samotné zpČtné lomítko se nezobrazí, pokud nezapíšete dvojité zpČtné lomítko (\\).
Znaky, pĜed které musíte pĜidat zpČtné lomítko, aby se zobrazily pĜímo jako znaky jsou formátovací znaky pro
datum a þas (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), formátovací znaky pro þísla (#, 0, %, E, e, þárka, teþka) a
formátovací znaky pro ĜetČzce (@, &, <, >, !).
Také je možné použít následující pĜeddefinované formáty þísel. KromČ "General Number" se všechny
pĜeddefinované formáty zobrazují jako þísla zaokrouhlená na dvČ desetinná místa.
Pokud používáte pĜedem definované formáty, musí být název formátu uveden v uvozovkách.

General Number: ýísla se zobrazí, jak jsou zadána.

PĜedem definovaný formát

Vrátí bitový vzorek, který urþuje typ souboru nebo název jednotky þi adresáĜe.

PĜevede þíslo na ĜetČzec a ten upraví podle zadaného formátu.

Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM Urþí zpracování chyb
If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" THEN Filecopy "c:\autoexec.bat",
"c:\test\autoexec.sav"
SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
Filecopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
end
ErrorHandler:
Print Error
end
end sub

PĜíklad:

0 : Normální soubory
1 : Soubory pouze pro zápis
8 : Vrátí název svazku.
16 : Vrátí pouze název adresáĜe.
32 : Soubor byl od posledního zálohování zmČnČn (bit Archivovat).
Pokud chcete zjistit, zda je nČkterý bit v bajtu atributĤ nastaven, použijte následující metodu:

Hodnota

Funkce GetAttr [Runtime]

Funkce Format [Runtime]

sub ExampleKill
Kill "C:\datafile.dat" REM Soubor musí pĜedem existovat
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

File: ěetČzec urþující jednoznaþné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.

Parametry:

Kill File As String

Syntaxe:

Smaže soubor z disku.

PĜíkaz Kill [Runtime]
PĜevede adresu URL souboru na název systémového souboru.

Funkce ConvertFromURL [Runtime]

Syntaxe:
MkDir Text As String

Parametry:
Text: ěetČzec urþující název a cestu nového adresáĜe. Také je možné použít URL notaci.
Pokud není urþena cesta, adresáĜ se vytvoĜí v aktuálním adresáĜi.

Funkce Format [Runtime]

PĜevede þíslo na ĜetČzec a ten upraví podle zadaného formátu.

Funkce LCase [Runtime]

PĜevede všechna velká písmena na malá.

PĜevede název systémového souboru na adresu URL souboru.

Funkce ConvertToURL [Runtime]

Vrátí ĜetČzec složený z nČkolika podĜetČzcĤ umístČných v poli.

Funkce Join [Runtime]

RozdČlí ĜetČzec na pole podĜetČzcĤ.

Funkce Split [Runtime]

PĜevede malá písmena na velká.

Funkce UCase [Runtime]

Odstraní všechny mezery ze zaþátku a konce ĜetČzce.

Funkce Trim [Runtime]

Smaže mezery na konci ĜetČzce.

Funkce RTrim [Runtime]

Zarovná text typu String vpravo v rámci promČnné typu String nebo zkopíruje uživatelem definovaný typ promČnné
do jiné.

PĜíkaz RSet [Runtime]

Vrátí poþet n znakĤ umístČných ve výrazu typu String nejvíce vpravo.

Funkce Right [Runtime]

Vrátí urþenou þást ĜetČzce (funkce Mid) nebo nahradí þást ĜetČzce jiným ĜetČzcem (pĜíkaz Mid).

Funkce Mid, pĜíkaz Mid [Runtime]

Odstraní všechny mezery na poþátku ĜetČzce.

Sub ExampleFileIO
' PĜíklad funkcí pro správu souborĤ
Const sFile1 as String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 as String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile as String
sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
ChDir( sDir1 )
If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Does the directory exist ?
MkDir sSubDir1
MsgBox sFile,0,"VytvoĜit adresáĜ"
End If
sFile = sFile + "/" + sFile2
FileCopy sFile1 , sFile
MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuální adresáĜ"
MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"ýas vytvoĜení"
MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Délka souboru"
MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributy souboru"
Name sFile as sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
' PĜejmenování ve stejném adresáĜi
sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
SetAttr( sFile, 0 ) 'Smaže všechny atributy
MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nové atributy souboru"
Kill sFile
RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
end sub
' PĜevede systémovou cestu na URL
Function fSysURL( fSysFp as String ) as String
Dim iPos As String
iPos = 1
iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
do while iPos > 0
mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
loop
' the colon with DOS
iPos = Instr(1,fSysFp,":")

PĜíklad:

Zarovná ĜetČzec vlevo v ĜetČzcové promČnné nebo zkopíruje promČnnou typu definovaného uživatelem do jiné
promČnné jiného typu definovaného uživatelem.

Funkce LTrim [Runtime]
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PĜíkaz LSet [Runtime]

Vrátí urþený poþet znakĤ ze zaþátku ĜetČzce.

Chybové kódy

VytvoĜí na datovém médiu nový adresáĜ.

Následující funkce upravují, formátují a zarovnávají obsah ĜetČzce. ěetČzce sjednotíte pomocí operátoru &.

Funkce Left [Runtime]

PĜíkaz MkDir [Runtime]

Úprava obsahu ĜetČzce

if iPos > 0 then mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Sub ExampleString
Dim sText as String
sText = String(10,"A")
Msgbox sText
sText = String(10,65)
Msgbox sText
End Sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

n: ýíslo urþující poþet znakĤ v ĜetČzci. Maximální dovolená hodnota je 65535.
Výraz: ýíslo, které urþuje ASCII kód znaku.
Znak: Jeden znak, ze kterého se vytvoĜí ĜetČzec, nebo jakýkoliv ĜetČzec, ze kterého se použije první znak.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

String (n As Long, {výraz As Integer | znak As String})

Syntaxe:

VytvoĜí ĜetČzec podle zadaného znaku nebo prvního znaku ĜetČzce pĜedaného funkci.

Funkce String [Runtime]

PĜejmenuje stávající soubor nebo adresáĜ.

Syntaxe:
Name OldName As String As NewName As String

Parametry:
OldName, NewName: ěetČzce urþující název souboru, vþetnČ cesty. Také je možné použít URL notaci.

PĜíklad:
Sub ExampleReName
On Error Goto Error
Filecopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" as "c:\temp\autoexec.bat"
end
Error:
if err = 58 then
msgbox "Soubor již existuje"
end if
end
end sub

Vrátí ĜetČzec, který se skládá ze zadaného poþtu mezer.

Syntaxe:

Space (n As Long)

Návratová hodnota:

ěetČzec

Parametry:

n: ýíslo urþující poþet mezer v ĜetČzci. Maximální dovolená hodnota je 65535.

Sub ExampleSpace
Dim sText As String,sOut As String
DIm iLen As Integer
iLen = 10
sText = "Las Vegas"
sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
msgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

PĜíkaz Name [Runtime]

Funkce Space [Runtime]

Následující funkce opakují obsah ĜetČzcĤ.

Funkce Space [Runtime]
Vrátí ĜetČzec, který se skládá ze zadaného poþtu mezer.

Funkce String [Runtime]
VytvoĜí ĜetČzec podle zadaného znaku nebo prvního znaku ĜetČzce pĜedaného funkci.

Odstraní stávající adresáĜ z datového média.

Syntaxe:

RmDir Text As String

Parametry:

Text: ěetČzec urþující název a cestu adresáĜe, který chcete odstranit. Také je možné použít notaci URL.
Pokud není urþena cesta, pĜíkaz RmDir hledá urþený adresáĜ v aktuálním adresáĜi. Pokud zde není nalezen,
zobrazí se chybová zpráva.

Sub ExampleRmDir
MkDir "C:\Test2"
ChDir "C:\test2"
msgbox Curdir
ChDir "\"
RmDir "C:\test2"
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Opakování obsahu

PĜíkaz RmDir [Runtime]

Syntaxe:
SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Parametry:
FileName: ěetČzec urþující název a cestu souboru, kterému chcete nastavit atributy. Pokud není zadána cesta,
SetAttr hledá soubor v aktuálním adresáĜi. Také je možné použít URL notaci.
Attribute: Bitový vzorek urþující, které atributy chcete nastavit nebo zrušit:
Hodnota
0 : Normální soubory
1 : Soubory pouze pro zápis
32 : Soubor byl od posledního zálohování zmČnČn (bit Archivovat).
Kombinací pĜíslušných hodnot s logickým pĜíkazem OR je možné nastavit více atributĤ.

Syntaxe:

Cbyte( Výraz )

Návratová hodnota:

Bajt
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Chybové kódy

Výraz: ěetČzec nebo þíslo.

Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM Urþí zpracování chyb
If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" THEN Filecopy "c:\autoexec.bat",
"c:\test\autoexec.sav"
SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
Filecopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
end
ErrorHandler:
Print Error
end
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Nastaví atribut pro zadaný soubor.

PĜevede ĜetČzec nebo þíselný výraz na bajtový typ.

Parametry:

PĜíkaz SetAttr [Runtime]

Funkce CByte [Runtime]

Následující funkce a pĜíkazy nastavují nebo vrací systémové datum a þas.

Systémové datum a þas

Následující funkce pĜevádČjí þasové hodnoty na þíselné.

PĜevod hodnot þasu

Následující funkce pĜevádČjí datové hodnoty na þíselné a zpČt.

PĜevádČní hodnot dat

Datové a þasové údaje je možné zkombinovat do jednoho desetinného þísla. Data se pĜevedou na
celá þísla a þasy na desetinné hodnoty. Jazyk OpenOffice.org Basic také podporuje typ promČnné
Date, která obsahuje urþení þasu skládající se z data i þasu.

Pomocí tČchto pĜíkazĤ a funkcí je možné pracovat s datovými a þasovými údaji.
OpenOffice.org Basic vám umožĖuje poþítat rozdíly v datech a þasech pomocí pĜevodu datových a þasových
hodnot na þíselná vyjádĜení. Po vypoþtení rozdílu se použije speciální funkce pro pĜevod získaných hodnot na
standardní þasové nebo datové formáty.

Datové a þasové funkce

Sub ExampleVal
msgbox Val("123.123")
msgbox Val("A123.123")
end Sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Text: ěetČzec pĜedstavující þíslo.
Pomocí funkce Val je možné pĜevést ĜetČzec, který pĜedstavuje þíslo, na þíselnou hodnotu. Tato funkce je inverzní
k funkci Str. Pokud obsahuje þísla pouze þást ĜetČzce, budou pĜevedeny první odpovídající znaky ĜetČzce. Pokud
ĜetČzec neobsahuje žádná þísla, funkce Val vrátí hodnotu 0.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Val (Text As String)

Syntaxe:

PĜevede ĜetČzec na þíslo.

Funkce Val [Runtime]

Funkce DateSerial [Runtime]
Vrátí hodnotu Date pro urþený rok, mČsíc, nebo den.

Funkce DateValue [Runtime]
Vrací datovou hodnotu zadaného datového ĜetČzce. Datový ĜetČzec je kompletní datum. Toto þíslo je také možné
použít pro zjištČní rozdílu mezi dvČma daty.

Syntaxe:

Str (Výraz)

Návratová hodnota:

ěetČzec

Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
iVar = 123.123
sVar = LTrim(Str(iVar))
Msgbox sVar & " " & dVar
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Výraz: Jakýkoliv þíselný výraz.
Funkce Str pĜevádí þíselnou promČnnou nebo výsledek výpoþtu na ĜetČzec. PĜed záporná þísla se pĜidá znak
mínus. PĜed kladná þísla se pĜidá mezera (místo znaku plus).

Funkce DatePart vrací urþenou þást data.

Funkce DatePart [Runtime]

Vrátí poþet intervalĤ mezi dvČma daty.

Funkce DateDiff [Runtime]

PĜidá k urþenému datu interval (se zadaným poþtem opakování) a vrátí výsledné datum.

Funkce DateAdd [Runtime]

Vrátí interní þíselnou hodnotu data z ĜetČzce obsahujícího datum ve formátu ISO.

Funkce CDateFromIso [Runtime]

Vrací datum v ISO formátu odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce CDateToIso [Runtime]

Vrací hodnotu urþující rok odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce Year [Runtime]

Vrací hodnotu urþující den v týdnu odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce WeekDay [Runtime]

Vrací hodnotu urþující mČsíc v roce odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce Month [Runtime]

Vrací hodnotu urþující den v mČsíci odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce Day [Runtime]

Následující funkce pĜevádČjí datové hodnoty na þíselné a zpČt.

PĜevede þíselný výraz na ĜetČzec.

Parametry:

PĜevádČní hodnot dat

Funkce Str [Runtime]

Syntaxe:
Chr(Výraz As Integer)

Návratová hodnota:
ěetČzec

Parametry:
Výraz: ýíselná promČnná, která pĜedstavuje platný 8bitový ASCII kód (0-255) nebo 16bitový Unicode kód.
Pomocí funkce Chr$ je možné posílat speciální Ĝídící znaky tiskárnČ nebo jinému výstupnímu zdroji. Také je možné
ji použít pro vložení uvozovek do ĜetČzce.

Syntaxe:

DateSerial (year, month, day)

Návratová hodnota:

Date

Parametry:

Year: ýíselná hodnota urþující rok. Všechny hodnoty mezi 0 a 99 se interpretují jako roky 1900-1999. Pro roky
mimo tento rozsah musíte použít þtyĜi þíslice.
Month: ýíselná hodnota urþují mČsíc v urþeném roce. Povolený rozsah je 1-12.
Day: ýíselná hodnota urþující den urþeného mČsíce. Povolený rozsah je 1-31 a závisí na mČsíci. Pokud zadáte
neexistující þíslo pro mČsíc kratší než 31 dní, není vrácena žádná chyba.
Funkce DateSerial vrací poþet dní mezi 30. prosincem 1899 a urþeným datem. Pomocí této funkce je možné
vypoþítat rozdíl mezi dvČma daty.
Funkce DateSerial vrací typ Variant s VarType 7 (Date). InternČ se tato hodnota ukládá jako Double, takže je-li
zadáno datum 1.1.1900, vrátí hodnotu 2. Záporné hodnoty odpovídají datĤm pĜed 30. prosincem 1899 (není
zahrnut).
Pokud definované datum leží mimo povolený rozsah, OpenOffice.org Basic zobrazí chybovou zprávu.
Zatímco ve funkci DateValue zadáváte ĜetČzec obsahující datum, funkce DateSerial zpracovává každý parametr
(rok, mČsíc, den) jako samostatný þíselný výraz.

Sub ExampleDateSerial
Dim lDate as Long
Dim sDate as String
lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
msgbox lDate REM vrací 23476
msgbox sDate REM vrací 04/09/1964
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Vrátí hodnotu Date pro urþený rok, mČsíc, nebo den.

Související témata
ASC

sub ExampleChr
REM Tento pĜíklad vloží do ĜetČzce uvozovky (ASCII hodnota 34)
MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr$(34)+" trip."
REM Dialog se zobrazí jako: A "short" trip.
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Funkce Chr [Runtime]

Funkce DateSerial [Runtime]

Související témata
CHR

Sub ExampleASC
Print ASC("A") REM vrací 65
Print ASC("Z") REM vrací 90
Print ASC("Las Vegas") REM vrací 76, protože se bere v úvahu pouze první znak
End Sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Text: Platný ĜetČzec. V úvahu se bere jen první znak ĜetČzce.
Pomocí funkce Asc nahradíte klíþe hodnotami. Pokud funkce Asc narazí na prázdný ĜetČzec, OpenOffice.org Basic
oznámí chybu. KromČ 7bitových ASCII znakĤ (kódy 0-127) umí funkce Asc zjistit také netisknutelné znaky ASCII
kódu. Tato funkce zpracuje také 16bitové Unicode znaky.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Asc (Text As String)

Syntaxe:

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v ĜetČzci.

Funkce Asc [Runtime]

Sub ExampleDateValue
msgbox DateValue("12/02/1997")
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Date: ěetČzec obsahující datum, jehož þíselnou hodnotu chcete spoþítat. Datum lze zadat v témČĜ jakémkoliv
formátu.
Tuto funkci je možné použít pro pĜevod dat mezi 1. prosincem 1582 a 31. prosincem 9999 na jednu þíselnou
hodnotu. Tuto þíselnou hodnotu je poté možné použít pro zjištČní rozdílu mezi daty. Je-li argument mimo povolený
rozsah, OpenOffice.org Basic zobrazí chybovou zprávu.
Na rozdíl od funkce DateSerial, které pĜedáváte rok, mČsíc a den jako oddČlné þíselné hodnoty, pĜedáváte funkci
DateValue datum ve formátu "mČsíc.[,]den.[,]rok".
Národní nastavení použité pro formátování þísel, data a mČny v jazyce OpenOffice.org Basic je možné nastavit v
Nástroje - Volby - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech Basic se jako desetinný oddČlovaþ
používá vždy teþka (.), která se pĜi zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního nastavení.
Totéž platí pro národní nastavení formátu data, þasu a mČny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle
aktuálního národního nastavení.

Parametry:

Datum

Návratová hodnota:

DateValue [(date)]

Syntaxe:

Vrací datovou hodnotu zadaného datového ĜetČzce. Datový ĜetČzec je kompletní datum. Toto þíslo je také možné
použít pro zjištČní rozdílu mezi dvČma daty.

Funkce DateValue [Runtime]

Funkce Asc [Runtime]
Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v ĜetČzci.

Funkce Chr [Runtime]
Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Funkce Str [Runtime]
PĜevede þíselný výraz na ĜetČzec.

Syntaxe:

Day (Number)

Návratová hodnota:

Celé þíslo

Parametry:

Number: ýíselný výraz, který obsahuje datum v þíselné podobČ, ze kterého se urþí den v mČsíci.
Tato funkce je v podstatČ opakem funkce DateSerial, protože vrací den v mČsíci z þíselné hodnoty vytvoĜení funkcí
DateSerial nebo DateValue. NapĜíklad výraz
Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))
vrátí hodnotu 20.

sub ExampleDay
Print "Day " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " of the month"
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Následující funkce pĜevádejí ĜetČzce mezi kódy ASCII a ANSI.

Vrací hodnotu urþující den v mČsíci odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

PĜevede ĜetČzec nebo þíselný výraz na bajtový typ.

Funkce CByte [Runtime]

PĜevede ĜetČzec na þíslo.

Funkce Val [Runtime]

PĜevod ASCII/ANSI v ĜetČzcích

Funkce Day [Runtime]

Následující funkce urþují délku ĜetČzce a porovnávají ĜetČzce.

Úprava délky ĜetČzce

Následující funkce upravují, formátují a zarovnávají obsah ĜetČzce. ěetČzce sjednotíte pomocí operátoru &.

Úprava obsahu ĜetČzce

Následující funkce opakují obsah ĜetČzcĤ.

Opakování obsahu

Následující funkce pĜevádejí ĜetČzce mezi kódy ASCII a ANSI.

PĜevod ASCII/ANSI v ĜetČzcích

Následující funkce a pĜíkazy zpracovávají a vracejí ĜetČzce.
Pomocí ĜetČzcĤ je možné v programech OpenOffice.org Basic upravovat text.

ěetČzce

Sub ExampleMonth
MsgBox "" & Month(Now) ,64,"The current month"
End sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Number: ýíselný výraz, který obsahuje datum v þíselné podobČ, ze kterého se urþí mČsíc v roce.
Tato funkce je v podstatČ opakem funkce DateSerial, protože vrací mČsíc v roce z þíselné hodnoty vytvoĜení funkcí
DateSerial nebo DateValue. NapĜíklad výraz
Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))
tedy vrátí hodnotu 12.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Month (Number)

Syntaxe:

Vrací hodnotu urþující mČsíc v roce odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce Month [Runtime]

Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REM Vrátí a zobrazí den v týdnu
Select Case WeekDay( Now )
case 1
sDay="NedČle"
case 2
sDay="PondČlí"
case 3
sDay="Úterý"
case 4
sDay="StĜeda"
case 5
sDay="ýtvrtek"
case 6
sDay="Pátek"
case 7
sDay="Sobota"
End Select
msgbox "" + sDay,64,"Dnes je "
End Sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Number: ýíselný výraz, který obsahuje datum v þíselné podobČ, ze kterého se urþí den v týdnu (1-7).
Následující pĜíklad urþí po zadání data den v týdnu s použitím funkce WeekDay.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

WeekDay (Number)

Syntaxe:

Vrací hodnotu urþující den v týdnu odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Funkce WeekDay [Runtime]

Sub ExampleUnequal
DIM sFile As String
DIM sRoot As String REM ' Koenový adresá pro souborový vstup nebo výstup
sRoot = "c:\"
sFile = Dir$( sRoot ,22)
If sFile <> "" Then
Do
Msgbox sFile
sFile = Dir$
Loop Until sFile = ""
End If
End sub

PĜíklad:

= : Je rovno
< : Je menší než
> : Je vtší než
<= : Je menší nebo rovno
>= : Je vtší nebo rovno
<> : Není rovno

Porovnávací operátory

Výsledek: Booleovský výraz, který obsahuje výsledek porovnání (True nebo False)
Výraz1, Výraz2: Jakékoli þíselné hodnoty nebo etzce, které chcete porovnat.

Parametry:

Výsledek = Výraz1 { = | < | > | <= | >= } Výraz2

Syntaxe:

Porovnávací operátory porovnávají dva výrazy. Výsledek je vrácen jako Booleovský výraz urþující, zda porovnání
bylo pravdivé (True, -1) nebo nepravdivé (False, 0).

Porovnávací operátory [Runtime]

Vrací hodnotu urþující rok odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Syntaxe:
Year (Number)

Zde jsou popsány dostupné porovnávací operátory.

Porovnávací operátory [Runtime]

Porovnávací operátory porovnávají dva výrazy. Výsledek je vrácen jako Booleovský výraz urþující, zda porovnání
bylo pravdivé (True, -1) nebo nepravdivé (False, 0).

Sub ExampleYear
MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Current year"
End sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Number: ýíselný výraz, který obsahuje datum v þíselné podobČ, ze kterého se urþí rok.
Tato funkce je v podstatČ opakem funkce DateSerial, protože vrací rok z þíselné hodnoty vytvoĜení funkcí
DateSerial nebo DateValue. NapĜíklad výraz
Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))
vrátí hodnotu 1994.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Funkce Year [Runtime]

Porovnávací operátory

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Syntaxe:
IsUnoStruct( Uno type )

Návratová hodnota:
Bool

Parametry:
Uno type : A UnoObject

PĜíklad:
Sub Main
Dim bIsStruct
' Inicializuje službu
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Zobrazí False, protože oSimpleFileAccess NENÍ struct
' Inicializace vlastnosti struct
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
msgid "bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )"
MsgBox bIsStruct ' Zobrazí True, protože aProperty je struct
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Zobrazí False, protože 42 NENÍ struct
End Sub

Vrací datum v ISO formátu odpovídající datu v þíselné podobČ (vytvoĜené DateSerial nebo DateValue).

Syntaxe:

CDateToIso(Number)

Návratová hodnota:

ěetČzec

Parametry:

Number: ýíselný výraz, který obsahuje datum v þíselné podobČ.

Chybové kódy

5 Neplatné volání procedury

Sub ExampleCDateToIso
MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"ISO Date"
End Sub

PĜíklad:

Funkce IsUnoStruct [Runtime]

Funkce CDateToIso [Runtime]

Vrátí interní þíselnou hodnotu data z ĜetČzce obsahujícího datum ve formátu ISO.

Syntaxe:
CDateFromIso(String)

Návratová hodnota:
VnitĜní þíslo data

Parametry:
String: ěetČzec obsahující datum ve formátu ISO. Rok mĤže mít dvČ nebo þtyĜi þíslice.

Vrátí True, pokud dva urþené Basic Uno objekty pedstavují stejnou instanci Uno objektu.

Syntaxe:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Návratová hodnota:

Bool

PĜíklad:

// Kopie objektĤ -> stejná instance
oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
oIntro2 = oIntrospection
print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
// Kopie struct jako hodnoty -> nová instance
Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
Struct2 = Struct1
print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )
dateval = CDateFromIso("20021231")
vrátí 12/31/2002 v datovém formátu vašeho systému

PĜíklad:
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Chybové kódy

Funkce CDateFromIso [Runtime]

Funkce EqualUnoObjects [Runtime]

Den v roce

Den v týdnu

Týden v
roce

Den

Hodina

Minuta

Sekunda

m

y

w

ww

d

h

n

s

Sub example_dateadd
msgbox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

PĜíklad:

Count - ýíselný výraz, který urþuje, kolikrát se má interval pĜidat (Count je kladné) nebo odebrat (Count je
záporné).
Date - Datum nebo název promČnné typu Variant obsahující datum. K této hodnotČ se pĜidá urþený poþet intervalĤ.

ýtvrtletí

MČsíc

q

Rok

yyyy

Add (ĜetČzec) VysvČtlení

Add - ěetČzec z následující tabulky, který urþuje interval.

Parametry:

PromČnná typu Variant, která obsahuje datum.

Návratová hodnota:

DateAdd (Add, Count, Date)

Syntaxe:

PĜidá k urþenému datu interval (se zadaným poþtem opakování) a vrátí výsledné datum.

Funkce DateAdd [Runtime]

bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

PĜíklad:

oTest: Objekt Basic Uno, který chcete ovČĜit.
NázevRozhraníUno: Seznam názv Uno rozhraní.

Parametry:

Bool

Návratová hodnota:

HasUnoInterfaces( oTest, NázevRozhraníUno1 [, NázevRozhraníUno2, ...])

Syntaxe:

Testuje, zda objekt Basic Uno podporuje urþitá rozhraní Uno.
Vrátí True, pokud jsou podporována všechna uvedená Uno rozhraní, jinak vrátí False.

Funkce HasUnoInterfaces [Runtime]
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Chybové kódy

NázevArgumentu: Název nepovinného argumentu.
Je-li funkce IsMissing volána pomocí NázvuArgumentu, vrátí True.
Viz také: PĜíklady.

Parametry:

IsMissing( NázevArgumentu )

Syntaxe:

Testuje, zda byla funkce volána s volitelným parametrem.
Viz též: Optional

Funkce IsMissing [Runtime]

Týden v
roce
Den
Hodina
Minuta
Sekunda

w
ww
d
h
n
s

Pátek
Sobota

6
7

VysvČtlení
Použít výchozí systémovou hodnotu
První týden je ten, který obsahuje 1. leden (výchozí)
První týden je ten, který obsahuje alespoĖ þtyĜi dny roku
První týden je ten, který obsahuje pouze dny z nového
roku

Hodnota
Year_start
0
1
2
3

Year_start - Nepovinný parametr, který urþuje první týden v roce.

StĜeda
ýtvrtek

4

Úterý

3

5

NedČle (výchozí)
PondČlí

1
2

Použít výchozí systémovou
hodnotu

0

Hodnota Week_start VysvČtlení

Date1, Date2 - DvČ data k porovnání.
Week_start - Nepovinný parametr, který urþuje první den v týdnu.

Den v roce
Den v týdnu

y

ýtvrtletí
MČsíc

q

Rok

m

yyyy

Add (ĜetČzec) VysvČtlení

Add - ěČtezec z následující tabulky, který urþuje interval.

Parametry:

ýíslo.

Návratová hodnota:

DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Week_start [, Year_start]])

Syntaxe:

Vrátí poþet intervalĤ mezi dvČma daty.

Funkce DateDiff [Runtime]

Sub example_datediff
msgbox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")
End Sub

PĜíklad:

Výsledek = MojeFunkce("Tady", 1, "Tam") ' jsou pedány všechny argumenty
Výsledek = MojeFunkce("Test", ,1) ' chybí druhý argument
Viz také: Píklady.

PĜíklady:

Function MojeFunkce(Text1 As String, VolitelnýArgument2, VolitelnýArgument3)

Syntaxe:

UmožĖuje definovat nepovinné parametry funkce.
Viz též: IsMissing

Optional (v pĜíkazu Function) [Runtime]

5 Neplatné volání procedury
12 Nedefinovaná promČnná
14 Neplatný parametr
52 Špatný název nebo þíslo souboru
57 VstupnČ-výstupní chyba zaĜízení

Chybové kódy

ObjektPromČnná: PromČnná typu objekt, kterou chcete za bČhu dynamicky definovat.
NázevVlastnosti: etČzec urþující název vlastnosti, kterou chcete za bČhu adresovat.

Parametry:
Týden v
roce
Den
Hodina
Minuta
Sekunda

w
ww
d
h
n
s

Pátek
Sobota

6
7

VysvČtlení
Použít výchozí systémovou hodnotu
První týden je ten, který obsahuje 1. leden (výchozí)
První týden je ten, který obsahuje alespoĖ þtyĜi dny roku
První týden je ten, který obsahuje pouze dny z nového
roku

Hodnota
Year_start
0
1
2
3

Year_start - Nepovinný parametr, který urþuje první týden v roce.

StĜeda
ýtvrtek

4

Úterý

3

5

NedČle (výchozí)
PondČlí

1
2

Použít výchozí systémovou
hodnotu

0

Hodnota Week_start VysvČtlení

Date - Datum, ze kterého chcete vypoþítat výsledek.
Week_start - Nepovinný parametr, který urþuje první den v týdnu.

Den v roce
Den v týdnu

y

FindPropertyObject( ObjektPromČnná, NázevVlasnosti As String )

ýtvrtletí
MČsíc

q
m

Rok

yyyy

Add (ĜetČzec) VysvČtlení

Add - ěČtezec z následující tabulky, který urþuje interval.

Parametry:

PromČnná typu Variant, která obsahuje datum.

Návratová hodnota:

DatePart (Add, Date [, Week_start [, Year_start]])

Syntaxe:

Funkce DatePart vrací urþenou þást data.

Funkce DatePart [Runtime]

Syntaxe:

Touto funkcí lze prostĜednictvím názvu objektu pĜi provádČní programu adresovat objekty jako parametr ĜetČzce.
Následující pĜíkaz:
MyObj.Prop1.Command = 5
napĜíklad odpovídá následujícímu bloku pĜíkazĤ:
Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5
Pro dynamické vytváĜení názvĤ za bČhu použijte:
"TextEdit1" až TextEdit5" ve smyþce a tak vytvoĜit pČt názvĤ.
Viz též: FindObject

Funkce FindPropertyObject [Runtime]

Sub example_datepart
msgbox DatePart("ww", "12/31/2005")
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury
12 Nedefinovaná promČnná

Chybové kódy

NázevObjektu: etČzec urþující název objektu, který chcete za bČhu adresovat.

Parametry:

FindObject( NázevObjektu As String )

Syntaxe:

UmožĖuje za bČhu adresovat objekty pomocí parametru s názvem objektu.
NapĜíklad následující pĜíkaz:
MyObj.Prop1.Command = 5
odpovídá bloku pĜíkaz:
Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5
Takto je možné dynamicky za bČhu vytváĜet názvy. NapĜíklad:
"TextEdit1" až "TextEdit5" ve smyþce a vytvoĜit tak pČt názv ovládacích prvk.
Viz též: FindPropertyObject

Funkce FindObject [Runtime]

Funkce Hour [Runtime]
Vrátí hodinu z þíselné þasové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce Minute [Runtime]
Vrátí minuty z þíselné þasové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Syntaxe:

Set ObjektProm = Objekt

Parametry:

ObjektProm: PromČnná nebo vlastnost, která vyžaduje odkaz na objekt.
Objekt: Objekt, na který odkazuje promČnná nebo vlastnost.
Nothing - Piazením objektu Nothing promČnné odstraníte pedchozí piazení.

Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
Set oDoc = ActiveWindow
Print oDoc.Name
End Sub

PĜíklad:

Následující funkce pĜevádČjí þasové hodnoty na þíselné.

Nastaví odkaz na objekt, promČnnou nebo vlastnost.

Ze zadané hodnoty hodin, minut a sekund (tyto parametry se zadávají jako ĜetČzce) vypoþítá þíselnou hodnotu,
která pĜedstavuje þasový údaj. Tuto hodnotu lze použít k výpoþtu rozdílu mezi dvČma þasy.

Funkce TimeValue [Runtime]

Vypoþte þíselnou þasovou hodnotu ze zadaných hodin, minut a sekund v þíselných parametrech. Tuto hodnotu je
možné použít pro výpoþet rozdílu mezi þasy.

Funkce TimeSerial [Runtime]

Vrátí sekundy z þíselné þasové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce Second [Runtime]

PĜevod hodnot þasu

PĜíkaz Set [Runtime]

Parametry:
PromČnná: PromČnná, jejíž typ chcete urþit. Možné je použít následující hodnoty:

Parametry:

Number: ýíselný výraz, který obsahuje serializovanou hodnotu þasu, z nČhož se vrátí hodiny.
Tato funkce je opakem funkce TimeSerial. Vrací þíselnou hodnotu pĜedstavující hodiny z þíselné þasové hodnoty
vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue. NapĜíklad výraz
Print Hour(TimeSerial(12,30,41))
tedy vrátí hodnotu 12.

8
12
0
1

Variant
Empty
Null

Žádná platná data

PromČnná není inicializována

PromČnná typu Variant (mĤže obsahovat všechny typy a zadává se
definicí)

ěetČzec

PromČnná s jednoduchou pĜesností a plovoucí desetinnou þárkou

Objektová promČnná

Dlouhá celoþíselná promČnná

Celoþíselná promČnná

PromČnná s dvojitou pĜesností a plovoucí desetinnou þárkou

PromČnná data

Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Msgbox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"NČkteré typy v OpenOffice.org Basic"
end Sub

PĜíklad:
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4

9

Objekt

Sub ExampleHour
Print "The current hour is " & Hour( Now )
End Sub
ěetČzec

3

Typu Long

Single

2

Celé þíslo

5 Neplatné volání procedury

PĜíklad:

5

Double

Chybové kódy

Logická promČnná

7

String; Integer

Celé þíslo

Date

Návratová hodnota:

Návratová hodnota:

11

TypeName (PromČnná)VarType (PromČnná)

Hour (Number)

Boolean

Syntaxe:

Syntaxe:

VarType Typ promČnné

Vrátí ĜetČzec (TypeName) nebo þíselnou hodnotu (VarType) obsahující informace o promČnné.

Vrátí hodinu z þíselné þasové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

klíþové
slovo

Funkce TypeName a VarType [Runtime]

Funkce Hour [Runtime]

Sub ExampleStatic
Dim iCount as Integer, iResult as Integer
For iCount = 0 to 2
iResult = InitVar()
Next iCount
MsgBox iResult,0,"Výsledek je"
End Sub
REM Function for initialization of the static variable
Function InitVar() As Integer
Static iInit As Integer
Const iMinimum as Integer = 40 REM minimální návratová hodnota této funkce
if iInit = 0 then REM kontrola inicializace
iInit = iMinimum
else
iInit = iInit + 1
end if
InitVar = iInit
End Function
Sub ExampleMinute
MsgBox "PrávČ je minut: "& Minute(Now)& "."
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Number: ýíselný výraz, který obsahuje serializovanou hodnotu þasu, z nČhož se vrátí minuty.
Tato funkce je opakem funkce TimeSerial. Vrací þíselnou hodnotu pĜedstavující minuty z þíselné þasové hodnoty
vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue. NapĜíklad výraz
Print Minute(TimeSerial(12,30,41))
tedy vrátí hodnotu 30.

Parametry:

PĜíklad:

Celé þíslo

Static NázevPromČnné[(zaþátek To konec)] [As TypPromČnné][, NázevPromČnné2[(zaþátek To konec)] [As
TypPromČnné][,...]]

Návratová hodnota:

Minute (Number)

Syntaxe:

Vrátí minuty z þíselné þasové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce Minute [Runtime]

Syntaxe:

PĜíkaz Static nelze použít k definici dynamických polí. Pole musí mít pevnou
velikost.

Deklaruje promČnnou na úrovni podprogramu v rámci procedury nebo funkce, takže hodnota promČnné je platná i
po ukonþení procedury þi funkce. Také platí konvence pĜíkazu Dim.

PĜíkaz Static [Runtime]

Sub ExampleSecond
MsgBox "Sekundy aktuálního þasu "& Second( Now )
End sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Number: ýíselná podoba þasu, ze které se vrátí sekundy.
Tato funkce je opakem funkce TimeSerial. Vrací þíselnou hodnotu pĜedstavující sekundy z þíselné þasové hodnoty
vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue. NapĜíklad výraz
Print Second(TimeSerial(12,30,41))
tedy vrátí hodnotu 41.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Second (Number)

Syntaxe:

Vrátí sekundy z þíselné þasové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce Second [Runtime]

Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
iGlobalVar = iGlobalVar + 1
MsgBox iGlobalVar
End sub

PĜíklad:

Global NázevPromČnné[(zaþátek To konec)] [As TypPromČnné][, NázevPromČnné2[(zaþátek To konec)] [As
TypPromČnné][,...]]

Syntaxe:

Deklaruje promČnnou na globální úrovni (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je pístupná ve všech knihovnách
a modulech aktuálního sezení.

PĜíkaz Global [Runtime]

Syntaxe:
TimeSerial (hour, minute, second)

Syntaxe:

Public NázevPromČnné[(zaþátek To konec)] [As TypPromČnné][, NázevPromČnné2[(zaþátek To konec)] [As
TypPromČnné][,...]]

Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
iPublicVar = iPublicVar + 1
MsgBox iPublicVar
End sub

Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
dDate = TimeSerial(8,30,15)
sDate = TimeSerial(8,30,15)
MsgBox dDate,64,"Time as a number"
MsgBox sDate,64,"Formatted time"
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

hour: ýíselná hodnota urþující poþet hodin. Platný rozsah: 0-23.
minute: ýíselná hodnota urþující poþet minut. ObecnČ platí rozsah 0-59. Také je ovšem možné použít hodnoty
ležící mimo tento rozsah, potom poþet minut ovlivní i poþet hodin.
second: ýíselná hodnota urþující poþet sekund. ObecnČ platí rozsah 0-59. Také je ovšem možné použít hodnoty
ležící mimo tento rozsah, potom poþet sekund ovlivní i poþet minut.
PĜíklady:
þasový údaj 12, -5, 45 odpovídá údaji 11, 55, 45
þasový údaj 12, 61, 45 odpovídá údaji 13, 2, 45
þasový údaj 12, 20, -2 odpovídá údaji 12, 19, 58
þasový údaj 12, 20, 63 odpovídá údaji 12, 21, 4
Funkci TimeSerial je možné použít k pĜevodu þasu do jedné hodnoty, kterou je potom možné použít pro výpoþet
rozdílĤ þasu.
Funkce TimeSerial vrací typ Variant s VarType 7 (Date). Tato hodnota se internČ ukládá jako hodnota Double v
rozsahu 0 až 0,9999999999. Na rozdíl od funkcí DateSerial a DateValue, kde se rozdíl poþítá jako poþet dní k
pevnému datu, je možné s hodnotami vrácenými funkcí TimeSerial poþítat, ale není je možné pĜevést zpČt na þas.
Ve funkci TimeValue je možné zadat ĜetČzec jako parametr, který obsahuje þas. Ve funkci TimeSerial je však
možné jednotlivé parametry (hodiny, minuty, sekundy) zadávat jako samostatné þíselné výrazy.

Parametry:

Date

Návratová hodnota:

Vypoþte þíselnou þasovou hodnotu ze zadaných hodin, minut a sekund v þíselných parametrech. Tuto hodnotu je
možné použít pro výpoþet rozdílu mezi þasy.

Deklaruje promČnnou na úrovni modulu (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je pístupná ve všech knihovnách
a modulech.

PĜíklad:

Funkce TimeSerial [Runtime]

PĜíkaz Public [Runtime]

Sub ExampleTimerValue
Dim daDT as Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 as String
a1 = "start time"
b1 = "end time"
c1 = "total time"
a2 = "8:34"
b2 = "18:12"
daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
Msgbox c2
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Text: ěetČzec, který obsahuje þas ve formátu "HH:MM:SS".
Pomocí funkce TimeValue je možné pĜevést jakýkoliv þas na jednu hodnotu, se kterou je možné poþítat rozdíly
þasĤ.
Funkce TimeValue vrací typ Variant s VarType 7 (Date). Tato hodnota se internČ ukládá jako hodnota Double v
rozsahu 0 až 0,9999999999.
Na rozdíl od funkcí DateSerial a DateValue, kde se rozdíl poþítá jako poþet dní k pevnému datu, je možné s
hodnotami vrácenými funkcí TimeValue poþítat, ale není je možné pĜevést zpČt na þas.
Funkci TimeSerial je možné pĜedávat jednotlivé parametry (hodiny, minuty, sekundy) jako samostatná þísla.
Ovšem funkci TimeValue je možné pĜedat ĜetČzec jako parametr obsahující þas.

Parametry:

Date

Návratová hodnota:

TimeValue (Text As String)

Syntaxe:

Ze zadané hodnoty hodin, minut a sekund (tyto parametry se zadávají jako ĜetČzce) vypoþítá þíselnou hodnotu,
která pĜedstavuje þasový údaj. Tuto hodnotu lze použít k výpoþtu rozdílu mezi dvČma þasy.

Funkce TimeValue [Runtime]

Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
sVar = "Las Vegas"
For i% = 1 to 10 REM Tento výsledek zpsobí chybu
REM
Next i%
End Sub

PĜíklad:

Tento píkaz musíte pidat ped spustitelný kód v
modulu.

Parametry:

Option Explicit

Syntaxe:

Urþuje, že je teba každou promnnou v programu explicitn deklarovat píkazem Dim.

PĜíkaz Option Explicit [Runtime]

PĜíkaz Date [Runtime]
Vrací aktuální systémové datum jako ĜetČzec nebo nastaví datum. Formát data závisí na místním nastavení
systému.

Syntaxe:

Option Base { 0 | 1}

option Base 1
Sub ExampleOptionBase
Dim sVar(20) As String
msgbox LBound(sVar())
end sub

PĜíklad:

Tento pĜíkaz musíte pĜidat pĜed spustitelný kód v
modulu.

Vrátí hodnotu, která urþuje, kolik sekund ubČhlo od pĤlnoci.

Funkce Timer [Runtime]

Tato funkce vrátí aktuální systémový þas jako ĜetČzec ve formátu "HH:MM:SS".

PĜíkaz Time [Runtime]

Vrátí aktuální systémové datum a þas jako hodnotu typu Date.

Funkce Now [Runtime]

Následující funkce a pĜíkazy nastavují nebo vrací systémové datum a þas.

Definuje nejnižší index pro pole jako 0 nebo 1.

Parametry:

Systémové datum a þas

PĜíkaz Option Base [Runtime]

Sub ExampleDate
msgbox "Aktuální datum je " & Date
end sub

PĜíklad:

Text: Vyžadován pouze pro nastavení data. V takovém pĜípadČ musí jeho obsah odpovídat formátu data
definovanému místním nastavením systému.

Parametry:

Date ; Date = Text typu String

Syntaxe:

Vrací aktuální systémové datum jako ĜetČzec nebo nastaví datum. Formát data závisí na místním nastavení
systému.

PĜíkaz Date [Runtime]

Arraylist - Seznam polí, která se mají smazat.

Parametry:

Erase Arraylist

Syntaxe:

Ruší obsah elementĤ polí s pevnou velikostí a uvolĖuje pamČĢ využitou poli s dynamickou velikostí.

Funkce Erase [Runtime]

Syntaxe:
Now

Syntaxe:

DimArray ( Seznam argumentĤ)
Viz také Array
Pokud nejsou pedány žádné parametry, vytvoí se prázdné pole (Jako Dim A(), což odpovídá sekvenci délky 0 v
Uno). Pokud jsou urþeny parametry, je pro každý parametr vytvoen nový prvek.

DimArray( 2, 2, 4 ) je stejné jako DIM a( 2, 2, 4 )

PĜíklad:

9 Index mimo rozsah

Chybové kódy

Seznam argumentĤ: Seznam libovolného poþtu argumentĤ oddČlených þárkami.

Parametry:

Vrátí aktuální systémové datum a þas jako hodnotu typu Date.

Vrátí pole typu Variant.

Sub ExampleNow
msgbox "PrávČ je " & Now
End sub

PĜíklad:

Date

Návratová hodnota:

Funkce Now [Runtime]

Funkce DimArray [Runtime]

Syntaxe:
Array ( Seznam argumentĤ)
Viz také DimArray

Syntaxe:

ýas

Sub ExampleTime
MsgBox Time,0,"Aktuální þas je"
end sub

PĜíklad:

Text: ěetČzec udávající nový þas ve formátu "HH:MM:SS".

Dim A As Variant
A = Array("Fred","Tom","Bill")
Msgbox A(2)

PĜíklad:

Seznam argumentĤ: Seznam libovolného poþtu argumentĤ oddČlených þárkami.

Parametry:

Vrátí typ Variant s datovým polem.

Tato funkce vrátí aktuální systémový þas jako ĜetČzec ve formátu "HH:MM:SS".

Parametry:

Funkce Array [Runtime]

PĜíkaz Time [Runtime]

PĜíklad:
Sub ExampleTimer
Dim lSec as long,lMin as long,lHour as long
lSec = Timer
MsgBox lSec,0,"Poþet sekund od pĤlnoci"
lMin = lSec / 60
lSec = lSec Mod 60
lHour = lMin / 60
lMin = lMin Mod 60
MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"PrávČ je"
end sub

Sub ExampleLen
Dim sText as String
Let sText = "Las Vegas"
msgbox Len(sText) REM vrací 9
End Sub

Date

Návratová hodnota:

Timer

Syntaxe:

PĜíklad:

StejnČ jako ve vČtšinČ variant BASICu je klíþové slovo Let
nepovinné.

NázevPromČnné: PromČnná, které chcete pĜiĜadit hodnotu. Typ hodnoty a promČnné musí být kompatibilní.

Parametry:

[Let] NázevPromČnné=Výraz

Nejprve musíte deklarovat promČnnou a pĜiĜadit jí datový typ "Long", jinak bude vrácena hodnota
typu Date.

Vrátí hodnotu, která urþuje, kolik sekund ubČhlo od pĤlnoci.

PĜiĜadí promČnné urþitou hodnotu.

Syntaxe:

Funkce Timer [Runtime]

PĜíkaz Let [Runtime]
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Aktivuje rutinu pro zpracování chyb nebo obnoví spuštČní programu, jakmile dojde k chybČ.

Sub ExampleUboundLbound
Dim sVar(10 to 20) As String
print LBound(sVar())
print UBound(sVar())
end Sub
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 to 20,5 To 70) As String
Print LBound(sVar()) REM Vrátí 10
Print UBound(sVar()) REM Vrátí 20
Print LBound(sVar(),2) REM Vrátí 5
Print UBound(sVar(),2) REM Vrátí 70
end Sub

PĜíklad:

Chybové kódy

PĜíkaz On Error GoTo ... Resume [Runtime]

Funkce Error [Runtime]

Vrátí chybovou zprávu odpovídající danému chybovému kódu.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

UBound (NázevPole [, RozmČr])

Syntaxe:

Vrátí horní hranici pole.

Funkce UBound [Runtime]

NázevPole: Název pole, jehož horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici chcete zjistit.
[RozmČr]: Celé þíslo urþující, u kterého rozmČru chcete zjistit horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici. Pokud
není hodnota urþena, pĜedpokládá se první rozmČr.

Vrátí chybový kód identifikující chybu, k níž došlo za bČhu programu.

Funkce Err [Runtime]

Vrátí þíslo Ĝádku, na kterém došlo k chybČ za bČhu programu.

Funkce Erl [Runtime]

Pomocí následujících pĜíkazĤ a funkcí je možné urþit zpĤsob, jakým bude OpenOffice.org Basic reagovat na chyby
za bČhu.
OpenOffice.org Basic nabízí nČkolik zpĤsobĤ, jak pĜedejít ukonþení programu, pokud nastane chyba.

Funkce pro zpracovávání chyb

Syntaxe:
Erl

Návratová hodnota:
Celé þíslo

Parametry:

Syntaxe:

LBound (NázevPole [, RozmČr])

Návratová hodnota:

Celé þíslo

Parametry:

Sub ExampleUboundLbound
Dim sVar(10 to 20) As String
print LBound(sVar())
print UBound(sVar())
end Sub
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 to 20,5 To 70) As String
Print LBound(sVar()) REM Vrátí 10
Print UBound(sVar()) REM Vrátí 20
Print LBound(sVar(),2) REM Vrátí 5
Print UBound(sVar(),2) REM Vrátí 70
end Sub

PĜíklad:
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Chybové kódy
sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Chyba zpĤsobená neexistujícím souborem
iVar = Freefile
Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
Line Input #iVar, sVar
Close #iVar
exit sub
ErrorHandler:
MsgBox "Chyba " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Na Ĝádku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Nastala chyba"
end sub

PĜíklad:

Funkce Erl pouze vrací þíslo Ĝádku, ne popis
Ĝádku.

Vrátí þíslo Ĝádku, na kterém došlo k chybČ za bČhu programu.

Vrátí dolní hranici pole.

NázevPole: Název pole, jehož horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici chcete zjistit.
[RozmČr]: Celé þíslo urþující, u kterého rozmČru chcete zjistit horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici. Pokud
není hodnota urþena, pĜedpokládá se první rozmČr.

Funkce Erl [Runtime]

Funkce LBound [Runtime]

Syntaxe:
IsObject (ObjectVar)

Návratová hodnota:
Bool

Parametry:
ObjectVar: PromČnná, kterou chcete ovČĜit. Pokud promČnná typu Object obsahuje OLE objekt, vrátí funkce True,
jinak vrátí False.

Syntaxe:

Err

Návratová hodnota:

Celé þíslo

Parametry:

Funkcí Err se v rutinách pro zpracování chyb zjišĢuje typ chyby a urþuje zpĤsob jejího odstranČní.

sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Chyba kvĤli neexistujícímu souboru
iVar = Freefile
Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
Line Input #iVar, sVar
Close #iVar
exit sub
ErrorHandler:
MsgBox "Chyba " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na Ĝádku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Nastala chyba"
end sub
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OvČĜí, zda je promČnná typu object OLE objekt. Je-li promČnná OLE objekt, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Vrátí chybový kód identifikující chybu, k níž došlo za bČhu programu.

PĜíklad:

Funkce IsObject [Runtime]

Funkce Err [Runtime]

Syntaxe:
Error (Expression)

Návratová hodnota:
ěetČzec

Parametry:
Expression: ýíselná hodnota, která obsahuje chybový kód, k nČmuž chcete najít chybovou zprávu.
Pokud nejsou pĜedány žádné parametry, funkce Error vrátí chybovou zprávu k chybČ, která za bČhu programu
nastala naposledy.

Syntaxe:

IsNumeric (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Var: PromČnná, kterou chcete ovČĜit.

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar as variant
vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) REM Vrátí False
vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) REM Vrátí True
end sub

PĜíklad:
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2 Nespecifikovaná syntaktická chyba
3 Return bez Gosub
4 Znovu od zaþátku
5 Neplatné volání procedury
6 PĜeteþení
7 Nedostatek pamČti
8 Velikost pole již byla urþena
9 Index mimo rozsah
10 Dvojitá definice
11 DČlení nulou
12 Nedefinovaná promČnná
13 Nesoulad typĤ
14 Neplatný parametr
18 Došlo k pĜerušení uživatelem
20 Pokraþovat bez chyby
28 Nedostatek místa v zásobníku
35 Procedura nebo funkce není definována
48 Chyba pĜi naþítání knihovny DLL
49 Špatné volání DLL
51 Interní chyba
52 Špatný název nebo þíslo souboru
53 Soubor nenalezen
54 Špatný režim souboru
55 Soubor je již otevĜen
57 VstupnČ-výstupní chyba zaĜízení
58 Soubor již existuje
59 Špatná délka záznamu
61 Disk plný
62 Zápis za konec souboru
63 Špatné þíslo záznamu
67 PĜíliš mnoho otevĜených souborĤ
68 ZaĜízení není dostupné
70 PĜístup zamítnut
71 Disk není pĜipraven
73 Vlastnost není implementována
74 Nelze pĜesunout na jiný disk

Chybové kódy

Vrátí chybovou zprávu odpovídající danému chybovému kódu.

OvČĜí, zda je výraz þíslo. Je-li výraz þíslo, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Chybové kódy

Funkce Error [Runtime]

Funkce IsNumeric [Runtime]

75 Chyba pĜístupu k adresáĜi/souboru
76 AdresáĜ nenalezen
91 PromČnná objektu není nastavena
93 Neplatný vzor ĜetČzce
94 Neplatné použití Null
323 Není možné naþíst modul
341 Neplatný index objektu
366 Žádný aktivní pohled nebo dokument
380 Špatná hodnota vlastnosti
382 Vlastnost je pouze pro þtení
394 Vlastnost je pouze pro zápis
420 Neplatný odkaz na objekt
423 Vlastnost nebo metoda nenalezena
424 Je vyžadován objekt
425 Neplatné použití objektu
430 TĜída nepodporuje OLE
438 Objekt nepodporuje metodu
440 Chyba OLE propojení
445 Objekt nepodporuje tuto akci
446 Objekt nepodporuje pojmenované argumenty
447 Objekt nepodporuje souþasné národní nastavení
448 Pojmenovaný argument nenalezen
449 Argument je povinný
450 Špatný poþet argumentĤ
451 Objekt není kolekce
452 Neplatné poĜadí
453 Urþená DLL funkce nenalezena
460 Neplatný formát schránky
Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
msgbox IsNull(vVar)
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Var: PromČnná, kterou chcete ovČĜit. Pokud Variant obsahuje hodnotu Null, funkce vrátí True, jinak vrátí False .
Null - Tato hodnota se používá pro vyjádĜení neplatné hodnoty.

Parametry:

Bool

Návratová hodnota:

IsNull (Var)

Syntaxe:

OvČĜí, zda promČnná typu Variant obsahuje speciální hodnotu Null, která sdČluje, že promČnná neobsahuje data.

Funkce IsNull [Runtime]

Syntaxe:
On {Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametry:
GoTo Labelname: Pokud nastane chyba, spustí podprogram pro zpracování chyb, který zaþíná na Ĝádku
"Labelname".
Resume Next: Pokud nastane chyba, pokraþuje vykonání programu dalším pĜíkazem, který následuje za
pĜíkazem, u nČhož nastala chyba.
GoTo 0: Vypne zpracování chyb v souþasné proceduĜe.
PĜíkaz On Error GoTo se používá k reakci na chyby, které nastanou v makru. PĜíkaz musí být vložen na zaþátek
procedury (pro lokální zpracování chyb) nebo na zaþátek modulu.

Syntaxe:

IsError (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Jakákoliv promČnná, kterou chcete testovat. Pokud promČnná obsahuje chybovou hodnotu, pak funkce vrací True,
v ostatních pípadech vrací False.

Sub ExampleReset
On Error Goto ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
aFile = "c:\data.txt"
iNumber = Freefile
Open aFile For Output As #iNumber
Print #iNumber, "Toto je Ĝádek textu"
Close #iNumber
iNumber = Freefile
Open aFile For Input As iNumber
For iCount = 1 to 5
Line Input #iNumber, sLine
If sLine <>"" then
rem
end if
Next iCount
Close #iNumber
Exit Sub
ErrorHandler:
Reset
MsgBox "Všechny soubory budou zavĜeny",0,"Error"
End Sub

PĜíklad:

Aktivuje rutinu pro zpracování chyb nebo obnoví spuštČní programu, jakmile dojde k chybČ.

Testuje, zda promČnná obsahuje chybovou hodnotu.

Parametry:

PĜíkaz On Error GoTo ... Resume [Runtime]

Funkce IsError [Runtime]

Provede logickou operaci EXCLUSIVE OR mezi dvma výrazy.

Operátor Xor [Runtime]

Provede logický souet dvou výraz.

Operátor Or [Runtime]

Neguje výraz pevrácením hodnot bit.

Operátor Not [Runtime]

Provede logickou implikaci mezi dvma výrazy.

Operátor Imp [Runtime]

Spoítá logickou ekvivalenci dvou výraz.

Operátor Eqv [Runtime]

Logické násobení dvou výraz.

Operátor AND [Runtime]

OpenOffice.org Basic podporuje následující logické operátory.
Logické operátory porovnávají po bitech obsah dvou promČnných nebo výrazĤ, napĜ. k ovení, zda jsou urité bity
nastaveny nebo ne.

Logické operátory

Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar as Variant
sVar = Empty
Print IsEmpty(sVar) REM Returns True
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Var: PromČnná, kterou chcete ovČĜit. Pokud Variant obsahuje hodnotu Empty, funkce vrátí True, jinak vrátí False .

Parametry:

Bool

Návratová hodnota:

IsEmpty (Var)

Syntaxe:

OvČĜí, zda promČnná typu Variant obsahuje hodnotu Empty. Hodnota Empty Ĝíká, že tato promČnná není
inicializována.

Funkce IsEmpty [Runtime]

Logické násobení dvou výrazĤ.

Syntaxe:
Výsledek = Výraz1 And Výraz2

Parametry:
Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.
Booleovské výrazy násobené pomocí AND vrací hodnotu True, pouze pokud jsou oba výrazy True.
True AND True vrací True; jiné kombinace vždy vrací False.
Použitím operátoru AND lze také provést porovnání stejnČ umístČných bitĤ ve dvou þíselných výrazech.

PĜíklad:
Sub ExampleAnd
Dim A as Variant, B as Variant, C as Variant, D as Variant
Dim vVarOut as Variant
A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
vVarOut = A > B And B > C REM vrací -1
vVarOut = B > A And B > C REM vrací 0
vVarOut = A > B And B > D REM vrací 0
vVarOut = (B > D And B > A) REM vrací 0
vVarOut = B And A REM vrátí 8 kvĤli bitové kombinaci obou argumentĤ
End Sub

OvČĜí, zda lze ĜetČzec nebo þíselný výraz pĜevést na typ Date.

Syntaxe:

IsDate (Výraz)

Návratová hodnota:

Bool

Výraz: ýíselný nebo ĜetČzcový výraz, který chcete ovČĜit. Pokud lze výraz pĜevést na datum, funkce vrátí True,
jinak vrátí False .

Chybové kódy

5 Neplatné volání procedury

Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar as String
sDateVar = "12.12.1997"
print IsDate(sDateVar) REM Returns True
sDateVar = "12121997"
print IsDate(sDateVar) REM Returns False
end sub

PĜíklad:

Parametry:

Operátor AND [Runtime]

Funkce IsDate [Runtime]

Syntaxe:
IsArray (Var)

Návratová hodnota:
Bool

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 Eqv Výraz2

Parametry:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.
PĜi ovČĜování ekvivalence mezi Booleovskými výrazy je výsledek True pokud jsou buć oba výrazy True nebo oba
výrazy False.
PĜi bitovém porovnání nastaví operátor Eqv pouze odpovídající bit výsledku, pokud jsou bity nastaveny v obou
výrazech nebo v žádném.

Sub ExampleEqv
Dim A as Variant, B as Variant, C as Variant, D as Variant
Dim vOut as Variant
A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
vOut = A > B Eqv B > C REM vrací -1
vOut = B > A Eqv B > C REM vrací 0
vOut = A > B Eqv B > D REM vrací 0
vOut = (B > D Eqv B > A) REM vrací -1
vOut = B Eqv A REM vrací -3
End Sub

PĜíklad:

Urþuje, zda je promČnná pole.

Spoþítá logickou ekvivalenci dvou výrazĤ.

Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) as String
print isarray(sdatf())
end Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Var: PromČnná, u které chcete ovČĜit, zda jde o pole. Je-li promČnná pole, funkce vrátí True, jinak vrátí False .

Parametry:

Funkce IsArray [Runtime]

Operátor Eqv [Runtime]

Syntaxe:
Výsledek = Výraz1 Imp Výraz2

Syntaxe:

[ReDim]Dim NázevPromČnné [(zaþátek To konec)] [As TypPromČnné][, NázevPromČnné2 [(zaþátek To konec)] [As
TypPromČnné][,...]]
VolitelnČ je možné pĜidat klíþové slovo Preserve, které pĜi zmČnČ velikosti pole zachová jeho obsah.

Sub ExampleRedim
Dim iVar() As Integer, iCount As Integer
ReDim iVar(5) As integer
For iCount = 1 To 5
iVar(iCount) = iCount
Next iCount
ReDim iVar(10) As integer
For iCount = 1 To 10
iVar(iCount) = iCount
Next iCount
end sub

PĜíklad:

NázevPromČnné: Platný název promČnné nebo pole.
Zaþátek, Konec: ýíselné hodnoty nebo konstanty, které definují poþet prvkĤ (PoþetPrvkĤ=(konec-zaþátek)+1) a
rozsah indexu.
Zaþátek a Konec musí být þíselné výrazy, pokud se ReDim používá v podprogramu.
TypPromČnné: Klíþové slovo urþující datový typ promČnné.
Klíþové slovo: Typ promČnné
Bool: Booleovská promČnná (True, False)
Date: Datová promČnná
Double: PromČnná v plovoucí Ĝádové þárce (1,79769313486232 x 10E308 - 4,94065645841247 x 10E-324)
Integer: Celoþíselná promČnná (-32768 - 32767)
Long: Dlouhá celoþíselná promČnná (-2147483648 - 2147483647)
Object: Objektová promČnná (Poznámka: tuto promČnnou lze následnČ definovat pomocí Set)
[Single]: PromČnná v plovoucí Ĝádové þárce (3,402823 x 10E38 - 1,401298 x 10E-45). Pokud není zadáno klíþové
slovo, je promČnná definována jako Single, pokud není použit pĜíkaz DefBool až DefVar.
String: ěetČzec obsahující maximálnČ 64000 ASCII znakĤ.
Variant: PromČnná typu Variant (mĤže obsahovat všechny typy a urþuje se definicí).
V jazyce OpenOffice.org Basic nemusíte promČnné deklarovat explicitnČ. Ovšem musíte pĜed použitím deklarovat
pole. PromČnnou je možné deklarovat pomocí pĜíkazu Dim a použít þárky na oddČlení nČkolika deklarací. Chcete-li
deklarovat typ promČnné, použijte znak typové deklarace nebo odpovídající klíþové slovo.
OpenOffice.org Basic podporuje jedno- i vícerozmČrná pole, která se definují urþeným typem promČnné. Pole jsou
vhodná, pokud chcete v programu použít seznam þi tabulku, které chcete upravovat. Výhodou polí je, že k
jednotlivým prvkĤm je možné pĜistupovat pomocí indexĤ, které lze vyjádĜit þíselným výrazem nebo promČnnou.
Rozsah indexĤ pro pole deklarovaná pĜíkazem Dim lze nastavit dvČma zpĤsoby:
DIM text(20) As String REM 21 prvkĤ þíslovaných od 0 do 20
DIM text(5 to 25) As String REM 21 prvkĤ þíslovaných od 5 do 25
DIM text$(-15 to 5) As String REM 21 prvkĤ (vþetnČ 0)
REM þíslováno od -15 do 5
Pole je možné deklarovat jako dynamické, pokud v podprogramu, kde chcete s polem pracovat, definujete rozmČry
pomocí pĜíkazu ReDim. ObecnČ je možné rozmČry urþit jen jednou a poté je nelze mČnit. V podprogramu je možné
deklarovat pole pomocí ReDim. RozmČry je možné definovat pouze þíselným výrazem.

Parametry:

Provede logickou implikaci mezi dvČma výrazy.

Deklaruje promČnnou nebo pole.

Sub ExampleImp
Dim A as Variant, B as Variant, C as Variant, D as Variant
Dim vOut as Variant
A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
vOut = A > B Imp B > C REM vrací -1
vOut = B > A Imp B > C REM vrací -1
vOut = A > B Imp B > D REM vrací 0
vOut = (B > D Imp B > A) REM vrací -1
vOut = B Imp A REM vrací -1
End Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.
Pokud použijete operátor Imp v Booleovských výrazech, vrátí False pouze je-li první výraz True a druhý se
vyhodnotí jako False.
Pokud použijete operátor Imp v bitovém porovnání, zruší se nastavení bitu ve výsledku, je-li odpovídající bit v
prvním výraze nastaven a odpovídající bit ve druhém výraze nastaven není.

Parametry:

Operátor Imp [Runtime]

PĜíkaz ReDim [Runtime]

Sub ExampleNot
Dim vA as Variant, vB as Variant, vC as Variant, vD as Variant
Dim vOut as Variant
vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
vOut = Not vA REM vrací -11
vOut = Not(vC > vD) REM vrací -1
vOut = Not(vB > vA) REM vrací -1
vOut = Not(vA > vB) REM vrací 0
end Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz: Výraz, který chcete znegovat.
PĜi negaci Booleovského výrazu se hodnota True zmČní na False a hodnota False se zmČní na True.
PĜi negaci po jednotlivých bitech dojde k inverzi všech jednotlivých bitĤ.

Parametry:

Výsledek = Not Výraz

Syntaxe:

Neguje výraz pĜevrácením hodnot bitĤ.

Operátor Not [Runtime]

sVar = "Office"
End Sub
Sub ExampleDim2
REM DvourozmČrné datové pole
Dim stext(20,2) as String
Const sDim as String = " Dimension:"
for i = 0 to 20
for ii = 0 to 2
stext(i,ii) = str(i) & sDim & str(ii)
next ii
next i
for i = 0 to 20
for ii = 0 to 2
msgbox stext(i,ii)
next ii
next i
End Sub

PĜíklad:
Sub ExampleOr
Dim vA as Variant, vB as Variant, vC as Variant, vD as Variant
Dim vOut as Variant
vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
vOut = vA > vB Or vB > vC REM -1
vOut = vB > vA Or vB > vC REM -1
vOut = vA > vB Or vB > vD REM -1
vOut = (vB > vD Or vB > vA) REM 0
vOut = vB Or vA REM 10
End Sub

Parametry:

NázevPromČnné: Platný název promČnné nebo pole.
Zaþátek, Konec: ýíselné hodnoty nebo konstanty, které definují poþet prvkĤ (PoþetPrvkĤ=(konec-zaþátek)+1) a
rozsah indexu.
Zaþátek a Konec mohou být þíselné výrazy, pokud se ReDim použije na úrovni procedury.
TypPromČnné: Klíþové slovo urþující datový typ promČnné.
Klíþové slovo: Typ promČnné
Bool: Booleovská promČnná (True, False)
Currency: PromČná mČny (mČna se 4 desetinnými místy)
Date: Datová promČnná
Double: PromČnná v plovoucí Ĝádové þárce (1,79769313486232 x 10E308 - 4,94065645841247 x 10E-324)
Integer: Celoþíselná promČnná (-32768 - 32767)
Long: Dlouhá celoþíselná promČnná (-2147483648 - 2147483647)
Object: Objektová promČnná (Poznámka: tuto promČnnou lze následnČ definovat pomocí Set)
Single: PromČnná v plovoucí Ĝádové þárce (3,402823 x 10E38 - 1,401298 x 10E-45).
String: ěetČzec obsahující maximálnČ 64000 ASCII znakĤ.
[Variant]: PromČnná typu Variant (obsahuje všechny typy, urþuje se v definici). Pokud není zadáno klíþové slovo,
promČnné se automaticky pĜiĜadí typ Variant, pokud se nepoužije pĜíkaz DefBool až DefVar.
V jazyce OpenOffice.org Basic nemusíte promČnné deklarovat explicitnČ. Ovšem musíte pĜed použitím deklarovat
pole. PromČnnou je možné deklarovat pomocí pĜíkazu Dim a použít þárky na oddČlení nČkolika deklarací. Chcete-li
deklarovat typ promČnné, použijte znak typové deklarace nebo odpovídající klíþové slovo.
OpenOffice.org Basic podporuje jedno- i vícerozmČrná pole, která se definují urþeným typem promČnné. Pole jsou
vhodná, pokud chcete v programu použít seznam þi tabulku, které chcete upravovat. Výhodou polí je, že k
jednotlivým prvkĤm je možné pĜistupovat pomocí indexĤ, které lze vyjádĜit þíselným výrazem nebo promČnnou.
Pole se deklarují pĜíkazem Dim. Rozsah indexu lze definovat dvČma zpĤsoby:
DIM text(20) as String REM 21 prvkĤ þíslovaných od 0 do 20
DIM text(5 to 25) as String REM 21 prvkĤ þíslovaných od 5 do 25
DIM text(-15 to 5) as String REM 21 prvkĤ (vþetnČ 0)
REM þíslováno od -15 do 5
DvourozmČrné datové pole
DIM text(20,2) as String REM 63 prvkĤ; od 0 do 20 úroveĖ 1, od 0 do 20 úroveĖ 2 a od 0 do 20 úroveĖ 3.
Pole je možné deklarovat jako dynamické, pokud v podprogramu, kde chcete s polem pracovat, definujete rozmČry
pomocí pĜíkazu ReDim. ObecnČ lze rozmČry urþit jen jednou. Poté je nelze zmČnit. V podprogramu je možné
deklarovat pole pomocí ReDim. RozmČry je možné definovat pouze þíselným výrazem. To zaruþuje, že jsou pole
velká pouze tak, jak je tĜeba.

Sub ExampleDim1
Dim sVar As String
Dim iVar As Integer

PĜíklad:

Syntaxe:

[ReDim]Dim NázevPromČnné [(zaþátek To konec)] [As TypPromČnné][, NázevPromČnné2 [(zaþátek To konec)] [As
TypPromČnné][,...]]

Parametry:

Výsledek = Výraz1 Or Výraz2

Syntaxe:

Provede logický souþet dvou výrazĤ.

Operátor Or [Runtime]

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.
Logická disjunkce (OR) dvou Booleovských výrazĤ vrátí True, je-li alespoĖ jeden z porovnávaných výrazĤ True.
PĜi porovnání po jednotlivých bitech bude ve výsledku nastaven bit, je-li odpovídající bit nastaven alespoĖ v jednom
z výrazĤ.

Deklaruje promČnnou nebo pole.
Pokud jsou promČnné oddČleny þárkou (napĜ. DIM sPar1, sPar2, sPar3 AS STRING), lze definovat jen promČnné
Variant. Každou promČnnou definujte na samostatném Ĝádku.
DIM sPar1 AS STRING
DIM sPar2 AS STRING
DIM sPar3 AS STRING
Dim deklaruje místní promČnnou v podprogramu. Globální promČnné se deklarují pĜíkazem PUBLIC nebo
PRIVATE.

PĜíkaz Dim [Runtime]

RozsahZnakĤ: Znaky urþující promČnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíþové slovo urþující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promČnné
DefVar: Variant

PĜíklad:
REM Prefixová definice typĤ promČnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
vDiv=99 REM vDiv má výchozí typ variant
vDiv="Hello world"
end sub

PĜíklad:

Sub ExampleXor
Dim vA as Variant, vB as Variant, vC as Variant, vD as Variant
Dim vOut as Variant
vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
vOut = vA > vB Xor vB > vC REM vrací 0
vOut = vB > vA Xor vB > vC REM vrací -1
vOut = vA > vB Xor vB > vD REM vrací -1
vOut = (vB > vD Xor vB > vA) REM vrací 0
vOut = vB Xor vA REM vrací 2
End Sub

Parametry:

Defxxx RozsahZnakĤ1[, RozsahZnakĤ2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefVar [Runtime]

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.
Logický souþet Exclusive-Or dvou Booleovských výrazĤ vrátí True, pouze pokud se oba výrazy od sebe liší.
PĜi logickém souþtu Exclusive-Or po jednotlivých bitech bude ve výsledku nastaven bit, je-li odpovídající bit
nastaven pouze v jednom z výrazĤ.

Parametry:

Výsledek = Výraz1 Xor Výraz2

Syntaxe:

Provede logickou operaci EXCLUSIVE OR mezi dvČma výrazy.

Operátor Xor [Runtime]

REM Prefixová definice typ promnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
DefStr s
Sub ExampleDefStr
sStr=String REM sStr je výchozí promnná etzce
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urující promnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíové slovo urující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promnné
DefStr: etzec

Parametry:

Defxxx RozsahZnak1[, RozsahZnak2[,...]]

Vrátí zbytek po dČlení þísla.

Operátor Mod [Runtime]

Umocní þíslo na zadanou mocninu.

Operátor "^" [Runtime]

VydČlí jednu hodnotu druhou hodnotou.

Operátor "/" [Runtime]

Seþte nebo slouþí dva výrazy.

Operátor "+" [Runtime]

Vynásobí dvČ hodnoty.

Operátor "*" [Runtime]

Odeþte jednu hodnotu od druhé.

Operátor "-" [Runtime]

OpenOffice.org Basic podporuje následující matematické operátory.
Tato kapitola poskytuje krátký pĜehled aritmetických operátorĤ, které se vám mohou hodit pro výpoþty v programu.

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, píkaz DefStr nastaví výchozí datový typ pro
promnné podle rozsahu znaku.

Syntaxe:

Matematické operátory

PĜíkaz DefStr [Runtime]

Sub ExampleSubtraction1
Print 5 - 5
End sub
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 as Integer
Dim iValue2 as Integer
iValue1 = 5
iValue2 = 10
Print iValue1 - iValue2
End Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Parametry:

Výsledek = Výraz1 - Výraz2

Syntaxe:

Odeþte jednu hodnotu od druhé.

Operátor "-" [Runtime]

REM Prefixová definice typ promnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
DefSng s
Sub ExampleDefSng
sSng=Single REM sSng je výchozí promnná single
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urující promnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíové slovo urující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promnné
DefSng: Single

Parametry:

Defxxx RozsahZnak1[, RozsahZnak2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, píkaz DefSng nastaví výchozí datový typ pro
promnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefSng [Runtime]

REM Prefixová definice typĤ promČnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urþující promČnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíþové slovo urþující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promČnné
DefObj: Object

Parametry:

Defxxx RozsahZnakĤ1[, RozsahZnakĤ2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefObj [Runtime]

Sub ExampleMultiplication1
Print 5 * 5
End sub
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 as Integer
Dim iValue2 as Integer
iValue1 = 5
iValue2 = 10
Print iValue1 * iValue2
End Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Parametry:

Výsledek = Výraz1 * Výraz2

Syntaxe:

Vynásobí dvČ hodnoty.

Operátor "*" [Runtime]

Sub ExampleAddition1
Print 5 + 5
End sub
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 as Integer
Dim iValue2 as Integer
iValue1 = 5
iValue2 = 10
Print iValue1 + iValue2
End Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Parametry:

Výsledek = Výraz1 + Výraz2

Syntaxe:

Seþte nebo slouþí dva výrazy.

Operátor "+" [Runtime]

REM Prefixová definice typĤ promČnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefLng
lCount=123456789 REM lCount má výchozí typ long integer
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urþující promČnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíþové slovo urþující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promČnné
DefLng: Long

Parametry:

Defxxx RozsahZnakĤ1[, RozsahZnakĤ2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefLng [Runtime]

REM Prefixová definice typĤ promČnných
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefInt
iCount=200 REM iCount má výchozí typ Integer
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urþující promČnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíþové slovo urþující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promČnné
DefInt: Integer

Parametry:

Defxxx RozsahZnakĤ1[, RozsahZnakĤ2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefInt [Runtime]

Sub ExampleDivision1
Print 5 / 5
End sub
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 as Integer
Dim iValue2 as Integer
iValue1 = 5
iValue2 = 10
Print iValue1 / iValue2
End Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Parametry:

Výsledek = Výraz1 / Výraz2

Syntaxe:

VydČlí jednu hodnotu druhou hodnotou.

Operátor "/" [Runtime]

Sub Example
Print ( 12.345 ^ 23 )
Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) REM UmocnČní pomocí logaritmu
End Sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz: ýíselná hodnota, kterou chcete umocnit.
Exponent: ýíselná hodnota, na kterou chcete umocnit výraz.

Parametry:

Výsledek = Výraz ^ Exponent

Syntaxe:

Umocní þíslo na zadanou mocninu.

Operátor "^" [Runtime]

REM Prefixová definice typĤ promČnných
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefInt
iCount=200 REM iCount má výchozí typ Integer
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urþující promČnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíþové slovo urþující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promČnné
DefInt: Integer

Parametry:

Defxxx RozsahZnakĤ1[, RozsahZnakĤ2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefInt [Runtime]

REM Prefixová definice typ promnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
DefErr e
Sub ExampleDefErr
eErr=Error REM eErr je výchozí promnná chyby
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urující promnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíové slovo urující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promnné
DefErr: Chyba

Parametry:

Defxxx RozsahZnak1[, RozsahZnak2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, píkaz DefErr nastaví výchozí datový typ pro
promnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefErr [Runtime]

sub ExampleMod
print 10 mod 2.5 REM vrací 0
print 10 / 2.5 REM vrací 4
print 10 mod 5 REM vrací 0
print 10 / 5 REM vrací 2
print 5 mod 10 REM vrací 5
print 5 / 10 REM vrací 0.5
end sub

PĜíklad:

Výsledek: ýíselná promČnná, do které se uloží výsledek operace.
Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Výsledek = Výraz1 MOD Výraz2

Syntaxe:

Vrátí zbytek po dČlení þísla.

Operátor Mod [Runtime]

Následující funkce pĜevádí þísla z jednoho formátu do jiného.

PĜevádČní þísel

Tato funkce vrací algebraické znaménko (signum) þíselného výrazu.

Znaménka výrazĤ

Tato funkce vrací absolutní hodnoty.

Absolutní hodnoty

Následující funkce zaokrouhlují hodnoty na celá þísla.

Celá þísla

Pro výpoþet druhých odmocnin použijte tuto funkci.

Výpoþet druhé odmocniny

Následující pĜíkazy a funkce generují náhodná þísla.

Generování náhodných þísel

OpenOffice.org Basic podporuje následující exponenciální a logaritmické funkce.

Exponenciální a logaritmické funkce

OpenOffice.org Basic podporuje následující trigonometrické funkce.

REM Prefixová definice typĤ promČnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefDBL
dValue=1.23e43 REM dValue je výchozí promČnná typu Double
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urþující promČnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíþové slovo urþující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promČnné
DefDbl: Double

Parametry:

Defxxx RozsahZnakĤ1[, RozsahZnakĤ2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není ureno klíové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

Následující þíselné funkce provádČjí výpoþty. Matematické a logické operátory jsou popsány v samostatné þásti.
Funkce se od operátorĤ liší tím, že funkci pĜedáváte parametry a vrací výsledek, zatímco operátory vrací výsledek
spojením dvou þíselných výrazĤ.

Trigonometrické funkce

PĜíkaz DefDbl [Runtime]

ýíselné funkce

REM Prefixová definice typ promnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefDate
tDate=Date REM tDate je výchozí promnná Date
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urující promnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíové slovo urující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promnné
DefDate: Datum

Parametry:

Defxxx RozsahZnak1[, RozsahZnak2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není ureno klíové slovo nebo znak typové deklarace, píkaz DefDate nastaví výchozí datový typ pro
promnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefDate [Runtime]

Urþí tangens úhlu. Úhel se zadává v radiánech.

Funkce Tan [Runtime]

Vrátí sinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.

Funkce Sin [Runtime]

Vypoþítá kosinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.

Funkce Cos [Runtime]

Trigonometrická funkce, která vrátí arkustangens þíselného výrazu. Vrácená hodnota je v rozsahu -Pi/2 až +Pi/2.

Funkce Atn [Runtime]

OpenOffice.org Basic podporuje následující trigonometrické funkce.

Trigonometrické funkce

REM Následující píklad spoþítá v pravoúhlém trojúhelníku
REM úhel alfa z tangens úhlu alfa:
Sub ExampleATN
REM zaokrouhlené Pi = 3.14159 je peddefinovaná konstanta
Dim d1 As Double
Dim d2 As Double
d1 = InputBox$ ("Zadejte délku odvČsny pilehlé úhlu: ","Pilehlá")
d2 = InputBox$ ("Zadejte délku odvČsny protilehlé úhlu: ","Protilehlá")
Print "Úhel alfa je "; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " stup"
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Number: ýíselný výraz, který pedstavuje pomČr dvou odvČsen trojúhelníku. Funkce Atn vrací odpovídající úhel v
radiánech (arkustangens).
Chcete-li pevést radiány na stupnČ, vynásobte je hodnotou 180/Pi.
hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi
hodnota radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180
Pi je konstanta s hodnotou pibližnČ 3.14159.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Atn (Number)

Syntaxe:

Trigonometrická funkce, která vrátí arkustangens þíselného výrazu. Vrácená hodnota je v rozsahu -Pi/2 až +Pi/2.
Arkustanges je inverzní funkce k tangens. Funkce Atn vrací úhel "alfa", v radiánech, s použitím tangens tohoto
úhlu. Funkce také mĤže vrátit úhel "alfa" porovnáním délky protilehlé a pilehlé odvČsny v pravoúhlém trojúhelníku.
Atn(protilehlá odvČsna/pilehlá odvČsna)= Alfa

Funkce Atn [Runtime]

REM Prefixová definice typ promnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
DefCur c
Sub ExampleDefCur
cCur=Currency REM cCur je výchozí promnná mny
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urující promnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíové slovo urující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promnné
DefCur: Mna

Parametry:

Defxxx RozsahZnak1[, RozsahZnak2[,...]]

Syntaxe:

Pokud není ureno klíové slovo nebo znak typové deklarace, píkaz DefCur nastaví výchozí datový typ pro
promnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefCur [Runtime]

REM Prefixová definice typ promnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefBool
bOK=TRUE REM bOK je výchozí Booleovská promnná
end sub

PĜíklad:

RozsahZnakĤ: Znaky urující promnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.
xxx: Klíové slovo urující výchozí datový typ:
Klíþové slovo: Výchozí typ promnné
DefBool: Logické promnné

Parametry:

REM Následující píklad umožuje pro pravoúhlý trojúhelník
REM zadat odvČsnu a úhel (ve stupních) a spoþítat délku pepony:
Sub ExampleCosinus
REM zaokrouhlené Pi = 3.14159
Dim d1 as Double, dAngle as Double
d1 = InputBox$ ("Zadejte délku pilehlé odvČsny: ","Adjacent")
dAngle = InputBox$ ("Zadejte úhel alfa (ve stupních): ","Alpha")
Print "Délka pepony je "; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Number: ýíselný výraz urþující úhel v radiánech, pro který chcete spoþítat kosinus.
StupnČ lze pevést na radiány vynásobením hodnoty ve stupních hodnotou Pi/180. Radiány lze pevést na stupnČ
vynásobením hodnoty v radiánech hodnotou 180/Pi.
hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi
hodnota radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180
Pi je konstanta s hodnotou pibližnČ 3.14159.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Cos (Number)

Syntaxe:

Defxxx RozsahZnak1[, RozsahZnak2[,...]]

Syntaxe:

Vypoþítá kosinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.
Funkce Cos poþítá pomČr délky pilehlé odvČsny a délky pepony pravoúhlého trojúhelníku.
Cos(Alfa) = Pilehlá odvČsna/Pepona

Funkce Cos [Runtime]

Pokud není ureno klíové slovo nebo znak typové deklarace, píkaz DefBool nastaví výchozí datový typ pro
promnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefBool [Runtime]

REM V tomto pĜíkladu je možný následující záznam pro pravoúhlý trojúhelník:
REM Z protilehlé odvČsny a úhlu (ve stupních) bude vypoþtena délka pĜepony:
Sub ExampleSine
REM Pi = 3.1415926 je pĜeddefinovaná promČnná
Dim d1 as Double
Dim dAlpha as Double
d1 = InputBox$ ("Zadejte délku protilehlé odvČsny: ","Protilehlá odvČsna")
dAlpha = InputBox$ ("Zadejte úhel alfa (ve stupních): ","Alfa")
Print "Délka pĜepony je"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Number: ýíselný výraz urþující úhel v radiánech, pro který chcete spoþítat sinus.
StupnČ lze pĜevést na radiány vynásobením hodnoty ve stupních hodnotou Pi/180 a radiány lze pĜevést na stupnČ
vynásobením hodnoty v radiánech hodnotou 180/Pi.
hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi
hodnota v radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180
Pi je pĜibližnČ rovno 3,141593.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Sin (Number)

Syntaxe:

Vrátí sinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.
Na základČ úhlu Alfa vrátí funkce Sin v pravoúhlém trojúhelníku pomČr délky protilehlé odvČsny k délce pĜepony.
Sin(Alfa) = Protilehlá odvČsna/PĜepona

Funkce Sin [Runtime]

Výraz: Jakýkoliv ĜetČzec nebo þíslo, které chcete pĜevést.

Parametr:

Variant.

Návratová hodnota:

CVErr(Výraz)

Syntaxe:

Konvertuje ĜetČzec nebo þíselnou hodnotu na podtyp typu Variant "Error".

Funkce CVErr [Runtime]

Výraz: Jakýkoliv ĜetČzec nebo þíslo, které chcete pĜevést.

Parametr:

Variant.

Návratová hodnota:

CVar(Výraz)

Syntaxe:

Konvertuje ĜetČzec nebo þíselnou hodnotu na typ Variant.

Funkce CVar [Runtime]

REM V tomto píkladu je možný následující záznam pro pravoúhlý trojúhelník:
REM Z protilehlé odvČsny a úhlu (ve stupních) bude vypoþtena délka pilehlé odvČsny:
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3.1415926 je peddefinovaná konstanta
Dim d1 as Double
Dim dAlpha as Double
d1 = InputBox$ ("Zadejte délku odvČsny protilehlé danému úhlu: ","Protilehlá odvČsna")
dAlpha = InputBox$ ("Zadejte úhel alfa (ve stupních): ","Alfa")
Print "Délka odvČsny pilehlé danému úhlu je"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Number: ýíselný výraz urþující úhel v radiánech, pro který chcete spoþítat tangens.
StupnČ lze pevést na radiány vynásobením hodnoty ve stupních hodnotou Pi/180. Radiány lze pevést na stupnČ
vynásobením hodnoty v radiánech hodnotou 180/Pi.
hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi
hodnota v radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180
Pi je pibližnČ rovno 3,141593.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Tan (Number)

Syntaxe:

Urþí tangens úhlu. Úhel se zadává v radiánech.
Na základČ úhlu Alfa funkce Tan vypoþítá pomČr délky protilehlé odvČsny k délce pilehlé odvČsny v pravoúhlém
trojúhelníku.
Tan (Alfa) = Protilehlá odvČsna/Pilehlá odvČsna

Funkce Tan [Runtime]

PĜevede libovolný þíselný výraz na ĜetČzec.

Syntaxe:
CStr (Výraz)

Návratová hodnota:
ěetČzec

OpenOffice.org Basic podporuje následující exponenciální a logaritmické funkce.

Funkce Exp [Runtime]

Vrátí základ pĜirozeného logaritmu (e = 2,718282) umocnČný na zadané þíslo.

Funkce Log [Runtime]

Vrátí pĜirozený logaritmus þísla.

Chyba.

Null:

Odpovídající þíslo jako ĜetČzec.

Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
Msgbox CDbl(1234.5678)
Msgbox CInt(1234.5678)
Msgbox CLng(1234.5678)
Msgbox CSng(1234.5678)
sVar = CStr(1234.5678)
MsgBox sVar
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Vrácený ĜetČzec nebude obsahovat nuly, které jsou na konci þísla s plovoucí desetinnou þárkou.

Libovolná
hodnota:

Prázdná hodnota: Prázdný ĜetČzec.

ěetČzec obsahující datum a þas.

Datum:

Logická hodnota: ěetČzec obsahující True nebo False.

Typy výrazĤ a výsledky pĜevodu

Výraz: Platný ĜetČzec nebo þíselný výraz, který chcete pĜevést.

Parametry:

Funkce CStr [Runtime]

Exponenciální a logaritmické funkce

Syntaxe:
Exp (Number)

Návratová hodnota:
Double

Parametry:
Number: ýíselný výraz urþující mocninu "e" (základ pĜirozeného logaritmu). Mocnina musí být pro typ Single
menší nebo rovna 88,02969 a pro þísla typu Double menší nebo rovna 709,782712893, jinak OpenOffice.org Basic
vrátí chybu pĜeteþení.

Syntaxe:

CSng (Výraz)

Návratová hodnota:

Single

Parametry:

Výraz: ěetČzec nebo þíselný výraz, který chcete pĜevést. Pro pĜevod ĜetČzce musíte þíslo zadat jako normální text
("123.5") ve formátu, jaký používá váš operaþní systém.

Sub ExampleCSNG
Msgbox CDbl(1234.5678)
Msgbox CInt(1234.5678)
Msgbox CLng(1234.5678)
Msgbox CSng(1234.5678)
end sub

PĜíklad:
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Sub ExampleLogExp
Dim dValue as Double
const b1=12.345e12
const b2=1.345e34
dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Násobení pomocí logaritmu"
end sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Vrátí základ pĜirozeného logaritmu (e = 2,718282) umocnČný na zadané þíslo.

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na datový typ Single.

Chybové kódy

Funkce Exp [Runtime]

Funkce CSng [Runtime]

Syntaxe:
Const Text = Výraz

Parametry:
Text: Název konstanty, který splĖuje pravidla pro pojmenování promČnných.
Konstanta je promČnná, která pomáhá zlepšit þitelnost programu. Konstanty se nedefinují jako promČnné urþitého
typu, ale spíše se používají jako zástupné znaky. Konstantu je možné definovat jen jednou a nelze ji mČnit. Pro
definici konstant použijte následující pĜíkazy:
CONST Jméno=Výraz
Typ výrazu není dĤležitý. Po spuštČní programu je OpenOffice.org Basic internČ pĜevádí tak, aby pĜi každém
použití konstanta vyhovovala.

Syntaxe:

Log (Number)

Návratová hodnota:

Double

Sub ExampleLogExp
Dim a as Double
Dim const b1=12.345e12
Dim const b2=1.345e34
a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplication by logarithm function"
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Number: ýíselný výraz urþující úhel v radiánech, pro který chcete spoþítat pĜirozený logaritmus.
PĜirozený logaritmus je logaritmus o základu e. "e" je konstanta s hodnotou pĜibližnČ 2,718282...
Logaritmus þísla x pĜi libovolném základu n lze vypoþítat tak, že následujícím zpĤsobem vydČlíte pĜirozený
logaritmus þísla x pĜirozeným logaritmem þísla n:
Log n(x) = Log(x) / Log(n)
Sub ExampleConst
Const iVar = 1964
Msgbox iVar
Const sVar = "Program", dVar As Double = 1.00
Msgbox sVar & " " & dVar
end sub

PĜíklad:

Definuje ĜetČzec jako konstantu.

Vrátí pĜirozený logaritmus þísla.

Parametry:

PĜíkaz Const [Runtime]

Funkce Log [Runtime]

Následující pĜíkazy a funkce generují náhodná þísla.

PĜíkaz Randomize [Runtime]
Inicializuje generátor náhodných þísel.

Funkce Rnd [Runtime]
Vrátí náhodné þíslo mezi 0 a 1.

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na dlouhé celé þíslo.

Syntaxe:

CLng (Výraz)

Návratová hodnota:

Typu Long

Sub ExampleCountryConvert
Msgbox CDbl(1234.5678)
Msgbox CInt(1234.5678)
Msgbox CLng(1234.5678)
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Výraz: ýíselný výraz, který chcete pĜevést. Pokud Výraz nespadá do rozsahu -2.147.483.648 až 2.147.483.647,
OpenOffice.org Basic ohlásí chybu pĜeteþení. Pro pĜevod ĜetČzce musíte þíslo zadat jako normální text ("123.5") ve
formátu, jaký používá váš operaþní systém.
Tato funkce vždy zaokrouhlí desetinnou þást na nejbližší celé þíslo.

Parametry:

Generování náhodných þísel

Funkce CLng [Runtime]

Syntaxe:
CInt (Výraz)

Návratová hodnota:
Celé þíslo

Syntaxe:

Randomize [Number]

Parametry:

Number: ýíselná hodnota, která inicializuje generátor náhodných þísel. Pokud tento parametr vynecháte, použije
generátor aktuální hodnotu systémového þasovaþe.

Sub ExampleRandomize
Dim iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
Randomize 2^14-1
For iCount = 1 To 1000
iVar = Int((10 * Rnd) ) REM Rozsah 0 až 9
iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
Next iCount
sText = " | "
For iCount = 0 To 9
sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
Next iCount
MsgBox sText,0,"Spectral Distribution"
end sub

PĜíklad:
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Sub ExampleCountryConvert
Msgbox CDbl(1234.5678)
Msgbox CInt(1234.5678)
Msgbox CLng(1234.5678)
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Výraz: ýíselný výraz, který chcete pĜevést. Pokud Výraz nespadá do rozsahu -32768 až 32767, OpenOffice.org
Basic ohlásí chybu pĜeteþení. Pro pĜevod ĜetČzce musíte þíslo zadat jako normální text ("123.5") ve formátu, jaký
používá váš operaþní systém.
Tato funkce vždy zaokrouhlí desetinnou þást na nejbližší celé þíslo.

Parametry:

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na celé þíslo.

Inicializuje generátor náhodných þísel.

Chybové kódy

Funkce CInt [Runtime]

PĜíkaz Randomize [Runtime]

Syntaxe:
Rnd [(Výraz)]

Návratová hodnota:
Double

Parametry:
Výraz: ýíselný výraz, který urþuje, jak generovat náhodná þísla.
Menší než nula: Vždy vrátí stejné náhodné þíslo.
VČtší než nula: Vrací další náhodné þíslo v poadí.
Nula: Vrátí náhodné þíslo, které bylo vygenerováno naposledy.
Vynecháno: Vrací další náhodné þíslo v poadí.
Pokud pokaždé pedáte funkci Rnd stejné þíslo, vygeneruje se stejná sekvence náhodných þísel. To proto, že
parametr Výraz se použije jako poþáteþní bod pro další þíslo.
Funkce Rnd vrací jen hodnoty v rozsahu 0 až 1. Pro vygenerování náhodných celých þísel v daném rozsahu
použijte vzorec z následujícího píkladu:

Syntaxe

CDbl (Výraz)

Vrácená hodnota

Double

Parametry:

Výraz: ěetČzec nebo þíselný výraz, který chcete pĜevést. Pro pĜevod ĜetČzce musíte þíslo zadat jako normální text
("123.5") ve formátu, jaký používá váš operaþní systém.

Sub ExampleCountryConvert
Msgbox CDbl(1234.5678)
Msgbox CInt(1234.5678)
Msgbox CLng(1234.5678)
end sub

PĜíklad:
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Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
iVar = Int((15 * Rnd) -2)
Select Case iVar
Case 1 To 5
Print "ýísla od 1 do 5"
Case 6, 7, 8
Print "ýísla od 6 do 8"
Case Is > 8 And iVar < 11
Print "VČtší než 8"
Case Else
Print "Mimo rozsah od 1 do 10"
End Select
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Vrátí náhodné þíslo mezi 0 a 1.

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na hodnotu typu double.

Chybové kódy

Funkce Rnd [Runtime]

Funkce CDbl [Runtime]

Konvertuje ĜetČzec nebo þíslo do desítkové soustavy.

Syntaxe:
CDec(Výraz)

Pro výpoþet druhých odmocnin použijte tuto funkci.

Funkce Sqr [Runtime]

Vypoþítá druhou odmocninu þíselného výrazu.

Výraz: Jakýkoliv ĜetČzec nebo þíslo, které chcete pĜevést.

Parametr:

ýíslo v desítkové soustavČ.

Návratová hodnota:

Funkce CDec [Runtime]

Výpoþet druhé odmocniny

Syntaxe:
Sqr (Number)

Návratová hodnota:
Double

Parametry:
Number: ýíselný výraz, jehož druhou odmocninu chcete spoþítat.
Druhá odmocnina je þíslo, které po vynásobení samo sebou dá výchozí þíslo. Nap. druhá odmocnina 36 je 6.

Syntaxe:

CDate (Výraz)

Návratová hodnota:

Date

Parametry:

Výraz: ěetČzec nebo þíselný výraz, který chcete pĜevést.
PĜi pĜevádČní ĜetČzce musí být datum a þas zadáno ve formátu MM.DD.YYYY HH.MM.SS, jak urþují konvence
funkcí DateValue a TimeValue. V þíselných výrazech pĜedstavuje þást vlevo od desetinné þárky datum (poþítáno
od 31. prosince 1899) a þást vpravo od desetinné þárky pĜedstavuje þas.

sub ExampleCDate
MsgBox cDate(1000.25) REM 09.26.1902 06:00:00
MsgBox cDate(1001.26) REM 09.27.1902 06:14:24
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Vypoþítá druhou odmocninu þíselného výrazu.

PĜevede ĜetČzcový nebo þíselný výraz na datum.

Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
iVar = 36
Msgbox Sqr(iVar)
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Funkce Sqr [Runtime]

Funkce CDate [Runtime]

Vrátí celoþíselnou þást þísla.

Funkce Int [Runtime]

Vrátí celoþíselnou hodnotu þíselného výrazu, z nČhož odstraní zlomkovou þást.

Funkce Fix [Runtime]

Následující funkce zaokrouhlují hodnoty na celá þísla.

Celá þísla

Sub ExampleCBool
Dim sText As String
sText = InputBox("Zadejte krátkou vČtu:")
REM Zjistí, zda se ve vČtČ vyskytuje »and«
REM Namísto pĜíkazu
REM If Instr(Input, "and")<>0 Then...
REM se použije funkce CBool takto:
If CBool(Instr(sText, "and")) Then
MsgBox "V zadané vČtČ se vyskytuje slovo »and«!"
EndIf
End Sub

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Výraz1, Výraz2: Jakékoliv ĜetČzce nebo þísla, které chcete porovnat. Pokud se výrazy shodují, funkce CBool vrátí
True, jinak vrátí False.
ýíslo: ýíselný výraz, který chcete pĜevést. Je-li výraz roven 0, vrátí se False, jinak vrátí True.
Následující pĜíklad používá funkci CBool k vyhodnocení hodnoty vrácené funkcí Instr. Funkce kontroluje, zda je ve
vČtČ zadané uživatelem slovo "and".

Parametry:

Bool

Návratová hodnota:

CBool (Výraz1 {= | <> | < | > | <= | >=} Výraz2) nebo CBool (ýíslo)

Syntaxe:

PĜevede ĜetČzcové nebo þíselné porovnání na Booleovský výraz, nebo pĜevede jeden þíselný výraz na Booleovský
výraz.

Funkce CBool [Runtime]

Výraz: Jakýkoliv ĜetČzec nebo þíslo, které chcete pĜevést.

Parametr:

MČna

Návratová hodnota:

CCur(Výraz)

Syntaxe:

Konvertuje ĜetČzec nebo þíslo na mČnu. Pro zobrazení oddČlovaþĤ a symbolĤ mČny bude použito systémové
nastavení.

Funkce CCur [Runtime]

sub ExampleFix
Print Fix(3.14159) REM vrací 3.
Print Fix(0) REM vrací 0.
Print Fix(-3.14159) REM vrací -3.
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

Výraz: ýíselný výraz, z nČhož chcete vrátit celoþíselnou hodnotu.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Fix (Výraz)

Syntaxe:

Vrátí celoþíselnou hodnotu þíselného výrazu, z nČhož odstraní zlomkovou þást.

Funkce Fix [Runtime]

sub ExampleINT
Print Int(3.99) REM vrací hodnotu 3.0
Print Int(0) REM vrací hodnotu 0.0
Print Int(-3.14159) REM vrací hodnotu -4.0
end sub

PĜíklad:
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Chybové kódy

ýíslo: Platný þíselný výraz.

Parametry:

Double

Návratová hodnota:

Int (ýíslo)

Syntaxe:

Vrátí celoþíselnou þást þísla.

Funkce Int [Runtime]

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Funkce IsUnoStruct [Runtime]

Vrátí True, pokud dva urþené Basic Uno objekty pĜedstavují stejnou instanci Uno objektu.

Funkce EqualUnoObjects [Runtime]

Testuje, zda objekt Basic Uno podporuje urþitá rozhraní Uno.

Funkce HasUnoInterfaces [Runtime]

Testuje, zda byla funkce volána s volitelným parametrem.

Funkce IsMissing [Runtime]

UmožĖuje definovat nepovinné parametry funkce.

Optional (v pĜíkazu Function) [Runtime]

Touto funkcí lze prostĜednictvím názvu objektu pĜi provádČní programu adresovat objekty jako parametr ĜetČzce.

Funkce FindPropertyObject [Runtime]

UmožĖuje za bČhu adresovat objekty pomocí parametru s názvem objektu.

Funkce FindObject [Runtime]

Nastaví odkaz na objekt, promČnnou nebo vlastnost.

PĜíkaz Set [Runtime]

Vrátí ĜetČzec (TypeName) nebo þíselnou hodnotu (VarType) obsahující informace o promČnné.

Funkce TypeName a VarType [Runtime]

Deklaruje promČnnou na úrovni podprogramu v rámci procedury nebo funkce, takže hodnota promČnné je platná i
po ukonþení procedury þi funkce. Také platí konvence pĜíkazu Dim.

PĜíkaz Static [Runtime]

Deklaruje promČnnou na globální úrovni (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je pĜístupná ve všech knihovnách
a modulech aktuálního sezení.

PĜíkaz Global [Runtime]

Deklaruje promČnnou na úrovni modulu (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je pĜístupná ve všech knihovnách
a modulech.

PĜíkaz Public [Runtime]

Urþuje, že je tĜeba každou promČnnou v programu explicitnČ deklarovat pĜíkazem Dim.

PĜíkaz Option Explicit [Runtime]

Definuje nejnižší index pro pole jako 0 nebo 1.

PĜíkaz Option Base [Runtime]

Ruší obsah elementĤ polí s pevnou velikostí a uvolĖuje pamČĢ využitou poli s dynamickou velikostí.

Funkce Erase [Runtime]

Vrátí pole typu Variant.

Funkce DimArray [Runtime]

Vrátí typ Variant s datovým polem.

Funkce Array [Runtime]

PĜiĜadí promČnné urþitou hodnotu.

PĜíkaz Let [Runtime]

Vrátí horní hranici pole.

Funkce UBound [Runtime]

Vrátí dolní hranici pole.

Funkce LBound [Runtime]

OvČĜí, zda je promČnná typu object OLE objekt. Je-li promČnná OLE objekt, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Funkce IsObject [Runtime]

OvČĜí, zda je výraz þíslo. Je-li výraz þíslo, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Funkce IsNumeric [Runtime]

OvČĜí, zda promČnná typu Variant obsahuje speciální hodnotu Null, která sdČluje, že promČnná neobsahuje data.

Funkce IsNull [Runtime]

Testuje, zda promČnná obsahuje chybovou hodnotu.

Funkce IsError [Runtime]

Vrátí absolutní hodnotu þíselného výrazu.

Funkce Abs [Runtime]

Tato funkce vrací absolutní hodnoty.

Absolutní hodnoty

OvČĜí, zda promČnná typu Variant obsahuje hodnotu Empty. Hodnota Empty Ĝíká, že tato promČnná není
inicializována.

Funkce IsEmpty [Runtime]

OvČĜí, zda lze ĜetČzec nebo þíselný výraz pĜevést na typ Date.

Funkce IsDate [Runtime]

Urþuje, zda je promČnná pole.

Funkce IsArray [Runtime]

Deklaruje promČnnou nebo pole.

PĜíkaz ReDim [Runtime]

Deklaruje promČnnou nebo pole.

PĜíkaz Dim [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefVar [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, pĜíkaz DefStr nastaví výchozí datový typ pro
promČnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefStr [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, pĜíkaz DefSng nastaví výchozí datový typ pro
promČnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefSng [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefObj [Runtime]

PĜíklad:

Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
siW1 = Int(InputBox$ ("Zadejte, prosím, první hodnotu","Vstup hodnoty"))
siW2 = Int(InputBox$ ("Zadejte, prosím, druhou hodnotu","Vstup hodnoty"))
Print "Rozdíl je "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefLng [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.
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Chybové kódy

ýíslo: Jakýkoli numerický výraz, jehož absolutní hodnotu chcete vrátit. Kladná þísla (vþetnČ 0) jsou vrácena
nezmČnČná, záporná þísla jsou pĜevedena na kladná.
Následující pĜíklad používá funkci Abs pro výpoþet rozdílu mezi dvČma hodnotami. Nezáleží na tom, kterou
hodnotu zadáte jako první.

PĜíkaz DefInt [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, pĜíkaz DefErr nastaví výchozí datový typ pro
promČnné podle rozsahu znaku.

Parametry:

PĜíkaz DefErr [Runtime]

Double

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro promČnné podle
rozsahu znaku.

PĜíkaz DefDbl [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, pĜíkaz DefDate nastaví výchozí datový typ pro
promČnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefDate [Runtime]

Návratová hodnota:

Abs (ýíslo)

Syntaxe:

Vrátí absolutní hodnotu þíselného výrazu.

Funkce Abs [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, pĜíkaz DefCur nastaví výchozí datový typ pro
promČnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefCur [Runtime]

Pokud není urþeno klíþové slovo nebo znak typové deklarace, pĜíkaz DefBool nastaví výchozí datový typ pro
promČnné podle rozsahu znaku.

PĜíkaz DefBool [Runtime]

Konvertuje ĜetČzec nebo þíselnou hodnotu na podtyp typu Variant "Error".

Funkce CVErr [Runtime]

Konvertuje ĜetČzec nebo þíselnou hodnotu na typ Variant.

Funkce CVar [Runtime]

PĜevede libovolný þíselný výraz na ĜetČzec.

Funkce CStr [Runtime]

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na datový typ Single.

Funkce CSng [Runtime]

Definuje ĜetČzec jako konstantu.

PĜíkaz Const [Runtime]

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na dlouhé celé þíslo.

Funkce CLng [Runtime]

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na celé þíslo.

Funkce CInt [Runtime]

PĜevede libovolný ĜetČzec nebo þíselný výraz na hodnotu typu double.

Funkce CDbl [Runtime]

Konvertuje ĜetČzec nebo þíslo do desítkové soustavy.

Funkce CDec [Runtime]

PĜevede ĜetČzcový nebo þíselný výraz na datum.

Funkce CDate [Runtime]

PĜevede ĜetČzcové nebo þíselné porovnání na Booleovský výraz, nebo pĜevede jeden þíselný výraz na Booleovský
výraz.

Funkce CBool [Runtime]

Konvertuje ĜetČzec nebo þíslo na mČnu. Pro zobrazení oddČlovaþĤ a symbolĤ mČny bude použito systémové
nastavení.

Funkce CCur [Runtime]

Pomocí následujících pĜíkazĤ a funkcí je možné pracovat s promČnnými. Tyto funkce je možné použít pro deklaraci
a definování promČnných, pĜevod promČnných mezi typy nebo pro urþení typu promČnné.

PromČnné

Vrací celé þíslo mezi -1 a 1, které indikuje jestli zadané þíslo bylo kladné, záporné nebo nula.

Funkce Sgn [Runtime]

Tato funkce vrací algebraické znaménko (signum) þíselného výrazu.

Znaménka výrazĤ

Vrácená hodnota

Funkce Sgn vrátí hodnotu 0.

Sub ExampleSgn
Print sgn(-10) REM vrací -1
Print sgn(0) REM vrací 0
Print sgn(10) REM vrací 1
end sub

PĜíklad:
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kladné Funkce Sgn vrátí hodnotu 1.

0

záporné Funkce Sgn vrátí hodnotu
-1.

ýíslo

ýíslo: ýíselná hodnota rozhodující o návratové hodnotČ funkce.

Parametry:

Celé þíslo

Návratová hodnota:

Sgn (ýíslo)

With a End With použijte, pokud máte pro jeden objekt nČkolik vlastností nebo metod.

Parametry:

With Objekt Blok pĜíkazĤ End With

Syntaxe:

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není urþen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k
výchozímu objektu, dokud program nedosáhne pĜíkaz End With.

Vrací celé þíslo mezi -1 a 1, které indikuje jestli zadané þíslo bylo kladné, záporné nebo nula.

Syntaxe:

PĜíkaz With [Runtime]

Funkce Sgn [Runtime]

Následující funkce pĜevádí þísla z jednoho formátu do jiného.

Funkce Hex [Runtime]
Vrátí ĜetČzec, který pĜedstavuje šestnáctkovou hodnotu þísla.

Funkce Oct [Runtime]
Vrátí osmiþkovou hodnotu þísla.

Zde najdete pĜíkazy, které nepatĜí do žádné jiné kategorie:

PĜíkaz Call [Runtime]

PĜenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo DLL procedury.

Funkce Choose [Runtime]

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentĤ.

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není urþen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k
výchozímu objektu, dokud program nedosáhne pĜíkaz End With.

PĜíkaz With [Runtime]

Vyhodnotí seznam argumentĤ složený z výrazĤ a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s
výrazem, který splní podmínku.

Funkce Switch [Runtime]

Definuje podprogram.

PĜíkaz Sub [Runtime]

Zastaví provádČní programu Basic.

PĜíkaz Stop [Runtime]

Urþuje, že Ĝádek programu je komentáĜ.

PĜíkaz Rem [Runtime]

Definuje podprogram, který lze zavolat z programu a který vrací hodnotu.

PĜíkaz Function [Runtime]

Uvolní DLL, které bylo naþteno pĜíkazem Declare. UvolnČné DLL se automaticky znovu naþte, pokud se zavolá
nČkterá funkce z nČj. Viz také: Declare

Funkce FreeLibrary [Runtime]

Ukonþí Do...Loop, For...Next, funkci nebo proceduru.

PĜíkaz Exit [Runtime]

Ukonþí proceduru nebo blok.

PĜíkaz End [Runtime]

Deklaruje a definuje podprogram v DLL souboru, který chcete spustit z OpenOffice.org Basic.

PĜíkaz Declare [Runtime]

PĜevádČní þísel

Další pĜíkazy

Sub ExampleHex
REM používá BasicFormula v OpenOffice.org Calc
Dim a2, b2, c2 as String
a2 = "&H3E8"
b2 = Hex2Int(a2)
MsgBox b2
c2 = Int2Hex(b2)
MsgBox c2
End Sub
Function Hex2Int( sHex As String ) As Long
REM Vrací celoþíselnou hodnotu z šestnáctkové
Hex2Int = clng( sHex )
End Function
Function Int2Hex( iLong As Long) As String
REM Vypoþte šestnáctkovou hodnotu celého þísla
Int2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

ýíslo: Jakákoli þíselná hodnota, kterou chcete pĜevést na šestnáctkové þíslo.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

Hex (ýíslo)

Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
sGender = GetGenderIndex( "John" )
MsgBox sGender
End Sub
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")
End Function

PĜíklad:
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Funkce Switch vyhodnocuje výrazy zleva doprava a poté vrátí hodnotu, jež odpovídá výrazu splĖujícímu
podmínku. Pokud nejsou zadány dvojice výraz-hodnota, dojde k chybČ.
Výraz: Výraz, který chcete vyhodnotit.
Hodnota: Hodnota, která se vrátí, je-li výraz True.
V následujícím pĜíkladu pĜiĜadí funkce Switch odpovídající pohlaví podle jména pĜedaného funkci:

Parametry:

Switch (Výraz1, Hodnota1[, Výraz2, Hodnota2[..., Výraz_n, Hodnota_n]])

Syntaxe:

Vyhodnotí seznam argumentĤ složený z výrazĤ a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s
výrazem, který splní podmínku.

Vrátí ĜetČzec, který pĜedstavuje šestnáctkovou hodnotu þísla.

Syntaxe:

Funkce Switch [Runtime]

Funkce Hex [Runtime]

Syntaxe:
Oct (ýíslo)

Syntaxe

Sub Název[(Název_promČnné1 [As Typ][, Název_promČnné2 [As Typ][,...]])]
blok pĜíkazĤ
End Sub

Sub Example
REM nČjaké pĜíkazy
end sub

PĜíklad:

Název: Název podprogramu.
Název_promČnné: Parametr, který pĜedáte proceduĜe.
Typ: Klíþové slovo deklarace typu.

Parametry:

Vrátí osmiþkovou hodnotu þísla.

Definuje podprogram.

Sub ExampleOkt
Msgbox Oct(255)
end sub

PĜíklad:
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ýíslo: ýíselný výraz, který chcete pĜevést na osmiþkovou hodnotu.

Parametry:

ěetČzec

Návratová hodnota:

Funkce Oct [Runtime]

PĜíkaz Sub [Runtime]

Zde najdete pĜíkazy, které nepatĜí do žádné jiné kategorie:

Další pĜíkazy

Následující pĜíkazy provádČjí skoky.

Skoky

Následující pĜíkazy spouštČjí smyþky.

Smyþky

Následující pĜíkazy jsou založeny na podmínkách.

PodmínČné pĜíkazy

Následující pĜíkazy Ĝídí bČh programu.
Program se obecnČ spouští od první Ĝádky kódu po poslední. Také je možné podle urþitých podmínek spouštČt
urþité procedury nebo opakovat þásti programu v podprogramech. Pomocí smyþek je možné opakovat þásti
programu, kolikrát je tĜeba, nebo dokud se nesplní nČjaká podmínka. BČh programu je možné ovlivĖovat pomocí
podmínČných pĜíkazĤ, smyþek nebo pĜíkazĤ skoku.

ěízení bČhu programu

Sub Example
REM nČjaké pĜíkazy
end sub

PĜíklad:

Název: Název podprogramu.
Název_promČnné: Parametr, který pĜedáte proceduĜe.
Typ: Klíþové slovo deklarace typu.

Parametry:

Sub Název[(Název_promČnné1 [As Typ][, Název_promČnné2 [As Typ][,...]])]
blok pĜíkazĤ
End Sub

Syntaxe

Definuje podprogram.

PĜíkaz Sub [Runtime]

Následující pĜíkazy jsou založeny na podmínkách.

PĜíkaz If...Then...Else [Runtime]
Urþuje jeden þi více blokĤ pĜíkazĤ, které chcete spustit pouze, je-li daná podmínka True.

PĜíkaz Select...Case [Runtime]
V závislosti na hodnotČ výrazu definuje jeden nebo více blokĤ pĜíkazĤ.

Zastaví provádČní programu Basic.

Syntaxe:

Stop

PĜíklad:

Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
iVar = 36
Stop
Msgbox Sqr(iVar)
end sub

Vrátí jeden ze dvou možných výsledkĤ funkce, v závislosti na logické hodnotČ vyhodnoceného výrazu.

PĜíkaz IIf [Runtime]

PodmínČné pĜíkazy

PĜíkaz Stop [Runtime]

Syntaxe:
Rem Text

Syntaxe:

If podmínka=true Then Blok píkaz [ElseIf podmínka=true Then] Block píkaz [Else] Blok píkaz EndIf
Místo Else If mžete psát ElseIf, místo End If mžete psát EndIf.

Sub ExampleIfThenDate
Dim sDate as String
Dim sToday as String
sDate = InputBox("Zadejte trvanlivost (MM.DD.YYYY)")
sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
sToday = Date$
sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
If sDate < sToday Then
MsgBox "Trvanlivost již vypršela"
ElseIf sDate > sToday Then
MsgBox "Trvanlivost ještČ nevypršela"
Else
MsgBox "Datum trvanlivosti je dnes"
End If
End Sub

PĜíklad:

Následující pĜíkaz vám umožní zadat datum trvanlivosti výrobku a urþí, zda již toto datum probČhlo:

Pomocí pĜíkazĤ GoTo a GoSub je možné vyskoþit z bloku If...Then, ale není možné skoþit do struktury
If...Then.

Píkaz If...Then spustí blok píkaz v závislosti na dané podmínce. Když OpenOffice.org Basic narazí na píkaz If,
ovČĜí podmínku. Je-li podmínka True, spustí se všechny následující pĜíkazy až do pĜíštího pĜíkazu Else nebo
ElseIf. Je-li podmínka False a následuje pĜíkaz ElseIf, OpenOffice.org Basic ovČĜí podmínku a spustí následující
pĜíkazy, je-li podmínka True. Je-li False, program pĜeskoþí pĜíkazy až k dalšímu pĜíkazu ElseIf nebo Else. PĜíkazy
následující za pĜíkazem Else se spustí pouze, nebyla-li žádná z pĜedchozích podmínek splnČna. Po vyhodnocení
všech podmínek a spuštČní odpovídajících pĜíkazĤ pokraþuje program pĜíkazy následujícími po EndIf.
Možné je do sebe vložit více pĜíkazĤ If...Then.
PĜíkazy Else a ElseIf jsou volitelné.

Sub ExampleMid
DIM sVar As String
sVar = "Las Vegas"
Print Mid(sVar,3,5) REM Returns "s Veg"
REM Tady se nic nedČje
end sub

PĜíklad:

Dlouhé Ĝádky je možné rozdČlit na nČkolik kratších, když jako poslední dva znaky na Ĝádku vložíte mezeru
a podtržítko _. Aby to platilo i pro komentáĜe, musíte do stejného modulu Basic zadat "Option
Compatible".

Pro oznaþení komentáĜe je možné namísto klíþového slova Rem použít apostrof. Tento symbol napište
pĜímo vpravo od kódu programu a za nČj komentáĜ.

Text: Jakýkoliv text komentáĜe.

Parametry:

Urþuje, že Ĝádek programu je komentáĜ.

Urþuje jeden þi více blokĤ píkaz, které chcete spustit pouze, je-li daná podmínka True.

Parametry:

PĜíkaz Rem [Runtime]

PĜíkaz If...Then...Else [Runtime]

Syntaxe:
Select Case podmínka Case výraz Blok pĜíkazĤ [Case podmínka2 Blok pĜíkazĤ][Case Else] Blok pĜíkazĤ End
Select

Syntaxe

viz Parametr

Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) as String
Dim siStep as Single
For siStep = 0 to 10 REM Naplní pole testovacími údaji
sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
msgbox sListArray(siStep)
next siStep
sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
Print sReturn
end sub
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) as integer
dim iCount as Integer
REM Linsearch vyhledá v TextArray:sList() položku TextEntry:
REM Návratová hodnota je index záznamu nebo 0 (Null)
for iCount=1 to Ubound( sList() )
if sList( iCount ) = sItem then
exit for REM sItem found
end if
next iCount
if iCount = Ubound( sList() ) then iCount = 0
LinSearch = iCount
end function

PĜíklad:

Syntaxe
Function Název[(Název_promČnné 1 [As Typ][, Název_promČnné 2 [As Typ][,...]]]) [As Typ]
blok pĜíkazĤ
[Exit Function]
blok pĜíkazĤ
End Function
Parametr
Název: Název podprogramu.
Název_promČnné: Parametr, který bude pĜedán podprogramu.
Typ: Klíþové slovo deklarace typu.
Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
iVar = Int((15 * Rnd) -2)
Select Case iVar
Case 1 To 5
Print "ýísla od 1 do 5"
Case 6, 7, 8
Print "ýísla od 6 do 8"
Case 8 To 10
Print "VČtší než 8"
Case Else
Print "Mimo rozsah 1 až 10"
End Select
end sub

PĜíklad:

Podmínka: Jakýkoliv výraz, podle kterého se urþí spuštČní blokĤ pĜíkazĤ u klauzulí Case.
Výraz: Jakýkoliv výraz, který je kompatibilní s typem podmínky. Pokud výraz odpovídá podmínce, spustí se
následující blok pĜíkazĤ.

Parametry:

V závislosti na hodnotČ výrazu definuje jeden nebo více blokĤ pĜíkazĤ.

Definuje podprogram, který lze zavolat z programu a který vrací hodnotu.

Parametry:

PĜíkaz Select...Case [Runtime]

PĜíkaz Function [Runtime]
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Výraz: Výraz, který chcete vyhodnotit. Pokud se výraz vyhodnotí jako True, funkce vrátí výsledek VýrazTrue, jinak
vrátí výsledek VýrazFalse.
VýrazTrue, VýrazFalse: Výraz, který se podle hodnoty logického výrazu vrátí jako výsledek funkce.

Parametry:

IIf (Výraz, VýrazTrue, VýrazFalse)

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
lValue = 5000
MyMessageBeep( lValue )
FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

PĜíklad:
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FreeLibrary mĤže uvolnit jen DLL naþtené za bČhu programu
Basic.

LibName: ěetČzec, který urþuje název DLL.

Parametry:

FreeLibrary (Název knihovny As String)

Syntaxe:

Uvolní DLL, které bylo naþteno pĜíkazem Declare. UvolnČné DLL se automaticky znovu naþte, pokud se zavolá
nČkterá funkce z nČj. Viz také: Declare

Vrátí jeden ze dvou možných výsledkĤ funkce, v závislosti na logické hodnotČ vyhodnoceného výrazu.

Syntaxe:

Funkce FreeLibrary [Runtime]

PĜíkaz IIf [Runtime]

PĜíkaz Do...Loop [Runtime]
PĜíkazy mezi pĜíkazy Do a Loop se budou opakovat, je-li podmínka splnČna nebo do splnČní podmínky.

PĜíkaz For...Next [Runtime]
Urþíte, kolikrát se mají opakovat pĜíkazy mezi For...Next.

Syntaxe:

viz Parametry

Parametry:

Exit Do
Je platné pouze v pĜíkazu Do...Loop a ukonþí smyþku. BČh programu pokraþuje pĜíkazem, který následuje za
pĜíkazem Loop. Pokud jsou pĜíkazy Do...Loop vnoĜeny, pĜedá se Ĝízení smyþce na vyšší úrovni.
Exit For
Je platné pouze v pĜíkazu For...Next a ukonþí smyþku. BČh programu pokraþuje pĜíkazem, který následuje za
pĜíkazem Next. Pokud jsou pĜíkazy smyþky vnoĜeny, pĜedá se Ĝízení smyþce na vyšší úrovni.
Exit Function
OkamžitČ ukonþí Function. ProvádČní programu pokraþuje pĜíkazem, který následuje po volání Function.
Exit Sub
OkamžitČ ukonþí proceduru. ProvádČní programu pokraþuje pĜíkazem, který následuje po volání Sub.

Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) as String
Dim siStep as Single
For siStep = 0 to 10 REM Naplní pole testovacími údaji
sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
msgbox sListArray(siStep)
next siStep
sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
Print sReturn
end sub
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) as integer
dim iCount as Integer
REM LinSearch hledá v TextArray:sList() položku TextEntry:
REM Vrátí index záznamu nebo 0 (Null)
for iCount=1 to Ubound( sList() )
if sList( iCount ) = sItem then
Exit For REM nalezeno sItem
end if
next iCount
if iCount = Ubound( sList() ) then iCount = 0
LinSearch = iCount
end function

PĜíklad:

PĜíkaz Exit neurþuje konec struktury, nepleĢte si jej s pĜíkazem
End.

Následující pĜíkazy spouštČjí smyþky.

Ukonþí Do...Loop, For...Next, funkci nebo proceduru.

Když program narazí na pĜíkaz While, ovČĜí podmínku. Je-li podmínka False, program pokraþuje pĜímo pĜíkazem
následujícím za pĜíkazem Wend. Je-li podmínka True, smyþka se provádí, dokud program nenarazí na Wend a
poté skoþí zpČt na While. Je-li podmínka stále True, smyþka se spustí znovu.

PĜíkaz While...Wend [Runtime]

Smyþky

PĜíkaz Exit [Runtime]

Syntaxe:
End, End Function, End If, End Select, End Sub

Syntaxe

Do [{While | Until} Podmínka = True]
blok pĜíkazĤ
[Exit Do]
blok pĜíkazĤ
Loop
or
Do
blok pĜíkazĤ
[Exit Do]
blok pĜíkazĤ
Loop [{While | Until} Podmínka = True]

Sub ExampleDoLoop
Dim sFile As String
Dim sPath As String

PĜíklad

Do While Podmínka = True
...blok pĜíkazĤ
Loop
Blok pĜíkazĤ mezi pĜíkazy Do While a Loop se opakuje tak dlouho, dokud je podmínka True.
Do Until Podmínka = True
...blok pĜíkazĤ
Loop
Blok pĜíkazĤ mezi pĜíkazy Do Until a Loop se opakuje, dokud je podmínka False.
Do
...blok pĜíkazĤ
Loop While Podmínka = True
Blok pĜíkazĤ mezi Do a Loop se opakuje tak dlouho, dokud je podmínka True.
Do
...blok pĜíkazĤ
Loop Until Podmínka = True
Blok pĜíkazĤ mezi pĜíkazy Do a Loop se opakuje, dokud pomídnka je True.
BezpodmíneþnČ smyþku ukonþíte pĜíkazem Exit Do. Tento pĜíkaz je možné pĜidat kamkoliv mezi pĜíkazy
Do...Loop. Ukonþovací podmínku je také možné urþit pomocí struktury If...Then takto:
Do...
pĜíkazy
If Podmínka = True Then Exit Do
pĜíkazy
Loop...

Syntaxe

Podmínka: Porovnávací, þíselný nebo ĜetČzcový výraz, který se vyhodnotí jako True nebo False.
Blok pĜíkazĤ: PĜíkazy, které se opakují podle platnosti podmínky.
PĜíkaz Do...Loop se spouští ve smyþce podle platnosti podmínky. Podmínka pro ukonþení smyþky se zadává buć
po Do nebo Loop. Následující pĜíkazy jsou platné kombinace:

Parametry/elementy

Ukonþí proceduru nebo blok.

PĜíkazy mezi pĜíkazy Do a Loop se budou opakovat, je-li podmínka splnČna nebo do splnČní podmínky.

Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
iVar = Int((15 * Rnd) -2)
Select Case iVar
Case 1 To 5
Print "ýísla od 1 do 5"
Case 6, 7, 8
Print "ýísla od 6 do 8"
Case Is > 8 And iVar < 11
Print "VČtší než 8"
Case Else
Print "Mimo rozsah od 1 do 10"
End Select
end sub

PĜíklad:

End: Tento pĜíkaz není povinný, ale lze jej zadat kdekoli v proceduĜe a ukonþit tak prĤbČh programu.
End Function: Ukonþí pĜíkaz Function.
End If: Oznaþuje konec bloku If...Then...Else.
End Select: Oznaþuje konec bloku Select Case.
End Sub: Ukonþuje pĜíkaz Sub.

PĜíkaz

PĜíkaz End použijte následujícím zpĤsobem:

Parametry:

PĜíkaz End [Runtime]

PĜíkaz Do...Loop [Runtime]

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
lValue = 5000
MyMessageBeep( lValue )
FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

PĜíklad:

Chcete-li podprogramu pĜedat parametr hodnotou namísto odkazem, musíte parametr urþit klíþovým
slovem ByVal.

Name: Název, pod kterým se podprogram volá z OpenOffice.org Basic, jiný než urþený v DLL.
Aliasname: Název podprogramu urþený v DLL.
Libname: Soubor nebo systémový název DLL. Tato knihovna se automaticky naþte pĜi prvním použití funkce.
Argumentlist: Seznam parametrĤ pĜedstavující argumenty, které se pĜi volání pĜedávají proceduĜe. Typ a poþet
parametrĤ závisí na spouštČné proceduĜe.
Type: Definuje datový typ hodnoty, kterou funkce vrací. Tento parametr je možné vynechat, pokud za jménem
funkce zadáte znak typové deklarace.

Parametry:

Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Syntaxe:

Deklaruje a definuje podprogram v DLL souboru, který chcete spustit z OpenOffice.org Basic.
Viz též: FreeLibrary

PĜíkaz Declare [Runtime]

sPath = "c:\"
sFile = Dir$( sPath ,22)
If sFile <> "" Then
Do
MsgBox sFile
sFile = Dir$
Loop Until sFile = ""
End If
End Sub

Syntaxe:
Choose (Index, VýbČr1[, VýbČr2, ... [,VýbČr_n]])

Syntaxe:

For Poþítadlo=Zaþátek To Konec [Step Krok]
blok pĜíkazĤ
[Exit For]
blok pĜíkazĤ
Next [Poþítadlo]

V následujícím pĜíkladČ jsou použity dvČ vnoĜené smyþky k seĜazení skupiny ĜetČzcĤ s 10 prvky ( sEntry() ), které
jsou nejprve vyplnČny rĤzným obsahem:
Sub ExampleSort
Dim sEntry(9) As String
Dim iCount As Integer
Dim iCount2 As Integer
Dim sTemp As String
sEntry(0) = "Jerry"
sEntry(1) = "Patty"
sEntry(2) = "Kurt"
sEntry(3) = "Thomas"
sEntry(4) = "Michael"
sEntry(5) = "David"
sEntry(6) = "Cathy"
sEntry(7) = "Susie"
sEntry(8) = "Edward"

PĜíklad

Poþítadlo: Poþítadlu smyþky se pĤvodnČ pĜiĜadí hodnota vpravo od rovnítka (Zaþátek). Jsou platné jen þíselné
hodnoty. Poþítadlo smyþky se zvyšuje nebo snižuje podle promČnné Krok, než dosáhne promČnné Konec.
Zaþátek: ýíselná promČnná, která urþuje poþáteþní hodnotu poþítadla smyþky.
Konec: ýíselná promČnná urþující koneþnou hodnotu poþítadla smyþky.
Krok: Nastaví hodnotu, o kterou se zvyšuje nebo snižuje poþítadlo smyþky. Pokud není Krok urþen, zvyšuje se
poþítadlo o 1. V tom pĜípadČ musí být Konec vČtší než Zaþátek. Pokud chcete poþítadlo snižovat, musí být Konec
nižší než Zaþátek a krok musí mít zápornou hodnotu.
Smyþka For...Next provádí všechny pĜíkazy ve smyþce po urþený poþet opakování.
PĜi snižování nebo zvyšování poþítadla kontroluje OpenOffice.org Basic, zda již pĜesáhlo koncovou hodnotu.
Jakmile poþítadlo dosáhne nebo pĜekroþí koncovou hodnotu, smyþka automaticky skonþí.
Je možné vkládat do sebe pĜíkazy For...Next. Pokud neurþíte promČnnou následující za Next, automaticky
odkazuje na nejbližší poslední pĜíkaz For.
Pokud urþíte krok 0, pĜíkazy mezi For a Next se opakují neustále.
PĜi snižování þi zvyšování poþítadla kontroluje OpenOffice.org Basic pĜeteþení nebo podteþení. Smyþka skonþí,
když Poþítadlo pĜekroþí Konec (kladný Krok) nebo je nižší než Konec (záporný Krok).
Pro bezpodmíneþné ukonþení smyþky použijte pĜíkaz Exit For. Tento pĜíkaz musí být ve smyþce For...Next. Pro
ukonþovací podmínku je možné použít pĜíkaz If...Then:
For...
pĜíkazy
If Podmínka = True Then Exit For
pĜíkazy
Další
Poznámka: Ve vnoĜených podmínkách For...Next platí, že pokud použijete bezpodmíneþné ukonþení Exit For,
ukonþí se jen jedna smyþka.

PromČnné:

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentĤ.

Urþíte, kolikrát se mají opakovat pĜíkazy mezi For...Next.

Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
sReturn = ChooseMenu(2)
Print sReturn
end sub
Function ChooseMenu(Index As Integer)
ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

PĜíklad:

5 Neplatné volání procedury

Chybové kódy

Index: ýíselný výraz, který urþuje vrácenou hodnotu.
VýbČr: Jakýkoliv výraz, který obsahuje jednu z možných voleb.
Funkce Choose vrátí hodnotu ze seznamu podle hodnoty indexu. Je-li Index = 1, funkce vrátí první hodnotu ze
seznamu, je-li Index = 2, vrátí druhou hodnotu ze seznamu atd.
Je-li hodnota indexu menší než 1 nebo vČtší než poþet výrazĤ v seznamu, vrátí funkce hodnotu Null.
Následují pĜíkaz používá Choose k výbČru ĜetČzce z nČkolika ĜetČzcĤ v nabídce:

Parametry:

Funkce Choose [Runtime]

PĜíkaz For...Next [Runtime]

Sub ExampleCall
Dim sVar As String
sVar = "Office"
Call f_callFun sVar
end Sub
Sub f_callFun (sText as String)
Msgbox sText
end sub

PĜíklad:

Je-li volána procedura, klíþové slovo není povinné. Je-li spuštČna funkce, musí být parametry uzavĜeny v
závorkách. Je-li volána funkce knihovny DLL, musí být nejprve urþena pĜíkazem Declare.

Název: Název procedury, funkce nebo DLL, které chcete zavolat
Parametr: Parametry, které se pĜedají proceduĜe. Typ a þíslo parametrĤ závisí na spouštČném podprogramu.

Parametry:

[Call] Název [Parametr]

Syntaxe:

PĜenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo DLL procedury.

PĜíkaz Call [Runtime]

sEntry(9) = "Christine"
For iCount = 0 To 9
For iCount2 = iCount + 1 To 9
If sEntry(iCount) > sEntry(iCount2) Then
sTemp = sEntry(iCount)
sEntry(iCount) = sEntry(iCount2)
sEntry(iCount2) = sTemp
End If
Next iCount2
Next iCount
For iCount = 0 To 9
Print sEntry(iCount)
Next iCount
End Sub

Sub ExampleWhileWend
Dim stext As String
Dim iRun As Integer
sText ="This is a short text"
iRun = 1
while iRun < Len(sText)
if Mid(sText,iRun,1 )<> " " then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
iRun = iRun + 1
Wend
MsgBox sText,0,"Text encoded"
end sub

PĜíklad:

While Podmínka [PĜíkaz] Wend

Syntaxe:

Zde najdete pĜíkazy, které nepatĜí do žádné jiné kategorie:

Když program narazí na pĜíkaz While, ovČĜí podmínku. Je-li podmínka False, program pokraþuje pĜímo pĜíkazem
následujícím za pĜíkazem Wend. Je-li podmínka True, smyþka se provádí, dokud program nenarazí na Wend a
poté skoþí zpČt na While. Je-li podmínka stále True, smyþka se spustí znovu.
Na rozdíl od pĜíkazu Do...Loop, není možné smyþku While...Wend pĜerušit pomocí Exit. Nikdy neukonþujte smyþku
While...Wend pĜíkazem GoTo. Pokus o takovou akci zpĤsobí chybu.
Smyþka Do...Loop je flexibilnČjší než While...Wend.

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není urþen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k
výchozímu objektu, dokud program nedosáhne pĜíkaz End With.

PĜíkaz With [Runtime]

Vyhodnotí seznam argumentĤ složený z výrazĤ a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s
výrazem, který splní podmínku.

Funkce Switch [Runtime]

Definuje podprogram.

PĜíkaz Sub [Runtime]

Zastaví provádČní programu Basic.

PĜíkaz Stop [Runtime]

Urþuje, že Ĝádek programu je komentáĜ.

PĜíkaz Rem [Runtime]

Definuje podprogram, který lze zavolat z programu a který vrací hodnotu.

PĜíkaz Function [Runtime]

Uvolní DLL, které bylo naþteno pĜíkazem Declare. UvolnČné DLL se automaticky znovu naþte, pokud se zavolá
nČkterá funkce z nČj. Viz také: Declare

Funkce FreeLibrary [Runtime]

Ukonþí Do...Loop, For...Next, funkci nebo proceduru.

PĜíkaz Exit [Runtime]

Ukonþí proceduru nebo blok.

PĜíkaz End [Runtime]

Deklaruje a definuje podprogram v DLL souboru, který chcete spustit z OpenOffice.org Basic.

PĜíkaz Declare [Runtime]

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentĤ.

Funkce Choose [Runtime]

PĜenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo DLL procedury.

PĜíkaz Call [Runtime]

Další pĜíkazy

PĜíkaz While...Wend [Runtime]

PĜíkaz GoSub...Return [Runtime]
Zavolá podprogram, který je urþen návČstím. PĜíkazy následující po názvu se spouští, dokud program nenarazí na
pĜíkaz Return. Poté program pokraþuje pĜíkazem následujícím po pĜíkazu GoSub .

PĜíkaz GoTo [Runtime]
Pokraþuje v provádČní programu v proceduĜe nebo funkci na Ĝádku, který je oznaþen návČstím.

Syntaxe:

On N GoSub NávČstí 1[, NávČstí 2[, NávČstí 3[,...]]]
On ýíselný_výraz GoTo NávČstí1[, NávČstí2[, NávČstí3[,...]]]

Parametry:

ýíselný_výraz: Jakýkoliv þíselný výraz mezi 0 a 255, který urþuje, kde bude program pokraþovat. Je-li þíselný
výraz 0, pĜíkaz se nespustí. Je-li þíselný výraz vČtší než 0, program skoþí na návČstí, které je na daném
poĜadovém místČ (1 = NávČstí1, 2 = NávČstí2...).
NávČstí: Cílový Ĝádek podle struktury GoTo nebo GoSub.

Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
iVar = 2
sVar =""
On iVar GoSub Sub1, Sub2
On iVar GoTo Line1, Line2
Exit Sub
Sub1:
sVar =sVar & " From Sub 1 to" : Return
Sub2:
sVar =sVar & " From Sub 2 to" : Return
Line1:
sVar =sVar & " NávČstí 1" : GoTo Ende
Line2:
sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
MsgBox sVar,0,"On...Gosub"
End Sub

PĜíklad:

Jsou platné konvence pro GoTo nebo GoSub
.

Následující pĜíkazy provádČjí skoky.

PĜejde na jeden ze zadaných ĜádkĤ v programovém kódu, v závislosti na hodnotČ þíselného výrazu.

PĜejde na jeden ze zadaných ĜádkĤ v programovém kódu, v závislosti na hodnotČ þíselného výrazu.

PĜíkaz On...GoSub; pĜíkaz On...GoTo [Runtime]

Skoky

PĜíkaz On...GoSub; pĜíkaz On...GoTo [Runtime]

Sub ExampleGoSub
dim iInputa as Single
dim iInputb as Single
dim iInputc as Single
iInputa = Int(InputBox$ "Zadejte první þíslo: ","NumberInput"))
iInputb = Int(InputBox$ "Zadejte druhé þíslo: ","NumberInput"))
iInputc=iInputa
GoSub SquareRoot
Print "Odmocnina z ";iInputa;" is";iInputc
iInputc=iInputb
GoSub SquareRoot
Print "Odmocnina z ";iInputb;" is";iInputc
Exit Sub
SquareRoot:
iInputc=sqr(iInputc)
Return
End Sub

PĜíklad:

Následující pĜíklad demonstruje použití GoSub a Return. Dvojitým spuštČním þásti programu se vypoþte
odmocnina dvou zadaných þísel.

Pokud program narazí na pĜíkaz Return, kterému nepĜedchází GoSub, OpenOffice.org Basic vrátí
chybovou zprávu. Pomocí Exit Sub nebo Exit Function zajistíte, že program opustí Sub nebo Function
pĜed dosažením pĜíkazu Return.

Sub/Function
blok pĜíkazĤ
NávČstí
blok pĜíkazĤ
GoSub NávČstí
Exit Sub/Function
NávČstí:
blok pĜíkazĤ
Return
End Sub/Function
PĜíkaz GoSub zavolá místní podprogram urþený návČstím. NávČstí musí konþit dvojteþkou (":").

Parametry:

viz Parametry

viz Parametry

PĜíklad:

PĜíkazem GoTo nelze opustit proceduru nebo
funkci.

Sub/Function
blok pĜíkazĤ
NávČstí1
NávČstí2:
blok pĜíkazĤ
Exit Sub
NávČstí1:
blok pĜíkazĤ
GoTo NávČstí2
End Sub/Function
Pomocí pĜíkazu GoTo urþíte, že OpenOffice.org Basic má pokraþovat ve spouštČní programu na dalším místČ v
proceduĜe. Místo musí být urþeno návČstím. NávČstí urþíte názvem, které konþí dvojteþkou (":").

Parametry:

viz Parametry

Syntaxe:

Pokraþuje v provádČní programu v proceduĜe nebo funkci na Ĝádku, který je oznaþen návČstím.

Zavolá podprogram, který je urþen návČstím. PĜíkazy následující po názvu se spouští, dokud program nenarazí na
pĜíkaz Return. Poté program pokraþuje pĜíkazem následujícím po pĜíkazu GoSub .

Syntaxe:

PĜíkaz GoTo [Runtime]

PĜíkaz GoSub...Return [Runtime]

