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Článek navazuje na sérii článků, zabývajících se tématikou programování 

v prostředí softwaru Statistica. Dnes si ukážeme ladění maker.  

 

Z předešlých článků už víme, jak si napsat nebo zaznamenat makro SVB (Statistica Visual Basic) a takové 

makro poté spustit. Vývojové prostředí nabízí řadu dalších ovládacích prvků, které jsou nápomocné 

zejména v případech, kdy spuštění makra skončí chybou. Obvykle se tyto nástroje označující jako „ladící“, 

tedy ty, které nám pomáhají kód vyladit do co nejpoužitelnější podoby.  

Při ladění makra obvykle zpracováváme kód po částech, popřípadě i po jednotlivých řádcích. 

Kontrolujeme stavy (hodnoty) proměnných a vyhodnocujeme, zda průběh odpovídá našim 

předpokladům. Zpracování po částech se taky říká krokování, proto je řada ovládacích prvků takto 

označena. Pojďme si jednotlivé prvky přiblížit. 

 

Krokovat, Přidat kukátko 

Většinu ovládacích prvků pro ladění maker nalezneme v pásu karet, záložce Makro, popřípadě Ladění. 

Záložka Ladění je více rozčleněna, ale nenabízí možnost komentování. Záložka Makro obsahuje navíc i 

odkazy na další užitečné prvky, které při psaní maker využijeme – dalo by se říci, vše v jednom. Je tedy 

vhodnější používat spíše tuto záložku. 

Popíšeme si jednotlivé funkcionality v záložce Makro tak, jak jsou rozděleny po jednotlivých sekcích: 
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Blok: 

Komentář – zakomentuje řádek, na kterém se nachází kurzor. Neudělá nic jiného, než že přidá apostrof 

na začátek řádku. Ten můžeme přidat i ručně. Zakomentovaný řádek je obarvený zeleně a nebude 

zahrnut do zpracování kódu. Obvykle slouží jako komentář pro zlepšení přehlednosti kódu 

Odstranit komentář – odkomentuje řádek, tzn. odstraní apostrof z jeho začátku 

Komentovat/odstranit komentář můžeme i hromadně – stačí tahem myší vybrat více řádků a zmáčknout 

příslušnou volbu.  

 

Ladit: 

(Spustit makro) – spustí zpracování celého makra. Lze též klávesou F5 

(Přerušit / Spustit makro) – pozastaví / obnoví vykonávání makra  

(Stop/Zastavit) – ukončí běh makra 

(Krokovat s vnořením) – postupným výběrem této volby dochází k vykonávání kódu řádek po řádku. 

S vnoření znamená, že ke krokování dochází i ve volaných podprogramech (Sub, Function). Lze i 

postupným mačkáním klávesy F8 

(Krokovat bez vnoření) – postupným výběrem této volby dochází k vykonávání kódu řádek po 

řádku. Nedochází však ke vnoření do volaných podprogramů. Ty jsou zpracování najednou a 

krokování pokračuje na dalším řádku v kódu 

   (Krokovat ven) – tato možnost je dostupná, pokud krokujeme uvnitř podprogramu. Výběrem této 

možnosti se okamžitě vykoná zbytek podprogramu a zpracování pokračuje dalším řádkem od 

místa, kde byl podprogram volán 

(Spustit ke kurzoru) – vykoná část programu a zastaví se na řádku, kde je nastaven kurzor (blikající 

svislá čárka) 

U krokování je ještě třeba poznamenat, že řádky s deklaracemi proměnných jsou přeskočeny – jinak 

řečeno, nelze je krokovat. Pokud je deklarace proměnné chybná, program to pozná ihned a zobrazí 

chybovou hlášku ještě před vykonáním kódu. 

Pokud je makro v běhu, nebo jsme v režimu krokování, můžeme si všimnout okna, které je k dispozici nad 

oknem s kódem. Obsahuje čtyři záložky: 

 

Okamžitě provést – vyhodnotí výraz, přiřadí proměnnou nebo zavolá podprogram. Obecně, v tomto 

okně můžeme zadávat dodatečné příkazy, které se okamžitě provedou 

Kukátko – zobrazí obsah proměnných, funkcí a výrazů. Obvykle zde nahlížíme na hodnoty proměnných 

v okamžiku krokování 
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Zásobník – zobrazí seznam aktuálně zpracovávaných řádek. Pokud je řádků více, obvykle se jedná o 

volání podprogramů, které jsou aktuálně zpracovávány. Kliknutím na daný řádek budeme v kódu makra 

přeneseni na řádek, ze kterého byl podprogram volán. Na příkladu vidíme postupné volání procedury A a 

B. Jelikož A volá B, A stále probíhá, stejně jako B. Jakmile proběhne B, vrátí se ke zpracování A, po jejím 

zpracování pak do Main. 

 

Tato záložka je využitelná spíše u rozsáhlejších maker. 

Nahráno – Seznam aktuálně aktivních maker a načtených modulů. Jelikož můžeme v rámci makra volat 

jiná makra nebo části kódu, zde bychom viděli jejich seznam 

Další ovládací prvky, z nichž některé souvisí s výše popsaným oknem: 

 (Přidat kukátko) – vypíše obsah označené proměnné (nebo té, na které je aktuálně nastavený 

kurzor) v záložce Kukátko 

Do kukátka můžeme zapisovat i ručně, a to včetně funkcí a vlastností tříd, jako na níže uvedeném 

příkladu. Některé hodnoty jsou zakončeny znaky, které reprezentují typ proměnné (&-long, $-string, %-

integer, #-double):  
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 (Rychlé kukátko) - vypíše obsah označené proměnné (nebo té, na které je aktuálně nastavený 

kurzor) v záložce Okamžitě provést. V případě výrazu dojde k jeho vykonání 

 (Přepnout zarážku) – vytvoří zarážku na daném řádku. Při spuštění makra se zpracování zastaví na 

tomto řádku. Zarážek může být v makru více a lze je též přidat myší, kliknutím levým tlačítkem na 

šedou plochu před řádkem. Řádek se zarážkou je zvýrazněn hnědou barvou 

 

(Odstranit všechny zarážky) – odstraní z makra všechny zarážky 

 (Zvolit další příkaz) – zpracování bude pokračovat řádkem, na kterém je nastavený kurzor 

(Zobrazit další příkaz) – zobrazí řádek, který je na pořadu ve zpracování. Pokud listujeme v delším 

kódu, touto volbou budeme přeneseni na aktuální řádek ve zpracování 

 

Závěrem 

Ladící prvky jsou nedílnou součástí vývojových prostředí. Pomáhají nám zorientovat se v kódu, odhalovat 

chyby a nahlížet do stavů proměnných. V případě psaní rozsáhlejších kódu je jejich použití nevyhnutelné a 

jsou tudíž jedním ze základních nástrojů každého programátora. 
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