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¡ÒÃæ¡ �ä¢¢ �o¼í ¾ÅÒ´ Debugging   

 

• ¤ÇÒÁ¼í ¾ÅÒ´·Õèe¡í ¢ ึé¹¨Ò¡¡ÒÃe¢ÕÂ¹ª ú ¤íÒÊaè§ 

´a´æ»Å§æÅaeÃÕÂºeÃÕÂ§¨Ò¡ Ë¹a§Êoื Using AVENUE o´Â ESRI 

ã¹ºÒ§¤Ãaé§·ÕèeÃÒµ�o§¡ÒÃæ»Å¤íÒÊaè§ compile ¾ºÇ �ÒÁÕ¢ �o¼i´¾ÅÒ´·Õè¾ºã¹ªu´¤íÒÊaè§·ÕèeÃÒ¾iÁ¾� ÁÕoÂÙ�
ËÅÒÂæºº o´Â·aèÇä»·Õè¾ºä �́æ¡ � 

1. Syntax Errors 

Undefined Variable 

¹aè¹¤ ืo¡ÒÃ·ÕèäÁ�ä �́ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´µaÇæ»Ã¡ �o¹¡ÒÃ¹íÒä»ãª�§Ò¹ ¡ç¨ae¡i´ Error »ÃaeÀ·¹Õée¡i´¢ ึé¹ 

ÊÁÁµiÇ�ÒeÃÒ¾iÁ¾�¢ �o¤ÇÒÁÅ§ã¹ªu´¤íÒÊaè§ á§¹Õé 

 
theInfo = "This SubProgram was created by Supet" 

MsgBox.Info(theInfo,theTitle) 

 

eÁืèoeÃÒ·íÒ¡ÒÃ compile ´Ù  

 

¨a¾ºÇ �Ò¨ae¡í ¢ �o¤ÇÒÁæÊ´§¢ �o¼i´¾ÅÒ´»ÃaeÀ· Undefined Variable 



เรียนรูพื้นฐานการเขียน AVENUE สําหรับ ArcView 3.X : ตรจสอบ Script  

รองศาสตราจารยสุเพชร   จิรขจรกุล     ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ม.ธรรมศาสตร 
ใหใชเพื่อการศึกษาเทาน้ัน  ( ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร) 

2-2 

 

eÃÒ¾ºÇ �Ò¢ �o¼í ¾ÅÒ´¹Õéºo¡ãË �·ÃÒºÇ �ÒµaÇæ»Ã·Õèªืèo theTitle ¹aé¹e»�¹Çaµ¶ u·ÕèäÁ�ÃÙ�¨a¡ ËÃ ืoÂa§äÁ �ä �́
¡íÒË¹´µaÇæ»Ã¹Õéã¹µo¹æÃ¡¡ �o¹·Õè¨a¹íÒÁÒãª � á§¹aé¹Çi¸Õ¡ÒÃæ¡ �ãË �e¾ièÁã¹ºÃÃ·a´º¹Êu´Ç�Ò 

theTitle = "GUI Info"  

¹aè¹¤ ืo¨aä �́æ¿ �Á¢ �oÁÙÅ á§¹Õé 

theTitle = "GUI Info"  

theInfo = "This SubProgram was created by Supet" 

MsgBox.Info(theInfo,theTitle) 

¡ç¨ae»�¹¡ÒÃæ¡ �ä¢¢ �o¼i´¾ÅÒ´æÅ�Ç ¨aä �́¢ �o¤ÇÒÁ á§¹Õé 

 

¨Ò¡¹aé¹ãË�·´Êoºo»Ãæ¡ÃÁo´Â ¡´»u�Á Run 

 

¨aä �́¼ÅÅa¾¸ �·Õè¶Ù¡µ�o§ á§¹Õé 
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ª ืèoµaÇæ»Ã«éíÒ¡aº Class 

¡ÒÃµaé§¤ �ÒµaÇæ»Ãä»ãª�ªืèo«éíÒ¡aº¤íÒÊ§Ç¹äÇ �ã¹ Class ¹aé¹ã¹o»Ãæ¡ÃÁ ArcView ¹aé¹¨aäÁ�o¹ uÒµ 
¨aµ�o§ËÅÕ¡eÅÕèÂ§ ¨Ò¡µaÇoÂ �Ò§·Õè¨a¾º á§¹Õé 

ãË �¾iÁ¾�¢ �o¤ÇÒÁª u´¤íÒÊaè§Å§ã¹ Script window á§¹Õé 

theTitle = "GUI Info"  

View = "Thailand View was shown in ArcView now!" 

MsgBox.Info(View,theTitle) 

 

eÁืèoeÃÒ·íÒ¡ÒÃ compile ´Ù  

 

¨a¾ºÇ �Ò¨ae¡í ¢ �o¤ÇÒÁæÊ´§¢ �o¼i´¾ÅÒ´»ÃaeÀ· ªืèoµaÇæ»ÃµÃ§¡aº¤íÒÊ§Ç¹ã¹ Class 
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Çi¸Õæ¡ �ä¢¤ืoãË �µaé§ª ืèoã¡Å�e¤ÕÂ§¤íÒÊ§Ç¹æµ �Ë�ÒÁ«éíÒ¤íÒÊ§Ç¹ eª �¹ e»ÅÕèÂ¹¨Ò¡ View e»�¹ aView ËÃ ืo 
theView 

theTitle = "GUI Info"  

aView = "Thailand View was shown in ArcView now!" 

MsgBox.Info(aView,theTitle) 

 

  

¨Ò¡¹aé¹ãË�·´Êoºo»Ãæ¡ÃÁo´Â ¡´»u�Á Run 

 

¨aä �́¼ÅÅa¾¸ �·Õè¶Ù¡µ�o§ á§¹Õé 
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2. Runtime Errors 

ã¹¡ÒÃ»ÃaÁÇÅ¼Åªu´¤íÒÊaè§¹aé¹ eÃÒoÒ¨¨aäÁ�¾º¤ÇÒÁ¼í ¾ÅÒ´ã¹¡ÒÃe¢ÕÂ¹o»Ãæ¡ÃÁã¹ª�Ç§¢o§¡ÒÃ
æ»ÅÀÒÉÒ compile æµ �eÃÒ¨aä»¾ºµo¹·ÕèeÃÒãª�¤íÒÊaè§»ÃaÁÇÅ¼Å RUN  

Wrong number or type of parameters 

e»�¹¤ÇÒÁ¼i´¾ÅÒ´ã¹¢³a·ÕèÅืÁãÊ�µaÇæ»Ã parameter ËÃ ืoãÊ�äÁ �¤Ãº  

ãË �¾iÁ¾�ªu´¤íÒÊaè§ á§¹Õé 

theTitle = "GUI Info"  

aView = "Thailand View was shown in ArcView now!" 

MsgBox.Info(aView) 

 

eÁืèoeÃÒ·íÒ¡ÒÃ compile ´Ù  

 

¾ºÇ �ÒäÁ�e¡i´¢ �o¼i´¾ÅÒ´ã¹eÃ ืèo§¢o§ Syntax 

¨Ò¡¹aé¹ãË�·´Êoºo»Ãæ¡ÃÁo´Â ¡´»u�Á Run 

 

¨aä �́¼ÅÅa¾¸ � á§¹Õé 
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« ึè§¿ �o§Ç �Ò¢Ò´µaÇæ»Ãã¹¤íÒÊaè§µaÇæ»Ã·Õè 2 

æÅaÂa§ÁÕ¢ �o¼i´¾ÅÒ´ã¹ÃÙ»æººo ืè¹æ oÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ·ÕèeÃÒ¨aµ�o§¾º 

3. ¡ÒÃæ¡ �ä¢ª ú ¤íÒÊaè§ (Debugging Scripts) 

eÃÒoÒ¨¨aÁÕÇi¸Õã¹¡ÒÃ¤ �¹ËÒ¢ �o¼i´¾ÅÒ´ ËÃ ืoÃÙ»æºº¡ÒÃÊ�§µaÇæ»Ãµ�Ò§æ « ึè§eÃÒÊÒÁÒÃ¶ãª �e¤Ã ืèo§Á ืo
ª�ÇÂã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊoºËÒ¢ �o¼i´¾ÅÒ´¢o§´¤íÒÊaè§·ÕèeÃÒe¢ÕÂ¹ ¡ �o¹·Õè¨a·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁÇÅ¼Å ¶ ึ§æÁ �Ç�Ò
ªu´¤íÒÊaè§·ÕèeÃÒe¢ÕÂ¹oÒ¨¨ae¢ÕÂ¹ä �́oÂ �Ò§¶Ù¡µ�o§¢o§ Syntax æµ�eÃÒoÒ¨¨a¾ºÇ �ÒäÁ�ÊÒÁÒÃ¶»ÃaÁÇÅ¼Å
¢ �oÁÙÅä �́µÒÁ·ÕèeÃÒµ�o§¡ÒÃ  

ã¹ Script Editor ¹aè¹¨aÁÕe¤Ã ืèo§Á ืo¤oื»u�Á Button ª�ÇÂã¹¡ÒÃËÒ¨ u´¼i´¾ÅÒ´¢o§ªu´¤íÒÊaè§ æÅa
eÃÒÊÒÁÒÃ¶eËç¹¡ÒÃÊ�§¤ �Ò¢o§µaÇæ»Ãµ�Ò§æ ä �́ã¹ÃaËÇ�Ò§¢o§¡ÒÃ»ÃaÁÇÅ¼Å ªu´e¤Ã ืèo§Á ืoeËÅ�Ò¹Õéä �́æ¡ � 

Step e¾ืèo·´Êoº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢o§o»Ãæ¡ÃÁ·ÕÅaºÃÃ·a´¤íÒÊaè§ 

Toggle Breakpoint e¾ืèoµaé§¨ u´ËÂu´ÊíÒËÃaº¡ÒÃ Run ¤íÒÊaè§e¾ืèoÃoÊaè§µ�oä» eËÁืo¹ pause 

Examine Variable e¾ืèo·´ÊoºµaÇæ»Ã·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ªu´¤íÒÊaè§ ·aé§æºº Local æÅa Global 

Çi¸Õ¡ÒÃãª �§Ò¹§�ÒÂæ á§¹Õé 

ÊÁÁµi¾iÁ¾�¤íÒÊaè§ 

theTitle = "GUI Info"  

theInfo = "This SubProgram was created by Supet" 

MsgBox.Info(theInfo,theTitle) 
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¨Ò¡¹aé¹eÃÒoÂÒ¡¨aµÃÇ¨Êoº¢ �o¼i´¾ÅÒ´¡ �o¹·íÒ¡ÒÃ COMPILE æÅa RUN ãË �eÅืo¡ä»·Õèe¤Ã ืèo§Á ืo  

Step o´ÂãË�¤Åi¡ »ÃaÁÒ³ 3 ¤Ãaé§ ¨aä �́¼Å á§ÃÙ» 

 

¨Ò¡¹aé¹ãË�¡´»u�Á  

Examine Variable e¾ืèo Ù́µaÇæ»Ãµ�Ò§æ Ç �ÒÁÕ¡ÒÃÊ �§¤ �ÒæÅ�Ç 

 

eÃÒ¡´»u�Á OK e¾ืèooo¡¨Ò¡ window æÅ�Çä»¡´»u�Á step oÕ¡µ�oe¹ืèo§¨¹¤Ãº eÃÒÊÒÁÒÃ¶e¢ �ÒÁÒ Ù́
µaÇæ»Ãä �́ á§¢ �Ò§µ�¹ 

 


