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Vývojové prostredie 
 

 

 

 

Ako si pripraviť vývojové prostredie 

na vývoj ovládačov a doplnkov do systému OBERON. 
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Inštalácia IDE pre VB.NET projekty 

 

Účtovný systém OBERON – Agenda firmy je programovaný v Basic–u v programovacom prostredí 

Microsoft Visual Studio 2010. Vzory ovládačov (DLL knižníc) a doplnkov sú preto tiež napísané v tomto 

programovacom prostredí a v tomto jazyku. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do 

pripraveného vzoru, ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí a tak 

potrebuje nástroj, pomocou ktorého bude vedieť doplniť chýbajúci programový kód do vzoru a tento 

doplnený vzor skompilovať a vytvoriť ovládače a doplnky. 

 

Na internetových stránkach firmy Microsoft je možné nájsť programovacie prostredie Microsoft 

Visual Studio 2010 Express. Je to verzia, ktorá úplne postačuje na programovanie a vytváranie ovládačov 

a doplnkov do systému OBERON. Je možné si nainštalovať aj čisto len Visual Basic 2010 Express. 

 

 
Obrázok č. 1: Programovacie prostredie Microsoft Visual Studio 2010  

 

Ďalšou alternatívou môže byť aj voľne dostupný nástroj SharpDevelop 4.2, ktorý vie tiež veľmi 

dobre poslúžiť ako editor kódu a zároveň tiež aj ako debuger a kompilátor. Samozrejme nedisponuje 

všetkými vlastnosťami, pomôckami a nástrojmi, ktoré v sebe obsahuje a ponúka Visual Studio. 

 

 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/express-iso
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/express-iso
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-basic-express
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx
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Obrázok č. 2: SharpDevelop is a free IDE for VB.NET projects on Microsoft's .NET platform 

 

 

Inštalácia účtovného systému OBERON – Agenda firmy 
 

Ešte pred samotným programovaním ovládača alebo doplnku je potrebné pripraviť si vývojové 

prostredie, ktorého súčasťou sú aj knižnice objektov obsiahnuté v účtovnom systéme OBERON – Agenda 

firmy. Dôležité je pri inštalácii zachovať prednastavený adresár, do ktorého sa OBERON nainštaluje. 

 

Postup inštalácie : 

1. Stiahnite si do svojho počítača súbor oberon.exe.  
2. Potom spustite inštaláciu, zobrazí sa Sprievodca inštaláciou, ktorý Vás bude sprevádzať inštaláciou 

(umožní Vám určiť ktoré programy chcete inštalovať, ich umiestnenie na pevnom disku a podobne).  
3. V prípade starších operačných systémov ako Windows 7 je nutné nainštalovať .NET Framework 

3.5 SP1. 
 

Do samotných vzorových projektov ovládačov a doplnkov sú vložené knižnice objektov zo systému 

OBERON – Agenda firmy a preto je potrebné mať aktuálne verzie týchto knižníc objektov uložené v adresári 

C:\OBERON\SHARE\SYSTEM. 

 

http://www.exalogic.sk/?p=599&file=100
http://www.exalogic.sk/?p=599&file=418
http://www.exalogic.sk/?p=599&file=418
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Obrázok č. 3: Nainštalované súčasti (knižnice) účtovného systému OBERON – Agenda firmy  

 

 

Zdrojové kódy vzorového projektu 

 

Po nainštalovaní prostredia a knižníc už nič nebráni samotnému programovaniu ovládača alebo 

doplnku. Zdrojové kódy vzorového projektu nájdete na internetových stránkach firmy EXALOGIC.  

 

 
Obrázok č. 4: Vzorový projekt 
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Vo vlastnostiach projektu je potrebné skontrolovať niektoré dôležité nastavenia. V záložke Compile 

treba nastaviť cestu, kam má byť nakopírovaný ovládač alebo doplnok po skompilovaní. V záložke Debug 

zvoliť štartovanie externého programu a nastaviť cestu k programu OBERON. Ďalším dôležitým nastavením 

sú v záložke References referencie na knižnice objektov programu OBERON, ktoré by mali byť súčasťou 

programu OBERON v jeho systémovom adresári. 

 

 
Obrázok č. 5: Nastavenie cesty, kam má byť nakopírovaný skompilovaný ovládač alebo doplnok 

 

 
Obrázok č. 6: Nastavenie cesty k externému programu OBERON 

 

 
Obrázok č. 7: Nastavenie referencií na knižnice objektov programu OBERON 
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Overenie funkčnosti zapísaného kódu ... 

 

 Vzory ovládačov a doplnkov sú vždy naprogramované tak, aby už v okamihu otvorenia projektu 

v programovacom prostredí boli spustiteľné a dokázali nejakým spôsobom komunikovať so systémom 

OBERON. Po spustení OBERON-u a komunikácie s ovládačom alebo doplnkom a volaní jeho funkcií OBERON 

vypisuje na obrazovku informácie o týchto funkciách v podobe „message boxov“, čím je zabezpečená hneď 

v úvode programovania funkčnosť a akási interaktivita medzi programovým kódom a programátorom.  

 


