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Rozhranie a jeho význam 
 

Rozhranie (interface) je bod, v ktorom je vytvorené spojenie medzi dvoma elementami tak, aby 

spolu mohli navzájom pracovať. V tomto našom prípade je rozhranie zoskupenie súvisiacich vlastností a 

metód bez tiel implementovaných do triedy. Implementovaním rozhrania dovolíme triede stať sa viac 

formálnou v poskytovaní určitých činností. Rozhrania definujú akýsi dohovor medzi triedou a okolitým 

svetom. Ak chcete rozhranie použiť, stačí vytvoriť triedu, ktorá ho bude implementovať. Keď z triedy 

implementujúcej rozhranie vytvoríte inštanciu, poskytne telá metód každej z metód deklarovaných v 

rozhraní. Triedu a jej vlastnosti a metódy môžete vložiť do DLL knižnice a tým vznikne Add-in. 

 

Add-in je používaný termín, najmä spoločnosťou Microsoft, pre softvérový nástroj alebo iný 

program, ktorý môže byť pridávaný do primárneho programu. Add-in je doplnok, malý program, ktorý 

pracuje v rámci širšieho aplikačného programu. Add-in má obmedzené funkcie, ale vyžaduje iba obmedzené 

pamäťové zdroje. Doplnky sú tvorené individuálne pre konkrétne programy a inštalované samostatne. 

Potom sa stávajú súčasťou materského programu. Add-in nemožno spustiť samostatne. 

 

 

Rozhranie pre komunikáciu s internetovým obchodom 
 

Driver_eShop_UniversalInterface  

Trieda, ktorá obsahuje univerzálne rozhranie eShop Universal Interface, pomocou ktorého program 

OBERON Center komunikuje s ovládačom už konkrétneho internetového obchodu. Predstavuje metódy pre 

prácu s internetovým obchodom ako export skladových kariet, import objednávok a podobne. 

 

 
Name Description 

 

_OBERON_ApplicationSettings Objekt nastavení systému OBERON, napr. sadzby dane, východzia mena a podobne. 

 

Counters Počítadlá záznamov, chýb, varovaní pri vykonávaní určitej funkcie internetového obchodu. 

 

eShop_Driver_Name Názov internetového obchodu, napr. "Môj internetový obchod". 

 

eShop_IsInitialize Príznak či už bola zavolaná úspešne metóda eShop_Initialize . 

 

eShop_IsOpen Príznak či už bola zavolaná úspešne metóda eShop_Open , t.j. bola vytvorená komunikácia s 

internetovým obchodom a je možné začať s výmenou údajov. 

Tabuľka č. 1: Vlastnosti 

 

 
Name Description 

 Customers_GetFromEShop Načítanie informácií o zákazníkoch z internetového obchodu do systému OBERON.  

 Customers_SetToEShop Zapísanie informácií o zákazníkoch zo systému OBERON do internetového obchodu.  

 eShop_Close Ukončenie komunikácie s internetovým obchodom.  
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 eShop_Configure_Driver Zobrazenie dialógového okna s nastaveniami internetového obchodu. Následné 

uloženie nastavení do XML súboru.  

 eShop_Configure_eShop Používa sa na jednorazový zápis nastavení do internetového obchodu, napr. zápis 

údajov o účtovnej jednotky. Funkcia je volaná z formulára Rozšírené nastavenia 

internetového obchodu.  

 eShop_FunctionSpecial Metóda vyplní požadovaný údaj systémom OBERON z internetového obchodu. 

Špeciálne funkcie ktoré neboli implementované priamo do rozhrania v čase jeho 

vzniku a boli (budú) dodatočne doprogramované.  

 eShop_Info_Read  Vyskladanie a naformátovanie informácií do HTML formátu o ovládači a 

internetovom obchode. Informácie sa zobrazia v nadradenej aplikácii po otestovaní 

komunikácie s internetovým obchodom.  

 eShop_Initialize Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať pri inicializácii ovládača pred 

samotným vytvorením komunikácie s internetovým obchodom. Definovanie 

vlastností alebo tried, priradenie hodnôt vlastnostiam, načítanie nastavení z XML 

súboru.  

 eShop_Open Vytvorenie komunikácie s internetovým obchodom, ak je potrebné aj načítanie 

nastavení z internetového obchodu.  

 eShop_OrdersStatuses_Read  Načítanie zoznamu stavov objednávok definovaných v internetovom obchode.  

 Export_StockCards Export skladových kariet zo systému OBERON do internetového obchodu.  

 Export_StockCards_Finalize  Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať po samotnom exporte skladových 

kariet zo systému OBERON do internetového obchodu.  

 Export_StockCards_Initialize  Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať pri inicializácii exportu skladových 

kariet zo systému OBERON do internetového obchodu pred samotným exportom 

skladových kariet.  

 Import_Order_Record_BeforeComplete  Dokončenie importovania (naplnenie poštovného, balného, ...) jednej objednávky z 

internetového obchodu do systému OBERON.  

 Import_Order_Record_Complete  Potvrdenie importovania jednej objednávky z internetového obchodu do systému 

OBERON.  

 Import_Order_Record_GetInfo Načítanie informácií o importovanej objednávke z internetového obchodu do 

systému OBERON.  

 Import_Order_Record_SetHeader  Načítanie hlavičky jednej objednávky importovanej z internetového obchodu do 

systému OBERON.  

 Import_Order_Record_SetItem Načítanie jednej položky objednávky importovanej z internetového obchodu do 

systému OBERON.  

 Import_Orders_Finalize  Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať po samotnom importe objednávok z 

internetového obchodu do systému OBERON.  

 Import_Orders_Initialize  Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať pri inicializácii importu objednávok z 

internetového obchodu do systému OBERON pred samotným importom 

objednávok.  
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 OrdersState_GetFromEShop Načítanie stavov objednávok z internetového obchodu do systému OBERON.  

 OrdersState_SetToEShop Zapísanie stavov objednávok zo systému OBERON do internetového obchodu.  

Tabuľka č. 2: Metódy 

 

 
Name Description 

 ev_DataFromOBERONNeeded Udalosť, ktorá posiela údaj z internetového obchodu do systému OBERON.  

 ev_StatusBarChange Udalosť, ktorá posiela stav vykonávanej úlohy nadradenej aplikácii. (Zobrazovanie ukazovateľa 

priebehu v programe OBERON Center.) Prostredníctvom tejto udalosti je možné korektne 

prerušit vykonávanie úlohy z nadradenej aplikácie.  

Tabuľka č. 3: Udalosti 

 

 

Referenčná príručka 
 

 Tabuľky uvedené na predchádzajúcich obrázkoch sú ukážkou z referenčnej príručky – elektronickej 

dokumentácie pre univerzálne rozhranie eShop Universal Interface. V príručke sa nachádza podrobný popis 

vlastností, metód, udalostí, vstupných parametrov, návratových hodnôt. 

 Táto referenčná príručka má pomôcť nie len programátorom pri programovaní vlastného ovládača 

k vlastnému internetovému obchodu. 
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