
OOP Inštalácia prostredí
JAVA

Treba navštíviť nasledovný odkaz, a nainštalovať JAVA 11, podľa verzie
operačného systému (v Návode je ukázaný Windows) -
https://jdk.java.net/java-se-ri/11
Videonávod - https://www.youtube.com/watch?v=49fsMujWP_A (treba ale
myslieť na to, že chceme nainštalovať verziu 11 a nie 14, ako inštaluje
prednášajúci)

Windows: Po stiahnutí treba zip rozbaliť, a priečinok jdk-11 nakopírovať do
cesty C:/Program Files/Java (ak tam priečinok Java nemáte, vytvorte ho)

https://jdk.java.net/java-se-ri/11
https://www.youtube.com/watch?v=49fsMujWP_A


Po nakopírovaní priečinku jdk-11 potrebujeme povedať Windowsu, kde má
Javu hľadať, to spravíme pomocou systémových premenných (Environment
variables), vo vyhľadávaní otvoríme Upraviť systémové premenné prostredia
a v otvorenom okne klikneme na Premenné protredia…



Zvolíme položku Path a klikneme upraviť



Následne sa pozrieme, či už pre danú verziu javy nemáme systémovú cestu, ak
nie, tak klikneme na nový a následne na prehľadávať, a vyberieme cestu kde
sme skopírovali priečinok jdk-11 a k danej ceste klikneme ešte podpriečinok bin
(cestu vidno na obrázku)



Následne si vytvoríme novú systémovú premennú JAVA_HOME



Tejto premennej nastavíme cestu k priečinku jdk-11, následne potvrdím všetky
okná, a mali by sme mať nainštalovanú Javu.
Kontrola: Pre kontrolu, či máme javu správne nainštalovanú, treba otvoriť
príkazový riadok, a po zadaní príkazu java alebo javac by sme mali vidieť help
k danému príkazu

Vo videonávode je ukázaný aj malý príklad, z kompilovaním java súborov cez
príkazový riadok. https://www.youtube.com/watch?v=49fsMujWP_A

https://www.youtube.com/watch?v=49fsMujWP_A


GIT
Otvoríme stránku https://git-scm.com/downloads, a vyberieme si operačný
systém (my si ukážeme Windows)

A klikneme na najnovšiu verziu.

https://git-scm.com/downloads


Pri inštalácii určite treba mať vybratý Git Bash

Pri výbere defaultného editora to nechám na vás, ja som si osobne vybral Nano

Tak isto nechávam za seba rozhodovať git, že sa hlavná vetva (branch) bude
volať master (ak by s tým mal niekto problém , kľudne si zvolte druhú možnosť
a premenujte si ju)



Ďalšie nastavenie nechávam na Recommended

SSH a HTTPS nastavenia tiež nechávam na predvolenom









nasleduje ešte jedna strana kde necháme všetko tak ako nám to predvolene
povoľuje a inštalácia prebehne sama.

Následne na zoznámenie z Gitom je dobré si prečítať nasledujúce stránky
About - https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git
Na tejto stránke si treba hlavne pozriet Basic Git Commands
Gitignore - https://git-scm.com/docs/gitignore
súbor nachádzajúci sa v priečinkoch repozitára, stránka vysvetľuje jeho obsah

Najlepšie je si nastaviť autorizáciu vzdialených repozitárov pomocou SSH
kľúčov, návody sú na nasledujúcich linkoch (pre nastavenie SSH kľúča a a
pracovanie so vzdialenými repozitármi treba mať vytvorený účet na platforme
GitHub, preto by sme vás poprosili aby ste si účet vytvorili pomocou stuba
mailov, a aby ste si nastavili profil s vaším menom a priezviskom, alebo s ais
menom, aby sme vás neskôr pri zadaniach vedeli identifikovať )

https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generat
ing-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent

https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding
-a-new-ssh-key-to-your-github-account

https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git
https://git-scm.com/docs/gitignore
https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent
https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent
https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account
https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account


IDE
Odporúčame používať IntelliJ IDEA ako IDE pre tento predmet, avšak môžete
použiť IDE aké len chcete (iné IDE nájdete na webovej stránke predmetu)
Najprv sa treba registrovať ako študent, aby ste mali zadarmo licenciu k
JetBrains produktom - https://www.jetbrains.com/shop/eform/students

Po úspešnej registrácii následne odporúčam stiahnuť toolbox -
https://www.jetbrains.com/toolbox-app/

Po nainštalovaní Toolboxu ho spustite a nainštalujte IntelliJ IDEA Ultimate

https://www.jetbrains.com/shop/eform/students
https://www.jetbrains.com/toolbox-app/


Po nainštalovaní je možné že budete musieť spustiť IntelliJ IDEU cez menu vo
windowse (aspon mne ju nešlo na klik v toolboxe spustit). Po spustení od vás
bude chcieť importovať nastavenia, pokiaľ ste IntelliJ IDEU ešte nepoužívali,
kľudne dajte možnosť Do not import. Následne sa vám zobrazí okno, cez ktoré
budete musieť potvrdiť svoju identitu. Najjednoduchšie je to cez prihlásenie sa,
po prihlásení treba kliknúť na Activate a môžte okno zavrieť cez tlačidlo Close.


