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En el desenvolupament de codi es fa imprescindible disposar d'algun mecanisme que 
ajudi a l'edició de codi (auto compleció d'instruccions) i faciliti la depuració (punts de 
ruptura, valors de variables,...) i per aconseguir-ho cal utilitzar algun entorn de 
desenvolupament (IDE).

Avui en dia trobem molts IDE amb connectors pel desenvolupament en Python (Eclipse, 
NetBeans, Visual Studio). La utilització, però, de qualsevol d'aquests entorns, no és 
simple i requereix una fase d'aprenentatge. A més, en el nostre cas, cal configurar l'IDE 
per poder executar OpenERP en mode depuració.

Pel lector que tingui pràctica en algun dels IDE que permet desenvolupar en OpenERP és 
altament aconsellable utilitzar l'IDE, però pel lector que no en tingui pràctica, indicarem un 
camí senzill que li permetrà consultar els valors de les variables en temps d'execució:

1. Engegar el servidor OpenERP com a procés i no pas com a servei del sistema 
operatiu.

En cas de Windows, cal aturar el servei, obrir una consola de sistema, situar-se a la 
carpeta on camiOnResideixOpenERP\Server\server i executar el programa 
openerp-server.exe. No tornarà a sortir el prompt del sistema, ja que el servidor 
s'ha posat en execució. Per aturar el procés, caldrà executar CTRL-C o tancar la 
consola de sistema. Per comprovar que s'ha engegat correctament, només cal 
procedir a comprovar la connexió des de client web o GTK.

2. En els punts del cody Python dels mòduls d'OpenERP on es vulgui consultar el 
valor d'alguna variable, només cal utilitzar la instrucció print de Python i el valor 
apareixerà, quan el programa executi la instrucció, en la consola de sistema on 
s'està executant el procés.

Per últim, una drecera molt utilitzada pels programadors en OpenERP. Les modificacions 
de codi Python (fitxers .py) fan necessari reiniciar el servidor i actualitzar el mòdul, mentre 
que les modificacions de codi XML només precisen l'actualització del mòdul. Ambdues 
tasques impliquen un munt de posicionaments i pulsacions de ratolí i tot això ens ho 
podem estalviar si tenim engegat el servidor OpenERP com a procés amb la següent 
sintaxi, que engega el servidor tot actualitzant el mòdul indicat amb el paràmetre -u i a 
l'empresa indicada amb el paràmetre -d:

programaExecutableDelServidor -u mòdul -d empresa


