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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

CSV Comma-separated values, hodnoty oddelené čiarkami. Jednoduchý súborový formát 
určený pre výmenu dát. 

C/C++ Programovací jazyk. 

GUI Graphical user interface, grafické uživateľské rozhranie. 

POSIX Portable Operating System Interface, štandard, ktorého úlohou bolo vytvoriť jednotné 
rozhranie a zaistiť tak prenositeľnosť.  

Qt Framework určený na vytváranie grafických rozhraní napísaný v C/C++.  

MINGW Minimalist GNU for Windows, vývojová sada na vývoj natívnych aplikácií vo 
Windows. 

MSVC Microsoft Visual C++, integrované vývojové prostredie na vývoj a ladenie C/C++ 
aplikácií vo Windows.  
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1. Úvod 

Táto diplomová práca nadväzuje na bakalárske  práce  Martina Vlčka[1] a Michala F]se[2], ktorá 

pojednáva o vytvorení simulátora prepojených počítačov, ktoré softwarovo nahradzujú fyzické 

prepojenie počítačov virtuálnym portom. Tento simulátor má byť pomocným nástrojom pre výuku 

v predmete ůrchitektúra počítačov, ktorý je vyučovaný na fakulte elektrotechniky  a informatiky  

pre študentov druhého ročníku bakalárskeho štúdia. 

Táto práca sa bude zaoberať návrhom grafického užívateľského rozhrania, ktoré bude 
následne poskytovať vizualizáciu virtuálnej komunikácie. Priebeh komunikácie bude 

zaznamenávaný do grafu a preto bude jednoduchšie pre študenta pochopiť, ako táto komunikácia 

prebiehala v čase.  

Pre začatie samotnej implementácie bude však najprv nutné zhodnotiť aktuálny stav 
aplikácie a zvážiť ako stavajúcu aplikáciu zmeniť poprípade nahradiť grafické rozhranie tak,  aby 
toto v čo najmenšej miere zasahovalo do jadra tejto aplikácie a nebolo jeho súčasťou. 

Dôležitým faktorom pri tomto výbere bude grafická knižnica, ktorá bude mať priamy vplyv 

na neskoršiu portáciu aplikácie do prostredia systému Windows. V prípade úplného nahradenia 

stávajúcej knižnice bude aplikácia implementovaná najprv v prostredí Linuxu a následne po 

úspešnej implementácií rozhrania bude vykonaná portácia. Samozrejme paralelný priebeh 

niektorých úloh nie je vylúčený a môže byť následne využitý ako spätná kontrola v prípadoch 

nefunkčnosti programu. 

Záverom bude zhrnutie, ktoré  vypovie o celkovom splnení zadania diplomovej práce ako aj 

o funkčnosti aplikácie a jej otestovaní. 
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2. Oboznámenie so stávajúcou implementáciou 

Pri oboznamovaní sa implementácie bolo dôležité pochopiť ako vlastne samotná aplikácia ma 

pracovať a čo by mala zobrazovať. Preto bolo dôležité prečítať si  bakalárske práce oboch 
študentov. Samozrejme, že nutnosť prečítania prací nebola nevyhnutná  a stačilo nájsť tie časti, kde 

sa priamo rozoberala problematika paralelnej komunikácie, alebo už samotného zobrazovania 
a spojenia jadra tejto aplikácie a užívateľského rozhrania. 

ůko to už býva a nebolo tomu výnimkou ani v tomto prípade,  je lepšie raz vidieť ako stokrát 
čítať. Preto bola stávajúca aplikácia skompilovaná a spustená na Linuxe, aby bolo jasné koľko vecí 
je vo funkčnom stave, a hlavne ako táto funguje respektíve získať bližšiu predstavu o tom, o čo 
vlastne ide.   

Po úspešnom spustení stávajúceho programu prišlo na rad skúmanie kódu a súvislostí, ktoré 

sa skrývajú za behom tejto aplikácie. Podrobnejšie informácie ohľadom stávajúcej implementácie 
budú spomenuté v @alšom texte. 
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2.1. Zdrojové kódy virtuálneho portu 

ůplikáciu bolo vhodné začať skúmať od jej jadra a postupne sa dostať ku grafickej časti, ktorá 
bude rozobratá v @alšej kapitole. Samotná aplikácia, ktorá reprezentuje virtuálny port pozostávala 

týchto  častí (obr. 1: graficky znázorňuje prepojenie vlákien socketmi):  

 vp – vstupný bod aplikácie s funkciou main. Tu sa inicializujú všetky vlákna a vytvárajú 

sockety na komunikáciu. 

 časovač – implementácia, ktorá má za úlohu počítať čas medzi klientmi, ke@ spolu 
komunikujú, tak aby došlo k ich synchronizácii.  

 vlakno1 – obslužná časť implementácie, ktorá komunikuje s pripojeným klientom 

a časovačom podľa potreby respektíve implementácie. 

 

Obr. 1: Schéma virtuálneho portu[2] 

Čo sa týkalo porovnania počiatočnej implementácie bez grafického rozhrania vzhľadom ku 
stávajúcej implementácií bolo v celku dosť zrejmé z kódu, že grafické rozhranie je „nadrôtované“  
do jadra aplikácie a teda nebude také jednoduché v prípade potreby robiť zmeny tak,  aby s istotou 

bolo možné povedať že sa to nedotkne jadra programu. Jednotlivé časti, z ktorých sa jadro skladalo 

pri spustení vytvorili jednotlivé vlákna, teda len časovač a vlakno1, pretože vp je v podstate proces 

vytvárajúci jednotlivé vlákna. Vzhľadom na takúto štruktúru bolo použitých veľa globálnych 
premenných, ktoré boli zdieľané jednotlivými inštanciami vlákien.  

Dá sa teda povedať, že po code-review bolo zrejmé odlišovanie jednotlivých časti aplikácie 

zložité. To bolo neskôr zahrnuté aj v rozhodovaní ako pokračovať(nepokračovať) v aktuálnej 

implementácií aktuálnej aplikácie. Nebolo jednoduché orientovať sa v takomto kóde a s určitosťou 
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sa dá povedať, že aj pri odladzovaní by bol tento problém markantný. ?alšou nepríjemnou časťou  
bolo používanie českých komentárov a názvov premenných ako aj vypisovaných textov  pri 

logovaní v ladiacom móde. Pretože išlo o prepísanie, len častí kódu a komentárov bolo tak učinené 
počas implementácie.  

2.2. Stavajúce grafické rozhranie 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole kódová a samozrejme následná binárna závislosť 
odvíjajúca sa od používania grafickej časti v jadre viedla k tomu, že samotné jadro aplikácie bolo 

potom závislé aj na GTK+ knižnici. 

Nič vážne pokiaľ ide o písanie takejto malej aplikácie, ale v prípade, že by knižnica mala byť 
nahradená inou bolo by nutné hľadať volania grafického rozhrania aj v jadre tohto kódu.  

Po preskúmaní tejto časti bolo zrejmé, že objektový prístup, ktorý GTK+ umožňuje zvolený 
bol, čo grafické rozhranie aplikácie respektíve jeho kód robilo kompaktnejším. Ako aj 

v predchádzajúcej časti ani v tejto sa samotné napojenie grafického rozhrania nevyhlo globálnym 

premenným. Toto je pri odladzovaní programu taktiež nešťastné riešenie. Prístup k takýmto 

premenným vo vláknovej aplikácií je vhodné riešiť  semaformi ak to daná implementácia vyžaduje.  

2.3. Zdrojový kód aplikácie klienta 

Klient reprezentuje klasický konzolový typ aplikácie, ktorá sa pripája prostredníctvom 

implementovaných socketových pripojení na aplikáciu virtuálneho portu. V podstate ide o časť, 
kde sa bude očakávať vlastná implementácia študentov. To znamená pre samotnú implementáciu 
klienta asi toľko, že komunikácia s virtuálnym portom by mala byť pre študenta neviditeľná. 
Z pohľadu implementácie je toto dostačujúce.  

Obaja klienti sú kopijami jeden druhého. Ide hlavne o kópie kódu spoločných funkcií, ako 
napríklad lpt_init() a initterm(). V tomto prípade je toto riešenie dostačujúce a na testovanie 

vyhovujúce. Nie je však ideálne riešenie nakoľko rovnaké časti kódu môžu byť vyňaté 
a umiestnené  niekam odkiaľ na ne budú mať dosah obaja klienti. V budúcnosti, ke@ toto bude 
používané študentmi to bude vhodnejší prístup.  
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3. Analýza a možnosti napojenia GUI 

Po predchádzajúcich analýzach kódu by bolo najvhodnejšie urobiť  nejaký druh rozhrania medzi 
obe navzájom oddelené časti. Preto bolo vhodné vytvoriť moduly, u ktorých by bolo jasne dané, či 
patria k užívateľskému rozhraniu, jadru alebo je to časť (nazvime ju rozhraním) umožňujúca 

komunikáciu medzi oboma časťami bez toho, aby medzi nimi bola priama závislosť.  

Plánom teda bolo, že aplikácia bude pozostávať z troch častí kde jedna z nich bude 

rozhraním a „prostredníkom“ počas komunikácie. Čo však bolo treba brať do úvahy bolo to, že 
aplikácia je multi-vláknová. Problematickým sa stal návrh rozhrania, ktoré malo slúžiť na prenos 
správ medzi jadrom a grafickým rozhraním. Pretože si každá táto časť vytvára svoje vlastné vlákno 

stačilo preniesť dáta do grafického rozhrania, ktoré by už s nimi naložilo podľa svojej potreby bez 
toho aby tým spomaľovalo respektíve ovplyvňovalo jadro aplikácie.  

Zámerom bolo preniesť respektíve vybrať tie časti, ktoré boli potrebné v grafickom rozhraní 

a implementovať ich len v tejto časti. Tým bolo zaručené, že z jadra aplikácie sa dáta len prenesú 

do grafickej časti a tá s nimi naloží ako bude potrebné. Pretože bolo jadro tejto aplikácie napísané 
v C notácií bolo vhodné toto dodržať, ale na samotné grafické rozhranie použiť objektový prístup.  

To znamenalo, že v určitej časti implementácie sa z funkcií budú predávať objekty a grafické 

rozhranie bude pracovať už len s objektmi.  

3.1. Vlákna a zdieľanie pamäte 

Prečo písať o vláknach a ich zdieľanej pamäti. Je to z jedného prostého dôvodu a síce, že namiesto 
metód používaných na medzi vláknovú(medzi procesovú) ako pipe alebo sockety môže byť použitý 
prístup s objektmi respektíve časťami programu, na ktoré budú mať prístup všetky vlákna. 
Z obrázku (obr. 2:) sú to objekty UiCoreInterfaceSingleton a UiCoreInterface. Každé vlákno bude 
mať teda referenciu na objekt, ktorý bude použitý na ich vzájomnú komunikáciu. 
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Obr. 3: Schéma napojenia GUI s virtuálnym portom  
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4. Zmeny v štruktúre projektu 

V kapitole 3. bolo už naznačené akým smerom sa bude napojenie grafického rozhrania a jadra 

uberať. Pre uľahčenie práce a postupné rozčlenenie častí bude projekt rozdelený na moduly, ktoré 

po konečnom zostavení vytvoria spustiteľnú aplikáciu. 

Pretože zostavovanie a kompilovanie zdrojových kódov aplikácie bude musieť byť 
realizovateľné na operačnom systéme Windows ale aj Linux bude nutné vybrať nejaký zostavovací 

nástroj, ktorý tuto možnosť ponúka. 

V kapitole 5 pri výbere grafickej knižnice bude spomenutý jej presný typ. Momentálne 
presnejšia špecifikácia knižnice ešte nie je nutná avšak dá sa prezradiť, že ako zostavovací nástroj 

bude použitý QMake. Pre tých, čo s ním už pracovali je jasné, že budú vedieť aká knižnica 
v kapitole 5 bude zvolená. ůle aby nebolo povedané viac vráťme sa k samotnému  zostavovaciemu 

nástroju hne@ v @alšej kapitole. 

4.1. Zostavovací nástroj projektu 

Pretože ide o zostavovanie aplikácie skladajúcej sa z modulov, ktorých počet podľa predpokladov 
neprekročí číslo tri, ide hlavne o modulárnosť, bude použitý zostavovací nástroj QMake [7]. Tento 

je integrovaný do prostredia QtCreator a práca s ním je pomerne jednoduchá a priama.  

Zostavovanie týmto nástrojom pozostáva z dvoch hlavných častí, ke@ každý súbor 
s príponou pro(pri) vytvorí make súbor. Ten je následne spúšťaný samotným nástrojom make 
poprípade iným, ktorý taktiež dokáže zostavovať projekty C/C++. Súbory s príponou pro/pri slúžia, 

ako projektové properties používané nástrojom QMake. Obsahujú nastavenia celého projektu 
(modulu), tak aby tento mohol podľa nich generovať makefile (make súbor).  

V predchádzajúcom odstavci bolo spomenuté, že môže byť použitý aj iný zostavovací 
nastroj po tom, čo skončí generovanie samotného make súboru. Ide o to, že napríklad v operačnom 
systéme Windows je pre zostavovanie možné použiť zostavovací nástroj podľa toho, aké prostredie 
pre vývoj je použité. Z tohto dôvodu je na nasledujúcom odkaze [3] spomenutý jeden z nich. 

Konkrétne ide o zostavovací nástroj jom. Tento nástroj je vlastnou implementáciou Qt. Pri použití 
vývojovej platformy používajúcej časti VisualStudia  ide o jeho hlavný zastavovací nástroj. 

Samozrejmosťou je jednoduchý a priamy prístup v prípade podmieneného zostavovania 

podľa toho na akej platforme sa tento nástroj spustí. Prostredie QtCreator použité ako hlavné IDE 
v tomto projekte priamo podporuje QMake a podľa pro súborov vykresľuje celú štruktúru, čo je pre 

predstavu a prácu nesporné uľahčenie. 
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4.2. Rozdelenie na moduly 

Pri preskúmaní aktuálneho stavu aplikácie, ktorá obsahuje len samotné jadro bolo dôležité zvážiť v 
akej miere bude táto časť zviazaná s grafickou. Pri určitom stupni by sa kód aplikácie mohol stať 
neprehľadným, čo by mohlo neskôr spôsobiť komplikácie pri ladení a hľadaní problémov. Pri 
návrhu boli tieto aspekty brané do úvahy a aplikácia bola z tohto dôvodu rozdelená na moduly. 

ůkousi základnou časťou sa teda stala už avizovaná existujúca aplikácia, ku ktorej ešte 
pribudli moduly pre grafické rozhranie a modul, ktorý slúži ako rozhranie medzi oboma časťami. 
Klientske aplikácie, ktoré sa budú k tejto aplikácií pripájať boli umiestnené takisto do vlastných 
modulov. 

4.2.1. Popis modulov 

V tejto kapitole budú popísané jednotlivé moduly a ukázané jednotlivé konfigurácie pre nástroj 

QMake, ako aj bližší pohľad na súborovú štruktúru projektu. 

Preto aby všetky moduly zdieľali nastavenia, ktoré sú pre ne spoločné bol použitý súbor 
Diplomka_share_paths.pri, ktorý sa vkladá do každého modulu tak aby spoločné správanie naprieč 
celým zostavovaním bolo na jednom mieste.  

1. windows {    
2. #Windows specific build properties    
3.     win32-msvc2010 {    
4.         COMPILER_CHAIN_NAME = _MSVC    
5.     }    
6.    
7.     win32-g++ {    
8.         COMPILER_CHAIN_NAME = _MINGW    
9.     }    
10.     CONFIG(release, debug|release){    
11.         DESTDIR = $$SUPER_DIR/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
12.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/object    
13.         MOC_DIR = $$SUPER_DIR/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/moc    
14.         RCC_DIR = $$SUPER_DIR/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/rcc    
15.         UI_DIR = $$SUPER_DIR/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/ui    
16.         LIBS += -L$$SUPER_DIR/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
17.     } else {    
18.         DESTDIR = $$SUPER_DIR/debug_win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
19.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/debug_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/object    
20.         MOC_DIR = $$SUPER_DIR/debug_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/moc    
21.         RCC_DIR = $$SUPER_DIR/debug_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/rcc    
22.         UI_DIR = $$SUPER_DIR/debug_win$$COMPILER_CHAIN_NAME/ui    
23.         LIBS += -L$$SUPER_DIR/debug_win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
24.     }    
25.     MAKEFILE = Makefile_Win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
26. } else {    
27. #Linux specific build properties    
28.     contains(QMAKE_HOST.arch, x86_64){    
29.             COMPILER_CHAIN_NAME = _64bit    
30.     }    
31.    
32.     contains(QMAKE_HOST.arch, i386){    
33.         COMPILER_CHAIN_NAME =    
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34.     }    
35.    
36.     CONFIG(release, debug|release){    
37.         DESTDIR = $$SUPER_DIR/release$$COMPILER_CHAIN_NAME    
38.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/release$$COMPILER_CHAIN_NAME/object    
39.         MOC_DIR = $$SUPER_DIR/release$$COMPILER_CHAIN_NAME/moc    
40.         RCC_DIR = $$SUPER_DIR/release$$COMPILER_CHAIN_NAME/rcc    
41.         UI_DIR = $$SUPER_DIR/release$$COMPILER_CHAIN_NAME/ui    
42.         LIBS += -L$$SUPER_DIR$$COMPILER_CHAIN_NAME/release    
43.     } else {    
44.         DESTDIR = $$SUPER_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME    
45.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME/object    
46.         MOC_DIR = $$SUPER_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME/moc    
47.         RCC_DIR = $$SUPER_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME/rcc    
48.         UI_DIR = $$SUPER_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME/ui    
49.         LIBS += -L$$SUPER_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME    
50.     }    
51.     MAKEFILE = Makefile_Linux$$COMPILER_CHAIN_NAME    
52. }   

Výpis kódu 1: Pri súbor používaný vo všetkých moduloch virtuálneho portu 

Tento súbor vznikol za účelom oddelenia zostavení na operačnom systéme Windows a Linux 

tak, aby vznikali pre zostavenia na rozdielnych operačných systémoch oddelene priečinky, čo 
zabezpečí že sa objektové súbory nebudú prepisovať navzájom. Týmto spôsobom dôjde k tomu že 
po zostavení napríklad na operačnom systéme Windows bude možné aplikáciu stále používať aj na 

Linuxe bez nutnosti znovu zostavenia(všimnite si hlavne podmienene zostavenie, ktoré je vo 
výpise výpis kódu 1: označené žltou a červenou farbou). 

Vytvorené moduly: 

 Modul jadra (Diplomka_core)  

Jadro aplikácie je napísané neobjektovo pretože nebolo nutné použiť objektový prístup. 
Budú na ňom urobené len úpravy, ktoré sa týkajú podmieneného kompilovania.  

 Modul zdieľaných častí (Diplomka_share)  

Podstatná časť je používaná ako jadrom tak aj grafickým rozhraním na čo slúžia objekty. Je 
zrejmé, že táto časť je tak trochu hybridná a mieša sa tu prístup objektového a neobjektového 

programovania . 

 Modul grafického rozhrania (Diplomka_Ui)  

Grafické rozhranie bude rozobraté v kapitole 6. nakoľko je predmetom tejto práce. 
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 Modul klientskej časti (Diplomka_klient) 

Tento „modul“ je vlastne samostatne stojacím projektom. Skladá z @alších dvoch častí, ktoré 
sú určené na komunikáciu s aplikáciou virtuálneho portu. Je taktiež zložený z modulov, 

pretože všetky zdieľané časti sa nachádzajú v jednom a z neho sú potom následne použité 
časti potrebné pre implementáciu klientskych častí. Samotní klienti, lepšie povedané ich 
zdrojové kódy sú v osobitných častiach a slúžia len na testovanie a demonštráciu ako 
používať spoločný modul. Títo klienti môžu byť implementovaný v akomkoľvek editore.  

Pretože ide o multimodulový projekt je jasné, že jednotlivé moduly by nebolo možné 
postaviť do úplnej aplikácie bez použitia rodičovského projektu. Tento je nastavený tak, aby 
jednotlivé moduly zostavoval v zadanom poradí. Tým je zaistené, že moduly, ktoré sú iba 
knižnicami budú zostavené skôr a nedôjde tak k problémom pri zostavovaní.   

 

1. TARGET = Diplomka    
2. TEMPLATE = subdirs    
3. CONFIG +=ordered    
4. win32-msvc2010 {    
5.     COMPILER_CHAIN_NAME = _MSVC    
6. }      
7.    
8. win32-g++ {    
9.     COMPILER_CHAIN_NAME = _MINGW    
10. }    
11.    
12. MAKEFILE = Makefile_Win$$COMPILER_CHA

IN_NAME    
13.    
14. SUBDIRS = \    
15.     ../../Diplomka_share \    
16.     ../../Diplomka_Ui \    
17.     ../../Diplomka_core \ 

 

Výpis kódu 2: Pro súbor projektu virtuálneho portu 

 

Obr. 4: Okno so štruktúrou modulu (QtCreator) 

4.2.2. Konečné zostavenie aplikácie 

Pretože po každej činnosti rozdelenia na jednotlivé logické celky dochádza k ich opätovnému 

spojeniu do aplikácie, ktorá má za úlohu simulovať paralelný port. Dochádza k tomu za pomoci 

zastavovacích nástrojov spomenutých už v predchádzajúcich kapitolách. 

Pretože nástroj QMake dovoľuje zostavovať aplikáciu bez väčších problémov vo Windows, 
alebo Linux a pri tom je jeho konfigurácia približne rovnaká(odlišnosti len minimálne). Samotné 

zostavovanie teda prebieha v opozícii oného rozdelenia, ale podľa presne zadaných nastavení ktoré 
v konečnej fáze vedú k spustiteľnej aplikácii.  Ako vlastne vypadá toto zostavovanie bude zrejme 

práve teraz.  
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Z dôvodu vzniku modulov pri zostavovaní k nim prislúchajú statické knižnice, ktoré sa 
nakoniec prilinkujú k výslednej aplikácií. Ke@že nejde o mená knižníc zodpovedajúcich modulom 

je ich príslušnosť k sebe uvedená v nasledujúcom zozname. 

 Modul zdieľaných častí - diplshare 

 Modul grafického rozhrania - Diplomka_Ui 

 Klienti (zdieľaná časť) - Diplomka_klient_share 

QMake odtieňuje programátora od toho aké menné konvencie týkajúce sa knižníc sú 
potrebné. Tieto veci sú riešené vnútorne pri zostavovaní projektu. ůby modul, ktorý ma byť 
poskytnutý ako knižnica musí o tomto zostavovací nástroj vedieť. Táto informácia je nastavená 

v pro súbore odpovedajúcom module. Nastavenie je zrejmé z nasledujúcich obrázkov.  

 

1. SUPER_DIR = ../Diplomka    
2. include( $$SUPER_DIR/Project_share_reso

urce_paths/Diplomka_share_paths.pri)    
3.    
4. TARGET = Diplomka_Ui    
5. TEMPLATE = lib    
6. CONFIG += staticlib    
7. CONFIG -= shared    
8.    
9. INCLUDEPATH += $$PWD/..    
10.    
11. SOURCES +=\    
12.     gui.cpp \    
13.     mainwindow.cpp \    
14.     computergraphicsview.cpp \    
15.     graphwindow.cpp \    
16.     SaveDialog.ui \    
17.     AboutDialog.ui \    
18.     PreferencesDialog.ui  

 

Výpis kódu 3: Pro súbor modulu GUI 

 

1. SUPER_DIR = ../Diplomka    
2. include( $$SUPER_DIR/Project_share_reso

urce_paths/Diplomka_share_paths.pri)    
3.    
4. TARGET = Diplomka_App    
5. TEMPLATE = app    
6. CONFIG += qt    
7. LIBS += -ldiplshare -lDiplomka_Ui -

lqt4j_diplomka    
8.    
9. windows {    
10.     LIBS += -lws2_32    
11. }    
12.    
13. unix {    
14.     LIBS += -lpthread    
15. }    
16.    

 

Výpis kódu 4: Pro súbor modulu aplikácie virtuálneho portu 

   

Z prvého výpisu (výpis kódu 3:) je zrejmé, že grafické rozhranie bude vytvorené ako statická 
knižnica (žltý text, riadok 5,6). V druhom výpise (výpis kódu 4:) je potom táto knižnica použitá 
respektíve všetky, ktoré tvoria samostatné moduly (žltý text, riadok 7). Sú taktiež linkované aj 
knižnice operačného systému. V tomto prípade ide o podmienené linkovanie vzhľadom na 
operačný systém, na ktorom prebieha kompilovanie a následne zlinkovanie linkerom. Tiež si 
môžeme všimnúť aj použité zdrojové a hlavičkové súbory. Tie QtCreator interpretuje do 
prehľadnej formy v projektovom okne, čo je možné vidieť na obrázku (obr. 4:) a výpise (výpis 

kódu 2:). 
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4.3. Zostavovanie aplikácie bez QMake 

QMake generuje make súbory, ktoré sú potom spracovávané zastavovacím nástrojom make alebo 

podobným. Môže to byť každý, ktorý ma podobnú alebo rovnakú štruktúru volania a vykonávania 

ako samotný make. Potom sa samotná závislosť zostavovania a kompilovania, ktoré je vykonané 

v prvej fáze, môže stať problematickou.  

Ide hlavne o prostredie Windows, kde pri použití vývojovej platformy ako MINGW je 

použitý iný kompilátor oproti platforme založenej na MCVS. To znamená, že pri kompilovaní je 
treba mať nastavené premenné prostredia tak aby kompilátor bol schopný vhodne skompilovať 
zdrojové súbory. Týmto je naznačené, že použiť MINGW platformu s iným kompilátorom je 

možné ale môže to spôsobiť komplikácie. To isté platí samozrejme aj v opačnom prípade. Čo sa 
týka kompilovania a zostavovania na operačnom systéme Linux je toto pomerne priamočiare 
pretože nie je nutnosť inštalovať vývojovú platformu. 

Pre prípad, že aplikácia bude musieť byť kompilovaná a zostavovaná bez QMake a použitia 
QtCreator boli vytvorené jednotlivé make súbory vzhľadom na to aký kompilátor respektíve SDK 

bude použité. Pretože aplikáciu je možné kompilovať aj so 64 bitovým kompilátorom bolo toto 
riešenie taktiež zahrnuté. Nasledujúci zoznam ukazuje použitie jednotlivých make súborov: 

 Makefile_Linux – je použitý v prípade použitia kompilátora pre 32 bitové preklady 

 Makefile_Linux_64bit – je použitý v prípade použitia kompilátora pre 64 bitové preklady 

 Makefile_Win_MINGW – je použitý v prípade použitia kompilátora mingw32-g++ 

 Makefile_Win_MSVC – je použitý v prípade použitia kompilátora cl z VisualStudia  

Pretože bude nutné umožniť zostavenie projektu aj bez použitia Qt boli napísané skripty pre 
Windows samozrejme Linux, tak aby po ich spustení došlo k zostaveniu celej aplikácie. Vzhľadom 
na podmienené kompilovanie a zostavovanie boli navrhnuté skripty , tak aby umožňovali 
kompiláciu a zostavenie pod obomi platformami. 
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5. Výber grafickej knižnice 

Na implementáciu aktuálnej grafickej časti bol použitý framework GTK+. V prípade novej 

implementácie bol zvažovaný nový framework. Jednalo sa konkrétne o Qt. 

 O výhodách a nevýhodách jednotlivých frameworkov nemá význam viesť polemiku. 
Nakoľko to nie je ani predmetom tejto práce.  Vzhľadom na predchádzajúce  znalosti a dobré 

skúsenosti s Qt, problémoch orientácie v kóde, tesnej väzby medzi grafickým rozhraním a jadrom 

(spomenuté v predchádzajúcich kapitolách) bolo rozhodnuté, že bude použitý Qt framework. 

Možnosťou, ktorú tento framework poskytuje je aj priama podpora v QtCreator, kde je 

potom jednoduché vytvárať grafické rozhrania. V prípade, že sa nedá niečo vyklikať je možné to 
dopísať ručne v kóde. 

Čo sa týka samotnej verzie a podpory Qt situácia sa zmenila a posledné SDK vydané vo 

verzií 4.8.1 je posledné bez nutnosti zakúpenia licencie. Najnovšia verzia Qt však už je pod záštitou 
novej organizácie a tak sa zmenili aj pravidlá. Qt 5.0 SDK sa môže používať v tridsaťdňovej 
skúšobnej dobe potom už len za poplatok. Bližšie informácie sú na stránkach [4]. 

5.1. Niečo málo o Qt 

Posledná nekomerčná verzia (4.8) tohto frameworku je k stiahnutiu na nasledujúcej stránke[4]. 

Pretože ide o multiplatformový framework je na výber z knižníc, ktoré poskytuje podľa 
používaného operačného systému. V@aka tomu je potom aplikácia napísaná v Qt (logo na obrázku 

obr. 5:) spustiteľná na všetkých dostupných operačných systémoch, pre ktoré sú poskytnuté 
knižnice umožňujúce Qt volať funkcie operačného systému definované v jeho API. 

Čo sa týka vlastného paradigma Qt dodržuje tento striktne objektovo orientovaný prístup 
C++. Samotné vykresľovacie jadro sa taktiež teší veľkej obľube a pozornosti. Spolu s @alšími 
časťami a prídavnými knižnicami ako web-kit, opengl a vlastnou implementáciou POSIX je preto 

Qt populárne a bolo použité napríklad firmou ůutodesk, v Google Earth, KDE, ůdobePhotoshop 
Album a internetovým prehliadačom Opera. Netreba zabudnúť ani na možnosť multiplatformového 
prístupu umožňujúceho jednoduché kompilovanie na Windows (logo na obrázku obr. 7:) a Ubuntu 

(logo na obrázku obr. 6:), čo bol vlastne jeden z dôvodov výberu tohto frameworku. 

Veľkou úsporou času je aj používanie samotného QMake ako zostavovacieho nástroje. 
V@aka jeho jednoduchej konfigurácií a integrácií v QtCreator je zostavovanie projektov priame 

a jednoduché. Samotné nástroje poskytované Qt taktiež zlepšuju prehľadnosť a urýchľujú prácu. Za 
spomenutie stoji samotný QtCreator, QtDesigner, QtAssistant a QtUiTools.  
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V prípade, že objekty budú pracovať iba ako parametre vo funkciách, alebo metódach je 
tento dôvod neopodstatnený. ůvšak v prípade signálov, ktoré tieto objekty posielajú ako parametre 

a sloty ich prijímajú musí k tejto registrácii dôjsť, aby bola zabezpečená správna funkcionalita. 
V prípade Qt vznikajú cpp súbory s predponou moc, ktorá naznačuje už spomenutý návrhový vzor 
observable (obr. 8:). V tomto prípade však vzniká objektový prístup, ktorý je možné vidieť 
v nasledujúcom výpise.   

 

1. void ComputerGraphicsview::qt_static_metacall(QObject *_o, QMetaObject::Call _c, int _id, 
void **_a)  

2. {  
3.  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {  
4.   Q_ASSERT(staticMetaObject.cast(_o));  
5.   ComputerGraphicsview *_t = static_cast<ComputerGraphicsview *>(_o);  
6.  switch (_id) {  
7.   case 0: _t->stateChanged((*reinterpret_cast< StateChangeOfClient(*)>(_a[1])));   

break;  
8.   case 1: _t->dataChanged((*reinterpret_cast< TSample(*)>(_a[1]))); break;  
9.   case 2: _t->controlChanged((*reinterpret_cast< TSample(*)>(_a[1]))); break;  
10.   default: ;  
11.   }  
12.  }  
13. }  
14.  
15. const QMetaObject ComputerGraphicsview::staticMetaObject = {  
16. { &QGraphicsView::staticMetaObject, qt_meta_stringdata_ComputerGraphicsview,  
17. qt_meta_data_ComputerGraphicsview, &staticMetaObjectExtraData }  
18. };  
19.  
20. void *ComputerGraphicsview::qt_metacast(const char *_clname)  
21. {  
22.  if (!_clname) return 0;  
23.  if (!strcmp(_clname, qt_meta_stringdata_ComputerGraphicsview))  
24.  return static_cast<void*>(const_cast< ComputerGraphicsview*>(this));  
25.  return QGraphicsView::qt_metacast(_clname);  
26. }  
27.  
28. int ComputerGraphicsview::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)  
29. {  
30. _id = QGraphicsView::qt_metacall(_c, _id, _a);  
31.   if (_id < 0)  
32.   return _id;  
33.   if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {  
34.    if (_id < 3)  
35.    qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);  
36.   _id -= 3;  
37.   }  
38.  return _id;  
39. }  
40. QT_END_MOC_NAMESPACE 

 

Výpis kódu 5: Registrácia signálov a slotov v Qt 

Vo výpise je vidieť, že táto implementácia, ktorá je vygenerovaná počas volania QMake rozširuje 
funkcionalitu tejto triedy (mysli sa trieda, ktorá vytvára signály. V tomto prípade 

ComputerGraphicsView).   Najdôležitejšou metódou, ktorá je zodpovedná za volania signálov je 
qt_static_metacall, kde je možné vidieť práve reinterpret_cast objektov. V prípade, že by objekty 
neboli zaregistrované ešte pred prvým napojením signálu na slot nebolo by možné urobiť toto 
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pretypovanie. Z tohto dôvodu, ako už bolo avizované  je nutné najprv tieto objekty zaregistrovať.  
Nasledujúci výpis ukazuje kód, ako registrovanie objektov prebieha. Táto časť kódu je 
implementovaná v triede MainWindow.  

 

1. qRegisterMetaType<TSample>("TSample");   
2. qRegisterMetaType<StateChangeOfClient>("StateChangeOfClient"); 

 

Výpis kódu 6: Registrácia signálov a slotov v GUI 

6.2.   Hlavne okno aplikácie 

Hlavné okno je postavené na QMainWindow komponente, ktorá je zobrazená po spustení aplikácie 

v samostatnom vlákne. Toto vlákno je spúšťané priamo z jadra programu.   

Užívateľ by mal mať prehľad o aktuálnom stave komunikácie. Pripojenie klientov bude 

graficky znázornené obrázkom počítača. Stav portov bude vypísaný dekadicky, hexadecimálne aj 
binárne. Jednotlivé bity by zároveň mali byť graficky znázornené. K tomuto účelu použijeme 
symboly, ktoré pripomínajú led diody logickej sondy. 

6.2.1. Prvky hlavného okna 

Hlavné okno sa skladá z menu, panela nástrojov a dvoch kresliacich plôch. Jednotlivé tlačidla budú 

pomenované a znázornené nižšie na obrázku. Najčastejšie používané funkcie majú tlačidla na 

ovládanie aj na paneli.  
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Obr. 9: Hlavné okno GUI 

Zoznam grafických komponentov na obrázku (obr. 9:) a ich popis: 

  Všetky textové komponenty označené číslom 1 sú inštanciou triedy 
QGraphicsSimpleTextItem.  

 Komponenty obrázkov označené  číslami 2 a 3 sú inštanciou triedy QGraphicsPixmapItem . 

Vo výpisoch kódu je možné vidieť implementáciu inicializácie  a prekresľovania obrázkov. 

 

1. void ComputerGraphicsview::initializeView(){        
2.     this->computerItem = this->scene->addPixmap(pictures[0]);    
3.     int x=0;    
4.     if(clientNo == 0){    
5.        x = -60;    
6.     }else{    
7.        x = 330;    
8.     }    
9.     for(int i=0; i<9; i++){    
10.         this->pinItems[i] = this->scene->addPixmap(QPixmap());    
11.         this->pinItems[i]->scale(0.5,0.5);    
12.         this->pinItems[i]->moveBy(x,i*40);    
13.     }    
14.     this->drawPins(0,0,0);    
15.     this->drawPins(0,0,1);    
16. }    
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1. void ComputerGraphicsview::drawPins(int state, int value, int control){    
2.     int stateVal = 2;    
3.    
4.     if(!control && value != -1){    
5.         for(int i=0; i<8; i++){    
6.             if(state){    
7.                 stateVal = ((value & 1 << i) ? 4 : 3);    
8.             }    
9.             this->pinItems[i]->setPixmap(pictures[stateVal]);    
10.         }    
11.     }    
12.    
13.     if(control) {    
14.         if(state) {    
15.             stateVal = ((value & 1) ? 4 : 3);    
16.         }    
17.         this->pinItems[8]->setPixmap(pictures[stateVal]);    
18.     }    
19. } 

 

Výpis kódu 7: Výpis časti kódu použitého pre vykreslenie grafu 

   

 V menu okna pod číslom 4 sa nachádza zoskupenie komponent, ktoré po ich stlačení 
vysielajú príslušný signál, na ktorý aplikácia reaguje. V prípade prvých dvoch tlačidiel je 

podľa piktogramu ich funkcia pomerne jasná. Tretie tlačidlo otvára okno so zobrazením 

grafu. 

 

Inštancia každej kresliacej plochy reprezentuje jedného klienta. Kresliaca plocha je vlastná 

komponenta QGraphicsView, ktorá je použitá ako kontajner pre ostatné grafické časti. Tieto časti 
ako obrázky a čísla sú rozmiestnene v tejto komponente na základe súradnicového systému. To je 

možné v@aka tomu, že sú použité komponenty QGraphicsItem, ktoré takto môžu byť v tomto 

kontajnery jednoducho rozmiestnené. 

6.3. Okno grafu komunikácie 

Okno grafu je postavené na QDialog komponente, ktorá je zobrazená v prípade, ke@ užívateľ chce 
zobraziť graf. 

Sledovanie priebehu komunikácie nie je hlavnou úlohou, preto bude graf vyobrazený v 

samostatnom okne. Často používanou funkciou aplikácie bude export dát a zobrazenie priebehu 

komunikácie.  U tohto okna bude požadované aby bolo možné meniť mierku grafu posuvníkom . 
Tak isto bude možné posúvať sa po časovej osi. 
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6.3.1. Prvky okna grafu 

Okno grafu sa skladá z jednej QGraphicsScene scény, v ktorej sa nachádzajú komponenty pre 

vykresľovanie jednotlivých častí grafu. Tieto komponenty sú znázornené na obrázku (obr. 10:). 

 

Obr. 10: Okno grafu 

V jednotlivých červených rámcoch je možné vidieť, že celé view pozostáva práve zo štyroch 

častí. Rámce očíslované 1 a 2 sú inštanciou jednej triedy(GraphWindow), ktorá bola 

naimplementovaná pre účely vykresľovania vzoriek. Čo sa týka komponent pre časovú a bitovú os 

je vhodné podotknúť, že obe tieto komponenty taktiež vznikli za účelom vhodne reprezentovať 
a reagovať na podnety od užívateľa, alebo samotnej aplikácie interne. Každá z nich má vlastnú 

implementáciu. Pre vertikálnu os reprezentujúcu bity je to trieda BitAxis a v prípade vodorovnej 

reprezentujúcej časovú zložku trieda TimeAxis. Čo sa týka scrollbaru označeného číslom 5 je tento 
použitý v prípade zoomovania a na túto zmenu reagujú komponenty označené číslami 1, 2 a 4. 
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6.3.2. Prekresľovanie grafu 

Prekresľovanie grafu prebieha v jeho samotnej implementácií, kde sa pre vykresľovanie objektov 
triedy TSample (bude spomenuté @alej) používa inštancia listu na ich uchovanie a následne 

dochádza k prekresleniu celého listu na grafickej scéne.  

Pretože sa vzorky pridávajú na koniec vzniká tak efekt reálneho vykresľovania dát. Samotný 
proces však funguje na princípe časovača, ktorý sa spustí hne@ po zobrazení okna s grafom. 

Časovač, ktorý je inštanciou triedy QTimer  emituje signál v presných časových intervaloch. Tieto 
signály sú odchytávané príslušným slotom ako je možné vidieť vo výpise (výpis kódu 8:). 

V samotnej implementácií slotu, ktorý je vlastne metódou, dochádza k prekresleniu. 

 

1. QObject::connect(&redrawOfGraphTimer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(updateRegurarlyAccordingTi
mer()));  

 

Výpis kódu 8: Výpis kódu pripojenia signálu časovača na slot prekreslenia grafu 

Pretože samotná plocha grafu je tvorená dvomi hlavnými časťami reprezentujúcimi 
vysielanie dát pripojených klientov dochádza pri ukladaní vzoriek k ich rozdeleniu podľa toho, či 
patria ku správnemu klientovi, ktorý je reprezentovaný príslušnou časťou grafu. To znamená, že 
každý graf ma príslušný počet vzoriek na vykresľovanie uložený v inštancii QList. 

6.4. Logovanie v grafickom rozhraní 

ůko tu už býva každá aplikácia by mala mať záznamy o tom ako pracuje a v prípade chyby a jej 

nefunkčnosti jednoduchšie dohľadanie potenciálneho problému, ktorý spôsobil danú nefunkčnosť. 
Samozrejme je reč o logovaní a logovacích knižniciach. 

V tomto prípade ke@ je použitý framework Qt bolo nutné nájsť adekvátnu knižnicu, ktorá by 
logovanie v tomto grafickom rozhraní umožnila. Nebolo nutné hľadať dlho nakoľko z jazyka java 

je známa log4j a po zadaní reťazca do Googlu bolo zistené, že existuje aj C/C++ implementácia 
priamo pre Qt. 

S implementáciou problém nebol. Pre jednoduchosť bola v module grafického rozhrania 

vytvorená implementácia zachytená vo výpise (výpis kódu 9:) podľa návrhového vzoru factory. 
Tento prístup uľahčil a hlavne scentralizoval logovanie a jeho použitie. Čo sa týka samotnej 
konfigurácie v projekte stačilo v grafickom module pridať len konfiguračný súbor ktorý sprístupnil 
hlavičkové súbory a zdroje priamo v module. Tým pádom nejde ani tak o linkovanie knižnice ako 
o zostavenie samotných zdrojov tejto knižnice priamo v tomto module. 
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Samozrejme  je možné tieto zdroje skompilovať vytvoriť tak knižnicu, ktorá sa bude dať 
nalinkovať a použiť hlavičkové súbory tak aby grafické rozhranie vedelo o implementácií 

príslušných metód. Nakoniec by sa táto knižnica len prilinkovala k aplikácií a logovanie fungovalo, 

ako v predchádzajúcom prípade. 

 

1. #ifndef LOG4QTFACTORY_H  
2. #define LOG4QTFACTORY_H  
3.  
4. #include "../log4qt/consoleappender.h"  
5. #include "../log4qt/logger.h"  
6. #include "../log4qt/ttcclayout.h"  
7. #include "../log4qt/logmanager.h"  
8.  
9. class Log4QtFactory  
10. {  
11. public:  
12.   Log4QtFactory();  
13.   static void createLogger(const char *appenderName, const char *layoutName);  
14. };  
15.  
16. #endif // LOG4QTFACTORY_H  

 

1. #include "log4qtfactory.h"  
2.  
3. Log4QtFactory::Log4QtFactory()  
4. {  
5. }  
6.  
7. void Log4QtFactory::createLogger(const char * appenderName, const char * layoutName){  
8.        Log4Qt::LogManager::rootLogger();  
9.   Log4Qt::TTCCLayout *p_layout = new Log4Qt::TTCCLayout();  
10.  
11.   p_layout->setName(QLatin1String(layoutName));  
12.   p_layout->activateOptions();  
13.   // Create an appender  
14.   Log4Qt::ConsoleAppender *p_appender = new Log4Qt::ConsoleAppender(p_layout, 

Log4Qt::ConsoleAppender::STDOUT_TARGET);  
15.   p_appender->setName(QLatin1String(appenderName));  
16.   p_appender->activateOptions();  
17.   // Set appender on root logger  
18.   Log4Qt::Logger::rootLogger()->addAppender(p_appender);  
19. }  

 

Výpis kódu 9: Implementácia factory pre logovanie 

6.4.1. Linkovať alebo kompilovať? 

Vzhľadom na to že k samotnému loggeru boli poskytnuté iba zdrojové kódy mohol sa potom tento 

jednoducho pomocou include v pro súbore grafického rozhrania pridať. Tým by však pri 
kompilovaní grafickej časti aplikácie vždy dochádzalo ku kompilovaniu aj tejto „knižnice“. 

Pretože však išlo o software tretej strany je vhodnejšie zostaviť ho raz podľa potreby, ako 

statickú knižnicu a tú si potom nalinkovať do samotnej aplikácie. Nemôžeme však zabudnúť na 
hlavičková súbory, ktoré budú potrebné pri samotnom kompilovaní a linkovaní.  
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Z tohto dôvodu vznikol samostatne stojací projekt v Qt, ktorý slúžil na samotné zostavenie 
už spomínaného logovacieho nástroja, ktorý produkoval statickú knižnicu. Popis a nastavenia tejto 

samostatnej knižnice budú v @alšej samostatne vyčlenenej kapitole 6.4.2. 

6.4.2. Projekt logovacej knižnice 

Pretože ide o samotne stojaci projekt, ktorý sa taktiež musí kompilovať na rozdielnych platformách 

musel v ňom tak isto vzniknúť pro (výpis kódu 10) súbor, ktorý toto všetko umožňoval. Bolo treba 
myslieť aj na ľahkú interakciu v prípade, ke@ knižnicu budeme chcieť používať v inom module. 

V tom prípade bude musieť táto existovať v tomto priečinku tak aby na ňu linker videl.  

Pretože išlo len o projekt, ktorý mal fungovať iba na zostavovanie tejto knižnice stačilo doň 
inkludovať pri súbor z log4qt, ktorý v spolupráci s QMake potom nahral zdrojové a hlavičkové 
súbory. Následne už stačilo zariadiť podmienené kompilovanie  a to aby výstup zostavenia bol 

umiestený do priečinku, odkiaľ by na neho videl linker pri zostavovaní aplikácie virtuálneho portu. 

 

1. RELEASE_DIR_WIN = ../Diplomka    
2. RELEASE_DIR =../Diplomka    
3. windows {    
4.     win32-msvc2010 {    
5.         COMPILER_CHAIN_NAME = _MSVC    
6.     }    
7.     win32-g++ {    
8.         COMPILER_CHAIN_NAME = _MINGW    
9.     }    
10.      CONFIG(release, debug|release){    
11.         DESTDIR = $$RELEASE_DIR_WIN/release_win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
12.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/release_win/object    
13.         UI_DIR = $$SUPER_DIR/release_win/ui    
14.     } else {    
15.         MOC_DIR = $$SUPER_DIR/debug_win/moc    
16.     }    
17.     MAKEFILE = Makefile_Win$$COMPILER_CHAIN_NAME    
18. } else {    
19. contains(QMAKE_HOST.arch, x86_64){    
20.         COMPILER_CHAIN_NAME = _64bit    
21. }    
22. contains(QMAKE_HOST.arch, i386){    
23.     COMPILER_CHAIN_NAME =    
24. }    
25.     CONFIG(release, debug|release){    
26.         DESTDIR = $$RELEASE_DIR/release$$COMPILER_CHAIN_NAME    
27.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/release/object    
28.  } else {    
29.         DESTDIR = $$RELEASE_DIR/debug$$COMPILER_CHAIN_NAME    
30.         OBJECTS_DIR = $$SUPER_DIR/debug/object    
31.     }    
32.     MAKEFILE = Makefile_Linux    
33. }    
34. TARGET = qt4j_diplomka    
35. TEMPLATE = lib    
36. CONFIG += staticlib    
37. CONFIG -= shared 

 

Výpis kódu 10: Pro súbor projektu určeného na logovanie 
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7. Prepojenie GUI s jadrom aplikácie 

Samotné prepojenie grafického rozhrania s jadrom prebieha v module share. Tento modul je 

navrhnutý tak, aby oddelil jadro aplikácie od grafického rozhrania a tým umožnil jadro byť 
nezávislým na použitej knižnici.  

V tomto module dochádza aj k samotnému prelínaniu objektového prístupu s neobjektovým. 

Základným problémom a otázkou bolo, ako preniesť dáta z jadra programu do grafického rozhrania 

pri vyvolaní konkrétnej udalosti.  

Samozrejmosťou je aj fakt, že dáta posielané do grafického rozhrania dodržiavajú štruktúru 
a boli preto pre ne navrhnuté triedy. V samotných funkciách rozhrania sú potom predávané pri ich 

volaniach ako parametre.  

7.1. Objekty použité na komunikáciu 

V základe ide, len o dva objekty pretože z hľadiska návrhu aplikácie budeme sledovať stavy 
klientov a dáta, ktoré posielajú. Z tohto dôvodu vznikli dva objekty, kde jeden je použitý práve na 
stavovosť klientov a druhý je samostatným nosičom dát z jadra do grafického rozhrania. 

Ke@že sa komunikácia najprv vytvára a mení sa stav klienta bude najprv opísaný objekt, 

ktorý bude reprezentovať práve tieto stavy a informácie ohľadom klienta. Trieda nazvaná 

StateChangeOfClient je použitá pri pripojení a odpojení klienta. Je v nej udržovaný stav klienta ako 
aj konkrétne informácie potrebné v grafickom rozhraní. 

Čo sa týka samotných dát od klienta vznikla na pre ich prenos trieda TSample, ktorá takisto 

prenáša informácie z jadra a grafické rozhranie s nimi naloží podľa svojich interných potrieb. Bližší 
a hlavne zrozumiteľnejší popis je možné vidieť na obrázku reprezentujúceho jednotlivé triedy aj 
s atribútmi. 

 

1. #ifndef _SAMPLETYPE_H  
2. #define _SAMPLETYPE_H  
3. class TSample  
4. {  
5.  
6. private:  
7.   unsigned int time;  
8.   unsigned int data1;  
9.   unsigned int data2;  
10.   unsigned char other;  
11.   bool ctrlForClient1;  
12.   bool ctrlForClient2;  
13.   short changeClient;  
14.  
15. public:  
16.   TSample();  
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17.   TSample(unsigned int time, unsigned int data1, unsigned int data2, unsigned char other);  
18.   unsigned int getTime();  
19.   void setTime(unsigned int time);  
20.   unsigned int getDataForClient1() const;  
21.   void setDataForClient1(unsigned int data);  
22.   unsigned int getDataForClient2(); 
23.   void setDataForClient2(unsigned int data);  
24.   void setOther(unsigned char other);  
25.   bool isCtrlForClient1();  
26.   bool isCtrlForClient2();  
27.   short changedByClientNo();  
28. };  
29. #endif /* _SAMPLETYPE_H */  

 

Výpis kódu 11: Výpis kódu triedy TSample 

7.2. Prenos udalostí z jadra do grafického rozhrania 

Z dôvodu prenosu dát do grafického rozhrania vznikol singleton (obr. 11:), ktorý túto komunikáciu 

má sprostredkovať. Trieda UiCoreInterfaceSingleton  bola preto navrhnutá podľa tohto návrhového 
vzoru, aby tento účel splnila. 

  

Obr. 11: Návrhový vzor Singleton 

V tomto module existuje rozhranie UiCoreInterface, ktoré musí byť implementované. Aby 

volania týchto metód fungovali správne. Musí grafické rozhranie implementovať triedu, ktorá slúži 
ako vstupný bod grafickej časti. Tým je zabezpečená komunikácia s presným aplikačným 
rozhraním za použitia objektov spomenutých v predchádzajúcej kapitole. Objekty ako aj ich 

použitie v rozhraní je zrejmé z triedneho diagramu na obrázku (obr. 12:). 
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24. UiCoreInterface * UiCoreInterfaceSingleton::getConcreteInstance(){  
25.   QMutexLocker locker(&mutex);  
26.   if(concreteInstanceSingleton == NULL){  
27.   return NULL;  
28.   }  
29.   return concreteInstanceSingleton->concreteInstance;  
30. }  
31.  
32. void UiCoreInterfaceSingleton::setUiCoreInterfaceInstance(UiCoreInterface &instance){  
33.   this->concreteInstance = &instance;  
34. }  

 

Výpis kódu 12: Výpis kódu triedy UiCoreInterfaceSingleton 

Aby prenos pomocou návrhového vzoru singleton fungoval musí každé vlákno ešte pred 
jeho spustením túto inštanciu prebrať ako parameter. Následne už každá inštancia vlákna pracuje 
s rovnakým objektom tejto triedy (implementácie vo výpisoch výpis kódu 12: a výpis kódu 14:). 

Druhá možnosť by bola za použitia globálnej premennej čomu bolo vhodné sa vyhnúť. 

 

1. UiCoreInterfaceSingleton * singleton = UiCoreInterfaceSingleton::getInstance();      
2. CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)&casovac,(LPVOID)NULL,0,&tid[0]);    
3. CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)&gui_thread,(LPVOID)singleton,0,&tid[1]);    
4. CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)&client_thread,(LPVOID)singleton,0,&tid[2]);    
5. CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)&client_thread,(LPVOID)singleton,0,&tid[3]);  

 

Výpis kódu 13: Výpis kódu inicializácie vláken (Windows implementácia) 

 

1. UiCoreInterfaceSingleton * singleton = UiCoreInterfaceSingleton::getInstance();      
2.  struct thread_param *tp;    
3.  if((tp = (struct thread_param *) malloc(sizeof(*tp))) == NULL){    
4.      zprava(ZPR_CHYBA,"MALLOC THREAD_PARAM ERROR");    
5.      exit(1);    
6.  }      
7. tp->singleton = singleton;    
8. // Threads creation    
9. pthread_create( &tid[0] , NULL , casovac,(void*)0);    
10. tp->x = 1;    
11. pthread_create( &tid[1] , NULL , gui_thread, (void*)tp);//vlakno gui    
12. tp->x = 2;    
13. pthread_create( &tid[2] , NULL , client_thread,(void*)tp);    
14. tp->x = 3;    
15. pthread_create( &tid[3] , NULL , client_thread,(void*)tp);   

 

Výpis kódu 14: Výpis kódu inicializácie vláken(Linux implementácia) 

7.3. Od grafického rozhrania k jadru aplikácie 

Možno je nadpis trochu metúci a zavádzajúci. K náprave a ujasneniu tohto nadpisu dôjde hne@ 
v nasledujúcich vetách. Naskytuje sa otázka prečo by komunikácia mala byť obojsmerná, ke@ toto 
grafické rozhranie má slúžiť, len na zobrazovanie komunikácie a nebude poskytovať žiadnu spätnú 
interakciu. Otázkou však ostalo, ako túto aplikáciu skončiť, ke@ sa ukončí vlákno grafického 

rozhrania.  
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A v tejto chvíli je jasné, že predsa len spätná komunikácia nastane v tomto prípade. To 

znamená, že pri ukončení aplikácie z grafického rozhrania budeme chcieť regulárne ukončiť celú 
aplikáciu. Na výber máme bu@ použitie udalostí respektíve podmienok pri ukončení vláken alebo 
signálov z OS, konkrétne ide o funkcie použité z hlavičkového súboru signal.h.  

Konečná implementácia sa uskutočnila za pomoci signálov, tak že v grafickom rozhraní sa 

funkciou raise vyvolá príslušný signál. To by však nefungovalo bez toho aby na tento signal nebol 
pripojený najprv handler, ktorý sa postará o jeho zachytenie. Ako je zrejmé samotné zachytenie 

prebehne v rodičovskom procese, kde sa zavrú všetky otvorené pripojenia a aplikácia sa ukončí. Pri 

tomto ukončení budú takisto ukončený aj klienti, ktorý sú k tejto aplikácií pripojení. 

7.4. API jadra aplikácie 

Z dôvodu už spomenutých návrhov na spojenie grafického rozhrania a jadra tejto aplikácie je 

vhodné taktiež oboznámiť s API, ktoré bolo pri tejto príležitosti navrhnuté. Pretože nejde 
o plnohodnotné API ako napríklad u webových služieb, či knižníc. Bude teda opísaná, len rovina 

použitia, ktorá v prípade zmeny grafického rozhrania napríklad z dôvodu použitia inej grafickej 
knižnice ako Qt nebude reflektovaná do samotného jadra aplikácie. 

V podstate už bolo toto ůPI spomenuté respektíve bolo naznačené jeho použitie v kapitole 

7.2. Pre zhrnutie a jednoznačnosť bude v nasledujúcich vetách popísané ako je napojené grafické 

rozhranie na jadro a tento prístup sa potom bude dať použiť aj v prípade zmeny, ktorá by mohla 

nastať. 

 

1. #ifndef UICOREINTERFACE_H  
2. #define UICOREINTERFACE_H  
3.  
4. #include "sampletype.h"  
5. #include "statechangeobject.h"  
6.  
7. class UiCoreInterface  
8. {  
9. public:  
10.   virtual void stateChanged(StateChangeOfClient stateChange) = 0;  
11.   virtual void controlChanged(TSample sample) = 0;  
12.   virtual void dataChanged(TSample sample) = 0;  
13.   UiCoreInterface(){}  
14. };  
15.  
16. #endif // UICOREINTERFACE_H  

 

Výpis kódu 15: Výpis kódu rozhrania UiCoreInterface 

Trieda, ktorá bude slúžiť na zachytávanie udalostí z jadra musí implementovať 
UiCoreInterface. Na to aby však fungovalo predávanie udalostí cez implementáciu singletonu je 
ešte nutné tento inicializovať práve tou triedou, ktorá bude slúžiť na zachytávanie udalostí 
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v grafickom rozhraní. Pretože je samotné grafické rozhranie spúšťané z jadra aplikácie musí sa 

spúšťať ako vlákno. Preto musí existovať implementácia funkcie void * gui_thread(void * args), 

tak, ako je to ukázané vo výpise (výpis kódu 17:). V tejto funkcií nakoniec môže dôjsť 
k samotnému volaniu grafického rozhrania. Pretože bola spomenutá inicializácia singletonu 
UiCoreInterfaceSingleton je vhodné ju inicializovať práve v tejto funkcií, až po tom čo dôjde 
k samotnému vytvoreniu inštancie grafického rozhrania.   

 

1. #ifndef MAINWINDOW_H  
2. #define MAINWINDOW_H  
3. #include <QtGui/QMainWindow>  
4. #include "../Diplomka_share/uicoreinterfacesingleton.h"  
5. #include "log4qtfactory.h"  
6. namespace Ui{  
7. class MainWindow;  
8. }  
9. class ComputerGraphicsview;  
10. class GraphWindow;  
11. class MainWindow : public QMainWindow, public UiCoreInterface  
12. {  
13.  Q_OBJECT  
14. public:  
15. MainWindow();  
16. ~MainWindow();  
17.  
18. void dataChanged(const TSample dataToChange);  
19. void controlChanged(const TSample dataToChange);  
20. void stateChanged(const StateChangeOfClient stateChange);  
21.  
22. public slots:  
23.   void openGraphWindow();  
24. signals:  
25.   void dataSignalChanged(TSample dataToChange);  
26.   void controlSignalChanged(TSample dataToChange);  
27.   void stateSignalChanged(StateChangeOfClient stateChange);  
28.  
29. };  
30. #endif // MAINWINDOW_H  

 

Výpis kódu 16: Výpis kódu triedy MainWindow implementujúcej UiCoreInterface 

 

1. void* gui_thread (void *args){    
2.     QApplication app(gargc, gargv);    
3.     window = new MainWindow;    
4. #ifdef _WIN32    
5.     UiCoreInterfaceSingleton * singleton = (UiCoreInterfaceSingleton *)args;    
6. #else    
7.     UiCoreInterfaceSingleton * singleton = ((struct thread_param *)args)->singleton;    
8. #endif    
9.     singleton->setConcreteInstance(*window);    
10.          window->show();    
11.          app.exec();    
12.          delete window;    
13.          raise(SIGTERM);    
14.          return 0;    
15. }  

 

Výpis kódu 17: Výpis kódu vlákna reprezentujúceho GUI 
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8. Portácia do Windows 

Po úspešnej implementácií grafického rozhrania a jeho napojení prišla @alšia časť, ktorá mala 
preveriť schopnosť portovať aplikáciu z prostredia Linux do prostredia Windows. Nakoľko 
funkčnosť aplikácie bola už overená (nejedná sa o samotné testovanie) bolo možné prejsť k tomuto 

kroku. 

V prvom rade bolo treba premyslieť ako riešiť oddelenie kódu v prípade kompilácií 

v prostredí Windows. Taktiež bolo vhodné zvážiť aké SDK bude použité na implementáciu 

nakoľko toto rozhodnutie malo vplyv aj na celkovú funkčnosť a ladenie. Ich výber bude spomenutý 

v tejto kapitole. 

8.1. SDK v prostredí Windows 

Bez výberu prostredia, ktoré je v konečnom dôsledku používané aj samotným Qt, by zostavovanie 
aplikácie bolo pomerne náročné. Každé SDK má svoje pro a proti. V tejto kapitole sa však budeme 
konkrétne zaoberať problematikou, v ktorej nás bude zaujímať spolupráca s Qt a samozrejme 

možnosti zahrňujúce Windows ůPI.  

Jednou z možností ako aj začať bolo postaviť si vlastné SDK, čo sa však zdalo ako zbytočné 
nakoľko dnešné vývojárske prostredia poskytujú stabilitu, čo sa v prípade návrhu nemuselo 

podariť. Z dôvodu použitia Qt frameworku sa okruh výberu rapídne zúžil pretože musí byť použité 
také SDK, ktoré je podporované týmto frameworkom. Pretože boli nájdene len zdroje a odkazy na 

najnovšie Qt boli staršie verzie stiahnuté a ich inštalačné balíčky budú poskytnuté v prílohách. 

Možné SDK pre multiplatformové aplikácie: 

 Cyqwin – táto populárna knižnica pre vývoj natívnych aplikácií pod Windows, avšak Qt toto 
SDK nepodporuje priamo, preto sa touto zaoberať @alej nebudeme. 

 Mingw – používa Windows ůPI s tým rozdielom, že ponúka @alšie funkcie s prostredia 

Linux aj ke@ neimplementuje samotný POSIX. Poskytovaný kompilátor je obdobou g++ ale 

je upravený pre prostredie platformu Windows- 

 SDK poskytované VisualStudio – nie je dodržaný štandard POSIX ale oproti konkurencií 
pracuje priamo s Windows API pretože samotný operačný systém je na ňom postavený. 

Kompilátor poskytovaný týmto prostredím je priamo súčasťou VisualStudia. 
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8.2. Výber SDK pre portáciu 

Výber samotného SDK nezahrňoval len samotný výber, ale aj fakt aké ůPI poskytne. Pretože 
Linux implementuje štandard POSIX bol toto jeden z dôležitých faktorov nakoľko Windows tento 
štandard nedodržuje. Zohľadnený bol aj predchádzajúci prieskum vývojárskych prostredí, ktoré 
v podstate mohli priamo ovplyvniť tento výber pretože oni sami už knižnice obsahujú.  

Čo sa týka samotného Mingw pri používaní niektorých funkcií je možné ich použiť 
rovnakým spôsobom ako v Linuxe. ůvšak v prípade použitia socketov, čo je v podstate hlavná 

komunikačná časť projektu, treba tieto najprv inicializovať cez Windows ůPI a následne až po 
inicializácií je možné ich použitie. Pretože je problematika socketov v operačnom systéme 
špecifická mohla byť v prípade Mingw použitá napríklad knižnica boost, ktorá implementuje 
sockety v prípadoch multiplatformného použitia. 

ůko je zrejmé výber bol veľký a rozhodovanie zložité. Z dôvodu požiadaviek, že klientske 

častí aplikácií sa budú môcť implementovať vo VisualStudiu bol jeden z dobrých dôvodov prečo 
použiť klasické Windows ůPI. Nakoľko si tak môžeme potom byť istý priamym volaním Windows 

funkcií bez @alšej vrstvy zdalo sa to ako celkom schodný plán. Pretože aplikácia je pomerné malá 
nebude teda nutné prepisovať respektíve rozčleňovať jednotlivé implementácie vo veľkom 

množstve súborov. 

Nakoľko boli spomenuté obe SDK a rozdiel v písaní kódu a kompilácií je v ich prípade 

minimálny respektíve žiadny je možné použiť obe.  

8.2.1. Nastavenie vývojového prostredia 

Vzhľadom na to, že prostredie bolo už nastavované v operačnom systéme Linux bolo nutné toto 
nastavenie urobiť aj pre Windows. Po tom, čo bolo vybraté SDK pre vývoj mohlo dôjsť 
k samotnému nastaveniu prostredia. ůko je už z textu zrejmé podobná konfigurácia už vykonaná 
bola. Ke@že však ide o podobne záležitosti budú tu zahrnuté obe nastavenia, kde o jednotlivých 

rozdieloch bude pojednávať @alší text. 

Pretože v linuxovej distribúcii Ubuntu je nainštalovanie kompilátoru a zostavovacieho 

nástroja pomerne rutinná záležitosť, vo Windows je na to treba pomerne viac trpezlivosti a času 
kým sa začne so samotným vývojom. V prípade použitia už pred pripraveného SDK je toto 
potrebné len nainštalovať, čím sa k vývoju dá dostať v pomerne kratšom čase, ako v prípade 

inštalácie balíkov bez použitia pripravených SDK. Pre porovnanie @alší výpis v odrážkach ukáže, 

aké prostredia sú na jednotlivých systémoch nainštalované. 
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 Linux 

o Qt verzia 4.8.1, prekladač g++(32 bit/64bit), make 

 Windows 

o Qt verzia 4.8.1(VS_2010), prekladač Microsoft Visual c++ 10.0, jom 

o Qt verzia 4.8.1(MinGW), prekladač mingw32-g++, mingw32-make  
 

Z výpisov je zrejmé, že vo Windows je použitý prekladač z VisualStudia, ktorý bol 

samozrejme už zakomponovaný v samotnom inštalačnom balíčku daného SDK. Odlišnosti sú aj 

v zastavovacích nástrojoch, kde na Linuxe je použitý štandardne make, ale vo Windows bol 

nahradený nástrojom jom v prípade VisualStudia(SDK pre MCVS) a v prípade MINGW je make 

podobný tomu v Linux.  

8.3. Návrh a implementácia portácie 

Po výbere SDK, ktoré bude použité v  na platforme Windows prišla na rad samotná implementácia. 
Pretože išlo o časť v ktorej bolo nutné sa najprv zamerať na ako rozdeliť respektíve podmienene 
kompilovať na oboch systémoch súčasne. 

Najprv sa zameriame na samotné skompilovanie celej aplikácie tak, aby po jej úspešnom 
prevedení vznikla spustiteľná verzia, ktorá môže byť použitá na testovanie. ?alším krokom po 
skompilovanej aplikácií je takéto isté metódy a úpravy s malými nijanciami  použiť aj 
v implementácií klienta. 

Ak budú prepísané a skompilované obe časti do spustiteľných programov môže dôjsť 
k prvému ostrému testovaniu komunikácie a zobrazovania na prostredí Windows. Čo sa týka 
samotného testovania, táto časť je rozobratá v samostatnej deviatej kapitole. 

Samotná kompilácia, ktorá bude prvou fázou zahŕňa podmienené kompilovanie a linkovanie 

knižníc podľa príslušného operačného systému. Podmienené kompilovanie jednotlivých časti 
aplikácie bude popísané v nasledujúcich kapitolách. 

8.3.1. Portácia jadra aplikácie 

Pretože ma aplikácia dve navzájom oddelené časti a síce grafickú a jadro, ktoré však kvôli 
použitému jazyku C/C++ je potrebné kompilovať podmienene bude sa v tejto časti pojednávať len 
o ňom. Grafická časť za použitá Qt nepotrebuje podmienene kompilovanie nakoľko si to táto 

knižnica rieši vnútorne.  
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Ke@ sa na začiatku hovorilo o podmienenom kompilovaní bola tým myslená možnosť 
použitia preprocesoru a makier, ktoré sa na tento typ problému hodia. Pretože QMake je taktiež 
nástroj, v ktorom sa jednoducho rieši zostavenie projektu vzhľadom na operačný systém, len 
jednoduchými premennými,  je jeho použitie taktiež veľmi priamočiare. 

 

1. #ifndef WINDOWSORLINUXHEADERS_H    
2. #define WINDOWSORLINUXHEADERS_H    
3.     #include <stdio.h>    
4.     #include <stdlib.h>    
5.     #include <errno.h>    
6.     #include <string.h>    
7.     #include <signal.h>    
8.     #include <stdarg.h>    
9.     #include <sys/types.h>    
10.     #include <math.h>    
11.     #include "message.h"    
12. #ifdef _WIN32    
13.     #ifdef __MINGW32__    
14.         #define _WIN32_WINNT  0x501    
15.         #include <Winsock2.h>    
16.         #include <winsock.h>    
17.         #include <ws2tcpip.h>    
18.     #endif    
19.    
20.     #ifdef _MSC_VER    
21.         #include <Winsock2.h>    
22.         #include <ws2tcpip.h>    
23.         #include <WinBase.h>    
24.     #endif    
25.    
26.         #define strcompare _strnicmp    
27.         #define CloseSocket closesocket    
28. #else    
29.         #include <pthread.h>    
30.         #include <unistd.h>    
31.         #include <stdlib.h>    
32.         #include <sys/socket.h>    
33.         #include <netinet/in.h>    
34.         #include <netdb.h>    
35.         #include <arpa/inet.h>    
36.         #include <sys/shm.h>    
37.         #include <sys/ipc.h>    
38.         #include <sys/sem.h>    
39.    
40.         #define strcompare strncasecmp    
41.         #define CloseSocket close    
42.    
43.         class UiCoreInterfaceSingleton;    
44.         struct thread_param {    
45.             UiCoreInterfaceSingleton *singleton;    
46.             int x;    
47.         };    
48. #endif    
49. #endif // WINDOWSORLINUXHEADERS_H   

 

Výpis kódu 18: Výpis kódu centrálneho hlavičkového súboru windowslinuxheaders.h 

Samotné použitie makier prebiehalo na úrovni cpp (zdrojové) a h (hlavičkové) súborov. 
V niektorých prípadoch sa nebolo možné vyhnúť úpravám jednotlivých riadkov, čo kód urobilo 

trochu neprehľadným. Cieľom však bolo centralizovať úpravy v súboroch, tak aby sa neskoršie 



 

43 

 

zmeny robili len v jednom poprípade veľmi malom množstve súborov so zdrojovým kódom. 

Samozrejme že po prvom úspešnom kompilovaní sa dá povedať, že zmeny v makrách už boli 
minimálne. 

Pretože v Linuxe boli používané iné hlavičkové súbory ako vo Windows bolo možné tieto 
časti preniesť do jedného hlavičkového súboru a ten potom inkludovať na miestach kde k tejto 

náhrade malo dôjsť.  Výnimkou neboli ani funkcie, ktoré mali rovnakú signatúru. V takom prípade 

stačilo použiť makro a s názvom, ktorý sa odlišoval od názvov funkcií a tento novovytvorený 

potom použiť na miestach,  kde sa takáto funkcia nachádzala. V prípadoch úplne iného použitia 
funkcií nebolo na výber a k zmene došlo v samotnom kóde. 

Pretože Windows rozlišuje súbory od socketov  a ich implementácia a inicializácia je odlišná 
boli určité časti kódu duplikované a upravené tak, aby spĺňali ůPI Windows. Samozrejmosťou bola 
aj implementácia niektorých funkcií chýbajúcich v ůPI Windows. Za zmienku určite stojí 
socketpair, usleep, close a strncasecmp. Vzhľadom na rozdielne implementácie socketov chýbali 
funkcie ako write a read pretože tieto sa dajú použiť v kombinácií so socketmi, iba v systémoch 

implementujúcich POSIX. 

 

1. void uSleep(int waitTime) {    
2.     __int64 time1 = 0, time2 = 0, freq = 0;    
3.    
4.     QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *) &time1);    
5.     QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER *)&freq);    
6.    
7.     do {    
8.         QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *) &time2);    
9.     } while((time2-time1) < waitTime);    
10. } 

 

Výpis kódu 19: Výpis kódu implementácie funkcie usleep pre Windows 

 Po úplnej zmene kódu tvoriaceho jadro aplikácie, ktoré sa týkalo podmieneného 

kompilovania bola aplikácia pripravená na skompilovanie a prvé spustenie. Obe tieto časti dopadli 
dobre pretože aplikácia sa skompilovala s upozorneniami, ale v jej spustení to nebránilo. 

8.3.2. Portácia klientskej časti 

Ke@že klientska časť bola napísaná len v C a boli v nej použité sockety na komunikáciu 
s aplikáciou simulujúcu paralelný port. Skúsenosti a nápady z predchádzajúcej časti teda mohli byť 
použité aj v tejto. 

Problémom však bola implementácia pracujúca so vstupmi z konzole. Pretože Windows 
nepozná hlavičkový súbor termios.h, ktorý toto umožňuje je jasné, že ani takúto implementáciu 
nezahŕňa a teda bude musieť byť nahradená iným riešením. 
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Možným riešením je použitie hlavičkového súboru conio.h, ktorý umožňuje prácu 
s terminálom operačného systému Windows. Pretože tento hlavičkový súbor poskytuje 
implementácie funkcií, ako kbhit, getche a getch bolo možné prepísať funkcie implementované  pre 

platformu Linux, tak aby vyhovovali požiadavkám. Pretože getch a getche sú implementované 

podľa potrieb programu stačí ich iba zavolať. Nešťastné však bolo, že vo Windows sú použité 
práve tieto mená funkcií, takže aby sa dali používať bolo nutné ich zmeniť ich názvy a vnútri 

týchto nových potom zavolať tie poskytnuté touto implementáciou z hlavičkového súboru conio.h. 

?alšou chýbajúcou časťou bolo meranie času, ktoré v systémoch dodržujúcich štandard 
POSIX poskytuje implementáciu, pomocou sys/time.h hlavičkového súboru.  Pretože funkcie, ktoré 
boli potrebné pre určovanie času nie sú implementované vo Windows ůPI bolo nutné dopísať tieto 

chýbajúce implementácie. Tento problém nebol ojedinelý nakoľko sa ním už zaoberali iní, je preto 

možné nájsť implementácie na fórach zaoberajúcich sa problematikou portácie. Išlo o funkcie 

týkajúce sa práce s časom a síce o timersub a gettimeofday. Obe boli umiestnené do hlavičkového 

súboru, ktorý je v prípade kompilácia vo Windows vložený k zdrojovým kódom a tým došlo 

k bezproblémovej kompilácií a funkcií týchto implementácií. 

8.4. Lokalizácia problémov a ich riešenie 

Pretože aplikácia bola primárne navrhnutá pre operačný systém Linux nebolo nutné odladzovať 
jadro ani po tom, čo sa pridalo napojenie na grafické rozhranie. Časť implementácie týkajúca sa 

platformy Windows už taká jednoznačná nebola a bolo treba odladiť chyby jadra. Grafické 
rozhranie napísané v Qt bolo funkčne v poriadku. Väčšina problémov sa tak dotkla štandardu 
POSIX, ktoré v tomto prípade nie je dodržané. 

V nasledujúcich podkapitolách budú konkrétne popísané problémy a ich riešenia poprípade 
optimalizácie. Budú taktiež poukázané rozdiely medzi Windows a Linux implementáciou, ktoré na 

operačnom systéme fungovali bezproblémovo, ale na Windows pri tej istej implementácií došlo 
k problémom a nefunkčnosti ale nesprávnej práci programu. 

8.4.1. Sockety vo Windows 

Prvou komplikáciou sa ukázalo byť samotné používanie socketov vo windows. Pri ich 

vytvorení nestačilo volať len funkciu socket. Pred samotným vytvorením bolo nutné zavolať 
funkciu WSAStartup, ktorá následne umožnila vytvorenie socketu. Bez jej zavolania nie je možné 
vytvárať jednotlivé sockety v prostredí Windows. Taktiež ukončenie prace so socketmi je rozdielne 
ako na Linux. Po štandartnom uzavretí socketu(toto je rovnaké pre oba operačné systémy) treba 
ešte v implementácií pre Windows zavolať funkciu na upratanie inicializovaných častí alokovaných 



 

45 

 

pre daný socket. Ide o funkciu WSACleanup(), ktorá musí byť zavolaná vždy po ukončení práce so 
socketmi. 

Nešlo však len o inicializáciu ale aj o chýbajúcu funkcinalitu, ktorú Windows API narozdiel 

od Linuxov dodržiavajúcich POSIX nedodržuje. Preto bolo nutné čo sa samotných socketov týka 
dopísať funkcie ako socketpair a zároveň pri tom riešiť ako pracovať so socketmi, ktoré posielajú 

UDP datagrami nakoľko Windows ma pre tieto rozdielne funkcie.  

 

1. int dumb_socketpair(SOCKET socks[2], int make_overlapped, int port)    
2.     {    
3.         union {    
4.            struct sockaddr_in inaddr;    
5.            struct sockaddr addr;    
6.         } a;    
7.         socklen_t addrlen = sizeof(a.inaddr);    
8.         int reuse = 1;    
9.         int e = 0;    
10.    
11.         if (socks == 0) {    
12.           WSASetLastError(WSAEINVAL);    
13.           return SOCKET_ERROR;    
14.         }      
15.         socks[1] = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);    
16.         if (socks[1] == INVALID_SOCKET)    
17.             return SOCKET_ERROR;    
18.    
19.         memset(&a, 0, sizeof(a));    
20.         a.inaddr.sin_family = AF_INET;    
21.         a.inaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK);    
22.         a.inaddr.sin_port = 0;   
23.         socks[0] = INVALID_SOCKET;    
24.         do {    
25.             if (setsockopt(socks[1], SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,    
26.                    (char*) &reuse, (socklen_t) sizeof(reuse)) == -1)    
27.                 break;    
28.             if (setsockopt(socks[1], SOL_SOCKET, SO_BROADCAST,    
29.                    (char*) &reuse, (socklen_t) sizeof(reuse)) == -1)    
30.                 break;    
31.             if  (bind(socks[1], &a.addr, sizeof(a.inaddr)) == SOCKET_ERROR)    
32.                 break;    
33.             if  (getsockname(socks[1], &a.addr, &addrlen) == SOCKET_ERROR)    
34.                 break;    
35.             socks[0] = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);    
36.             if (socks[0] == INVALID_SOCKET)    
37.                 break;    
38.             if (setsockopt(socks[0], SOL_SOCKET, SO_BROADCAST,    
39.                    (char*) &reuse, (socklen_t) sizeof(reuse)) == -1)    
40.                 break;    
41.             if (connect(socks[0], &a.addr, sizeof(a.inaddr)) == SOCKET_ERROR)    
42.                 break;    
43.             return 0;    
44.    
45.         } while (0);    
46.    
47.         e = WSAGetLastError();    
48.         closesocket(socks[0]);    
49.         closesocket(socks[1]);    
50.         WSASetLastError(e);    
51.         return SOCKET_ERROR;    
52.     } 

 

Výpis kódu 20: Výpis kódu implementácie socketpair funkcie pre Windows 
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 Ide o sendto a recvfrom funkcie, ktoré sú v porovnaní vo volaniach operačného systému 
Linux na viac. Pretože funkcionalita a prístup v prípade datagramových socketov je odlišný museli 

byť použité funkcie na tento účel. Nakoľko sa nám do implementácie sedeli viac upravené verzie 

týchto implementácií boli nepísané dve funkcie s ohľadom na tieto požiadavky. 

 

1. int sendUdpDataToSecondPairedSocket(SOCKET &socket,SOCKET &socketSendTo, const char * buf, 
int length){    

2.     struct sockaddr saGNI;    
3.     socklen_t len = sizeof saGNI;      
4.     getsockname(socketSendTo,(struct sockaddr *) &saGNI, &len);      
5.     int iSendResult = sendto(socket, buf, length,0, (struct sockaddr *) &saGNI ,len);    
6.     return iSendResult; 
7. }  
 

1. int recvUdpDataFromSecondPairedSocket(SOCKET &socket,SOCKET &socketReceiveFrom, char * buf,
 int length){    

2.     struct sockaddr saGNI; 
3.     socklen_t len = sizeof saGNI;      
4.     getsockname(socketReceiveFrom,(struct sockaddr *) &saGNI, &len);    
5.     int senderAddrSize = sizeof (sockaddr);    
6.     int iRecvResult = recvfrom(socket,buf, length, 0, &saGNI, &senderAddrSize);      
7.     return iRecvResult; 
8. }   

 

Výpis kódu 21: Výpis kódu implementácií funkcií pre posielanie a prijímanie datagramových správ 
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9.  Testovanie aplikácie 

Samotné testovanie prebiehalo v zmysle overenia funkčnosti, stability a priepustnosti aplikácie. 

Dôraz bol kladený na, čo možno najbezproblémovejší chod. Samotnú aplikáciu overila rada testov 
dodržiavajúcich postupnosť, ako na obrázku (obr.13), od základného pripojenia klienta až po 
reprezentáciu dát, ktorá bola popísaná v kapitole 6. 

Testovanie bolo robené so spusteným grafickým rozhraním a bez grafického rozhrania, tak 

aby v prípade problémov bolo zrejmé či tento problém spôsobuje grafické rozhranie alebo jeho 

príčina je v samotnom jadre. Taktiež bola aplikácia testovaná na oboch operačných systémoch, kde 
boli overované parametre spomenuté v predchádzajúcom texte. Celkové testovanie malo poukázať 
na chyby, ktoré neboli doposiaľ objavené, zhodnotiť ich závažnosť poprípade ich vplyv na samotný 
chod aplikácie. Z hľadiska výkonnosti sa testovalo vyťaženie zdrojov a hardwarová náročnosť 
tohto programu pri jeho spustení a následnom behu. Pretože bolo nutné túto aplikáciu testovať za 
behu a jednou z požiadaviek bola implementácia klienta vo VisualStudiu pristúpilo sa taktiež 
k ukážkam ako samotnú implementáciu začať v tomto vývojovom prostredí. 

Záverom testovania malo byť zhrnutie a konkrétny výpis chýb poprípade návrh na ich 

odstránenie, ak tak nebolo doposiaľ urobené. 

 

 

Obr. 13: Ilustračný obrázok testovacieho procesu 

9.1. Spustenie aplikácie 

Pred samotným testovaním je vhodné oboznámiť so samotnými krokmi ako aplikáciu spúšťať. 
V prvom rade musí byť ako prvý spustený virtuálny port, ktorý je v podstate serverovou časťou 
k samotným klientom. V prípade spúšťania klienta sa môže stať, že firewall alebo antivírový 
program bude chcieť jeho spusteniu zabrániť z dôvodu nebezpečného softwaru. V takom prípade je 

vhodné tento program pridať k dôveryhodným aby sa nestalo, že sockety budú otvorené ale 

operačný systém im nedovolí spojenie. K tomu aby program virtuálneho portu fungoval bez 
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nainštalovaného Qt a jeho knižníc je dôležité pridať knižnice to priečinku, kde je umiestnený tento 
program. Ide o dve dynamicky linkované knižnice QtCored4.dll a QtGuid4.dll v prípade debug 

módu, alebo  QtCore4.dll a QtGui4.dll v prípade release módu. Pozor treba dať tiež na to akým 
kompilátorom bola aplikácia kompilovaná. V prípade použitia knižnice s aplikáciou virtuálneho 

portu kompilovanou iným druhom kompilátora ako je použitá knižnica sa nedá zaručiť funkčnosť 
aplikácie. 

V prípade klientov stačí len skompilovať ich zdrojový kód. Vzniknutý exe súbor po spustení 
pripojí klienta k virtuálnemu portu. Taktiež je nutné dať pozor na blokovania firewallom alebo 

antivírovým programom. V prípade blokovania je doporučené program označiť za dôveryhodný 
ako v prípade virtuálneho portu. ůk klient nebude mať implementovanú žiadnu funkcionalitu 
potom pri pripojení sa zmení iba stav pripojenia v aplikácií virtuálneho portu ale samotná 

komunikácia prebiehať nebude, takže všetky ledky ostanú iba v zelenej farbe. 

 

Obr. 14: Exe súbory umožňujúce spustenie 

9.2. Spoľahlivosť, priepustnosť a stabilita 

Nasledujúce testovanie zahŕňalo funkčné testovanie spolu so stabilitou aplikácie a zaťažením 
operačného systému v prípade jej spustenia a behu v obmedzenom čase (cca. 60 min.).  Výsledky 

je možné nájsť na konci tejto časti v pripravenej tabuľke.   

Pri testovaní bol použité takéto konfigurácie hardwaru: 

 Virtuálny počítač  (Windows 7 - 32bit) 

o  Počet jadier: 2 

o  RAM: 4GB 

 Notebook (Ubuntu - 32bit) 

o Počet jadier: 2 
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o  RAM: 2GB 

 Stolný počítač (Ubuntu - 64bit) 

o Počet jadier: 4 

o RAM: 16GB 

Použitý počítač CPU zaťaženie (%) 
(pripojený jeden 
klient) 

s grafom / bez grafu 

CPU zaťaženie (%) 
(pripojení dvaja 
klienti) 

s grafom / bez grafu 

Čas behu (pripojený 
jeden klient) 
v minútach (max 60 

min.) 

Čas behu (pripojení 
dvaja klienti) 
v minútach (max 60 

min.) 

Virtuálny počítač 6-70/68-71 75-82/55-63 60 60 

Notebook 55-63 obe jadra 69-75/68-72 obe 

jadra 
60 60 

Stolný počítač 15~ všetky jadra 20~  všetky jadra 60 60 

Tab. 1: Tabuľka 1 

Problémy týkajúce sa zaťaženia procesoru vo Windows budú spomenuté v závere, kde sa na 

tento problém bude klásť dôraz s ohľadom na jeho závažnosť. 

9.3. Lokalizácia problémov a ich riešenia 

Vzhľadom na testované parametre a funkcionalitu sa objavili problémy a bugy, ktoré bránili 

v chode aplikácie a bolo nutné nájsť ich a pokúsiť sa vyriešiť vzniknuté problémy. Preto budú 
jednotlivé podkapitoly pojednávať o nájdených problémoch. Pretože išlo o vývoj aplikácie bolo 

pomerne zložité lokalizovať všetky. V prípade opráv je to obdobné. Niektoré bugy boli opravené 

iba čiastočne, ke@ napríklad funkcionálne sa oprava prejavila iba na jednej platforme. V prípade 

zistených problémov, ale ich nevyriešení bude toto zohľadnené v samotnom závere. 

9.3.1. Reentrantný prístup  

Problematickou časťou v implementácií bol návrh a použitie rozhrania UiCoreinterfaceSingleton, 

ktoré mohlo skomplikovať samotnú komunikáciu medzi jadrom a grafickým rozhraním. Čo 
v Linuxe fungovalo bez problémov sa ukázalo byť vo Windows závažným problémom aj z toho 

dôvodu, že správy, ktoré vracal debugger neurčovali jednoznačne miesto, kde aplikácia vlastne 
padá. Ta spadla vždy pri pripojení klienta, ke@ sa z jadra volala funkcia stateChanged  

s parametrom o zmene stavu. V grafickom rozhraní sa následne emitoval signál, ktorý mal tuto 

zmenu zobraziť v grafickom rozhraní. Z tohto dôvodu bolo zrejmé, že ide o problém s pamäťou 
respektíve k prístupu k nej.  

Pretože išlo o objekty, ktoré sa mali posielať medzi vláknami museli by byť všetky 
reentrantné. To znamená, že každé vlákno by pracovalo s hlbokou kopijou objektu. Hlboká kópia 

sa dotýka hlavne objektov, ktoré majú ako inštančné premenné napríklad pole char-ov. V tom 
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prípade musí byť referencia predaná, ako parameter použitá na to, aby sa obsah pamäte, na ktorú 
odkazuje skopíroval do pamäte reprezentujúcej pole v našej inštancií.  Nakoľko nejde len o prípad 

medzi vláknami, ale aj o metacall iniciovaný v prípade emitovaného signálu nesúceho, ako 

parameter tuto inštanciu v samotnom jadre Qt. Tento problém bol samozrejme nežiaduci a bol 

odstránený už spomenutým prístupom hlbokých kópií objektov. Z tohto dôvodu bola trieda 

StateChangeObject upravená vzhľadom na tieto požiadavky. Úprava sa týkala kopírovania poľa 
charov. Pre túto potrebu bolo vhodné použiť funkciu sprintf, ktorá potrebné kopírovanie poľa 
charov vykoná. 

 

1. void StateChangeOfClient::init(const char * name, const char * address){  
2. sprintf(this->address,"%s",address);  
3. sprintf(this->name,"%s",name);  
4. this->state = false;  
5. }  
6.  
7. StateChangeOfClient::StateChangeOfClient(const char * name, const char * address, int   

clientNo)  
8. {  
9. init(name,address);  
10. sprintf(&this->clientNo,"%d",clientNo);  
11. this->clientNumber = clientNo;  
12. }  
13.  
14. StateChangeOfClient::StateChangeOfClient(const char * name, const char * address, char * 

clientNo)  
15. {  
16. init(name,address);  
17. this->clientNo = *clientNo;  
18. }  
19.  
20. this->init(rhs.name, rhs.address);  
21. this->setClientNumber(rhs.clientNumber);  
22. this->state = rhs.state;  
23.  
24. return *this;  

 

Výpis kódu 22: Výpis kódu implementácie triedy StateChangeObject 

9.3.2. Sockety a komunikačné problémy 

Závažnejších problémov bolo zastavenie aplikácie po cca. 20 sekundách chodu. Toto bolo 
spôsobené tým, že ke@ nebol pripojený druhý klient, ktorý je taktiež o zmene stavu portu 

informovaný a odoberá správy z prvého vlákna respektíve zo socketu. ůk však k tomuto 

nedochádza dôjde k zahlteniu vyrovnávacej pamäte správami a tým aj k samotnému zastaveniu 

programu. Nakoniec sa tento problém ukázal byť ako závažný pretože nebolo jednoduché 
analyzovať a zisťovať prečo sa po odoslaní dát z jedného socketu na druhý nedochádza 

k oznámeniu I/O operácie a select funkcia operačného systému tak nedokáže zistiť, že dáta boli do 
socketu zapísané a sú pripravené na čítanie. Dôvodom zastavenia programu bolo zaplnenie bufferu 

socketu správami na systémovej úrovni. Tým že nedochádzalo k čítaniu správ druhým vláknom 
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z dôvodu blokujúceho stavu funkcie select  sa tento potom zaplní a správy sa do neho už 
neposielajú, čoho následkom je už spomínané zastavenie.  

Problém bol pri používaní TCP spojenia. V prípade zmeny za UDP a vytvorenia socketpair 

takéhoto typu sa tento problém vyriešil. Zmenou bola postihnutá celá funkcia dumb_socketpair 

vrátane jej signatúry.      

 

1. int dumb_socketpair(int domain,int type,int protocol, SOCKET socks[2])    

2.     {    

3.         union {    

4.            struct sockaddr_in inaddr;    

5.            struct sockaddr addr;    

6.         } a;    

7.         socklen_t addrlen = sizeof(a.inaddr);    

8.         int reuse = 1;    

9.         int buffsize = 1024;    

10.         int e = 0;    

11.    

12.         if (socks == 0) {    

13.           WSASetLastError(WSAEINVAL);    

14.           return SOCKET_ERROR;    

15.         }        

16.         socks[1] = socket(domain, type, protocol);    

17.         setsockopt( socks[1], SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char *)&buffsize, sizeof(buffsize));  

18.         if (socks[1] == INVALID_SOCKET)    

19.             return SOCKET_ERROR;    

20.    

21.         memset(&a, 0, sizeof(a));    

22.         a.inaddr.sin_family = domain;    

23.         a.inaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK);    

24.         a.inaddr.sin_port = 0;    

25.    

26.         socks[0] = INVALID_SOCKET;    

27.         do {    

28.             if (setsockopt(socks[1], SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,    

29.                    (char*) &reuse, (socklen_t) sizeof(reuse)) == -1)    

30.                 break;    

31.             if  (bind(socks[1], &a.addr, sizeof(a.inaddr)) == SOCKET_ERROR)    

32.                 break;    

33.             if  (getsockname(socks[1], &a.addr, &addrlen) == SOCKET_ERROR)    

34.                 break;    

35.             socks[0] = socket(domain, type, protocol);  

36.             if (socks[0] == INVALID_SOCKET)    

37.                 break;    

38.             setsockopt( socks[0], SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char *)&buffsize, sizeof(buffsize

));    

39.             if (connect(socks[0], &a.addr, sizeof(a.inaddr)) == SOCKET_ERROR)    

40.                 break;    
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41.             return 0;    

42.    

43.         } while (0);    

44.    

45.         e = WSAGetLastError();    

46.         closesocket(socks[0]);    

47.         closesocket(socks[1]);    

48.         WSASetLastError(e);    

49.         return SOCKET_ERROR;    

50. }   

 

Výpis kódu 23: Výpis kódu upravenej funkcie socketpair 

Po zmene signatúry funkcie a implementácií došlo aj k zmene v prípade volania, čo je vidieť 
aj z @alšieho výpisu. Ten bol v predchádzajúcej čiastočne funkčnej verzií nahradený týmto 
volaním, ktorého funkcia je navrhnutá s podobnou signatúrou ako v operačnom systéme Linux. 

 

1. socketpair(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP, sockets); 

 

Výpis kódu 24: Výpis kódu použitia vlastnej implementácie funkcie socketpair  

ůko to už však býva vyriešením tohto problému vznikol @alší, ktorý sa objavil v prípade 

pripojenia @alšieho klienta. Po tomto pripojení celá aplikácia spadne a nie je schopná @alej 
pracovať. Chybové hlásenie sa týkali práve UDP socketov, ktoré v prípade komunikácie na 

Windows tieto problémy spôsobujú. Išlo hlavne o problém spojený s dĺžkou UDP packetu. 
V prípade, že funkcia recvfrom má ako dĺžku čítania z bufferu menšiu ako samotný packet, dôjde 

k chybe, ktorú popisuje samotné Windows API (chyba 10040 – „message too long“). V tomto 

prípade muselo dôjsť k drobnej zmene vo funkcií   recvUdpDataFromSecondPairedSocket. Išlo 
o zmenu, ktorá sa týkala veľkosti bufferu. Pretože ide o UDP, ktoré je nespojové a packety môžu 
prichádzať v inom poradí, kde ich veľkosť môže byť odlišná. V prípade fixnej dĺžky v každom 
volaní sa tento problém vyriešil. 

 

1. int iRecvResult = recvfrom(socket,buf, 1024, 0, &saGNI, &senderAddrSize);  

 

Výpis kódu 25: Výpis kódu upravujúceho riadok prijímania datagramov 

Ke@že išlo o posledný problém spojený so socketmi na Windows a tento bol vyriešený 
a @alej nebránil v behu aplikácie poprípade jej neočakávanému zastaveniu, alebo spadnutiu spolu 

so systémovou chybou. 
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9.3.3. Nekonečné slučky 

V prípade testovania a pripojení dvoch klientov dochádzalo k zastaveniu aplikácie spolu s klientom 

bez akejkoľvek chyby alebo náznaku problému. Pretože tento problém sa objavoval na oboch 
platformách bolo jasné, že vyriešením na jednej z nich eventuálne vyrieši problém aj na druhej. 

Pretože vo Windows nie je možné použiť príkaz strace a samotné debugovanie sa ukazalo 

byť občas komplikované a problematické ukázalo sa, že predsa len Linux bude vhodnejšou voľbou. 
Pretože obsahuje aplikáciu na trasovanie bez váhania bola táto použitá (strace). Po spustení oboch 

klientov a samotnej aplikácie došlo k zastaveniu jedného z nich. Z výpisu strace bolo evidentné že 
problém nastáva na strane aplikácie virtuálneho portu nakoľko k zastaveniu klienta došlo, ke@ 
chcel čítať hodnotu o tom, že už nemusí čakať. Samotné klientské vlákno (strana virtuálneho portu) 
však uviazlo v nekonečnej slučke. Problém bol znova v prijímaní UDP datagramov, ke@ aplikácia 
čakala na určitý druh odpovede, ale datagram sa napríklad stratil alebo nedoručil. V tom prípade 

nasledujúci kód (výpis kódu 26:) uviazol v nekonečnej slučke (ešte neopravený kód). Treba si 
odmyslieť všetky zmeny označene hrubým písmom.  

 

1. int repeats = 0;    

2. while(repeats < 1000 && strcompare(buf,"OVER",druha_cast))     

3. {    

4.     #ifndef _WIN32    

5.       l = recv(sockets[getConnectedClientNumber(my_socket)],buf,druha_cast,0);    

6.     if(!l || l < 0){    

7.       zprava(ZPR_LADENI,"Client thread %d: has problems to receive response from timer",get

ConnectedClientNumber(my_socket));    

8.       break;    

9.     }    

10.    #else    

11. recvUdpDataFromSecondPairedSocket(sockets[getConnectedClientNumber(my_socket)],sockets[getO

ppositeClientNumber()],buf,druha_cast+1);    

12.     #endif    

13.    

14.    repeats++;    

15. }   

 

Výpis kódu 26: Výpis kódu upravujúci nekonečné čakanie v slučke 

Po tejto zmene aplikácia spolu s klientmi začala komunikovať v dlhšej dobe, kde 

nedochádzalo k už spomenutým zastaveniam jedného, či druhého klienta. Pretože išlo o poslednú 

vážnejšiu chybu brániacu v spúšťaní aplikácie, ktorá bola vyriešená bolo možné potom pokračovať 
v samotnom testovaní. 
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9.4. Implementácia klienta pod VisualStudio-m 

Pretože celý vývoj prebiehal v prostredí Qt a požiadavkou bolo, aby sa klient dal implementovať aj 
v prostredí VisualStudia vznikla táto kapitola, ktorá rozoberá túto problematiku.  Implementáciu 

samotných klientov je možné realizovať dvoma spôsobmi.  

 Statickým linkovaním zdieľanej knižnice 

 Importovaním zdrojových kódov do vytvoreného projektu 

Po jednej zo spomenutých praktík je možné pristúpiť k samotnej implementácií. V kóde 

zobrazenom nižšie je možné vidieť template, ktorý je vhodné použiť. V mieste označenom „student 

written code“ môže študent písať svoj vlastný kód. Po následnom skompilovaní tohto kódu je 
potom možné sa pripojiť k aplikácií virtuálneho portu. 

 

1. #include <stdio.h>  

2. #include <string.h>  

3. #include <time.h>  

4. #include "../Diplomka_klient_share/clientcore.h"  

5. int main()  

6. {  

7.   initterm();  

8.   lpt_init();  

9.      student written code 

10.   return 0;  

11. }  

 

Výpis kódu 27: Výpis kódu šablóny pre klienta 

Pred samotnou implementáciou však treba najprv vytvoriť projekt vo VisualStudiu. Po jeho 
vytvorení treba do tohto projektu pridať už existujúci zdrojový kód uvedený vo výpise (taktiež 
zdrojové kódy, ktoré potrebuje klient). ůko toho docieliť je možné vidieť na obrázku (obr. 15:). 



 

55 

 

 

Obr. 15: Pridanie existujúceho zdrojového súboru (VisualStudio) 

Pretože popisovať importovanie zdrojových kódov v samotnej kapitole by nemalo zmysel 
bude druhá možnosť spomenutá len touto formou. V podstate je treba naimportovať všetky 
zdrojové kódy klienta tak, aby ho bolo možné skompilovať. Zdrojové súbory, ktoré je potrebné 

pridať do projektu: 

 lpt_clientTemplate.cpp (v prípade vytvárania dvoch klientov nezabudnite vytvoriť kópiu pre 
každého klienta!!!) 

 message.h/message.cpp 

 clientcore.cpp/clientcore.h 

 timefunctionswindows.h 

 commonmacrosconstants.h 

 

Po pridaní zdrojových kódov je možné klienta skompilovať a spustiť. Pri samotnom 
spustení sa úspešné zostavenie prejavy jeho behom, ktorý môžeme sledovať na aplikácií 
simulujúcej virtuálny portom konkrétne na jej grafickom rozhraní. 
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9.4.1. Linkovavanie statickej knižnice(VisualStudio) 

Linkovanie knižnice vo VisualStudiu je pomerne jednoduché a bude ukázané v nasledujúcom slede 
obrázkov, ktoré nepotrebujú @alší komentár. 

Každý z nasledujúcich obrázkov 

popisuje činnosť, ktorú treba 
vykonať, aby sa do projektu 
prilinkovala statická knižnica. 
Obrázky sú v logickom poradí. 

 

Obr. 16: Nastavenie vlastností projektu1 

 

 

 

Obr. 17: Nastavenie vlastností projektu2 

 

Obr. 18: Nastavenie vlastností projektu3 

Po vykonaní všetkých krokov na obrázkoch je 
potom možné projekt respektíve klienta zostaviť 
a spustiť. Po spustení je možné vidieť ako sa rozsvecujú 
pomyselné led-diódy na aplikácií simulujúcej virtuálny 

port. 
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10. Záver 

Cieľom tejto práce malo byť vytvorenie grafického rozhrania pri výbere grafickej knižnice a jeho 

napojenie na stávajúcu aplikáciu. ?alšou časťou bol prenos aplikácie do operačného systému 
Windows. Po skončení jednotlivých častí malo dôjsť k samotnému testovaniu a zhodnoteniu práce. 

V implementácií, ktorá sa venovala grafickému rozhraniu a jeho napojeniu na stávajúcu 

aplikáciu išlo o klasický návrh grafického rozhrania splňujúceho základne reakcie na udalosti, 
ktoré boli posielané z virtuálneho portu. Samotný návrh tomu zodpovedal a tak sa mohlo prejsť 
k napojeniu rozhrania na existujúcu implementáciu virtuálneho portu. Pretože bol použitý kód už 
s implementáciou grafického rozhrania mohlo byť tohto využité. Ke@že po vyhladnutí napísaného 
kódu bolo pomerne zložitá orientácia a nedalo sa v ňom hovoriť ani o náznaku modulárnosti 

pristúpilo sa najprv k samotnej architektúre. Aplikácia bola rozdelená na moduly, ktoré po 

zostavení a statickom nalinkovaní vytvorili spustiteľnú aplikáciu. Spustiteľná aplikácia bola 
základnou devízou toho, že sa môže pristúpiť k samotnej portácií do Windows. ůko už bolo 
spomenuté v texte diplomovej práce, k tomuto účelu na podmienené kompilovanie boli použité 
makrá. Za použitia kompilátorov poskytovaných vývojovou sadou MINGW a MSCV (Visual 

Studio) vznikli aplikácie, ktoré sú schopné behu v operačnom systéme Windows. Samozrejmosťou 
bolo zachovanie behu aplikácie aj na Ubuntu (32/64 bit). 

Testovanie malo odhaliť nedostatky aplikácie , či už z hľadiska funkčnosti alebo výkonnosti. 
Ukázalo sa, že zaťaženie procesoru na Windows je približne o 35% vačšie ako na Ubuntu. Toto by 

mohol byť jeden s problémov, ktorý by sa mal riešiť. Problematické sa zdá prekresľovanie, ktoré 
ma na zaťaženie procesora najväčší vplyv. Čo sa týka samotného behu bol v celku bezproblémový 

aj ke@ občas sa aplikácia nepredvídateľne zastavila(hlavne Windows). Dôvodov to môže mať viac 
no problém vidím v socketoch. Pravdepodobne ide o funkciu recv, ktorá nevyprší na timeout, 
pretože tento nie je nastavený, ale ešte zvláštnejšie je že sa to stáva v spojovo orientovanej 

komunikácií.  

Túto prácu hodnotím pozitívne nakoľko som navrhoval samotné napojenie medzi stávajúcov 

aplikáciou a grafickým rozhraním za použitia návrhových vzorov a Qt to bola opäť dobrá 
skúsenosť. Zaujímavou časťou bolo taktiež riešenie prenositeľnosti kódu, podmieneného 
kompilovania a použitia QMake. Spätné pripomenutie práce s vláknami a socketmi v Linuxovom 

prostredí sa stalo taktiež prínosným vo Windows to pre mňa bola prvá skúsenosť. Rozšírenie 
zručností v práci s Qt a jeho nástrojmi boli pre mňa menším opakovaním aj ke@ práca s MINGW 

a MSCV v tomto prostredí bola pre mňa novinkou. Pri tejto práci som si overil, ako rozdielna môže 
byť práca s ůPI systému, ktorý nedodržuje POSIX. Vyplynulo z toho pár poznatkov a ponaučení, 
ktoré pre mňa budú prínosnými v pracovnom procese. 
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