
Report za zimný semester

Oboznámenie sa s technológiami

Na začiatku semestra som sa zoznamoval s aplikáciou pulseview a logickými analýzatormi vo 
všeobecnosti. Pulseview používa pre svoj frontend C++ framework Qt. Musel som pochopiť, 
ako funguje aplikácia pulseview a ako sú štruktúrované zdrojové súbory. Naštudoval som si 
Glib knižnicu od GNOME, ktorú pulseview vo veľkom využíva. Musel som porozumieť ako sa 
používa Qt a tiež štruktúre komplexných aplikácii v C++ a ako sa C++ API viaže na nižšie 
úrovňovú C knižnicu libsigrok. Samotné spustenie a nakonfigurovanie celého systému bolo tiež 
časovo náročné.

Skener csv súborov

Pulseview dokáže ako vstupné dáta prijať súbory v rôznych formátoch a moja prvá úloha sa 
zameriavala na CSV (comma-separated values) súbory. Po zvolení možnosti importovať súbor 
sa používateľovi zobrazí dialóg s možnosťou zadať hodnoty pre atribúty (samplerate, start line –
riadok súboru, od ktorého sa dáta začnú spracovávať, …). V pulseview nebola funkcionalita, 
ktorá by tento dialóg sama dopĺňala na základe dát zo súboru. Preto som pomocou regulárnych 
výrazov (štandardná C++ knižnica regex) implementoval triedu csvScanner, ktorá prehľadáva 
vstupný súbor a snaží sa nájsť požadované hodnoty. 

Najväčšia výzva bola zistiť, ako sú jednotlivé atribúty reprezentované a ako sa mapujú na 
widgety. Bolo si potrebné naštudovaťveľa zdrojových súborov, pretože pulseview využíva aj 
custom widgety a rôzne bindingy, ktoré komunikujú s inými časťami programu. Načítanie dát 
zo súboru sa spúšťa v objekte MainBar (pv/toolbars/mainbar.hpp). Vytvorí inštanciu triedy 
QfileDialog (štandardný Qt objekt), ktorá predstavuje okno, kde si používateľ vyberie cestu k 
súboru. Následne MainBar vytvorí inštanciu dialógu InputOutputOptions 
(pv/dialogs/inputoutputoptions.hpp), ktorý má na starosti zobrazenie atribútov daného formátu a
tiež umožňuje používateľovi pomocou widgetov zadávať hodnoty pre tieto atribúty. Ak má 
zvolený súbor formát csv, MainBar vytvorí objekt csvScanner a následne nájdené hodnoty pošle
do konštruktora triedy InputOutput (pv/binding/inputoutput.hpp), ktorá nainicializuje widgety 
pre atribúty. Nastaví im getter a setter a hodnoty widgetov nainicializuje na hodnoty nájdené 
csvScannerom, prípadne default hodnoty, ak ich csvScanner v súbore nenašiel. Následne 
InputOutputOptions dialóg vráti asociatívne pole, ktorého kľúčom je atribút a k nemu prislúcha 
hodnota, ktorú v dialógu zadal používateľ. MainBar toto pole spolu s cestou k súboru pošle 
objektu session a ten s nimi ďalej pracuje.

Funkcia find_sample_rate prehľadávala súbor a snažila sa nájsť riadok, v ktorom sa nachádza 
slovo Sample Interval nasledované čiarkou a zodpovedajúcou hodnotou (takýto formát majú 
súbory). Ako výsledok sa zobrala prevrátená hodnota, ktorá zodpovedá atribútu sample rate. 

Funkcia find_start_line hľadá prvý riadok, ktorý zodpovedá číselným hodnotám, vrátane 
vedeckej notácie, oddelených oddeľovačom. Riadky, ktoré sa v súbore nachádzajú pred 
hodnotou start_line pulseview neberie do úvahy, čo je žiadúce najmä vtedy, keď tieto riadky 
obsahujú len pomocné informácie alebo nezmysly, pretože ak sme ich zahrnuli, aplikácia 
spadla. Predpokladáme, že oddeľovač je čiarka, keďže vo veľkej väčšine prípadov to tak naozaj 
je a v opačnom prípade nemáme ako zistiť, aký je v súbore oddeľovač, pretože súbor sa 
prehľadáva predtým ako sa zobrazí dialóg. Funckia vráti na výstupe číslo riadka. CSV súbory 
pre logické analyzátory zvyknú mať pred prvým platným riadkom hlavičku obsahujúcu názvy 
jednotlivých liniek. Pulseview podľa tejto hlavičky automaticky dopĺňa názvy liniek. Preto ak 
má nájdený riadok číslo väčšie ako 1 vrátime hodnotu prvého platného riadka – 1. V opačnom 



prípade vráti 1. Hlavička sa následne ukladá, aby sme ju vedeli využiť pri dopĺňaní atribútu 
column formats. Pri implementácii som našiel bug (pri atribúte “start_line” nefungovala už 
naprogramovaná funkcia parse_string – potenciálne vyriešiť v budúcnosti).

Funkcia find_column_formats v nájdenej hlavičke hľadá vzory pre čas, analógovú a digitálnu 
hodnotu. Času zodpovedá reťazec “TIME”, analógovej hodnote “CH[0-9]*“ a digitálnej 
hodnote “D[0-9]*”. Z týchto zistení teda vytvorí reťazec, pričom “t” zodpovedá času, “a” 
analógovej hodnote a “l” logickej/digitálnej hodnote. Takže funkcia vráti napríklad reťazec 
“t,a,a”. V prípade, že hlavička nie je validná, vráti prázdny reťazec.

Dialóg pre importovanie CSV súborov:

Automaticky sa vyplnia hodnoty Column format specs, Samplerate a Start line



Príklad začiatku vstupného CSV súboru:

• V tomto príklade riadok 9 obsahuje hodnotu sample interval, na jeho nájdenie slúži regex:   
“Sample Interval.*([0-9]+(\\.[0-9]+)?(e[+-][0-9]+)?).*”

• Riadok 22 je prvý, ktorý obsahuje zmysluplné hodnoty pre dátové linky, tento riadok hľadá 
regex: “-?[0-9]+(\\.[0-9]+)?(e[+-][0-9]+)?(,-?[0-9]+(\\.[0-9]+)?(e[+-][0-9]+)?)*”

• Hlavičku na riadku 21 prehľadávajú jednoduché regexy "TIME" pre čas, "D[0-9]*"         
pre digitálnu hodnotu a "CH[0-9]*" pre analógovú hodnotu

• Začiatok súboru takto samozrejme nemusí vyzerať, a preto som zvolil pevnú hranicu 
prehľadávania súboru, pretože počet riadkov týchto pomocných informácií málokedy 
prekročí hranicu 100 a nemá význam súbory prehľadávať ďalej, pretože môžu byť dosť 
veľké.

Zjednodušenie zadávania sample rate

Mojou ďalšou úlohou bolo naprogramovať funkcionalitu, ktorá by umožnila v dialógu zadávať 
predpony k, m, g pri atribúte sample rate. Cieľom bolo, aby sa do widgetu doplnila prípona (k, 
m, G, …) a následne by sa prípona interpretovala. Tu som narazil na problém, keďže pulseview 
obsahuje veľa rôznych formátov súborov, ktoré majú rôzne kódovanie, triedy a metódy sú 
napísané dosť všeobecne, aby pokryli tieto formáty (využívajú obaly pre dátové typy zo 
spomenutej knižnice Glib), a teda nie je možné naprogramovať túto funkcionalitu len pre 
sample rate bez narušenia štruktúry a čitateľnosti programu. Taktiež sa pri implementácii 
využíva widget QspinBox, do ktorého nie je možné písať iné znaky ako číslice a nepodarilo sa 



nám nájsť vhodnú alternatívu pre tento widget. Ďalšia možnosť bola implementovať combo 
box, ale opäť by bolo treba kontrolovať rôzne možnosti, pretože by bolo treba strážiť všetky 
možnosti, pretože rôzne atribúty majú rôzny rozsah hodnôt (niektoré su 8-bitové, 16-bitové, …),
čo by opäť narušilo štruktúru. Rozširovanie týmto smerom teda nie je v aplikácii veľmi vhodné.


