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Čo je LabWindows/CVI

• Vývojové prostredie založené na jazyku ANSI C 
vytvorené National Instruments

• Jednoduchý a rýchly vývoj aplikácií pre 
spracovanie signálov, meranie, generovanie, 
archiváciu a komunikácie

• Kompatibilné s Visual C a Borland C
• Vlastný alebo externý kompilátor
• Knižnice funkcií pre rôzne aplikácie – zrýchlenie 

a zjednodušenie programovania



Základné vlastnosti a možnosti
• Prehľadné prostredie - pracovný priestor 

(workspace) s jednoduchým ovládaním
• Automatické generovanie typických kostier 

programových štruktúr (main, for, while, ...) a 
deklarácií a iných súčastí programov

• Interaktívny výkon knižničných funkcií
• Rýchla orientácia v knižniciach a vyhľadávanie 

funkcií
• Kontextový pomocník (help) v každom kroku 

programovania
• ...



Pracovné okno (workspace window)
• Nastavenie cez Option»... 





Knižničné okno (library tree)
• Prehľad výber – výber – info o polohe funkcie
• Prispôsobenie aktuálneho súboru knižníc cez 

Library»Customize, zobrazenie cez View»...



Štandardné knižnice
• User Interface Library—Functions for creating and controlling a graphical user interface.
• Analysis Library (Base Package)/Advanced Analysis Library (Full Development

System)—Functions that operate on arrays to simulate and analyze large sets of numerical 
data quickly and efficiently.

• Formatting and I/O Library—Functions for inputting and outputting data to files and
manipulating the format of data in a program.

• Utility Library—Functions that perform various operations, including using the system
timer, managing disk files, launching another executable, and using multiple threads in a
program.

• ANSI C Library—The ANSI C standard library functions.
• VXI Library, GPIB/GPIB 488.2 Library and RS-232 Library —Functions for 

communicating with and controlling VXI devices, General Purpose Interface Bus (GPIB)
and RS-232 ports using interrupt-driven I/O.

• VISA Library —Functions for controlling VXI, GPIB, serial, and other types of instruments.
• TCP Support Library —Functions that provide a platform-independent interface to the

reliable, connection-oriented, byte-stream, network communication protocol.
• Internet Library —Functions that communicate with and receive files and commands from 

remote servers.
• DDE Support Library —Functions that you can use to create an interface with other

Windows applications using the DDE standard.
• ActiveX Library —Functions that create and control ActiveX servers.
• DIAdem Connectivity Library —Functions that you can use to log test data in National

Instruments DIAdem file format (.tdm).
• .NET Library —Functions that facilitate calling .NET assemblies.



Okno projektu (project window)
• Projekt = zoznam všetkých zdrojových (.c), 

deklaračných (.h), grafických (.uir), a ďalších 
súborov (.obj, .lib, .fp, ...) , ktoré spolu vytvárajú
aplikáciu

• Vytvorenie nového/načítanie existujúceho cez 
menu File

• Nastavenie zobrazenia cez View»Columns
alebo iné položky vo View

• V pracovnom priestore môže byť súčasne 
otvorených viacero projektov – aktívny je 
zvýraznený (dvojklik)



Zdrojové okno (source window)
• Vytvorenie nového/načítanie existujúceho cez menu File
• Editácia

– Vkladanie pripravených skeletonov: Edit » Insert Construct
– Vkladanie funkcií

• priame písanie s inteligentným dopĺňaním (prvé písmená»pravé
tlačidlo»Recall Function Panel

• Výber z knižnice (knižničné okno alebo ponuka Library»...)
– Deklarácie premenných: priamy zápis alebo poloautomatizované

cez Function Panel vybranej funkcie
– ...

• Ladenie
– Vkladanie prerušení (breakpoint) – klik do ľavého stĺpca
– Rôzne úrovne krokovania Run»... alebo ikony na lište
– Sledovanie hodnôt premenných (watch) – menu pod pravým 

tlačidlom myši
– ...



Panel funkcie (Function Panel)
• K dispozícii ku každej funkcie z knižníc cez menu pod 

pravým tlačidlom myši
• Vyplnenie parametrov 

do políčok –
pravé tlačidlo=help

• Deklarácia premennej,
vloženie existujúcej 
premennej cez Code»
alebo ikony na lište



Pomocník k položke, funkcii, ...



Deklarácia premennej (aj Ctrl-D),

Interaktívny výkon inštrukcie



GUI a editor grafického rozhrania
• Vytvorenie nového/načítanie existujúceho cez menu File
• Dizajn: vytvorenie panelu a vloženie grafiky z 

knižničných gra-
fických prvkov

• Nastavenie ich 
vlastností a 
väzby na 
zdroj .C cez
ich panely
(dvojklik)



Nastavenie vlastností panelu

Dvojklik



Knižnice grafických prvkov



Nastavenie vlastností prvkov



Väzba GUI na .c
• Každý prvok môže byť indikátorom alebo ovládacím prvkom.
• Meno prvku (premenná) = vzniká naviazaním mien panelu a 

prvku 
• Indikátor (napr. graf, LED, ...) – odosielanie dát/ zistenie-

nastavenie vlastností podľa mena prvku cez vhodné
knižničné funkcie z User interface library.

• Ovládač (Control, napr. tlačidlo, potenciometer, menu, ...)
– zistenie stavu čítaním cez funkcie z User interface library
– Zistenie/nastavenie vlastností cez funkcie z User interface library
– Automatické spustenie (vyvolanie) obslužnej rutiny 

(podprogramu) = program riadený udalosťami: zvolenej v okne 
vlastností prvku – tzv. Callback (kostra automaticky 
vygenerovaná prostredím cez Code»Generate»…



Niektoré UIR funkcie
Panels

Load Panel LoadPanel
Load Panel (Extended) LoadPanelEx
Display Panel DisplayPanel

Pop-up Panels»Message/Prompt Popups
Message Popup MessagePopup

Controls/Graphs/Strip Charts»General Functions
Set Control Value SetCtrlVal
Get Control Value GetCtrlVal
Set Control Attribute SetCtrlAttribute
Get Control Attribute GetCtrlAttribute

User Interface Management
Run User Interface RunUserInterface
Quit User Interface QuitUserInterface

Controls/Graphs/Strip Charts»Graphs and Strip Charts»
Graph Plotting and Deleting
Plot Y PlotY
Delete Graph Plot DeleteGraphPlot

Controls/Graphs/Strip Charts»Graphs and Strip Charts»
Strip Chart Traces
Plot Strip Chart PlotStripChart
Clear Strip Chart ClearStripChart



Kostra programu pre GUI



Načítanie hodnoty



Nastavenie hodnoty



Nastavenie vlastností prvku



Riadenie udalosťami
• Udalosť (event) na ovládacom prvku spôsobí volanie príslušnej Callback

funkcie
• Systém riadenia programu udalosťami sa aktivuje funkciou 

RunUserInterface
• Udalosti sa ukladajú do fronty
• Počas výkonu Callbacku ostatné udalosti (Callback funkcie) čakajú.
• Ak je potrebné v tomto čase umožniť vyvolanie iného callbacku, použite 

ProcessSystemEvents, ak je potrebné vykonať vykreslenie
ProcessDrawEvents

• Ukončenie riadenia programu udalosťami sa vykoná pomocou 
QuitUserInterface



Ladenie

• Krokovanie



Podmienený breakpoint
• Nastavte jednoduché prerušenie (klik – stĺpec 

vľavo v Source window
• Zvoľte Run» Breakpoints 



Sledovanie hodnôt premenných
• Z menu Window»Variables

• Typ: presuň kurzor nad premennú v *.c – zobrazí sa jej
hodnota



Komunikácia s hardvérom
• Princíp: volanie služieb z ovládačov 

integrovaných v OS (driver – obyčajne .dll) 
priamo alebo cez vysokoúrovňové funkcie v 
statických knižniciach (.lib). Drivery od výrobcu 
hardvéru

• Multifunkčné karty od NI – driver v NI DAQmX
(staršie traditional NI DAQ)

• Špeciálne funkcie jednotlivé rozhrania (RS, 
GPIB, ...) 1

• VISA – knižnica zovšeobecnených komunikácií
po ľubovoľnom rozhraní1

1pozri príslušné prednášky



Komunikácia s multifun. DAQ

• Nainštalovaná a skonfigurovaná karta (aj 
virtuálna) – Measurement and 
automatization explorer – priradené
označenie napr. „Dev1“

• Samotný program:
– „manuálne“ zostavenie programu z funkcií v 

knižnici DAQmX
– Tools»Create/Edit DAQmX Task



Kanály a úlohy

Signals
AI 0
AI 1
AI 2

Sine Wave 1

Sine Wave 2

Sine Wave 3

Channel names

Tasks
Timing and Triggering



Snímanie jednej hodnoty (vzorky)

Create Tasks and Channels
(DAQmxCreateAIVoltageChan)

Read a Single Sample
(DAQmxReadAnalogScalarF64)

Another Reading?

Clear
(DAQmxClearTask)

No

Yes



Viacbodové/hodnotové snímanie
Create Channels (DAQmxCreateAIVoltageChan)

Set Timing (DAQmxCfgSampClkTiming)

Start (DAQmxStartTask)

Read Samples (DAQmxReadAnalogF64)

Read More Samples?

Stop (DAQmxStopTask)

Clear (DAQmxClearTask)

No

Yes



Kontinuálne analógové snímanie
Create Channels (DAQmxCreateAIVoltageChan)

Set Timing (DAQmxCfgSampClkTiming)

Start (DAQmxStartTask)

Read Samples (DAQmxReadAnalogF64)

Read More Samples?

Stop (DAQmxStopTask)

Clear (DAQmxClearTask)

No

Yes



Jednoduchý analógový výstup
Create Tasks and Channels

(DAQmxCreateAOVoltageChan)

Write a Single Sample
(DAQmxWriteAnalogScalarF64)

Clear
(DAQmxClearTask)

Write Another Sample?

No

Yes



Viachodnotový analógový výstup
Create Tasks and Channels

(DAQmxCreateAOVoltageChan)

Set Timing
(DAQmxCfgSampClkTiming)

Write Data
(DAQmxWriteAnalogF64)

Start
(DAQmxStartTask)

Wait until Done for Finite Samples
(DAQmxWaitUntilTaskDone)

Stop
(DAQmxStopTask)

Clear
(DAQmxClearTask)



Kontinuálny viacbodový analógový 
výstup

Create Tasks and Channels
(DAQmxCreateAOVoltageChan)

Set Timing
(DAQmxCfgSampClkTiming)

Write Data
(DAQmxWriteAnalogF64)

Stop
(DAQmxStopTask)

Clear
(DAQmxClearTask)

Write More Samples?
Yes

No



Digitálny vstup
Create Channels

(DAQmxCreateDIChan)

Reading Single or
Multiple Samples?Specify Timing

(DAQmxCfgSampClkTiming)

Read Sample
(DAQmxDigitalScalarU32)

Start
(DAQmxStartTask)

Read Samples
(DAQmxReadDigitalU32)

More Samples?

Stop
(DAQmxStopTask)

Clear
(DAQmxClearTask)

Another Reading?

Multiple Single

Yes

No

No

Yes



Digitálny výstup
Create Channels

(DAQmxCreateDOChan)

Generating Single or
Multiple Samples?Specify Timing

(DAQmxCfgSampClkTiming)

Write Sample
(DAQmxWriteDigitalU8)

All Samples Written?

Clear
(DAQmxClearTask)

Multiple Single

Write Samples
(DAQmxWriteDigitalU8)

Start
(DAQmxStartTask)

Wait Until Done
(DAQmxWaitUntilTaskDone)

Stop
(DAQmxStopTask)

Write More
Samples

Yes
No



Komunikácia po Internete

• Základné funkcie na úrovni protokolov 
TCP/IP v knižnici TCP:
– Klient, server, podporné a doplnkové funkcie

• Vysokoúrovňové funkcie v knižnici Internet:
– ftp, telnet, email, web



Princíp komunikácie
• Server aj klient musia mať svoju IP adresu
• Server po spustení (registrácii) čaká na pripojenie klienta 
• Po pripojení je komunikácia veľmi jednoduchá ako 
čítanie a zápis dát do súboru = server dostáva 
požiadavky od klienta, ktoré vykonáva a výsledky posiela 
klientovi

Klient 128.161.15.29 Server 155.247.207.70

Inicializuje a riadi 
konverzáciu

Poskytuje dáta a 
služby klientoviTCP-IP



Základné komunikačné funkcie

• Výhodná inštalácia Callback funkcie pre server 
int TCPcallback (int handle, int xType, 

int errCode, void *callbackData);

xType = udalosť, napr. pripojenie/odpojenie klienta, boli 
prijaté dáta od klienta, ...

Server
Client

RegisterTCPServer

ServerTCPWrite ServerTCPRead

ClientTCPWrite ClientTCPRead

ConnectToTCPServer

UnregisterTCPServer

DisconnectFromTCPServer



Čo ďalej?

• Naštudovať Getting start ...
• Naštudovať príklady v adresári Examples

a na web stránke www.ni.com
• Tvoriť jednoduché programy


