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Tečaj: LabVIEW Intermediate I
( LabVIEW Intermediate I: Successful Development Practices )

Povzetek:

Tečaj LabVIEW Intermediate I vas nauči veščin, potrebnih za načrtovanje, razvoj, preskušanje in 
distribucijo LabVIEW aplikacij. Spoznali boste dobre tehnike za razvoj LabVIEW aplikacij, kot so
gradnja modularnih programov, avtomati stanj, gradnja primernih grafičnih vmesnikov, strategije 
obdelave napak ter učinkovito dokumentiranje. Po končanem tečaju boste sposobni analizirati 
zahteve, ki jih postavljajo vaše aplikacije, izbrati pravilen postopek načrtovanja ter pravilne tipe 
podatkov ter pravilne postopke testiranja– torej skrajšati čas razvoja in izboljšati performanse in 
razširljivost programov. Z uvedbo teh postopkov načrtovanja v zgodnjih fazah razvoja se boste izognili
nepotrebnim popravkom v strukturi aplikacije, povečali ponovno izrabo modulov ter tako znižali 
stroške vzdrževanja sistema.

Slušatelji:

 Uporabniki LabVIEW in NI Developer Suite, ki želijo izboljšati zmogljivosti, razširljivost ali 
ponovno uporabo ter znižati stroške vzdrževanja aplikacij

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 Boste sposobni analizirati zahteve, ki jih postavljajo vaše aplikacije, izbrati pravilen postopek 
načrtovanja ter pravilne tipe podatkov ter pravilne postopke testiranja

 Razumeli delovanje avtomatov stanj ter jih uporabljali v vaših programih
 Uporabljali dobre metode programiranja za gradnjo učinkovitih VI
 Razvijali modularne aplikacije, ki so lažje za razhroščevanje, vzdrževanje in ponovno uporabo
 Učinkovito dokumentirali vaše VI
 Uporabljali LabVIEW za oceno neučinkovitih VI
 Uporabljali LabVIEW Application Builder za izdelavo samostojnih aplikacij ter njihovo

distribucijo na druge flatforme

Predhodno potrebna znanja:

Končani tečaji LabVIEW Basics I in II ali ustrezne izkušnje.

Priporočeni nadaljevalni tečaji

 LabVIEW Intermediate II: Performance and Connectivity
 LabVIEW Advanced Aplication Development
 Data Acquisition and Signal Condition
 LabVIEW Instrument Control

Trajanje: Tri dni

Koda tečaja: 910718

Uporabljena oprema:

 LabVIEW Professional Development System verzija 7
 Microsoft Windows operacijski sistem
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Udeleženci prejmejo:

 originalno National Instruments literaturo za tečaj LV Intermediate I, vključno s CD z nalogami 
in rešenimi primeri

 potrdilo o udeležbi na tečaju

Teme tečaja:

1. dan

Analiza projekta
Analiza novega projekta ter sestava dokumenta s potrebami je prvi korak k dobro zasnovani LabVIEW
aplikaciji. Ta lakcija vas nauči, kako analizirati vaš projekt in kako definirati nabor lastnosti, ki jih mora
aplikacija imeti, da bo funkcionalno ustrezna. Delali boste s projektnimi zahtevami kompleksne
aplikacije za avtomatizacijo ter najprej analizirali celoten projekt in razvili dokument s seznamom
potreb. Uporabljali boste naučene tehnike načrtovanja in preskušanja ter jih uporabili na vašem 
projektu. Ob koncu tečaja boste izdelali polno funkcionalno, napredno aplikacijo, ki jo boste lahko 
uporabljali kot model v vaših nadaljnjih projektih.
Vsebina:

 Prepoznati morebitne težave v projektnih zahtevah vezanih na LabVIEW
 Pogovori z uporabnikom/stranko glede razjasnitve projektnih zahtev
 Določitev projektnih zahtev vezanih na LabVIEW
 Izdelava dokumenta s projektnimi zahtevami
 Definiranje aplikacije z uporabo različnih tehnik diagramov poteka

Izdelava programske zasnove
Ta lekcija vas nauči, kako izdelate razširljivo osnovno zgradbo aplikacije, ki je enostavna za 
vzdrževanje ter ponovno uporabo. Videli boste tudi, kako načrtati uporabniški vmesnik.
Vsebina:

 Načrtovanje uporabniškega vmesnika
 Prepoznava ustrezne razširljive programske zasnove
 Izdelava modularne programske zasnove
 Prepoznava ustreznih podatkovnih struktur, komponent in vmesnikov
 Omejevanje povezav med gradniki

Načrtovanje načrta za preskušanje
Načrtovanje in izdelava robustne programske aplikacije zahteva načrt za preskušanje pravilnega 
delovanja aplikacije. V tej lekciji boste spoznali, kako izdelati načrt preskušanja, še preden začnete s 
samim programiranjem.
Vsebina:

 Izdelava testnega načrta za uporabniški vmesnik, blok diagram in obdelavo napak
 Izdelava testnega načrta za posamezne module
 Izdelava testnega načrta za združevanje vseh modulov v celoto
 Izdelava testnega načrta za izvedbo beta testov
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2. dan

Izdelava grafičnega vmesnika
Ta lekcija opisuje, kako izdelati uporabniški vmesnik na osnovi vaše zasnove aplikacije. Naučili se 
boste tehnik za izdelavo profesionalnih uporabniških vmesnikov, ki ustrezajo projektnim zahtevam.
Vsebina:

 Združevanje kontrol in indikatorjev v ustrezne podatkovne strukture
 Pregled standardnih tehnik za dokumentiranje uporabniških vmesnikov
 Izdelava samo-opisnih ikon ter ustreznih razširljivih priključnih sponk

Izdelava posameznih VI
Ta lekcija se osredotoči na izdelavo algoritmov in VI-jev potrebnih za vašo aplikacijo. Naučili se boste 
tehnik za modularizacijo VI ter gradnjo lahko berljivih in lahko popravljivih VI.
Vsebina:

 Izdelava prilagodljivih programskih arhitektur
 Izbor pravilnih programskih metod za izvedbo prilagodljivih programskih arhitektur
 Razvoj potrebnih podatkovnih struktur za aplikacijo
 Razvoj VI za ponovno uporabne komponente
 Razvoj VI za večjo učinkovitost in boljšo izrabo pomnilnika
 Smernice za izboljšanje stila programiranja v LabVIEW
 Izdelava samo-opisnih VI
 Upravljanje s podedovanimi LabVIEW aplikacijami

3. dan

Izvedba testnega načrta
Ta lekcija opisuje kako izvesti preskušanje z uporabo načrta preskušanja, ki ste ga predhodno razvili. 
Spoznali boste tudi tehnike za razvoj avtomatiziranih testiranj.
Vsebina:

 Razvoj tehnik preskušanja
 Industrijski standardi za postopke preskušanja

Ocenjevanje zmogljivosti VI
Pred to lekcijo ste načrtali, zgradili in preskusili vašo LabVIEW aplikacijo. Ta lekcija prikazuje tehnike 
za izboljšanje zmogljivosti vaših aplikacij.
Vsebina:

 LabVIEW orodja za oceno zmogljivosti VI
 Kdaj nastopi potreba za optimiranje zmogljivosti

Dokumentiranje projektov
Pravilna in dobra dokumentacija je izjemnega pomena za vse bodoče spremembe na aplikaciji ter 
potrebna za zaključek profesionalnega projekta.
Vsebina:

 Razvoj standardov za dokumentiranje
 Industrijski standardi za postopke dokumentiranja

Izdelava samostojne aplikacije ter namestitvenega programa
Ta lekcija opisuje tehnike za distribucijo in nameščanje vaših LabVIEW aplikacij. Dobili boste globlje 
razumevanje modula Application Builder. Naučili se boste prepoznati mogoče težave, povezane s 
prenosom aplikacij na druge računalnike, platforme ter jezike.
Vsebina:

 Kako optimalno izrabiti postopek za izdelavo samostojnih aplikacij
 Razvoj rešitev za težave pri prenosu programov na druge računalnike
 Pasti, ki lahko povzročijo slabo delovanje aplikacij pri prenosih na druge računalnike


