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Tečaj: LabVIEW Intermediate II
( LabVIEW Intermediate I: Performance and Connectivity )

Povzetek:

Tečaj LabVIEW Intermediate II gradi na veščinah, ki ste jih spoznali na tečaju LabVIEW Intermediate I 
ter dodaja tehnike za izboljšanje porabe pomnilnika in zmogljivosti s ciljem zagotoviti najboljše možne 
lastnosti končne aplikacije. Naučile se boste tudi, kako razširiti funkcionalnost vaših aplikacij z 
izkoriščanjem funkcij drugih, zunanjih aplikacij z uporabo povezovalnih tehnologij, kot so DLL, ActiveX 
ter Internet. Tečaja LabVIEW Intermediate I in II sta člana družine tečajev, zgrajenih z namenom 
bistveno izboljšati vaše znanje ter spretnosti pri delu z LabVIEW okoljem.

Slušatelji:

 Uporabniki LabVIEW in NI Developer Suite, ki želijo izboljšati zmogljivosti njihovih LabVIEW
aplikacij ali pa razširiti njihovo funkcionalnost z priključitvijo na omrežje ali na druge aplikacije.

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 Izboljšali hitrost izvajanja in porabo pomnilnika vaših aplikacij med izvajanjem
 Razumeli kako v LabVIEW deluje večnitnost in proritete ter kako optimizirate večnitna opravila 

v LabVIEW
 Uporabili napredne tehnike za obdelavo podatkov ter sinhronizacijo
 Uporabljali LabVIEW z ActiveX in .NET
 Uporabljali programiranje z dogodki
 Uporabljali DLL v LabVIEW
 Programsko upravljali z LabVIEW VI in aplikacijami s tehnologijo VI Server
 Delili podatke med aplikacijami z uporabo tehnologije DataSocket
 Uporabljali TCP/IP funkcije za komunikacijo z aplikacijami na oddaljenih računalnikih, 
spojenimi v omrežje

Predhodno potrebna znanja:

Končani tečaji LabVIEW Intermediate I ali ustrezne izkušnje.

Priporočeni nadaljevalni tečaji

 LabVIEW Advanced Aplication Development
 Data Acquisition and Signal Condition
 LabVIEW Instrument Control

Trajanje: Dva dni

Koda tečaja: 910721

Uporabljena oprema:

 LabVIEW Professional Development System verzija 7
 Microsoft Windows operacijski sistem

Udeleženci prejmejo:

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

 potrdilo o udeležbi na tečaju
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Teme tečaja:

1. dan

Izboljšanje zmogljivosti
Ta lekcija najprej ponovi osnovne teme iz tečaja LabVIEW Intermediate I ter nato nadaljuje s temami, 
kako doseči najboljše VI lastnosti, vključno s tem kako izboljšali hitrost izvajanja in porabo pomnilnika
vaših aplikacij med izvajanjem. Ta lekcija tudi opisuje nekatere najpogostejše napake in pokaže 
tehnike za razhroščevanje aplikacij, ki ne delujejo, kot bi morale.
Vsebina:

 Razumeti večopravilnost, večnitnost in večprocesorsko zasnovo
 Uporaba niti in prioritet za izboljšanje zmogljivosti
 Težave pri večnitnosti
 Spremljanje VI zmogljivosti
 Krajšanje časov izvajanja
 Razumevanje in optimiranje porabe pomnilnika

Programiranje z dogodki
LabVIEW je okolje za programiranje, kjer sam pretok podatkov določa vrstni red izvajanja operacij. 
Vendar je včasih potrebno zagotoviti, da se neka akcija izvede točno ob nastanku nekega dogodka. 
LabVIEW Intermediate I tečaj uvede koncept dogodkovnega programiranja. Ta lekcija pa razširi način
dogodkovnega programiranja z uvedbo statičnih, dinamičnih, uporabniških in ActiveX dogodkov.
Vsebina:

 Dogodkovno proženo programiranje 
 Programiranje s statično registriranimi uporabniškimi dogodki na uporabniškem vmesniku
 Programiranje z dinamično registriranimi dogodki
 Programsko generiranje dogodkov ( uporabniški dogodki)
 Izogibanje pogostim napakam pri delu s strukturo Event
 O ActiveX dogodkih

Deljene knjižnice ( DLL )
Deljene knjižnice so knjižnice z izvršljivimi funkcijami ali podatki, ki jih lahko uporabljajo vse Windows
aplikacije. Ta lekcija opisuje koncepta deljenih knjižnic in Dynamic Link Library (DLL) ter kako lahko 
uporabite in naredite DLL knjižnico z LabVIEW.
Vsebina:

 Pregled deljenih knjižnic (DLL)
 Dostop do DLL z LabVIEW
 Iskanje napak v funkciji za klic DLL
 Izdelava deljenih knjižnic (DLL) z LabVIEW
 O DLL in programskih nitih
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2. dan

VI Server
Ta lekcija opisuje VI Server, ki je mehanizem za programsko upravljanje z LabVIEW VI in aplikacijami.
Dovoljuje vam tudi daljinski nadzor in upravljanje z VI in aplikacijami preko TCP/IP omrežja. 
Vsebina:

 Razumevanje VI Server in objektno usmerjene terminologije
 VI Server programski model
 Uporaba VI Server funkcij
 Izvedba oddaljene komunikacije z VI Server
 Dinamično klicanje in nalaganje VI
 Razumevanje in uporaba VI striktno-tipnih in šibko-tipnih referenc

Platforme za komunikacijo pod MS Windows
ActiveX tehnologija predstavlja standarden model za med-aplikacijsko komunikacijo, ki jo lahko
uporabljajo različna programska okolja na različnih platformah. LabVIEW podpira ActiveX Automation 
in Container tehnologije. Ta lekcija opisuje tehnologijo ActiveX, ki nadgrajuje in izboljšuje povezave 
med LabVIEW in ostalimi ActiveX kompatibilnimi aplikacijami, kot so npr. Excel. Lekcija predstavlja
tudi platformo .NET.
Vsebina:

 Zgodovina Windows komunikacijskih platform
 ActiveX lastnosti v LabVIEW
 Uporaba LabVIEW kot ActiveX Automation odjemalca
 Uporaba LabVIEW Container za prikaz ActiveX kontrol in vgnezdenih dokumentov na čelni 
plošči

 Uporaba LabVIEW kot ActiveX Automation strežnik
 LabVIEW in .NET

DataSocket
Ta lekcija opisuje v LabVIEW vgrajene DataSocket VI in funkcije. DataSocket je programsko orodje za
čitanje, pisanje in  deljenje podatkov med aplikacijami in/ali različnimi podatkovnimi izvori in odjemalci
na omrežju.
Vsebina:

 Razumevanje DataSocket VI in funkcij
 Upravljanje z odjemalskimi povezavami ter nastavitev varnostnih parametrov z DataSocket

Manager
 Uporaba atributov za pošiljanje več podatkovnih tipov na isto podatkovno mesto
 UporabaDataSocket funkcij na čelni plošči za čitanje in pisanje neposredno na DataSocket
 Uporaba DataSocket za dvosmerne povezave
 Izdelava DataSocket VI za čitanje in pisanje podatkov iz različnih izvorov, kot so datoteke in 

OPC Server

TCP/IP
Ta lekcija opisuje različne protokole in metode, ki jih LabVIEW podpira za prenos podatkov v in iz 
drugih aplikacij. Vključuje tudi TCP/IP in prikazuje, kako uporabiti LabVIEW TCP/IP funkcije za 
komunikacijo z drugimi aplikacijami in računalniki. Spoznali boste tudi model Odjemalec/Strežnik, ki 
služi kot osnova za večino komunikacijskih protokolov.
Vsebina:

 Komunikacijski protokoli, kot je TCP/IP
 Uporaba TCP/IP VI in funkcij


