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Tečaj: TestStand II
( TestStand I: Costumization )

Povzetek:

Tečaj TestStand II gradi na znanju iz tečaja TestStand I, ter vas nauči prilagajati lastnosti vgrajene v 
TestStand okolje vašim potrebam. Spoznali boste mnoge napredne lastnosti, kot so paralelno
testiranje več izdelkov, napredne tehnike izdelave poročil ter uporaba programskega vmesnika API. 
Tečaj vsebuje tudi poglavja o vključevanju naprednega upravljanja uporabnikov v testni sistem. Po 
končanem tečaju boste z uporabo vgrajenih funkcij sposobni zgraditi praktične testne aplikacije.

Slušatelji:

 Slušatelji tečaja TestStand I
 Novi TestStand uporabniki
 Inženirji in razvijalci z nalogo vzdrževanja že narejenih testnih sekvenc ter gradnje novih
 Uporabniki in tehnični vodstveni kader zadolžen za oceno TestStand in nabavne odločitve

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 Uporabljali TestStand API za razvoj testnega sistema
 Nastavljali TestStand aplikacije za izvajanje z  različnimi operaterji
 Razvijali vam prilagojene TestStand aplikacije
 Izkoristili prednosti, ki jih ponuja paralelno testiranje
 Razumeli različne procesne modele ter jih znali prilagajati vašim potrebam
 Prilagajali izdelavo poročil
 Razvijali in prilagajali izgled uporabniškega vmesnika 

Predhodno potrebna znanja:

 Zaključen tečaj TestStand I
 Izkušnje z LabVIEW in/ali LabWindows/CVI oz. C zaželjene.

Trajanje: Dva dni

Koda tečaja: 910668

Uporabljena oprema:

 LabVIEW Professional Development System verzija 7
 TestStand Development System verzija 3
 LabVindows/CVI verzija 7

Udeleženci prejmejo:

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

 potrdilo o udeležbi na tečaju
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Teme tečaja:

1. dan

Uvod v uporabo TestStand API
Ta lekcija predstavlja TestStand API programski vmesnik. Spoznali boste kakšne klase in objekti so 
na voljo. Prikazani so tudi najbolj pogosti načini uporabe TestStand API ter kje najdete dodatne 
informacije.
Vsebina:

 Kaj je TestStand API
 Najpogostejša uporaba TestStand API
 Kje najti dodatne informacije o TestStand API

Napredno upravljanje z uporabniki
Ta lekcija bolj podrobno predstavlja kako deluje upravljanje uporabnikov ter kako izkoristiti bolj
napredne funkcije za upravljanje uporabnikov. Spoznali boste postopek za Login/Logout ter kako
programsko izvesti mnoge pogoste postopke, kot so ustvarjanje in brisanje uporabnikov, branje
uporabniških parametrov ter nastavitev različnih uporabniških pravic in lastnosti.
Vsebina:

 Procedura za Login/Logout ( prijava/odjava )
 Uporaba TestStand API za ustvarjanje in brisanje uporabnikov
 Nastavitev uporabniških lastnosti z uporabo TestStand API

Paralelno testiranje večUUT
Ta lekcija govori o pomenu in prednostih večnitnega izvajanja testov ter o hkratnem testiranju več 
UUT. Razložen je tudi način, kako nam različni procesni modeli omogočajo enostavno izvedbo 
paralelnega in paketnega testiranja. Naučili se boste, kako uporabljati korake za sinhronizacijo testov
pri večnitnem izvajanju. Lekcija prikazuje tudi možnost izvajanja sekvenc na oddaljenih računalnikih.
Vsebina:

 Koncepti testnih sistemov
 Uporabni večnitni procesni modeli
 Opcije za sinhronizacijo testov
 Oddaljeno izvajanje

Spreminjanje procesnih modelov ter nadomeščanje Callback sekvenc
Ta lekcija opisuje kako delujejo posamezni procesni modeli, kako jih spreminjamo ter kako
uporabljamo Callback sekvence v testnih procedurah.
Vsebina:

 Zgradba procesnih modelov v TestStand
 Spreminjanje procesnih modelov
 Kreiranje ter nadomeščanje Callback sekvenc
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2. dan

Prilagajanje uporabniškega vmesnika za izvajanje testov
Ta lekcija opisuje, kako uporabniški vmesnik deluje, minimalno potrebno programiranje za izgradnjo
novega vmesnika v zunanjem programskem okolju ter kako spremenimo priložene uporabniške 
vmesnike. Prikazana je uporaba novih User Interface kontrol, ki bistveno poenostavijo potrebno
programiranje za izdelavo uporabniškega vmesnika.
Vsebina:

 Splošno o uporabniških vmesnikih
 TestStand User Interface kontrole
 Pošiljanje in sprejemanje uporabniških UIMessage sporočil

Prilagajanje zbiranja rezultatov ter izdelave poročil
Ta lekcija opisuje kako lahko spreminjate način zbiranja rezultatov testov, kako zbirate dodatne
parametre ter kako prilagodite način generiranja poročil ter njihov izgled.
Vsebina:

 Spreminjanje zbiranja rezultatov
 Prilagajanje izdelave poročila
 Zastavice za samodejno vključevanje v poročilo
 Nadomeščanje Callback sekvenc za izdelavo poročil

Projekti za načrtovanje sistemov
Ta lekcija je sestavljena iz sedmih odprtih vaj z opisom problema in nekaj nasveti za pomoč, ki lahko 
služijo kot primeri za vaše nadaljnje projekte. Sestavljene so tako, da pokrivajo znanje iz celotnega 
tečaja TestStand II.
Vsebina:

 Dinamično klicanje in izvajanje sekvenc
 Izdelava preprostega procesnega modela
 Shranjevanje LabVIEW referenc
 Prenos argumentov v nova izvajanja
 Lasten tip koraka: časovna zakasnitev
 Izdelava orodja za izgradnjo sekvenc
 Asinhrona izdelava poročil


