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LabVIEW 8
Rozproszona inteligencja w testowaniu, 
sterowaniu i projektowaniu

Zintegrowanie wielu urządzeń 
obliczeniowych w system testowania 
lub sterowania powoduje pojawienie 
się wielu całkowicie nowych wy-
zwań związanych z programowaniem, 
z którymi nie mogą poradzić sobie 
tradycyjne narzędzia. LabVIEW 8 fir-
my National Instruments wprowadza 
nową technologię rozproszonej inte-
ligencji, która potrafi sprostać takim 
wyzwaniom dzięki: 

• możliwości programowania wielu 
platform takich, jak komputery 
stacjonarne, przemysłowe, prze-
nośne i systemy wbudowane,

• strukturze projektu w LabVIEW 
umożliwiającej zarządzanie sys-
temami rozproszonymi z jednego 
środowiska,

• nowej zmiennej współdzielonej 
upraszczającej wymianę danych 
w systemach rozproszonych,

• narzędziom synchronizacji urzą-
dzeń i systemów rozproszonych.

Systemy rozproszone do 
projektowania, sterowania 
i testowania

Opracowanie systemu rozproszo-
nego wymaga szczególnego podejścia 
do programowania. Dla przykładu, 
w sieciach czujników, czujniki bez-
przewodowe stanowią samodzielne 
jednostki, które łączą się z inny-
mi znajdującymi się w pobliżu, aby 
stworzyć strukturę komunikacyjną. 

Z czym kojarzy się termin system rozproszony? Ze współdzieleniem 
zadań w sieci komputerowej? Z systemami handlu elektronicznego 

odbierającymi zamówienia z całego świata? Z sieciami 
bezprzewodowych czujników monitorujących stan budynku? Wszystkie 
te przykłady pokazują najistotniejszą cechę systemów rozproszonych 

– wykorzystanie wielu procesorów. Ze względu na niewielki 
koszt i ogromny postęp w technologii półprzewodnikowej, technicy 

i naukowcy coraz częściej znajdują skuteczne sposoby radzenia sobie 
z wyzwaniami stawianymi przez aplikacje przez zwiększenie liczby 

procesorów w systemach. Z tego względu, projektowane produkty oraz 
systemy opracowane do testowania i sterowania takich produktów 

ulegają coraz większemu rozproszeniu.

Twórcy tego typu technologii stawia-
ją czoła całkowicie nowym wyzwa-
niom związanymi z programowaniem. 
Innym przykładem może być projek-
towanie elektronicznych systemów 
sterowania pojazdami, inteligentnych 
telefonów, systemów analizy obrazu, 
monitorowania procesów przemysło-
wych, a także tworzenie zautomaty-
zowanych urządzeń testujących.

Wyzwania związane 
z tworzeniem systemów 
rozproszonych

Systemy rozproszone wykorzysty-
wane są w wielu różnych branżach 
i w wielu rozmaitych produktach, lecz 
zastosowania te związane są zawsze 
z podobnymi wyzwaniami, m.in.:

• programowaniem aplikacji, które 
wykorzystują wiele procesorów 
opartych na takiej samej lub 
mieszanej architekturze, m.in. 
układów FPGA lub procesorów 
sygnałowych,

• efektywnym współdzieleniem da-
nych przez wiele procesorów, 
które są połączone bezpośrednio 
na jednej płytce drukowanej lub 
połączone w sieci komputerowej,

• synchronizacją wszystkich wę-
złów w jednym systemie,

• integracją różnego typu urządzeń 
np. analogowych i cyfrowych 
wejść/wyjść, sterowania napędu 
i analizy obrazu,

• obsługą danych współdzielonych 
przez rozproszony system, ich 
rejestracją, integracją z systema-
mi zarządzania przedsiębiorstwa.
Wykorzystanie nowych cech śro-

dowiska LabVIEW 8 ułatwia two-
rzenie systemów rozproszonych.

Programowanie 
rozproszonych jednostek 
obliczeniowych

Systemy rozproszone często za-
wierają takie węzły, jak czujniki, 
urządzenia, które pełnią różne funk-
cje. Ponadto, wszystkie tego typu 
elementy mogą komunikować się 
z głównym systemem zarządzającym, 
który rejestruje dane. Programiści 
opracowujący systemy rozproszone 
często stosują różne narzędzia, aby 
zaprogramować każde urządzenie. Co 
więcej, system taki może posiadać 
wymagania, których nie można speł-
nić przy zastosowaniu standardowego 
sprzętu komputerowego, co wymusza 
zastosowanie np. układów FPGA. 
Komplikuje to budowę i wymaga wię-
cej czasu programistów ze względu 
na konieczność obsługi wielu narzę-
dzi i języków programowania.

LabVIEW 8 pomaga rozwiązać tego 
typu problemy dzięki narzędziom do 
programowania wielu platform sprzę-
towych z jednego środowiska. Dzięki 
LabVIEW można stworzyć kod dla 
komputerów stacjonarnych, urządzeń 
działających w systemie czasu rzeczy-
wistego, a także układów FPGA. Do-
datkowo LabVIEW zawiera funkcje 
wymagane do analizy obrazu, stero-
wania napędem oraz pomiarów, które 
zwykle wymagałyby użycia odrębnych 
narzędzi. LabVIEW to również za-
awansowane biblioteki przetwarzania 
sygnałów oraz wbudowany serwer 
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WWW dający możliwość zdalnego 
połączenia się z aplikacją. Wykrocze-
nie – przy użyciu jednego narzędzia 
– poza granice funkcjonalności po-
szczególnych platform umożliwia two-
rzenie aplikacji rozproszonych.

Komunikacja i przesyłanie 
danych

Aplikacje rozproszone wymagają 
różnych form komunikacji i współ-
dzielenia danych. Wyzwanie może 
stanowić komunikacja pomiędzy pro-
cesorami, w szczególności między sys-
temami czasu rzeczywistego i syste-
mami wbudowanymi, niewpływająca 
na wydajność aplikacji. Choć istnieją 
różne standardy i protokoły komu-
nikacyjne takie, jak TCP/IP, Modbus 
UDP i OPC, zwykle jeden protokół 
nie może spełnić wszystkich wyma-
gań, a każdy protokół posiada jedno-
cześnie inny interfejs API. Zmusza to 
integratorów do wykorzystania wie-
lu protokołów komunikacyjnych dla 
stworzenia systemu. W przypadku de-
terministycznego przesyłania danych 
pomiędzy węzłami, często wymagane 
jest zastosowanie kosztownych rozwią-
zań np. reflective memory.

LabVIEW 8 ułatwia wymianę da-
nych dzięki elastycznemu i otwarte-
mu interfejsowi komunikacyjnemu, 
który zapewnia współdzielenie da-
nych pomiędzy różnymi procesora-
mi, systemami czasu rzeczywistego, 
a także urządzeniami firm trzecich.
Nowe zmienne współdzielone w Lab 
VIEW 8, mogą przechowywać złożo-
ne typy danych wymagane w zaawan-
sowanych rozproszonych aplikacjach, 
a także wykorzystywać tak istotne 
funkcje jak skalowanie czy rejestracja 
i alarmowanie. Można je użyć do wy-
miany danych z dowolnymi węzłami 
w systemie, np. działającymi w opar-
ciu o systemy czasu rzeczywistego, 
z bazami danych i konsolami sterują-
cymi. Zmienne współdzielone można 
łatwo konfigurować dzięki interaktyw-
nym oknom dialogowym, za pomocą 
których można połączyć się z dowol-
nym źródłem danych w sieci

Nawigacja, debugowanie 
i wykonywanie kodu 
w węzłach rozproszonych 

Przekazywanie danych i poleceń 
pomiędzy różnymi węzłami oblicze-
niowymi w systemie rozproszonym 
to jedno z wielu wyzwań w proce-
sie tworzenia systemu rozproszone-
go. Zarządzanie i wykonywanie kodu 

źródłowego, który pracuje w oparciu 
o takie rozproszone węzły jest pod-
stawowym wyzwaniem, z którym 
muszą zmierzyć się twórcy systemu. 
W najprostszym przypadku, w którym 
jednostki obliczeniowe uruchamiają 
ten sam kod źródłowy, istnieje moż-
liwość utrzymania źródła w jednym 
miejscu, a następnie przesłanie go do 
wszystkich węzłów, jeśli kod ulegnie 
zmianie. Zdarza się jednak, że każ-
da jednostka posiada inny kod dzia-
łający w oparciu o różną architekturę 
i nie ma możliwości, aby wszystkie 
węzły były jednocześnie dostępne. 

Nowe okno projektu w LabVIEW 8 
zapamiętuje kod źródłowy i ustawienia 
dla wszystkich maszyn zastosowanych 
w systemie rozproszonym, w tym kom-
puterów osobistych, systemów czasu 
rzeczywistego, układów FPGA oraz 
komputerów kieszonkowych. Zawie-
ra ono również wiele narzędzi, któ-
re mogą zostać wykorzystane przez 
zespół programistów, aby zarządzać 
dużą aplikacją, m.in.:

• kontrolę nad kodem źródłowym 
przez wykorzystanie takich pa-
kietów jak: Visual SourceSa-
fe, Perforce, Rational ClearCase, 
PVCS, MKS i CVS,

• biblioteki, które organizują kod 
projektu w moduły do których 
można odwołać się z wielu sys-
temów,

• konfigurację sprzętu dla danego
projektu i ustawienia urządzeń 
kontrolno–pomiarowych w dowol-
nym węźle,

• definiowanie licznych ustawień
dystrybucji kodu źródłowego, 
debugowania, kompilowania lub 
uruchamiania aplikacji.
Stosowanie LabVIEW 8 wyposażo-

nego w rozproszoną inteligencję może 
znacząco uprościć budowę systemu 
rozproszonego. Wszystkie urządzenia 
czasu rzeczywistego, układy FPGA, 
przyrządy pomiarowe, komputery 
kieszonkowe widoczne są w oknie 
projektu LabVIEW, co ułatwia zarzą-
dzanie systemem. Do projektu w La-
bVIEW można dodać obiekty nawet, 
jeśli nie są one fizycznie połączone,
co upraszcza budowanie systemu wte-
dy, gdy brak niektórych komponentów. 
W oknie projektu w LabVIEW moż-
na przeglądać, edytować, wykonywać 
i debugować kod działający w oparciu 
o dowolne urządzenie zainstalowane 
w systemie. Można obserwować inte-
rakcję pomiędzy wszystkimi węzłami 
systemu rozproszonego w czasie rze-
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czywistym, pozwalając na 
jednoczesną pracę węzłów 
inteligentnych. Te możli-
wości ułatwiają tworzenie 
aplikacji wykorzystujących 
wymianę i synchronizację 
danych. 

Synchronizacja 
procesorów 
i urządzeń w systemie

Istotnym elementem 
wielu systemów rozpro-
szonych jest synchroniza-
cja inteligentnych węzłów 
sieci. W wielu systemach 
sterowania i testowania wy-
stępują połączenia między 
elementami systemu reali-
zowane poprzez urządzenia 
wejścia/wyjścia – czujniki, 
urządzenia wykonawcze lub 
bezpośrednio przez sygna-
ły elektryczne. LabVIEW 
8 wprowadza nowe roz-
wiązanie deterministyczne-
go ethernetu, zapewniając 
niezawodną synchronizację 
w systemie rozproszonym. 
Wyzwalanie czasowe zmien-
nej współdzielonej w La-
bVIEW umożliwia tworze-
nie rozproszonych aplikacji 
sterowania i gromadzenia 
danych. Zamiast kosztow-
nych mechanizmów typu 
reflective memory, LabVIEW 
8 zapewnia wydajne, eko-
nomiczne i oparte na stan-
dardowych urządzeniach 
rozwiązanie, dzięki któremu 
można osiągnąć czas trwa-
nia cyklu sieciowego równy 
100 µs przy ±5 µs synchro-
nizacji pomiędzy węzłami. 

Rozproszona 
inteligencja 
w LabVIEW 8

Sys temy tes towania 
i sterowania ewoluują w kie-
runku systemów rozproszo-
nych o zintegrowanej sile 
obliczeniowej. LabVIEW 
8 to potężne narzędzie 
umożliwiające projektowa-
nie, zarządzanie, urucha-
mianie i synchronizowanie 
systemów rozproszonych. 
Aby sprostać wyzwaniom 
stawianym obecnie przez 
rozproszoną architektu-
rę oraz wyzwaniom, które 

mogą pojawić się w przy-
szłości, LabVIEW:

• umożliwia tworzenie 
aplikacji na wielu plat-
formach, w tym kom-
puterach PC, przemy-
słowych, przenośnych 
i systemach wbudowa-
nych takich, jak jed-
nostki mikroprocesoro-
we, procesory sygnało-
we i układy FPGA,

• wprowadza projekt w La-
bVIEW, okno do nawi-
gacji i zarządzania syste-
mami rozproszonymi,

• u p r a s z c z a  ko m u n i -
ka c j ę  u r z ą d z e ń  o b -
l i czen iowych ,  dz ię -
k i  n o w e j  z m i e n n e j 
w s p ó ł d z i e l o n e j  L a b 
VIEW 8,

• obsługuje wiele metod 
synchronizacji syste-
mów, w tym nową de-
terministyczną techno-
logię ethernetu do syn-
chronizacji sieci.
Od najprostszego labo-

ratoryjnego urządzenia te-
stowego po zaawansowany 
wbudowany projekt, plat-
forma LabVIEW umożliwia 
technikom i naukowcom 
tworzenie aplikacji. Połą-
czenie intuicyjnego, gra-
ficznego języka programo-
wania, możliwości budowy 
systemów rozproszonych 
oraz rosnąca społeczność 
użytkowników platformy 
LabVIEW ma wpływ na 
rozwój nowych technologii 
w zakresie testowania, ste-
rowania i projektowania.
Shelley Gretlein
National Instruments
Dyrektor ds. produktów 
wbudowanych i działają-
cych w czasie rzeczywistym 
LabVIEW.
shelley.gretlein@ni.com

Reflective Memory…
…to nazwa mechanizmu 

sieciowego zapewniającego 
współdzielenie dostępu do danych 

przez wiele komputerów. Jego 
podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie natychmiastowego 
uaktualniania danych we 

wszystkich korzystających 
z nich komputerach, po każdej 

modyfikacji danych.


