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Nowości
Nowości w
w pakiecie
pakiecie LabView,
LabView, część
część 22
Najnowsz¹ wersjÍ LabView
moøna bez trudu
zakwalifikowaÊ do grona
awangardowych narzÍdzi, ktÛre
kreuje nowe trendy
i†wyznacza szlaki, ktÛrymi
z†pewnoúci¹ pod¹ø¹ takøe inni
producenci. O†kilku
najbardziej spektakularnych
nowoúciach wprowadzonych do
LabView 7†piszemy
w†artykule, ktÛrego pierwsz¹
czÍúÊ opublikowaliúmy
w†EP7/2003.

7

LabView
Najbardziej
spektakularne
z†punktu widzenia elektronika - nowoúci opisaliúmy w†poprzednim
numerze EP. OprÛcz nich, w†LV7
pojawi³o szereg innych udoskonaleÒ, dziÍki ktÛrym m.in. udoskonalono wspÛ³pracÍ tworzonych aplikacji z†interfejsami sieciowymi
(wprowadzono m.in. moøliwoúÊ wysy³ania e-maili z†dynamicznie two-

rzonymi komunikatami), wprowadzono rozbudowane mechanizmy
autodiagnostyki i†samoczynnej obs³ugi wykrywanych b³ÍdÛw, do dyspozycji uøytkownika oddano takøe
predefiniowane zdarzenia (umoøliwiaj¹ce m.in. szybsz¹ niø dotychczas reakcjÍ na wykryte pobudzenia). PowodÛw do zadowolenia
twÛrcy LV7 maj¹ oczywiúcie wiÍcej, ale - ze wzglÍdu na
znaczn¹ z³oøonoúÊ zastosowanych rozwi¹zaÒ - nieco
dok³adniej pokaøemy tylko
dwa kolejne mechanizmy zaimplementowane w†LV7, ktÛrych wagÍ z†pewnoúci¹ doceni¹ twÛrcy aplikacji rozproszonych
i†wymagaj¹cych
szybkiej reakcji na zdarzenia
zewnÍtrzne.

W†czasie rzeczywistym

Rys. 3
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Z†pewnoúci¹
wiÍkszoúÊ
CzytelnikÛw zapytana o†to,
czy PC-ty s¹ w†stanie obs³ugiwaÊ zdarzenia w†czasie
rzeczywistym odpowie - ca³kiem zreszt¹ s³usznie - øe

Do czego służy i co
może LabView?
LabView jest to pakiet
oprogramowania służący do
projektowania graficznych
aplikacji do akwizycji,
obróbki i prezentacji danych.
Jest to narzędzie zapewnia−
jące elastyczność porówny−
walną z narzędziami
programistycznymi, a łatwość
projektowania aplikacji
porównywalną z budowaniem
najbardziej zaawansowanych
konstrukcji z klocków Lego.
nie. To dlaczego LV7 wyposaøono
w†kreator aplikacji RealTime? Zastosowano bowiem koncepcjÍ wydzielenia specjalnych modu³Ûw sprzÍtowych, ktÛre s¹ konfigurowane przez
aplikacjÍ ìnapisan¹î w†LV7, ale
dzia³aj¹cych samodzielnie (z w³asnym systemem operacyjnym, ktÛry
odpowiada za obs³ugÍ zdarzeÒ
w†czasie rzeczywistym). W†wersji
LV7 dostÍpnej obecnie, rolÍ samodzielnych modu³Ûw RealTime mog¹
spe³niaÊ karty z†interfejsami PXI/
CompactPCI (fot. 3), w†tym opisana
przed miesi¹cem karta rekonfigurowalna z†uk³adem FPGA.
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Rys. 4
Tak wiÍc, po napisaniu aplikacji
i†wyznaczeniu fragmentÛw wymagaj¹cych obs³ugi w†czasie rzeczywistym, s¹ one ìprzekazywaneî do
specjalnych kart I/O, ktÛre tak¹ obs³ugÍ zapewniaj¹, podczas gdy
rdzeÒ aplikacji pracuje na relatywnie wolnym komputerze PC.

Sterowanie i†pomiary
rozproszone
Kolejn¹ cech¹ LV7 jest moøliwoúÊ
budowania za jego pomoc¹ rozproszonych systemÛw sterowania
i†nadzoru. Aby u³atwiÊ realizacjÍ
tego zadania, twÛrcy pakietu LV7
wyposaøyli go w†zaawansowane
mechanizmy obs³ugi baz danych
(SQL92 i†ODBC 2.5) oraz znacznie
unowoczeúniony system ich przegl¹dania i†zarz¹dzania zgromadzonymi danymi (rys. 4). SzczegÛlnie
istotn¹ nowoúci¹ jest wprowadzenie
mechanizmÛw jednoczesnego zarz¹dzania wieloma bazami danych
(takøe ulokowanymi na komputerach do³¹czonych zdalnie). Standar-
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dowo, system zarz¹dzania bazami danych wyposaøono w†narzÍdzia do definiowania zdarzeÒ
i†alarmÛw, a†takøe analizy trendÛw danych w†funkcji czasu.
DostÍp do baz danych wykorzystywanych w†aplikacjach
zoptymalizowano w†taki sposÛb,
aby dane do nich mog³y dostarczaÊ (i oczywiúcie z†nich pobieraÊ) modu³y RealTime. Mechanizm wymiany danych wyposaøono w†system kolejkowania
z†buforami
zapobiegaj¹cymi
moøliwoúci zagubienia danych
przesy³anych pomiÍdzy aplikacj¹ i†modu³em RealTime.

LV7 - podsumowanie
Historia pakietu LabView siÍga
1983, kiedy to za³oøyciele firmy National Instruments (Jack McCrisken,
Jeff Kodosky i†Jim Truchard) zauwaøyli koniecznoúÊ opracowania oprogramowania pozwalaj¹cego w†wygodny sposÛb tworzyÊ zintegrowane aplikacje nadzoru i†sterowania. Pierwsza komercyjna wersja LabView
1†pojawi³a siÍ na rynku w†1986 roku. W†roku 2003 wprowadzono wersjÍ 7.0, w†ktÛrej w†stosunku do poprzedniej - LV6.1 - wprowadzono
ponad 20 istotnych zmian.
Konsekwentna polityka firmy National Instruments oraz dbanie
o†rozwÛj i†dostosowywanie moøliwoúci LabView do wymagaÒ szybko
zmieniaj¹cego siÍ úwiata, powoduje, øe pozycja tego narzÍdzia nie
jest zagroøona, a†twÛrcy aplikacji
korzystaj¹cy z†niego, mog¹ korzystaÊ ze wszystkich mechanizmÛw
komunikacyjnych
oferowanych
przez wspÛ³czesn¹ technikÍ.
Andrzej Gawryluk, AVT
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