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LabVIEW سرى مقاالت آموزش
با عضويت در سايت الكتروپل به جديدترين مقاالت آموزشى در زمينه اتوماسيون و ابزاردقيق دسترسى پيدا نماييد.

1 اين مطلب از قسمت مقاالت آموزشى سايت الكتروپل دانلود شده است.
تمام حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به گروه فنى مهندسى الكتروپل است و هرگونه كپى، برداشت و انتشار آن طبق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.

1- بدون نياز به پيش زمينه و دانش برنامه نويسى مى توان آن را ياد گرفت:

12 مزيت نرم افزار LabVIEW نسبت به ساير 
زبان هاى برنامه نويسى

ElectroPol.ir منبع : سایت
انسان ها هميشه براى اينكه بخشى از وظايف و كارهاى خود را بخواهند به ماشين بسپارند، به دنبال يك زبان مناسب   
براى برنامه نويسى خود بوده اند. برخى زبان ها براى افرادى كه دانش برنامه نويسى قوى ندارند ممكن است بسيار سخت و 

پيچيده باشد و همين امر باعث شود كه افراد برنامه نويسى را رها كنند.

جالب اينجاست كه بدانيد توانايى برنامه نويسى اصال هيچ ارتباطى با دانش فنى و يا پيش زمينه برنامه نويسى افراد   
ندارد. بلكه ذهن هر فردى براى اعمال شروط و انجام وظايف از سنين كودكى آن فرد شكل مى گيرد. به بيان ساده تر الگوريتم 
نويسى و فلوچارت نويسى بصورت ناخودآگاه در ذهن تمامى انسان ها وجود دارد. به عنوان مثال هر انسانى مى داند كه اگر به 
آتش دست بزند، حتما دستش خواهد سوخت. اين يك شرط و يك الگوريتم رفتارى براى هر فرد است كه در طول زندگى آن 

را درك و كسب كرده است.       

سوال: حال چرا افراد زيادى را در اطراف خود مى بينيم كه با اينكه عالقه و نياز شديدى به برنامه نويسى دارند ولى   
اكثرا از آن فرار مى كنند !!!؟

جواب: علت، انتخاب زبان برنامه نويسى غلط و پيچيده است كه باعث مى شود حتى افرادى كه ذهن پويا و توانمندى   
دارند بخاطر عدم دانش و تجربه الزم براى برنامه نويسى خود را از اين توانمندى محروم نمايند.در برخى موارد هم زبان انتخاب 

شده مناسب براى پروژه مورد نظر اين افراد نيست.

در ادامه 12 مزيت زبان برنامه نويسى LabVIEW را نسبت به ساير زبان هاى برنامه نويسى با هم بررسى مى كنيم.  

براى يادگيرى زبان برنامه نويسى LabVIEW نياز به هيچ دانش برنامه نويسى نداشته و حتى افرادى كه تا به حال حتى يك 
خط كد برنامه هم ننوشته اند مى توانند اين زبان را ياد بگيرند
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2 اين مطلب از قسمت مقاالت آموزشى سايت الكتروپل دانلود شده است.
تمام حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به گروه فنى مهندسى الكتروپل است و هرگونه كپى، برداشت و انتشار آن طبق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.

2- عدم نياز به نوشتن حتى يك خط كد نويسى :

سرمايه گذارى در شغل خود با مطالعه مقاالت آموزشى الكتروپل

زبان برنامه نويسى LabVIEW يك زبان گرافيكى يا به 
اصطالح G-Language است. و شما بدون نوشتن حتى يك 
خط كد برنامه نويسى، تنها با قرار دادن بلوك هاى مورد 
نظر در برنامه و متصل كردن آن ها به يكديگر مى توانيد به 

راحتى پروژه تان را انجام دهيد.

روش عيب يابى و رفع خطا در اين زبان به طور چشمگيرى 
صرف  به  نياز  بدون  شما  كه  بصورتى  است  يافته  ارتقاع 
دكمه           روى  بر  است  كافى  تنها  ذهنى  درگيرى  و  زمان 
مستقيما  را  شما  برنامه  تا  كنيد  كليك   Show Error
ببرد سر بلوكى از برنامه كه Error مى دهد. همچنين شما 
مى توانيد روند اجراى برنامه را با سرعت آهسته تر مشاهده 
كنيد و اشكال برنامه خود را كامال بصورت بصرى پيدا كرده 

و آن را خيلى سريع و راحت برطرف نماييد.

3- عيب يابى بسيار سريع تر و راحت تر :

نرم افزار LabVIEW قابليت ارتباط با تمامى پروتكل هاى 
استاندارد صنعتى مانند:

 RS232 , USB , TCP/IP , UDP , Modbus  , 
RS485 , Bluetooth , WiFi و … را دارد.

4- پشتيبانى از تمامى پروتكل هاى استاندارد :
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3 اين مطلب از قسمت مقاالت آموزشى سايت الكتروپل دانلود شده است. 
تمام حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به گروه فنى مهندسى الكتروپل است و هرگونه كپى، برداشت و انتشار آن طبق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.

سرمايه گذارى در شغل خود با مطالعه مقاالت آموزشى الكتروپل

را  گرافيكى  هاى  پروژه  بعضى  از  نمايى  زير  شكل  در 
مى توانيد مشاهده كنيد : نرم افزار LabVIEW به پشتوانه برقرارى ارتباط با تمامى 

پروتكل هاى استاندرد مى تواند به 2 روش  با سخت افزار 
ها ارتباط برقرار نمايد:

پروتكل  به  مربوط  هاى  بلوك  طريق  از  ارتباط  اول  روش 
مربوطه مانند سريال و نوشتن ريتم برنامه جهت برقرارى 

ارتباط با سخت افزار.
و روش دوم ارتباط از طريق كتابخانه هاى خاصى كه براى 

سهولت در اختيار برنامه نويس قرار داده مى شود.

5- ارتباط با تمامى دستگاه ها و سخت افزار ها :

7- قابليت ارتباط سريعتر و آسانتر با فايل ها 
هاى  فايل  با  تر  آسان  و  سريعتر  مراتب  يه  ارتباط  قابليت 
Text , Excel , Word , Access , SQL و …

6- محيط كارآمد با قدرت گرافيكى باال :
محيط  ساخت  در  گرافيكى  باالى  پذيرى  انعطاف  قابليت 
هاى  زمينه  تمامى  در  پروژه  طراحى  براى  پسند  كاربر 

مهندسى و غير مهندسى.

انواع  با  توانيد  مى  به راحتى  شما   LabVIEW برنامه  در 
تصاوير از جمله GIF , JPEG , BITMAP و ... كار كنيد 
چيدمان  با  ثابت  يا  متحرك  تصاوير  خود  پروژه  به  بسته  و 
گرافيكى بسيار باال در صفحه ايجاد نماييد. به عنوان مثال 
شما مى توانيد در سايت گوگل عكس يك كليد را جستجو 
نماييد و آن را جايگزين كليد هاى پيشفرض خود در برنامه 

قرار دهيد.

همچنين  و  گرافيكى  طراحان  از  خيلى  نظر  ويژگى  اين 
يك  نيازمند  كه  را  دقيق  ابزار  و  اتوماسيون  مهندسين 
Display مناسب براى پروژه هايشان هستند و با محدودت 
هاى بسيارى در HMI ها مواجه مى شوند، را به خود جلب 
مى كند. عالوه بر اين موضوع، اين نكته نيز قابل توجه است 
كه قيمت يك كامپيوتر و نرم افزارى با اين قدرت و امكانات  
 HMI جايگزين بسيار مناسبترى براى ، ( LabVIEW )

هاى گران قيمت و يا با گرافيك بسيار پايين است.

پروژه مانيتورينگ و كنترل باطرى هاى خورشيدى 

پروژه مانيتورينگ و كنترل سنسور دما و فشار به همراه 
ثبت داده هاى آن
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4 اين مطلب از قسمت مقاالت آموزشى سايت الكتروپل دانلود شده است.
تمام حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به گروه فنى مهندسى الكتروپل است و هرگونه كپى، برداشت و انتشار آن طبق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.

8- انعطاف پذيرى باالتر در ويرايش و توسعه 
برنامه :

سرمايه گذارى در شغل خود با مطالعه مقاالت آموزشى الكتروپل

زبان  يك  اينكه  بخاطر   LabVIEW نويسى  برنامه  زبان 
تا  مى  كند  فراهم  شما  براى  را  امكان  اين  است،  گرافيكى 
بسيار  بتوانيد  برنامه،  توسعه  يا  ويرايش  به  نياز  صورت  در 
كه  برنامه  در  بنيادى  تغييرات  بدون  راحت تر،  و  سريع تر 
باعث بهم ريختگى ترتيب دستورات برنامه مى شود، برنامه 

خود را ويرايش كنيد.
افرادى كه با زبان هاى كد نويسى كار كرده اند اين موضوع 
برنامه  در  جزئى  تغيير  يك  با  كه  اند  كرده  لمس  بهتر  را 
ممكن است مجبور شوند تعداد خطوط بيشترى از برنامه را 

تغيير دهند تا برنامه بتواند بدرستى كار كند.

9- ساختن فايل Exe و Setup از پروژه :

: IOS 10- ارتباط با سيستم عامل هاى اندرويد و

اگر از قبل با نرم افزار هايى مانند Matlab يا #C و … 
پروژه اى انجام داده ايد و مى خواهيد آن را توسعه دهيد 
مى توانيد كد برنامه خود را در LabVIEW اضافه كنيد 
و پروژه خود را از همان مرجله به بعد توسعه دهيد.در واقع 
پياده   LabVIEW در اول  از  را  خود  پروژه  نيست  نياز 

سازى نماييد. 

 LabVIEW نويسى  برنامه  زبان  خالق  كه   NI كمپانى 
است، اين نرم افزار را قابل نصب و اجرا در دو نوع پلتفرم 

Desktop و Embeded  ارائه داده است:
پلتفرم دسكتاپ : ويندوز، لينوكس و مك

 Realtime سیستم های ، FPGA مانند : Embeded پلتفرم
و MPU ها

:  C# و Matlab 11- توسعه برنامه نوشته شده با

12- قابل نصب بر روى سه پلت فرم استاندارد يكى ديگر از مزاياى برنامه LabVIEW این است که شام 
می توانید از برنامه خود یک فایل اجرایی Exe و یا یک فایل نصبی 
Setup تهیه منایید و بدون اینکه سورس برنامه را در اختیار مشرتی 

خود قرار دهید آن را بصورت تجاری به فروش برسانید.

شما مى توانيد براى توسعه برنامه خود جهت مانيتورينگ 
 IOS يا Android و كنترل بصورت پرتابل، بين دستگاه
خود ارتباط برقرار نماييد و بصورت كامال بى سيم كل پروژه 
و  مانيتور  به راحتى  را  كارخانه  يك  توليد  خط  مانند  خود 

كنترل نماييد.


