
 

Chi tiết về khóa đào tạo: LabVIEW Core 2 

Tổng quát 

Tài liệu này mô tả khóa đào tạo LabVIEW Core 2 thực hiện bởi Peritec Việt Nam, đối tác đào tạo chuyên nghiệp của 

National Instruments tại Việt Nam (NI Certified Professional Instructor). 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật 

Đăng ký với chúng tôi: 

● Điện thoại/Zalo/WhatsApp/Viber : 0932529288 

● Email    : pq-hung@mail.peritec.co.jp / peritecvietnam@gmail.com  

● Website    : https://www.peritec.vn/training 

Mục lục 

• Tổng quát khóa đào tạo 

• Đề cương khóa đào tạo LabVIEW Core 2 

• Đề xuất về các khóa học tiếp theo 

• Đề xuất các chứng chỉ 

 

1. Tổng quát khóa đào tạo 

Khóa đào tạo LabVIEW Core 2 là phần mở rộng của khóa đào tạo LabVIEW Core 1 và hướng dẫn bạn sử dụng các 

mẫu thiết kế thông dụng để triển khai và phân phối thành công các ứng dụng LabVIEW cho môi trường nghiên cứu, 

kỹ thuật và kiểm nghiệm. Các chủ đề bao gồm kiểm soát lập trình giao diện người dùng của bạn, các kỹ thuật để tối 

ưu hóa việc sử dụng lại mã hiện có, sử dụng các hàm tệp I/O và các công cụ để tạo các tệp thực thi và trình cài đặt. 

Khóa đào tạo này liên kết trực tiếp chức năng LabVIEW với nhu cầu ứng dụng của bạn và cung cấp một bước khởi 

đầu để phát triển ứng dụng.. 

Thời lượng • Lớp học có giáo viên hướng dẫn: Hai (2) ngày 

• Giáo viên ảo hướng dẫn: Ba (3) phần, 4 tiếng/phần, cộng thêm 
phần bài tập 

Đối tượng tham dự • Người dùng mới và người dùng chuẩn bị phát triển ứng dụng bằng 
LabVIEW hoặc NI Developer Suite 

• Người đã tham dự khóa đào tạo LabVIEW Core 1 

• Người dùng và giám đốc kỹ thuật đánh giá LabVIEW hoặc NI 
Developer Suite trong các quyết định mua hàng 

• Người dùng theo đuổi chứng chỉ Certified LabVIEW Associate 
Developer  

Điều kiện tiên quyết • Có khả năng sử dụng Microsoft Windows 

• LabVIEW Core 1 hoặc kinh nghiệm tương đương 

Các sản phẩm NI 

được sử dụng trong 

suốt khóa học 

• LabVIEW Professional Development System 

• Thiết bị thu thập dữ liệu của NI 

• BNC-2120 
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Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể: 

• Sử dụng các biến cục bộ để sửa đổi các điều khiển trên front panel hoặc dừng các vòng lặp song song 

• Áp dụng các mẫu thiết kế thông dụng sử dụng các queue và event 

• Lập trình điều khiển các đối tượng giao diện người dùng 

• Đánh giá các định dạng tệp I/O và sử dụng chúng trong các ứng dụng 

• Sửa đổi đoạn mã hiện có để cải thiện khả năng sử dụng 

• Chuẩn bị, xây dựng, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng độc lập 

 

 

 

2. Đề cương khóa đào tạo LabVIEW Core 2 

 

 

Bài học Tổng quát Chủ đề 

Using Variables 

(Sử dụng biến) 

Bài học này giải thích cách sử 

dụng các biến cục bộ để sửa 

đổi các giá trị control của front 

panel, dừng các vòng lặp 

song song và phá vỡ các giới 

hạn dataflow 

• Giao tiếp giữa các vòng 
lặp song song 

• Sử dụng các biến cục bộ 
và toàn cục 

• Ghi giá trị vào control và 
đọc giá trị từ indicator 

• Hiểu và tránh trường hợp 
race condition. 

Communicating Data Between 

Parallel Loops 

(Truyền dữ liệu giữa các vòng 

lặp song song) 

Bài học mô tả các kỹ thuật 

giao tiếp không đồng bộ để 

tạo mã được điều khiển bởi 

UI và đồng bộ hóa dữ liệu 

giữa các vòng lặp song song. 

• Sử dụng queue để truyền 
dữ liệu đệm giữa các 
vòng lặp 

• Sử dụng các notifier để 
truyền dữ liệu đến nhiều 
vòng lặp 

Implementing Design Patterns 

(Triển khai các mẫu thiết kế) 

Bài học này giới thiệu cho bạn 

các mẫu thiết kế. Bạn tìm hiểu 

về các lợi ích và chức năng 

cụ thể của các mẫu thiết kế 

này và cách chúng có thể 

được sử dụng để giảm thời 

gian phát triển. Bạn tìm hiểu 

hai loại khác nhau của các 

mẫu thiết kế lập trình: vòng 

lặp đơn và nhiều vòng lặp. 

• Sử dụng các mẫu thiết kế 
vòng lặp đơn - Bao gồm 
các mẫu thiết kế máy 
trạng thái và các biến toàn 
cục chức năng 

• Sử dụng mẫu thiết kế 
nhiều vòng lặp - Bao gồm 
các mẫu thiết kế 
producer/consumer 

• Xử lý lỗi 

• Tạo mã lỗi và thông báo 

• Thời gian một mẫu thiết 
kế 



Controlling the User Interface 

(Kiểm soát giao diện người 

dùng) 

Bài học này mô tả các 

phương pháp để kiểm soát 

các thuộc tính của các đối 

tượng front panel theo 

chương trình, chẳng hạn như 

vô hiệu hóa tạm thời một 

control. Bạn tìm hiểu cách sử 

dụng VI Server để truy cập 

các thuộc tính và phương 

thức của các đối tượng front 

panel. 

• Cấu trúc VI Server 

• Sử dụng các nút thuộc 
tính 

• Sử dụng các nút gọi 

• Tạo và sử dụng tham 
chiếu của control. 

File I/O Techniques 

(Kỹ thuật lập trình với các tệp 

I/O) 

Bài học này mô tả các định 

dạng tệp khác nhau để thu 

thập và lưu trữ dữ liệu và 

cách chọn định dạng tệp thích 

hợp cho các ứng dụng của 

bạn. Bạn thực hành triển khai 

mã mô-đun đọc hoặc ghi dữ 

liệu đo. 

• So sánh các định dạng 
tệp 

• Tạo đường dẫn tệp và thư 
mục 

• Viết và đọc tệp nhị phân 

• Làm việc với các tệp văn 
bản đa kênh với các tiêu 
đề 

• Truy cập các tệp kỹ thuật 
quản lý dữ liệu trực tuyến 
(TDMS) trong LabVIEW 
và Excel 

Using Decision-Making 

Structures 

(Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh) 

Bài học này trình bày các cấu 

trúc LabVIEW mà bạn có thể 

sử dụng để triển khai các 

thuật toán ra quyết định trong 

các ứng dụng của mình 

• Tạo và sử dụng cấu trúc 
Case 

• Tạo và sử dụng các cấu 
trúc sự kiện (Event) 

Improving an Existing VI 

(Cải thiện VI hiện có) 

Bài học này tập trung vào các 

phương pháp để cấu trúc lại 

đoạn mã LabVIEW được kế 

thừa và cách tối đa hóa việc 

sử dụng lại đoạn mã hiện có. 

Tái cấu trúc là quá trình thiết 

kế lại phần mềm để làm cho 

nó dễ đọc và dễ bảo trì hơn 

mà không làm thay đổi hành 

vi quan sát được của nó. 

• Tái cấu trúc đoạn mã kế 
thừa 

• Các vấn đề điển hình khi 
tái cấu trúc mã 

Acquiring Measurements with 

Hardware 

(Thu thập các phép đo với 

Bài học này mô tả sự khác 

biệt giữa các hệ thống NI 

DAQ, điều khiển thiết bị và 

cách LabVIEW kết nối với 

• Lập trình với API DAQmx 

• Điều khiển thiết bị và lập 
trình với các driver của 
thiết bị 



phần cứng) phần cứng để có được các 

phép đo trong thực tế 

Creating and Distributing 

Applications 

(Tạo và phân phối ứng dụng) 

Bài học này mô tả quá trình 

tạo các tệp thực thi độc lập và 

trình cài đặt cho các ứng 

dụng LabVIEW. Bạn sẽ học 

cách sử dụng Trình xây dựng 

ứng dụng trong LabVIEW. 

• Chuẩn bị các tập tin 

• Tạo thông số kỹ thuật sẽ 
thiết lập 

• Tạo và gỡ lỗi một ứng 
dụng 

• Tạo Trình cài đặt  

  

  

3. Đề xuất các khóa đào tạo tiếp theo 

• LabVIEW Core 3 

• LabVIEW Connectivity 

• LabVIEW Performance 

• Data Acquisition and Signal Conditioning 

• LabVIEW Instrument Control 

• Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW 

• Các khóa học phần cứng khác 

 

4. Đề xuất chứng chỉ 

• Chứng chỉ Certified LabVIEW Associate Developer 
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