
 

Chi tiết về khóa đào tạo: LabVIEW Core 3 

 

Tổng quát 

Tài liệu này mô tả khóa đào tạo LabVIEW Core 3 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 3 

• Đề xuất về các khóa học tiếp theo 

 

1. Tổng quát khóa đào tạo 

LabVIEW Core 3 giới thiệu cho bạn các bài thực hành cấu trúc để thiết kế, thực hiện, lập tài liệu và kiểm tra các ứng 

dụng LabVIEW. Khóa đào tạo này tập trung vào phát triển các ứng dụng phân cấp có khả năng mở rộng, dễ đọc và 

bảo trì. Các quy trình và kỹ thuật được đề cập trong khóa đào tạo này giúp giảm thời gian phát triển và cải thiện tính 

ổn định của ứng dụng. Bằng cách kết hợp các thiết kế này sớm trong quá trình phát triển của bạn, bạn sẽ tránh 

được việc thiết kế lại ứng dụng không cần thiết, tăng tái sử dụng VI và giảm thiểu chi phí bảo trì. 

Thời lượng • Lớp học có giáo viên hướng dẫn: Ba (3) ngày 

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

Đối tượng tham dự • Người dùng LabVIEW và NI Developer Suite, những người cần 
tăng hiệu suất, khả năng mở rộng hoặc tái sử dụng và giảm chi phí 
bảo trì ứng dụng 

• Người dùng LabVIEW theo đuổi chứng chỉ Certified LabVIEW 
Developer 

Điều kiện tiên quyết • Đã trải qua khóa đào tạo LabVIEW Core 1 và 2 hoặc kinh nghiệm 
tương đương 

Các sản phẩm NI 

được sử dụng trong 

suốt khóa học 

• LabVIEW Professional Development System 
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Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể: 

• Phát triển ứng dụng một cách nhanh nhẹn 

• Sử dụng các công cụ Project Explorer Window để cải thiện tổ chức tệp và giải quyết xung đột tệp 

• Sử dụng mẫu dự án Queued Message Handler để phát triển ứng dụng đa vòng lặp. 

• Sử dụng các notifier cho giao tiếp một-nhiều giữa các vòng song song 

• Phát triển một nguyên mẫu giao diện người dùng tùy biến để thử nghiệm khả năng sử dụng ban đầu 

• Xử lý lỗi cục bộ hoặc toàn cục tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗi 

• Phát triển, tích hợp và kiểm tra các đoạn mã mô-đun có thể mở rộng, dễ đọc và bảo trì 

 

2. Đề cương khóa đào tạo LabVIEW Core 3 

Bài học Tổng quát Chủ đề 

Developing Successful 

Applications 

(Phát triển ứng dụng thành 

công) 

Bài học này mô tả các kỹ 

thuật phát triển khác nhau cho 

phép bạn tạo các VI có thể 

mở rộng, dễ đọc và bảo trì. 

Bạn tìm hiểu tầm quan trọng 

của việc tuân theo quy trình 

phát triển phần mềm và cách 

phát triển đoạn mã thỏa mãn 

các yêu cầu của dự án. 

• VI có thể mở rộng, dê 
đọc, bảo trì 

• Tổng quan về thực tiễn 
phát triển phần mềm 

• Yêu cầu 

• Phân tích công việc 

Organizing the Project 

(Tổ chức dự án) 

Bài học này mô tả các công 

cụ, kỹ thuật để tổ chức và 

quản lý các tệp trong dự án 

LabVIEW. Bạn tìm hiểu cách 

tạo và sử dụng thư viện dự 

án, cách sử dụng các công cụ 

khác nhau để tìm hiểu thêm 

về từng tệp dự án LabVIEW 

và cách xác định, giải quyết 

và ngăn ngừa lỗi liên kết chéo 

và xung đột tệp. 

• Thư viện dự án 

• Công cụ và tổ chức 
Project Explorer 

• Xung đột dự án 

Creating an Application 

Architecture 

(Tạo một kiến trúc ứng dụng) 

Bài học này giới thiệu các kỹ 

thuật và thực hành lập trình 

để tạo ra các kiến trúc trực 

quan và mạnh mẽ cho các 

ứng dụng lớn. Bạn tìm hiểu 

tầm quan trọng của việc kiểm 

tra kiến trúc cấp cao nhất của 

bạn, giá trị của các hướng 

dẫn kiểu đã thiết lập, cách 

triển khai các sự kiện và 

• Kiểm tra kiến trúc 

• Hướng dẫn phong cách 
LabVIEW 

• Sự kiện người dùng 

• Xử lý tin nhắn xếp hàng 

• Kiểu dữ liệu ứng dụng 

• Thông báo 



thông báo của người dùng và 

cách sử dụng mẫu dự án xử 

lý tin nhắn được xếp hàng để 

bắt đầu phát triển ứng dụng 

đa vòng lặp. 

Customizing the User Interface  

(Tùy chỉnh giao diện người 

dùng) 

Bài học này giới thiệu các kỹ 

thuật để cải thiện cách bạn 

triển khai front panel trong 

LabVIEW. Bạn tìm hiểu cách 

sử dụng các menu run-time, 

thanh chia, bảng, bảng con và 

điều khiển tab để tùy chỉnh và 

mở rộng giao diện người 

dùng của bạn. Bạn cũng sẽ 

tìm hiểu giá trị của việc tạo 

nguyên mẫu giao diện người 

dùng và các kỹ thuật để cải 

thiện khả năng sử dụng ứng 

dụng của bạn. 

• Nguyên tắc về phong 
cách giao diện người 
dùng 

• Nguyên mẫu giao diện 
người dùng 

• Tùy chỉnh giao diện người 
dùng 

• Mở rộng giao diện người 
dùng 

• Xuất hiện cửa sổ 

• Tài liệu người dùng 

• Khởi tạo ứng dụng 

• Kiểm tra giao diện người 
dùng 

Managing and Logging Errors 

(Quản lý và ghi lỗi) 

Bài học này mô tả một số 

cách tiếp cận để phát triển 

phần mềm đáp ứng đúng với 

các loại lỗi khác nhau. Bạn 

tìm hiểu cách xác định xem 

một lỗi nên được xử lý cục bộ 

hay toàn cục và khi nào bạn 

nên ghi dữ liệu lỗi vào đĩa để 

phân tích sau 

• Kiểm tra lỗi 

• Xử lý lỗi cục bộ 

• Xử lý lỗi toàn cục 

• Ghi chép lỗi 

  

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) 

Creating Modular Code 

(Tạo các đoạn mã mô-đun) 

Bài học này mô tả cách sử 

dụng mã mô-đun trong một 

ứng dụng lớn và hướng dẫn 

để làm cho các ứng dụng lớn 

dễ bảo trì hơn. Bạn tìm hiểu 

một số cách tiếp cận để kiểm 

tra các mô-đun mã và tích 

hợp chúng vào kiến trúc ứng 

• Thiết kế ứng dụng mô-
đun 

• Kiểm tra  đoạn mã mô-
đun 

• Kiểm tra tích hợp 



dụng cấp cao nhất của bạn. 

Accessing Files in LabVIEW 

(Truy cập tệp trong LabVIEW) 

Bài học này mô tả khái niệm 

cơ bản của tệp I/O và hướng 

dẫn cách truy cập và sửa đổi 

tài nguyên tệp trong LabVIEW 

• Các hàm cấp cao và cấp 
thấp của tệp I/O có sẵn 
trong LabVIEW 

• Thực hiện các hàm I/O 
của tệp để đọc và ghi dữ 
liệu vào tệp 

  

 

3. Đề xuất các khóa đào tạo tiếp theo 

• Managing Software Engineering in LabVIEW 

• Advanced Architectures for LabVIEW 

• Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW 

• LabVIEW Performance 
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