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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowane zostaną możliwości technologii zmiennych 
sieciowych firmy National Instruments. Technologia zmiennych siecio-
wych może znaleźć zastosowanie podczas budowy rozproszonych syste-
mów pomiarowo- kontrolnych przy użyciu pakietu Lab Windows lub  
Lab View. Jako przykład praktyczny zastosowania technologii przedsta-
wiony będzie rozproszony system informowania o nieprawidłowościach 
pracy urządzeń typu wzorce częstotliwości i czasu w Głównym Urzędzie 
Miar w Warszawie.  
 
Słowa kluczowe: zmienne sieciowe, systemy rozproszone. 
 

Network Variables technology in distributed 
control measurement systems 

 
Abstract 

 
In the paper possibilities of the new network variable technology used  
for  building application of the National Instruments Lab Windows are  
presented. The writing distributed application with network data exchange 
using TCPIP protocol (Fig. 1) is frequently difficult [1]. It is often necessary 
to write programs using multiprocessing or multithreading techniques, 
which might be a difficult task because it also involves problems like 
critical sections and deadlocks [4]. The network variable technology 
introduced by the National Instruments is a new technology which simplifies 
building distributed application using Lab Windows or Lab View tools.  
A network variable can be compared with the classic global program 
variable but shared between many applications across the network. The 
application must declare variables divided into processes (Fig. 2)  
and attach to a given variable (or variables) in order to write and read  
their values – Fig. 3. A practical exemplary use of this technology as  
a distributed supervision system to inform about problems with the  
functioning of devices such as the time and frequency standard generator 
in the Central Office of Measures in Warsaw is presented [5]. The application 
consists of many program modules supervising certain devices – Figs. 4 
and 5. A number of network variables is used to send alert information by 
means of SMS to the list of declared users – Fig. 6. The Network Variable 
technology can be perceived as an interesting alternative to other technologies 
but can be used only with National Instruments applications. 
 
Keywords: network variables, distributed systems. 
 
1. Wymiana danych w systemach  

rozproszonych 
 

Istnieje wiele systemów informatycznych, w których występuje 
konieczność komunikacji pomiędzy modułami programowymi lub 
sprzętowymi w środowisku sieciowym za pomocą protokołu 
TCPIP. Protokół ten możliwości komunikacji zarówno w sieciach 
lokalnych jak i globalnych (Internet). Opracowano wiele rozwią-
zań programowych umożliwiających wykorzystanie protokołu 
TCPIP do wymiany danych pomiędzy aplikacjami lub serwerami. 
W artykule zaprezentowane zostaną możliwości technologii tzw. 
zmiennych sieciowych wprowadzonych przez firmę National 

Instruments w swoich produktach programistycznych, jak Lab 
Windows i Lab View. Zastosowanie zmiennych sieciowych 
znacznie upraszcza budowanie aplikacji rozproszonych, które 
muszą przesyłać między sobą informacje przez sieć komputerową 
za pomocą protokołu TCPIP. 

 
1.1. Komunikacja w sieci 
 

Współcześnie większość systemów informatycznych komuni-
kujących się za pomocą sieci komputerowej posługuje się proto-
kołem TCPIP. Działanie tego protokółu jest często opisywane za 
pomocą modelu odniesienia ISO [1]. Podstawowym założeniem 
modelu jest podział systemów sieciowych na 7 warstw współpra-
cujących ze sobą w ściśle określony sposób – rys. 1.  
 
 

 
 

Rys. 1.  Kapsułkowanie danych zgodnie z modelem ISO OSI [3] 
Fig. 1.  The data encapsulation according to ISO OSI model [3] 

 
Protokół TCPIP definiuje dwa mechanizmy użyteczne do bu-

dowy aplikacji przesyłających dane przez sieć. Są to tzw. gniazda 
TCP (ang. socket) i datagramy UDP. Gniazda TCP działają 
w sposób połączeniowy i są użyteczne do budowy aplikacji pracu-
jących w modelu klient serwer. Pomiędzy aplikacjami nawiązy-
wane jest połączenie na czas transmisji, system operacyjny dba 
o przesłanie danych i potwierdzenie ich dostarczenia. W przypad-
ku datagramów UDP połączenie nie jest nawiązywane, system nie 
dba o potwierdzenie odebrania i dostarczenia danych. Oba roz-
wiązania mają swoje wady i zalety, np. gniazda TCP zapewniają 
lepszą kontrolę nad przepływem danych, ale datagramy UDP 
szybciej przesyłają dane. Projektant aplikacji musi podjąć decyzje 
z których mechanizmów chce korzystać biorąc pod uwagę ich 
cechy. Większość kompilatorów i narzędzi programistycznych 
posiada możliwość programowania z użyciem wymienionych 
mechanizmów. Niestety w wielu przypadkach jest to programo-
wanie tzw. na niskim poziomie co wymaga posługiwania się 
złożonymi strukturami programowymi. Programista musi często 
dbać o odpowiednie przygotowanie danych do wysyłki i odbioru 
oraz kontrolę poprawności ich przesyłania. Wiele funkcji działa 
synchronicznie, np. w czasie oczekiwania na dane z medium 
sieciowego program w tym miejscu jest zatrzymywany (blokowa-
ny). W przypadku wielu systemów, które muszą jednocześnie 
obsługiwać wiele otwartych i aktywnych połączeń istnieje możli-
wość zagubienia informacji, co może być powodem nieprawidło-
wości w działaniu programów. Często w takim przypadku trzeba 
pisać program wykorzystując elementy programowania współ-
bieżnego [4] ponieważ programy muszą jednocześnie obsługiwać 
wiele połączeń sieciowych bez ryzyka utraty danych. Komunika-
cja sieciowa obsługiwana jest w takim przypadku przez wyspecja-
lizowane procesy lub tzw. wątki programu. Jest to dość złożone 
zadanie dla projektanta systemu i programisty, łatwo o błędy 
powodujące tzw. zakleszczenia i zawieszanie aplikacji.  
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1.2. Zmienne sieciowe 
 

W środowiskach programistycznych National Instruments, jak 
Lab Windows i Lab View wprowadzono mechanizm umożliwia-
jący komunikowanie się modułów programowych poprzez sieć za 
pomocą protokołu TCPIP. Mechanizm ten zaimplementowano 
w formie biblioteki programowej definiującej zestaw procedur dla 
programisty znacznie ułatwiających budowę aplikacji działających 
w sieci. Programista korzysta w tym przypadku z odpowiednich 
procedur wyższego poziomu i nie musi się martwić problemami 
związanymi z obsługą mechanizmów protokołu.  

Biblioteka wykorzystuje moduł programowy tzw. serwer 
zmiennych sieciowych. Na serwerze projektant aplikacji definiuje 
zestaw zmiennych sieciowych podzielonych na grupy nazywane 
procesami. Istnieje możliwość zarządzania zmiennymi w sposób 
graficzny z poziomu specjalnego programu Variable Manager 
(rys. 2) lub w sposób całkowicie programowy. 

 
 

 
 

Rys. 2.  Menedżer zmiennych sieciowych w systemie 
Fig. 2.  System network variables manager 

 
Aplikacje komunikują się z serwerem zmiennych sieciowych za 

pomocą wyspecjalizowanych procedur programowych z odpo-
wiedniej biblioteki dostarczonej przez producenta (National  
Instruments). Podstawowym krokiem po uruchomieniu aplikacji 
jest symboliczne dołączenie do wybranej zmiennej sieciowej 
w wybranym procesie dla danego serwera zmiennych w celu 
umożliwienia wymiany danych przez sieć. 

 
 

 
 

Rys. 3.  Użycie zmiennych sieciowych 
Fig. 3.  Usage of the network variables 

 
W systemie może istnieć wiele zmiennych sieciowych podzie-

lonych na procesy. Nazwy zmiennych muszą być unikalne we-
wnątrz procesu do którego należą. Możliwe jest wykorzystanie 
mechanizmu do zapisu informacji do danej zmiennej, która jest 
współdzielona przez kilka aplikacji. W takim przypadku jeden 
program może zmieniać wartość danej zmiennej sieciowej a pozo-
stałe programu mogą nasłuchiwać za pomocą specjalnego mecha-
nizmu callback – rys. 3. W momencie wystąpienia zmiany warto-
ści zmiennej sieciowej programy, które nasłuchują na zmiany, 
zostaną o tym fakcie poinformowane i możliwe będzie odczytanie 

zmienionej wartości ze zmiennej sieciowej. W ten sposób nie jest 
konieczne uruchamianie mechanizmów cyklicznie sprawdzają-
cych zawartość danej zmiennej. W momencie wywołania funkcji 
callback zajmującej się nasłuchem danej zmiennej sieciowej dzia-
łanie programu jest przerywane i uruchamiana jest procedura 
programowa zaprojektowana przez programistę. Każdy z progra-
mów będący członkiem rozproszonego systemu może pracować 
z wybranym zestawem zmiennych sieciowych. Możliwy jest zapis 
i nasłuch jednej lub wielu zmiennych sieciowych.  

Mechanizm jest prosty w użyciu, nie wymaga stosowania za-
awansowanych technik programowania i działa stabilnie w śro-
dowisku sieciowym. Działanie mechanizmu można porównać do 
działania klasycznych zmiennych globalnych w obrębie poje-
dynczego programu. W tym przypadku zmienna sieciowa jest 
globalna dla wielu programów jednocześnie oraz dodatkowo 
programy te mogą być uruchomione na różnych komputerach 
połączonych za pomocą sieci komputerowej. Istnieje również 
możliwość wykorzystania technologii zmiennych sieciowych 
w systemie, który pracuje na pojedynczym komputerze ale wyko-
rzystującym wiele aplikacji, które muszą się ze sobą komuniko-
wać. Taka możliwość bardzo ułatwia pisanie i testowania progra-
mu, ponieważ można to robić przy użyciu tylko jednego kompute-
ra. Jest to również istotna cecha z punktu widzenia możliwości 
wdrożenia oprogramowania. Dla wielu rozwiązań może być insta-
lowany i używany system składający się z wielu programów 
pracujący na jednym komputerze. W momencie, gdy wydajność 
systemu jest zbyt małą poszczególne komponenty systemu można 
uruchomić na wielu komputerach połączonych w sieci. 
 
1.3. Uruchomienie systemu bazującego na 

zmiennych sieciowych 
 

Instalacja rozwiązania programowego bazującego na wykorzy-
staniu zmiennych sieciowych polega na zainstalowaniu modułu 
serwera zmiennych sieciowych na wybranym komputerze. Kom-
puter musi być dołączony do sieci i pracować z protokołem TC-
PIP. Po zainstalowaniu modułu serwera powinny zostać zdefinio-
wane zestawy procesów i zmiennych sieciowych, które będą 
wykorzystywane przez programy. Współcześnie użytkowane 
systemy operacyjne coraz częściej posiadają moduły ścian ognio-
wych (ang. Firewall). Zadaniem tych modułów jest ochrona sys-
temów przed nieautoryzowanym dostępem do zasobów systemu. 
Do poprawnej pracy systemu wymagane jest poprawne skonfigu-
rowania ustawień ściany ogniowej. Serwer zmiennych sieciowych 
używa do pracy szeregu portów TCP i UDP. Porty te muszą być 
otwarte do nasłuchu w sieci. Po skonfigurowaniu ściany ogniowej 
będzie możliwe uruchomienie programów klienckich łączących 
się do serwera zmiennych sieciowych. Komputer, na którym 
uruchomiony będzie program kliencki wykorzystujący zmienne 
sieciowe nie wymaga specjalnej konfiguracji i instalowania do-
datkowych modułów.  
 
2. Przykładowa aplikacja 
 

Jako przykład wykorzystania technologii zmiennych siecio-
wych w praktyce zostanie przedstawiony rozproszony system 
nadzoru działania modułów programowych i sprzętowych. System 
jest częścią systemu wdrożonego przez pracowników Instytutu 
Metrologii Elektrycznej w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie 
w ramach prac nad projektem badawczo rozwojowym nr  R 01 
033 03 pod tytułem ‘zintegrowany system monitorowania i stero-
wania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek 
miar czasu i częstotliwości’ [5]. 
 
2.1. Zadania systemu 
 

Podstawowe zadanie systemu to informowanie upoważnionych 
osób o nieprawidłowościach w działaniu systemu za pomocą 
wiadomości tekstowych SMS. System składa się z wielu modułów 
programowych nadzorujących pracę wielu urządzeń – rys. 4. 



1320    PAK vol. 56, nr 11/2010 
 

Każdy z modułów programowych zajmuje się nadzorowaniem 
pracy danego urządzenia, np. wzorca czasu i częstotliwości. Nad-
zorowane jest wiele parametrów decydujących o pracy monitoro-
wanych urządzeń. Moduły programowe uruchomione są na kom-
puterach PC pod kontrolą systemu Windows posiadającego połą-
czenie z lokalną siecią komputerową. Moduły programowe nadzo-
rujące działania poszczególnych urządzeń zbudowane są w sposób 
umożliwiający ich uruchamianie osobno na pojedynczych kompu-
terach lub w zależności od potrzeb i możliwości kilka modułów 
może pracować na jednym komputerze PC.  

 
 

Modem
GSM

Użytkownik 1

Użytkownik 2

Sieć 
Ethernet

Główny 
moduł 

nadzoru

Nadzorowane 
moduły

  
 
Rys. 4.  Schemat systemu monitorowania 
Fig. 4.  Monitoring system diagram 

 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urzą-

dzenia nadzorowanego bardzo istotne jest szybkie poinformowa-
nie o tym osoby odpowiedzialnej, która może szybko zareagować 
w odpowiedni sposób. Dzięki temu można często uniknąć uru-
chamiania kosztownych procedur awaryjnych. 
 
 

 
 
Rys. 5.  System monitorowania widok statusu komunikacji z modułami  
Fig. 5.  Monitoring system view of the communication status with modules 

 
Całością systemu informowania o nieprawidłowościach zarzą-

dza program główny o nazwie ‘Moduł 8’ – rys. 5. Każdy z nadzo-
rowanych przez system programów ma możliwość wysyłania 
informacji alarmowych do osób upoważnionych do ich odbioru. 
Lista osób wraz z potrzebnymi informacjami jak numer telefonu 
komórkowego jest definiowana w programie Moduł 8. 

Kolejną ważną funkcjonalnością jest nadzorowanie poprawno-
ści działania programów skojarzonych z urządzeniami z głównym 
programem nadzorującym, tzw. mechanizm heart beat. Działanie 
mechanizmu polega na cyklicznym wysyłaniu pytania do każdego 
z programów w systemie. Programy powinny niezwłocznie odpo-
wiedzieć, co oznacza, że działają. W przypadku braku odpowiedzi 
program nadzoru wysyła informacje o tym fakcie za pomocą 
mechanizmu SMS do upoważnionej osoby.  

Program nadzoru pracuje na komputerze, który jest dołączony 
do sieci lokalnej, posiada zainstalowany moduł serwera zmien-
nych sieciowych oraz współpracuje z modemem GSM Motorola 
dołączonym za pomocą interfejsu USB. Dzięki wykorzystania 
modemu GSM możliwe jest uruchomienie systemu bez potrzeby 
połączenia z siecią Internet ponieważ wiadomości SMS wysyłane 
są bezpośrednio do operatora sieci komórkowej. Jedyny warunek 

to praca systemu w zasięgu sieci komórkowej oraz zainstalowana 
aktywna karta SIM w modemie. 
 
2.2. Działanie systemu 
 

System monitorowania wykorzystuje szereg zmiennych siecio-
wych do wymiany danych – rys 2. Zmienne są podzielone na tzw. 
procesy o nazwach skojarzonych z poszczególnymi modułami 
programowymi. Dla każdego procesu zdefiniowano 3 zmienne.  

Zmienna NV_dataBuffer wykorzystywana jest przez moduł 
nadzoru Moduł 8 do odbioru informacji o zdarzeniach alarmo-
wych od poszczególnych modułów nadzorujących pracę urządzeń. 
Po odebraniu danych z tej zmiennej program główny wysyła 
natychmiast wiadomość SMS do wybranych użytkowników.  

Zmienne NV_HB_request służą do wysyłania wiadomości heart 
beat, która powinna być odebrana przez moduły nadzoru urzą-
dzeń. Po odebraniu wiadomości moduły wysyłają odpowiedź do 
zmiennej NV_HB_response. Program główny nadzoruje odpowie-
dzi i rozsyła wiadomości SMS o niedziałających modułach pro-
gramowych do osób zdefiniowanych w liście odbiorców.  

Dla każdego odbiorcy wiadomości SMS zdefiniowanego 
w programie istnieje możliwość ustalenia listy modułów o pracy 
których ma być informowany – rys 6. Program moduł 8 działa 
całkowicie automatycznie i nie wymaga interakcji z użytkowni-
kiem. 
 
 

 
 

Rys. 6.  System monitorowania widok listy odbiorców komunikatów 
Fig. 6.  Monitoring system view of list of warning recipients 

 
 
3. Podsumowanie 
 

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania mechani-
zmu zmiennych sieciowych opracowanego przez firmę National 
Instruments. Mechanizm zmiennych sieciowych jest ciekawą 
alternatywą dla innych rozwiązań programowych ze względu na 
swoją prostotę użycia w programach. Pewnym ograniczeniem jest 
fakt, że mechanizm ten może być wykorzystany tylko w produk-
tach firmy National Instruments.  
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