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Resum 
 

Els laboratoris remots permeten l’accés a experiments basats en hardware real en qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc sense les restriccions típiques del laboratoris tradicionals. 
L’evolució de la tecnologia i l’ús generalitzat d’Internet han permès un ràpid creixement 
d’aquesta modalitat de laboratoris en els darrers anys i són molts els exemples que podem 
trobar en diverses institucions universitàries, inclosa la UPC. 

El projecte se centra en els laboratoris remots creats a l’ETSETB participants al GiLabViR (Grup 
d’Interès en Laboratoris Virtuals i Remots) del projecte RIMA (Recerca i Innovació en 
Metodologia d’Aprenentatge) de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UPC. Aquests 
laboratoris estan basats en una plataforma modular i són accessibles remotament des d’un 
navegador d’Internet a través de panell remots de LabVIEW. S’analitzen i es posa de manifest 
la problemàtica associada a gestió dels recursos hardware i l’accés simultani dels usuaris als 
panells remots, així com altres mancances que dificulten la seva administració i la interacció 
amb altres sistemes. 

Es proposa  i desenvolupa una solució que consisteix en una aplicació programada en LabVIEW 
per millorar la gestió dels recursos i l’accés dels usuaris als experiments i que afegeix noves 
funcionalitats als laboratoris remots per facilitar la seva integració en sistemes LMS com 
Moodle. 
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1 Introducció i objectius 

1.1 Introducció 
 

Els laboratoris remots comencen a formar part de l’activitat docent sobretot a l’àmbit 
universitari. L’evolució de la tecnologia i l’ús generalitzat dels ordinadors i Internet han permès 
un ràpid creixement d’aquesta modalitat de laboratoris en els darrers anys i són molts els 
exemples que podem trobar en diverses institucions d’arreu del món [1]. 

Per definir el concepte de laboratori remot, podem fer una classificació dels laboratoris (Taula 
1.1) en funció del seu equipament, real o virtual (simulat) i del mètode d’accés, local o remot. 
Segons aquest dos criteris bàsics, un laboratori remot és aquell en que els experiments es 
realitzen sobre equipament real (a diferència dels virtuals), i al que s’accedeix de forma no 
presencial o remota, a través d’una xarxa de comunicacions, generalment Internet. Per tant, 
els laboratoris remots donen accés a experiments reals però amb la possibilitat de que els 
usuaris hi puguin accedir en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. 

Accés 
Equipament 

Local Remot 

Real Laboratori Tradicional Laboratori Remot 
Virtual Simulació Local Laboratori Virtual 

Taula 1.1. Tipus de laboratoris. 

D’altra banda tenim els laboratoris que fan servir instruments virtuals ja sigui amb accés local o 
remot. En totes dues opcions, es fan servir ordinadors per simular el comportament de 
sistemes reals a partir de models matemàtics. Si l’accés és local, el software del simulador 
s’instal·la al mateix ordinador que executarà la simulació, i per tant aquest sistema està limitat 
a un únic usuari. Si l’accés remot, el simulador es troba a un servidor i pot ser utilitzat per més 
d’un usuari simultàniament a través d’Internet.  Ens referirem a aquest cas com a laboratori 
virtual, per diferenciar-lo de la simulació local mono-usuari.  

A l’ensenyament  de l’enginyeria la realització de pràctiques i experiments en laboratoris és 
necessària i part important de la càrrega lectiva dels estudiants. Els experiments reals ajuden a 
comprendre i a assimilar els coneixements teòrics apresos a classe. Però són un recurs car ja 
que requereixen un espai físic, equipament i manteniment. A més el seu accés està restringit a 
una localització geogràfica i a uns horaris, i sovint és necessària la supervisió d’un responsable. 

Aquest condicionants poden ser superats parcialment amb eines virtuals o simulacions dels 
experiments emprant únicament software, però, sense posar en dubte la seva utilitat, la 
simulació també té les seves limitacions i no sempre es pot considerar com un substitut dels 
experiments reals sinó més bé com un complement. Aquest és un motiu que dóna sentit i 
utilitat als laboratoris remots ja que tot i que acostumen a ser més cars que els laboratoris 
virtuals per la necessitat de recursos físics reals, se’n pot extreure millor rendiment que dels 
tradicionals en superar les restriccions d’accés, i obre la possibilitat de compartir aquests 
recursos entre diferents centres. 
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La seva implementació és més complexa que la d’un laboratori presencial, ja que a les 
dificultats que trobem en els laboratoris convencionals, com els equips, instruments, la seva 
configuració i el disseny de les pràctiques, cal sumar la necessitat d’implementar la 
infraestructura d’accés remot, que ha de permetre als usuaris utilitzar el laboratori sense que 
el fet d’accedir-hi remotament suposi un inconvenient extra. Aquesta infraestructura ha de 
contemplar diversos  aspectes: 

- Ha de ser fàcilment escalable i de fàcil integració de noves pràctiques. 
- Ha de permetre l’accés simultani de més d’un usuari. 
- Ha d’integrar diverses fonts d’informació: per una banda les dades o resultats dels 

experiments, però sovint també cal transmetre vídeo o  àudio,  ja sigui per necessitat o 
per crear sensació de realitat a l’usuari. 

- El software client  ha de ser multi plataforma, el seu ús no deuria estar limitat a un 
sistema operatiu ni a un navegador determinat, ha de ser gratuït, fàcil d’instal·lar i 
segur per l’usuari. 

A la UPC, dins del Grup d’interès en Laboratoris Virtuals i Remots, GiLabViR [2] del projecte 
RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge) [3] s’han impulsat projectes per 
desenvolupar i  integrar a les assignatures laboratoris remots i virtuals dedicats bàsicament a 
matèries com la Teoria del Senyal I Comunicacions i l’Electrònica. En aquest context, es va 
crear un sistema modular per a la realització de pràctiques presencials i remotes [4] que va 
donar origen a dos laboratoris remots que són el punt de partida d’aquest projecte: Laboratori 
Remot d’Instrumentació i Sensors [5], i Laboratori Remot per l’Educació Secundària, iLabRS [6]. 

En aquests laboratoris s’ha fet servir LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) [7][8][9][10], de National Instruments, per implementar el software de control, 
tant pel que a fa al software de mesura que es comunica amb el hardware dels experiments 
com el que gestiona l’accés remot. 

LabVIEW  és un entorn de programació gràfica, que tot i ser un llenguatge de programació 
complet com ho pot ser C, està especialitzat en la instrumentació electrònica i disposa de 
diverses llibreries específiques que permeten i faciliten la comunicació amb instruments i 
dispositius hardware. Els programes i aplicacions creats amb LabVIEW s’anomenen Virtual 
Instruments o VIs. El principal avantatge del seu llenguatge gràfic, anomenat G, respecte altres 
llenguatges de text, és un programació més ràpida i de més fàcil comprensió. LabVIEW és una 
eina adequada per a desenvolupar les interfícies d’usuari dels experiments ja que disposa de 
drivers per als instruments i permet fer els càlculs, controls i representacions gràfiques 
necessaris. És un software àmpliament utilitzat i el trobem present en molts laboratoris remots 
[11][12][13][14][15][16]. 

LabVIEW també ofereix  la possibilitat de controlar remotament els VIs a través d’un 
navegador d’Internet amb un plug-in específic i el seu runtime environment instal·lats a 
l’ordinador client. El front panel, o interfície gràfica d’usuari del VI, es presenta incrustat en 
una pàgina web i l’usuari pot interactuar amb ell com si ho fes localment. El VI presentat 
d’aquesta manera rep el nom de panell remot i el seu ús simplifica el desenvolupament del 
sistema que dóna accés remot al laboratori, ja que a partir d’un VI existent, només cal crear el 
document HTML que contindrà el seu panell remot fent servir  l’eina de LabVIEW específica 
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per aquest propòsit; la Web Publishing Tool. Finalment, l’accés i el control al panells remots el 
fa possible el servidor Web inclòs al propi LabVIEW. 

En el desenvolupament de la plataforma modular i dels laboratoris derivats, els esforços es van 
centrar principalment en dissenyar i implementar el hardware i els experiments, i tot i que 
disposen del sistema d’accés remot al laboratori, aquest és el bàsic proporcionat pel LabVIEW i 
presenta certes limitacions, relacionades sobretot amb la gestió dels panells remots i dels 
recursos i en qüestions relatives a la seguretat i accessos no autoritzats, que s’analitzaran en el 
present projecte i on també es proposarà i desenvoluparà una solució. 

 

1.2 Objectius 
 

L’objectiu principal del projecte és millorar les prestacions dels laboratoris remots existents a 
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) per facilitar 
el seu ús tant des del punt de vista de l’administrador com dels usuaris. Això implica: 

- Millorar la gestió dels panells remots que per defecte ofereix LabVIEW. 
- Proporcionar eines de control i administració. 
- Optimitzar l’ús dels recursos físics amb un control d’accés a aquests recursos més 

eficient que admeti compartir-los per més d’un usuari simultàniament. 
- Dotar al laboratori d’infraestructura que faci possible la comunicació amb altres 

plataformes i sistemes de gestió d’aprenentatge (LMS) per una possible integració amb 
Moodle. 

Per aconseguir aquests objectius es desenvoluparà una aplicació en LabVIEW per gestionar les 
peticions que rebin aquests laboratoris remots. 

 

1.3 Interès 
 

En general, els laboratoris remots són un recurs pedagògic que dóna més flexibilitat horària, el 
que pot ser especialment útil en estudis semipresencials. Però no s’han d’entendre 
exclusivament com un substitut del laboratoris tradicionals en cursos a distància sinó que  el 
seu ús també és indicat en estudis presencials ja que constitueixen una eina més pels 
estudiants i fins i tot pels professors que per exemple poden fer servir a classe per recolzar 
l’explicació teòrica. 

Pel seu cost, els laboratoris, no sempre són un recurs disponible, així que un altre aspecte a 
tenir en compte és la possibilitat de compartir-los entre diferents centres. Ja existeixen algunes 
iniciatives per promoure el desenvolupament de laboratoris remots pel seu ús en l’àmbit 
docent i de mecanismes per compartir-los, com el GOLC, Global Online Laboratory Consortium 
[17], que pretén la creació d’una xarxa global d’experiments compartits i unificar els esforços 
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per definir una arquitectura basada en estàndards que així ho permeti, o Labshare Australia 
[18] amb objectius similars però a nivell nacional d’Austràlia.  

A més de reduir costos, aquesta opció pot portar altres avantatges. En aquest sentit, el 
laboratori remot de l’ETSETB per l’educació secundària iLabRS, fa possible la realització remota 
de pràctiques reals als estudiants i professors de batxillerat, que tenen uns recursos molt 
limitats, i a més, afavoreix el contacte entre l’educació secundària i la universitat. 

Més centrats en aquest projecte i en els seus objectius, millorar el software que controla el 
laboratori i complementar el sistema d’accés remot que proporciona LabVIEW potenciarà el 
seu rendiment. El fet d’afegir un procés que supervisi l’activitat del laboratori ens ha de 
permetre controlar de forma més eficient els panells remots, l’accés als recursos i la seva 
utilització. Per exemple, amb la supervisió dels panells remots es podrà extreure informació de 
les accions realitzades i del resultats obtinguts pels usuaris, que poden ser útils de cara a la 
seva avaluació. Amb un ús més eficient del hardware, el laboratori podrà atendre les peticions 
simultànies de més usuaris sense disposar de més equips; una possibilitat especialment 
interessant pels laboratoris basats en la plataforma modular si tenim en compte que poden ser 
utilitzats com a laboratoris presencials, i en concret en pel laboratori iLabRS, en que les 
sessions es fan en grup. 

Dotar al laboratori de capacitat per comunicar-se amb altres sistemes, també té el seu sentit. 
L’ús de les TIC en el mon de la docència també s’ha generalitzat i molts centres apliquen 
aquestes tecnologies per donar formació als seus usuaris, tant en estudis a distància com en 
estudis presencials. Els sistemes LMS (Learning Management System), com Moodle[19] o Sakai 
[20], proporcionen les eines necessàries per la comunicació a distància entre professors i 
estudiants i continguts teòrics, i fins a cert punt pràctics, en diversos formats digitals, però no 
la possibilitat de realitzar pràctiques als laboratoris. Els laboratoris remots poden omplir 
aquest buit, i la seva integració amb els LMS pot donar lloc a sistemes d’e-learning més 
complets que donin resposta a necessitats docents específiques dels estudis d’enginyeria i que 
permetin als usuaris accés a continguts teòrics i pràctics des del mateix entorn. També dintre 
del marc del GiLabViR, s’està duent a terme un projecte [21] per integrar els laboratoris remots 
i virtuals de la UPC en el seu campus virtual basat en Moodle, Atenea [22]. Podem trobar altres 
projectes fora de la UPC amb objectius similars a diverses publicacions [23][24][25][26]. 

 

1.4 Antecedents 
 

Aquest projecte completa la tasca d’altres projectes que han donat lloc a dos laboratoris 
remots de L’ETSETB basats en la mateixa plataforma modular:  

- Laboratori Remot d’Instrumentació i Sensors, que fan servir estudiants de la UPC en les 
assignatures del segon cicle d’Enginyeria Electrònica des del curs 2007-2008 

- Laboratori Remot per l’Educació Secundària, iLabRS, que fan servir estudiants d’alguns 
Instituts d’Educació Secundària de Catalunya, des del curs 2007-2008. 
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Els dos laboratoris s’han provat en escenaris reals i amb resultats satisfactoris, tant des del 
punt de vista dels professors com del estudiants, tal com mostra l’enquesta que es va dur a 
terme a la prova pilot del laboratori iLabRS, disponible a [6] i [27].  Tot i així han quedat paleses 
algunes limitacions o mancances de caràcter tècnic que s’ha considerat necessari millorar, i 
que es detallaran més endavant. 

 

1.5 Mètode. Tasques i eines 

1.5.1 Tasques 
 

Les principals tasques per assolir els objectius proposats són les següents: 

- Anàlisi dels laboratoris existents a l’ETSETB. 
- Anàlisi de requeriments. 
- Desenvolupament software: creació de l’aplicació de control del laboratori. 
- Adaptació del laboratoris existents a la nova arquitectura i modificació dels VIs 

existents que controlen els experiments. 
- Aplicació de la solució desenvolupada al laboratori remot iLabRS i posada en marxa per 

al seu ús. 

 

1.5.2 Eines 
 

Com ja s’ha comentat, l’entorn software dels laboratoris remots relacionats amb aquest 
projecte és LabVIEW. Això vol dir per una banda, que els programes que controlen els 
experiments i que proporcionen la interfície gràfica d’usuari són VIs de LabVIEW. A més, la 
característica bàsica dels laboratoris és que l’accés remot als experiments es fa amb els panells 
remots i amb el servidor Web també de LabVIEW. Aquestes són les raons principals per les que 
s’ha optat per LabVIEW 8.6 com a única eina per programar l’aplicació de control i gestió. Així 
se simplifiquen les tasques de desenvolupament i manteniment de l’aplicació i del laboratori 
per les pròpies característiques del llenguatge G i per ser l’únic llenguatge de programació 
implicat (fet que no limitarà la integració amb altres eines o entorns).  

S’han fet servir, a part de les llibreries estàndard, dos paquets opcionals: 

- Internet Toolkit: inclou funcions que faciliten les comunicacions a través d’Internet i un 
altre servidor web (G Web Server) amb capacitat per executar CGI (Common Gateway 
Interface) creats com a VIs propis de LabVIEW. 

- Database Connectivity Toolkit: inclou un conjunt d’eines i funcions que faciliten la 
connexió amb bases de dades. 

Com a suport a l’aplicació s’utilitza una base de dades i per tant és necessari fer servir un 
sistema de gestió de bases de dades, o DBSM (Data Base Management System), compatible 
amb l’estàndard ODBC (Open Database Connectivity). 
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1.6 Contingut dels capítols 
 

El capítol 2 situa el projecte dins del seu context. Es fa una introducció genèrica dels 
laboratoris remots i virtuals i del seu paper en l’àmbit de l’ensenyament i entorns e-learning, i 
es parla, de forma més concreta, de la seva aplicació a l’ETSETB. Es descriuen els laboratoris 
existents dins de l’Escola i s’analitza el laboratori remot iLabRS per posar de manifest la 
problemàtica específica dels laboratoris remots. 

Al capítol 3 es fa un anàlisi de requisits i s’especifica les funcions que ha de complir la nova 
aplicació de control del laboratori. Es justifica l’alternativa escollida i es descriu la solució 
proposada. 

Els capítol 4 y 5 descriuen la solució desenvolupada. S’explica el funcionament de l’aplicació i 
es comenten alguns detalls de la seva programació. Inclou el manual d’instal·lació i 
configuració de l’aplicació i s’exposen alguns exemples d’ús. 

Finalment es presenten les conclusions i s’apunten algunes propostes de cara al futur. 

S’inclou també un capítol d’annexos amb les publicacions en congressos generades a partir 
d’aquest projecte, i altra informació complementària. 
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2 Laboratoris virtuals i remots 

2.1 Laboratoris virtuals i remots en e-learning 
 

En els darrers anys moltes universitats han implantat solucions d’e-learning tant per potenciar 
l’educació a distància com per donar suport a la presencial. En aquest context, podem 
considerar els laboratoris virtuals i remots com eines pedagògiques que donen més flexibilitat 
als estudiants ja que els permeten utilitzar els recursos dels laboratoris de forma més 
autònoma, afavorint l’autoaprenentatge. A més proporcionen als professors noves 
metodologies docents amb la possibilitat d’utilitzar aquests sistemes a les classes teòriques 
presencials. 

Algunes publicacions recullen en forma de revisió els projectes duts a terme en el camp dels 
laboratoris remots [28][29] i el seu ús docent [30][31]. La majoria d’aquests laboratoris per 
l’ensenyament de l’enginyeria es troben en universitats i estan dedicats als camps de la 
automàtica [32][33][34][35], i de l’electrònica o la teoria de circuits [36][37][38]. També és 
freqüent la seva utilització per facilitar l’accés a equips grans o singulars [15][39]. 

Els laboratoris virtuals i remots no són excloents entre ells ni amb el laboratoris presencials i 
tots tres poden complementar-se en tenir avantatges i inconvenients. Així, per exemple, el 
simulador pot ser el pas intermedi entre la teoria i l’experimentació real. Els principals 
avantatges del laboratoris virtuals respecte els laboratoris reals (remots o no), són una 
configuració i manteniment més fàcils en no existir equipament específic per dur a terme els 
experiments. A més es poden considerar més segurs ja que s’eviten els possibles accidents 
derivats de la manipulació dels instruments del laboratori (aquesta és una avantatge que 
compartiria amb els laboratoris remots). L’inconvenient és que estan limitats a la complexitat 
del model que simulen i es pot perdre informació respecte a la realitat ja que s’acostumen a 
simplificar per facilitar la seva implementació. Amb els laboratoris remots, tot i proporcionar 
experiments reals, es pot perdre sensació de realitat i evidentment es perd la manipulació 
directa dels instruments (tot i que cada cop és més freqüent el control d’instruments des d’un 
PC en laboratoris tradicionals). 

En resum, les principals aportacions d’aquests tipus de laboratoris respecte dels presencials, 
són tres: accessibilitat des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, possibilitat de compartir 
recursos i experiments, i donar als estudiants un paper més actiu en el procés d’aprenentatge. 
Aquest últim molt a fi al model docent que planteja l’Espai Europeo d’Educació Superior 
(EEES)[40]. 

 

2.2 Els laboratoris a l’ETSETB 
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El projecte RIMA, Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge, pretén fomentar la 
innovació docent i la recerca educativa a la UPC. Un dels grups que hi participa és el Grup 
d’Interès en Laboratoris Virtuals i Remots, GiLabViR. 

El grup té com objectius oferir als estudiant els recursos dels laboratoris de forma remota, com 
a eina d’autoaprenentatge, oferir als professors els laboratoris en xarxa pel seu ús en activitats 
docents i d’avaluació, i proporcionar als desenvolupadors (professors i tècnics) la possibilitat 
de compartir coneixements i estratègies de desenvolupament. 

Entre els diversos projectes participants en aquest grup, es descriuran a continuació els 
laboratoris virtuals i remots creats des de l’ETSETB. 

 

2.2.1 Laboratoris virtuals 
 

El Laboratori Virtual de Comunicacions Analògiques i Digitals, LaViCAD [41], dóna suport a 
l’assignatura “Comunicacions I” del quart quadrimestre d’Enginyeria de Telecomunicació de 
l’ETSETB, i està format per un conjunt de simuladors de diferents sistemes o subsistemes de 
comunicació. Cada simulador implementa tots el elements d’un sistema de comunicacions 
(Font, Codificador font, Codificador de canal, Modulador, Canal, Desmodulador, 
Descodificador de canal, Descodificador font) i estan programats en Java i Matlab.  Els sistemes 
disponibles són: 

- Modulacions QAM, (Capa física). 
- Modulacions AM i FM de senyals d’àudio. 
- Sistema inalàmbric WiFi, estàndard 802.11g, (Capa física). 
- Sistema de Televisió Digital Terrestre: TDT, (Capa física). 

El software del laboratori s’ha dissenyat per facilitar la creació i integració de nous simuladors. 
Amb aquest objectiu i aprofitant les característiques dels llenguatges orientats a objectes, s’ha 
creat una plataforma o contenidor, anomenat Programa Contenidor, amb la definició de les 
classes i mètodes genèrics tant de les diferents etapes d’un sistema com de la interfície gràfica 
d’usuari, a partir del qual s’implementa el sistema de comunicacions específic a emular. 

Des del punt de vista de l’usuari, els simuladors es presenten dintre d’una pàgina web com a 
applets, i per tant pel que fa al software necessari, els únics requeriments són un navegador 
d’Internet i el Java Runtime Environment (JRE).  

El funcionament de tots els simuladors és el mateix. A partir d’una pantalla principal que 
presenta les etapes del sistema escollit, com mostra la Figura 2.1, l’usuari va passant per 
cadascuna d’elles de forma seqüencial. A cada etapa accedeix a una nova pantalla (Figura 2.2) 
en que ha de configurar els diferents paràmetres i obtenir els resultats corresponents abans de 
passar a la següent. 
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Figura 2.1. Applet del Sistema de Modulacions QAM. 

 

Figura 2.2. Modulacions QAM, etapa Filtre Adaptat. 

Els simuladors estan disponibles al curs de comunicacions analògiques i digitals de la 
plataforma COM@WEB [42], basada en Moodle. Tot i ser accessibles des de Moodle no hi són 
plenament integrats ja que no hi ha comunicació entre els simuladors i la plataforma LMS, i no 
és possible enregistrar els resultats obtinguts a les simulacions. En aquest sentit, s’està 
desenvolupant el projecte JLAB [43], que consisteix en la creació d’un mòdul específic de 
Moodle per, entre d’altres funcions, poder enregistrar i posteriorment poder consultar aquests 
resultats des del propi Moodle.  

 

2.2.2 Laboratoris remots 
 

VirtuaLab [44] va entrar en funcionament el curs acadèmic 2003-2004 i dóna suport a 
assignatures Aplicacions de l’Enginyeria Electrònica 1 (AEE1) i Instrumentació Electrònica (IE) 
del segon cicle d’Enginyeria Electrònica. El laboratori es basa en un instrument modular VXI 
connectat a diverses plaques d’experiments, a una central meteorològica i a un PC que executa 
el software de control dels experiments, programat en LabVIEW i algunes rutines de Matlab, i 
que fa de servidor Web (MS Internet Information Server 5.0 + Perl)  
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L’usuari accedeix al laboratori a través d’una pàgina web servida per l’Internet Information 
Server. L’accés està restringit amb un únic password. Un cop a la zona d’experiments, l’usuari 
n’ha d’escollir un i introduir els paràmetres prèviament calculats per configurar-lo. Aquest 
paràmetres són validats per un CGI que genera un arxiu que farà servir el VI de LabVIEW que 
controla l’experiment. Un cop executat, l’usuari obté els resultats a través del servidor web de 
LabVIEW. La Figura 2.3 mostra el laboratori i la web d’inici. 

 

 

 

El laboratori té alguns problemes. Per una banda tot i disposar de diversos experiments l’accés 
a tots ells és únic i per tant només pot atendre un usuari al mateix temps. En segon lloc, l’accés 
està restringit amb un password, però no ha hi possibilitat d’identificar usuaris ni portar un 
registre d’activitat. A més, es va dissenyar amb criteris de robustesa i fiabilitat, pel que es va 
optar per minimitzar l’intercanvi de dades amb l’usuari de manera que la interfície d’usuari és 
molt austera. Per últim, els CGIs del servidor web es van desenvolupar en Perl, el que complica 
les actualitzacions o modificacions. A més un problema comú dels laboratoris remots basats en 
instruments és el seu cost i la poca capacitat de replicació. 

A partir de l’experiència anterior, amb la intenció d’augmentar la capacitat del laboratori 
remot es va crear un sistema modular de baix cost, ampliable i que pot estar distribuït 
geogràficament. 

A nivell hardware, es compon d’una placa base (Figura 2.5) d’adquisició amb capacitat per 
connectar targetes específiques que contenen o es connecten amb els experiments (Figura 
2.4). La placa base conté una part comú a tots els experiments:  

- Alimentació: a partir d’una alimentació única de 5V, proporciona +/- 5V a las targetes 
dels experiments. 

- Circuits d’adquisició de mesures i control de senyals de les plaques dels experiments 

• 4 canals d’entrada A/D de 16 bits. 

• 4 canals de sortida D/A de 12 bits. 

• 8 bits de control. 

• Bus SPI. 

Figura 2.3. Laboratori remot VirtuaLab i la seva web d’inici. 
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- Processador Rabbit Core Module 2200: controla l’alimentació i el hardware dels 
experiments i proporciona connectivitat Ethernet . 

Els laboratoris remots basats en aquesta plataforma modular disposen de diverses plaques 
base, cadascuna amb un experiment diferent o bé rèpliques d’un mateix experiment, de 
manera que proporcionen accés simultani a més d’un usuari (un per cada placa). Totes les 
plaques es connecten a través del seu connector RJ-45 a una xarxa Ethernet i tenen assignada 
una adreça IP única. El control dels experiments es realitza des d’un PC connectat en xarxa.  

Pel que fa al software, a més baix nivell el firmware del processador es bàsicament un 
intèrpret de comandes que permet la comunicació entre processador i PC amb instruccions en 
format de cadena de caràcters. Aquesta comunicació es duu a terme seguint el paradigma 
client/servidor amb el protocol TCP/IP, en què el processador (servidor) espera i respon les 
peticiones enviades des del PC (client). El format de les comendes és similar a SCPI (Standars 
Commands for Programmable Instruments) i serveixen per controlar el convertidors A/D i D/A 
per realitzar les mesures. 

Per una altra banda, s’han programat drivers específics en LabVIEW que permeten la 
comunicació amb les plaques base mitjançant l’enviament de les comandes pseudo-SCPI i 
l’obtenció de les mesures. Es poden fer mesures simples, mesures promitjades, escriptures 
D/A i control de motor pas a pas.  

A partir d’aquest drivers es programen les aplicacions, o VIs, en LabVIEW, que controlen els 
experiments i que proporcionen la interfície d’usuari (Figura 2.6). Així doncs, cada experiment 
ha de tenir el seu VI, que s’associa a la placa base corresponent a través de la seva adreça IP.  

Motherboard

Application
circuit board

Digital
Latches

Power
supply

AD & DA
Channels

Power supply and digital signals

Analog input & output signals

µC

Computer

Ethernet link

Figura 2.5. Esquema de la placa base Figura 2.4. Imatge de la placa base amb placa 
d'experiment. 
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Figura 2.6. Exemple del Front Panel d'un VI. 

L’accés remot als experiments del laboratori es fa a través del servidor Web inclòs a LabVIEW 
que ofereix la possibilitat d’administrar panells remots (VI’s incrustats en un document HTML) 
controlables des d’un navegador d’Internet. D’aquesta manera, cada experiment també ha de 
tenir associat un document HTML amb el VI necessari . 

Aquesta plataforma s’ha fet servir per implementar dos laboratoris remots: Laboratori Remot 
d’Instrumentació i Sensors i el Laboratori Remot Educació Secundària iLabRS. 

El primer, es fa servir des del curs 2007-2008 a les assignatures Aplicacions de l’Enginyeria 
Electrònica I (AEE1) del segon cicle d’Enginyeria Electrònica, en la modalitat semipresencial. 
Alguns dels experiments disponibles són: 

- Caracterització de sensors de pressió. 
- Característica esforç/deformació d’un material. 
- Sistema tèrmic. 
- Caracterització de termistors. 
- Configuració d’un sistema de condicionament programable PGA309. 

El segon laboratori, l’iLabRS, es va desenvolupar durant el curs 2007-2008 amb la col·laboració 
d’un professor de secundària, que hi treballà durant una llicència d’estudis d’un any [6]. Fent 
servir la mateixa plataforma es van crear 3 noves plaques d’experiments que permeten 
realitzar fins a 12 experiments d’electrònica adaptats als estudis de secundària. Els 
experiments disponibles són: 

- Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un Resistor. 
- Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de silici. 
- Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de germani. 
- Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode LED. 
- Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode Zener. 
- Estudi del funcionament del condensador. Corbes de càrrega i descàrrega. 
- Rectificador de mitja ona - Rectificador de doble ona. 
- Filtres amb condensadors en fonts d'alimentació. 
- Font d'alimentació estabilitzada. 
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- El transistor. Corba característica de sortida. 
- El transistor. Recta de càrrega. 
- El transistor. Determinació del factor d'amplificació (hFE). 

En els dos casos el funcionament i l’accés al laboratori és similar (Figura 2.7). Els estudiants 
accedeixen als experiments a través d’un portal que els enllaça amb una pàgina web amb un 
panell remot, ubicada al servidor de LabVIEW. En el cas del laboratori d’electrònica i sensors, 
els usuaris són alumnes de la UPC i el portal és Atenea, en què els estudiants s’han d’identificar 
amb un nom d’usuari i una contrasenya. En el cas de l’iLabRS, els usuaris són estudiants de 
secundària i el portal és una web específicament creada per aquest cas, que dóna accés lliure 
als experiments, sense autenticació. 

 

Figura 2.7. Esquema del Laboratori Remot basat en la plataforma modular. 

 

2.3 Problemàtica específica dels laboratoris remots 
 

Un dels aspectes més important del laboratoris amb instruments reals, ja siguin presencials o 
remots, és precisament l’equipament. Acostuma a ser car, requereix manteniment i és 
difícilment replicable.  

La plataforma modular aconsegueix reduir el cost del hardware i facilita la replicació del mateix 
enfront dels laboratoris basats en instruments. Disposar de vàries rèpliques d’un experiment 
permet a més d’un usuari accedir simultàniament al laboratori. Tot i això, analitzant el 
funcionament dels VIs que controlen els experiments podem veure que es fa un ús ineficient 
de les plaques degut a que l’execució en la majoria dels experiments (moment en que 
realment es fa ús del recurs hardware) és molt menor al temps total de la sessió. Quan un 
usuari obre un panell remot, el VI que controla  l’experiment bloqueja el recurs al que està 
associat, de manera que cap altre usuari pot fer-lo servir. Així s’eviten col·lisions, però el 
recurs, tot i quedar bloquejat, roman sense ser utilitzat durant gran part del temps degut a que 
l’usuari necessita un temps per familiaritzar-se amb l’experiment, configurar-lo, executar-lo i 
recollir les dades. De tot aquest temps, típicament uns 20 minuts, només es fa ús real de la 
placa durant l’execució de l’experiment, que pel tipus d’experiments del laboratori iLabRS, no 
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acostuma a superar els 20 segons (Taula 2.1). Per tant, millorant el control de l’accés a les 
plaques seria possible augmentar la capacitat del laboratori per atendre usuaris de forma 
concurrent sense necessitat de disposar de més recursos físics. 

Experiment Temps (segons) Mostres 
Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un Resistor. 15 100 
Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de 
silici. 

6 100 

Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de 
germani. 

15 100 

Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode LED. 14 100 
Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode Zener. 14 100 
Estudi del funcionament del condensador. Corbes de càrrega i 
descàrrega. 

(càrrega)  12 
(descàrrega) 24  

100 

Rectificador de mitja ona - Rectificador de doble ona. 5 400 
Filtres amb condensadors en fonts d'alimentació. 5 400 
Font d'alimentació estabilitzada. 5 400 
El transistor. Corba característica de sortida. 11 50 
Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un Resistor. 20 100 
Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de 
silici. 

20 100 

Taula 2.1. Temps d'execució dels experiments del laboratori iLabRS (inclou configuració del hardware i mesures). 

Un altre inconvenient d’aquest laboratoris, i que està relacionat amb l’ús dels panells remots 
de LabVIEW, el trobem en la configuració i el manteniment. Cadascuna de les rèpliques d’un 
mateix experiment necessita una còpia de l’arxiu VI que el controla, al que se li indica l’adreça 
IP de la placa amb la que s’ha de comunicar, i una còpia del document HTML que conté el 
panell remot. Si hi ha canvis en la configuració de les plaques s’ha de modificar la configuració 
de cadascú dels VIs, o si es modifica un VI, s’ha de tornar a crear les còpies d’aquest VI per 
cadascuna de les seves rèpliques i tornar a configurar les seves IPs. No són tasques que s’hagin 
de realitzar amb molta freqüència, però és evident que hi ha implicat un nombre elevat 
d’arxius que compliquen la configuració i el manteniment del laboratori (complexitat que 
augmenta en funció del nombre de rèpliques). El laboratori remot iLabRS, necessita 36 VIs i 36 
documents HTML per 13 experiments replicats 3 cops, tal com mostra amb més detall la Taula 
2.2. A més, tots els VIs han d’estar oberts permanentment al servidor encara que no es facin 
servir per estar disponibles quan l’usuari ho sol·liciti, ja que en cas contrari l’usuari no podria 
visualitzar el panell remot corresponent ni dur a terme l’experiment. 
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Experiment Nº 
Plaques 

Nº 
VIs 

Nº HTMLs Usuaris 
simultanis1 

Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un Resistor. 

3 3 3 3 

Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un díode de silici. 

3 3 

Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un díode de germani. 

3 3 

Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un díode LED. 

3 3 

Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un díode Zener. 

3 3 

Estudi del funcionament del condensador. 
Corbes de càrrega i descàrrega. 

3 3 3 3 

Rectificador de mitja ona - Rectificador de 
doble ona. 

3 3 

Filtres amb condensadors en fonts 
d'alimentació. 

3 3 

Font d'alimentació estabilitzada. 3 3 
El transistor. Corba característica de sortida. 3 3 3 3 
Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un Resistor. 

3 3 

Estudi de la característica tensió-corrent 
(V/I) d'un díode de silici. 

3 3 

 9 36 36 9 
Taula 2.2. Número d'arxius necessaris del laboratori iLabRS. 

Una altra dificultat derivada de l’anterior problema, i que afecta directament a l’usuari, és que 
per un experiment replicat n vegades, existeixen a la web d’accés al laboratori n enllaços 
diferents que apunten a cadascuna de les rèpliques, de manera que l’usuari no només ha 
d’escollir l’experiment sinó també el recurs o placa que conté l’experiment. Com el sistema no 
informa sobre la ocupació dels recursos, l’usuari ha d’anar provant-los fins a trobar-ne un de 
lliure. Si dos o més usuaris obren un mateix enllaç, LabVIEW assigna el control del panell remot 
al primer usuari que el sol·licita, de forma que és possible que més d’un usuari alhora visualitzi 
el panell d’un mateix experiment, tot i que només un podrà controlar-lo. 

Es podria simplificar aquest manteniment si el software del laboratori fos capaç, a partir d’un 
únic VI per experiment (independentment del nombre de rèpliques), de carregar sota 
demanda tantes còpies del VI con fos necessàries i d’assignar dinàmicament l’adreça IP del 
recurs corresponent en funció de la seva disponibilitat. D’aquesta manera es reduiria el 
nombre d’arxius i s’alliberaria de la memòria del servidor els VIs dels experiments que no es 
fan servir. 

Els laboratoris també tenen algunes mancances en seguretat pel que fa a accessos no 
permesos. Aquest problema també està relacionat amb els panells remots i la necessitat 
d’utilitzar el servidor web de LabVIEW i consisteix en que, per defecte, qualsevol usuari remot 
que conegui l’URL d’un experiment hi pot accedir sense validar-se. La hipòtesi feta a [5] en que 
s’assumeix que es pot configurar el servidor web de LabVIEW per permetre únicament les 

                                                           
1 És el nombre d’usuaris que poden executar l’experiment en el mateix moment, i ve limitat pel número 
de plaques. El nombre d’usuaris que pot visualitzar el panell remot, però sense controlar-lo, pot ser 
major i estaria limitat pel nombre de llicències Remote Panel disponibles, en aquest cas 50. 
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peticions provinents d’Atenea a partir de la seva adreça IP no és correcta perquè encara que 
l’usuari accedeixi a la URL del laboratori a través d’Atenea, la connexió TCP/IP per controlar el 
panell remot s’estableix entre l’adreça IP:port de l’usuari i l’adreça IP:port del servidor web de 
LabVIEW. Per tant, si només donem accés a l’adreça IP d’Atenea, cap usuari podrà accedir al 
laboratori a no ser que ho faci directament des de la màquina on s’ha instal·lat Atenea.  

Finalment, es pot afegir que el sistema en que es basen els laboratoris remots esmentats no 
proporciona eines per administrar el laboratori, com la autenticació dels usuaris, la possibilitat 
de fer reserves, la capacitat per generar un registre d’activitat, o la gestió de cues d’espera. 
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3 Anàlisi 
 

3.1 Requisits 
 

A partir de la problemàtica descrita a l’apartat 2.3 a continuació s’enumeren i descriuen els 
diferents requisits que ha de complir el software a desenvolupar perquè el laboratori superi les 
limitacions detectades. 

R1. Carregar i descarregar VIs sota demanda 
 
El sistema ha de ser capaç de carregar en la memòria del servidor els VIs dels experiments 
sota demanda, és a dir en el moment en que es produeixi la petició d’un determinat 
experiment per part d’un usuari. D’aquesta manera s’evita la necessitat de tenir tots els Vis 
oberts permanentment encara que no es facin servir i per tant també s’allibera la memòria 
del servidor de VIs innecessaris. 

Opcionalment, la càrrega s’hauria de fer a partir d’un únic VI per experiment i no d’un VI 
per cada rèplica d’experiment. 

De forma anàloga el sistema ha de tancar o descarregar automàticament de la memòria els 
VIs dels experiments de les sessions que hagin finalitzat. 

R2. Generació dinàmica dels arxius HTML amb el panell remot embegut 

La capa de control ha de generar el document HTML que conté el panell remot de 
l’experiment en el moment de la petició, i eliminar-lo en finalitzar la sessió, per assegurar 
que no es podrà utilitzar fora del control de l’aplicació. 

R3. Gestió de l’ocupació dels recursos hardware 

El sistema ha de controlar en temps real l’ocupació de les plaques del laboratori. 

R3.1. Assignació dinàmica del recurs disponible 

L’usuari ha de sol·licitar un experiment i no el recurs sobre el que s’executa 
l’experiment com passa actualment. El sistema ha de ser l’encarregat d’assignar un 
recurs lliure com a resposta a una petició o en cas necessari informar a l’usuari de la 
no disponibilitat de l’experiment demanat si totes les plaques associades a 
l’experiment es troben ocupades. 

La disponibilitat o no d’una placa la determinarà la seva ocupació, un valor entre 0 i 
el nombre màxim d’assignacions simultànies possibles. Aquest nombre, o ocupació 
màxima, serà un paràmetre que podrà ser configurat per l’administrador del 
laboratori i permetrà que cada placa, a part de que pugui tenir rèpliques físiques, 
pugui estar replicada virtualment. 
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R3.2. Detecció de fi d’ús i alliberament del recurs 

Desprès de l’assignació d’un recurs, la capa de control també ha de detectar quan 
l’usuari finalitza la sessió per tal d’alliberar el recurs associat. 

R4. Control d’accés als recursos 

Amb el requisit R3.1, es permet al sistema l’assignació simultània d’un mateix recurs a dos 
o més usuaris diferents. Per tant serà necessari implementar un sistema per controlar els 
accessos a les plaques per bloquejar-los únicament en el moment en que realment es fa 
servir (i no durant tota una sessió) i evitar col·lisions. Cal recordar que amb el sistema 
actual no és possible assignar un recurs a més d’un usuari alhora i que es el propi LabVIEW 
el que s’encarrega, en cas de que dos usuaris diferents obrin el mateix panell remot, de 
que només un n’obtingui el control. 

R5. Generació d’un registre d’activitat 

El sistema ha d’enregistrar l’activitat que es dugui a terme al laboratori. Es guardarà una 
línea o registre per cada sessió d’usuari que contindrà les següents dades: 

- IP remota. 
- Nom d’usuari. 
- Data i hora d’inici de la sessió. 
- Data i hora de finalització de la sessió. 
- Placa que s’ha fet servir. 
- Experiment sol·licitat. 

 
R6. Generació d’un registre de resultats 

Addicionalment al registre d’activitat, s’ha d’incloure un camp per enregistrar els resultats 
obtinguts per l’usuari. Donat que l’experiment es por executar més d’una vegada durant 
una sessió, només s’enregistraran els resultats de la darrera execució. 

Aquest no es considera un requisit essencial ja que les pràctiques s’avaluen a partir de les 
memòries entregades pels alumnes, però la seva implementació pot donar més 
possibilitats de cara a noves pràctiques i sistemes d’avaluació. 

R7. Administració del laboratori remot 

Es considera necessària una eina per configurar el laboratori i els experiments i poder 
donar d’alta nous experiments de forma centralitzada. 

R8. Comunicació amb altres plataformes 

El laboratori ha de tenir la possibilitat de poder intercanviar informació amb altres 
plataformes com per exemple sistemes LMS. 

R9. Gestió d’usuaris 
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S’han d’implementar eines per administrar els usuaris del laboratori remot amb la 
possibilitat de que els propis usuaris puguin donar-se d’alta amb la posterior validació per 
part de l’administrador. Es contemplen tres perfils d’usuari diferents: 

- Administrador. 
- Professor. 
- Estudiant. 

El laboratori també ha de donar serveis per evitar accessos no permesos com 
l’autenticació mitjançant nom d’usuari i contrasenya, i l’autorització per fer servir els 
recursos del laboratori. 

R10. Gestió de reserves 

El laboratori iLabRS es fa servir en grup i per diversos instituts de secundària. S’ha de poder 
assegurar la disponibilitat de les rèpliques d’un experiment en un dia i hora determinats. 
Per facilitar la reserva del laboratori ha d’haver una gestió centralitzada que permeti que 
els usuaris puguin fer les reserves i en cas necessari poder cancel·lar-les. 

 

3.2 Alternatives 
 

Els navegadors web acostumen a ser la base del laboratoris remots (i virtuals) degut  a la seva 
facilitat d’ús, a que són independents de la plataforma i a que els requisits software per part 
de l’usuari són mínims. Per aquest motiu, l’aplicació ha de funcionar com un servei que atengui 
peticions via web, que hagin estat generades pels clients des d’un navegador i que puguin 
contenir paràmetres. La primera decisió a prendre és l’eina o entorn de programació a fer 
servir. Les alternatives són múltiples, però bàsicament consisteix en escollir un servidor web i 
un script o llenguatge de programació del costat del servidor, generalment utilitzats en la 
creació de llocs web dinàmics. Les opcions són múltiples, però la primera a avaluar és el propi 
LabVIEW, tant pel que fa al servidor web com al llenguatge G, donada la relació entre aquest 
entorn i el laboratori remot. El requisit R1 (Carregar i descarregar VIs sota demanda) implica la 
manipulació de VIs en temps d’execució i el llenguatge més adient per fer-ho és lògicament 
LabVIEW. L’anomenat VI Server (inclòs per defecte a LabVIEW) permet controlar aplicacions i 
VIs tant locals com de màquines remotes. Fent servir les funcions del VI Server podem carregar 
dinàmicament VIs en memòria, executar-los i descarregar-los, canviar les seves propietats i fins 
i tot els atributs d’un front panel. Cal també determinar la possibilitat del servidor web de 
LabVIEW d’executar aplicacions web, que evitaria la necessitat d’un altre llenguatge per 
processar les peticions i la conseqüent  necessitat de crear una interfície entre LabVIEW i el 
nou llenguatge.  

El servidor web estàndard de LabVIEW anterior a la versió 8.6 no ho permet, però National 
Instruments ofereix una alternativa amb l’Internet Toolkit, un complement que entre d’altres 
funcionalitats inclou un altre servidor web (G Web Server) amb capacitat per executar 
programes CGI creats com VIs propis de LabVIEW.  
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El CGI (Common Gateway Interface) és un estàndard que defineix els mecanismes de 
comunicació entre servidors web i programes o scripts externs. Mitjançant aquesta 
comunicació un client des d’un navegador, pot enviar i rebre dades d’un programa executat al 
servidor. Aquests programes reben el nom de CGIs, i en general poden estar escrits en 
qualsevol llenguatge (C, C++, JAVA, Perl, Phyton,...). 

El pas de paràmetres entre el client i el CGI es pot fer amb els mètodes POST i GET del protocol 
HTTP, que difereixen entre ells en si el GCI rep les dades per l’entrada estàndard STDIN o per la 
variable d’entorn HTTP QUERY_STRING, respectivament. Això a la pràctica es tradueix en la 
forma en que un document HTML invoca al CGI: 

- POST: es fa servir un formulari HTML en el que l’usuari ha de prémer un botó per 
enviar (Submit) les dades. 

- GET: es fa servir l’URL del CGI i els paràmetres a continuació del signe 
d’interrogació “?” 

A partir de la versió 8.6, i només en la versió per Windows, el servidor web de LabVIEW permet 
executar serveis web, el que representa una altra opció perquè l’aplicació a dissenyar sigui 
accessible via HTTP. 

El concepte de servei web és molt ampli i en general fa referència a aplicacions web amb 
capacitat per intercanviar dades entre elles sobre Internet a través de protocols estàndard. 
Segons la definició del W3C (World Wide Web Consortium), els serveis web són sistemes 
software dissenyats per fer possible la interacció màquina a màquina sobre una xarxa.  

En concret LabVIEW permet la creació de serveis web RESTful, que són un tipus de servei web 
basats en l’arquitectura software REST (Representational State Transfer)[45].  

Les dues opcions, CGI o serveis web, són vàlides i totes dues presenten avantatges e 
inconvenients, però en qualsevol cas es pot concloure que LabVIEW cobreix totes les 
necessitats i és suficient com a única eina de desenvolupament. L’elecció d’una o de l’altre pot 
venir imposada segons els requisits en quant a la versió de LabVIEW disponible i al sistema 
operatiu del servidor. 

Per una banda amb l’opció CGI són necessaris dos servidors web: l’estàndard de LabVIEW per 
habilitar els panells remots i el G Web Server de l’Internet Toolkit (component que cal 
instal·lar) per rebre les peticions i per executar el software de control o CGI que gestiona el 
laboratori. A partir de la versió 8.6, aquest fet implica haver d’obrir un altre port al servidor on 
s’allotja LabVIEW (en versions anteriors els dos servidors poden compartir el mateix port), si 
tal i com és habitual hi ha un firewall instal·lat. 

Per l’altra banda, amb l’ús de serveis web només cal un servidor web per atendre les peticions 
i servir els panells remots, i no és necessari instal·lar cap complement. A més, actualment la 
majoria d’aplicacions web es basen en serveis web. Com a contrapartida, aquesta opció no és 
compatible amb les versions de LabVIEW per Linux ni Mac OS. 

Es va escollir l’opció CGI per raons de compatibilitat amb versions anteriors a LabVIEW 8.6 ja 
que el desenvolupament es va iniciar amb la versió 8.5 i finalitzà amb la 8.6, sempre sota 
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Windows. Tot i això el resultat fent servir una solució o una altra és semblat i l’adaptació del 
CGI a servei web és relativament fàcil i també s’ha implementat.  

A més de l’eina de desenvolupament, hi ha altres consideracions a tenir en compte. De tots els 
requisits, R9 (gestió d’usuaris) i R10 (gestió de reserves) es poden considerar serveis o 
subsistemes genèrics independents del laboratori pròpiament dit. Per aquest motiu, en 
comptes d’implementar aquests serveis específicament per aquests laboratoris, s’ha optat per 
desenvolupar un sistema genèric que pugui ser utilitzat en altres laboratoris remots i que 
queda fora de l’abast d’aquest projecte. Si considerem la possible integració amb Moodle, 
aquest sistema no és incompatible ni redundant, ja que si bé Moodle proporciona la gestió 
d’usuaris, per defecte no disposa d’un mòdul per a la gestió de reserves. A més s’ha tingut en 
compte que el laboratori iLabRS està obert a usuaris que no formen part de la UPC i per tant és 
necessari que les reserves es puguin fer des d’un sistema independent a Moodle. El sistema de 
reserves s’ha desenvolupat paral·lelament a aquest projecte i està basat en el gestor de 
reserves Sméagol [46]. 

Un altre tema important és el relatiu al control d’accés als recursos (R4). S’ha de 
d’implementar directament des dels VIs dels experiments, ja que és des d’aquests VIs que es 
controla el hardware, i això implica haver de modificar-los. Si es fes directament des de 
l’aplicació de gestió del laboratori seria necessari establir la comunicació entre els VIs i les 
plaques a través de l’aplicació i per tant els VIs també s’haurien de modificar. Amb la primera 
opció es pretén aprofitar els VIs existents sense introduir grans canvis a la seva estructura.  

 

3.3 Proposta de solució 
 

La solució proposada és la programació d’un CGI en LabVIEW, que anomenarem capa de 
control,  que atengui les peticions dels usuaris via web i respongui d’una manera o altra en 
funció de la sol·licitud i de l’estat del laboratori.  

Com s’ha comentat també serà necessari modificar els VIs existents per implementar un 
sistema de control d’accés a les plaques que doni la possibilitat de fer-ne un ús més eficient. Es 
tracta d’un problema clàssic d’accés a recursos compartits en un entorn en que s’executa més 
d’un procés concurrentment. La forma clàssica de resoldre’l és amb l’ús de semàfors per 
protegir la part del codi que accedeix al recurs compartit. 

Les peticions dels usuaris arribaran al laboratori des del gestor de reserves que serà l’únic punt 
des d’on es pugui accedir al laboratori i on s’ocultarà la crida a la capa de control per evitar 
l’accés directe. Per tant, prèviament, l’usuari s’haurà de validar en aquell sistema. Això no 
impedirà l’accés directe al laboratori si es coneix la crida, ja que fer servir els panells remots 
ens obliga a utilitzar el servidor web de LabVIEW (degut a la utilització d’un protocol 
propietari) que ha de tenir una IP pública i per tant es pot accedir directament al laboratori 
encara que intentem gestionar l’accés a través d’un altre servidor. El servidor web de LabVIEW 
té algunes opcions de seguretat però són a nivell d’adreça IP i no d’usuari. Una altra opció seria 
habilitar la seguretat del G Web Server que sí permet crear usuaris i contrasenyes però l’eina 
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per gestionar-los és bàsica i el manteniment complicat. També es podria adoptar una solució 
intermèdia gestionant només algunes contrasenyes que fessin servir grups d’usuaris. Tot i així, 
en aquests casos els usuaris s’haurien d’autenticar dues vegades, una al gestor de reserves i 
l’altra al laboratori, el que pot ser un inconvenient per l’usuari.  

El gestor de reserves es podrà comunicar amb el laboratori per conèixer l’ocupació del 
recursos en qualsevol moment.  

Serà necessari emprar els dos servidors web de LabVIEW, l’estàndard per habilitar els panells 
remots i el servidor web G inclòs a l’Internet Toolkit per executar CGIs. 

La capa de control funcionarà com un CGI persistent de manera que no s’obrirà un procés nou 
a cada petició, sinó que el mateix procés les atendrà totes, romanent obert entre cada petició 
mentre sigui necessari. Així s’aconsegueix actualitzar l’estat del laboratori, de les sessions en 
curs i dels panells remots sense perdre informació entre les diferents crides. 

El següent esquema (Figura 3.1) mostra l’arquitectura bàsica del laboratori remot segons 
aquesta proposta.  

 

Figura 3.1. Estructura del software de control (Versió CGI) 

El funcionament des de la petició del experiment del laboratori remot fins a la seva finalització 
és el següent: 

1. L’usuari genera la petició de l’experiment des d’un navegador d’Internet a través d’un 
enllaç en el que es passa com ha paràmetre el nom de l’experiment (en principi 
redireccionat a través del gestor de reserves). És possible proporcionar altres 
paràmetres com el nom d’usuari, curs al que pertany o l’identificador de la reserva. 
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2. L’aplicació de gestió o capa de control, rep la petició a través del servidor G i processa 
els paràmetres rebuts per identificar l’experiment i validar-los. 
 

3. La capa de control comprova la disponibilitat i ocupació del hardware sobre el que s’ha 
d’executar l’experiment i reserva la placa amb menor ocupació. L’ocupació màxima 
d’una placa es determina pel nombre màxim de rèpliques virtuals possibles que és un 
paràmetre que es pot configurar. En el cas de no haver recursos disponibles, es genera 
dinàmicament codi HTML per informar a l’usuari i finalitza el procés. 
 

4. Es carrega el VI associat a l’experiment (s’evita ocupar la memòria amb VI no actius ja 
que no és necessari tenir-los prèviament carregats) i se li assigna dinàmicament el 
recurs reservat mitjançant l’enviament de l’adreça IP de la placa. 
 

5. Es genera el document HTML amb el panell remot incrustat i es redirecciona la petició 
al servidor web de LabVIEW perquè el navegador de l’usuari obri aquest document. 
 

6. El navegador client carrega el panell remot i l’usuari obté el control del VI de 
l’experiment de forma automàtica. El recurs físic no es bloqueja durant tota la sessió i 
pot estar compartit amb altres usuaris. El control de l’accés a aquest recurs es fa 
directament des del VI de l’experiment i és un procés totalment transparent per 
l’usuari. 
 

7. Quan l’usuari dóna per finalitzada la sessió, tanca el panell remot o la finestra del 
navegador que el contenia. La capa de control ho detecta i allibera de la memòria el VI, 
allibera el recurs i esborra l’arxiu HTML associat com a mesura de seguretat (si s’ha 
copiat la URL, és impossible tornar-la a obrir). 
 

8. La capa de control supervisa en tot moment els panells que s’obren i es tanquen, i les 
adreces IP remotes de les màquines que els utilitzen. Així és possible mantenir un 
registre exhaustiu de l’activitat: tipus d’experiment sol·licitat, usuari, hora d’inici i final 
de sessió, etc. A més la capa de control té accés a les variables dels VI, per tant és 
possible enregistrar els resultats que els usuaris obtenen. 
 

9. El registre d’activitat i els resultats s’emmagatzemen en un base de dades externa que 
posteriorment pot ser consultada des d’altres sistemes. 
 

L’aplicació implementada com a servei web canviaria l’arquitectura simplificant-la 
lleugerament en necessitar únicament un servidor web. Però caldria separar el servei web que 
rep les peticions de la capa de control del laboratori perquè el servei web finalitza quan envia 
la resposta al client i la capa de control no pot finalitzar mentre hi hagi panell remots oberts. La 
Figura 3.2 mostra aquests canvis, on destaca la desaparició del G Web Server i l’afegit del 
servei web (WS) que actua d’intermediari entre el servidor web i la capa de control. 
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Figura 3.2. Estructura del software de control (versió Servei Web) 

 

El funcionament seria molt semblant al de la versió CGI, i des del punt de vista de l’usuari no hi 
hauria canvis. Tots els punts anteriors que descriuen el procés serien iguals excepte el número 
2: les peticions en comptes d’entrar per G Web Server entrarien pel servidor web i serien 
ateses pel servei web que les reenviaria a la capa de control.  A partir d’aquí no hi hauria més 
canvis significatius. 



Disseny i realització d’una aplicació en LabVIEW per gestionar l’accés simultani a laboratoris remots 

25 
 

4 Solució desenvolupada 
 

4.1 Aplicació principal 
 

S’ha desenvolupat un CGI en LabVIEW que gestiona les peticions que rep el laboratori remot. 
Un CGI en LabVIEW es programa com qualsevol altre VI amb l’única diferència de que s’han de 
fer servir els següents subVIs de la paleta CGI Templates VIs inclosa a l’Internet Toolkit: 

 

Figura 4.1. SubVIs necesaris per crear CGIs. 

Aquests subVIs implementen la comunicació entre el G web server i el programa CGI, en 
aquest cas la capa de control. El subVI CGI Read Request.vi s’encarrega d’escoltar les possibles 
crides provinents del servidor G i en cas de rebre’n una, d’obtenir les variables d’entorn 
incloses a la petició. Actua com una cua i periòdicament es pot comprovar el seu estat per 
saber si han arribat noves peticions. Per altra banda, la resposta que genera el CGI i que el 
client rebrà al seu navegador, normalment en format HTML, s’envien amb el subVI CGI Write 
Reply.vi. Per acabar, s’utilitza el subVI CGI Release.vi per indicar al servidor que el CGI ha 
finalitzat i que el VI corresponent pot ser descarregat de la memòria. 

A alt nivell, la capa de control segueix el diagrama de flux de la Figura 4.2, que representa 
bàsicament el procés des de la petició del experiment del laboratori remot fins a la seva 
finalització, descrit a l’apartat 3.3 (pàgina 21). 
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Figura 4.2. Diagrama de flux de la capa de control 

 

4.1.1 Estats de la capa de control 
 

La capa de control s’ha implementat amb una estructura similar a una màquina d’estats, amb 
l’objectiu d’obtenir un diagrama de blocs ben organitzat i comprensible. La Figura 4.3 
representa el diagrama d’estats simplificat en què s’ha obviat l’estat “Error” al que s’arriba des 
de qualsevol altre estat quan es detecta un error. 
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Figura 4.3. Diagrama d'estats de la capa de control 

A continuació s’explica amb detall el funcionament i la implementació de cadascun dels estats, 
així com les transicions i les accions implicades. 

 

4.1.1.1 Iniciar 
 

És l’estat inicial i on es carrega la configuració del laboratori. Per configurar el laboratori són 
necessaris dos arxiu. El primer d’ells conté la configuració dels recursos dels laboratori, on per 
cada tipus de placa s’especifica l’identificador del tipus de placa d’experiment, el nombre de 
rèpliques hardware de les que disposa el laboratori, el nombre de rèpliques virtuals o màxima 
ocupació de cada rèplica hardware, l’adreça IP inicial assignada a la primera de les rèpliques 
hardware i una descripció de la placa. 

El segon arxiu conté la llista d’experiments disponibles al laboratori. En ell s’ha d’especificar 
l’identificador del tipus de placa sobre el que s’executa l’experiment (cada tipus de placa pot 
executar més d’un experiment), l’identificador de l’experiment i una descripció de 
l’experiment. 

A partir de la configuració es genera l’arbre de recursos del laboratori que farà servir l’aplicació 
per controlar l’ocupació de les plaques. 

El subVI que carrega la configuració és CarregarConfig(SubVI).vi (Figura 4.4) i ens dóna les 
següents sortides: 

 

Figura 4.4. SubVI CarregarConfig(SubVI).vi 
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- ExperimentsDisponibles: array d’string amb els noms dels experiments disponibles al 
laboratori. 

- Recursos Out: cluster de 4 arrays amb informació de cadascuna de les plaques del 
laboratori. Cada array conté tants elements com número de plaques del laboratori i els 
elements amb el mateix índex, contenen informació referent a la mateixa placa: 

• array d'string amb el nom que identifica cada tipus de placa. 

• array d'integer amb el nombre de rèpliques virtuals de cada placa. 

• array d'string amb les adreces IP de cada placa. 

• array d'integers amb el nombre de rèpliques hardware de cada tipus de placa. 
- Plaques: array d’string amb els noms del diferents tipus de placa del laboratori. 
- OcupacioRecursos: array d’integers amb tants elements com plaques té el laboratori. 

Inicialment a 0, cada element indicarà l’ocupació d’una placa determinada. 

Un cop carregada la configuració i inicialitzada les variables, es passa al següent estat “Esperar 
petició” 

 

4.1.1.2 Esperar petició 
 

En aquest estat es comprova si hi ha alguna petició provinent dels usuaris a través del G Web 
Server.  Si és el cas, passem a l’estat “Validar Petició”, i en cas contrari a l’estat “Comprovar 
estat PR”. 

La funció que llegeix les peticions dels usuaris que arriben al G Web Server s’implementa amb 
el subVI CGI Read  Request.vi (Figura 4.1). Quan arriba una petició, la sortida valid request? 
d’aquesta funció és TRUE i la sortida env ens retorna les variables d’entorn CGI. 

 

4.1.1.3 Validar petició 
 

En aquest estat s’agafen els paràmetres enviats per l’usuari a la crida del CGI amb el mètode 
GET. Aquesta crida pot tenir diferents paràmetres: vi (nom de l’experiment demanat), usr 
(nom d’usuari del gestor de reserves) i rsv (codi o identificador de la reserva generada al gestor 
de reserves). L’únic paràmetre obligatori és vi a partir del qual  s’identifica l’experiment 
sol·licitat. Si l’experiment forma part de la llista d’experiments disponibles carregat a l’estat 
inicial, l’aplicació passa al següent estat “Assignar Recurs”. Si el nom no es correspon amb cap 
dels experiments disponibles, es genera la resposta a l’usuari informant-lo de la no 
disponibilitat de l’experiment demanat, i se salta a l’estat “Comprovar estat PR”. 

El subVI que obté el valor dels paràmetres CGI i els valida és ProcessarParametres(SubVI).vi 
(Figura 4.5) i té els següents connectors d’entrada i sortida:  
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Figura 4.5. SubVI ProcessarParametres(SubVI)EM.vi 

 Entrades: 

- Query Params: conté els paràmetres de la crida CGI. 
- ExperimentsDisponibles: array d’string amb els noms dels experiments disponibles al 

laboratori. 

Sortides: 

- NomVIT: nom de l’arxiu .vit que s’ha d’obrir per executar l’experiment demanat. 
- NomUsuari: si la crida CGI s’ha fet enviant el paràmetre usr des del gestor de reserves, 

retorna nom de l’usuari. Sinó, retorna un string buit. 
- Reserva: si la crida CGI s’ha fet enviant el paràmetre rsv des del gestor de reserves, 

retorna nom l’identificador de la reserva. Sinó, retorna un string buit. 
- PeticioValida: és TRUE si els paràmetres rebuts són vàlids i FALSE en cas contrari. 

 

4.1.1.4 Assignar recurs 
 

A partir del nom de l’experiment s’identifica el tipus de placa sobre el que s’ha d’executar i es 
comprova l’ocupació de totes les rèpliques hardware d’aquest tipus de placa. Si hi ha recurs 
disponible, es reserva la placa que en aquest moment té menor ocupació. Es fa servir l’adreça 
IP de la placa per identificar-la i es comprova que aquesta IP està activa per assegurar la seva 
disponibilitat. Si no respon es torna a comprovar l’ocupació de les plaques de tipus requerit 
per reservar-ne una altra. 

Un cop es confirma la disponibilitat de la placa escollida es passa a l’estat “Carregar VI”. 

 Si, per contra, totes les rèpliques sobre les que s’ha d’executar l’experiment sol·licitat estan 
ocupades, s’informa a l’usuari d’aquest fet i es dóna la petició per perduda. Finalment, es 
passa a l’estat “Comprovar estat PR”. 

El subVI que comprova la disponibilitat dels recursos i assigna la placa amb menor ocupació és 
AssignarRecurs(subVI).vi (Figura 4.6), i disposa dels següents connectors: 

 

Figura 4.6. SubVI AssignarRecurs(SubVI)ME.vi 
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Entrades 

- Nom Experiment: string que conté el nom de l’experiment (ja validat) que l’usuari ha 
demanat. 

- Recursos In: cluster amb la informació de tots els recursos existents al laboratori 
generat a partir dels arxius de configuració. 

- Ocupacio In: array d’integers amb tants elements com plaques té el laboratori. Cada 
element indica l’ocupació actual d’una placa determinada. 

Sortides 

- Recurs Disponible: bit que indica si hi ha recurs disponible per atendre la petició. 
- IP Assignada: string amb l’adreça IP de la placa assignada a la petició. 
- Ocupació Out: el mateix array que a l’entrada. L’ocupació no s’actualitza perquè 

l’assignació pròpiament dita no s’ha dut a terme ja que el VI encara no està carregat. 
- Msg: string on s’informa de la pèrdua de peticions per la no disponibilitat de recursos o 

de si alguna placa no respon. 

 

4.1.1.5 Carregar VI 
 

Amb el nom de l’experiment que ha estat passat com a paràmetre en la crida de l’experiment 
s’identifica l’arxiu que s’ha de carregar en memòria perquè posteriorment es pugui controlar 
des d’un panell remot. Una vegada s’ha obert, se li assigna dinàmicament l’adreça IP 
prèviament reservada a l’estat anterior i que l’associa a la placa on s’executarà l’experiment. 
En aquest punt, s’actualitza l’ocupació de la placa. 

Per carregar un VI d’un experiment determinat necessitem un únic arxiu VI independentment 
del nombre de rèpliques hardware o plaques d’aquest experiment en el laboratori. Amb el 
sistema anterior era necessari disposar de tantes còpies del mateix VI com número de 
rèpliques hardware ja que l’assignació de l’adreça IP era estàtica.  

El VI en particular ha de ser una plantilla (template) que no és més que un arxiu VI amb 
extensió “.vit”. Això indica al LabVIEW que cada cop que s’obra un arxiu d’aquest tipus ha de 
carregar en memòria una instància independent del mateix VI.  

Per carregar un VI en memòria, es fa servir la funció Open VI Reference (Figura 4.7), de la 
paleta Application Control, que retorna una referència o Refnum (l’equivalent a un punter en 
C) del VI especificat a l’entrada vi path de la funció. Si es fessin servir arxius amb extensió .vi en 
comptes de .vit, s’obriria una única instància del VI (la funció Open VI Reference retornaria 
sempre referències al mateix VI) i només un usuari a la vegada podria controlar l’experiment. 
Fer el .vi de codi reentrant tampoc solucionaria el problema ja que estem parlant de VIs de 
més alt nivell i no de subVIs.  
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Figura 4.7. Open VI Reference 

 

Un cop carregat el VI, es canvia la propietat Name d’un objecte Property Node(Figura 4.8) que 
fa referència a aquest VI per anomenar-lo de forma unívoca i així poder-lo identificar quan 
sigui necessari.  

L’assignació dinàmica de l’adreça IP de la placa que farà servir per executar l’experiment  es fa 
canviant el valor de la variable “Direcció IP” del VI mitjançant el mètode Control Value:Set d’un 
Invoke Node (Figura 4.9), referenciat òbviament al VI en qüestió.  

 

Figura 4.8. Property Node 

 

Figura 4.9. Invoke Node 

A la Figura 4.10 veiem un exemple de tot el procés: càrrega del V a partir del .vit de 
l’experiment, canvi de nom del VI i assignació de l’adreça IP amb les funcions Open VI 
Reference, Property Node i Invoke Node, respectivament. 

 

Figura 4.10. Exemple de càrrega dinàmica d'un VI i manipulació de les propietats 

A continuació es genera l’arxiu HTML que conté el panell remot embegut. A més, s’envia a 
l’usuari com a resposta a la seva petició codi HTML per redireccionar-lo a la URL del nou arxiu 
creat, que està ubicat al servidor web estàndard de LabVIEW. El  redireccionament 
s’aconsegueix fent servir el tag HTML meta amb el paràmetre http-equiv amb el valor refresh i 
el paràmetre content amb el temps que el navegador esperarà per fer el redericcionament i la 
URL que volen carregar. Per exemple: 
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<meta http-equiv=”refresh” content=”0;url=http:// /experiment.html” /> 

Les respostes que generen el codi HTML que es carrega al navegador client s’envien a través 
de la funció CGI Write Reply (Figura 4.1) esmentada anteriorment, especificant a l’entrada 
content el codi HTML corresponent. 

Un cop redireccionada la petició de l’usuari al servidor de panells remots, la capa de control 
passa al següent estat: Comprovar estat PR. 

 

Figura 4.11. SubVI CarregarVI(SubVI)EM.vi 

 

La càrrega de VIs, l’assignació dinàmica de les adreces IP i la generació del arxius HTML amb els 
panells remots,  es fa amb el subVI CarregarVI(subVI).vi (Figura 4.11) que disposa dels següents 
connectors: 

Entrades: 

- Dades In: array on cada element és un cluster amb informació dels VIs carregats en 
memòria (nom del VI, IP remota, nom d’usuari, IP de la placa assignada, nom de 
l’experiment, Refnum del VI i un bit de control que indica si el panell remot associat al 
VI ja s’ha carregat al navegador client o no). 

- CGI Env: conté les variables d’entorn de la crida CGI. 
- Nom VIT: nom de l’arxiu .vit del VI que s’ha de carregar. 
- IP placa: Adreça IP de la placa que s’ha d’assignar al VI a carregar. 

Sortides: 

- Dades Out: el mateix array que a l’entrada amb l’afegit del nou VI carregat. 
- Nom HTML: nom del nou arxiu HTML que conté el panell remot. 
- Msg: string que informa de possibles errors en la càrrega dels VIs. 

 

4.1.1.6 Comprovar estat PR 
 

Aquí es controlen les connexions entre els usuaris i els panells remots. Quan es detecta que 
s’ha obert un nou panell remot,  se’n registra la informació associada: experiment demanat, IP 
de la placa en servei en la que s’executarà l’experiment, IP remota del client, nom d’usuari, i la 
data i hora de l’inici de la sessió. 

Quan es detecta que un usuari tanca la connexió amb un panell remot, s’identifica el VI 
associat i l’adreça IP de la placa que tenia assignada, per recuperar el resultat de l’experiment, 
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descarragar-lo de la memòria del servidor de LabVIEW i per alliberar el recurs (s’actualitza 
l’ocupació de la placa corresponent). Cal apuntar que quan l’usuari tanca el panell remot, el VI 
corresponent resta en memòria perquè hi ha encara una referència oberta que apunta a 
aquest VI. Aquesta referència és precisament la que hem obtingut quan hem carregat el VI de 
l’experiment fent servir la funció Open VI Reference. Això fa possible accedir al VI després que 
l’usuari hagi finalitzat la seva sessió i poder guardar els resultats de la pràctica. Com  LabVIEW 
no elimina de la memòria cap VI que tingui una referència oberta, un cop ja no es fa servei s’ha 
de tancar la referència de manera explícita amb la funció Close Reference per descarregar el VI 
definitivament de la memòria.  

 

Figura 4.12. Funció Close Reference 

També es guarda en la base de dades un registre amb totes les dades de la sessió prèviament 
recollida, al que se li afegeix la data i hora de finalització. Finalment s’esborra el document 
HTML que contenia el panell remot per evitar que es pugui tornar a accedir a través de la seva 
URL (de fet encara que no s’esborrés, l’usuari no podria carregar el panell remot ja que el VI 
associat no estaria a la memòria del servidor). 

Per conèixer els panells remots oberts  s’utilitza la propietat RemotePannel:ConnToClients de la 
classe Application Properties que es pot consultar a través d’un Property Node. Aquesta 
propietat conté un array de clusters amb informació relativa al panells remots oberts i als 
usuaris que els fan servir (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13.La propietat RemotePanel.ConnToClients i  estructura dels clusters que conté 

Cadascun d’aquests clusters representa un client connectat al servidor i ens dóna la següent 
informació: 

- VI Name: Nom del VI del panell remot al que l’usuari està connectat. 
- Remote: Adreça IP del client. 
- UserName: Nom d’usuari de LabVIEW. És el nom d’usuari que fa servir el client 

localment, per exemple quan inicia una sessió Windows. No és el nom d’usuari del 
laboratori que fa servir per entrar al gestor de reserves. 

- Port: Port que fa servir l’ordinador client. 
- Status: Especifica el tipus de control que té el client sobre el panell remot 
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• Viewing: El client pot visualitzar el panell però no el pot controlar. 

• Waiting For Control: El client no té el control però l’ha sol·licitat explícitament. 

• Controlling: El client té el control del panell remot. 
- Amb la solució desenvolupada, si hi ha recursos disponibles, s’obra un panell remot i 

l’usuari n’obté el control automàticament amb el que el seu status sempre és 
Controlling. Però fins ara això no era així. Quan l’usuari obria un panell remot el seu 
status per defecte era Viewing i per passar a Controlling ho havia de demanar 
explícitament. Més d’un usuari podia obrir el mateix panell remot al mateix temps 
però només el primer que ho sol·licitava el podia controlar. L’status de la resta 
d’usuaris passava a Waiting For Control. 

- Create Time: Data i hora de la creació de la connexió entre el client i el servidor. 
- Status Time: Marca el moment en que l’Status ha canviat per últim cop. 
- Control End Time: Indica el moment en que  el servidor reprendrà el control del panell 

remot o el transferirà a un altre client que l’està esperant. El temps màxim que un 
usuari pot tenir el control d’un panell remot es pot configurar des del menú Tools-
>Options->VI Server:Visible VIs->Control Time Limit(seconds). 

A partir de la consulta d’aquesta propietat podem saber els panells que s’obren i es tanquen i 
així es pot enregistrar l’activitat que hi ha al laboratori. Aquest registre d’activitat pot ser 
guardat en un arxiu de text o en una base de dades. 

Si es determina que hi ha panells remots oberts, l’aplicació passa a l’estat “Esperar petició” i el 
cicle torna a començar. En cas contrari, vol dir que cap usuari està fent servir el laboratori i 
l’aplicació passa a l’estat “Stop”. 

Les principals tasques realitzades en aquest estat (descarregar el VI, actualitzar el registre 
d’activitat, eliminar HTML del paenll remot i actualitzar l’ocupació dels recursos) es duen a 
terme al subVI AlliberarRecursos(subVI).vi (Figura 4.14), que disposa d’aquests connectors: 

 

Figura 4.14. AlliberarRecursos(subVI).vi 

Entrades: 

- UltimaPeticio: hora de l’última petició vàlida que ha rebut el laboratori. S’utilitza per 
detectar VIs en memòria que porten més d’un determinat temps esperant que s’obri el 
seu panell remot. Passat aquest temps es considera que no s’ha pogut obrir el panell 
remot corresponent i s’alliberen el s recursos associats.  

- Access BBDD: Dades de connexió per obrir la base de dades on es guarda el registre 
d’activitat. 
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- Dades: array on cada element és un cluster amb informació dels VIs carregats en 
memòria (nom del VI, IP remota, nom d’usuari, IP de la placa assignada, nom de 
l’experiment, Refnum del VI i un bit de control que indica si el panell remot associat al 
VI ja s’ha carregat al navegador client o no). 

- Ocupacio in: array d’integers on cada element representa l’ocupació d’una placa. 
- Recursos In: cluster de 4 arrays amb informació de cadascuna de les plaques del 

laboratori. Cada array conté tant element com número de plaques del laboratori i els 
elements amb el mateix índex, contenen informació referent a la mateixa placa. 

- Registre Text Refnum: Referència a l’arxiu de text on es guarda el registre d’activitat 
- VI refnum in: array de refnum amb les referències de cadascun dels VI carregats en 

memòria 
- Registre LisBox: referència al registre d’activitat temporal de l’aplicació. 

Sortides: 

- Dades Out: el mateix array que a l’entrada on s’han eliminat els VI descarregats de la 
memòria. 

- Ocupacio Out: Ocupació dels recursos actualitzada. 

Les funcions utilitzades en aquest subVI per accedir a bases de dades formen part del Database 
connectivity toolkit. Els subVIs per realitzar les operacions bàsiques per establir una connexió 
amb una base de dades, enregistrar dades, llegir dades i tancar la connexió són DB Tools Open 
Connection.vi (Figura 4.15), DB Tools Insert Data.vi (Figura 4.16), DB Tools Select Data.vi (Figura 
4.17) i DB Tools Close Connection.vi (Figura 4.18), respectivament. 

 

Figura 4.15. DB Tools Open Connection.vi 

 

Figura 4.16. DB Tools Insert Data.vi 

 

Figura 4.17. DB Tools Select Data.vi 
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Figura 4.18. DB Tools Close Connection.vi 

 

4.1.1.7 Error 
 

S’ha implementat  un control d’errors de forma que si en qualsevol dels anteriors estats es 
produeix un error inesperat que no es pot solucionar en temps d’execució, s’arriba a aquest 
estat. 

Un dels possibles errors que provoquen aquest estat, es donaria per exemple, si no es pogués 
carregar la configuració del laboratori. 

En aquests casos, s’informa a l’usuari de la no disponibilitat del servei i es passa a l’estat 
“Stop”. 

 

4.1.1.8 Stop 
 

Atura el programa (el descarrega de la memòria) quan s’ha detectat que no hi ha activitat al 
laboratori. No és necessari que el programa estigui obert si no hi ha connexions obertes. Quan 
entra un nova petició el servidor G s’encarrega d’obrir l’aplicació per atendre-la i el procés 
torna a començar. 

El programa també s’atura si com ja s’ha comentat en l’estat anterior es produeix un error. 

 

4.2 La base de dades 
 

Com a suport a la capa de control s’ha creat una base de dades per poder  emmagatzemar el 
registre d’activitat del laboratori, els resultats obtinguts pels usuaris en l’execució dels 
experiments així com la configuració del laboratori, i per fer possible que altres sistemes 
puguin accedir a aquesta informació. 

La capa de control pot fer servir qualsevol base de dades compatible amb l’estàndard ODBC 
(Open Database Connectivity). Alguns exemples són: MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, 
SQLite. 

La base de dades es compon de les tres taules següents: 
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- La taula Recursos (Taula 4.1) conté un registre per cada tipus de placa d’experiment 
amb informació sobre la seva configuració: quantes plaques d’aquest tipus hi ha al 
laboratori, la seva IP inicial i quantes vegades es poden replicar virtualment. 

Nom del camp Tipus de dada Descripció 
IDPlaca Char(5) Identificador alfanumèric del tipus de placa 
NumeroRecursos Int Número de plaques del mateix tipus (rèpliques 

hardware) 
ConnexionsMaximes Int Número d’usuaris simultanis que suporta 

aquest tipus de placa (rèpliques virtuals) 
IPRecurs Char(15) Adreça IP de la primera placa 
Descripcio Char(255) Descripció del tipus de placa 

Taula 4.1. Estructura de la taula Recursos 

- La taula Experiments (Taula 4.2) conté tots els experiments que el laboratori ofereix. 

Nom del camp Tipus de dada Descripció 
IDPlaca Char(5) Identificador alfanumèric del tipus de placa 
IDExperiment Char(5) Identificador alfanumèric de l’experiment 
Descripcio Char(255) Descripció de l’experiment 

Taula 4.2. Estructura de la taula Experiments 

- La taula Registre serveix per enregistrar l’activitat del laboratori. Cada registre conté 
informació sobra cada panell remot que s’hagi obert. 

Nom del camp Tipus de dada Descripció 
VIName Char(10) Nom del VI 
Remote Char(10) Nom i adreça IP del host remot (usuari) 
UserName Char(10) Nom de l’usuari 
CreateTime Datetime Hora i data d’inici 
CloseTime Datetime Hora i data de finalització 
Placa Char(15) Adreça IP de la placa utilitzada 
Experiment Char(10) Nom de l’experiment executat 
Resultats Text Resultats de l’última execució de l’experiment 

Taula 4.3. Estructura de la taula Registre 

No és estrictament necessari disposar d’una base de dades per guardar la configuració del 
laboratori ni el registre d’activitat, però sí ho és per enregistrar els resultats degut a la gran 
quantitat de dades que contenen. Si no es configura l’accés a cap base de dades, la capa de 
control treballa sobre arxius de text. 

 

4.3 Aplicacions complementàries 
 

A més de l’aplicació de gestió del laboratori, s’han programat dues eines complementàries, 
multigrafica pr.vi i BBDDRecursos.vi, totes dues accessibles des de l’aplicació principal o de 
forma independent obrint directament el VI corresponent. 

 



4. Solució desenvolupada  

38 
 

4.3.1 Eina de configuració del laboratori 
 

És el VI dissenyat per generar els arxius de configuració del recursos del laboratori. Tal com 
s’ha comentat són necessaris dos arxius: un de recursos i un d’experiments.  

La configuració es pot guardar en arxius de text localment en el mateix servidor de LabVIEW o 
bé en les taules corresponents de la base de dades, ja sigui en el mateix servidor o en un de 
remot. Amb la segona opció seria possible consultar i modificar la configuració del laboratori 
des d’una altra sistema, per exemple des del gestor de reserves o des de Moodle. En aquest 
casos poden tenir aquestes taules en la base de dades pròpia del laboratori o formant part de 
la base de dades del sistema extern. Segons sigui el cas, com a mínim un dels dos sistemes 
necessita permisos per accedir a la base de dades de l’altre sistema. 

L’aplicació presenta una interfície gràfica que permet a l’administrador del laboratori crear i 
editar els arxius o registres esmentats. 

 

4.3.2 Eina per la consulta de l’activitat del laboratori 
 

La segona eina serveix per obtenir una representació gràfica de l’activitat del laboratori. A 
partir d’un rang de dates s’obté l’ocupació en funció del temps d‘un experiment determinat, 
d’un tipus de placa o de la totalitat dels recursos.  

Amb els criteris seleccionats per l’administrador es generen i s’executen consultes SQL sobre el 
registre d’activitat guardat a la base de dades. Per tant, a diferència de la capa de control i de 
l’eina de configuració, aquesta aplicació només funciona amb el suport de la base de dades. 

S’ha implementat només per oferir un exemple de la consulta de la base de dades. 

 

4.4 Modificació dels VIs dels experiments existents 
 

Ja s’ha comentat en el capítol anterior que és necessari adaptar els VIs existents que controlen 
els experiments als nous requisits que es demanen al laboratori, en concret pel que fa als 
requisits R4 (Control d’accés als recursos) i R6 (Generació d’un registre de resultats).  

El primer planteja un problema d’accés simultani a un recurs compartit, que com ja es 
proposava a l’apartat 3.3, s’ha resolt amb l’ús de semàfors per protegir la part de codi on 
s’accedeix al recurs, en aquest cas la part del codi en que el VI es comunica amb la placa, i més 
concretament on s’obre la comunicació TCP amb la funció TCP Open Connection i 
posteriorment es tanca amb la funció TCP Close Connection. 

LabVIEW disposa en el seu paquet estàndard de la paleta Semaphore VIs amb subVIs que 
permeten la creació i gestió de semàfors per controlar l’accés a recursos compartits. Amb 
aquestes funcions, la modificació del VIs dels experiments per permetre l’assignació d’una 
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mateixa placa a més d’un usuari simultàniament és senzilla i només cal identificar la part de 
codi on s’estableix la comunicació amb la placa i protegir-la d’aquesta manera: 

1. Crear el semàfor amb la funció Obtain Semaphore Reference.vi (Figura 4.19), al que se 
li passa com a nom l’adreça IP de la placa que protegirà. Si encara no existeix el 
semàfor LabVIEW el crea, si ja existeix s’obté la seva referència. Així tots els VIs als que 
se’ls ha assignat una placa (o IP) determinada faran referència al mateix semàfor. 
 

 

Figura 4.19. Obtain Semaphore Reference.vi 

2. Obtenir el control del recurs amb la funció Acquire Semaphore.vi (Figura 4.20) en el 
moment anterior a obrir la connexió TCP. 
 

 

Figura 4.20. Acquire Semaphore.vi 

3. Alliberar la placa amb la funció Release Semaphore.vi (Figura 4.21) després de tancar la 
connexió TCP. 
 

 

Figura 4.21. Release Semaphore.vi 

4. Finalment, eliminar la referència la semàfor amb la funció Release Semaphore 
Reference.vi (Figura 4.22) quan es tanca el VI de l’experiment. 
 

 

Figura 4.22. Release Semaphore Reference.vi 

Tots els VIs presenten la mateixa estructura i la comunicació amb les plaques es fa de la 
mateixa manera, per tant aquesta solució és vàlida per tots ells. La Figura 4.23 mostra un 
exemple de l’abans i el després de la modificació d’un d’aquests VIs (E202 Filtres amb 
condensadors en fonts d'alimentació) que controlen els experiments i on es pot veure la 
solució implementada. 
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Figura 4.23. Ús de semàfors per optimitzar l'ús de les plaques del laboratori. 

 

La generació d’un registre de resultats també fa necessari algun canvi en els VIs dels 
experiments. En la majoria del casos els resultats dels experiments es mostren en un indicador 
de tipus string, o quadre de text, en que es presenten per cada mostra i de forma tabulada els 
valors de les diferents magnituds mesurades. Aquest quadre de text no deixa de ser una 
variable que podem llegir des de la capa de control gràcies al VI Server i per tant és possible 
recuperar els resultats coneixent el nom d’aquesta variable. El problema està en que cada 
experiment anomena aquest quadre de forma diferent. La solució es tan simple com posar el 
mateix nom al quadre de resultats en tots el experiments, d’aquesta manera la capa de control 
pot accedir als resultats d’un experiment sense necessitat de fer distinció entre ells, de forma 
anàloga en que fa l’assignació de l’adreça IP. El nom escollit és resultats, i per tant qualsevol VI 
del que es vulgui enregistrar el resultat de l’experiment haurà de tenir un indicador de tipus 
string amb aquest nom. 

 

4.5 Comunicació amb el gestor de reserves. 
 

Addicionalment s’ha programant un altre CGI, getOcupacio.vi, de menor complexitat, que 
permet conèixer en temps real l’ocupació d’un tipus determinat de placa. S’ha realitzat 
específicament perquè el gestor de reserves pugui consultar la disponibilitat dels recursos del 
laboratori en el moment que ho necessiti. 
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Des del gestor de reserves es fa la crida (Figura 4.24) a aquest CGI al que se li passa com a 
paràmetre el codi de l’experiment o del tipus de placa de la que es vol conèixer la 
disponibilitat, mitjançant el mètode GET. Quan el CGI rep la petició, obra una referència de 
l’aplicació de control per llegir les variables necessàries i obtenir l’ocupació del recurs 
demanat.  

http://
Figura 4.24. Exemple de crida del CGI getOcupacio.vi 

Com a resposta a la petició s’obté el nombre màxim d’usuaris que simultàniament poden fer 
servir el recurs (Conn_max), el nombre d’usuaris que actualment estan fent servir el recurs 
(Actuals) i l’ocupació en % (Ocupacio). Aquesta informació s’envia en format XML estructurat 
de la següent manera: 

<Cluster
 <

> 
Name>Ocupacio</Name

 <
> 

NumElts>3</NumElts
  <

> 
I32

   <
> 

Name>Conn_max</Name
   <

> 
Val>9</Val

  </
> 

I32
  <

> 
I32

   <
> 

Name>Actuals</Name
   <

> 
Val>0</Val

  </
> 

I32
  <

> 
DBL

   <
> 

Name>Ocupacio</Name
   <

> 
Val>0.00000000000000</Val

  </
> 

DBL
</

> 
Cluster> 

Figura 4.25. Estructura XML de la resposta del CGI getOcupacio.vi 

 

4.6 Versió Web Service. 
 

Com a alternativa a la solució presentada i gràcies a les noves funcionalitats de la versió 8.6 de 
LabVIEW s’ha desenvolupat una altra versió de la capa de control que no necessita l’ús del G 
Web Server. Aquesta altra versió, basada en un servei web, s’ha creat adaptant la versió CGI de 
la capa de control de manera que s’ha pogut aprofitar la major part del seu codi. L’estructura, 
diagrama de flux i d’estats descrits en els apartats anterior continuen sent vàlids i l’únic que 
canvia és la forma en la que la capa de control rep les peticions del usuaris.  

S’ha programat un VI que exerceix de servei web i que fa d’interfície entre el servidor web i la 
capa de control en ambdues direccions: redirecciona les peticions que arriben al servidor web 
cap a la capa de control i reenvia la resposta generada per la capa de control al navegador 
client. Aquesta comunicació es fa  amb l’enviament de les dades necessàries a través de cues.  
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Es fan servir dues cues, peticions i respostes, una per cada sentit de la comunicació. Tant 
l’aplicació principal con el servei web obtenen una referència de la cadascuna d’aquestes cues 
per comunicar-se entre ells. 

A la cua peticions, el servei web introdueix la petició que rep de l’usuari i es queda esperant la 
resposta que rebrà per la cua respostes. Per la seva banda la capa de control comprova 
periòdicament la primera cua per veure si ha arribat una petició. Aquesta acció es duu a terme 
a l’estat Esperar petició, tal com ja es feia. Un cop troba un element a la cua, processa la 
petició, genera la resposta en format HTML i la posa a la cua respostes. A la cua, la resposta ja 
està disponible pel servei web, que la recupera i la reenvia a l’usuari. A la capa de control les 
cues substitueixen els subVIs específics CGI: el subVI Dequeue Element.vi (Figura 4.26) aplicat 
sobre la cua peticions faria les funcions del subVI CGI Read Request.vi i el subVI Enqueue 
Element.vi (Figura 4.27) aplicada sobre la cua respostes faria la funció del subVI CGI Write 
Reply.vi. 

 

Figura 4.26. Dequeue Element.vi 

 

Figura 4.27. Enqueue Element.vi 

Com a la versió CGI, no cal que la capa de control o VI del servei web estiguin oberts per 
activar-se. El servidor web s’encarrega de carregar el servei web i aquest a la seva vegada de 
carregar la capa de control si aquesta no estava prèviament oberta. 
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5 Resultats 
 

La solució descrita als capítol anteriors s’ha aplicat al laboratori remot d’educació secundària 
iLabrs conjuntament amb el gestor de reserves. El laboratori remot resultant compleix tots els 
requisits proposats al capítol 3. 

A més de les pràctiques originals del laboratori iLabRS, s’han adaptat al nou laboratori altres 
experiments basats en la plataforma modular i desenvolupats al Departament d’Enginyeria 
Electrònica. També s’han augmentat les rèpliques hardware dels experiments bàsics de 3 a 5. 
El repositori final d’experiments queda detallat a la Taula 5.1. 

Placa Rèp. 
HW 

Exp. Nom del VI Descripció 

E1 5 01 E1_01.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un Resistor. 
02 E1_02.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de 

silici. 
03 E1_03.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de 

germani. 
04 E1_04.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode LED. 
05 E1_05.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode Zener. 
06 E1_06.vit Estudi del funcionament del condensador. Corbes de càrrega i 

descàrrega. 
E2 5 01 E2_01.vit Rectificador de mitja ona - Rectificador de doble ona. 

02 E2_02.vit Filtres amb condensadors en fonts d'alimentació. 
03 E2_03.vit Font d'alimentació estabilitzada. 

E3 5 01 E3_01.vit El transistor. Corba característica de sortida. 
02 E3_02.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un Resistor. 
03 E3_03.vit Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de 

silici. 
EEM 1 01 EEM_01.vit Mesura de la característica esforç-deformació d'un material 
EBR 1 01 EBR_01.vit Control d’un braç robòtic 
ERP 1 01 ERP_01.vit Estudi del rendiment energètic de diverses fonts de llum 

Taula 5.1. Experiments del nou laboratori iLabRS 

El nombre de rèpliques virtuals pot ser diferent per a cada placa i s’ha de dimensionar segons 
el temps que triguen en executar-se els experiments (Taula 2.1) per tal d’evitar temps d’espera 
massa llargs que donin a l’usuari sensació de lentitud del sistema. En els experiments que 
requereixen l’ús exclusiu de la placa durant tota la sessió les rèpliques virtuals no tenen sentit. 

 

5.1 Manual de la capa de control 
 

Tot i que la capa de control pot funcionar com un servei que s’executa en background, també 
està dotada d’una interfície gràfica amb la que l’administrador del laboratori pot veure 
l’ocupació actual del laboratori i l’activitat, i amb la que també pot configurar el laboratori, ja 
sigui des del servidor o remotament a través d’un panell remot, donat que la capa de control 
és un VI. 
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Aquesta interfície gràfica es composa d’un control Tab amb tres pestanyes. Les dues primeres, 
Ocupació de recursos i Registre, mostren informació en temps real de l’activitat del laboratori. 
La tercera, Configuració, conté algunes opcions de configuració del laboratori. A continuació es 
descriuen amb més detall. 

La pestanya Ocupació de Recursos (Figura 5.1) presenta en forma d’arbre desplegable tots el 
recursos existents al laboratori i la seva ocupació en temps real. Els objectes del primer nivell 
de l’arbre de recursos representen els diferents tipus de placa i estan etiquetats amb el seu 
nom o identificador. De cada tipus de placa pengen totes les seves rèpliques hardware 
etiquetades amb l’adreça IP que tenen assignades. De cadascuna d’aquestes plaques s’indica el 
nombre de rèpliques virtuals (prèviament especificades) o connexions màximes simultànies 
que pot atendre, el nombre de connexions actuals i l’ocupació en tant per cent. En aquesta 
pestanya també hi ha un quadre on s’informa d’algunes incidències que poden passar al 
laboratori com la pèrdua de peticions per no disponibilitat de recursos o les plaques 
teòricament existents però que no responen. També s’informa dels errors que fan acabar 
l’aplicació de manera anormal.  

 

Figura 5.1. Pestanya Ocupació de recursos de la capa de control 

La pestanya Registre (Figura 5.2) mostra l’activitat del laboratori durant l’última execució de 
l’aplicació. Cada línia representa la sessió d’un usuari i permet conèixer l’experiment demanat, 
la placa utilitzada i duració de la sessió. Per veure l’historial complet de l’activitat del laboratori 
i els resultats s’ha de consultar la base de dades. 
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Figura 5.2. Pestanya Registre de la capa de control 

La pestanya Configuració (Figura 5.3) presenta algunes opcions de configuració del laboratori i 
botons per accedir a les eines de configuració i de consulta de la base de dades: 

- Web server: URL del servidor web estàndard de LabVIEW. És el nom DNS del servidor 
de LabVIEW, i la URL que fa servir la capa de control per redireccionar les peticions 
després de carregar el VI corresponent i crear el HTML amb el panell remot. És 
necessari omplir aquest camp pel funcionament del laboratori. 

- Web Server:HTTP Port: informa del port del servidor web. No es pot canviar des 
d’aquest control, s’ha de fer des del menú Tools de LabVIEW. 

- Web Server:Root Directory Path: indica el directori arrel del servidor web. No es pot 
canviar des d’aquest control, s’ha de fer des del menú Tools de LabVIEW. 

- Accéss BBDD: dades necessàries per connectar-se a la base de dades, inclou aquest 
tres camps: 

• Origen ODBC:  el DSN (Data Source Name) de la base de dades. 

• Usuari: nom d’usuari del DSN. 

• Password: contrasenya de l’usuari del DSN. 
- Configuració dels recursos: obra l’eina de configuració del laboratori. 
- Recarrega configuració: per recarregar la configuració del laboratori sense haver de 

tancar i obrir la capa de control. 
- Consultar activitat: obra l’eina de consulta del registre d’activitat. 
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Figura 5.3. Pestanya configuració de la capa de control 

 

Si no és necessita fer ús de la interfície gràfica, l’aplicació no cal que estigui oberta. El G Web 
Server s’encarrega d’executar-la quan rep un petició. 

 

5.2 Manual de l’eina de configuració 
 

Com s’ha vist, des la capa de control es pot accedir a l’eina de configuració amb el botó 
Configuració dels recursos. Aquesta aplicació té dues pestanyes des de les que podem 
informar al laboratori de les plaques existents, la seva configuració i els experiments que es 
poden realitzar. 

La pestanya Recursos ens mostra la configuració actual de les plaques del laboratori. Cada línea 
correspon a un tipus de placa amb n rèpliques hardware i un rang de n IPs consecutives del 
que s’indica la primera. No és necessari que totes les rèpliques hardware d’un tipus de placa 
determinat tinguin adreces IP consecutives. En aquests casos, s’han de crear tantes línies 
d’aquest tipus de placa com rangs d’adreces IPs té assignats. A la Figura 5.4 es pot veure un 
exemple: la placa E1 té en total 5 rèpliques hardware agrupades en els dos rangs d’adreces IP 
10.10.10.10 a 10.10.10.12 i 10.10.10.40 a 10.10.10.41. 

Des d’aquesta pantalla podem afegir, modificar o eliminar les plaques dels experiments del 
laboratori. 
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Figura 5.4. Pestanya Recursos de l’eina configuració 

Introduir un nou tipus de placa: 

1- Omplir el camps que hi ha a sota de la llista: 

• ID Placa: Codi alfanumèric per identificar un tipus de placa. 

• Número de recursos: número de rèpliques hardware del tipus de placa. 

• Connexions Màximes: número de rèpliques virtuals de cadascuna de les 
rèpliques hardware. 

• IP Recurs: Adreça IP inicial del rang d’adreces IP assignades a les plaques. 

• Descripció: Descripció del tipus de placa. 
2- Pitjar el botó AFEGIR. S’afegeix una nova línea a la llista. 
3- Repetir els passos 1 i 2 si es volen afegir més línies. 
4- Pitjar el botó SORTIR i Guardar quan es pregunta si es volen conservar els canvis. 

Modificar una línia existent: 

1- Fer doble click sobre la línea de la llista que es vol modificar. La línea queda 
seleccionada i els valors passen als camps de sota de la llista. 

2- Modificar els valors del camps necessaris. 
3- Pitjar el botó MODIFICAR. Els nous valors passen a la llista. 
4- Repetir el passos 1 a 3 si es volen modificar altres línies. 
5- Pitjar el botó SORTIR i Guardar quan es pregunta si es volen conservar els canvis. 

Eliminar una línia existent: 

1- Fer doble click sobre la línea de la llista que es vol eliminar. La línea queda 
seleccionada i els valor passen als camps de fora de la llista. 

2- Pitjar el botó ELIMINAR. S’elimina la línia de la llista. 
3- Repetir els passos 1 i 2 si es volem eliminar més línies. 
4- Pitjar el botó SORTIR i Guardar quan es pregunta si es volen conservar els canvis. 
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A la pestanya Experiments cada línia representa un experiment que és possible executar. Des 
d’aquí es poden donar d’alta nous experiments, modificar o eliminar-ne d’existents. El 
procediment per realitzar aquestes tasques és similar a la pestanya anterior. 

 

 

Figura 5.5. Pestanya Experiments de l'eina de configuració 

Introduir un nou experiment: 

1- Omplir el camps que hi ha a sota de la llista: 

• ID Placa: Codi alfanumèric per identificar un tipus de placa sobre el que 
s’executa l’experiment. 

• ID Experiment: Codi numèric per identificar un experiment. 

• Descripció: Descripció o títol de l’experiment. 
2- Pitjar el botó AFEGIR. S’afegeix una nova línea a la llista. 
3- Repetir els passos 1 i 2 si es volen afegir més experiments. 
4- Pitjar el botó SORTIR i Guardar quan es pregunta si es volen conservar els canvis. 

Modificar un experiment existent: 

1- Fer doble click sobre la línea de la llista que es vol modificar. La línea queda 
seleccionada i els valor passen als camps de fora de la llista. 

2- Modificar els valor del camps 
3- Pitjar el botó MODIFICAR. Els nous valors passen a la llista. 
4- Repetir el passos 1 a 3 si es volen modificar altres experiments. 
5- Pitjar el botó SORTIR i Guardar quan es pregunta si es volen conservar els canvis. 

Eliminar un experiment existent: 

1- Fer doble click sobre la línea de la llista que es vol eliminar. La línea queda 
seleccionada i els valor passen als camps de fora de la llista. 
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2- Pitjar el botó ELIMINAR. S’elimina la línia corresponent de la llista. 
3- Repetir els passos 1 i 2 si es volem eliminar més experiments. 
4- Pitjar el botó SORTIR i Guardar quan es pregunta si es volen conservar els canvis. 

 

5.3 Manual de l’eina de consulta del registre d’activitat 
 

Aquesta aplicació és accessible des de la capa de control a través del botó Consultar activitat. 
Per obtenir la representació gràfica de l’ocupació d’un recurs del laboratori s’han de seguir 
aquests punts: 

1- Omplir els següents camps: 
Inici: data i hora d’inici de la finestra temporal de la que es vol conèixer l’activitat del 
laboratori. 
Final: data i hora d’inici de la finestra temporal de la que es vol conèixer l’activitat del 
laboratori. 
Placa/Experiment: Codi del tipus de placa o codi de l’experiment del que es vol 
conèixer l’ocupació. Si es deixa en blanc, s’obté la suma de l’ocupació de tots els 
recursos del laboratori. 

2- Pitjar el botó Executar. Apareix la gràfica de la placa o experiment especificat. 
3- Si es vol superposar una altra gràfica d’un altre recurs, s’ha de pitjar el botó Afegir 

Gràfica i tornar al pas 1. 

 

 

Figura 5.6. Eina de consulta del registre l'activitat 

 

 

5.4 Posada en marxa del laboratori remot 
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En aquest apartat es fa un resum dels requisits necessaris i les opcions que cal configurar per 
posar en funcionament el laboratori remot. 

 

5.4.1 Requisits software 
 

El software necessari al servidor del laboratori és el següent: 

- LabVIEW 8.6. 
- Llicències de panells remots. 
- LabVIEW Internet Toolkit 6.0.2. 
- LabVIEW Database Connectivity Toolkit 1.0.6. 
- Sistema de gestió de bases de dades. 

Pel que fa al sistema operatiu, teòricament pot ser qualsevol que disposi d’una versió de 
LabVIEW (Windows, Linux i Mac OS), però només s’ha provat sobre Windows. 

El software del client ha de ser: 

- Internet explorer o Firefox 
- LabVIEW 8.6 Run-Time Engine 

 

5.4.2 Configuració de LabVIEW 
 

S’ha d’habilitar el servidor web de LabVIEW i el G Web Server de l’Internet Toolkit. El port 
escollit pel primer és el número 80 (port HTTP per defecte) i pel segon el 8080 (pot ser 
qualsevol altre port lliure). Com ja s’ha comentat, a partir de la versió de LabVIEW 8.6, els dos 
servidors web no poden compartir el mateix port. 

Per més detalls sobre la configuració dels servidors web de LabVIEW es pot consultar l’Annex 
C. 

És possible que sigui necessari obrir el port del G Web Server al firewall del servidor. 

 

5.4.3 Instal·lació i configuració de la capa de control 

5.4.3.1 Versió CGI 
 

Per instal·lar la capa de control i la resta d’arxius necessaris pel funcionament del laboratori 
només cal crear la següent estructura a partir del directori o carpeta arrel (Document Root) del 
G Web Server, i copiar-los a les carpetes corresponents: 
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Figura 5.7.Estructura de directoris del servidor 

- gprme: ha de contenir el VI principal de la capa de control grpme.vi i el VI que es 
comunica amb el gestor de reserves, getOcupacio.vi. 

- gprme_subvi: conté els subVIs de la capa de control. 
- BBDDRecursos: conté els arxius de text de la configuració del laboratori 

Recursos.txt i Experiments.txt, i els VIs de l’eina de configuració. 
- graf: conté els VIs de l’eina de consulta del registre d’activitat. 
- Icons: les icones que fa servir la capa de control per representar l’arbre de 

recursos. 
- PR: conté els arxius .vit de cada experiment. Els noms d’aquest arxius han 

d’estar formats per l’identificador del tipus de placa i l’identificador de 
l’experiment separats pel caràcter “_”, tal com mostra la Taula 5.1. 

A més del arxius de l’aplicació, necessitem configurar la capa de control. Els camps de la 
pestanya Configuració (Figura 5.3) que s’han d’omplir són: 

- Web Server 
- Els tres camps Accés BBDD si es vol enregistrar el registre d’activitat i resultat en una 

base de dades. Prèviament s’ha de crear el DSN corresponent.  

Per completar la configuració s’han de crear el arxius Recursos.txt i Experiments.txt en funció 
de la  plaques i dels experiments disponibles al laboratori remot. Per fer-ho s’ha d’utilitzar 
l’eina de configuració i seguir les instruccions que s’indiquen a l’apartat 5.2. 

Per afegir nous experiments, el seus VIs han de complir els següents requisits: 

- Tenir un control string amb el nom “Direcció IP”, per poder assignar una adreça IP. 
- Tenir un control string “Resultats”, per poder guardar el resultats en la base de dades. 
- Tenir un semàfor amb el control “Direcció IP” connectat a l’entrada Name. 
- Guardar-los amb extensió vit i amb un nom format per l’identificador del tipus de 

placa i l’identificador de l’experiment separats pel caràcter “_”. 

Perquè el laboratori remot estigui actiu només cal obrir LabVIEW i engegar el G Web Server. 
No és necessari obrir cap altre VI; ni els dels experiments ni tan sols la capa de control. 

 

5.4.3.2 Versió Servei Web 
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L’estructura és similar a la de la versió CGI, només canvia la carpeta principal que conté la capa 
de control, gprme.vi, i el VI que fa de servei web ws.vi. També conte l’arxiu ilabrs_ws.lvproj, 
que és el projecte de LabVIEW necessari per crear el servei web. 

 

Figura 5.8. Estructura de directoris del servidor (versió servei web) 

El primer cop que s’instal·len tots aquest competents, s’ha de construir el projecte de LabVIEW 
i posar en funcionament el servei web. Per fer-ho obrim l’arxiu ilabrs_ws.lvproj i des de 
l’explorador de projectes de LabVIEW, seleccionem el node Build Specifications, despleguem 
un menú d’opcions amb el botó dret del mouse, seleccionem Build, i posteriorment, Deploy. 

 

5.4.4 Accés al laboratori remot 

5.4.4.1 Versió CGI 
 

Per accedir a un experiment del laboratori s’ha de fer una crida a la capa de control passant 
com a paràmetre el nom de l’experiment. El format de la crida és el següent: 

http://adreça_servidor_G:port/cgi-bin/gprme/gprme.vi?nom_experiment 
Figura 5.9. Format de la crida del laboratori remot. 

- adreça_servidor_G: és el nom del servidor o l’adreça IP on està instal·lat LabVIEW. 
- port: és el número de port del G Web Server. 
- cgi-bin: és el nom del directori dintre de la carpeta arrel del G Web Server on s’ha de 

guardar qualsevol CGI perquè sigui accessible per aquest servidor. 
- gprme: subcarpeta dintre de la carpeta cgi-bin on es troben el VI principal i subVIs de 

la capa de control. 
- gprme.vi: és el nom de l’arxiu VI de la capa de control. 
- Nom_experiment: nom de l’experiment. Coincideix amb el nom de l’arxiu .vit 

corresponent però sense l’extensió. 

En la configuració final del laboratori remot iLabRS la crida seria com la de la Figura 5.10. 

http://
Figura 5.10. Exemple de crida al laboratori iLabRS 

Aquesta és la crida que ha de fer el gestor de reserves per servir la petició d’un usuari. Sense el 
gestor de reserves es pot fer servir una pàgina web amb un enllaç que contingui una crida per 
cada experiment, com s’ha fet a http://ilabrs.etsetb.upc.edu/lab_rem_ilabrs.html. En aquest 

http://adreça_servidor_G:port/cgi-bin/gprme/gprme.vi?nom_experiment�
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cas la URL dels experiments queda a la vista dels usuaris i l’accés al laboratori no té cap tipus 
de restricció. 

 

5.4.4.2 Versió servei web 
 

Per adaptar el gestor de reserves a aquesta versió de la capa de control, s’haurien de canviar 
les crides al laboratori. En aquest cas, el format de la crida  seria el següent: 

http://nom_servidor_labview/ilabrs/exp/nom_experiment 
Figura 5.11. Format de la crida del laboratori (versió servei web) 

- nom_servidor_labview: és el nom del servidor o l’adreça IP on està instal·lat LabVIEW. 
- ilabrs: nom del servei web. 
- exp: mapping al VI que actua de servei web.  
- Nom_experiment: nom del experiment. 

Si es posés en marxa aquest versió, les crides als experiments serien com les de la Figura 5.12: 

http://  
Figura 5.12. Exemple de crida al laboratori iLabRS (versió servei web) 
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6 Conclusions i perspectives de futur 

6.1 Conclusions 
 

S’han analitzat els laboratoris remots existents a l’ETSETB construïts sobre una plataforma 
modular i que fan servir els panells remots de LabVIEW com a solució d’accés remot, i s’han 
posat de manifest les seves debilitats: 

- Per una part, la plataforma modular, basada en una placa de baix cost, permet la 
concurrència d’usuaris fent servir diferents experiments o rèpliques d’un mateix 
experiment i supera la limitació dels laboratoris remots basats en instruments. Tot i 
així el disseny dels VIs dels experiments feia un ús ineficient de les plaques i limitava 
les seves possibilitats.  

- D’altra banda, l’ús dels panells remots de LabVIEW simplifica molt la creació de les 
interfícies d’usuari i proporciona la infraestructura bàsica d’accés remot als 
experiments, el que suposa un gran estalvi de temps, però presenta alguns 
inconvenients en la gestió del laboratori. 

La realització d’una aplicació en LabVIEW per controlar els panells remots i gestionar l’accés 
simultani de més d’un usuari per placa, complementada amb la modificació dels VIs que 
controlen els experiments ha permès superar aquestes limitacions i millorar les prestacions del 
laboratoris precedents.  

La solució s’ha aplicat al laboratori remot per l’educació secundària iLabRS, al que s’ha aportat 
diversos avantatges: 

- Facilita el manteniment i la configuració del software del laboratori en centralitzar-la i 
actualitzar-la des d’un únic programa.  

- Redueix del nombre de VIs dels experiments (només un per experiment i no un per 
cada rèplica). 

- Elimina la necessitat de crear arxius HTML. 
- Millora la gestió de la memòria del servidor: només es carreguen els VIs que es fan 

servir. 
- El registre d’activitat i de resultats proporciona una eina de control i obtenció 

d’estadístiques d’ús del laboratori, i pot facilitar l’avaluació de les pràctiques. El seu 
enregistrament en una base de dades (amb compatibilitat ODBC) facilita la consulta 
des d’altres sistemes o plataformes. 

- Optimitza l’ús del recursos, el que es tradueix en l’augment del nombre d’usuaris que 
poden accedir de forma concurrent sense ampliar el nombre de rèpliques hardware. 
Aquesta és una millora especialment interessant en l’entorn específic del projecte 
iLabRS ja que les sessions de laboratori es fan en grup. D’aquesta manera 
s’aconsegueix donar servei simultàniament a 20 usuaris amb només 5 plaques 
hardware. 
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La Taula 6.1 resumeix les millores que aporta la solució aplicada al laboratori iLabRS en quant a 
l’augment de la capacitat del laboratori i la reducció d’arxius necessaris. 

iLabRS  Abans  Ara  
Tipus de placa d’experiments  3  3  
Rèpliques Hardware  3  5  
Rèpliques Virtuals  N/A  4  
Experiments  12  12  
Arxius VI  36  12  
Arxius HTML  36  0  
Usuaris per cada tipus de placa  3  20  
Usuaris Laboratori  9  60  

Taula 6.1. iLabRS abans i després de la capa de control 

 

Paral·lelament en un altre PFC, s’ha desenvolupat un sistema per autenticar usuaris i gestionar 
reserves que funciona com a portal d’entrada al laboratori, i es podria adaptar a altres 
laboratoris.  

La capa de control augmenta la seguretat respecte el laboratori anterior i ara ja no és possible 
reutilitzar la URL d’un panell remot que poguéssim haver copiat. Però això no evita accessos no 
permesos si es coneix la crida a la capa de control. El gestor de reserves oculta aquesta crida, 
però la seguretat continua sent el punt feble del laboratori. De totes maneres no es pot 
obtenir aquesta informació com a usuari extern del sistema. 

Les noves versions de LabVIEW van incorporant funcionalitats basades en estàndards per 
comunicar VIs entre ells i amb altres aplicacions a través d’Internet, que durant el 
desenvolupament del projecte han fet possible adaptar la solució inicialment escollida basada 
en un CGI en una més flexible basada en serveis web. 

Podem concloure que s’han assolit els objectius establerts i que la solució es pot aplicar a 
altres laboratoris que utilitzin els panells remots de LabVIEW com a sistema d’accés remot. Així 
es pot dir que aquesta solució és la més avançada de les utilitzades en els laboratoris remots 
inclosos al Grup d’Interès en Laboratoris Virtuals i Remots (GiLabViR) del Projecte RIMA de 
l’ICE de la UPC, i s’ofereix com a solució per a futurs laboratoris d’aquest grup. 

 

6.2 Perspectives de futur 
 

El nou laboratori iLabRS s’ha posat en funcionament però no s’ha avaluat el seu rendiment en 
fase d’explotació. L’utilitzen rutinàriament com a beta testers dos instituts d’educació 
secundària que ja van participar a la prova pilot del laboratori inicial, i quan estigui acabat el 
sistema de gestió de reserves, el sistema complet es publicarà i es farà servir en condicions de 
càrrega real. 

En quant a les possibles millores a introduir en el laboratori, el pas més immediat podria ser 
migrar el sistema a la versió servei web que a més d’evitar l’ús del G Web Server, facilitarà la 
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futura interacció amb altres aplicacions web. Implica adaptar el gestor de reserves, ja que 
canvia el format de la crida al laboratori, motiu principal pel que encara no s’ha pogut fer la 
migració. 

A partir d’aquest canvi es pot plantejar definir un mètode de comunicació amb altres sistemes. 
La comunicació entre el laboratori i un altre sistema inserint i llegint dades directament a la 
base de dades de l’altre sistema, tal com s’ha proposat, no és la millor perquè planteja 
problemes de seguretat; s’han d’obrir ports i es requereix tenir drets d’accés sobre la base de 
dades aliena. Una solució millor seria la comunicació mitjançant serveis web que fan servir 
protocols estàndard sobre el port 80. 

Amb el registre d’activitat i de resultats s’obren noves possibilitats de cara al sistema 
d’avaluació. El seu ús aplicat a les pràctiques existents potser no aporta gaire i cal replantejar-
se el dissenys dels experiments o crear-ne de nous tenint en compte la noves funcionalitats del 
laboratori. 

El repte més important que resta per assolir és la integració del laboratori remot amb sistemes 
LMS, concretament amb Moodle que és l’aplicació web en la que es basa Atenea. S’hauria, a 
més de desenvolupar un mòdul específic de Moodle, definir una interfície amb el laboratori 
per aprofitar tots els serveis que ofereix la plataforma d’e-learning. Aquestes tasques s’hauran 
de dur a terme tenint en compte les conclusions a les que arribi el projecte presentat a [21]. La 
primera proposta que es fa en el citat projecte es presenta a la Figura 6.1 en que hi apareixen 
els tres subsistemes implicats en la integració (el laboratori, el gestor de reserves i Moodle) i 
les comunicacions entre ells. És una proposta genèrica que pretén aplicar-se a qualsevol 
laboratori remot existent a la UPC. Per aquest motiu, el laboratori haurà de disposar d’una 
definició o descripció de les seves característiques que faci possible al mòdul de Moodle la 
seva interacció amb el propi laboratori i amb el gestor de reserves. Es marca com a requisit 
que la comunicació entre els subsistemes es faci mitjançant serveis web. El mòdul, a més de 
comunicar-se amb el laboratori, ha de permetre als professors afegir els experiments del 
laboratori com una activitat més dels seus cursos i proporcionar serveis con la gestió dels 
usuaris.  

 

Figura 6.1. Esquema de la integració del laboratori remot i Moodle 
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PLATAFORMA MODULAR PARA EL DESARROLLO DE 
LABORATORIOS REMOTOS  

 
R. BRAGÓS, J. GALLARDO, A. GUASCH, J. AMORÓS, B. SÁNCHEZ, D. ANTON, C. TALLÓN Y 

F. GARÓFANO 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  
Universitat Politècnica de Catalunya 

rbb@eel.upc.edu 
 
 

Se presenta una plataforma modular de bajo coste que permite múltiples réplicas 
para el desarrollo de laboratorios remotos. A modo de resumen, las 

funcionalidades que ofrece son un sistema de adquisición, conexión a Ethernet y la 
opción de conectar distintas placas específicas para realizar los experimentos a 

distancia. El interfaz de usuario se realiza mediante paneles remotos de LabVIEW 
a los que el usuario accede a través de internet. Esta comunicación presenta 

iLabRS, el laboratorio remoto resultante  basados en esta plataforma y las mejoras 
que se están llevando a cabo. 

 
Palabras clave: Laboratorio remoto; Educación Secundaria. 
 

1. Introducción 
Los laboratorios virtuales y remotos han dejado de ser una novedad y su desarrollo y uso se ha 

generalizado en las instituciones universitarias. Diversas publicaciones recogen en forma de revisión los 
desarrollos llevados a cabo en este campo [1], [2] y su uso docente [3], [4]. La mayoría de los laboratorios 
remotos para la enseñanza de la ingeniería se encuentran dentro del marco universitario en el campo de la 
automática [5], [6], [7], [8] y de la electrónica o la teoría de circuitos [9], [10], [11]. También es usual el 
empleo de laboratorios remotos para facilitar el acceso a equipos grandes o singulares [12]. 

En cuanto el ámbito de uso docente de laboratorios remotos en el marco de la educación primaria y 
secundaria, son muy pocos los laboratorios remotos con experimentos reales diseñados para la enseñanza 
preuniversitaria, entre ellos los mostrados en [13], [14]. Tanto los estudiantes como sus profesores tienen 
acceso ilimitado a una gran cantidad de recursos disponibles en Internet aunque casi todos son 
simuladores. Dichos simuladores generalmente se basan en applets de Java o animaciones Flash. 

 
En la escuela de ingeniería de telecomunicaciones y electrónica ETSETB - Telecom BCN de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), situada en Barcelona, se imparte la titulación de segundo 
ciclo de Ingeniería Electrónica en la que más de la mitad de sus estudiantes están matriculados en 
modalidad semipresencial. Esto se debe a que la gran mayoría compagina estudios con trabajo en la 
industria. Dicha modalidad permite a los estudiantes asistir a las clases de laboratorio y llevar a cabo los 
estudios de teoría a partir del material docente disponible para cada asignatura (libros, materiales de 
soporte y guías de estudio). La actividad y diversidad laboral de muchos de los estudiantes hace 
aconsejable disponer de herramientas que permitan flexibilizar también la asistencia presencial a los 
laboratorios. Una opción factible son los laboratorios remotos ya que mantienen el uso de experimentos 
sobre sistemas reales. Sin embargo, su potencial no tan solo se restringe a complementar estudios 
semipresenciales y, junto con los laboratorios virtuales, se vienen usando en las modalidades presenciales 
desde hace ya algunos años. Además, se ha realizado una prueba piloto de laboratorio remoto, iLabRS, en 
el curso 2008-2009 con estudiantes de secundaria y bachillerato de 7 centros de secundaria de Cataluña.  
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El laboratorio remoto antecedente del sistema actual que se presenta en este trabajo es Virtualab 
(virtualab.upc.es) [15]. Virtualab lleva en funcionamiento desde el curso académico 2003-2004 y da 
soporte a las asignaturas de instrumentación electrónica y sensores del segundo ciclo en ingeniería 
electrónica. Dicho laboratorio está basado en un instrumento modular VXI conectado a distintas placas 
que realizan diferentes experimentos, a una central meteorológica y a un PC, este último encargado de 
ejecutar el software de control de los experimentos y de implementar el servidor web para el acceso 
remoto. En la Fig. 1 se muestra tanto el laboratorio como la página de bienvenida a Virtualab: 

 

 
Figura 1. Laboratorio remoto Virtualab basado en un equipo VXI. 

 
Los estudiantes acceden a la zona restringida de los experimentos remotos mediante cualquier 

navegador introduciendo el password de acceso facilitado. Una vez en la zona de experimentos, escogen 
el experimento deseado y reciben los datos resultantes de la realización para una configuración en 
particular a partir del estudio previo, con los que tienen que elaborar cálculos y una memoria a entregar. 
Según el experimento, es necesario realizar una segunda fase en la que se añaden nuevos parámetros 
obtenidos a partir de las conclusiones obtenidas en la primera fase. Las prácticas que incluye Virtualab 
son: caracterización de sensores de temperatura, de control de sistemas térmicos mediante un lazo de 
control PID, de caracterización de circuitos, caracterización de filtros de capacidades conmutadas, 
identificación de sistemas con modelos ARX y por último una central meteorológica.  

Los principales problemas de Virtualab son tres. Por un lado, sólo permite atender a un usuario en 
un momento dado, con un tiempo configurable, limitado por defecto a 20 minutos por sesión. El segundo 
es que aunque el acceso está restringido mediante un password y se actualiza cada curso académico, no se 
lleva a cabo ningún registro de actividad ni identificación del usuario. Por otra parte, en su momento se 
diseñó con criterios de robustez y fiabilidad, por lo que optó por reducirse al mínimo el intercambio de 
información con el usuario, lo que hace que su interfaz de usuario sea muy austera. Por último, el servidor 
web se implementó en lenguaje Perl y realizar cualquier modificación y/o actualización sería muy costosa. 

Para solucionar estas limitaciones, principalmente la limitación referente al acceso simultáneo de 
usuarios, se ha desarrollado una segunda plataforma que se basa en una estructura modular de bajo coste, 
ampliable y que puede además puede estar distribuida geográficamente. 

 
2. Estructura de la plataforma modular 

El laboratorio remoto que se presenta se basa en una placa de adquisición desarrollada al efecto 
(Fig. 2), que dispone de una zona reservada con dos conectores en los que se insertan las tarjetas 
específicas (10 cm x 10 cm) que contienen o se conectan con los distintos experimentos.  
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Figura 2. Estructura e imagen de la placa base. En la zona de la izquierda se conectan las placas específicas 

de los experimentos 
 
La placa base, de la que existen múltiples réplicas, contiene una parte común a cualquier 

experimento: 
 Alimentación: a partir de una alimentación única de 5V proporciona +/- 5V con corriente 

limitada a 150 mA a las tarjetas de experimentos. 
 Circuitos de adquisición de medidas y control de señales procedentes de las placas de 

experimento (4 canales A/D de 16 bits, dos canales D/A de 12 bits, 8 bits de control y un 
bus SPI/I2C. 

 Procesador Rabbit 2200: el firmware implementa intérprete de comandos en una estructura 
“cliente-servidor”. Reconoce un conjunto limitado de instrucciones en formato pseudo-
scpi que recibe a través del socket Ethernet con el PC. Para cada instrucción, existe una 
rutina que realiza la acción deseada (adquisición y/o configuración de voltaje mediante uno 
o varios canales del AD y DA disponibles,...). Para cada instrucción, existe el driver en 
LabVIEW correspodiente que permite su configuración. Cada placa tiene una dirección IP 
única. 

 
El control de los experimentos se lleva a cabo desde un PC conectado en la red y que ejecuta los 

programas de control bajo LabVIEW. Los estudiantes acceden a los programas a través de un panel 
remoto de LabVIEW, que a efectos prácticos, es una página web a la que acceden a través de Atenea, el 
campus digital la UPC basado en Moodle. Éste se ocupa de la autentificación y registro básico de la 
actividad del estudiante (Fig. 3) 

 
Figura 3. Estructura de acceso a los experimentos del laboratorio remoto basado en la plataforma modular. 
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Una de las características de esta plataforma es que los estudiantes pueden realizar tanto las 
prácticas en los laboratorios presenciales usando las mismas tarjetas de experimentos que utilizan en las 
prácticas no presenciales mediante el laboratorio remoto. De esta forma, aumenta la sensación que percibe 
el alumnado de estar realizando la actividad remotamente. 

La plataforma modular se desarrolló en 2007 [16] para complementar asignaturas del área de 
instrumentación de la titulación de segundo grado de Ingeniería Electrónica y del Máster en Ingeniería 
Electrónica. Durante el curso académico 2008-2009 se llevó a cabo una nueva aplicación de esta 
plataforma, en colaboración con un profesor de secundaria en licencia de estudios, en la que se diseñaron 
13 experimentos adaptados a estudios de secundaria. Los experimentos son del área de la electrónica y la 
física y corresponden al currículum de Tecnología de Bachillerato. El laboratorio remoto de Telecom 
BCN - ETSETB para la educación secundaria lleva el nombre de iLabRS y tienen la doble finalidad de 
proporcionar herramientas para la realización remota de prácticas reales a los estudiantes y profesores de 
bachillerato y también de favorecer el contacto entre la educación secundaria y la universidad. Los 
aspectos didácticos y los resultados de la prueba piloto con este laboratorio se muestran en [17]. 
Actualmente, iLabRS no usa el Campus Digital Atenea sino que se accede a él a través de una página web 
dentro del portal de la Escuela (ilabrs.etsetb.upc.edu). 

 
3. Ejemplos de aplicación  

Algunos ejemplos de los experimentos desarrollados para las asignaturas de sensores de Ingeniería 
Electrónica son los siguientes: 

 
1. Caracterización de un sensor de presión (características estáticas, linealidad, histéresis). 
2. Característica esfuerzo-deformación de un material elástico (Fig. 4). 
3. Sistema térmico basado en un bloque de aluminio adherido a una célula Peltier. Permite la 

realización de distintos experimentos: 
a. Identificación de la respuesta de la planta en lazo abierto. 
b. Sintonización de un controlador PID software y obtención de la respuesta en lazo cerrado. 

4. Caracterización estática de diversos sensores resistivos de temperatura (NTC, Pt100 conectado a 
dos circuitos de acondicionamiento distintos). 

5. Configuración y uso de un sistema de acondicionamiento programable PGA309. 
 

  
 

Figura 4. Set-up y panel de control de la medida de la característica esfuerzo-deformación de un polímero 
 

http://www.ilabrs.upc.edu/�
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Las placas específicas para realizar experimentos correspondientes al currículum de bachillerato 
permiten llevar a cabo hasta 13 experimentos distintos. La Fig. 5 muestra una vista parcial del banco de 
trabajo: 

1. Característica esfuerzo-deformación de un material (el mismo experimento descrito antes pero con 
un interface de usuario adaptado al nivel de secundaria). 

2. Características I-V de diversos componentes electrónicos (resistencia, diodos de silicio, germanio, 
LED y zener). 

3. Caracterización del proceso de carga y descarga de un condensador. 
4. Obtención de la curva característica de dos transistores distintos. 
5. Adquisición de señales en una etapa rectificador + filtro en distintas configuraciones. 
6. Adquisición de señales en un circuito de fuente de alimentación estabilizada en distintas 

configuraciones y variando la carga y los condensadores. 
 

 
Figura 5. Vista parcial del banco de trabajo. 

 
Actualmente se está trabajando en nuevos experimentos remotos dentro del campo de la robótica 

(control de un brazo robótico con 5 grados de libertad, robot hexápodo) y de la tecnología / física 
(eficiencia de diversos tipos de lámparas y obtención del espectro de diversas fuentes de luz). 

El acceso a los experimentos por parte de los estudiantes universitarios no es un problema porque 
cuando lo hacen es individualmente y a cualquier hora del día y de la noche, por lo que si se encuentran el 
recurso ocupado pueden intentarlo más tarde. En secundaria, el caso de un profesor que usa el laboratorio 
remoto como ejemplo en clase es más crítico, ya que debe poder tener la seguridad de que lo tendrá 
disponible. Otro caso crítico es cuando los estudiantes de secundaria realizan prácticas comunes 
simultáneamente, a menudo en el aula informática disponible en el centro. En esta última situación, no 
basta con disponer sólo del recurso sino que es necesario disponer de diversas réplicas del experimento. 
Actualmente todos los experimentos de iLabRS disponen de 3 réplicas, a excepción del experimento 
correspondiente a la caracterización de la curva esfuerzo-deformación. 

 
4. Desarrollos actuales 

El laboratorio remoto iLabRS disfruta de un proyecto dentro del programa EnginyCAT de la 
Generalitat de Catalunya. Esto nos permite llevar a cabo nuevos experimentos e introducir mejoras en el 
hardware y en el software de control. En concreto, se están construyendo 5 réplicas de los experimentos y, 
mediante un control por semáforos del acceso al recurso hardware, se obtienen hasta 3 réplicas virtuales 
de cada uno de ellos. Esto es posible porque aunque el usuario puede capturar el panel remoto unos 20 
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minutos para familiarizarse con él, configurarlo, ejecutar el experimento y recoger los datos, el uso real 
del recurso hardware no suele exceder los 20 segundos en la mayoría de experimentos. 

 
 Como limitaciones, los paneles remotos de LabVIEW deben estar siempre activos en el servidor 
por si son solicitados y la gestión de colisiones que ofrece es pobre. Además, el campus digital Atenea, 
basado en Moodle, tampoco garantiza la seguridad del acceso (podría llegar a capturarse la url), hace un 
registro muy básico de la actividad del usuario y no proporciona una gestión de reservas. Es por ello que 
el mayor esfuerzo actualmente se dedica a la mejora del software de gestión: 
 Se ha desarrollado una aplicación en LabVIEW que permite gestionar los recursos y accesos a los 
experimentos remotos. Se trata de un instrumento virtual (VI), desarrollado en el lenguaje gráfico G 
propio de LabVIEW. Dicho instrumento funciona como servidor y combina la posibilidad ofrecida por la 
aplicación Web Server de servir paneles remotos controlables desde un navegador junto con la capacidad 
de ejecutar programas CGI a través del G Web Server (disponible en el Internet Toolkit de LabVIEW. De 
ahora en adelante nos referiremos a dicha aplicación como “Capa de Control”. El siguiente esquema (Fig. 
6) muestra el flujo de funcionamiento desde la petición del experimento del laboratorio remoto hasta la 
finalización del mismo:  
 

 
Figura 6. Estructura del software de control  

 
1. El usuario genera la petición de un experimento remoto a través de un navegador mediante un 

link en que se le pasa como parámetro el nombre del experimento. Es posible proporcionar 
también otros parámetros que resulten de utilidad como nombre de usuario, curso al que 
pertenece, identificador de la reserva. 

2. La Capa de Control recibe la petición a través del G Web Server y obtiene los parámetros para 
identificar el experimento solicitado y validar el resto de datos recibidos en caso de ser 
necesario. 

3. Acto seguido se carga y ejecuta el VI asociado al experimento, con lo que se evita ocupar 
memoria con VI no activos ya que no es necesario tenerlos previamente cargados. 

4. La Capa de Control comprueba la disponibilidad y ocupación de los recursos en ese momento 
y le asigna un recurso al VI (mediante el intercambio de la dirección IP asociada al recurso). 
A continuación, genera el archivo html que incluye el objeto del panel remoto. En el supuesto 
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de no haber recursos disponibles, entonces se genera dinámicamente código html que informa 
al usuario de la no disponibilidad como respuesta a la petición. 

5. Se redirecciona la petición al Web Server de LabVIEW, que proporciona el panel remoto. 
6. El navegador cliente carga el panel remoto y consigue el control del VI. El usuario controla 

una réplica real o virtual (compartida en el tiempo) del recurso hardware. 
7. Cuando el usuario da por finalizada la sesión, cierra el panel remoto o la ventana del 

navegador que lo contenía. Es entonces cuando la capa de control libera de la memoria el VI y 
suprime el archivo html asociado. 

8. La Capa de Control supervisa en todo momento los paneles que se abren y cierran, así como 
las direcciones IP remotas de las máquinas que los utilizan. Así pues, es posible mantener un 
registro exhaustivo de la actividad: cantidad y tipo de experimentos solicitados, usuarios, hora 
de creación y cierre del panel remoto,… 

9. La Capa de Control puede consultar valores de las variables de los VI por lo que también se 
pueden guardar los resultados que los usuarios obtienen del experimento. 

10. El registro de actividad y resultados se almacenan en una base de datos externa, de manera 
que dichos registros puedan ser consultados desde otras plataformas o servidores ajenos a 
LabVIEW, lo que puede facilitar la integración en sistemas LMS como Moodle. 

 
 En el sistema que se está desarrollando, los parámetros se pasarán a la capa de control desde la 
página web del laboratorio remoto, que incluye un gestor de reservas de recursos. Mediante el gestor de 
reservas, será posible asegurar la disponibilidad de réplicas de un experimento en un momento 
determinado. Asimismo, el diseño y desarrollo de todos los módulos asociados se está realizando con la 
intención final de poder ser migrados al entorno Moodle en un futuro próximo. 
 
5. Conclusiones 

El diseño de una plataforma modular para el desarrollo de laboratorios remotos basada en una placa 
base con enlace Ethernet sobre la que se conectan las placas específicas de los experimentos ha permitido 
construir dos laboratorios remotos, uno para un segundo ciclo de Ingeniería Electrónica y otro para que los 
estudiantes de educación secundaria realicen prácticas desde los institutos sobre equipos de la 
Universidad. La estructura modular, basada en una placa base de bajo coste con dirección IP individual 
permite la concurrencia de usuarios utilizando experimentos distintos o réplicas del mismo experimento, 
superando la limitación que suelen presentar los laboratorios remotos basados en la conexión de 
instrumentos a la red. Además, facilita la ampliación, modificación y mantenimiento del equipamiento 
hardware ofreciendo la posibilidad de incluso que sean los mismos estudiantes quienes realicen el diseño 
de un experimento para ser probado remotamente a posteriori. El uso de paneles remotos de LabVIEW 
como interface de usuario simplifica mucho la realización y gestión de las páginas web de acceso a los 
experimentos. Aunque el acceso a través del campus digital basado en Moodle a dichos paneles soluciona 
razonablemente la problemática de la autenticación del usuario, dista mucho de ser un sistema robusto y 
carece de registro de actividad y gestión de reservas. Actualmente se está ampliando el laboratorio y se 
está construyendo una versión avanzada del software de gestión para superar estas limitaciones. 
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RESUM 
 
Una de les eines més utilitzades per donar accés a laboratoris remots (amb 
sistemes hardware reals al darrera) és el LabVIEW i, més concretament, la 
seva eina de panells remots, que permet el control de les aplicacions des 
d’un navegador convencional. Té algunes limitacions: els panells remots han 
d'estar sempre actius al servidor per si són sol·licitats, la gestió de col·lisions 
que ofereix és pobra i no es garanteix la seguretat de l’accés. 
 
S'ha desenvolupat una aplicació en LabVIEW que permet gestionar els 
recursos i accessos als experiments remots. Rep la petició d'un experiment 
remot a través d'un navegador o LMS, la valida, carrega i executa l’VI 
associat a l'experiment, comprova la disponibilitat i ocupació dels recursos 
hardware i n’assigna un. A continuació redirecciona la petició al Web Server 
de LabVIEW, que genera i proporciona el panell remot a l’usuari. Finalment  
allibera de la memòria l’aplicació i suprimeix l'arxiu HTML associat quan 
acaba. Té capacitat d’enregistrar l’activitat i paràmetres de l’execució  en una 
base de dades externa, que pot ser consultada des d'altres plataformes o 
servidors aliens a LabVIEW, la qual cosa pot facilitar la integració en 
sistemes LMS com Moodle.  
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’aplicació que es presenta neix amb la intenció de cobrir algunes 
mancances o limitacions detectades en alguns dels laboratoris remots 
existents desenvolupats per membres del grup GiLabViR del projecte RIMA 
[1]. 
 
Els laboratoris remots acostumen a estar formats per equips de mesura 
comercials, sistemes d’adquisició o automatismes fets a mida per a dur a 
terme experiments i mesures sobre circuits o models físics reals. LabVIEW, 
de National Instruments, és una eina adequada per a desenvolupar les 
interfícies d’usuari d’aquests experiments ja que disposa de drivers per als 
instruments i permet fer els càlculs, controls i representacions gràfiques 
necessaris. Els diferents grups que utilitzen LabVIEW per a accedir als seus 
laboratoris remots fan anar aproximacions diverses per a la gestió de l’accés 
i la recollida de informació, si n’hi ha. L’aplicació que es descriu neix dins 
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dels projectes iLabRS [2], [3], laboratori remot per a l’ensenyament secundari 
(2008) i Plataforma modular per al desenvolupament de laboratoris remots a 
l’entorn de la instrumentació i els sensors (2007) [4], del grup GiLabViR. 
Aquests dos laboratoris utilitzen una plataforma hardware comú i neixen a 
partir de la evolució d’un projecte anterior, VirtuaLab (2004) [5], que dóna 
accés a un sistema d’instrumentació singular, i que presenta algunes 
limitacions: no permet l’accés simultani a més d’un usuari, té un sistema 
d’accés segur molt rudimentari, no identifica els usuaris i no recull informació 
d’ús. Per resoldre aquests problemes, principalment el referent a l’accés 
simultani dels usuaris, es va crear una plataforma basada en una estructura 
modular de baix cost [4]. Es basa en una placa base d’adquisició amb 
capacitat per connectar targetes específiques que contenen o es connecten 
amb els experiments, i de la que existeixen vàries rèpliques. Contenen una 
part comú a tots els experiments: alimentació, circuits d’adquisicions de 
mesures i un processador amb connectivitat Ethernet (cada placa disposa 
d’una adreça IP única). 
 
El control dels experiments es fa amb un PC connectat en xarxa, que 
executa el programes de control sota LabVIEW. Els estudiants accedeixen 
als experiments, a través d’Atenea, que els enllaça amb una pàgina web 
amb un panell remot de LabVIEW. El fet d’accedir a través d’Atenea permet 
l’autentificació dels usuaris tot i que continua sent un sistema poc segur ja 
que els arxius HTML que controlen els panell remots dels experiments estan 
ubicats al servidor web de LabVIEW i per tant es pot accedir a ells sense 
passar per Atenea. En el cas dels estudiants de secundària, accedeixen 
directament a la pàgina web, sense autentificació. 
 
Els laboratoris remots basats en aquesta plataforma disposen de diverses 
plaques base de manera que proporcionen accés simultani a més d’un 
usuari (un per cada placa). No obstant, es podria considerar que es fa un ús 
ineficient dels recursos si tenim en compte que l’execució en la majoria dels 
experiments (moment en que realment es fa ús del recurs hardware) és molt 
menor al temps total de la sessió. 
 
Pel que fa a la interfície d’usuari, l’ús de panells remots de LabVIEW facilita 
notablement el desenvolupament d’aplicacions i la facilitat d’accés. El nou 
laboratori millora el seu predecessor i soluciona parcialment alguns 
problemes però continua tenint limitacions. 
 
El fet de tenir n rèpliques d’un mateix experiment implica una còpia del 
programa VI associat, i un document HTML (que conté el panell remot). Per 
tant si hi ha canvis en la configuració de les plaques s’ha de modificar la 
configuració de cadascú dels Instruments Virtuals (VI), o si es modifica un VI, 
s’ha de tornar a crear les còpies d’aquest VI que constitueixen les rèpliques. 
A més, tots els VI han d’estar oberts permanentment al servidor encara que 
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no es facin servir per estar disponibles quan l’usuari ho sol·liciti. Aquests 
condicionants compliquen la configuració i el manteniment del laboratori 
(complexitat que augmenta en funció del número de rèpliques). 
 
Un inconvenient per l’usuari és que per un experiment replicat n vegades, 
existeixen n enllaços diferents a cadascuna de les rèpliques, de manera que 
no només ha d’escollir l’experiment sinó també el recurs, o placa que conté 
l’experiment. Com el sistema no informa sobre la disponibilitat dels recursos, 
l’usuari ha d’anar provant-los fins a trobar-ne un de lliure. 
 
Finalment, el sistema tampoc genera un registre d’activitat ni dóna la 
possibilitat de fer reserves. 
 
Aquestes limitacions han generat la necessitat de desenvolupar el software 
de gestió per millorar l’accés als experiments i optimitzar la utilització dels 
recursos hardware. 
 
SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
El fet de que el programes que controlen els experiments estan 
desenvolupats en LabVIEW feia pensar que l’opció més favorable per crear 
una capa software de control era programar-la també en LabVIEW. Algunes 
característiques pròpies d’aquest entorn recolzen l’elecció: 
 

- EL llenguatge de programació G, es un llenguatge gràfic que facilita el 
desenvolupament i manteniment de les aplicacions. 

- Disposa de funcions que permeten des d’un VI controlar qualsevol 
altre VI. 

- Disposa de paquets específics que proporcionen comunicacions amb 
Internet i bases de dades. 

 
A priori, la capa de control tenia sentit que funcionés com un CGI (Common 
Gateway Interface) que atengués peticions dels usuaris via web amb 
capacitat per respondre d’una manera o altra en funció de la sol·licitud i estat 
del laboratori. L’accés remot als experiments del laboratori es fa a través del 
servidor Web inclòs a LabVIEW que ofereix la possibilitat d’administrar 
panells remots controlables des d’un navegador d’Internet. Aquesta 
característica el fa únic respecte altres servidors web, però té limitacions 
importants en qüestions de seguritat i no pot executar aplicacions CGI. 
  
Per complementar el servidor estàndard de LabVIEW, National Instruments 
disposa del LabVIEW Internet Toolkit, un complement que entre d’altres 
funcionalitats inclou un altre servidor web (G Web Server) amb capacitat per 
executar programes CGI creats com VI propis de LabVIEW. 
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En aquest sentit LabVIEW cobreix tots els requeriments i és suficient com a 
única eina de desenvolupament. 
 
L’aplicació resultant és un CGI programat en G que realitza les següents 
tasques bàsiques: 
 

- Carregar i descarregar VI sota demanda. 
- Generació dinàmica dels documents HTML amb el panell remot. 
- Gestió de l’ocupació dels recursos hardware: 

o Assignació del recurs disponible. 
o Detecció de fi d’ús i alliberament del recurs. 

- Generar un registre d’activitat. 
Per fer possible una utilització més eficient dels recursos, s’ha hagut de 
modificar els VI existents associats als experiments. La modificació és 
senzilla i només cal afegir semàfors (funció disponible a LabVIEW) per 
protegir la part de codi en que el VI es comunica amb la placa. Amb aquest 
canvi es millora l’ús del recursos ja que permet que varis usuaris treballin 
simultàniament sobre el mateix recurs físic gràcies a que els semàfors eviten 
col·lisions. Dit d’una altra manera, l’usuari només bloqueja el recurs durant 
l’execució de l’experiment (accés a la placa) i no durant tota la sessió, com 
passava fins ara. D’aquesta manera per cadascuna de les n rèpliques 
físiques d’un experiment es poden crear m rèpliques virtuals i per tant es 
multiplica per m la capacitat del sistema per atendre peticions. És evident 
que m s’ha de dimensionar en funció del temps d’ús real del recurs per no 
provocar temps d’espera d’accés excessius que donarien a l’usuari sensació 
de lentitud del sistema. També depèn del tipus d’experiment ja que alguns 
requereixen l’ús exclusiu durant tota la sessió (per exemple la pràctica del 
control d’un braç robòtic de recent creació). 
 
Paral·lelament, s’ha desenvolupat un gestor de reserves (aliè a LabVIEW) 
que també s’encarrega de la gestió d’usuaris i serà el portal d’entrada al 
laboratori remot. 
 
RESULTATS 
 
El següent esquema (Figura 1) mostra el funcionament des de la petició del 
experiment del laboratori remot fins a la seva finalització: 
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Figura1. Estructura del software de control 

 
 

1. L’usuari genera la petició de l’experiment des d’un navegador d’Internet a 
través d’un enllaç en el que es passa com ha paràmetre el nom de 
l’experiment, en principi redireccionat a través del gestor de reserves. És 
possible proporcionar altres paràmetres com el nom d’usuari, curs al que 
pertany o l’identificador de la reserva. 
 

2. L’aplicació de gestió o capa de control, rep la petició a través del servidor 
G i processa els paràmetres rebuts per identificar l’experiment i validar-
los. 
 

3. La capa de control comprova la disponibilitat i ocupació del hardware i 
reserva la placa amb menor ocupació. L’ocupació màxima d’una placa es 
determina pel número màxim de rèpliques virtuals possibles que és un 
paràmetre configurable. En el cas de no haver recursos disponibles, es 
genera dinàmicament codi HTML per informar a l’usuari i finalitza el 
procés. 
 

4. Es carrega el VI associat a l’experiment (s’evita ocupar la memòria amb VI 
no actius ja que no és necessari tenir-los prèviament carregats) i se li 
assigna el recurs reservat mitjançant l’enviament de la IP de la placa. 
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5. Es genera el document HTML amb el panell remot incrustat i es 
redirecciona la petició al servidor web de LabVIEW. 

 
6. El navegador client carrega el panel remot i l’usuari obté el control del VI 

de l’experiment. El recurs físic pot estar compartit amb altres usuaris. 
L’accés a aquest recurs es controla de forma transparent per l’usuari. 
 

7. Quan l’usuari dóna per finalitzada la sessió, tanca el panell remot o la 
finestra del navegador que el contenia. La capa de control ho detecta i 
allibera de la memòria el VI, allibera el recurs i esborra l’arxiu HTML 
associat com a mesura de seguretat (si s’ha copiat la URL, és impossible 
tornar-la a obrir). 

 
8. La capa de control supervisa en tot moment els panells que s’obren i es 

tanquen, i les IP remotes de les màquines que els utilitzen. Així és 
possible mantenir un registre exhaustiu de l’activitat: tipus d’experiment 
sol·licitat, usuari, hora d’inici i final de sessió,... A més la capa de control 
té accés a les variables dels VI, per tant és possible enregistrar els 
resultats que els usuaris obtenen. 

 
9. El registre d’activitat i els resultats s’emmagatzemen en un base de dades 

externa. 

 
CONCLUSIONS 
 
L’aplicació presentada millora les prestacions del laboratoris remots basats 
en panells remots de LabVIEW i inicialment ha estat implementada sobre el 
laboratori remot iLabRS. Treballa conjuntament amb un gestor de reserves i 
una versió millorada de la pàgina web d’accés.  
 
Facilita el manteniment i la configuració del software del laboratori en 
centralitzar-la i actualitzar-la des d’un únic programa. Redueix el número de 
VI dels experiments (només un per experiment i no un per cada rèplica) i 
elimina la necessitat de crear i mantenir arxius HTML. 
 
El registre d’activitat i de resultats proporciona una eina de control i obtenció 
d’estadístiques d’ús del laboratori, i pot facilitar l’avaluació de les pràctiques. 
El seu enregistrament en una base de dades (amb compatibilitat ODBC) 
facilita la consulta des d’altres sistemes o plataformes, i pot ser una via 
d’integració en sistemes LMS. 
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Amb el servidor web G es pot incrementar la seguretat i evitar accessos no 
permesos però l’eina per gestionar usuaris és molt bàsica i el manteniment 
és complicat. S’ha optat per gestionar-los des del gestor de reserves, on els 
usuaris s’identifiquen per accedir al laboratori. 
 
La modificació dels VI dels experiments, permet optimitzar l’ús del hardware 
gràcies al control d’accés a recursos compartits, i per tant augmentar el 
número d’usuaris que poden accedir de forma concurrent sense ampliar el 
número de rèpliques hardware. Aquesta és una millora especialment 
interessant en l’entorn específic del projecte iLabRS ja que les sessions de 
laboratori es fan en grup. Inicialment el laboratori comptava amb 3 rèpliques 
hardware per experiment. Recentment, s’ha augmentat a 5 rèpliques 
hardware, que a la seva vegada es poden replicar virtualment segons un 
factor m. Amb m=3, el número d’usuaris que poden controlar un experiment 
simultàniament ha passat de 3 a 15. 
 
Aquesta solució, que s’ha desenvolupat per als dos laboratoris citats, es pot 
aplicar a altres laboratoris amb estructura similar que utilitzin els panells 
remots de LabVIEW com a sistema d’accés. 
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Annex C. Configuració dels servidors web de LabVIEW 
 

La capa de control es basa en funcions incloses en l’Internet Toolkit de LabVIEW, per tant és 
necessària la seva instal·lació. 

S’ha d’habilitar el Web Server inclòs en la distribució estàndard de LabVIEW, que serà 
l’encarregat de servir els panells remots. Per configurar-lo s’han de seguir els passos 
següents: 

1- Al menú Tools seleccionar Opcions. 
2-  Seleccionar Web Server: Configuration de la llista Category. 
3- Marcar el checkbox Enable Web Server. De la resta de paràmetres podem deixar la 

configuració per defecte, només cal assegurar-se de que el checkbox Remote Front 
Panels està marcat. 

4- Clicar OK. Es tanca la finestra d’Opcions i el servidor Web es posa en funcionament.  

 

Figura 8.1: Finestra amb les opcions de configuració del LabVIEW Web Server. 

També s’ha de configurar el G Web Server inclòs a l’Internet Toolkit: 

1- Al menú Tools Selecionar Inernet->G Web Server Configuration 
2- A la pestanya Operation, marcar Independent G Web Server i especificar un port, 

que ha de ser diferent al port del Web Server. En cas de tenir un firewall, hem 
d’assegurar-nos que sigui un port obert. El Document Root pot ser el mateix que el 
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del Web Server, per defecte ”C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 
8.6\www”. 

L’opció Share LabVIEW Web Server Port, permetria fer servir un únic port per tots 
dos servidors web però tot i estar disponible no funciona en la versió de LabVIEW 
8.6 i posteriors. Visiteu el link http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7503 per 
més informació. 

 

Figura 8.2: Finestra amb les opcions de configuració del G Web Server. 

3- A la pestanya Advanced cliquem Save, Start G Web Server per iniciar el servidor i 
Done per tancar la finestra de configuració. 

Es possible configurar aquest servidor perquè s’engegui automàticament en iniciar 
LabVIEW. Per fer-ho s’ha de marcar el checkbox Launch G Web Server at LabVIEW 
Startup de la pestanya Advanced(Figura 8.3). 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7503�
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Figura 8.3. Opcions de configuració Advanced del G Web Server 

 

Si s’habilita aquesta opció, apareix l’error mostrat a la Figura 8.4 quan s’inicia LabVIEW. Per 
solucionar-lo s’ha d’editar l’arxiu labview\vi.lib\addons\internet\http\config.llb\HTTP Get 
Directive Value.vi i canviar el valor de la constant “\\n%s[ \\t]+ " conectada a un “format 
into string” a “\\n%s[ \\t] “. Més informació al link : 

http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/21031F1A6B04010B8625733E0013529A 

 

Figura 8.4. Missatge d'error del G Web Server en iniciar-se LabVIEW 

 

 

  

http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/21031F1A6B04010B8625733E0013529A�
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Annex D. Migració a una altra versió de LabVIEW 
 

Actualment la capa de control funciona amb la versió 8.6 de LabVIEW, però ja hi ha 
disponibles les versions 2009 i 2010. Per adaptar la capa de control i el laboratori a les 
noves versions de LabVIEW, s’ha de canviar el codi dels documents HTML que contenen els 
panell remots per fer referència al nou run-time engine. A més, els usuaris hauran 
d’instal·lar el nou run-time engine de LabVIEW en els seus equips. Si no es compleixen les 
dues condicions, el navegador client no podrà obrir els panells remots. 

Per fer aquests canvis al servidor, s’ha d’editar el subVI WebPublishing(SubVI).vi, que és 
l’encarregat de generar els documents HTML, i modificar els valors de CLASSID i CODEBASE 
del tag OBJECT i el SRC i TYPE del tag EMBED als valors corresponents a la nova versió de 
LabVIEW. La Figura 8.5 mostra un detall d’aquest subVI i indica on s’han de realitzar els 
canvis. 

 

Figura 8.5. Detall del subVI WebPublishing(subVI).vi 

 

La Figura 8.6 conté el codi HTML típic d’un document amb un panell remot. S’indiquen en 
negreta els valors dels paràmetres esmentats, en aquest cas corresponents a la versió 8.6 
de LabVIEW. Per obtenir els nous valors es pot crear el panell remot de qualsevol VI amb la 
Web Publising Tool i editar el document HTML generat per aquesta eina. 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Draft//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Title of Web Page</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY > 
<H1>Title of Web Page</H1> 
Text that is going to be displayed before the VI panel image.<P> 
<TABLE BORDER=1 BORDERCOLOR = #000000><TR><TD> 
<OBJECT ID="LabVIEWControl" CLASSID="CLSID:A40B0AD4-B50E-4E58-8A1D-
8544233807B0" WIDTH=511 HEIGHT=330 
CODEBASE="ftp://ftp.ni.com/support/labview/runtime/windows/8.6/LVRTE8.6min.exe"
> 
<PARAM name="LVFPPVINAME" value="User_1.vi"> 
<PARAM name="REQCTRL" value=false> 
<EMBED SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi86" LVFPPVINAME="User_1.vi" REQCTRL=false 
TYPE="application/x-labviewrpvi86" WIDTH=511 HEIGHT=330  
PLUGINSPAGE="http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/exck2m"> 
</EMBED> 
</OBJECT> 
</TD></TR></TABLE> 
<P> 
Text that is going to be displayed after the VI panel image. 
</BODY> 
</HTML> 

Figura 8.6. Document HTML amb panell remot 
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