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План лекціїПлан лекції

1. Місце xIRIS серед іншого ПЗ.

2. Базові принципи xIRIS.

3. Рівні використання xIRIS.

4. Архітектура xIRIS з точки зору програміста.

5. Архітектура xIRIS з точки користувача.
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Чи повинен вчений вміти програмувати?
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Чи повинен вчений вміти програмувати?

Дійсно!
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Чи повинен вчений вміти програмувати?

Дійсно!

Бо вирішення нестандартних задач
потребує використання нестандартних засобів!!!
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Коротка історіяКоротка історія

До 1998 – “wk_DIP” (Корохін), “PIDGI” (Бєлецький) 
набір утиліт для DOS.

1998-2003 – “IRIS” (Корохін, Бєлецький, Великодський) 
інтегрована система для дослідника (Windows).

2003-2004 – “IRIS.NE” (Корохін) 
проміжна версія (Windows).

З 2004 – “xIRIS” (Корохін, Шалигін, Великодський): 
орієнтація на програмування (програмна платформа), 
мультиплатформна (.NET, mono, Windows, Linux, Unix, 
Mac OS). 
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xIRIS: місце серед іншого ПЗxIRIS: місце серед іншого ПЗ

Універсальні наукові та 
інженерні пакети типу
 MathCad, MathLab, 

Mathematics

«Астрономичні» програми 
типу

Midas, IRAF, AIPS, STSDAS, 
VISTA, FIGARO,

Maxim DL,
IDL 

[Огляд 1 Огляд 2]

Універсальні пакети для 
програмування типу

 MS Visual Studio, Delphi

xIRIS Framework

http://en.wikipedia.org/wiki/IDL_(programming_language)
http://www.astronet.ru/db/msg/1166765/node8.html
http://astrodes.com/?page_id=810
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xIRIS: базові принципиxIRIS: базові принципи
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xIRIS: базові принципиxIRIS: базові принципи

1. Максимальна автоматизація рутинних операцій 
(введення даних і параметрів, візуалізація результатів, 
конфігурування, розробка інтерфейсу користувача.

2. Орієнтація на обробку великих масивів інформації
(серій зображень).

3. Гнучкість (налаштування під користувача та різні задачі).

4. Орієнтація на стандарти (наприклад, FITS, PDS...).

5. Орієнтованість на дослідника, що програмує.

6. Декілька рівнів використання: від «початківців» до 
«експертів».
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xIRIS: базові принципиxIRIS: базові принципи

7. Мультиплатформеність (.NET for Windows; Mono for 
Windows, Linux, Solaris, BSD, Mac OS X и т.д., 
архітектури CPU: x86, x86_64, IA64, PowerPC, 
SPARC, s390).

8. Використання сучасних технологій програмування 
(ООП, багатопотоковість, можливість розробки 
розподілених обчислювальних систем).

9. Мовний плюралізм (С#, С++, Visual Basic, F#, Pascal, 
FORTRAN и др.), суміщення функціональних та 
імперативних мов програмування. {CP}

10. Відкритість архітектури.

11. Ліцензійна чистота.

12. xIRIS повністю вільна (BSD license, open source).
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xIRIS: рівні використанняxIRIS: рівні використання
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Рівень 1Рівень 1: використання готових застосунків, : використання готових застосунків, 
розроблених на базі xIRIS frameworkрозроблених на базі xIRIS framework
або компонентів-інструментів xIRISабо компонентів-інструментів xIRIS
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Рівень 2Рівень 2: побудова простіших : побудова простіших 
алгоритмів обробки – ланцюгів готових алгоритмів обробки – ланцюгів готових 

етапів обробкиетапів обробки
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Рівень 3Рівень 3: розробка прикладних процедур на основі: розробка прикладних процедур на основі
бібліотеки класів xIRISбібліотеки класів xIRIS

(використання готових бібліотек)(використання готових бібліотек)
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Рівень 4Рівень 4: розробка оригінальних прикладних : розробка оригінальних прикладних 
процедур (розширення бібліотеки класів xIRIS)процедур (розширення бібліотеки класів xIRIS)

[DEMO: Coords_Grid.cs]
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Рівень 5Рівень 5: реальне програмування будь-якого : реальне програмування будь-якого 
рівня без будь-яких обмеженьрівня без будь-яких обмежень

[DEMO: xIRIS.sln]
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xIRIS: архітектура з точки зору програмістаxIRIS: архітектура з точки зору програміста
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xIRIS: архітектура з точки зору програмістаxIRIS: архітектура з точки зору програміста

Ядро – забезпечує  завантаження  інших  модулів   і
комунікацію  між  різними  робочими  станціями  в
розподілених системах (xIRIS.Sys).

Набір базових бібліотек – забезпечує підтримку стандарту
FITS (основний формат даних системи), роботу з серіями
файлів,  роботу  з  базою  даних  зображень,  підтримка
багатопотоковості та інше (xIRIS.Sys).

Бібліотека  класів  для  швидкої  побудови  графічного
інтерфейсу користувача (xIRIS.Sys).

Засоби для візуалізації даних в графічному, текстовому
та табличному вигляді (xIRIS.Sys).
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xIRIS: архітектура з точки зору програмістаxIRIS: архітектура з точки зору програміста

Процесор "ланцюгової" обробки даних  (серії зображень
послідовно  оброблюються  ланцюгами  процедур-етапів)
(xIRIS.Sys).  
Побудова  ланцюгів  з  бібліотек  готових  етапів  може
проводитися  як  програмно,  так  і  за  допомогою
спеціального інструмента "xIRIS.Executor".

Набір  базових  класів  для  розробки  бібліотек
прикладних процедур обробки даних,  в  том числі  й
етапів  для  ланцюгів (наприклад,  xIRIS.Lib.Forms,
xIRIS.Lib.Utils, xIRIS.Lib.xMath, xIRIS.Lib.Astronomy)

Модуль сумісності з бібліотеками прикладних процедур
попередніх версій "IRIS"  (забезпечена практично повна
зворотна програмна сумісність) (xIRIS.Steps.NE.xProc).



  20

xIRIS: архітектура з точки зору програмістаxIRIS: архітектура з точки зору програміста

Бібліотеки базових процедур-етапів
(xIRIS.Steps.Base,  xIRIS.Steps.Astro,  xIRIS.Steps.Camera,
xIRIS.Steps.Demo).

Бібліотеки-розширення процедур-етапів
(наприклад, DSLPP.Steps.wk, DSLPP.Steps.wk.LRO, 
DSLPP.Steps.Uv, DSLPP.Steps.Uv.Process, 
DSLPP.Steps.MaG).

Бібліотеки-розширення низькорівневих процедур
(наприклад, DSLPP.Lib.wk.AI, DSLPP.Lib.SPICE).
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xIRIS: архітектура з точки зору користувачаxIRIS: архітектура з точки зору користувача
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xIRIS: архітектура з точки зору користувачаxIRIS: архітектура з точки зору користувача

Головні застосунки

xIRIS.Integrator –  найбільш  загальна  оболонка  системи.
Надає  засоби  для  ініціації  та  запуску  інструментів
системи.

xIRIS.Executor – засіб для формування ланцюгів етапів та
їх запуску.
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xIRIS: архітектура з точки зору користувачаxIRIS: архітектура з точки зору користувача

Інструменти xIRIS:

(1) xWizer – засіб  для  візуалізації  та  експрес-аналізу
зображень та інших файлів даних;

(2) xEditor – текстовий  редактор  і  візуалізатор  мета-даних
(заголовків FITS-файлів);

(3) xGrid – засіб для роботи з табличними даними;

(4) xSerier – засіб для роботи з вибірками серій даних;

(5) File Manager – простіший файл-менеджер
 (xIRIS.Integrator);

(6) Executors Manager – менеджер для управління  
застосунками xIRIS.Executor (xIRIS.Integrator). Дозволяє 
конфігурувати складні задачі.
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Список джерелСписок джерел

1. IDL (programming language):
http://en.wikipedia.org/wiki/IDL_(programming_language)

2. Стандартні пакети програм:
http://www.astronet.ru/db/msg/1166765/node8.html

3. Огляд астрономічних програм для ПК: 
http://astrodes.com/?page_id=810

4. В.В. Корохин, Е.В. Шалыгин, Ю.И. Великодский. “xIRIS Framework” – 
программное обеспечение нового поколения для обработки и анализа 
данных наблюдений // Изв. Крымской Астрофиз. Обс. 104, № 2, 48−49 
(2008):
http://www.crao.crimea.ua/izvcrao/104_2/48-49.pdf

5. Програмний комплекс xIRIS:
http://www.astron.kharkov.ua/dslpp/iris/xiris.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/IDL_(programming_language
http://www.astron.kharkov.ua/dslpp/iris/xiris.htm
http://www.crao.crimea.ua/izvcrao/104_2/48-49.pdf
http://astrodes.com/?page_id=810
http://www.astronet.ru/db/msg/1166765/node8.html
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Ура! Це все!Ура! Це все!


