
Příloha 1 – dataPOWER™ extrakční procedura 

 

Vytvoření typu outrec 

CREATE OR REPLACE TYPE outrec AS OBJECT 

  ( 

  lot_id varchar2(20), 

  wf_key number, 

  t_ind number, 

     coord_x number, 

     coord_y number, 

     t_value number, 

     t_name varchar2(20), 

     t_unit varchar2(20) 

         ) 

Typ outrec je použit jako struktura výstupního pole v proceduře pumpa_array. 

 

Vytvoření typu outtab 

CREATE OR REPLACE TYPE outtab IS TABLE OF outrec 

 

Typ outtab je použit jako typ výstupního pole v proceduře pumpa_array. 

 

Procedura pumpa_array, podle vstupních parametrů ukládá výsledky do pole a vrací kurzor. 

Celý kód procedury: 

 

procedure pumpa_array (lot_id  in varchar2, owner in  varchar2, pgc_key in number, c3 out 

curs) is 

res_name varchar2(20); 

tab_num number; 

sql_q varchar2(200); 

outarr  outtab ; 

c1 curs; 

c2 curs; 

sql_c1 varchar2(200); 

sql_c2 varchar2(200); 

col_nam varchar2(2) := 'T%'; 

foo number; 

val number; 

wfkey number; 

t_nam varchar2(50); 

t_unt varchar2(20); 

cx number; 

cy number; 

t_ind number; 

 

begin 



 

outarr := outtab(); 

 

sql_q := 'select ol.pg_key from '||owner||'.op_log ol, '||owner||'.lot lo, 

'||owner||'.program pg where ol.lot_key = lo.lot_key and ol.pg_key = pg.pg_key and lo.lot_id 

= :1 and pg.pgc_key = :2'; 

execute immediate sql_q into tab_num using lot_id, pgc_key; 

 

sql_q := 'select count(*) from all_tab_columns where TABLE_NAME = :1 and OWNER = :2 and 

COLUMN_NAME like :3'; 

res_name := 'RES'||tab_num; 

execute immediate sql_q into foo using res_name, owner, col_nam; 

 

for i in 1 .. foo loop 

    sql_c1 := 'select rs.i0, rs.i1, rs.i2, rs.t'||i||' from '||owner||'.res'||tab_num||' rs, 

'||owner||'.lot lt, '||owner||'.op_log ol where lt.lot_key = ol.lot_key and rs.lg_key = 

ol.lg_key'; 

    open c1 for sql_c1; 

    if pgc_key = 5 then 

    t_ind := (i+4); 

    else if 

    pgc_key = 1 then 

    t_ind := (i+8); 

    end if; 

    end if;   

    sql_c2 := 'select cond0, cond1 from '||owner||'.def'||tab_num||' where test_index = 

'||t_ind; 

    open c2 for sql_c2; 

         loop 

         fetch c1 into wfkey, cx, cy, val; 

         exit when c1%notfound; 

         fetch c2 into t_nam, t_unt;          

            outarr.extend(1); 

            outarr(outarr.count) := outrec(lot_id, wfkey, i, cx, cy, val, t_nam, t_unt);      

         end loop; 

    close c1; 

    close c2; 

end loop; 

open c3 for  

SELECT * FROM TABLE(cast(outarr AS outtab)); 

 

end pumpa_array; 

 

Popis jednotlivých částí: 

1) Hlavička 

procedure pumpa_array (lot_id  in varchar2, owner in  varchar2, pgc_key in number, c3 out 

curs) 

název procedury a její parametry 

a) vstupní parametry: 



• lot_id – ID požadovaného lotu, řetězec znaků 

• owner – vlastník (schema databáze), řetězec znaků 

• pgc_key – číslo požadované Program Class 

b) výstupní parametry: 

• c3 – dynamický kurzor, který vrací záznamy z výsledného pole 

 

2) Definice proměnných procedury: 

res_name varchar2(20); 

tab_num number; 

sql_q varchar2(200); 

outarr  outtab ; 

c1 curs; 

c2 curs; 

sql_c1 varchar2(200); 

sql_c2 varchar2(200); 

col_nam varchar2(2) := 'T%'; 

foo number; 

val number; 

wfkey number; 

t_nam varchar2(20); 

t_unt varchar2(10); 

cx number; 

cy number; 

t_ind number; 

 

res_name – proměnná používaná při konstrukci jména tabulky s uloženými raw daty (RES…) 

tab_num – do proměnné se ukládá číslo programu (pg_key), které je následně použito pro 

konstrukci názvů tabulek RES… a DEF… 

sql_q – proměnná, kam se ukládají dynamické selecty 

outarr – výstupní pole procedury, jako datový typ je použit typ outtab 

c1, c2 – dynamické kurzory, kterými se prochází tabulky v databázi 

sql_c1, sql_c2 – znakové proměnné pro uložení dynamických dotazů pro kurzory c1 a c2 

col_nam – proměnná použitá při výpočtu počtu sloupců v tabulce RES… 

foo – do proměnné je uložen počet sloupců tabulky RES…, dale je toto číslo použito pro 

nastavení počtu iterací cyklu for 

val – do proměnné se ukládá naměřená hodnota z testů v tabulce RES… (korespondující 

sloupec v tabulce RES… je T1 až Tn) 

wfkey – do proměnné je uloženo číslo waferu z tabulky RES… (korespondující sloupec v 

tabulce RES… je I0) 



t_nam – do proměnné je uloženo jméno testu z tabulky DEF… (korespondující sloupec v 

tabulce DEF… je COND0) 

t_unt – do proměnné jsou uloženy jednotky testu z tabulky DEF… (korespondující sloupec 

v tabulce DEF… je COND1) 

cx – proměnná pro uložení souřadnice x testované pozice na desce z tabulky RES… 

(korespondující sloupec v tabulce RES… je I1) 

cy – proměnná pro uložení souřadnice y testované pozice na desce z tabulky RES… 

(korespondující sloupec v tabulce RES… je I2) 

t_ind – proměnná pro výpočet správného indexu testu (blíže bude vysvětleno dále) 

 

3) Tělo procedury 

outarr := outtab(); 

inicializace výsledného pole 

 

sql_q := 'select ol.pg_key from '||owner||'.op_log ol, '||owner||'.lot lo, 

'||owner||'.program pg where ol.lot_key = lo.lot_key and ol.pg_key = pg.pg_key and lo.lot_id 

= :1 and pg.pgc_key = :2'; 

execute immediate sql_q into tab_num using lot_id, pgc_key; 

dynamický select podle zadaných údajů (ID lotu a čísla Program Class, lot_id a pgc_key ve 

vstupních parametrech procedury) vrací do proměnné tab_num číslo programu, kterým byl 

daný lot zpracován; toto číslo je dále použito pro konstrukci názvů tabulek RES... a DEF... 

 

sql_q := 'select count(*) from all_tab_columns where TABLE_NAME = :1 and OWNER = :2 and 

COLUMN_NAME like :3'; 

res_name := 'RES'||tab_num; 

execute immediate sql_q into foo using res_name, owner, col_nam; 

dynamický select vrací do proměnné foo počet sloupců v tabulce RES...; jsou použity 

proměnné res_name (konstrukt názvu tabulky za využití hodnoty v proměnné tab_num), owner 

(vstupní parametr procedury), col_nam (proměnná, která je hard nastvena na T% z toho 

důvodu, že chceme počítat jen ty sloupce, jejichž název je T1 až Tn, kde jsou uloženy 

výsledky jednotlivých testů) 

 

 

for i in 1 .. foo loop 

    sql_c1 := 'select rs.i0, rs.i1, rs.i2, rs.t'||i||' from '||owner||'.res'||tab_num||' rs, 

'||owner||'.lot lt, '||owner||'.op_log ol where lt.lot_key = ol.lot_key and rs.lg_key = 

ol.lg_key'; 

    open c1 for sql_c1; 



začátek cyklu for, kde jsou nastaveny a otevřeny jednotlivé dynamické kurzory; v tomto 

případě kurzor c1 pro query sql_c1, který vybírá data tabulky RES... 

 

 

if pgc_key = 5 then 

t_ind := (i+4); 

else if 

pgc_key = 1 then 

t_ind := (i+8); 

end if; 

end if;   

tato podmínková část přiřazuje hodnotu proměnné t_ind (blíže vysvětleno bude dále) 

 

sql_c2 := 'select cond0, cond1 from '||owner||'.def'||tab_num||' where test_index = 

'||t_ind; 

open c2 for sql_c2; 

nastavení a otevření druhého dynamického kurzoru (pro tabulku DEF...); z výše uvedené 

podmínkové části se přebírá proměnná t_ind, která má přiřazenou hodnotu i+4 nebo i+8 (i je 

číslo právě spuštěné iterace). Je nutno takto nastavit podmínku ' where test_index = 

'||t_ind, protože prvních několik řádků (v závislosti na Program Class programu) tabulky 

DEF... se netýká samotných výsledků testů, ale popisují některé jiné záznamy v tabulce 

RES... (např. wf_key, souřadnice testované pozoce na desce apod.), tak jak ukazuje obrázek 

spárování dat samotné definice testu jsou uloženy od řádku, který obsahuje test_index o 

hodnotě i+n (n v závislosti na pgc_key: n pro pgc_key = 5 je 4, n pro pgc_key = 1 je 8) viz 

obrázky (nahoře tabulka DEF..., dole RES...) 

 

 



 

Spárování dat 

 

loop 

   fetch c1 into wfkey, cx, cy, val; 

   exit when c1%notfound; 

   fetch c2 into t_nam, t_unt;          

      outarr.extend(1); 

      outarr(outarr.count) := outrec(lot_id, wfkey, i, cx, cy, val, t_nam, t_unt);     end 

loop; 

cyklus řešící samotné vkládání dat vybraných z databáze do jednotlivch proměnných a dále 

do pole outarr (za použití typu outrec), ukončením cyklu je nenalezení dalšího záznamu 

v kurzoru c1 (exit when c1%notfound;) 

 

open c3 for  

SELECT * FROM TABLE(cast(outarr AS outtab)); 

otevření výstupního kurzoru c3 pro select, který z pole outarr vybírá data jako z databázové 

tabulky 

 

Test procedury pumpa_array 

Test proběhl na testovací databázi v DPDEV1, schéma MT, která obsahuje kompletní údaje 

pro jeden lot (RG71404.1Y). Všechny vstupy, které jsou textové řetězce, musí být vloženy 

velkými písmeny (MT správně/mt špatně). 



Vložení testovacích údajů: 

 

 

Výpis z výsledného kurzoru: 

 


