
 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Automatizované generování a tvorba výkonnostních štítků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012       Bc. František DOLÁK 



 
 

 

 
  



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P o d ě k o v á n í 
 
Děkuji doc. Ing. M. Hegerovi, CSc. a Ing. P. Švecovi Ph.D. za odborné vedení diplomové 
práce, za připomínky a konzultace. 



 
 

Abstrakt 
 
 Diplomová práce je zaměřena na automatizované generování výkonnostních štítků v 

Siemens Elektromotory v Mohelnici. První kapitola popisuje původní proces generování 

výkonnostních štítků a zejména datové zdroje. 

Hlavním tématem této práce je analýza starého procesu a vytvoření nového systému za 

podpory systému SAP a konfigurace. 

  Na konci práce jsou uvedeny další problémy, které narušují zdárný chod nového 

procesu generování výkonnostních štítků a záležitosti, na které musí být v produkčním 

prostředí pamatováno. 

  



 
 

Abstract 
 Diploma thesis is focused on automated generating of power nameplates in Siemens 

Elektromotory in Mohelnice. The first chapter describes original process of generating power 

nameplates and in particular data sources. 

The main topic of this work is analysis of the old process and creating new system with the 

support of SAP and configuration. 

At the end of our work there are shown other problems and matters that interfere with the 

successful operation of new process generating power nameplates and must be remembered of 

in a production environment.  
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Úvod 
 

 

 

Diplomová práce řeší úskalí spojená s tvorbou výkonnostních štítků ve společnosti Siemens 

za podpory informačního systému SAP. Během patnáctiletého vývoje systému pro vytváření 

štítků docházelo k vytváření různých programových, funkčních doplňků a výjimek, které se 

postupem času stávají, jak pro programátory, tak zejména pro uživatele, stále složitějšími a 

méně přehlednými. V některých případech dokonce některé podmínky popírají jiné. Kmenová 

elektrická data využívají externí aplikaci ACAD archiv, ve které neexistují kontrolní 

mechanismy pro ověření relevance zadávaných hodnot v polích a taktéž načítání dat z archivu 

je poněkud zastaralé, protože je možné načítat pouze textový dokument, ve kterém se 

programátor odkazuje na číslo řádku. Databázový přístup není možný vůbec. Dalším velkým 

problémem je ruční vyjasňování štítků techniky, kteří při vzrůstajících modifikacích řeší nové 

štítky ne vždy korektním způsobem, navíc jsou na ně kladeny extrémní nároky z hlediska 

zkušeností a znalostí norem. Všechny tyto obecně zmiňované aspekty mají v důsledku velmi 

vážný dopad na relevanci dat na výkonnostních štítcích a zejména počet reklamací od 

zákazníků. Na vedení závodu bylo jasně stanoveno, že stávající stav je už nadále nepřijatelný 

a je nezbytně nutné daný systém přepracovat do automatizované podoby. 
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1. PŮVODNÍ PROCES TVORBY VÝKONNOSTNÍCH 
ŠTÍTKŮ 

 

 
Obrázek 1 

 

1.1. Datové zdroje  
 

• ACAD archiv - primárně je zdrojem pro elektrická data na výkonnostním štítku. 

Sekundárně pak slouží jako informační zdroj pro provoz navijárny. V technické 

terminologii mluvíme o navíjecím předpisu, TV dokumentu nebo TV údaji (vzorový 

dokument viz příloha 1). Princip vytváření TV údaje začíná v útvaru konstrukce ve 

speciálním formuláři, který využívá ACAD aplikaci. Nutno podotknout, že vstupní 

data nejsou žádným způsobem kontrolována (například délka, datový typ apod.). Po 

uložení dochází k vytvoření textového souboru skrze visual basic skript na lokálním 

file serveru (Windows server 2003) a tento soubor je dále replikován na německý 

UNIX archiv v určitých časových intervalech (3 hodiny). Posledním a neméně 

důležitým procesem je vygenerování tzv. materiálového linku do systému SAP. Ten 

slouží jako vazební rozhraní mezi externím archivem a systémem. Jinými slovy, 

pokud budu potřebovat načítat TV údaje v rámci SAP, musí existovat záznam 

v tabulce DRAW s číslem dokumentu a verzí (indexem). Pro úplnost je nutno říci, že 

vytvořený záznam má i další důležitý parametr a tím je Platnost. Lze tedy vytvořit 
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dokument, který bude platný až v dalším měsíci nebo bude platný např. od 1. 1. 2012 

až do 10. 1. 2012 atd. Pro úplnou představu je TV dokument uveden v příloze 1. 

 
• Štítková data - tabulka štítkových dat je dalším zdrojem pro generování štítků. 

Stěžejní jsou dvě tabulkové struktury. Z hlediska kusovníků:první je pro 

konfigurovatelné materiály s označením KMAT , druhá je pro pevná čísla s označením 

Speciální. Tyto tabulky jsou spojeny další společnou strukturou. V principu tento 

zdroj načítá ručně zadaný TV údaj a vyplňuje jednotlivá pole v tabulkové interní 

struktuře. Záleží pak na uživateli, jestli danou hodnotu v poli zachová nebo ji upraví 

v poli pro změnu dle konkrétní specifikace ze zakázky.  

 

 

• SD zakázka – MLFB-hlavní klíč, který jednoznačně identifikuje typ motoru, 

např. 1LA7132-2KA, kde 1LA7 určuje motorovou řadu, 132 výšku statorového 

svazku, 2 počet pólů a konečně KA je speciálním parametrem, který blíže identifikuje 

vinutí. Některé texty a výjimky jsou řízeny B-řádky, C-řádky a F-řádky v odbytové 

zakázce. U KMAT provedení se řízení provádí tak, že pokud se v B-řádku nalezne 

konkrétní opce, např. Y82, znamená to, že zákazník požaduje na hlavním štítku své 

vlastní pořadové číslování. Samotným nositelem informace je však C řádek, který 

v daném případě může obsahovat např. hodnotu Y82: 9008765 -> 9008768 (tedy 3 

štítky). U Speciálních provedení je princip obdobný, pouze je nositelem informace F 

řádek. 

 

• Výrobní zakázka – jedná se o textový řetězec UD, který jednoznačně udává číslo 

výrobní zakázky na štítku a má následující specifikaci: UD poslední dvojčíslí roku a 

měsíc/číslo odbytové zakázky - položka zakázky-pořadové číslo tedy např. UD 

1203/1424051-002-001. 

 

• Layouty – posledním typem řízení dat na štítku je samotný layout, který je složen 

z pevných (statických) textů a proměnných polí. K dispozici je cca 300 

nadefinovaných layoutů. Hlavní skupinou jsou layouty s desítkovým označením, které 

obsahují proudové a napěťové rozsahy a jedenáctkové bez rozsahů s novým 

certifikačním značením IE (větší účinnost). Náhled jedenáctkového layoutu viz obr. 2. 
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Obrázek 2 

 Kompletní přehled datových zdrojů zobrazuje obrázek 1. 

 

1.2.  Původní proces pro generování výkonnostních štítků u KMAT 
 

 
Obrázek 3 

 

Pozn.:Oranžová barva označuje proces generování dat pro štítky, bílá barva zobrazuje proces 

výroby štítku.  



14 
 

Pracovníci útvaru OQ (technické vyjasňování zakázek) založí klíč do tabulky štítkových dat 

(pole MLFB) s případnými atributy (atribut lze považovat za údaj, který technickým 

způsobem upřesňuje nebo rozšiřuje daný základní typ motoru, např. ochrana vinutí, lodní 

registr, zvýšená teplota apod., tedy A11, M72, C24 atd.), viz obr. 4. Dále pracovníci zadají 

layout štítku, který je možné modifikovat a posílají informaci na oddělení RD (konstrukce), 

kde se doplní TV údaj s elektrickými daty jako předloha. V tomto okamžiku dojde k volání 

externího archivu a data jsou natahována do tabulky štítkových dat, viz obr. 5. V případě 

potřeby dojde k ruční modifikaci jednotlivých polí v této tabulkové struktuře. Pro doplnění je 

dobré zmínit, že uživatel má možnost si vytvořený štítek zobrazit s nadefinovanými 

hodnotami. 

 

 
Obrázek 4 

 

 
Obrázek 5 
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 Samotná SD zakázka, respektive výrobní zakázka (dále jen SD a VZ) je spojena s tabulkou 

štítkových dat primárně přes klíč MLFB a doplňkové atributy (u KMAT). 

Pozn.: Předchozí tvrzení není úplně přesné. V praxi je to zkomplikováno ještě interními 

napěťovými kódy, které jsou v relační (konfigurační) tabulce. Lze říci, že daná tabulka slouží 

jako převodní most mezi zákaznickými MLFB a interními Siemens MLFB. Danou 

problematikou se budu podrobněji zabývat v sekci nového řešení. 

 

Při vyjasnění SD zakázky (obvykle tento proces předbíhá vyjasnění štítků) dochází ke 

spuštění procesu Konfigurace, ze které se přebírá několik atributů, respektive jejich hodnot, 

které mají vliv na finální štítek. Všechna tato data jsou přes funkční moduly a volání SQL 

natahována do reportu /SIE/AD_Z1PMT6 (zkráceně Z1PMT6). Tento report je primárním 

uživatelským rozhraním pro tvorbu štítků. V této části může uživatel provést poslední 

kontrolu správnosti údajů a následně volí typ technologického procesu tvorby štítku. 

V případě, že se jedná o plechový, hliníkový nebo nerez štítek, vygeneruje se textový soubor 

na lokálním PC, který je možno ještě zobrazit v externí aplikaci LMW editor a případně 

upravit do finální verze. V případě, že je vše v pořádku, volá se aplikace Novin, která 

generuje datový soubor s příponou LMW a tento soubor je následně spuštěn na laserovém 

stanovišti, kde dojde k vytvoření štítku. V případě, že je zvolena technologie plastu, generuje 

se TXT soubor, který má odlišnou strukturu než LMW txt a volá se aplikace Bartender, která 

má na místním PC několik nadefinovaných layoutů s příponou BTW. Jakmile se layout spojí 

s datovou větou, je okamžitě odesílán na tiskové zařízení ZEBRA nebo tiskové zařízení 

DATAMAX. Celý proces je patrný z obrázku 3. 

 

Pozn.: V případě vyjasňování štítků je možné, že ještě neexistuje výrobní zakázka. V tomto 

případě mají uživatelé k dispozici modifikaci reportu Z1PMT6, tedy Z1PMT6_E. Tento 

report však z důvodu chybějícího UD, nelze užít na fyzické vytvoření štítku. Funkcionalita 

tohoto reportu je tedy částečně omezena.  
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2. DATOVÁ A FUNKČNÍ ANALÝZA 
 

Z útvaru Zákaznický servis (Custom service-CS) byla každý měsíc vyhodnocována data 

reklamací a zařazována do hlavních kategorií. Paralelně s tímto byly lokalizovány chyby 

v jednotlivých výrobních a montážních úsecích na základě konzultací s klíčovými pracovníky 

výroby. Obr. 6 kvantifikuje hlavní problémy z pohledu výrobních provozů.  

 

2.1.  Kvantifikace příčin z pohledu výroby 
 

 
Obrázek 6 

Z uvedeného grafu vyplývá, že největším problémem jsou lidské chyby, respektive špatné 

vyjasnění zakázek do informačního systému SAP. Tato skutečnost v sobě nejčastěji zahrnuje 

chybně zadávané vstupní údaje, překlepy, špatně vybraný štítkový layout, chyby při 

hromadných aktualizacích štítkových dat apod. Druhým největším problémem se ukázali být 

procesní chyby, kdy nebylo možné zpětně dohledat uživatele, který danou chybu způsobil, 

zejména z hlediska změny primárních štítkových dat v systému SAP. Nezanedbatelné jsou i 

problémy s dopravou štítků k daným pracovištím, respektive jejich počtem a v neposlední 

řadě záměnou štítků při jejich montáži na motor. 
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Do poslední skupiny byly přiřazeny chyby samotného systému SAP, kde se jako primární 

problém lokalizovala roztříštěná datová základna. Různé typy informací byly získávány 

různými cestami, z různých datových zdrojů (konfigurace, Z-tabulky, štítková data) a pro 

uživatele se tento systém stával postupem času stále nepřehlednější a komplikovanější. Navíc 

docházelo i k podmínkovým chybám v programech, kdy uživatel nastavil nějakou hodnotu 

v SD zakázce, a při výstupu tato podmínka byla jiným programem popřena. 

 

2.2.  Kvantifikace příčin z pohledu reklamací 
 
Z hlediska reklamačních údajů, které mi poskytl útvar CS za jednotlivé měsíce, vyplynula 

mnohem podrobnější analýza (viz obr. 7).   

 

 
Obrázek 7 

Logistická chyba a vadně vyjasněná zakázka nejčastěji zahrnuje chybné údaje jako špatná 

hodnota výkonu, napětí, zapojení, izolace. Samotné rozdělení bylo vytvořeno z důvodu 

procesního, kde v prvním případě se chyby vytvářeli v útvaru logistiky (LOG), v případě 

vadně vyjasněných zakázek problémy ukázali na útvar OQ.  

Ve výrobních chybách se nejčastěji projevovali záměny štítků na motorech, případně 

chybějící samolepící štítky (Korea label), chybějící dodatkové štítky, poškození a znečitelnění 

povrchu štítků. 
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V případě chybné konstrukční dokumentace se jednalo o chyby v kmenových datech v TV 

údajích a do této kategorie byly zahrnuty i případy konfiguračních chyb, respektive relačních 

chyb v konfiguračních tabulkách. 

 V ostatních případech se ukázalo, že uživatelé jednotlivých odborných útvarů velmi často 

nepostupovali dle směrnic a to jak z hlediska vyjasňování štítků, tak zejména při požadavcích 

na změnu informačního systému, respektive jeho funkcionality, kdy dle směrnic mělo být 

zajištěna koordinace požadavků ve spolupráci s Demand managementem SAP. Velmi často 

tak docházelo ke změnám, které byly známé jen konkrétnímu uživateli, který o změnu 

požádal. V konečném důsledku to znamenalo částečnou nebo úplnou dezorientaci jeho 

spolupracovníků. Neméně důležitým faktem je i skutečnost, že změny v layoutech a nové 

layouty nepodléhají žádnému procesu, nemají dokumentaci a prakticky kdokoliv může změnit 

kompletně vzhled bez jakéhokoliv zápisu do změnové služby (tedy není možné dohledat, kdo 

co kdy změnil).  

 

2.3.  Celkový vývoj reklamací 
  

Na obrázku č. 8 je vidět samotný průběh reklamací v závislosti na počtu zakázek za jednotlivé 

měsíce 

 

 
Obrázek 8 
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NOVÝ PROCES GENEROVÁNÍ ŠTÍTKŮ 
 

Celé řešení se rozdělilo do dvou základních bloků a to na krátkodobá a dlouhodobá opatření. 

Důvodem bylo částečně eliminovat některé druhy chyb v co nejkratším možném čase při 

stávajícím systému.  

 

 

 

2.4. Krátkodobá opatření 
 

PROCESY 
- koordinace a stanovování priorit u změn ve spolupráci s DM  

- dodržování směrnic pro změnové požadavky v systému SAP 

LAYOUTY 
- definování a testování „layoutu ve vývoji“ odděleně od layoutu ostrého 

- vytvoření seznamu četnosti užití layoutů a následná redukce počtu layoutů  

DATA 
- Změna replikací ACAD archivu každých 10 minut ze serveru v Mohelnici do 

Německa 

CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE 
- automatizace doplňování znaků v tabulce štítkových dat (např. doplňování KW u 

   výkonů, A u proudů) 

- ověřování správnosti údajů v SD zakázkách pro Y84 a generování upozornění 

(naplánovaná úloha-job, která vyhledává specifické údaje v seznamu SD zakázek za 

posledních sedm dnů. V případě, že nenalezne konkrétní hodnoty, generuje email na 

techniky OQ, kteří danou zakázku vyjasňovali) 

- automatizace přiřazení osové výšky dle MLFB 

 (nezávisle na tabulce štítkových dat, funkční modul doplňuje osovou výšku do štítků) 

- blokování výmazu hlavní varianty v tabulce štítkových dat 
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(základní variantu je možné smazat jen tehdy, pokud neexistuje jiná rozšířená 

varianta) 

OSTATNÍ   
- Zprovoznění změnové služby v tabulce štítkových dat 

  Standardní změnová služba dodávaná se systémem SAP dosáhla hranice svých 

  možností (délka klíčových polí) a bylo nutné vytvořit vlastní funkcionalitu, která  

  daný problém vyřešila. Více o problematice délky klíčů pojednávají odkazy [3] a [8]. 

 - Analýza reklamací a příčin chybných štítků 

  Na konci každého měsíce probíhá pravidelně schůzka AM, na které se detailně 

 diskutuje o reklamacích a jejích možných zachyceních z hlediska systémových 

 ověřovacích mechanismů  

 

2.5.  Dlouhodobá opatření 
 

      Koncept nového řešení se skládá z dílčích částí: 

• Migrace dat z ACAD archivu do SAP tabulky Zwickeld (T525) 

• Klasifikace layoutů a mechanizmus výběru layoutů dle kritérií 

• KMAT  řešení - vytvoření atributů a zavedení procesu konfigurace 

• BOM´s řešení – obdobné řešení jako v závodě Frenštát 

• Definice procesů pro layouty: dokumentace, pravidla, zodpovědnosti 

• Pokračování v definici ověřovacích mechanizmů pro specifické situace 

• Sjednocení datové základny ( All in SAP) 

• TV dokumenty jsou zakládány pro všechny řady v transakci T525 

•  zrušení tabulky štítkových dat u KMAT (nové štítky pouze ve ZDATLS) 

• modifikace reportů pro tisk štítků ve výrobě  
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• modifikace reportu pro provoz navijárny (navíjecí předpisy) 

• úprava reportu pro měřící ústředny 

 

 

2.6. Očekávané dopady na proces tvorby štítků 
 
 

• snížení počtu reklamací 

•  snížení zátěže WAN linky z důvodu replikací 

• automatizované generování štítků pro základní motorovou řadu 1LA 

•  centralizované zakládání TV dokumentů pro všechny řady 

•  zdroj dat pro štítky pouze v ZDATLS 

• generování nových záznamů do ZDATLS pouze přes proces konfigurace (KMAT) 

•  ověřování vstupních parametrů při zakládání TV dokumentu 

•  vytvoření homogenního prostředí (dnes ACAD aplikace -> Visual Basic Script -

>Windows File systém -> ACAD archiv), tedy vše v SAP. 

• částečné využití již existujícího procesu v závodech Frenštát a Bad Neustadt 
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3. NÁVRH NOVÉHO PROCESU GENEROVÁNÍ V. Š. 
 

 
Obrázek 9 

 

3.1. Migrace TV dokumentů z archivu do SAP tabulky Zwickeld (T525). 
 

Fyzicky bylo v archivu 76 tisíc dokumentů. Každý dokument, pokud byl vytvořen standardní 

cestou (tedy formulář -> VB script  -> archiv), má v SAP tabulce DRAW odkaz (link) na dané 

jméno dokumentu (samotné vytvoření linku je ve volání VB skriptu)[12]. Při podrobnějším 

zkoumání bylo zjištěno, že cca 26 tisíc dokumentů tento link nemá a tudíž nelze tyto 

dokumenty z informačního systému programově volat. Dále bylo připomínkováno z oddělení 

RD, že některé dokumenty jsou téměř stejné, pouze se rozlišují (ne) chybějícím napěťovým a 

proudovým rozsahem. Finálně bylo domluveno, že pokud existují dva stejné dokumenty, bude 

přenesen pouze ten s rozsahy. Důvod dvou takových typů dokumentů vychází z dlouhé 

historie archivu, ze které bylo nutné vycházet. Důležité je, že dokumenty s rozsahy jsou platné 

od 1. 1. 2100 a bez rozsahů do data 31. 12. 2099 (tedy za podmínky, že existují dva typy). 

Jelikož SAP tabulka ZWICKELDT nebere platnosti do jisté míry na zřetel, není nutné se 

nadále touto problematikou zabývat při samotné migraci dat. Celkem bylo plánováno převést 
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24 tisíc aktivních dokumentů do SAP. Jak už jsem naznačil dříve, import bude probíhat do 

tabulky ZWICKELDT. Jelikož je to stávající struktura, která je sice užívána pro nové řady 

motorů 1LE, ale datově je interpretována od řady motorů 1LA odlišným způsobem, bylo 

nezbytně nutné provést re-engineering této struktury s původními TV dokumenty. Zjišťovány 

byly čísla řádků v TV údaji proti polím v tabulce ZWICKELDT. Jelikož se naráželo při 

vyjasňování těchto závislostí na spoustu interpretačních odchylek, bylo nutné při převodu 

starou interpretaci převést do nové. Jako příklad lze uvést Stupeň1, který byl ukládán jako 

GR1 nebo Počet větví 1 byl reinterpretován jako "--". Každý TV soubor obsahuje 220 řádků a 

rozlišuje se mezi třemi typy. Jednofázové, třífázové a přepólované. U prvních dvou byla jasná 

pravidla přenosů, ale u přepólovaného formuláře nastávaly extrémní problémy u rozsahů 

napětí a proudů, které nebylo možné zcela vyřešit. Z tohoto důvodu se sice TV údaje 

hromadně přesunuli do tabulky Zwickeldt, ale samotné přiřazení (uvolnění do provozu) je až 

po schválení pracovníkem RD. Od okamžiku dokončení přesunu je už nadále využíváno 

pouze jednotné rozhraní T525 pro všechny motorové řady (pro nově zakládané a přiřazované 

dokumenty) a ACAD je využíván pouze pro čtení starých vyjasněných štítků. Hlavní dopad 

byl v tabulce štítkových dat, kde muselo dojít k modifikaci načítání TV údajů jak z ACAD, 

tak i po novu z T525. V případě, že je TV údaj přiřazen, respektive má status FR v T525, pak 

se jako primární data na štítek načítají z T525.V ostatních případech dochází k načítání ze 

starého datového zdroje. Nové TV údaje vytvořené v T525 jsou generovány do souborového 

formátu PDF (viz příloha 2) a při vytvoření jsou okamžitě replikovány na souborový server, 

kde jsou k dispozici k prohlížení přes běžnou aplikaci Acrobat reader nebo přes aplikaci 

SDview s funkcí vyhledávání. 

 

Programová část pro datovou migraci z ACAD do T525: 

 
   
  SELECT   doknr  FROM  draw 
   INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t 
           WHERE  dokar  = '891' 
           AND    doknr  IN p_doknr 
           AND    dokst  IN p_dokst. 
 
  IF sy-subrc EQ 0. 
 
    SORT t BY doknr. 
    DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM t COMPARING doknr. 
 
    LOOP AT t. 
      CLEAR t-dokvr. 
      CALL FUNCTION '/SIE/AD_Z1PM_DOK_PLATNOST' 
        EXPORTING 
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          dokar = '891' 
          doknr = t-doknr 
          datuv = p_datuv-low 
        IMPORTING 
          dokvr = t-dokvr. 
 
      CLEAR zwickeldt-mlfb. 
      SELECT SINGLE maktx FROM  makt CLIENT SPECIFIED 
                 INTO zwickeldt-mlfb 
                 WHERE  mandt  = sy-mandt 
                 AND    matnr  = t-doknr+7 
                 AND    spras  = sy-langu. 
      rad-mlfb = zwickeldt-mlfb. 
 
      IF rad-mlfb = space 
        OR rad-mlfb CS 'VYMAZ' 
        OR rad-mlfb CS 'VÝMAZ'. 
        DELETE t. 
      ELSE. 
        MODIFY t. 
      ENDIF. 
    ENDLOOP. 
 
    LOOP AT t. 
      pocetz = pocetz + 1. 
 
*    download ACAD .dat file from database and creating table 
        CALL FUNCTION '/SIE/AD_Z1PM_TVUDAJ_CAD_NUMROW' 
          EXPORTING 
            doknr = t-doknr 
            dokvr = t-dokvr 
          TABLES 
            tab   = vetax. 
 
*    data migration to zwickeldt (T525) 
      CALL FUNCTION '/SIE/AD_Z1PM_TVUDAJ_CAD' 
        TABLES 
          veta = vetax. 
 
    ENDLOOP. 
  ENDIF. 
  WRITE: /  'Počet přenesených záznamů: ', pocetz. 
 

 

 

3.2. Klasifikace layoutů a mechanizmus výběru layoutů dle kritérií 
 

Původní předpoklad byl, že využijeme stávajících layoutů, oceníme je a na základě podmínek 

je bude systém filtrovat přes databázový select, respektive jeho podmínky. Jelikož samotný 

layout má pouze popisné textové pole, byla by klasifikace velice časově náročná a 

pravděpodobně by nesplnila zamyšlená očekávání. Z důvodu velkého počtu layoutů bylo 

nutné vytvořit sadu nových univerzálních layoutů (konečné číslo je 14), ve kterých budou 



25 
 

všechna pole dynamická. V původních verzích byla více jak třetina zobrazených textů statická 

a to mělo hlavní negativní dopad na celkový počet. 

 

Jako vhodné řešení se ukázalo zařazení layoutu do atributu a následně připojení do procesu 

konfigurace. Podrobněji se touto problematikou zabývám v bloku Konfigurace variant. 

 

3.3. Konfigurace a základní pojmy 
 
 

Atribut: základní prvek pro popis společných vlastností daného objektu 

 

Třída: seskupení společných atributů a slouží pro přiřazení objektů 

 

Druh třídy: 001 – třída materiálu-pro lepší vyhledávání materiálů (nikoliv pro konfiguraci) 

  018 – postupy 

  300 – pro konfigurační materiál – druh KMAT, varianty, kusovníky 

 

Relace: slouží pro propojení atributů a pro výběr atributů podle svých hodnot uvnitř třídy 

Je-li na objekt navázáno více relací, jsou tyto relace propojeny logickým operátorem 

AND, tedy musí být splněny zároveň všechny tyto relace, aby se objekt vybral 

 

Relace mohou být:  - podmínka výběru 

    - akce 

    - procedura 

 

Konfigurace jsou všechny varianty daných objektů. 

 

Princip konfigurace: 

 Varianta 1   Konfigurovatelný materiál – KMAT: - kusovník (konfigurovatelný) 

 Varianta 2           - postup (konfigurovatelný) 

 Varianta 3 

 

Důležité je pořadí atributů. Konfiguruje se podle pořadí atributů. 
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Každé variantě odpovídá nový záznam varianty materiálu odrážející se ze společného 

konfigurovaného materiálu KMAT. 

Pro konfiguraci je vždy nutné založit profil konfigurace (přiřazení třídy a ocenění atributů) 

jinak se konfigurace nezdaří. 

 

 

 

 

 

Příklady variant konfigurovatelného materiálu: 

 
 
 

 
 
 
 

3.3.1. Atributy  - transakce  CT04  
 
Atributy dělíme na : - jednohodnotové (viz obr. 10) 

   - vícehodnotové 
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Př.: jednohodnotový atribut 
 

 
Obrázek 10 

 
 
 
Z hlediska datových typů rozdělujeme atributy na: 

  CHAR – znakový typ 

  NUM    – číselný formát  

 
Hodnoty atributů lze vidět na obr. 11 

 
Obrázek 11 
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Při ocenění atributu se může zadat více hodnot. (u vícehodnotových atributů) 
 
 

3.3.2. Třídy – transakce CL02 
 
Př. Druh třídy 300 (viz obr. 12) 

 
Obrázek 12 

 
 
 
Atributy přiřazené ve třídě – konfiguruje se podle pořadí atributů. Samotný seznam je pro 
názornost zobrazen v obrázku 13 
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Obrázek 13 

 
V záložce Doplňková data se povoluje použití v kusovníku. 
Konfigurovatelný materiál – druh materiálu KMAT – transakce MM01 
 
Obrázek 14 zobrazuje kmenový záznam materiálu – KMAT s klasifikací 

 
Obrázek 14 
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View (záložka) Klasifikace – výběr druhu třídy 300 
 

Ohodnocené atributy konkrétními hodnotami (viz orb.15). 

 

 
Obrázek 15 

 
 

 

 

Pozn.: Z pohledu rychlosti zpracování konfigurace je lépe na materiálu (KMAT) mít více tříd 

s určitým počtem atributů, než jednu samotnou velkou třídu. 
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Kusovník pro KMAT – transakce CS01  
 

 
Obrázek 16 

 
 
 

V položkách kusovníku je možné založit tyto typy položek: 

- materiál typu L (skladový materiál), nebo N (neskladový) 

- dokument typu D 

- textová položka typu T 

- třída typu K   

 
Příklad kusovníku pro 1 fázový motor je zobrazen na obr. 16 
 

 

 

Výběr těchto položek se uskutečňuje přes relace (podmínky výběru, procedury), které jsou 

přiřazeny k těmto položkách (viz obr. 17).   
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Obrázek 17 

 
 
 
Výrobní postup pro KMAT – transakce CA01 
 
Náhled jednotlivých operací (viz obr. 18) 

 
Obrázek 18 

 
 
 
Výběr těchto operací nebo jejich úprava se děje přes relace (podmínky výběru, procedury), 
které jsou přiřazeny k těmto položkám. Zobrazení relace viz obr. 19.  



33 
 

 

 
Obrázek 19 

 
 
 

3.3.3. Konfigurace  
 
Pro konfiguraci je vždy nutné založit profil konfigurace (přiřazení třídy a ocenění atributů) 

jinak se konfigurace neuskuteční. 

 

Konfigurační profil  - přiřazení k materiálu ( KMAT) – vytvoření třídy s druhem 300  - nová 

třída se souhrnem atributů bez přiřazení materiálů. Propojení s KMAT se provádí 

konfiguračním profilem. 

Konfigurační profil: - se vztahuje k materiálu, kde se přiřadí třída s druhem 300 a tím se 

     přiřadí i atributy. 

   - je shromaždiště atributů a relací. Atributy musí být uloženy nejprve ve 

     třídě.  

 

V zásadě může být i více profilů, řízení se pak provádí statusem, který bude platný. 
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Konfigurační profil – transakce CU43 
 
Konfigurační profil je patrný z obr. 20 a obr. 21 
 

 
Obrázek 20 

 
 
 

 
Obrázek 21 
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Zobrazení relace v konfiguračním profilu (obr. 22) 
 

 
Obrázek 22 

 
3.3.4. Relace – transakce CU01 

 

slouží pro propojení atributů a pro výběr atributů podle svých hodnot uvnitř třídy 

Relace mohou být: - podmínka výběru 

   - akce 

   - procedura 

 

 

Pozn.:Syntaxi pravidel pro psaní v editoru relací naleznete v příloze 3  

 

 

 

A. Podmínka výběru  - podle hodnoty atributu se zobrazí druhý atribut, nebo se  

      naopak nezobrazí (je možno řešit přes předpoklad) 

    - podle hodnoty atributu se vybere operace postupu 

    - podle hodnoty atributu se vybere pozice kusovníku 
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 V editoru se nepíše IF, protože jako IF se podmínka výběru chová. 

 $ROOT.atribut1 = 'hodnota1' tato relace bude zapsána na operaci postupu nebo na položku   

kusovníku. Pak to znamená, že bude-li splněna hodnota1 ,atributu1 bude vybrána operace 

postupu, nebo položka kusovníku. 

 
 
Př.: výběr operace postupu na základě typu motoru (viz obr. 23) 
 

 
Obrázek 23 

 
 
 
 
Př.: výběr pozice kusovníku (kondenzátor) na základě typu motoru (viz obr. 24) 
 
 

 
Obrázek 24 
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B. Akce - nastavení hodnoty atributu na základě hodnot jiných atributů 

 (modifikace ocenění atributů) 

 
 
 

 $SELF.atribut1 = 'hodnota1' IF $SELF.atribut2 = 'hodnota2' 

 Zápis znamená, že pro atribut1 bude hodnota1, jestliže hodnota atributu2 bude hodnota2 

 

 

 $SELF.atribut1 = 'hodnota1', 

 $SELF.atribut1 = 'NON' IF $SELF.atribut2 = hodnota2 

Zápis znamená, že pro atribut1 bude hodnota NON, jestliže bude hodnota atributu2 bude 

hodnota2, v opačném případě bude atribut1 mít hodnotu1 

 
 
 
 
 
Př. Změna množství nýtů k výkonnostním štítkům (viz obr. 25). 
 Kombinace pro atributy Z_ZONY, Z_STITEK a Z_STITEK_DOD 
 

 
Obrázek 25 
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Procedura – za jistých podmínek vyvolá akci ( např. nastavení hodnoty atributu na  

  základě hodnoty jiného atributu, předání hodnot atributů z vyšší úrovně do 

  nižší-dědění atributů, výběr položky kusovníku, výběr operace postupu, změna 

  operace postupu, změna položky kusovníku, apod.) 

Procedura probíhá shora dolů ( jestliže se vybere více řádků, uplatní se poslední řádek). 

Řádky se oddělují čárkou a poslední řádek se ukončí tečkou.)Více hodnot v jedné podmínce 

se musí zadat samostatně na novém řádku a spojit operátorem. Pro použití více podmínek 

v jedné relaci se musí podmínky oddělit čárkou. 

 

 $SELF.atribut1 = 'hodnota1' IF $SELF.atribut2 = 'hodnota2' 

Zápis znamená, že pro atribut1 bude hodnota1, jestliže hodnota atributu2 bude hodnota2 

 

$SELF.atribut1  = atribut1  IF SPECIFIED atribut1 

Zápis znamená dědění atributu  

 

TABLE jméno tabulky ( atribut1-tabulky   = $ROOT. atribut1, 

  atribut2-tabulky  = $ROOT. atribut2, 

  atribut3-tabulky  = $SELF.atribut3 ) 

Tato relace bude zapsána na položku kusovníku kde je třída. Zápis znamená výběr hodnoty3 

atributu3-tabulky z tabulky přes atribut1-tabulky a atribut2-tabulky. 

 

$SELF.atribut1 = MDATA$SELF.atribut1 + hodnota1 

IF $ROOT. atribut2 = 'hodnota2'  

Tato relace bude zapsána na operaci postupu nebo na položce kusovníku    

Zápis znamená navýšení hodnoty atributu1 o hodnotu1 na   základě hodnoty2 atributu2  

 

 

 

 

Příklad procedury TABLE je vysvětlen v sekci - Konfigurace-variantní tabulka 
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Konfigurace variant – variantní tabulka – transakce CU61 

Použití tabulky nahrazuje výběr přes třídu a atributy, je to rychlejší v případě velkého 

množství atributů. 

 

Princip: Výběr výstupních hodnot podle vstupních hodnot atributů 

Po přiřazení atributů s označením klíčového nebo výstupního pole změnit status tabulky na 

uvolněno a potom uložit. 

 

Př.: výběr svorkovnice osové výšky 56-90 (viz obr. 26) 

 

 
Obrázek 26 

Př.: Atributy tabulky VYBER_2900_56_90 – vstupní a výstupní (viz obr. 27) 
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Obrázek 27 

 
 
 
 
Údržba variantní tabulky – transakce. CU60 
 
Př.:  Obsah tabulky VYBER_2900_56_90 – výběr svorkovnice  
 

 
Obrázek 28 

 
 
 

 

Hodnoty jednoho atributu jsou k sobě ve vztahu OR ( nebo ). 

Hodnoty jednotlivých atributů ( jednotlivých sloupců ) jsou ve vztahu AND ( a ). 

Nesmí existovat dva stejné řádky, co se týče hodnot atributů, jinak kontrola nad tabulkou 

nahlásí chybu. Samotnou tabulku zobrazuje obr. 28 

 

Výběr z tabulky přes relace a relace se zase musí přiřadit do konfiguračního profilu. 
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Zápis vztahů mezi relací a procedurou, respektive výběr z tabulky VYBER_2900_56_90 – 

výběr svorkovnice je patrný z obr. 29. 

 

 

 
Obrázek 29 

 
 
Výstupní pole tabulky je atribut  CISLO_2900 – číslo rozpisky. 

Toto číslo rozpisky musí mít v kmenovém záznamu materiálu ve view klasifikace provedeno 

oklasifikování sama sebe přes třídu atributu. Princip lze vidět na obr. 30. 

 

 

 

Třída a hodnota atributu výstupního pole tabulky 

Klasifikace materiálu (hodnota výstupního pole tabulky) sama na sebe přes třídu. 
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Př.: klasifikace materiálu 29007012001000 (hodnota výstupního pole tabulky) sama na sebe 

 
Obrázek 30 

 
Funkce – transakce CU67 

 

Funkce se používá  pro stanovení hodnoty atributů většinou na základě složitějších vztahů, 

které se řeší výpočtem, databázovým výběrem apod. Jako například výpočet hmotnosti (viz 

obr. 31), velikosti přídavku na materiál atd. Funkce se musí naprogramovat. Tato část není 

uživatelská. 

Př.: Výpočet celkové hmotnosti – funkce /SIE/AD_Z1NF_KONF_HMOTNOST 

 
Obrázek 31 
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Všechny vstupní atributy s hodnotami se dodají do funkce jako vstupní parametr.  
 
 
Funkce vypočte hodnotu výsledného atributu. 
 

 
Obrázek 32 

 
Na obr. 32 v poli Vstupní parametry zaškrtnutá pole znamenají vstupní hodnoty, nezaškrtnuté 
pole je pak parametrem výstupním.  
 
 
 
Relace je ekvivalentní akci, kde je použita funkce 
 
Samotné použití funkce /SIE/AD_Z1NF_KONF_HMOTNOST a předávání atributů 
interpretuje obr. 33. 
 
 

 
Obrázek 33 
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Simulace konfigurace  
 
Všechny výše uvedená nastavení konfigurace a její prvky se simulují přes transakci CU50 
(obr. 34 a obr. 35), kde systém ověřuje konzistenci nebo nekonzistenci dané konfigurace 

 
Obrázek 34 

Ocenění atributů a výsledek konfigurace 

 
Obrázek 35 
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Správný výsledek pro kusovník lze vidět na obr. 36, 

 
Obrázek 36 

výsledek pro výrobní postup (viz obr. 37). 

 
Obrázek 37 
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Výše uvedená nastavení, respektive jednotlivé typy, byly užity při nastavení 39 klíčových 

atributů z hlediska výkonnostních štítků. Samotné typy neobsahují vyčerpávající vysvětlení  

problematiky konfigurace a z důvodu rozsáhlosti není ani možné popisovat nastavení všech 

jednotlivých atributů. Lze připustit, že proces konfigurace je jedním z primárních pilířů 

celého procesu ve spolupráci s novým datovým zdrojem T525 a funkčním modulem pro 

generování záznamu do ZDATLS. Podrobnosti a specifická nastavení popisují literární 

prameny [1], [13] a [16]. 

 

3.4.  Funkční modul pro generování datového záznamu 
 

Hlavním pilířem konfigurace z hlediska generování štítků je funkční modul 

/SIE/AD_Z1PM_FD_KONF_VS. Tento funkční modul načítá atributy z konfigurace, jejich 

hodnoty dále zpracovává a jako výstup generuje datový záznam do nové tabulky štítkových 

dat s označením ZDATLS. Primárním klíčem v tabulce je číslo odbytové zakázky + položka 

zakázky. Jako doplňkový klíč bude pro speciální případy sloužit verze. Důležitým krokem v 

tomto modulu je i systém řízení řádků. V tabulce Zwickeldt totiž mohou existovat pro jeden 

údaj až čtyři varianty elektrických dat (4 řádky). Systém řízení je uskutečněn atributem 

TRNR, který v podstatě určuje, které řádky (elektrické hodnoty) mají být do štítku načítány. 

 

Pro příklad převzetí atributu z konfigurace [6], respektive jeho hodnoty a zápisu primárního 

klíče do ZDATLS uvádím část programového kódu. 
FUNCTION /SIE/AD_Z1PM_FD_KONF_VS. 
* výmaz interní struktury tabulky ITAB 
  REFRESH itab. CLEAR itab. 
* SD zakázka = atribut VBELN 
  EIN-ARGU  = 'VBELN'. 
  EIN-SYMVA = VBELN. 
  PERFORM U04_EINGABE TABLES QUERY USING EIN-ARGU EIN-SYMVA. 
  VBELN = EIN-SYMVA. 
 
*  Doplnění nul před položku SD 
  ZVBELN2 = VBELN. 
  OVERLAY ZVBELN2 WITH NULL. 
 
* Položka SD zakázky = atribut Z_POSNR 
  EIN-ARGU  = 'Z_POSNR'. 
  EIN-NUMVA = POSNR. 
  PERFORM U04_EINGABE2 TABLES QUERY USING EIN-ARGU EIN-NUMVA. 
  POSNR = EIN-NUMVA. 
*  Doplnění nul před položku SD 
  ZPOSNR = POSNR. 
  OVERLAY ZPOSNR WITH NULL. 
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* Generování primárního klíče pro ZDATLS   
CONCATENATE zvbeln2 zposnr INTO itab-ls_ident. 
  APPEND itab. 
 
* zápis klíče do ZDATLS 
  MODIFY zdatls FROM TABLE itab. 
ENDFUNCTION. 
 
 
Pozn.:Funkce PERFORM se odkazuje na FORM, tedy na blok kódu, který je použit z důvodu 

přehlednosti a opakovatelnosti volání. Více informací o volání Perform naleznete v odkazu[6] 
 
FORM U04_EINGABE TABLES QUERY USING EIN_ARGU EIN_SYMVA. 
 
  CALL FUNCTION 'CUOV_GET_FUNCTION_ARGUMENT' 
    EXPORTING 
      ARGUMENT      = EIN_ARGU 
    IMPORTING 
      SYM_VAL       = EIN_SYMVA 
    TABLES 
      QUERY         = QUERY 
    EXCEPTIONS 
      ARG_NOT_FOUND = 01. 
  IF SY-SUBRC NE 0. 
  ENDIF. ENDFORM.                    "U04_EINGABE 
 
Změnová služba 

Před samotným procesem vygenerování primárního klíče do ZDATLS dojde k ověření, zdali 

se již takovýto záznam v tabulce nachází, či nikoliv. Pokud daný záznam existuje, dojde k 

vytvoření kopie původního záznamu do tabulky /SIE/AD_Z1PM_FD_KCHANGE a poté se 

stávající záznam přepíše novým. Tímto krokem je zajištěno, že veškeré změny budou 

zapisovány a bude možné v případě potřeby rekonstruovat kompletní štítek. 

 

3.5.  Speciální případy a pevná čísla (fix BOM´S) 
 

V některých případech není možné provést vytvoření štítku skrze proces konfigurace[5]. 

Příčinou mohou být jak chybějící relace v konfiguračních tabulkách, případně by se daný 

konfigurační algoritmus překrýval se základním provedením motoru. Z toho důvodu má 

uživatel k dispozici transakci /SIE/AD_Z1N_E_LSDT07MOH(viz obr. 38), kde je možné 

ručně založit datový záznam do ZDATLS. 
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Nové rozhraní pro úpravu a ruční vygenerování štítků 

 

Stávající rozhraní  řady 1LE bylo zmodifikováno pro motorový typ 1LA a 1LG. Primárně 

byly změněny moduly pro náhled štítku, generování textových souborů a volání rozhraní pro 

vyjasnění layoutu. 

 

3.6.  Definice procesů pro layouty 
 

Nový layout může být zaveden do systému RLP (produkčního systému) pouze přes 

kompetentního pracovníka útvaru RD a po procesu návrhu výkresu v ACAD. Zároveň bylo 

odebráno oprávnění všem ostatním pracovníkům pro změnu stávajících layoutů a samotná 

aplikace pro úpravy byla zpřístupněna pouze útvaru RD. Za proces konfigurace je 

zodpovědný stejný útvar. Z důvodu důležitosti problematiky výkonnostních štítků obecně, byl 

vytvořen mini útvar v počtu tří členů, kteří budou specializováni pouze na výkonnostní štítky. 

 

 
  

Obrázek 38 



49 
 

Závěr 

  
Navzdory tomu, jak robustní informační systém SAP R/3 je, jsem se překvapivě potýkal 

v mnoha případech s funkčními omezeními zejména v databázové vrstvě ORACLE a délkou 

primárních klíčů ve změnové službě nebo při voláních funkcí BAPI při samotné migraci TV 

dokumentů do T525 skrze SAP DYNPRO. Po celou dobu vytváření nového procesu 

generování výkonnostních štítků bylo nezbytné zajistit plynulý přechod ze stávající 

infrastruktury na novou, což se bohužel v některých případech úplně nepovedlo. Lze připustit, 

že velkou mírou se na tom podílel projektový plán, respektive jeho časový harmonogram, 

který měl ve finální podobě dopad na neúplné testování některých kritických aplikací a 

podpůrných procesů. Navzdory všem výše zmiňovaným i nezmiňovaným problémům byl 

primární cíl tohoto projektu splněn, což se projevilo na úplné minimalizaci počtu reklamací 

z hlediska výkonnostních štítků od zákazníků a v neposlední řadě došlo i ke zlepšení a 

zpřehlednění celého procesu generování výkonnostních štítků a také uspořádání datových 

zdrojů. Za zmínku stojí i fakt, že útvary LOG a OQ mohou věnovat více času zakládání 

speciálních variant a nemusí se již nadále zabývat základním motorovým provedením.         
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Přílohy 
 
Příloha 1 
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Příloha 2 
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Příloha 3 

S příkazem  $ROOT bude nejvyšší konfigurovatelný materiál charakterizující jednu 

konfiguraci. 

S příkazem  $SELF bude označován materiál ve vzájemném vztahu ke konfigurovatelnému 

materiálu. 

Hodnota atributu bude řídit přes proměnnou $SELF 

Hodnoty typu charakter jsou uváděny v apostrofech.  

Hodnoty typu numerické nejsou uváděny v apostrofech a v desetinném čísle bude desetinná 

čárka realizována desetinnou tečkou. 

Příkaz $SELF je vždy vázán na atribut 

 

Operátory používané v editoru relací: 

IF         výběr 

AND   logický součin – spojení v podmínkách 

OR      logický součet – spojení v podmínkách 

NOT    negace  

( )         sdružení s předností 

 

Porovnání hodnot atributů: 

zápis1 zápis2 zápis3           význam 

<   LT             menší 

<= =< LE         menší rovno 

=   EQ             rovno 

>   GT             větší 

>= => GE         větší rovno 

>< <> NE            nerovno 

 

Matematické operace: 

+  sčítání 

-   odečítání 

/  dělení 

*  násobení 
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TRUNC     funkce pro zaokrouhlení ( 3,1 -> 3 ) 

FLOOR     funkce pro zaokrouhlení na celé hodnoty  ( 3,1 + 0,5 -> 4 ) 

.    tečka  pro vyjádření desetinného místa při výpočtu: Př.:  atribut * 0.5  

 

Zvláštnosti: 

,                                          příkazy jsou odděleny desetinnou čárkou 

Psaní velkých/malých        pro jména atributů, variantních objektů a operátorů 

písmen                               není rozdíl ve psaní velkých/malých písmen 

*      textový řádek začíná * 

 

Vyhodnocení atributu: 

Pro typ atributu CHAR musí být hodnota vyhodnocení v apostrofech  

SPECIFIED         dědění atributu z ROOTu ( z horní úrovně), aby při zadání jedné hodnoty   

                             atributu se nemusela zadat hodnota druhého atributu, oceněný atribut 

                             Používá se při přiřazení hodnoty jedno hodnotových atributů   

                             vícehodnotovým atributům.  

IN                        musí být obsažena jedna z hodnot , nebo z intervalu 

$SET_DEFAULT($SELF, atribut, 'hodnota')     navrhované hodnoty budou přepsány   

                                                                              uživatelem  

$DEL_DEFAULT($SELF, atribut, 'hodnota')     navrhované hodnoty budou zrušeny   

                                                                              uživatelem  

$SELF.atribut1 = hodnota1 IF $SELF.atribut2 = hodnota2     nastavení hodnoty1 atrubutu1 na   

                                                                                 základě  hodnoty2 atributu2    v proceduře 

$SELF.atribut1 = hodnota1 IF $SELF.atribut2 = hodnota2     výběr hodnoty1 atrubutu1 na   

                                                                                 základě  hodnoty2 atributu2    v akci 

 $SELF.atribut1 = hodnota1 IF $SELF.atribut2 IN (hodnota2, hodnota3)                            

                          nastavení hodnoty1 atrubutu1 na základě hodnoty2, nebo hodnoty3  atributu2 

                          tedy vazba mezi hodnotami2 a 3 v závorce je OR ( nebo) 

$SELF.atribut1 = hodnota1 IF NOT $SELF.atribut2 IN (hodnota2, hodnota3)                            

       nastavení hodnoty1 atrubutu1 na základě nerovnosti hodnoty2, nebo hodnoty3  atributu2 

                                                          tedy vazba mezi hodnotami2 a 3 v závorce je OR ( nebo) 

 $SELF.atribut1 =  'N' IF $SELF.atribut2 = hodnota2    irelevantnost pro zadání  atributu1 

                                                                                        pro určitou hodnotu atributu2                                                                                       
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$SELF.atribut1  = atribut1  IF SPECIFIED atribut1     dědění atributu z ROOTu         

$SELF.atribut1  = $ROOT. atribut2 IF SPECIFIED atribut2 

            přiřazení hodnoty jedno hodnotového atributu2 více hodnotovému atributu1 

            atribut1    -  více hodnotový atribut,  

            atribut2    -  jedno hodnotový atribut 

$SELF.atribut1 = 'TEXT: ' ||  $ROOT.atribut2 || $ROOT.atribut3     

             spojení textu a hodnot atributů2 a 3  a doplnění atributu1 

$SELF.atribut1 = MDATA $SELF.atribut1 + hodnota1 

           IF $ROOT. atribut2 = 'hodnota2'            navýšení hodnoty atributu1 o hodnotu1 na     

                                                                            základě hodnoty2 atributu2   v proceduře          
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