
Seznam výukových videí, včetně drobného popisu. Video kodek byl použit Xvid 1.1.3 stable 
release.  
http://www.xvid.org 
 

 

Administra ční modul 

Domain - hierarchie projektu.avi - základní náhled na hierarchii projektu, včetně základních editací 
Domain - vytvoreni novych urovni.avi - vytvoření dalších (nových)  součástí podniku – Plant, Area, Unit. 
Naming Convection - kabelaz.avi - vytvoření kabelu naming conventions pro spojovací kabely 
Naming Convection - komponenta.avi – vytvoření component pro možnost založení tagu a následně 
instrumentu 
Naming Convection – kopirovani.avi – ukázka zkopírování naming conventions mezi unitami 
Naming Convection - smycka.avi – tvoření Loop resp. Smyčky 
Prava uzivatelu - prehled uzivatelu.avi – náhled na problematiku skupin a do nich patřících uživatelů 
Prava uzivatelu - zmena globalni.avi – globální změna práv na všechny úrovně 
Prava uzivatelu - zmena jednotliova.avi – změna práv uživatelů globálním způsobem i jednotlivým 
Report - Naming Convection.avi –souhrnný výpis všech nadefinovaných naming conventions v rámci jedné 
domény 
Report - prava uzivatelu.avi - náhled na přístupová práva v rámci jedné domény na všech úrovních 
Unit - define unit number.avi –  definovaní čísla Unity v projektu 

 

SmartPlant Instrumentation 

Calculation - vypocet ventilu.avi – výpočet hodnot pro komponenty umístěné na některé spojnici 
Document Binder - tvoreni baliku.avi – princip shromažďovaní dokumentů, podle vlastního stylu 
Duplicate  - instrumentu z Exploreru.avi – užití funkce duplicate při tvorbě tagu z Domain Exploreru 
Duplicate - smycka.avi -  užití funkce duplicate při tvorbě nové smyčky 
Duplicate - tagu z Indexu Modulu.avi - užití funkce duplicate při tvorbě tagu z Instrument Index Modulu 
 
Instrument - prace s poly.avi – princip práce s poli v Instrument Index Modulu a jeho browseru, přidání, 
odebrání 
Instrument - vytvoreni do smycky.avi - vytvoření nové komponenty z Domain Exploreru, do konkrétní 
smyčky 
Instrument - vytvoreni noveho typu.avi – vytvoření nového typu instrumentu, ne vytvoření instrumentu jako 
takového 
Instrument - vytvoreni z Domain Epl.avi – vytvoření tagu, resp instrumentu z Domain Exploreru, ale ne do 
konkrétní smyčky 
Instrument – vytvoreni z Index m Browser.avi – vytvoření nové komponenty za užití Instrument Index 
Modulu 
Instrument – vytvoreni z Index m Browser.avi – vytvoření nové komponenty za užití Instrument Index 
Modulu 
Instrument - vytvoreni z Index modulu.avi - vytvoření tagu, resp instrumentu z Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - Browser.avi - představení Instrument Index Modulu a jeho Browser View resp. Browseru 
 
Instrument Modul - presun pole.avi – princip řazení polí v  Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - presun pole.avi – seřazení  komponent v Instrument Index Modulu a jeho browseru podle 
typu instrumentu 
Instrument Modul - zmenseni pole.avi – upravovaní šířky pole v Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - zprava filtrovani.avi  – filtrace komponent v Instrument Index Modulu a jeho browseru, 
nejedná se seřazení 
 
Lines – vytvoreni.avi – vytvoření nové spojnice z Process Data Modulu, včetně vytvoření nového typu 
Lines - vytvoreni noveho typu.avi – vytvoření a nadefinovaní nové spojnice (lines) 
Loop - prejmenovani.avi – postup při změně identifikačního čísla smyčky, včetně změn ve vlastnostech 
instrumentů, do ní náležících 
Loop - vytvoreni.avi - vytvoření nové loop resp. smyčky 
Prirazeni P&ID k LOOP.avi  – dodatečné přiřazení čísla P&ID výkresu do existující smyčky 



 
Proces data - definovani spojnice.avi – nadefinování informací o proudícím médiu do konkrétní spojnice 
Proces data - ze spojnice do ventilu.avi – načtení hodnot ze spojnice, do komponenty na ní umístěné 
 
Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - ventil.avi - použití funkce report pro zobrazení informací o instrumentu, s možností tisku 
Report - vypocet ventilu.avi -  použití funkce report pro zobrazení výpočtových hodnot, s možností tisku 
 
Specifikace - smazani.avi – smazání veškeré specifikace instrumentu, ale zachování instrumentu v procesu 
Specifikace - editace stranky.avi – vytvoření vlastního specifikačního listu a jeho základní editace 
Specifikace - kontrola zmen.avi – možná kontrola změn hodnot specifikačního listu, který byl projektantem 
vytvořen 
Specifikace - smazani formulare.avi – smazání celého formuláře, včetně všech specifikačních listů k němu 
přiřazených 
Specifikace - smazani stranky.avi – smazání specifikačního listu ze seznamu všech specifikací 
Specifikace - vytvoreni nove stranky.avi – vytvoření nového specifikačního listu, který je následně možno 
přiřadit k formuláři 
Specifikace - vytvoreni pro instrument.avi – přiřazení specifikačního listu k ke konkrétnímu instrumentu a 
vyplnění jeho hodnot 
Specifikace – zamena  stranky.avi – záměna specifikačního listu ve formuláři, přidání nového a odebrání 
stávajícího 
Specifikace - zmena pro instrument.avi – princip záměny formuláře a jemu náležící specifikační list 
 
Spusteni SPI.avi – výběr pracovní domény po spuštění SPI 
Vytvoreni P&ID polozky.avi – vytvoření hodnoty P&ID výkresu pro užití ve vlastnostech jiných entit  
 


