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Tvorba dokumentace – SITRONICS centrum 

1. Cíl 
Usnadnit tvorbu jednotné dokumentace SITRONICS centra. 

2. Účel 
Stanovit nezbytná pravidla pro tvorbu dokumentace vytvářenou ve SITRONICS centru využitelnou firmou 
SITRONICS TS.  

3. Terminologie 
Dokument (Document) – soubor ucelených a souvisejících dat nesoucích informaci vytvořenou za 
konkrétním účelem. 
Dokumentace (Documentation) – soubor dokumentů sloužící k popisu, výrobě, provozu, údržbě a dalšímu 
rozvoji předmětu. Např. dokumentace produktu, dokumentace systému. 
Produkt (Product) – samostatně existující výsledek vývoje. Jedná se o zprávy, jednotky, SW atd. 
Verze (Version) – ustálená podoba postupně se vyvíjejícího předmětu. Např. verze dokumentu, verze 
produktu, verze systému. 
Revize (Revision) – činnost přezkoumávající aktuální stav předmětu.  
Uvolnění produktu (Product Release) – akt uvolnění samostatně existujícího výsledku vývoje pro běžné 
použití. 

4. Vývojové projekty 
Vývojový projekt slouží k dosažení požadovaných výsledků k určenému datu a použití přidělených 
prostředků. Pro každý produkt v rámci jednoho projektu existuje tzv. součást projektu, která ho specifikuje 
samostatně. Veškeré formální údaje o projektu jsou stanoveny v zadání vývojového projektu.  

Položka Značení projektů 

Číselná řada projektů F0001 až F9999 – stanovuje správce projektů 
SITRONICS centra 

Označování součástí projektů I, II, III, IV, V atd. – stanovuje správce projektů 
SITRONICS centra 

Souhrnné označení Např. F0001-IV 

5. Dokumentace 
Značení dokumentací se dělí do tří skupin dle předpokládaného výsledku vývojového projektu respektive 
jeho součásti.  

Skupina Značení dokumentace 

Vývoj HW SB xxx xxx - v případě potřeby dodá koordinátor 
skupiny za SITRONICS telecom, a. s. 

Vývoj SW SW 710 001 až SW 710 999 – stanovuje správce 
projektů SITRONICS centra 

Studie, zprávy apod. SV 710 001 až SV 710 999 – stanovuje správce 
projektů SITRONICS centra 
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6. Dokumenty 

6.1. Značení dokumentů 
Značení jednotlivých dokumentů vychází ze značení dokumentace, které jsou součástí. Doplněné je 
záčíslím, kódem typu dokumentu, verzí a kódem jazyka. Dokument může být reprezentován souborem nebo 
složkou. V případě souboru je níže uvedené označení doplněno běžnou koncovkou (*.doc, *.pdf apod.). 

Formát:  SW710aaazzz_ttt_v.v_j 
Legenda:  SW710aaa – označení dokumentace (bez mezer). 

zzz – záčíslí – slouží k rozlišení více dokumentů shodného typu v jedné dokumentaci, 
rozsah hodnot 000 až 099. 
ttt – kód typu dokumentu, možné hodnoty jsou v kapitole Typy dokumentů. 
v.v – označení verze dokumentu, význam viz kapitola Značení verzí. 
j – kód jazyka použitého v dokumentu viz kapitola kódy jazyka. 

Příklad: SW710001001_106_1.2_1.doc – Zpráva verze 1.2 vyhotovená v českém jazyce, druhá 
v dokumentaci SW 710 001 (první by byla SW710001000_106_1.2_1.doc). 

6.2. Kódy jazyka 
Dokument by měl vždy vypracován pouze v jednom jazyce. Dokumentace může, je-li to vhodné, být 
vícejazyčná. Výčet kódů jazyků je uveden v následující tabulce.  

Jazyk Kód 
Čeština 1 
Ruština 2 
Angličtina 3 

6.3. Značení verzí 
Každý dokument musí mít své označení verze. Všechny verze musí být zaneseny do tabulky záznamů o 
změnách. 

Formát:  M.N 
Legenda: M – „Major“ verze - mění se jen při velmi významných a rozsáhlých změnách dokumentu. 

Rozsah: 1 až 99. 
N – „Minor“ verze - mění se při každé změně dokumentu. Rozsah: 1 až 99. 

  Hodnoty se prezentují v desítkové soustavě. 
Příklady: 1.1 (výchozí dokument), 1.12, 12.1, 18.56, atd. 

6.4. Záznamy o změnách 
Formou tabulky obsahující pro každou verzi tyto údaje: 

• Označení verze 
• Popis změny 
• Datum 
• Provedl 

Příklad viz závěr dokumentu. 
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6.5. Identifikace dokumentu 
Každý dokument obsahuje vhodnou formou (hlavička, patička nebo rohové razítko) tyto údaje: 

• Název dokumentu 
• Označení dokumentu (název souboru) 
• Jméno autora 
• Označení verze 
• Datum vydání 
• Číslo stránky a počet stránek (má-li to význam) 

Přiklad viz tento dokument. 

6.6. Typy dokumentů 

Přehled typů dokumentů vývojové dokumentace (HW, SW, FW) 

Kód 
typu  Formát Typ dokumentu Obsah dokumentu Určeno 

pro 1) 
100 doc Zadání Dokument definuje základní vlastnosti, které musí 

předmět vývoje splňovat, aby vyhovoval požadavkům 
zadavatele. 

HW, 
SW, 
FW 

101 doc Základní 
charakteristika 

Dokument, který uvádí stručnou charakteristiku předmětu 
vývoje, jeho určení a jeho hlavní funkce (bodově). 
V případě existence více variant řešení obsahuje jejich 
seznam. 

HW, 
SW, 
FW 

102 doc 
vsd 

Blokové schéma Dokument, který obsahuje grafické znázornění rozhraní, 
struktury a vzájemných vazeb jednotlivých bloků 
předmětu vývoje. 

HW, 
SW, 
FW 

103 složka Návrh DPS Adresář obsahující veškeré datové soubory návrhu desky 
plošných spojů v používaném návrhovém systému tj. 
schéma zapojení, návrh kresby plošných spojů, další 
pomocné soubory a veškeré výstupy generované 
návrhovým systémem pro účely výroby a dalšího 
zpracování. 

HW 

105 doc 
mpp 

Plán Dokument je plánem činností vedoucí k získání předmětu 
vývoje. Obsahuje zejména co kdo, do kdy a s jakými 
náklady vykoná. 

HW, 
SW, 
FW 

106 doc Zpráva Textový dokument informující o stavu činnosti, o 
dosažených výsledcích apod. 

HW, 
SW, 
FW 

107 doc Studie Textový dokument obsahující ucelený návrh řešení. HW, 
SW, 
FW 

108 ppt Prezentace Dokument určený pro prezentaci.  HW, 
SW, 
FW 

110 xls Elektrická rozpiska Detailní rozpiska elektrických součástek s uvedením 
základních parametrů (tolerance, zatížení, speciální 
parametr, pouzdro, typický výrobce). 

HW 

112 složka Použité dokumenty Složka obsahující obecné dokumenty vztahující se 
k předmětu vývoje. Mohou to být katalogové listy 

HW, 
SW, 
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rozhodujících součástek, externí studie a prezentace 
řešení apod. 

FW 

115 doc Podrobný popis Jedná se o podrobný popis předmětu vývoje zachycující 
všechny podstatné principy řešení, tj. použité „know-how“, 
popisující jeho funkční vlastnosti, jeho rozhraní, strukturu 
a vzájemné vazby dílčích částí ve vztahu k blokovému 
schématu (102). Je žádoucí, aby vysvětlení funkčních 
principů bylo doprovázeno ilustračními obrázky. Při 
vysvětlení funkce jednotlivých částí předmětu vývoje je 
vhodné se odvolávat na katalogové listy použitých 
součástí, na použité normy nebo doporučení, případně na 
další existující dokumenty. 

HW, 
SW, 
FW 

116 doc Konektory Popis konektorů; je tvořen obrázkem konektorů  
s rozmístěním signálů na konektorech a tabulkou 
popisující typ a význam jednotlivých signálů. Tento 
dokument se přednostně vypracovává v anglické mutaci. 
Současně se na tomto dokumentu popisuje i umístění 
propojek (jumpers) včetně rozmisťování signálů a tabulka 
(tabulky), popisující význam kombinací nastavování 
propojek. 

HW 

117 doc Rozhraní HW/SW Dokument, který obsahuje popis adresového prostoru 
desky, registrů a jejich jednotlivých bitů formou tabulek. 
Tento popis se zpracovává jak, pro popis rozhraní mezi 
hardwarem a softwarem při řízení desky přes systémovou 
sběrnici, tak pro rozhraní mezi mikropočítačem 
umístěným přímo na desce a ostatními součástkami na 
desce a v dalších obdobných případech. Tento dokument 
se přednostně vypracovává v anglické mutaci. 

HW 

118 doc Příkazy a zprávy Definice a popis příkazů, kterými se daná sestava 
(jednotka) ovládá a zpráv, kterými na ně sestava 
odpovídá. Tento dokument se přednostně vypracovává 
v anglické mutaci. 

SW, 
FW 

119 doc Konfigurační data Popis vlastností FW ve vztahu k HW, na kterém je 
provozován.  

FW 

120 doc Zkušební předpis Dokument obsahuje jednoznačný popis nastavení, 
měření a testování všech variant předmětu vývoje.  

HW, 
SW, 
FW 

121 doc Zkušební protokol Dokument obsahuje výsledky provedených měření a 
testování na předmětu vývoje. Uváděny jsou naměřené 
hodnoty, průběhy signálů a dosažené výsledky testů vždy 
minimálně v rozsahu požadovaném zkušebním 
předpisem (120). 
Je nutné uvádět použité měřící přístroje a podmínky 
zkoušení. 

HW, 
SW, 
FW 

130 doc Návrh revize Obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých zjištěných 
problémů a chyb včetně návrhu jejich řešení. 

HW, 
SW, 
FW 

140 složka Mechanický projekt Adresář, který obsahuje kompletní datovou strukturu 
projektu modelu vyšší mechanické sestavy vytvořené 
s použitím strojírenského CAD systému a od kterého se 
pak odvozují konkrétní finální výkresy sestavy a jejích 
podsestav a dílů. 

HW 
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145 složka Zdrojový kód Složka obsahující všechny soubory vytvořené za účelem 
překladu a sestavení SW nebo FW. 

SW, 
FW 

146 složka Zdrojový kód 
algoritmu 

Složka obsahuje zdrojový kód jádra algoritmu, který 
umožňuje jeho samostatné ladění a testování. 

SW, 
FW 

150 složka Výstupní soubory Složka obsahuje soubory sloužící k použití výsledného 
SW nebo FW. 

SW, 
FW 

162 doc Chybové kódy Dokument obsahující seznam chybových kódů 
generovaných jednotlivými funkcemi a objekty nad daným 
hardware. 

HW, 
SW, 
FW 

165 Složka  Ověřovací program Adresář obsahující projekt pro kompilaci ověřovacího 
programu. Tento program se zpravidla používá pro 
prvotní komunikaci s hardwarem jednotlivých desek 
plošných spojů při ověřování jejich funkčnosti. Výkonný 
program, který je výsledkem sestavení projektu se 
nearchivuje. 

SW, 
FW  
 

170 Složka Návrh PLD Složka obsahující všechny soubory vytvořené za účelem 
návrhu programu PLD (GAL, CPLD, FPGA apod.). 

HW 

175 Složka Program PLD Složka obsahuje soubory sloužící k naprogramování PLD 
(GAL, CPLD, FPGA apod.). 

HW 

180 _ Nestandardizovaný 
dokument  

Typ dokumentu, pro který není stanoven kód.   HW, 
SW, 
FW 

190 Složka Identifikační údaje Složka obsahuje všechny soubory vytvořené za účelem 
identifikace HW, SW nebo FW určené pro předmět 
vývoje. 

HW, 
SW, 
FW 

900 doc Titulní list Seznam všech dokumentů dokumentace včetně jejich 
revizí, data vzniku a původu. 

HW, 
SW, 
FW 

1) – Předpokládané použití. 

7. Záznam o změnách 
Verze Popis změny Datum Provedl 

1. První vydání 6.3.2006 M. Štěrba 
2. Přejmenování STROM za SITRONICS 1.4.2007 J. Hájek 
    

 


