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1 Začíname 

 V oblasti syntézy a rozpoznávania plynulej reči existuje mnoho veľmi hodnotných publikácií, 
ktoré porovnávajú a hodnotia rôzne modely syntézy a analýzy hlasu. Cieľom tejto knihy preto nie je 
všeobecné hodnotenie spomínanej problematiky. Táto publikácia by mala čitateľovi zhrnúť a vysvetliť 
jeden z teoretických postupov, na základe ktorého je možné naprogramovať hlasový syntetizér. 

 Veľkou prioritou je pritom vložiť čitateľovi do rúk predprogramované kódy, na základe 
ktorých bude môcť už v prvej kapitole naprogramovať svoj syntetizér. 

 Aby mohla byť táto požiadavka splnená, kniha obsahuje DVD nielen s programovými kódmi, 
ale aj so všetkými potrebnými dátami, ako sú napr.: 

 
 - databázy dvoch hlasov, 
 - databáza zvukov, 
 - štvorstupňový prístupový indexový súbor, 
 - definičná databáza výnimiek slovenskej gramatiky, 
 - databáza anglicko-slovenského slovníka, 
 - databáza výslovnosti cudzích výrazov, 
 - načítané hlasové vzorky v súbore WAV. 
 
 Pri prvom niekoľkoriadkovom programe, ktorý povie "Ahoj svet", však čitateľ nebude vedieť 

o vyššie uvedených štruktúrach nič. Postupné vnikanie do teórie a porozumenie procesu syntézy sa 
bude diať až pri čítaní ďalších kapitol. Hlbšie porozumenie teórie potom čitateľovi umožní korektnú 
úpravu zdrojových kódov, na základe ktorej si bude môcť svoj syntetizér prispôsobovať svojim 
osobným potrebám. 

 

 

Obrázok 1 - Laboratórium použité pri vývoji softvéru ROWS 
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 Jedna z kapitol tejto publikácie opisuje prácu syntetizéra pre nevidiacich, ktorý pracuje ako 
ozvučený ovládač klávesnice pod operačným systémom LINUX. Šikovný čitateľ môže neskôr 
modifikovať tento ovládač a prispôsobiť ho na potreby konkrétnych zrakovo hendikepovaných 
používateľov PC. 

 Aby mohli byť s ľahkosťou naplnené ciele, zhrnuté v tomto úvode, v teórii sa nebudeme 
odvolávať len na použitú literatúru. Príklady a vysvetlenia budú použité z predprogramovaných 
zdrojových kódov syntetizéra na DVD, s konkrétnym označením mena súboru, kde sa spomínaná 
technológia používa.  

1.1 Požiadavky na systém a inštalácia 

 Predprogramovaný syntetizér GOBLIN vyžaduje minimálne 2 GB RAM a jedno procesorové 
jadro s frekvenciou 1 GHz. Bol testovaný pod operačným systémom GENTOO LINUX 2010 
a DEBIAN LINUX 6.0 v 32 a 64 bitových verziách. 

 Zdrojové kódy sú napísané vo Free Pascale 2.x a boli kompilované v 32 a 64 bitovej verzii 
tohto kompilátora. Všetky príklady zdrojových kódov budú uvádzané vo Free Pascale, pričom je na 
DVD k dispozícii konvertor PtoC na konverziu do jazyka C. 

 V pracovnej stanici musí byť nainštalované pod operačným systémom LINUX programové 
rozhranie ALSA s celým vývojovým balíkom. Druhou dôležitou zložkou je programové rozhranie OSS. 

 V editore dokumentov sa používa kontroler hláskovania aspell. Aby editor pracoval korektne, 
musí byť v operačnom systéme aspell nainštalovaný. 

 Kompilátor potrebný na vývoj je Free Pascal, ktorý používa linker GCC na zostavenie 
vykonateľného programu. 

 Kompilátor je dodaný aj na DVD v 32 a 64 bitovej verzii v adresári /targz. Ku kompilátoru je 
potrebné nainštalovať knižnicu ALSA pre Free Pascal, ktorá sa nachádza tiež na DVD. 

 V systéme LINUX sa používajú vývojové balíčky knižníc LIBC, ALSA2, OSS a pod. 
 Z DVD je potrebné prekopírovať do domovského adresára celý strom rows. Skompilované 

programy je potrebné ukladať do adresára: 
 
 ~/rows/bin, 
 
pracovný adresár bude: 
 
 ~/rows/out. 
 
V adresári ~/rows/sh sa nachádzajú skripty prj, prg, prjg a gobrst. Ak sa v pracovnom 

adresári: 
 
 ~/rows/out 
 
rozbehne skript: 
 
 ../sh/prj, 
 
prekompilujú sa všetky programové moduly, používané v programoch opisovaných v tejto 

publikácii. Skript: 
 
 ../sh/prg 
 
skompiluje všetky vykonateľné programy a uloží ich do adresára: 
 
 ~/rows/bin. 
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Aby mohli byť skripty prj, prg, prjg a gobrst vykonané, je potrebné nastaviť im atribút 
vykonateľných súborov. Atribút nastavíme v adresári: 

 
 ~/rows/sh 
 
príkazom: 
 
 chmod a+x *. 
 
Kompilátor Pascalu sa volá v pracovnom adresári: 
 
 ~/rows/out 
 
príkazom: 
 
 fpc meno. 
 
Tento príkaz prekompiluje zdrojový kód uložený v súbore meno.pp. Ak je zdrojový kód 

programovým modulom, vykonateľný program sa nevytvorí. Ak je tento kód programom, vytvorí sa 
vykonateľný program meno, ktorý je možné rozbehnúť príkazom: 

 
 ./meno. 
 
Kompilácia a vykonávanie programov boli opísané v zmysle práce so SHELLOM BASH. 

Podrobné  informácie o inštalácii a obsluhe systému ROWS sa nachádzajú v textovom súbore 
~/rows/txt/pomoc.txt. 

Je však možné použiť aj graficky orientované prostredia, pričom je ale potrebné uvedomiť si, že 
programy opisované v tejto publikácii pracujú v textovom režime na textových konzolách. 

 Pre prácu výlučne len s programovými prostriedkami systému ROWS dodaného na DVD je 
potrebné prekompilovať projekt pomocou dávok prj a prg. Po úspešnej kompilácii je k dispozícii editor 
~/rows/bin/le a editor s kompilátorom ~/rows/bin/pc. LE aj PC používajú sieťovú verziu syntetizéra 
GOBLIN, preto je na začiatku práce potrebné používať ich bez spolupráce so syntetizérom. Prevádzka 
LE a PC bez syntetizéra sa zapína / vypína príkazmi: 

 
 ~/rows/bin/goboff / ~/rows/bin/gobon. 
  
Aby prostredie PC malo prístup ku kompilátoru, je 

potrebné korektne nastaviť cestu v súbore: 
 
 ~/rows/dat/config.hpc. 
 
Cesta ku kompilátoru sa v tomto textovom súbore 

nachádza na ôsmom riadku. Po úspešnej konfigurácii je možné 
použiť príkaz v pracovnom adresári: 

 
 ../bin/pc meno. 
 
Tento príkaz bude editovať a kompilovať súbor 

meno.pp. Vykonateľný program sa uloží v aktuálnom adresári 
a môže byť volaný príkazom: 

 ./meno. 
 
 Systém ROWS môže softvérovo prispôsobiť počítač 

tak, aby bola z neho kompenzačná pomôcka pre nevidiacich. 

 

 

Obrázok 2 - Notebook s vývojovým 
prostredím hlasového editora 
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V súčasnosti je však väčšina notebookov vybavená takým čipom klávesnice, ktorý nedovoľuje súčasné 
stláčanie väčšieho počtu klávesov. Takéto notebooky nie je potom možné softvérovo prispôsobiť na 
prevádzku v bodovom písme pre nevidiacich. 

 Testovaní výrobcovia LENOVO a DELL majú na obsluhu klávesnice použitý čip, ktorý 
povoľuje dostatočný počet súčasne stlačených klávesov - bodov písma pre nevidiacich. 

 Výrobca HP plánuje v ďalších sériách notebookov zaradiť do nastavení BIOSu možnosť 
stlačenia viacerých klávesov, aby tak bola umožnená inštalácia kompenzačného softvéru pre 
nevidiacich. 

1.2 Orientácia na DVD 

 Na DVD nosiči sa nachádza päť adresárov: 
 
1. targz - obsahuje pomocné balíky napr. PtoC, 
2. inc - obsahuje súbory .INC, 
3. pas - obsahuje všetky zdrojové kódy, 
4. nnd - obsahuje všetky definície neurónových sietí, 
5. rows - strom programového systému. 
 
 Adresár ~/rows/out je pracovný, musí obsahovať všetky súbory .INC a všetky zdrojové kódy 

.PP. 
 Adresár ~/rows/wav obsahuje originály nahrávok hlasových vzoriek a navigačných zvukov 

pre nevidiacich. 
 Adresár ~/rows/hcp obsahuje predprogramované postupy pre programovateľný pomocný 

kalkulátor. 
 Adresár ~/rows/dat obsahuje slovník anglicko-slovenský, slovník pre kontroler hláskovania, 

slovník výslovnosti cudzích výrazov, slovník gramatických výnimiek slovenského jazyka a ďalšie 
dátové súbory pre syntetizér GOBLIN a neurónové laboratórium. 

 Adresár ~/rows/ngs obsahuje dáta a zdrojové definície neurónových sietí pre neurónové 
laboratórium s genetickým algoritmom OZIRIS - NLGA. 

 Adresár ~/rows/sh obsahuje skripty projektu kompilácie syntetizéra GOBLIN a neurónového 
systému OZIRIS. 

 Adresáre ~/rows/wrk a ~/rows/tmp sú pomocné pracovné adresáre. 
 
 V adresári ~/rows/voc sa nachádzajú dôležité indexové, zvukové a hlasové súbory. 
 Súbor luba.hvs je hlasový font pre jadro syntézy fonémov. 
 Súbor goblin.hid je hlavný index na všetky zvukové dáta. 
 Súbor snd.hvf je font navigačných zvukov pre nevidiacich. 
 Pozor! Pokiaľ nie je vytvorený hlasový font, index goblin.hid pracuje so súbormi .WAV 

z adresára ~/rows/wav. Preto je potrebné, aby boli v tomto adresári uložené všetky súbory dodávané na 
DVD.  

1.3 Ahoj svet! 

 Prichádza čas, keď čitateľ môže potešiť svojho programátorského ducha napísaním 
jednoduchého programu, ktorý vydá zvuk podobný gongu, súhlasne pritaká, povie "ahoj svet" 
a nakoniec svojmu tvorcovi zatlieska. Program sa na DVD nachádza v súbore ahoj.pp. 

Algoritmus 1.3-1 - Ahoj svet (ahoj.pp) 

   a) 3 -  4, Inicializácia 
   b) 5 -  8, Práca so zvukom 
   c) 9 - 10, Ukončenie 
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 1 program ahoj; 
 2 uses gobclitypes,goblin; 
        {Používame typy a funkcie syntetizéra GOBLIN.} 
 3 begin 
 4    inigoblin; {Inicializácia} 
 5    gobspk(n_pim,rswt); 
            {Zvuk podobný gongu} 
 6    gobspk(n_s1,rswt); 
            {Súhlasný zvuk} 
 7    gobspk('ahoj svet',ph_talk,rswt); 
            {Syntéza fonémov text to speech} 
 8    gobspk(n_taptap,rswt); 
            {Potlesk na záver} 
 9    stpgoblin {Záverečné upratovanie} 
10 end. 

 
 Čitateľ si môže naprogramovať rôzne typy navigačných zvukov. Konštanty, ktoré sa začínajú 

znakmi "n_" špecifikujú daný zvuk a sú definované v súbore gobclitypes.pp. 
 Podobne je možné zmeniť text "ahoj svet" na nejaký iný, ktorý môže obsahovať diakritiku, 

interpunkčné znamienka a programové znaky. Diakritika sa vyžaduje v kódovaní UTF8. 
 Posledným parametrom funkcie GOBSPK je parameter RSWT. Tento parameter vyjadruje, 

že sa predchádzajúci zvuk resetuje a potom sa čaká, kým ten aktuálny zvuk nedoznie. Až po jeho 
ukončení bude program vykonávať ďalšie príkazy. Je možné použiť napr. RSNOWT, vtedy bude zvuk 
generovaný na pozadí behu programu. 

 Ak sa použije parameter NORSNOWT zvuk sa vloží do radu zvukov vykonávaných na pozadí 
behu programu. Pripomínam, že z hľadiska syntetizéra GOBLIN je aj slovenská veta zvukom, ktorý sa 
do radu zvukov uloží v textovom formáte. Text to speech sa vykoná až vtedy, keď daný zvuk príde na 
rad. 

 Funkcie GOBSPK, INIGOBLIN a STPGOBLIN sú definované v súbore goblin.pp, ktorý je 
hlavným programovým rozhraním syntetizéra GOBLIN.  

1.4 Prehľad v obsahu knihy 

 V tejto publikácii sa nachádza z hľadiska obsahu niekoľko typov kapitol. Prvá kapitola je 
rýchlokurzom do používania syntetizéra GOBLIN a je návodom na konfiguráciu pracovnej stanice tak, 
aby bol na nej vykonávateľný systém ROWS, dodaný na DVD. 

 Kapitoly dva a tri sú teoretickým prehľadom dátových štruktúr a konečných automatov, ktoré 
sú použité v systéme ROWS pri syntéze, neurónových sieťach a spracovaní textových dát. Teória je 
vysvetľovaná pomocou príkladov zo systému ROWS: 

 
 - práca s hardvérom, 
 - cesta zvukových dát cez tri stupne vyrovnávacích pamätí, 
 - zásobník hlasitostí, 
 - pamäťový rad zvukových udalostí, 
 - prekladač definície melódie na postupnosť tónov. 
 
 Kapitoly štyri a päť opisujú teóriu spracovania zvuku, analýzy a syntézy hlasu, ktorá sa 

používa v jadrách syntetizéra GOBLIN. 
 Kapitola šesť opisuje praktickú aplikáciu použitej teórie v zaujímavom programe GOBTLK - 

načítavač informácií z displeja s ozvučeným ovládačom na klávesnicu. Tento program nevidiacemu 
človeku umožní prácu s PC. 

 Kapitola sedem opisuje programové rozhranie syntetizéra GOBLIN. Zároveň ponúka možnosť 
naprogramovania syntetizéra formou sieťového socketu, v rámci ktorého bude syntetizér fungovať ako 
sieťový server. 
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 Kapitoly osem a deväť opisujú teóriu použitú pri vývoji modulu s neurónovou sieťou a klonom 
genetického algoritmu OZIRIS. 

 Kapitola desať opisuje programové rozhranie neurónového modulu a prácu s vývojovými 
prostrediami, ktoré sa v systéme ROWS používajú pri návrhu topológie neurónových sietí a pri návrhu 
hlasovej databázy. Zároveň sú v tejto kapitole ukázané niektoré praktické aplikácie pre nevidiacich 
používateľov PC, v ktorých sa využíva teória opisovaná v tejto publikácii. 

 Jedenásta kapitola je zoznamom použitej odbornej literatúry. 
 Táto publikácia je písaná takým spôsobom, ktorý pri čítaní umožňuje vynechanie kapitol dva 

až päť a osem až deväť, ktoré opisujú teóriu. Čitateľ sa môže začať zaoberať syntézou prakticky ako 
programátor a začať čítať kapitoly šesť, sedem a desať. 

 Ak ale čitateľ venuje dostatok času teórii, praktická časť tejto knihy sa mu otvorí v úplne inom 
rozmere, v ktorom bude schopný robiť výrazné a zaujímavé zmeny v jadrách syntetizéra GOBLIN. 
Potom bude môcť povedať: "Naprogramoval som si svoj syntetizér".  

1.5 Použité konvencie 

 V ďalších kapitolách sú použité niektoré výrazy a skratky bez vysvetlenia ich významu. 
Napriek tomu, že ich význam vyplýva z kontextu, v ktorom sú použité, uvádzame krátky prehľad s ich 
opisom. 

 Text to speech - konverzia textovej informácie na umelo produkovanú ľudskú reč. 
 PCM - pulzná kódová modulácia - celočíselná postupnosť hodnôt, ktorá reprezentuje priebeh 

zvukovej krivky. 
 FV - vzorkovacia frekvencia - vyjadruje počet celočíselných hodnôt PCM za jednu sekundu. 
 Krátkodobá charakteristika zvuku - matematická charakteristika malého segmentu postupnosti 

PCM, zväčša 10-30 ms. 
 HW a SW - skratky pre hardvér a softvér. 
 IOCTL - volanie služby jadra operačného systému LINUX. 
 DFT - diskrétna Fourierova transformácia - algoritmus používaný pri spektrálnom spracovaní 

zvuku. 
 IDFT - inverzná diskrétna Fourierova transformácia. 
 FFT - rýchla Fourierova transformácia - algoritmus používaný pri spektrálnom spracovaní 

zvuku. 
 IFFT - inverzná rýchla Fourierova transformácia. 
 Autorepeat - funkcia klávesnice - automatické opakovanie znaku pri stlačenom klávese. 
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2 Spracovanie zvukových dát 

 Dátové štruktúry opisované v tejto kapitole sa v systéme ROWS používajú na spracovanie 
troch typov údajov: 

 
 - texty, 
 - zvukové dáta, 
 - zložitejšie dátové typy. 
 
 Spracovanie textov sa vyžaduje pri editácii dokumentov alebo zdrojových kódov, pri práci 

s definičnými jazykmi a jazykmi dátových rozhraní, tiež pri používaní databáz slovníkov. 
 Zvukové dáta sú spracované prevažne vo forme pulznej kódovej modulácie [1,2,3], ktorá je 

náročná na pamäťový priestor. Preto vyžaduje použitie takých dátových štruktúr, ktoré šetria priestor 
v pamäti RAM. 

 Zložitejšie dátové typy sú napr. záznamy zvukov na pozadí behu programu (viď 1.3) alebo 
záznamy reprezentujúce niektoré zložky neurónových štruktúr.  

 

 

Obrázok 3 - USB zvukové zariadenie s analógovou mixážnou zložkou 

2.1 Vyrovnávacie pamäte - odovzdávanie dát zvukovému zariadeniu 

 Pri obsluhe hardvéru zvukových zariadení dochádza k časovému konfliktu dvoch procesov. 
 Jeden z týchto procesov je vykonávaný pomocou hardvérového zariadenia DMA kanálu. 

Realizuje plynulé odovzdávanie dát z pamäte RAM do zvukového zariadenia. Tento plynulý tok 
zvukových dát človek vníma sluchom ako neprerušovaný, spojitý zvuk. 

 Druhý proces vykonáva jadro mikroprocesora, preto ide o prerušovaný avšak veľmi rýchly 
proces, ktorý realizuje prípravu zvukových dát v pamäti RAM. 

 Tieto dva procesy sú asynchrónne, preto vyžadujú pri vzájomnom odovzdávaní dát pomocnú 
dátovú štruktúru uloženú v pamäti RAM. Nazývame ju vyrovnávacia pamäť. Táto pamäť má cyklický 
charakter - vyžaduje dva ukazovatele začiatku a konca dát. 
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 Ukazovateľ začiatku používa v našom prípade DMA kanál na čítanie dát z pamäte RAM. 
 Ukazovateľ konca používa jadro mikroprocesora na dopĺňanie dát do vyrovnávacej pamäte. 
 Prácu s hardvérom zvukového zariadenia realizuje pre syntetizér GOBLIN programové 

rozhranie ALSA. Služby tohoto rozhrania sú volané v programovom module, ktorého zdrojový kód je 
uložený v súbore alsa.pp. 

 V nasledujúcich podkapitolách bude vysvetlené odovzdávanie zvukových dát medzi dvomi 
vyššie uvedenými asynchrónnymi procesmi, ktoré je naprogramované v module alsa.pp.  

2.1.1 Čítanie z vyrovnávacej pamäte - proces DMA kanálu 

 Pri inicializácii procesu DMA kanálu sa vyžaduje nastavenie štyroch dôležitých údajov: 
 
 1. adresa vyrovnávacej pamäte, 
 2. veľkosť vyrovnávacej pamäte, 
 3. deliteľ veľkosti vyrovnávacej pamäte, 
 4. adresa funkcie CallBack. 
 
 Adresa vyrovnávacej pamäte a jej veľkosť sú prirodzenými údajmi, ktoré DMA kanálu 

lokalizujú zdroj dát. 
 Deliteľ veľkosti vyrovnávacej pamäte je také celé číslo, ktoré delí veľkosť pamäte bez zvyšku. 

Na túto požiadavku je potrebné prihliadať pri návrhu veľkosti vyrovnávacej pamäte. Je výhodné 
stanoviť veľkosť v mocninách dvojky. 

 Predpokladajme, že je veľkosť = 1024 a deliteľ = 2. Keď DMA kanál načíta 1024/2=512 
bajtov, vyvolá hardvérové prerušenie s adresou funkcie CallBack. 

 Pri zavolaní funkcie CallBack je teda zaručené, že bola prečítaná prvá polovica vyrovnávacej 
pamäte, ktorá sa teda môže doplniť novými zvukovými dátami. Doplnenie týchto dát vykoná 
programový kód v tele funkcie CallBack. 

 Pri zrušení procesu prehrávania zvukových dát, DMA kanál ešte dokončí odovzdávanie 
1024/2=512 bajtov dát. Po vykonaní funkcie zrušenia teda ešte nejaký čas zvuk znie. Veľkosť 
vyrovnávacej pamäte musí byť preto navrhovaná tak, aby prehrávaný zvuk znel už len niekoľko 
milisekúnd, čo sa poslucháčovi javí ako momentálne ukončenie. 

 Ďalej je uvedený príklad nastavenia parametrov DMA pomocou služieb programového 
rozhrania ALSA. V príklade bude uvedený celý inicializačný proces zvukového zariadenia. 

Algoritmus 2.1.1-1 - Inicializácia zvukového zariadenia (alsa.pp) 

    a)  18 -  24, Inicializácia premenných 
    b)  25 -  33, Otvorenie PCM zariadenia 
 
    c)  34 -  40, Inicializácia štruktúry HW parametrov PCM 
    d)  41 -  48, Nastavenie typu uloženia vzoriek PCM 
    e)  49 -  56, Nastavenie vnútorného formátu vzoriek PCM 
    f)  57 -  63, Nastavenie vzorkovacej frekvencie 
    g)  64 -  71, Nastavenie prevádzky stereo/mono 
    h)  72 -  79, Nastavenie deliteľa vyrovnávacej pamäte DMA 
    i)  80 -  88, Nastavenie veľkosti vyrovnávacej pamäte DMA 
    j)  89 -  96, Vloženie HW parametrov do PCM zariadenia 
 
    k)  97 - 104, Inicializácia štruktúry SW parametrov PCM 
    l) 105 - 112, Nastaví štartovací prah pre iterácie DMA 
    m) 113 - 120, Nastaví opakovanie zápisu do PCM zariadenia 
    n) 121 - 128, Vloženie SW parametrov do jadra ALSA 
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    o) 129 - 135, Inicializácia DMA volania CallBack 
    p) 136 - 159, Inicializácia vyrovnávacej pamäte DMA 
    q) 160 - 176, Rozbehnutie procesu DMA 
 

  1 function sndopn(hwr, {Index zvukového hardvéru} 
  2                 dev, {Index zariadenia v rámci daného 
                         hardvéru} 
  3                 rate, {Nastavuje sa vzorkovacia frekvencia 
                          viď kapitolu 4} 
  4                 channels {Nastavuje sa počet kanálov 
                             stereo=2, mono=1} 
  5                    :dword; 
  6                 var rr {Odovzdanie chyby rozhrania ALSA} 
  7                    :longint 
  8                    ):dword; 
                       {Odovzdanie chyby pri inicializácii} 
  9 type datap=^datat; {Pomocný pamäťový priestor používaný na 
                       inicializáciu vyrovnávacej pamäte nulami 
                       (tichom)} 
 10      datat=array[0..maxbf-1] of integer; 
 11 var data:datap; {Ukazovateľ na pomocnú pamäť} 
 12     stream:snd_pcm_stream_t=SND_PCM_STREAM_PLAYBACK; 
           {Nastavuje sa prehrávanie, nie nahrávanie.} 
 13     hwparams:psnd_pcm_hw_params_t; 
           {Štruktúra s parametrami pre hardvér} 
 14     swparams:psnd_pcm_sw_params_t; 
           {Štruktura s parametrami pre softvérové rozhranie} 
 15     pcm_name:pchar; {Reťazec s menom zariadenia} 
 16     buffersize,i:dword; {Pomocné premenné} 
 17     hwrstr,devstr:string; {Pomocné reťazce} 
 18 begin 
 19    sndopn:=0; 
 20    periodsize:=setbufsize(rate*channels); 
          {Automatický výpočet veľkosti vyrovnávacej pamäte 
          vzhľadom na vzorkovaciu frekvenciu a počet kanálov} 
 21    lrbg:=0;lred:=0;lrlv:=0; 
          {Inicializácia globálnych premenných. Tieto premenné 
          sa používajú pri práci s vyrovnávacou pamäťou druhého 
          stupňa. Vyrovnávacia pamäť DMA je príliš malá, pri 
          zložitých operáciách syntetizéra nastávajú výpadky 
          dát. Preto je potrebné zaviesť trojstupňový systém 
          vyrovnávacích pamätí: 
             1. DMA, 
             2. pripravené dáta, 
             3. príprava dát. 
          V druhom stupni nastáva mixáž zvukových dát z 
          viacerých zdrojov.} 
 22    str(hwr:1,hwrstr); 
 23    str(dev:1,devstr); 
 24    pcm_name:=newpchar('plughw:'+hwrstr+','+devstr); 
          {Bol vygenerovaný reťazec s menom zariadenia.} 
 25    snd_pcm_hw_params_malloc(@hwparams); 
          {Alokuje na zásobníku štruktúru snd_pcm_hw_params_t. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 26    rr:=snd_pcm_open(@handler,pcm_name,stream,0); 
          {Otvorí PCM zariadenie. Posledný parameter tejto 
          funkcie je mód. Ak je mód=0, ide o štandardný mód. 
          Ďalšie možnosti sú SND_PCM_NONBLOCK a SND_PCM_ASYNC. 
          Ak je zvolené SND_PCM_NONBLOCK, read/write prístup do 
          PCM zariadenia bude realizovaný bezodkladne. Ak je 
          zvolené SND_PCM_ASYNC, SIGIO bude generovaný vždy po 
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          ukončení periódy. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 27    dispose(pcm_name); 
 28    if rr<0 then 
 29    begin 
 30       sndopn:=1; 
 31       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
             {Uvolnenie pamäte pri chybe} 
 32       exit 
 33    end; 
 34    rr:=snd_pcm_hw_params_any(handler,hwparams); 
          {Inicializácia hwparams s plným konfiguračným 
          priestorom. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 35    if rr<0 then 
 36    begin 
 37       sndopn:=2; 
 38       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 39       exit 
 40    end; 
 41    rr:=snd_pcm_hw_params_set_access(handler,hwparams, 
 42        SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED); 
          {Zvolí typ prístupu. Môže byť buď 
          SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED, alebo 
          SND_PCM_ACCESS_RW_NONINTERLEAVED. Ide o prístupové 
          typy pre mapovanie pamäte AD/DA prevodníkom. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 43    if rr<0 then 
 44    begin 
 45       sndopn:=3; 
 46       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 47       exit 
 48    end; 
 49    rr:=snd_pcm_hw_params_set_format(handler,hwparams, 
 50        SND_PCM_FORMAT_S16_LE); 
          {Voľba formátu samplov. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 51    if rr<0 then 
 52    begin 
 53       sndopn:=4; 
 54       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 55       exit 
 56    end; 
 57    rr:=snd_pcm_hw_params_set_rate(handler,hwparams,rate,0); 
          {Voľba vzorkovacej frekvencie. Ak zvolená frekvencia 
          nie je podporovaná hardvérom, je potrebné zvoliť 
          nižšiu frekvenciu. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 58    if rr<0 then 
 59    begin 
 60       sndopn:=5; 
 61       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 62       exit 
 63    end; 
 64    rr:=snd_pcm_hw_params_set_channels(handler,hwparams, 
 65        channels); 
          {Voľba stereo alebo mono. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 66    if rr<0 then 
 67    begin 
 68       sndopn:=6; 
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 69       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 70       exit 
 71    end; 
 72    rr:=snd_pcm_hw_params_set_periods(handler,hwparams, 
 73        periods,0); 
          {Voľba počtu periód. Jedná sa o zadanie deliteľa, 
          ktorým sa bude deliť veľkosť vyrovnávacej pamäte. V 
          module alsa.pp je tento deliteľ trvale nastavený na 
          hodnotu 2. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 74    if rr<0 then 
 75    begin 
 76       sndopn:=7; 
 77       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 78       exit 
 79    end; 
 80    buffersize:=(periodsize*periods)>>2; 
          {Veľkosť vyrovnávacej pamäte je zadaná v tzv. 
          rámcoch. Jeden rámec v tomto prípade obsahuje dve 
          vzorky, teda štyri bajty.} 
 81    rr:=snd_pcm_hw_params_set_buffer_size(handler,hwparams, 
 82        buffersize); 
          {Voľba veľkosti buffera. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 83    if rr<0 then 
 84    begin 
 85       sndopn:=8; 
 86       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 87       exit 
 88    end; 
 89    rr:=snd_pcm_hw_params(handler,hwparams); 
          {Vloženie HW parametrov do PCM zariadenia a príprava 
          zariadenia. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 90    if rr<0 then 
 91    begin 
 92       sndopn:=9; 
 93       snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
 94       exit 
 95    end; 
 96    snd_pcm_hw_params_free(hwparams); 
          {Pomocná štruktúra odstránená zo zásobníka. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 97    snd_pcm_sw_params_malloc(@swparams); 
          {Alokuje na zásobníku štruktúru softvérových 
          parametrov. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 98    rr:=snd_pcm_sw_params_current(handler,swparams); 
          {V štruktúre softvérových parametrov nastaví aktuálne 
          hodnoty. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
 99    if rr<0 then 
100    begin 
101       sndopn:=10; 
102       snd_pcm_sw_params_free(swparams); 
             {Odstráni zo zásobníka pomocnú štruktúru.} 
103       exit 
104    end; 
105    rr:=snd_pcm_sw_params_set_start_threshold(handler,swparams, 
106        (periodsize*periods)>>2); 
          {Nastaví štartovací prah na rozbehnutie prehrávania pri 
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          plnej vyrovnávacej pamäti. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
107    if rr<0 then 
108    begin 
109       sndopn:=11; 
110       snd_pcm_sw_params_free(swparams); 
111       exit 
112    end; 
113    rr:=snd_pcm_sw_params_set_avail_min(handler,swparams, 
114        periodsize>>2); 
          {Nastaví opakovanie zápisu do PCM zariadenia pri 
          doplnení periódy dát. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
115    if rr<0 then 
116    begin 
117       sndopn:=12; 
118       snd_pcm_sw_params_free(swparams); 
119       exit 
120    end; 
121    rr:=snd_pcm_sw_params(handler,swparams); 
          {Vloží softvérové parametre do jadra programového 
          rozhrania ALSA. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
122    if rr<0 then 
123    begin 
124       sndopn:=13; 
125       snd_pcm_sw_params_free(swparams); 
126       exit 
127    end; 
128    snd_pcm_sw_params_free(swparams); 
          {Odstráni zo zásobníka pomocnú štruktúru. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
129    rr:=snd_async_add_pcm_handler(@callbackptr,handler, 
130        @callback,nil); 
          {Inicializácia volania CallBack. Do obsluhujúcej 
          rutiny hardvérového prerušenia IRQ sa priradí volanie 
          nášho programového kódu na adrese CallBack. Ide o 
          procedúru CallBack, ktorej kód bude ukázaný v 
          algoritme 2.1.1-2. 
          Služba programového rozhrania ALSA} 
131    if rr<0 then 
132    begin 
133       sndopn:=14; 
134       exit 
135    end; 
136    new(data); 
137    i:=0; 
138    while i<maxbf do 
139    begin 
140       data^[i]:=0; 
141       inc(i) 
142    end; 
          {Do pomocnej pamäte boli priradené nuly - z hľadiska 
          prehrávania zvuku ticho. Tieto dáta sa prekopírujú do 
          vyrovnávacej pamäte, aby pri rozbehnutí DMA procesu 
          nedošlo na začiatku ku generovaniu praskavých 
          zvukov.} 
143    rr:=snd_pcm_writei(handler,data,periodsize>>2); 
          {Inicializácia prvej polovice vyrovnávacej pamäte 
          nulami - tichom. Vyrovnávacia pamäť bola predtým 
          deliteľom rozdelená na dve časti - periódy. 
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          Služba programového rozhrania ALSA} 
144    if rr<0 then 
145    begin 
146       sndopn:=17; 
147       dispose(data); 
148       exit 
149    end 
150    else 
151    begin 
152       rr:=snd_pcm_writei(handler,data,periodsize>>2); 
             {Inicializácia druhej polovice vyrovnávacej pamäte 
             nulami - tichom. 
             Služba programového rozhrania ALSA} 
153       dispose(data); 
154       if rr<0 then 
155       begin 
156          sndopn:=17; 
157          exit 
158       end 
159    end; 
          {Na tomto mieste sú už korektne nastavené všetky 
          hardvérové a softvérové parametre a vyrovnávacia 
          pamäť už bola inicializovaná nulami - tichom. 
          Môžeme teda rozbehnúť DMA proces, na základe čoho 
          zvukové zariadenie začne generovať zvuk, v našom 
          prípade ticho.} 
160    if snd_pcm_state(handler)=SND_PCM_STATE_PREPARED then 
161    begin 
162       rr:=snd_pcm_start(handler); 
163       if rr<0 then 
164       begin 
165          sndopn:=15; 
166          exit 
167       end 
168    end 
169    else 
170    if snd_pcm_state(handler)<>SND_PCM_STATE_RUNNING then 
171    begin 
172       sndopn:=16; 
173       rr:=0; 
174       exit 
175    end 
          {Proces DMA bol rozbehnutý. Po tomto inicializačnom 
          algoritme sa už nebudú prestavovať parametre DMA 
          procesu. Do vyrovnávacej pamäte sa už budú len 
          softvérovo vkladať dáta ticha = stop alebo 
          dáta zvuku = prehrávanie.} 
176 end; 

 
 V príklade algoritmu inicializácie zvukového zariadenia je nastavovanie parametrov 

vyrovnávacej pamäte jednou z najdôležitejších úloh (viď riadky: 9-11, 20-21, 72-88, 105-112, 136-
159). 

 Vyrovnávacia pamäť takto rieši nielen časový konflikt dvoch procesov. Vo vyššie uvedenom 
príklade je dôležitou dátovou štruktúrou, ktorá umožňuje vytvorenie novej softvérovej hladiny, v ktorej 
už nebude potrebné volať systémové služby programového rozhrania ALSA. Po vykonaní 
inicializačného algoritmu začíname pracovať výlučne so svojim kódom, pomocou ktorého postupne 
vytvoríme novú hladinu syntézy hlasu. Syntetizér potom sprostredkujeme pomocou svojich 
softvérových služieb programom, v ktorých ho budeme chcieť použiť.  
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2.1.2 Plnenie vyrovnávacej pamäte - prerušenie IRQ a CallBack 

 V algoritme 2.1.1-1 sme si ukázali vytvorenie vyrovnávacej pamäte a rozbehnutie čítajúceho 
procesu DMA kanálu. V ďalšom príklade bude ukázané plnenie vytvorenej vyrovnávacej pamäte 
činnosťou jadra procesora, pomocou volania prerušenia IRQ, ktorý volá náš kód na adrese CallBack. 

Algoritmus 2.1.2-1 - Plnenie vyrovnávacej pamäte, CallBack (alsa.pp) 

   a)  4 -  4, Volania CallBack vo vrstve syntézy reči GOBLIN 
   b)  5 -  9, Orezanie zvuku pri náhlom ukončení 
   c) 10 - 33, Krátkodobé charakteristiky reprodukovaného zvuku 
   d) 34 - 40, Indikátor zdržaní 
   e) 41 - 42, Odovzdanie zvukových dát procesu DMA 
 

 1 procedure callback(callbackdata:Psnd_async_handler_t);cdecl; 
                     {Spätný prístup k dátam, v tele procedúry 
                     nie je použitý. Volanie procedúry má na 
                     zásobníku usporiadanie parametrov ako v 
                     GCC. Takýto zápis hlavičky je povinný 
                     kvôli kompatibilite s GCC knižnicami.} 
 2 var i,bsz,it,pc:dword; {Pomocné premenné} 
 3 begin 
 4    if sndproc<>nil then sndproc; 
         [Ak je potrebné vo vrstve syntetizéra GOBLIN vykonať 
         operácie pri volaní CallBack, adresa procedúry 
         s operáciami sa zapíše do premennej sndproc.} 
 5    if datacut then 
         {Pri náhlom ukončení dodávania zvukových dát, sa vo 
         vyrovnávacej pamäti oreže zvuk do stratena v priebehu 
         niekoľkých milisekúnd. Takto nebude dochádzať k 
         praskavým zvukom, z hľadiska poslucháča sa prehrávanie 
         zvuku ukončí. Premenná datacut je nastavovaná vo 
         vrstve syntetizéra GOBLIN..} 
 6    begin 
 7       sndcut; {Vykoná orezanie} 
 8       datacut:=false 
 9    end; 
10    bsz:=periodsize>>1; 
         {Vyrovnávacia pamäť sa plní 16-bitovými vzorkami, teda 
         premennými typu integer - dva bajty.} 
11    i:=0; 
12    it:=0;pc:=0; 
         {V premennej it dostaneme aktuálnu krátkodobú 
         intenzitu prehrávaného signálu. V premennej pc 
         ukladáme maximá špičky aktuálne prehrávaného signálu. 
         Dáta z týchto premenných sa vyžadujú ako vstup pre 
         indikátory vybudenia. Tieto indikátory sledujú 
         aktuálne znejúci zvuk, preto musia byť dátovo pripojené 
         priamo na vyrovnávaciu pamäť procesu DMA.} 
13    while (i<bsz) and (lrlv>0) do 
         {Plníme vyrovnávaciu pamäť DMA, kým sú dáta vo 
         vyrovnávacej pamäti druhého stupňa - v pamäti 
         mixovania zvukov.} 
14    begin 
15       data[i]:=gobvol(bufl[lrbg],hi(esv^)); 
            {Celková hlasitosť ľavého kanálu, prenos dát} 
16       it:=it+abs(data[i]); {Intenzitná sumácia} 
17       if abs(data[i])>pc then pc:=abs(data[i]); {Peak} 
18       inc(i); 
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19       data[i]:=gobvol(bufr[lrbg],lo(esv^)); 
            {Celková hlasitosť pravého kanálu, prenos dát} 
20       it:=it+abs(data[i]); {Intenzitná sumácia} 
21       if abs(data[i])>pc then pc:=abs(data[i]); {Peak} 
22       lrbg:=(lrbg+1) mod bufsz; 
            {Vyrovnávacia pamäť druhého stupňa je cyklická, 
            čítaním z nej posúvame začiatok dát.} 
23       inc(i); 
24       dec(lrlv); 
            {Počet vzoriek vo vyrovnávacej pamäti druhého 
            stupňa znižujeme. Vyrovnávacia pamäť druhého stupňa 
            je väčšia a má dve paralelné časti bufl a bufr - 
            ľavý a pravý kanál.} 
25       timeout:=false; 
            {Ak sú zvukové dáta vo vyrovnávacej pamäti druhého 
            stupňa, zdržanie v dodávaní dát nenastáva. Timeout 
            je premenná používaná v programovej hladine 
            syntetizéra GOBLIN.} 
26       hww:=0 {Čítač zdržaní} 
27    end; 
28    if i>0 then 
29       it:=it div i 
30    else 
31       it:=0; 
         {Krátkodobá intenzita vypočítaná} 
32    intensity:=it; 
33    peak:=pc; 
         {Odovzdanie hodnôt globálnym premenným hladiny 
         syntetizéra GOBLIN} 
34    if timeout then inc(hww); 
         {Realizácia čítača zdržaní} 
35    while i<bsz do 
         {Ak nastalo zdržanie, zbytok vyrovnávacej pamäte DMA 
         sa dopĺňa nulami - tichom.} 
36    begin 
37       data[i]:=0; 
38       inc(i); 
39       timeout:=true 
            {Informácia o zdržaní sa odovzdáva hladine 
            syntetizéra GOBLIN.} 
40    end; 
41    snd_pcm_writei(handler,@data,periodsize>>2) 
         {Pripravené zvukové dáta sa posielajú DMA kanálu. 
         Služba programového rozhrania ALSA} 
42 end; 

 
 Volanie CallBack číta z mixážnej vyrovnávacej pamäte a plní omnoho menšiu vyrovnávaciu 

pamäť DMA kanálu. 
 Inicializačný algoritmus a algoritmus CallBack sú naprogramované tak, že ak chce 

programátor na úrovni syntetizéra rozbehnúť zvukový proces, vzorky pulznej kódovej modulácie 
[1,2,3] jednoducho prekopíruje do vyrovnávacej pamäte druhého stupňa a presunie ukazovateľ konca 
dát. 

 Po vyprázdnení tejto vyrovnávacej pamäte sa zvuk automaticky ukončí. Na úrovni syntetizéra 
teda už programátor nevie nič o systémových volaniach ani o hardvéri PC.  
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2.1.3 Dva asynchrónne procesy všeobecne - zvuky čakajúce na spracovanie 

 Odovzdávanie dát pomocou vyrovnávacích pamätí sa netýka len dátovej komunikácie medzi 
hardvérom a softvérom. Tieto dátové štruktúry sú veľmi potrebné pri dátovej komunikácii akýchkoľvek 
dvoch asynchrónne pracujúcich procesov. 

 V algoritme 1.3-1 "Ahoj svet!" Je možné zmeniť parameter RSWT na NORSNOWT. 
Generované zvuky sa takto ukladajú na pozadí behu programu ako zvukové udalosti, ktoré čakajú na 
spracovanie. Aby mohol program "ahoj" fungovať takýmto spôsobom, je nutné definovať vyrovnávaciu 
pamäť udalostí. V nižšie uvedenej štruktúre je definované pole záznamov, kde každý záznam 
reprezentuje jednu zvukovú udalosť. Táto definícia je zavedená v súbore definícií typov gobclitypes.pp. 

Štruktúra 2.1.3-1 - Záznam zvukovej udalosti (gobclitypes.pp) 

1 sndfifotyp=array[0..sndfifocon-1] of 
      {Kde sndfifocon je veľkosť vyrovnávacej pamäte zvukových 
      udalostí.} 
 2            record 
 3               t:runsnd; {Typ behu zvukovej udalosti rswt, 
                           rsnowt...} 
 4               case typ:ton..nhm of 
                    {V poradí môžu čakať tieto typy udalostí: 
                       1. tóny (melódie), 
                       2. zvuky z databázy navigačných zvukov, 
                       3. veta pre syntézu fonémov, 
                       4. slovo na hláskovanie pomocou databázy 
                          fonémov, 
                       5. veta pre nehomogénnu syntézu, 
                       6. slovo na hláskovanie pomocou 
                          nehomogénnej databázy, 
                       7. emočné zvuky generované nehomogénnou 
                          databázou, 
                       8. veta v jazyku TALKBRICKS, 
                       9. súbor WAV pripravený na prehratie.} 
 5                  ton:(frq,msc:dword); {Frekvencia a dĺžka} 
 6                  zvk:(z:dword; {Index zvuku} 
 7                       p:databaseptr; {Ukazovateľ na 
                                        databázu zvukov} 
 8                       h:nhindexptr); {Ukazovateľ na hlavný 
                                        index} 
 9                  wsn:(name:string; {Názov súboru} 
                         bg,ed:dword; {úsek na prehratie} 
                         ms:msmod); {Mono/stereo} 
10                  phn:(phtxt:string; {Veta} 
11                       phmode:word; {Rozprávať, hláskovať...} 
12                       ptr:pointer); {Ukazovateľ na databázu 
                                       fonémov} 
13                  nhm:(nhtxt:string; {Veta} 
14                       nhmode:word; {Rozprávať, hláskovať...} 
15                       nhvt:typzvukov; {Použiť pri generovaní 
                                         hlasu hlasový font 
                                         v pamäti alebo súbor 
                                         vzoriek .WAV?} 
16                       nhdp:databaseptr; {Ukazovateľ na 
                                           nehomogénnu 
                                           databázu} 
17                       nhhp:nhindexptr; {Ukazovateľ na index 
                                          na nehomogénnu 
                                          databázu} 
18                       nhall:allptr); 
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                            {Ukazovateľ na záznam nastavení 
                            prozódií - parametre fonetickej 
                            tvarovateľnosti rečového prejavu 
                            - dôraz, kolísanie frekvencie 
                            základného hlasivkového tónu, 
                            predlžovanie.} 
19            end; 

 
 Záznam zvukovej udalosti je variantný, umožňuje pre rôzne typy zvukových udalostí definíciu 

rôznych typov inicializačných premenných pre daný zvukový proces. 
 Procedúra GOBSTP ukončí generovanie všetkých zvukov. Vykoná teda tieto operácie: 
 
 - vymaže vyrovnávaciu pamäť druhého stupňa prestavením ukazovateľa začiatku, 
 - nuluje vyrovnávaciu pamäť DMA kanálu, 
 - odstráni vyrovnávaciu pamäť tretieho stupňa z RAM (používala sa napr. pri riešení časových 

kolízií vyplývajúcich z čítania zvukových dát z disku), 
 - vymaže vyrovnávaciu pamäť zvukových udalostí prestavením ukazovateľa začiatku. 
 
 Inicializácia resp. storno zvukového procesu sú teda dosť zložité operácie, ktoré vyžadujú 

korektné nastavenie resp. zrušenie rozsahu dát vo vyrovnávacích pamätiach tak, aby nevznikli 
prenosové zdržania.  

2.2 Pomocné pamäťové štruktúry 

 V programových moduloch ROWS sa na mnohých miestach používajú tri jednoduché 
pamäťové štruktúry. Všetky tri sa používajú v statickom vyhotovení pomocou poľa alebo 
v dynamickom vyhotovení. V ďalších troch podkapitolách budú ukázané obidve tieto vyhotovenia 
s dôrazom na ich využiteľnosť.  

2.2.1 Lineárny zoznam - model genetického kríženia 

 Lineárny zoznam je časť pamäte, v ktorej sú uložené za sebou dáta rovnakého typu. Ak je 
lineárny zoznam uložený v poli, vyžaduje sa definícia pomocného indexu na koniec lineárneho 
zoznamu. 

 Pokiaľ lineárny zoznam nezačína na začiatku poľa, je potrebné definovať aj index jeho 
začiatku. 

 V systéme rows sa používa klon tzv. genetického algoritmu, v ktorom dochádza ku kríženiu 
dvoch genetických reťazcov. Každý z dvoch genetických reťazcov je poľom reálnych hodnôt. 
Pri krížení sa tieto hodnoty medzi dvomi genetickými reťazcami vymieňajú na náhodne určených 
miestach. Prakticky sa to vykoná tak, že sa vygenerujú tzv. body kríženia, ktoré sú indexami do polí 
genetických reťazcov. 

 Od indexu 0 po index 1 sa hodnoty nevymenia, 
 od indexu 1 po index 2 sa hodnoty vymenia atď. 
 Takto sa v poliach striedavo hodnoty buď ponechajú, alebo vymenia, čím sa uskutoční kríženie 

genetických reťazcov. V systéme ROWS sa tento mechanizmus používa pri adaptácii - učení - 
neurónových sietí [4,5,6]. 

 Na začiatku sa teda vygeneruje lineárny zoznam bodov kríženia. Veľkosť tohoto lineárneho 
zoznamu a aj indexy v ňom sú generované náhodne. 

 Aby sa tento lineárny zoznam dal použiť na kríženie hodnôt v dvoch genetických jedincoch, je 
nutné indexy v tomto lineárnom zozname usporiadať. 

 Všeobecne pri používaní akýchkoľvek lineárnych zoznamov je procedúra usporiadania ich 
položiek veľmi dôležitá. 

 Po usporiadaní lineárneho zoznamu bodov kríženia stačí prejsť zoznamom od začiatku 
do konca a striedavo po intervaloch hodnoty v genetických reťazcoch buď ponechávať, alebo 
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vymieňať. Uvedieme príklad rekurzívneho usporiadania QuickSort, ktorý je použitý v module 
s neurónovou sieťou lng64.pp. 

Algoritmus 2.2.1-1 - Usporiadanie lineárneho zoznamu (lng64.pp) 

   a)  3 -  6, Inicializácia a výpočet mediána 
   b)  7 - 20, Výmena položiek 
   c) 21 - 25, Rekurzie na ľavú a pravú polovicu 
 

 1 procedure quicksortpoint(var p:crptyp;l,r:dword); 
                           {Premenná P je lineárnym zoznamom 
                           bodov kríženia. L a R sú začiatkom a 
                           koncom tohoto lineárneho zoznamu.} 
 2 var i,j,x,y:dword; {Pomocné premenné} 
 3 begin 
 4    i:=l; 
 5    j:=r; 
 6    x:=p[(l+r) div 2]; {Výpočet mediána} 
 7    repeat 
 8       while p[i]<x do 
 9          inc(i); 
10       while x<p[j] do 
11          dec(j); 
12       if i<=j then 
            {Výmena položiek} 
13       begin 
14          y:=p[i]; 
15          p[i]:=p[j]; 
16          p[j]:=y; 
17          inc(i); 
18          dec(j) 
19       end 
20    until i>j; 
21    if l<j then 
         {Rekurzia na ľavú polovicu lineárneho zoznamu} 
22       quicksortpoint(p,l,j); 
23    if i<r then 
         {Rekurzia na pravú polovicu lineárneho zoznamu} 
24       quicksortpoint(p,i,r) 
25 end; 

 
 Pokiaľ sú položky lineárneho zoznamu typu záznam, môžu zaberať väčší rozsah pamäte. Ich 

preusporiadanie potom vyžaduje kopírovanie množstva dát, čo je strojovo náročná operácia. V takomto 
prípade je lepšie lineárny zoznam realizovať pomocou dynamických dátových štruktúr. V dynamickom 
vyhotovení sa pri preusporiadavaní nebudú kopírovať samotné dáta, budú sa len meniť ukazovatele na 
položky lineárneho zoznamu. Triediaci algoritmus vyžaduje ukazovatele v obidvoch smeroch. Ďalej je 
uvedená deklarácia položky dvojsmerného lineárneho zoznamu pomocou dynamických premenných. 

Štruktúra 2.2.1-2 - Dynamický lineárny zoznam 

1 type ukzazlinzoz=^zazlinzoz; 
2      zazlinzoz=record 
3                   d:data; 
4                   pred, {Ukazovateľ na predchodcu} 
5                   next {Ukazovateľ na následníka} 
6                      :ukzazlinzoz {Predchodca 
                                    a následník} 
7                end; 
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8 var linzoz:ukzazlinzoz; 
 
 Záznam lineárneho zoznamu obsahuje dáta - položku zoznamu a ukazovatele na susediace 

záznamy. Aby mohol program pracovať s dynamickým lineárnym zoznamom musí mať prístupový 
ukazovateľ, v našom prípade LINZOZ. Ak je LINZOZ = NIL, lineárny zoznam je prázdny. 

 Pri vkladaní alebo odoberaní položiek lineárneho zoznamu sa v pamäti počítača obsadí alebo 
uvoľní priestor. V závere tejto podkapitoly sú uvedené algoritmy, ktoré realizujú vkladanie alebo 
odoberanie položiek dynamického lineárneho zoznamu. V algoritmoch predpokladáme, že je 
na začiatku prístupový ukazovateľ nastavený vždy na hodnotu NIL. 

Algoritmus 2.2.1-3 - Vkladanie a odoberanie položiek dvojsmerného lineárneho zoznamu 

   a)  4 - 11, Vkladanie položky 
   b) 15 - 32, Odoberanie položky 
 

 1 procedure vloz(var linzoz:ukzazlinzoz; {Prístupový 
                                          ukazovateľ} 
 2                var d:data); {Vkladané dáta} 
 3 var p:ukzazlinzoz; {Pomocný ukazovateľ} 
 4 begin 
 5    new(p); {Vytvárame priestor v RAM} 
 6    p^.d:=d; {Vkladáme dáta} 
 7    p^.next:=linzoz; {Vkladáme na začiatok zoznamu} 
 8    linzoz^.pred:=p; {Nový predchodca} 
 9    linzoz:=p; {Nastavujeme prístupový ukazovateľ} 
10    linzoz^.pred:=nil {Prvý nemá predchodcu} 
11 end; 
12 procedure odober(var linzoz:ukzazlinzoz; {Prístupový 
                                            ukazovateľ} 
13                  var d:data); {Odstraňované dáta} 
14 var p:ukzazlinzoz; {Pomocný ukazovateľ} 
15 begin 
16    if linzoz<>nil then 
         {Zoznam nie je prázdny} 
17    begin 
18       p:=linzoz; {Pomocný ukazovateľ} 
19       while (p<>nil) and (p^.d<>d) do 
            {Hľadá sa položka na odobratie} 
20          p:=p^.next; {Ďalšia} 
21       if p<>nil then 
            {Našla sa} 
22       begin 
23          if p^.pred<>nil then 
               {Máme predchodcu nájdenej položky} 
24             p^.pred^.next:=p^.next 
25          else 
               {Nájdená položka je prvá} 
26             linzoz:=p^.next; 
27          if p^.next<>nil then 
               {Máme následníka nájdenej položky} 
28             p^.next^.pred:=p^.pred; 
29          dispose(p) {Mazanie z RAM} 
30       end 
31    end 
32 end; 

 
 Procedúra vkladania nevkladá položku na koniec, ale na začiatok lineárneho zoznamu. 

Ak používame takýto zoznam ako neusporiadaný, táto vlastnosť procedúry vkladania je v poriadku. 
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Pokiaľ chceme zoznam po každom vkladaní usporiadať, je opäť jedno, či bol nový prvok vložený 
na začiatok alebo na koniec. 

 Pokiaľ ide o usporiadaný zoznam a procedúra vkladania má usporiadanie zachovávať, je 
potrebné testovať vkladané dáta s dátami uloženými v záznamoch lineárneho zoznamu.  

2.2.2 Zásobníková pamäť - odložené nastavenia hlasitostí 

 Zásobníková pamäť je veľmi dôležitou a rozšírenou dátovou štruktúrou. Ak je zásobník 
uložený v poli, musí mať k dispozícii index do poľa, ktorý ukazuje na vrchol zásobníka. Dáta sa 
vkladajú alebo vyberajú vždy z vrcholu zásobníka. Preto sa tento druh pamäte nazýva tiež LIFO - Last 
In First Out - posledný vložený bude vybratý ako prvý. 

 Funkciu zásobníkovej pamäte si ukážeme na ukladaní nastavenia hlasitostí hardvérového 
mixovacieho zariadenia, ktoré je súčasťou všetkých zvukových zariadení v PC. 

 Pre beh konkrétneho programu je potrebné nastaviť hlasitosť, hĺbky a výšky podľa potrieb 
vyplývajúcich z daného programového kódu. Zároveň je však potrebné uložiť pôvodné nastavenia, aby 
sa po ukončení programu mohli v hardvérovom mixovacom zariadení obnoviť. Programy, ktoré nám 
pri ich vykonaní zmenia úrovne hlasitostí, nefungujú korektne. 

 Aby k tomuto nedochádzalo, zavedieme pomocnú štruktúru - zásobník nastavenia hlasitostí. 
Po rozbehnutí programu vložíme aktuálne nastavenia do zásobníka. Pred ukončením programu 
zo zásobníka nastavenia hlasitostí vyberieme a vložíme ich do hardvérového mixovacieho zariadenia. 

 Zásobník hlasitostí navyše umožňuje aj v rámci behu programu uložiť hlasitosti pri zavolaní 
funkcie a navrátiť ich späť pred jej ukončením. Počas trvania funkcie sa môžu hlasitosti prestavovať, 
hlasitosti v rodičovskej funkcii to neovplyvní. 

 Najskôr si ukážeme inicializáciu hardvérového mixovacieho zariadenia pomocou 
programového rozhrania OSS. Použité algoritmy sa nachádzajú v programových moduloch mixer.pp 
a kernelioctl.pp. 

Algoritmus 2.2.2-1 - Inicializácia mixovacieho zariadenia (mixer.pp,kernelioctl.pp) 

   a)  3 -  5, Inicializácia premenných 
   b)  6 -  6, Otvorenie mixážneho zariadenia 
   c)  7 - 32, Inicializácia mixážneho zariadenia 
   d) 37 - 47, Test jednej položky mixážneho zariadenia 
   e) 52 - 59, Zápis inštrukcie do HW mixážneho zariadenia 
   f) 60 - 89, Spracovanie inštrukcie pre volanie IOCTL 
 

 1 function inimixer:boolean; {TRUE = inicializácia úspešná} 
 2 var ok:boolean; {Pomocná premenná} 
 3 begin 
 4    ok:=true; 
 5    istack:=0; {Vrchol zásobníka hlasitostí} 
 6    fd:=fpopen('/dev/mixer',o_noctty,o_rdwr); 
                {Otvárame hardvérové mixovacie zariadenie na 
                čítanie aj na zápis.} 
 7    if fd>=0 then 
         {Zariadenie úspešne otvorené} 
 8       inimix {Inicializácia viď riadok 18} 
 9    else 
10    begin 
11       writeln; {Výpis chybového hlásenia na displej} 
12       writeln('HW mixážne zariadenie sa nedá otvoriť!'); 
13       writeln; 
14       ok:=false {Neúspech} 
15    end; 
16    inimixer:=ok {Návratová hodnota} 
17 end; 



27 
 

 
18 procedure inimix; 
19 var i:dword;d:word; {Pomocné premenné} 
20 begin 
21    for i:=0 to smixer-1 do 
         {Prechod cez všetky možné hlasitosti, napr. master, 
         line, bass, treble, mic...} 
22       if mixrd(i,d) then 
            {Načítanie hodnoty z hardvéru úspešné 
            viď riadok 33} 
23       begin 
24          mavail[i]:=true; {Mixer má daný vstup - napr. 
                             master, line, bass...} 
25          mvolum[i]:=d {Ukladá sa nastavenie daného vstupu} 
26       end 
27       else 
28       begin 
29          mavail[i]:=false; {Mixer nemá daný vstup - napr. 
                              master, line, bass...} 
30          mvolum[i]:=0 {Nastavenie nemôže byť uložené} 
31       end 
32 end; 
33 function mixrd(id:dword; {Parameter pre zariadenie} 
34                var dt:word {Dáta pre zariadenie} 
35                   ):boolean; {TRUE = úspešné načítanie z 
                                hardvéru} 
36 var p:^word; {Pomocná premenná} 
37 begin 
38    new(p); 
39    id:=mixer_read(id); {Konverzia parametra na príkaz čítania 
                          zo zariadenia mixera, viď riadok 60} 
40    if ioctl(fd,id,p)<0 then mixrd:=false 
         {Služba jadra OS LINUX, prístup na hardvér} 
41    else 
42    begin 
43       dt:=p^; {Odovzdanie dát} 
44       mixrd:=true {Úspešné načítanie dát} 
45    end; 
46    dispose(p) 
47 end; 
48 function mixwr(id:dword; {Parameter pre zariadenie} 
49                dt:word {Vkladané dáta} 
50                   ):boolean; {TRUE = úspešné vloženie} 
51 var p:^word; {Pomocná premenná} 
52 begin 
53    new(p); 
54    id:=mixer_write(id); {Konverzia parametra na príkaz 
                           zápisu do zariadenia mixera, viď 
                           riadok 64} 
55    p^:=dt; {Odovzdanie dát do pomocnej premennej} 
56    if ioctl(fd,id,p)<0 then mixwr:=false 
         {Služba jadra OS LINUX, prístup na hardvér} 
57    else mixwr:=true; {Úspešný zápis} 
58    dispose(p) 
59 end; 
 
60 function MIXER_READ(dev:dword):dword; 
61 begin 
62    MIXER_READ:=_IOR(dword('M'),dev,sizeof(dword)) 
           {Konverzia, viď riadok 78} 
63 end; 
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64 function MIXER_WRITE(dev:dword):dword; 
65 begin 
66    MIXER_WRITE:=_IOWR(dword('M'),dev,sizeof(dword)) 
                   {Konverzia, viď riadok 86} 
67 end; 
 
68 function _IOC(dir, __type, nr, size: cardinal): cardinal; 
69 begin 
70    _ioc:=(dir shl _IOC_DIRSHIFT) or 
71          (__type shl _IOC_TYPESHIFT) or 
72          (nr shl _IOC_NRSHIFT) or (size shl _IOC_SIZESHIFT); 
73 end; 
 
74 function _IO(__type, nr: Cardinal): cardinal; 
75 begin 
76    Result := _IOC(_IOC_NONE,__type,nr,0); 
77 end; 
 
78 function _IOR(_type,nr,size : cardinal) : cardinal; 
79 begin 
80    _IOR:=_IOC(_IOC_READ,_type,nr,size); 
81 end; 
 
82 function _IOW(_type,nr,size : cardinal) : cardinal; 
83 begin 
84    _IOW:=_IOC(_IOC_WRITE,_type,nr,size); 
85 end; 
 
86 function _IOWR(_type,nr,size : cardinal) : cardinal; 
87 begin 
88    _IOWR:=_IOC(_IOC_READ or _IOC_WRITE,_type,nr,size); 
89 end; 

 
 V algoritme 2.2.2-1 je ukázané načítanie aktuálneho nastavenia hlasitostí z hardvéru 

mixovacieho zariadenia pomocou služieb jadra IOCTL. Po vykonaní tohoto inicializačného kódu sú 
v programe k dispozícii aktuálne hodnoty nastavenia hlasitostí, ktoré sa môžu vložiť do zásobníka 
hlasitostí pri štarte programu. 

 V nasledujúcom algoritme 2.2.2-2 sú ukázané procedúry vkladania a výberu nastavenia 
hlasitostí zo zásobníka. 

Algoritmus 2.2.2-2 - Vkladanie a výber nastavenia hlasitostí zo zásobníka (mixer.pp) 

   a)  3 - 13, Vloženie položky do zásobníka 
   b) 16 - 26, Výber položky zo zásobníka 
 

 1 function mixpush:boolean; {TRUE = úspešné vloženie} 
 2 var i:dword;b:boolean; {Pomocné premenné} 
 3 begin 
 4    if istack<mixers then 
         {Vykoná, ak nie je zásobník plný} 
 5    begin 
 6       b:=true; 
 7       for i:=0 to smixer-1 do 
            {Načítava z hardvéru všetky aktuálne hodnoty a 
            vkladá ich na vrchol zásobníka.} 
 8       if not mixrd(i,mixstack[istack,i]) then b:=false; 
            {Pri neúspešnom načítaní z hardvéru sa nastaví 
            FALSE.} 
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 9       inc(istack); {Posúva sa index vrcholu zásobníka} 
10       mixpush:=b {Návratová hodnota} 
11    end 
12    else mixpush:=false {Zásobník je plný} 
13 end; 
 
14 function mixpop:boolean; {TRUE = úspešný výber} 
15 var i:dword;b:boolean; {Pomocné premenné} 
16 begin 
17    if istack>0 then 
         {Výber, ak nie je zásobník prázdny} 
18    begin 
19       b:=true; 
20       dec(istack); {Znižuje sa index na vrchol} 
21       for i:=0 to smixer-1 do 
            {Nastavovanie všetkých hlasitostí} 
22       if not mixwr(i,mixstack[istack,i]) then b:=false; 
            {Ak bolo nastavenie neúspešné vracia sa FALSE} 
23       mixpop:=b {Návratová hodnota} 
24    end 
25    else mixpop:=false {Zásobník je prázdny} 
26 end; 

 
 Zásobníková pamäť môže byť naprogramovaná aj pomocou dynamickej štruktúry. Prístupový 

ukazovateľ je potom zároveň ukazovateľom na vrchol zásobníka. Ak je prístupový ukazovateľ = NIL, 
zásobník je prázdny. V štruktúre 2.2.2-3 je ukázaná deklarácia záznamu dynamického zásobníka. 

Štruktúra 2.2.2-3 - Zásobníková pamäť 

1 type ukzazzaspam=^zazzaspam; 
2      zazzaspam=record 
3                   d:data; 
4                   next:ukzazzaspam 
5                end; 
6 var zaspam:ukzazzaspam; 

 
 Ak sú dáta v položkách zásobníkovej pamäte väčšieho rozsahu, dynamická štruktúra je 

prijateľnejšia, lebo šetrí pamäťový priestor. V algoritme 2.2.2-4 sú ukázané operácie vkladania 
a výberu dát z dynamickej zásobníkovej pamäte. 

Algoritmus 2.2.2-4 - Vkladanie a výber z dynamického zásobníka 

   a)  4 -  9, Vloženie položky do zásobníka 
   b) 13 - 21, Výber položky zo zásobníka 
 

 1 procedure vloz(var zaspam:ukzazzaspam; {Prístupový 
                                          ukazovateľ, vrchol} 
 2                var d:data); {Vkladané dáta} 
 3 var p:ukzazzaspam; {Pomocný ukazovateľ} 
 4 begin 
 5    new(p); {Vytvárame priestor v RAM} 
 6    p^.d:=d; {Vkladáme dáta} 
 7    p^.next:=zaspam; {Vkladáme na vrchol zásobníka} 
 8    zaspam:=p {Nastavujeme prístupový ukazovateľ} 
 9 end; 
 
10 procedure vyber(var zaspam:ukzazzaspam; {Prístupový 
                                           ukazovateľ, vrchol} 
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11                 var d:data); {Vyberané dáta} 
12 var p:ukzazzaspam; {Pomocný ukazovateľ} 
13 begin 
14    if zaspam<>nil then 
         {Zásobník nie je prázdny} 
15    begin 
16       p:=zaspam; {Vyberaná položka} 
17       zaspam:=p^.next; {Posúvame vrchol a prístupový 
                          ukazovateľ} 
18       d:=p^.d; {Výber dát} 
19       dispose(p) {Uvoľnenie pamäte} 
20    end 
21 end;  

2.2.3 Pamäťový rad - melódia ako rad za sebou nasledujúcich tónov 

 Na prístup k dátam pamäťového radu uloženého v poli sú potrebné dva indexy. Jeden určuje 
začiatok dát, druhý koniec. Dáta sa vkladajú vždy na koniec radu a vyberajú zo začiatku. 

 Indexy začiatku a konca môžu byť posúvané cyklicky v zmysle aritmetiky modulo N, kde N je 
veľkosť poľa. Ak index ukazuje na koniec poľa a jeho hodnota sa zvýši o jedna podľa modulu N, index 
sa prestaví automaticky na začiatok. 

 Súčasťou syntetizéra GOBLIN je aj generátor melódií. Melódia sa definuje pomocou reťazca 
znakov v jazyku FAUN ako postupnosť nôt. V prvom kroku sa táto postupnosť prevedie na tóny zadané 
ich frekvenciou a dĺžkou. Tóny sú vkladané na koniec pomocného pamäťového radu, z jeho začiatku sú 
potom vyberané a generované syntetizérom. 

 V algoritme 2.2.3-1 je ukázaný krátky program, ktorý na začiatku vygeneruje súhlasné 
odobrenie, zahrá melódiu a na koniec vygeneruje krátky radostný smiech. Pri prehrávaní melódie sa 
využíva pomocný pamäťový rad tónov. 

Algoritmus 2.2.3-1 - Program s melódiou (melodia.pp) 

   a) 3 -  4, Inicializácia 
   b) 5 -  8, Práca so zvukom 
   c) 9 - 10, Ukončenie 
 

 1 program melodia; 
 2 uses gobclitypes,goblin; 
        {Používame typy a funkcie syntetizéra GOBLIN} 
 3 begin 
 4    inigoblin; {Inicializácia} 
 5    gobspk(n_s1,rswt); {Súhlasné odobrenie} 
 6    gobspk('0706C42-E42-E48-E44E42-r05F48E48u0G44-A41A42', 
 7           rswt); 
 8    gobspk(n_r1,rswt); {Úsmev} 
 9    stpgoblin {Záverečné upratovanie} 
10 end. 

 
Reťazec: 070 - Počet stotín sekundy trvania jednej doby 
           6 - Posunutie oktáv 5=neposúva sa 
        C42- - C, 4. oktáva, polovičný s prestávkou 
        E42- - E, 4. oktáva, polovičný s prestávkou 
        E48- - E, 4. oktáva, osminový s prestávkou 
        E44  - E, 4. oktáva, štvrtinový 
        E42- - E, 4. oktáva, polovičný s prestávkou 
        r05  - začiatok 0-teho opakovania 5 krát 
        F48  - F, 4. oktáva, osminový 
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        E48  - E, 4. oktáva, osminový 
        u0   - koniec 0-tého opakovania 
        G44- - G, 4. oktáva, štvrtinový s prestávkou 
        A41  - A, 4. oktáva, celý 
        A42  - A, 4. oktáva, polovičný 
 
 Poltóny sa do reťazca zadávajú uvedením malých písmen. Veľké C je Cé, malé c je Cis atď. 
 Generovaná melódia nie je reprodukovaná cez PC reproduktor. Je vytváraná pomocou vzoriek 

pulznej kódovej modulácie [1,2,3] cez zvukové zariadenie. 
 Na záver tejto podkapitoly je uvedený príklad pamäťového radu, ktorý je naprogramovaný 

dynamicky s obojsmernými ukazovateľmi. 

Štruktúra 2.2.3-2 - Dynamický pamäťový rad 

1 type ukzazradpam=^zazradpam; 
2      zazradpam=record 
3                   d:data; 
4                   pred,next:ukzazradpam 
5                end; 
6 var zacrad,konrad:ukzazradpam; 

 
 Obojsmerné ukazovatele robia z výberu a vkladania z hľadiska algoritmickej zložitosti 

rovnocenné operácie. 

Algoritmus 2.2.3-3 - Vkladanie a výber z dynamického pamäťového radu 

   a)  6 - 22, Vloženie položky do pamäťového radu 
   b) 28 - 38, Výber položky z pamäťového radu 
 

 1 procedure vloz(var zacrad, {Prístup na začiatok radu} 
 2                    konrad {Prístup na koniec radu} 
 3                       :ukzazradpam; 
 4                var d:data); {Vkladané dáta} 
 5 var p:ukzazradpam; {Pomocný ukazovateľ} 
 6 begin 
 7    new(p); {Vytvárame priestor v RAM} 
 8    p^.d:=d; {Vkladáme dáta} 
 9    p^.next:=nil; {Bude posledný v rade} 
10    if konrad=nil then 
         {Vkladáme do prázdneho radu} 
11    begin 
12       p^.pred:=nil; {Nemáme predchodcu} 
13       zacrad:=p; 
14       konrad:=p {V rade je len jeden prvok} 
15    end 
16    else 
         {Rad nie je prázdny} 
17    begin 
18       konrad^.next:=p; {Pripájame na koniec} 
19       p^.pred:=konrad; {Nastavujeme predchodcu posledného} 
20       konrad:=p {Nastavujeme prístupový ukazovateľ konca} 
21    end 
22 end; 
 
23 procedure vyber(var zacrad, {Prístup na začiatok} 
24                     konrad {Prístup na koniec} 
25                        :ukzazradpam; 
26                 var d:data); {Vyberané dáta} 
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27 var p:ukzazradpam; {Pomocný ukazovateľ} 
28 begin 
29    if zacrad<>nil then 
         {Rad nie je prázdny} 
30    begin 
31       p:=zacrad; {Vyberaná položka} 
32       d:=p^.d; {Výber dát} 
33       zacrad:=p^.next; {Na začiatku bude ďalší} 
34       if p^.next=nil then 
35          konrad:=nil; {Ďalší už nie je} 
36       dispose(p) {Uvoľnenie pamäte} 
37    end 
38 end;  

2.3 Stromy 

 Stromové dátové štruktúry reprezentujú v pamäti počítača abstrakcie, ktoré nazývame v teórii 
grafov stromy [7,8]. Graf G je definovaný G=(V,E), kde V je konečná množina vrcholov a množina 
hrán E je binárna relácia na V [8]. 

 Vrcholy sú v počítačovom vyhotovení reprezentované záznamami dynamických premenných, 
hrany sú reprezentované ukazovateľmi. Ak je strom uložený v poli, vrcholy sú položky poľa, hrany sú 
definované prepojovacou funkciou. 

 Dôležitým prístupovým prvkom každej stromovej štruktúry je špeciálny vrchol - jej koreň. 
 V statickom vyhotovení je koreň umiestnený na začiatku poľa a musí mať index jedna. 

V dynamickom vyhotovení je koreň sprístupnený ukazovateľom. 
 Stromové štruktúry sa používajú na vyhľadávanie a orientáciu v dátach. 
 V ďalších dvoch podkapitolách sú ukázané príklady binárneho vyhľadávacieho stromu 

a viaccestného vyhľadávacieho stromu.  

2.3.1 Binárny vyhľadávací strom - práca s dátami v pamäti RAM 

 Každý vrchol binárneho stromu môže mať maximálne dvoch potomkov. Koncový vrchol 
bez potomkov je nazývaný listom stromu. 

 Potomkovia každého vrcholu sú koreňmi ľavého a pravého binárneho podstromu. 
 Binárny strom nazývame vyhľadávacím práve vtedy, keď je v každom jeho vrchole 

definovaný vyhľadávací kľúč, pričom platí tzv. vyhľadávacia podmienka: 
 
 1. hodnoty kľúčov ľavého podstromu sú menšie ako hodnota kľúča v danom vrchole, 
 2. hodnoty kľúčov pravého podstromu sú väčšie ako hodnota kľúča v danom vrchole. 

Graf 2.3.1-1 - Príklad binárneho vyhľadávacieho stromu 

 



33 
 

 
 Ak je binárny vyhľadávací strom uložený v poli, prepojovacia funkcia z vrcholu indexu k je: 
 
 1. index ľavého podstromu = 2k, 
 2. index pravého podstromu = 2k + 1. 
 
 V dynamickom vyhotovení sa nepoužíva prepojovacia funkcia, ale ukazovatele na korene 

ľavého a pravého podstromu. 

Štruktúra 2.3.1-2 - Binárny vyhľadávací strom 

1 type ukvrchol=^vrchol; 
2      vrchol=record 
3                key:integer; {Vyhľadávací kľúč} 
4                left, {Ukazovateľ na koreň ľavého podstromu} 
5                right {Ukazovateľ na koreň pravého podstromu} 
6                   :ukvrchol 
7             end; 
8 var strom:ukvrchol; {Prístupový ukazovateľ na koreň stromu} 

 
 Výhoda dynamických stromových štruktúr sa prejaví obzvlášť v takých algoritmoch, 

pri ktorých sa v priebehu spracovania dát často vkladajú nové údaje alebo sa staré údaje rušia. V zmysle 
dynamických binárnych vyhľadávacích stromov ide o vkladanie nových vrcholov alebo ich rušenie. 

 Dôležité je uvedomiť si, že pri týchto operáciách sa musí zachovať nielen vyhľadávacia 
podmienka pre kľúče vo všetkých vrcholoch, ale aj vyváženosť celej štruktúry. V najhoršom prípade 
by sa mohol binárny vyhľadávací strom zvrhnúť na lineárny zoznam, ktorého začiatok by bol koreňom 
stromu a jeho koniec jediným stromovým listom. 

 Pri vyváženej štruktúre je algoritmická zložitosť vyhľadávania pre N prvkov = log(N). Keďže 
ide o binárne stromy, logaritmus je so základom dva. Pri lineárnom zozname je zložitosť = N. 

 V algoritme 2.3.1-3 je ukázaná rekurzívna procedúra pridávania vrcholov do binárneho 
vyhľadávacieho stromu. 

Algoritmus 2.3.1-3 - Pridávanie vrcholov d binárneho vyhľadávacieho stromu 

   a)  3 - 10, Kľúč sa v strome nenachádza, vkladá sa vrchol 
   b) 11 - 13, Kľúč je menší, rekurzia na ľavý podstrom 
   c) 14 - 17, Kľúč je väčší, rekurzia na pravý podstrom 
 

 1 procedure vloz(var u:ukvrchol; {Prístupový ukazovateľ na 
                                  koreň stromu} 
 2                key:integer); {Vkladáme vrchol s daným 
                                vyhľadávacím kľúčom} 
 3 begin 
 4    if u=nil then 
         {Kľúč sa v strome nenachádza, pridávame vrchol.} 
 5    begin 
 6       new(u); 
 7       u^.key:=key; 
 8       u^.left:=nil; 
 9       u^.right:=nil 
10    end 
11    else 
12    if key<u^.key then 
         {Kľúč je menší, ideme na ľavý podstrom} 
13       vloz(u^.left,key) 
14    else 
15    if key>u^.key then 



34 
 

         {Kľúč je väčší, ideme na pravý podstrom} 
16       vloz(u^.right,key) 
17 end; 

 
 Rušenie vrcholov v binárnom vyhľadávacom strome je inverznou operáciou vkladania 

vrcholov. Proces rušenia však nie je vo všeobecnosti až taký jednoduchý ako proces vkladania. Ak sa 
ruší list, alebo ak má rušený vrchol len jedného potomka, rušenie je jednoduché. 

 Problém nastáva v prípade, ak sa má rušiť vnútorný vrchol, ktorý má dvoch potomkov. 
V takomto prípade sa rušený vrchol nahradí buď najpravejším vrcholom ľavého podstromu, alebo 
najľavejším vrcholom pravého podstromu. Obidva tieto vrcholy majú totiž najviac jedného následníka, 
preto sa môžu zo štruktúry stromu ľahko vybrať a vložiť na miesto rušeného prvku. Je potrebné 
uvedomiť si, že táto operácia zachová vyhľadávaciu podmienku kľúčov vo všetkých vrcholoch 
binárneho stromu. 

 Všeobecné rušenie vrcholu je uvedené v nasledujúcom rekurzívnom algoritme. 

Algoritmus 2.3.1-4 - Rušenie vrcholov v binárnom vyhľadávacom strome 

   a)  5 -  7, Hľadá sa najpravejší v ľavom podstrome 
   b)  8 - 14, Výmena najpravejšieho kľúča s rušeným kľúčom 
   c) 15 - 21, Hľadanie rušeného kľúča 
   d) 22 - 34, Rušenie vrchola 
 

 1 procedure zrus(VAR u:ukvrchol; {Prístupový ukazovateľ na 
                                  koreň stromu} 
 2                key:INTEGER); {Hľadaný kľúč} 
 3 VAR q:ukvrchol; {Pomocný ukazovateľ} 
 
 4 procedure del(VAR r:ukvrchol); 
             {Zruší nájdený vrchol} 
 5 BEGIN 
 6    IF r^.right<>NIL THEN 
         {Hľadáme najpravejšieho z ľavého podstromu} 
 7       del(r^.right) 
 8    ELSE 
         {Našli sme najpravejšieho z ľavého podstromu} 
 9    BEGIN 
10       q^.key:=r^.key; 
            {Do kľúča v rušenom vrchole zapisujeme kľúč 
            najpravejšieho vrchola z ľavého podstromu} 
11       q:=r; {Odkladáme ukazovateľ na najpravejšieho z ľavého 
               podstromu, ktorý sa dá ľahko zrušiť.} 
12       r:=r^.left {Najpravejší z ľavého podstromu sme 
                    nahradili jeho ľavým listom.} 
13    END 
14 END; 
 
15 BEGIN {procedúra zrus} 
16    IF u<>NIL THEN 
17    IF key<u^.key THEN 
         {Hľadaný kľúč je menší, ideme na ľavý podstrom} 
18       zrus(u^.left,key) 
19    ELSE 
20    IF key>u^.key THEN 
         {Hľadaný kľúč je väčší, ideme na pravý podstrom} 
21       zrus(u^.right,key) 
22    ELSE 
         {Rušíme nájdený vrchol} 
23    BEGIN 
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24       q:=u; {Do q nájdený vrchol} 
25       IF u^.right=NIL THEN 
            {Jednoduchý prípad, pravý podstrom je prázdny} 
26          u:=u^.left 
27       ELSE 
28       IF u^.left=NIL THEN 
            {Jednoduchý prípad, ľavý podstrom je prázdny} 
29          u:=u^.right 
30       ELSE 
            {Obidva podstromy existujú} 
31          del(u^.left); {Hľadáme najpravejšieho z ľavého 
                          podstromu} 
32       dispose(q) {Uvoľňujeme pamäť s vrcholom} 
33    END 
34 END; 

 
 Ak sa v strome nájde vrchol, ktorý má obidvoch potomkov, zavolá sa procedúra DEL (riadok 

4), pomocou ktorej sa zostúpi v ľavom podstrome po pravej vetve až po najpravejší vrchol. Kľúč tohoto 
vrcholu sa skopíruje do vrcholu, ktorý sa má zrušiť. Takto síce dynamická premenná v pamäti ostane, 
ale jej obsah bude nový. Fyzicky sa potom zruší najpravejší vrchol v ľavom podstrome, ktorý bol 
nájdený procedúrou DEL. Tento vrchol sa už ruší ľahko, lebo má maximálne jedného potomka. 

 Časté volanie operácií vkladania a rušenia vrcholov narúšajú vyváženosť stromovej štruktúry, 
čo sa môže neskôr prejaviť nižšou efektívnosťou algoritmu vyhľadávania. 

 Na zvýšenie efektivity vyhľadávania je nutné použiť vyvažovacie algoritmy [7], ktoré však 
presahujú rámec tejto publikácie.  

2.3.2 B-strom - práca s dátami na disku 

 Binárne stromy sú vhodné pre spracovanie dát v pamäti RAM. Pri práci s dátami na disku je 
vhodnejšie použiť takú vyhľadávaciu štruktúru, ktorá by pri vyhľadávaní minimalizovala počet 
prístupov na disk. Disk je blokové zariadenie, preto sa na vyhľadávanie dát prirodzene ponúka 
stromová štruktúra, pri ktorej veľkosť jedného vrcholu je identická s veľkosťou jedného bloku na disku. 
Pri jednom prístupe na disk sa načíta vždy celý vrchol, ktorý môže mať vzhľadom na svoj rozsah, 
viacero potomkov. Takáto stromová štruktúra sa nazýva viaccestný strom. Ak je maximálny počet 
potomkov v každom vrchole k, hovoríme o viaccestnom strome stupňa k. 

 Ak je v databáze na disku n položiek, pomocou binárneho stromu je algoritmická zložitosť 
vyhľadávania = log(n), pričom má logaritmus základ dva. 

 Pokiaľ by sa použil viaccestný strom stupňa napr. 128, logaritmus algoritmickej zložitosti by 
mal základ 128. 

 Pri použití viaccestného stromu sa teda počet prístupov na disk zníži, čo výrazne urýchli 
operáciu vyhľadávania. 

 Vrchol viaccestného stromu, ktorý je uložený v jednom bloku na disku, budeme nazývať 
stránkou. 

 
 Majme viaccestný strom stupňa 2k + 1. Každá jeho stránka bude obsahovať teda maximálne 

2k kľúčov, ktoré určujú dáta na disku a maximálne 2k + 1 ukazovateľov na ďalšie stránky stromu. 
 
 Označíme ukazovatele U1,U2,...Uk+1 a kľúče K1,K2,...Kk. 
 
 Musí byť splnená vyhľadávacia podmienka: 
 
 1. kľúče v podstrome Ui sú menšie ako kľúč Ki v danej stránke pre i = 1...k, 
 2. kľúče v podstrome Ui+1 sú väčšie ako kľúč Ki v danej stránke pre i = 1...k. 
 
 Nech pritom platí: 
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 1. každá stránka okrem koreňa a listov obsahuje aspoň k kľúčov, teda aspoň k + 1 potomkov, 
 2. všetky listové stránky sú na jednej úrovni - dĺžka cesty od koreňa k listom je rovnaká. 
 
 Takto definovaný viaccestný strom nazývame B-strom rádu k. 
 
 Majme B-strom rádu k = 99 a majme databázu s jedným miliónom položiek. Počet prístupov 

na disk pri vyhľadávaní nebude potom väčší než log(1000000) = 3, pričom máme logaritmus 
so základom 99 + 1 = 100. 

 Aby štruktúra B-stromu spĺňala svoj účel, je potrebné udržiavať vyváženosť tejto štruktúry. 
Podmienka dokonalého vyváženia kladie algoritmicky príliš veľké nároky na prácu s diskom, preto 
stačí udržiavať vyváženosť tejto štruktúry len v zmysle jej definície. 

 
 Ak počet prvkov v stránke prekročí dvojnásobok rádu B-stromu, nastáva tzv. štiepenie stránky 

[7]. Pri tejto operácii vznikajú z jednej stránky dve, ktoré zachovávajú definičné pravidlo o počte 
položiek v stránke. Algoritmus štiepenia stránky kladie na prístup na disk nízke nároky, preto je možné 
pri vkladaní nových dátových položiek stránky štiepiť bez väčších strát strojového času. 

 
 V opačnom prípade - pri rušení dátových položiek - dochádza k zníženiu počtu položiek 

pod povolenú hranicu rádu B-stromu. Ak v takomto prípade nejde o koreň stromu, je potrebné vykonať 
tzv. zlučovanie stránok [7]. 

 
 V dynamickej štruktúre B-stromu sú kľúče späté s indexami do databázy. Ukazovatele 

na potomkov sú indexami do súboru, ktorý nazývame hlavný index databázy. 
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3 Konečné automaty a kompilátory 

 Dôležitou súčasťou výpočtových systémov sú programové moduly zamerané na spracovanie 
textov. Pod pojmom text sa pritom nerozumie len textový dokument napísaný v slovenskom jazyku. 
Z hľadiska programového spracovania má pojem text omnoho širší význam. 

 Pri syntéze ľudského hlasu, vývoji neurónových sietí a spracovaní dokumentov 
v programovom prostredí ROWS sa používa niekoľko typov spracovania textových dát: 

 
 1. prevod slovenskej vety do jazyka TALKBRICKS (jazyk postupnosti segmentov hlasu), 
 2. prevod jazyka TALKBRICKS do segmentov hlasu vo forme pulznej kódovej modulácie 

[1,2,3], 
 3. prevod definičného jazyka neurónovej siete NeuroGen na binárnu štruktúru neurónovej siete 

[4,9,10,11,12,13], 
 4. prevod definičného jazyka navigačných melódií pre nevidiacich (FAUN) na postupnosť 

vzoriek pulznej kódovej modulácie [1,2,3], 
 5. prevod dokumentu pre nevidiacich do jazyka PCL na tlač alebo do formátu RTF, 
 6. preklad jazyka CALCULUS programovateľného kalkulátora, 
 7. práca s databázami slovníkov a kontrolera hláskovania. 
 

 

Obrázok 3 - Robotické automatizované zváranie 
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3.1 Softvérový konečný automat 

 Spracovanie textových dát vykonávajú konečné automaty [14,15]. V zmysle softvérového 
vyhotovenia sa jedná o funkcie, ktoré dostávajú text ako vstup, na základe ktorého vykonajú 
postupnosť operácií.  

3.1.1 Základné pojmy 

 Konečná abeceda 
 
 Majme S ľubovoľnú konečnú množinu - abecedu. Prvky abecedy S budeme nazývať symboly. 
 S+ označuje množinu všetkých neprázdnych postupností symbolov abecedy S. 
 Nech je e prázdna postupnosť symbolov abecedy S. Definujeme S* ako S+ zjednotené s e. 
 
 Reťazce a slová 
 
 Postupnosť symbolov a=a1,a2,...,an prvkom S* budeme nazývať reťazec alebo slovo v abecede 

S dĺžky n, e je prázdne slovo. 
 
 Konkatenácia slov 
 
 Nech sú a=a1,a2,...,an b=b1,b2,...,bm slová patriace do S*. Majme slovo 

ab=a1,a2,...,am,b1,b2,...,bm. Slovo ab nazveme zložením - konkatenáciou slov a,b. 
 
 Dĺžka slova 
 
 Dĺžku slova w budeme označovať |w|. Potom |e|=0. 
 
 Prefix, infix a sufix 
 
 Nech je slovo abc konkatenáciou slov a,b,c. Slovo a budeme nazývať prefixom slova abc, 

slovo c sufixom slova abc a slovo b infixom slova abc. 
 
 Jazyk nad konečnou abecedou 
 
 Nech je S konečná abeceda a L je časťou alebo rovno S*. L potom nazývame jazykom 

nad abecedou S. 
 
 Konečný automat 
 
 Majme päticu, ktorú budeme nazývať konečným automatom, A=(Q,S,d,q0,F), kde: 
 
 - Q je konečná neprázdna množina stavov, 
 - S je konečná abeceda, 
 - d je zobrazenie z QxS do Q, nazývame ho prechodová funkcia, 
 - q0 je počiatočný stav, je východiskovým stavom automatu A, 
 - F časťou alebo rovno Q nazveme množinou konečných stavov automatu A. 
 
 Rozšírenie prechodovej funkcie 
 
 Prechodovú funkciu d z QxS do Q konečného automatu A=(Q,S,d,q0,F) rozšírime 

na prechodovú funkciu D do Q nasledovne: 
 
 - D(q,e) = q, 
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 - D(q,wa) = d(D(q,w),a). 
 
 Pre každé q je prvkom Q, w je prvkom S*, a je prvkom S. 
 
 Jazyk rozpoznávaný konečným automatom 
 
 Jazyk L rozpoznávaný automatom A nazveme L(A) = množina takých w, kde w je prvkom S* 

a súčasne D(q0,w) je prvkom F. 
 Hovoríme, že je slovo w prijímané automatom A práve keď je w prvkom L(A). 
 
 Transkripcia slov 
 
 Majme slová w1 a w2. Potom budeme nahradenie slova w1 slovom w2 nazývať transkripciou 

slova w1 na slovo w2. Transkripciu w1 na w2 budeme zapisovať w1 -> w2. 
 
 Transkripčný automat 
 
 Majme automat A=(Q,S,D,q0,F). 
 Automat B=(Q,S,T,D,OUT,q0,F) nazveme transkripčným rozšírením automatu A, pričom T je 

výstupná konečná abeceda a OUT je výstupná funkcia z F do T*. 
 
 Keď si v zmysle vyššie uvedených definícií zvolíme ako abecedu slovenskú abecedu spolu 

s interpunkčnými znamienkami a znakom medzery, slovenčina bude potom jazykom nad takouto 
abecedou. Slová - reťazce tohoto jazyka budú správne utvorené slovenské vety. 

 Ďalším príkladom jazyka môže byť programovací jazyk. Slovo patriace do takéhoto jazyka je 
každý syntakticky správne napísaný program [7,14,15,16].  

3.1.2 Formy vstupných a výstupných dát 

 Teoretické pojmy z predchádzajúcej podkapitoly neopisujú kód a dátové štruktúry 
softvérového konečného automatu. 

 Najpoužívanejšou abecedou softvérového automatu je sada znakov ASCII. Jeden znak v tomto 
kóde zaberá jeden bajt. Pamäťová jednotka jedného bajtu môže nadobúdať hodnoty 0-255. Počet 
symbolov abecedy ASCII je teda 256. Táto abeceda obsahuje rôzne skupiny znakov, ktoré sú ukázané 
v tabuľke 3.1.2-1. 

Tabuľka 3.1.2-1 - Použitie ASCII kódu 

Znak Použitie 

0 Ukončovací znak reťazcov, pri použití 
READKEY alebo RDKEY prefix funkčných 
klávesov 

1-26 Kontrolné znaky: 
7 generuje tón, 
8 backspace, 
9 tabulátor, 

10 kurzor na ďalší riadok, 
12 kurzor na ďalšiu stranu, 
13 kurzor na začiatok riadka, 
26 koniec súboru. 

27 Escape 
28-31 Riadiace znaky 
32 Medzera 
33-47 Znaky ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
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48-57 Čísla 0...9 
58-64 Znaky : ; < = > ? @ 
65-90 Veľké písmená A...Z 
91-96 Znaky [ \ ] ^ _ ` 
97-122 Malé písmená a...z 
123-126 Znaky { | } ~~|B0|C>~TR~PZ-~PD-~PK-

~PN~NR~NO 
127 Delta, zástupný znak 
128-255 Národné znaky rozlišované podľa 

kódovej tabuľky 

             
 Inou reprezentáciou vstupnej abecedy môžu byť hodnoty akejkoľvek celočíselnej premennej. 

Celočíselné premenné majú vo všeobecnosti veľký rozsah hodnôt. Symboly vstupnej abecedy je 
v takomto prípade potrebné číslovať od nuly a maximum zhora obmedziť. 

 Množinu stavov softvérového automatu je možné reprezentovať tromi spôsobmi: 
 
 1. stav automatu je daný hodnotou celočíselnej stavovej premennej, 
 2. stav je indexom do stavového poľa, 
 3. stav je ukazovateľom do dynamického stavového priestoru. 
 
 V prvom prípade je množina stavov vyjadrená intervalom povolených hodnôt stavovej 

premennej. Automat so stavovou premennou bude preto ďalej nazývaný intervalový automat. 
 V druhom prípade je množina stavov reprezentovaná prvkami poľa v ktorom je uložený 

stavový priestor. Jeden záznam poľa definuje vrchol stavového grafu [8,14,15]. Musí teda obsahovať 
celočíselné premenné - indexy na ďalšie vrcholy - ktorými sú definované orientované hrany grafu. 

 Treťou možnosťou je použitie dynamickej štruktúry. Vrcholy stavového grafu sú potom 
dynamické premenné, orientované hrany sú ukazovatele na vrcholy grafu. 

 Prechodová funkcia "d" alebo jej zovšeobecnený tvar "D" sa v počítači realizuje algoritmicky. 
Nosná podmienka algoritmu musí brať do úvahy: 

 
 - stav softvérového automatu, 
 - symbol vstupnej abecedy. 
 
 Výslednou operáciou prechodovej funkcie je zmena aktuálneho stavu softvérového automatu. 
 Ak je nový stav z množiny "F", zavolá sa funkcia "OUT", ktorá realizuje výstup automatu. 

Výstupom môže byť napríklad odovzdanie reťazca symbolov v prípade transkripčného automatu alebo 
všeobecne iná operácia v prípade, že nejde o transkripčný automat. 

 Po odovzdaní výstupu softvérový automat prejde do počiatočného stavu "q0". Tým je automat 
pripravený na spracovanie ďalšieho reťazca symbolov. 

 Softvérový automat je veľmi efektívny obzvlášť v jeho transkripčnom vyhotovení. Automat 
vyhľadá daný výraz a získa jeho index v tabuľke hľadaných výrazov. Pomocou nájdeného indexu sa 
vyberie výraz z tabuľky náhrad a odovzdá sa na výstup pomocou funkcie "OUT".  

3.1.3 Dekompozícia algoritmu transkripčného automatu 

 Softvérový automat je veľmi výkonným nástrojom spracovania dát len vtedy, keď je jeho 
algoritmus rozdelený do menších celkov. Dekompozíciou transkripčného automatu dostávame jeho 
štyri dôležité softvérové zložky: 

 
 1. Q - algoritmická konštrukcia stavového priestoru, 
 2. D - algoritmus prechodovej funkcie, 
 3. OUT - algoritmus výstupnej funkcie, 
 4. algoritmus tela automatu. 
 



41 
 

 V prípade intervalového automatu nie je potrebné vytvárať stavový priestor. Absencia stavovej 
štruktúry sa však prejaví zvýšením zložitosti prechodovej funkcie. Ponúka sa dekompozícia 
prechodovej funkcie na: 

 
1. variantné rozhodovanie podľa stavovej premennej 

 
      case stav of 
         stav1: D1(stav,s); 
         stav2: D2(stav,s); 
         ... 
      end, 
 

 2. algoritmy čiastkových prechodových funkcií Dn naprogramovaných pre každý stav osobitne. 
 
 Prvý parameter čiastkovej prechodovej funkcie je volaný referenciou, lebo funkcia mení 

hodnotu stavovej premennej. Druhý parameter je symbol vstupnej abecedy.  

3.2 Kompilátor 

 Transkripcia textu je v informačných systémoch jednou z najdôležitejších operácií. 
Predpokladom pre korektnú transkripciu je vstupný text, ktorý spĺňa gramatické kritériá [14,15,16]. 
Mnoho textov píše človek, preto je nevyhnutný predpoklad, že v týchto textoch budú chyby. 

 Pri spracovaní textov sa preto najskôr vyžaduje oprava chýb, aby mohla fáza prekladu 
prebehnúť korektne. Kontrolu chýb v texte vykonáva opäť softvérový automat [16]. Ak tento automat 
nájde v texte chybu, odovzdá súradnice riadka a stĺpca chyby spolu s jej opisom a ponukou opravy. 

 Chyby v texte, ktoré spôsobujú nesprávny preklad, nazývame syntaktické chyby. 
 Proces, v rámci ktorého sa hľadajú syntaktické chyby, je nazývaný syntaktická kontrola. 
 Kompilácia textu je proces, ktorý vykoná v prvom kroku syntaktickú kontrolu a v druhom 

kroku transkripciu textu. 
 Sústava softvérových automatov, ktoré spolu vykonávajú kompiláciu, sa nazýva kompilátor.  

3.2.1 Dekompozícia syntaktickej kontroly 

 Syntaktická kontrola vstupného textu je pomerne zložitý proces, ktorý sa skladá z troch častí. 
Každá zložka syntaktickej kontroly je vyčíslovaná softvérovým automatom: 

 
 1. lexikálny analyzátor, 
 2. gramatický analyzátor, 
 3. analyzátor pretečenia hraníc. 
 
 Vstupný text obsahuje reťazce znakov, ktoré tvoria v zmysle jazyka nedeliteľné jednotky. 

V programovacích jazykoch sú to: 
 
 - čísla, 
 - identifikátory, 
 - kľúčové slová, 
 - špeciálne znaky, 
 - špeciálne dvojznaky. 
 
 Takéto reťazce vo vstupnom texte nazývame atómy. Lexikálny analyzátor načítava znaky 

textu - symboly vstupnej abecedy. Keď detekuje symbol, ktorý nepatrí do načítavaného atómu, označí 
ho. Výstupom bude v takomto prípade štvorica čísel: 

 
 - číslo riadka s nekorektným znakom, 
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 - číslo stĺpca s nekorektným znakom, 
 - číslo nula - nekorektný atóm, 
 - číslo chyby. 
 
 Číslo chyby je zároveň indexom do tabuľky chybových hlásení. Ak pri načítavaní atómu 

k chybe nedošlo, výstupom lexikálneho analyzátora sú čísla: 
 
 - číslo riadka s určeným atómom, 
 - číslo stĺpca, kde sa atóm na riadku začína, 
 - index atómu v tabuľke atómov väčší ako nula. 
 
 Lexikálny analyzátor je teda transkripčný automat, ktorý vykonáva transkripciu reťazcov 

znakov - atómov - na reťazce čísel. Chyba sa od úspešného určenia atómu odlíši porovnaním indexu 
atómu s nulou. Atóm s indexom nula nie je definovaný, preto sa táto hodnota považuje za chybové 
hlásenie. 

 Na základe jednoduchého porovnania s nulou sa potom výstup buď odovzdá na ďalšie 
spracovanie, alebo sa proces ukončí a vygeneruje sa textové chybové hlásenie. 

 Lexikálny analyzátor preloží vstupný text do postupnosti čísel - symbolov novej abecedy, 
ktorá môže byť v ďalšom kroku odovzdaná gramatickému analyzátoru. 

 
 Na základe lexikálnej analýzy sa dá text chápať ako postupnosť atómov. Atómy v texte 

nemôžu nasledovať v akomkoľvek poradí. Ich postupnosť musí spĺňať stanovené pravidlá - gramatiku. 
Kontrolu gramatických pravidiel vykonáva gramatický analyzátor. 

 Transkripčný automat gramatického analyzátora hodnotí väčšie celky vstupného textu: 
 
 - rozhodovacie príkazy, príkazy cyklov atď. v programátorských jazykoch, 
 - vety v bežných jazykoch... 
 
Výstupom tohoto automatu sú v prípade chyby: 
 
 - súradnice1 - začiatok príkazu - atóm1, 
 - súradnice2 - atóm2, 
 - ..., 
 - súradnice chyby a číslo chyby. 
 
V prípade rozpoznania inštrukcie daného jazyka alebo vety: 
 
 - súradnice1 - začiatok inštrukcie - atóm1, 
 - súradnice2 - atóm2, 
 - ..., 
 - súradniceN - koniec inštrukcie - atómN. 
 
 V prípade identifikácie chyby gramatický analyzátor odovzdá index chyby. Tento index je 

opäť indexom do tabuľky textového opisu chýb. Po identifikovaní chyby sa proces ukončí. 
 
 Po vykonaní gramatickej analýzy programového kódu bez identifikácie chyby vzniká 

postupnosť atómov, v ktorej môže existovať ešte jedna nekorektnosť. Atóm svojou hodnotou presahuje 
povolené hranice hodnôt daného typu atómu. V programovom kóde je napríklad definovaná konštanta 
typu byte s hodnotou 320 alebo konštanta použitá ako index do poľa, presahuje hranice poľa, atď. 

 Takéto chyby sa nazývajú chyby pretečenia. Korektnosť textu v zmysle pretečenia hraníc 
určuje analyzátor pretečenia hraníc. V prípade chyby je výstupom štvorica čísel: 

 
 - číslo nula - nekorektný atóm, 
 - číslo chyby, 
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 - číslo riadka s nekorektným atómom, 
 - číslo stĺpca s nekorektným atómom. 
 
 Ak analýza pretečenia hraníc prebehla bez chyby, výstupom je postupnosť atómov, ktorá 

už neobsahuje návratové súradnice do pôvodného textu. Táto postupnosť atómov je pripravená 
na poslednú transkripciu do požadovaného formátu dát. V prípade zdrojového textu programu je to jeho 
binárny tvar v strojovom kóde.  

3.2.2 Dekompozícia kompilácie 

 Algoritmus kompilácie sa skladá zo štyroch transkripčných automatov. Prvý z nich dostáva 
na vstup zdrojový text, posledný generuje požadovaný formát alebo kód: 

 
 1. automat lexikálneho analyzátora, 
 2. automat gramatického analyzátora, 
 3. automat analyzátora pretečenia hraníc, 
 4. automat prekladu do výstupného kódu. 
 
 Štyri vyššie uvedené transkripčné automaty môžu pracovať dvomi spôsobmi: 
 
 - horizontálna kompilácia, 
 - vertikálna kompilácia. 
 
 Pri horizontálnej kompilácii sa vždy najskôr prejde celý text na danej úrovni. Vykoná sa 

lexikálna analýza na celý text, potom sa vykoná gramatická analýza na celý text atď. Kompilátory, 
ktoré pracujú horizontálnym spôsobom, vytvárajú veľké pomocné súbory a pri kompilácii vypisujú 
počet dokončených priechodov zdrojovým textom. 

 Pri vertikálnej kompilácii sa načíta vždy len najmenší možný počet atómov a na túto skupinu 
sa vykonajú postupne algoritmy všetkých štyroch automatov. 

 V pracovných prostrediach s kompilátormi sa môžeme stretnúť aj s kombináciou horizontálnej 
a vertikálnej kompilácie. Syntaktická kontrola prebieha vertikálne, prostredie kompilátora zobrazuje 
opis prvej nájdenej chyby. Akonáhle sa však syntaktická chyba nenájde, rozbehne sa preklad programu 
do binárneho tvaru, ktorý má horizontálny charakter.  

3.3 Transkripcia melódie - definičný jazyk FAUN 

 Systém navigačných zvukov GOBLIN ponúka jednoduché naprogramovanie melódie - 
algoritmus 2.2.3-1. Funkcia, ktorá prevádza postupnosť nôt zapísaných v jazyku FAUN na rad tónov, je 
jednoduchý transkripčný automat. Pretože je FAUN veľmi jednoduchý jazyk, jeho atómy nie sú 
oddeľované špeciálnymi oddeľovacími symbolmi. Táto syntaktická vlastnosť jazyka FAUN je 
opodstatnená aj preto, lebo jedna melódia nesmie zaberať viac miesta, než je možné uložiť do krátkeho 
reťazca znakov. Odporúča sa, aby jedna definícia melódie nebola dlhšia ako je riadok na obrazovke. 
Definícia každej noty, pauzy alebo cyklu sa začína nenumerickým znakom a vždy sa končí buď 
znakom numerickým, alebo pomlčkou. Začiatky nôt, pauzy a cykly sú preto ľahko rozpoznateľné aj 
pri čítaní definície v zdrojovom kóde programu. 

 Množina symbolov vstupnej abecedy jazyka FAUN je ukázaná v tabuľke 3.3-1: 
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Tabuľka 3.3-1 - Abeceda jazyka FAUN 

C c D d E F f G g A a H noty c,cis,d,dis,e,f,fis... 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 čísla 
r u príkazy opakovania repeat until 
p pauza 
- pomlčka za notou 

 
 Abeceda jazyka FAUN má 27 symbolov. Pri zavolaní funkcie gobspk so špecifikovanou 

melódiou sa najskôr vykoná transkripcia reťazca s melódiou na rad tónov. Potom sa z definícií tónov 
generuje postupnosť vzoriek pulznej kódovej modulácie [1,2,3]. 

Definícia 3.3-2 - Príklad reťazca s melódiou 

Reťazec: 0706C42-E42-E48-E44E42-r05F48E48u0G44-A41A42 
 
         070 - Počet stotín sekundy trvania jednej doby 
           6 - Posunutie oktáv 5=neposúva sa 
        C42- - C, 4. oktáva, polovičný s prestávkou 
        E42- - E, 4. oktáva, polovičný s prestávkou 
        E48- - E, 4. oktáva, osminový s prestávkou 
        E44  - E, 4. oktáva, štvrtinový 
        E42- - E, 4. oktáva, polovičný s prestávkou 
        r05  - začiatok 0-teho opakovania 5 krát 
        F48  - F, 4. oktáva, osminový 
        E48  - E, 4. oktáva, osminový 
        u0   - koniec 0-tého opakovania 
        G44- - G, 4. oktáva, štvrtinový s prestávkou 
        A41  - A, 4. oktáva, celý 
        A42  - A, 4. oktáva, polovičný  

3.3.1 Poltóny, tóny a oktávy 

 Transkripčný automat prevádza noty na tóny zadávané frekvenciou a dĺžkou trvania. 
Na uskutočnenie prevodu nôt na tóny je potrebné uvedomiť si niekoľko vzťahov: 

 
 1. komorné A = 440 Hz, 
 2. A o oktávu vyššie = 440 * 2 Hz, 
 3. A o oktávu nižšie = 440 / 2 Hz, 
 4. posun oktávy nahor resp. nadol je dvojnásobok resp. polovica pôvodnej frekvencie. 
 
 Medzi každými dvomi A je dvanásť poltónov. Prechod z A na AIS je preto násobok pôvodnej 

frekvencie dvanástou odmocninou z dvojky. 
 Týmto spôsobom sú definované všetky konštanty, ktoré sa používajú na prevod nôt na tóny: 

Definícia 3.3.1-1 - Konštanty prevodu nôt na tóny 

1 const eok=95; {0-eok poltónov, 8 oktáv} 
 2       tn=5/6; {Tón s pomlčkou bude znieť 5/6 doby} 
 3       ps=1/6; {Pomlčka bude trvať 1/6 doby} 
 
 4       d01=1.059463; {12. odmocnina z 2.} 
 5       d02=1.122462; {12. odmocnina z 2. na 2.} 
 6       d03=1.189207; {12. odmocnina z 2. na 3.} 
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 7       d04=1.259921; {12. odmocnina z 2. na 4.} 
 8       d05=1.334840; {12. odmocnina z 2. na 5.} 
 9       d06=1.414214; {12. odmocnina z 2. na 6.} 
10       d07=1.498307; {12. odmocnina z 2. na 7.} 
11       d08=1.587401; {12. odmocnina z 2. na 8.} 
12       d09=1.681793; {12. odmocnina z 2. na 9} 
13       d10=1.781797; {12. odmocnina z 2. na 10.} 
14       d11=1.887749; {12. odmocnina z 2. na 11.} 
 
15       s:array[0..eok] of real=( 
            {Pole poltónov, 96 tónov = 96/12=8 oktáv} 
16        55*d03,{c} 
17        55*d04,{cis} 
18        55*d05,{d} 
19        55*d06,{dis} 
20        55*d07,{e} 
21        55*d08,{f} 
22        55*d09,{fis} 
23        55*d10,{g} 
24        55*d11,{gis} 
25       110*1.0,{a v ďalšej oktáve} 
         ... 
 
26 type cykly=^cyk; {Ukazovateľ na zásobník cyklov r ... u} 
27      cyk=record {Položka zásobníka cyklov} 
28             next:cykly; 
29             b,x,i:byte 
30          end; 
31      tt=array[1..9] of 
           {Pole dĺžok dôb v milisekundách: 
              1. celá, 
              2. polovičná, 
              3. tretinová...} 
32         record 
33            d, {Dĺžka doby v milisekundách} 
34            t, {Dĺžka tónu s pomlčkou v milisekundách} 
35            p  {Dĺžka pomlčky v milisekundách} 
36             :word 
37         end; 
 
38 var t:tt; {Pole dĺžok dôb} 
39     oktava:integer; {Celkové posunutie oktávy} 
40     faunerr:dword; {Číslo a súradnice syntaktickej chyby} 
41     wnt:word; {Pomocná premenná} 
42     mo, 
43     md, 
44     mn, 
45     mt 
46        :set of char; 
47     headc:cykly; {Prístupový ukazovateľ na zásobník cyklov} 
 
48 begin 
49    headc:=nil; {Inicializácia prístupového ukazovateľa na 
                  zásobníkovú pamäť cyklov} 
50    mo:=['1','2','3','4','5','6','7','8']; {Osem oktáv} 
51    md:=mo+['9']; {Celá, polovičná, tretinová, ... nota} 
52    mn:=md+['0']; {Čísla} 
53    mt:=['C','c','D','d','E','F','f','G','g','A','a','H', 
54         'P','p','R','r','U','u'] {Povolené znaky} 
55 end.  
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3.3.2 Algoritmus transkripčného automatu 

 Definícia v jazyku FAUN je veľmi jednoduchá, preto je možné syntaktickú kontrolu 
a transkripciu naprogramovať v jednom algoritme transkripčného automatu. 

 Automat transkripcie melódie je intervalový s hodnotami stavovej premennej od 0 po 8. 
Algoritmus 3.3.2-1 obsahuje funkciu HSND, ktorá je základným volaním transkripčného automatu 
melódie v module navigate.pp. 

Algoritmus 3.3.2-1 - Telo transkripčného automatu konverzie definície melódie v jazyku FAUN 
(navigate.pp) 

   a)  7 -  9, Inicializácia premenných 
   b) 10 - 12, Volanie prechodovej funkcie 
   c) 13 - 19, Ukončenie a odovzdanie chybového indexu 
 

 1 function hsnd(n:string {Vstupný reťazec} 
            {Intervalový transkripčný automat spracovania 
            melódií v jazyku FAUN} 
 2              ):dword; {0=OK inak syntaktická chyba} 
 3 var j, {Index do čítaného reťazca symbolov} 
 4     stav {Stavová premenná: 
               0 - počiatočný stav, 
               1 - koncový stav, 
               2 - stav načítavania celkového posunutia oktáv, 
               3 - stav načítavania noty, 
               4 - stav načítavania dĺžky pauzy, 
               5 - stav načítavania oktávy s danou notou, 
               6 - stav načítavania dĺžky tónu, 
               7 - stav načítavania parametrov cyklu, 
               8 - stav načítavania parametra konca cyklu.} 
 5        :word; 
 6     err:dword; {Odovzdanie chybového hlásenia} 
 7 begin 
 8    stav:=0; {Počiatočný stav} 
 9    j:=1; {Začína sa na začiatku reťazca} 
10    repeat {Cyklus tela intervalového transkripčného 
             automatu} 
11       prechfn(stav,n,j,err) 
            {Volanie prechodovej funkcie D: 
               - stav vyjadruje Q, 
               - n,j vyjadrujú symbol vstupnej abecedy, 
               - err je vstupom pre OUT, ktorá realizuje 
                 chybové hlásenia.} 
12    until stav=1; 
         {Ak sa dosiahol konečný stav, končí sa.} 
13    if err>0 then 
         {Skončilo sa s chybou.} 
14    begin 
            {Maže sa zásobníková pamäť cyklov.} 
15       discyk; 
            {err mod 100 = chyba 
            err div 100 = pozícia atómu s chybou v reťazci} 
16       err:=err+j*100 
17    end; 
18    hsnd:=err {Návratová hodnota chyby} 
19 end; 

 
 V základnom cykle automatu sa volá PRECHFN - prechodová funkcia D. Keďže ide 

o intervalový automat, jeho zložitosť sa prejaví práve v tejto prechodovej funkcii, ako je vidieť 
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v algoritme 3.3.2-2. Základným konštruktom tejto funkcie je variantné rozhodovanie podľa stavovej 
premennej. Algoritmy jednotlivých čiastkových prechodových funkcií sú vetvy variantného 
rozhodovania na riadkoch: 

 
 - 9, počiatočný stav, 
 - 53, stav načítavania celkového posunutia oktáv, 
 - 67, stav načítavania noty, 
 - 121, stav načítavania dĺžky pauzy, 
 - 141, stav načítavania oktávy s danou notou, 
 - 164, stav načítavania dĺžky tónu, 
 - 194, stav načítavania parametrov cyklu, 
 - 222, stav načítavania parametra konca cyklu. 
 
 Programový kód konečného stavu nie je súčasťou prechodovej funkcie. Po dosiahnutí 

konečného stavu sa cyklus v tele automatu ukončí (algoritmus 3.3.2-1), odovzdajú sa výstupné hodnoty 
syntaktickej kontroly a zruší sa použitý zásobník cyklov. 

 Na prechodovú funkciu z algoritmu 3.3.2-2 sa dá vykonať dekompozícia na funkciu 
s variantným vetvením a čiastkové prechodové funkcie volané v jednotlivých vetvách variantného 
rozhodovania. 

Algoritmus 3.3.2-2 - Prechodová funkcia transkripčného automatu konverzie definície melódie v jazyku 
FAUN (navigate.pp) 

    a)   6 -   8, Rozhodovanie pomocou stavovej premennej 
    b)   9 -  52, Počiatočný stav 
    c)  53 -  66, Stav načítavania celkového posunutia oktáv 
    d)  67 - 120, Stav načítavania noty 
    e) 121 - 140, Stav načítavania dĺžky pauzy 
    f) 141 - 163, Stav načítavania oktávy s danou notou 
    g) 164 - 193, Stav načítavania dĺžky tónu 
    h) 194 - 221, Stav načítavania parametrov cyklu 
    i) 222 - 250, Stav načítavania parametra konca cyklu 
    j) 251 - 252, Ukončenie, ak stav=1 - chybové hlásenie 
 

  1 procedure prechfn(var stav:word; {Prechodová funkcia mení 
                                     stav} 
  2                   var n:string; {Prístup na vstupný 
                                    reťazec} 
  3                   var j:word; {Index do reťazca, po 
                                  načítaní atómu sa posúva} 
  4                   var r:dword); {Odovzdanie čísla chyby pre 
                                    funkciu OUT} 
  5 var i:word; {Pomocná premenná} 
  6 begin 
  7    r:=0; {Pri korektnom vstupe chyba nenastane} 
  8    case stav of 
  9       0: {Počiatočný stav} 
 10       if length(n)<7 then 
 11       begin 
 12          r:=1; {Krátky vstupný reťazec!} 
 13          stav:=1 {Končí sa s chybou} 
 14       end 
 15       else 
 16       begin 
 17          if (n[j] in mn) and 
 18             (n[j+1] in mn) and 
 19             (n[j+2] in mn) 
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 20          then 
 21          begin 
 22             wnt:=(byte(n[j])-byte('0'))*100  + {Stovky} 
 23                  (byte(n[j+1])-byte('0'))*10 + {Desiatky} 
 24                  (byte(n[j+2])-byte('0'));     {Jednotky} 
 25             if wnt>500 then 
 26             begin 
 27                r:=3; {Príliš veľká dĺžka doby (max 5 
                         sekúnd)!} 
 28                stav:=1 {Končí sa} 
 29             end 
 30             else 
 31             begin 
 32                wnt:=wnt*10; {Doba sa uloží v milisekundách} 
 33                t[1].d:=wnt;t[2].d:=wnt div 2; 
 34                t[3].d:=wnt div 3;t[4].d:=wnt div 4; 
 35                t[5].d:=wnt div 32;t[6].d:=wnt div 16; 
 36                t[7].d:=wnt div 64;t[8].d:=wnt div 8; 
 37                t[9].d:=wnt div 128; 
                      {Dĺžky dôb v poli dôb boli 
                      inicializované} 
 38                for i:=1 to 9 do 
                      {V poli dôb sa inicializujú ešte dĺžky 
                      tónov s pomlčkou a dĺžky pomĺk.} 
 39                begin 
 40                   t[i].t:=round(t[i].d*tn); 
 41                   t[i].p:=round(t[i].d*ps) 
 42                end; 
 43                j:=j+3; {Bol načítaný atóm trojciferného 
                           čísla dĺžky doby v stotinách 
                           sekundy.} 
 44                stav:=2 {Prechádza sa na stav načítavania 
                           posunutia oktáv} 
 45             end 
 46          end 
 47          else 
 48          begin 
 49             r:=2; {V čísle je nečíselný symbol!} 
 50             stav:=1 {Končí sa} 
 51          end 
 52       end; 
 53       2: {Stav načítavania celkového posunutia oktáv} 
 54       begin 
 55          if n[j] in md then 
 56          begin 
 57             oktava:=byte(n[j])-byte('5'); 
                   {Pri hodnote 5 sa oktáva neposúva, vyššie 
                   hodnoty posúvajú nahor, nižšie nadol.} 
 58             inc(j); {Atóm posunu oktáv má len jeden číselný 
                        symbol} 
 59             stav:=3 {Stav načítavania noty} 
 60          end 
 61          else 
 62          begin 
 63             r:=4; {Nekorektné číslo posunutia oktáv!} 
 64             stav:=1 {Končí sa} 
 65          end 
 66       end; 
 67       3: {Stav načítavania noty} 
 68       if j>length(n) then 
             {Korektný koniec melódie} 
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 69          stav:=1 
 70       else 
 71       begin 
 72          if not (n[j] in mt) then 
 73          begin 
 74             r:=5; {Nekorektne definovaná nota!} 
 75             stav:=1 {Končí sa} 
 76          end 
 77          else 
 78          begin 
 79             case n[j] of 
 80                'C': wnt:=0;  {C} 
 81                'c': wnt:=1;  {CIS} 
 82                'D': wnt:=2;  {D} 
 83                'd': wnt:=3;  {DIS} 
 84                'E': wnt:=4;  {E} 
 85                'F': wnt:=5;  {F} 
 86                'f': wnt:=6;  {FIS} 
 87                'G': wnt:=7;  {G} 
 88                'g': wnt:=8;  {GIS} 
 89                'A': wnt:=9;  {A} 
 90                'a': wnt:=10; {AIS} 
 91                'H': wnt:=11; {H} 
 92                'P','p': wnt:=12; {Pauza} 
 93                'R','r': wnt:=13; {Začiatok cyklu} 
 94                'U','u': wnt:=14  {Koniec cyklu} 
 95             end; 
 96             if wnt=12 then 
 97             begin 
 98                stav:=4; {Ide sa do stavu načítavania dĺžky 
                            pauzy} 
 99                inc(j) {Atóm pauzy má len jeden symbol} 
100             end 
101             else 
102             if wnt<12 then 
103             begin 
104                stav:=5; {Ide sa na načítanie oktávy} 
105                inc(j) {Atóm noty má len jeden symbol} 
106             end 
107             else 
108             if wnt=13 then 
109             begin 
110                stav:=7; {Ide sa na načítanie začiatku cyklu 
                            a počtu opakovaní} 
111                inc(j) {Atóm počiatku cyklu má len jeden 
                          symbol} 
112             end 
113             else 
114             if wnt=14 then 
115             begin 
116                stav:=8; {Ide sa na načítanie konca cyklu} 
117                inc(j) {Atóm konca cyklu má len jeden 
                          symbol} 
118             end 
119          end 
120       end; 
121       4: {Stav načítavania dĺžky pauzy} 
122       if j>length(n) then 
123       begin 
124          r:=9; {Nebola zadaná dĺžka pauzy!} 
125          stav:=1 {Končí sa} 
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126       end 
127       else 
128       begin 
129          if n[j] in md then 
130          begin 
131             pause(t[byte(n[j])-byte('0')].d); {Do radu 
                                                  zvukov sa 
                                                  vkladá pauza} 
132             stav:=3; {Bude sa rozpoznávať ďalšia nota} 
133             inc(j) {Atóm dĺžky pauzy má len jeden symbol} 
134          end 
135          else 
136          begin 
137             r:=6; {Nekorektne definovaná dĺžka pauzy!} 
138             stav:=1 {Končí sa} 
139          end 
140       end; 
141       5: {Stav načítavania oktávy s danou notou} 
142       if j>length(n) then 
143       begin 
144          r:=10; {Nebola zadaná oktáva!} 
145          stav:=1 {Končí sa} 
146       end 
147       else 
148       begin 
149          if not (n[j] in mo) then 
150          begin 
151             r:=7; {Nekorektné číslo oktávy!} 
152             stav:=1 {Končí sa} 
153          end 
154          else 
155          begin 
156             wnt:=wnt+ {Index nájdeného poltónu v oktáve} 
157                  (byte(n[j])-byte('1')+ {Oktáva} 
158                  oktava {Posunutie oktáv} 
159                  )*12; {Počet oktáv násobíme poltónmi v 
                           jednej oktáve, čím dostaneme celkový 
                           index nájdeného poltónu do poľa 
                           poltónov S.} 
160             stav:=6; {Ide sa na stav dĺžky tónu} 
161             inc(j) {Atóm oktávy má len jeden symbol} 
162          end 
163       end; 
164       6: {Stav načítavania dĺžky tónu} 
165       if j>length(n) then 
166       begin 
167          r:=11; {Nebola zadaná dĺžka doby!} 
168          stav:=1 {Končí sa} 
169       end 
170       else 
171       begin 
172          if not (n[j] in md) then 
173          begin 
174             r:=8; {Nekorektný údaj dĺžky doby!} 
175             stav:=1 {Končí sa} 
176          end 
177          else 
178          begin 
179             if (j=length(n)) or (n[j+1]<>'-') then 
180             begin 
181                tonfrq(wnt,t[byte(n[j])-byte('0')].d); 
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182                stav:=3; {Ide sa na ďalšiu notu} 
183                inc(j) {Atóm dĺžky doby bez pomlčky má len 
                          jeden symbol} 
184             end 
185             else 
186             begin 
187                tonfrq(wnt,t[byte(n[j])-byte('0')].t); 
188                pause(t[byte(n[j])-byte('0')].p); 
189                stav:=3; {Ide sa na ďalšiu notu} 
190                j:=j+2 {Atóm dĺžky doby s pomlčkou má dva 
                          symboly} 
191             end 
192          end 
193       end; 
194       7: {Stav načítavania parametrov cyklu} 
195       if j>=length(n) then 
196       begin 
197          r:=12; {Chýbajú parametre cyklu!} 
198          stav:=1 {Končí sa} 
199       end 
200       else 
201       begin 
202          if not (n[j] in mn) then 
203          begin 
204             r:=13; {Nekorektné číslo cyklu!} 
205             stav:=1 {Končí sa} 
206          end 
207          else 
208          if not (n[j+1] in md) then 
209          begin 
210             r:=14; {Nekorektný počet opakovaní!} 
211             stav:=1 {Končí sa} 
212          end 
213          else 
214          begin 
215             cyklus(j+2, {Index prvej noty v cykle} 
216                    byte(n[j]), {Index cyklu} 
217                    byte(n[j+1])-byte('0')); {Počet 
                                                opakovaní} 
218             stav:=3; {Ide sa na ďalšiu notu} 
219             j:=j+2 {Atóm parametrov cyklu má dva symboly} 
220          end 
221       end; 
222       8: {Stav načítavania parametra konca cyklu} 
223       if j>length(n) then 
224       begin 
225          r:=12; {Chýbajú parametre cyklu!} 
226          stav:=1 {Končí sa} 
227       end 
228       else 
229       begin 
230          if (headc=nil) or (n[j]<>chr(headc^.i)) then 
231          begin 
232             r:=15; {Nekorektne definovaný koniec cyklu!} 
233             stav:=1 {Končí sa} 
234          end 
235          else 
236          begin 
237             if headc^.x=0 then 
238             begin 
239                cyklus; 
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240                stav:=3; {Ide sa na ďalšiu notu} 
241                inc(j) {Atóm parametra konca cyklu má len 
                          jeden symbol} 
242             end 
243             else 
244             begin 
245                dec(headc^.x); {Prvé opakovanie} 
246                j:=headc^.b; {Index začiatku cyklu v 
                                reťazci} 
247                stav:=3 {Cyklus začína notou} 
248             end 
249          end 
250       end 
251    end 
252 end; 

 
 V algoritme prechodovej funkcie 3.3.2-2 sú na riadkoch 215 a 239 volané funkcie, ktoré 

ukladajú alebo odoberajú zo zásobníkovej pamäte parametre cyklov. V algoritme 3.3.2-3 je ukázaná 
práca so zásobníkom cyklov: 

 
 - pri začiatku cyklu sa do pamäte vkladá, 
 - pri jeho ukončení sa z pamäte odoberá. 
 
Vkladané parametre cyklu pri jeho začiatku sú: 
 
 1. index prvého atómu cyklu v definičnom reťazci melódie, 
 2. počet iterácií cyklu, 
 3. index cyklu v zmysle vnorení cyklov. 
 
 Pri načítaní atómu konca cyklu sa v prvom rade otestuje jeho index v zmysle vnorení cyklov. 

Ak index korešponduje so začiatkom cyklu, otestuje sa počet iterácií. 
 Ak je premenná počtu iterácií rovná nule, odoberie sa položka zo zásobníka a začnú sa 

načítavať atómy za cyklom. 
 Ak je premenná počtu iterácií väčšia ako nula, zmenší sa o jedna a skočí sa na index prvého 

atómu v cykle. Tým sa realizuje ďalšia iterácia cyklu. 
 Index cyklu v zmysle vnorení cyklov z hľadiska behu transkripcie nie je potrebný. Je použitý 

len pri syntaktickej kontrole ako pomôcka pre programátora. 
 Pomocou zásobníkovej pamäte je takto naprogramovaná možnosť vnorenia cyklov až 

do úrovne deväť. 

Algoritmus 3.3.2-3 - Použitie zásobníka pri realizácii cyklov v definícii melódie v jazyku FAUN (navigate.pp) 

   a)  3 - 10, Rušenie zásobníkovej pamäte 
   b) 15 - 22, Vloženie položky do zásobníka, začiatok cyklu 
   c) 25 - 29, Výber položky zo zásobníka, ukončenie cyklu 
 

 1 procedure discyk; 
             {Rušenie zásobníkovej pamäte cyklov} 
 2 var p:cykly; {Pomocný ukazovateľ} 
 3 begin 
 4    while headc<>nil do 
         {Maže všetky položky} 
 5    begin 
 6       p:=headc^.next; 
 7       dispose(headc); 
 8       headc:=p 
 9    end 
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10 end; 
 
11 procedure cyklus(b:word; {Index začiatku cyklu v reťazci} 
12                  i, {Index cyklu v zmysle vnorení cyklov} 
13                  x:byte); {Počet opakovaní} 
             {Vloženie údajov o cykle na vrchol zásobníka} 
14 var p:cykly; {Pomocný ukazovateľ} 
15 begin 
16    new(p); 
17    p^.next:=headc; 
18    headc:=p; 
19    p^.b:=b; 
20    p^.i:=i; 
21    p^.x:=x 
22 end; 
 
23 procedure cyklus; {Preťaženie identifikátora} 
             {Po ukončení iterácií cyklu ruší údaje o cykle zo 
             zásobníkovej pamäte cyklov.} 
24 var p:cykly; {Pomocný ukazovateľ} 
25 begin 
26    p:=headc^.next; 
27    dispose(headc); 
28    headc:=p 
29 end; 

 
 Opisovaný transkripčný automat má v skutočnosti dve výstupné funkcie. Jedna generuje 

postupnosť tónov a páuz, ktoré ukladá do pamäťového radu tónov, druhá generuje opis syntaktickej 
chyby. 

 Prvá výstupná funkcia sa v algoritme 3.3.2-2 volá na riadkoch 131, 181, 187 a 188 pomocou 
dvoch identifikátorov - TONFRQ a PAUSE. Kód druhej výstupnej funkcie je ukázaný v algoritme 
3.3.2-4. 

Algoritmus 3.3.2-4 - Výstupná funkcia transkripčného automatu konverzie definície melódie v jazyku FAUN 
(navigate.pp) 

   a)  1 - 17, Pole chybových hlásení 
   b) 19 - 31, Prevod chybového kódu na opis chyby a index 
               stĺpca s chybou 
 

 1 const maxfaunrr=15; 
 2       faunrr:array[1..maxfaunrr] of string=( 
 3          '1: Krátky vstupný reťazec symbolov!', 
 4          '2: V čísle je nečíselný symbol!', 
 5          '3: Príliš veľká dĺžka doby (max 5 sekúnd)!', 
 6          '4: Nekorektné číslo posunutia oktáv!', 
 7          '5: Nekorektne definovaná nota!', 
 8          '6: Nekorektne definovaná dĺžka pauzy!', 
 9          '7: Nekorektné číslo oktávy!', 
10          '8: Nekorektné číslo dĺžky doby!', 
11          '9: Nebola zadaná dĺžka pauzy!', 
12          '10: Nebola zadaná oktáva!', 
13          '11: Nebola zadaná dĺžka doby!', 
14          '12: Chýbajú parametre cyklu!', 
15          '13: Nekorektné číslo cyklu!', 
16          '14: Nekorektný počet opakovaní!', 
17          '15: Nekorektne definovaný koniec cyklu!'); 
 
18 function faungeterr(var ind:word):string; 
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19 begin 
20    if faunerr=0 then 
         {Nebola zaznamenaná chyba} 
21    begin 
22       ind:=0; 
23       faungeterr:='' 
24    end 
25    else 
         {Generujú sa súradnice a opis chyby} 
26    begin 
27       ind:=faunerr div 100; {Súradnice} 
28       faungeterr:=faunrr[faunerr mod 100]; {Opis} 
29    end; 
30    faunerr:=0 {Rušenie chybového statusu} 
31 end; 

 
 V algoritmoch tejto podkapitoly je ukázané, že v prípade jednoduchšej transkripcie je možná 

kombinácia dvoch logických automatov do algoritmu jedného, kombinovaného automatu s dvomi 
výstupnými funkciami. 

 Nevýhodou tohoto riešenia je, že sa nedá vykonať najskôr syntaktická kontrola a až v prípade 
korektného reťazca vstupných symbolov rozbehnúť transkripcia do postupnosti tónov. 

 Keďže však ide len o malé orientačné melódie, ktoré sú zväčša naprogramované na pevno 
v programovom kóde, je tento nedostatok bezvýznamný.  

3.3.3 Praktické využitie Transkripčného automatu 

 V predchádzajúcej podkapitole je ukázaný kód transkripčného automatu melódie. V algoritme 
3.3.3-1 je ukázané praktické využitie tohoto automatu v krátkom programe s definíciou melódie, ktorá 
obsahuje syntaktickú chybu. 

Algoritmus 3.3.3-1 - Praktické použitie transkripčného automatu melódie (automat.pp) 

   a) 10 - 11, Inicializácia premenných 
   b) 12 - 29, Transkripcia melódie 
   c) 30 - 31, Ukončenie 
 

 1 program automat; 
 2 uses navigate, {Modul s transkripčným automatom melódie} 
 3      gobclitypes,goblin; 
 4 var melodia, {Reťazec s melódiou v jazyku FAUN} 
 5     ukazovatko, {Reťazec s textovým ukazovateľom 
                   syntaktickej chyby} 
 6     opis {Opis identifikovanej syntaktickej chyby} 
 7        :string; 
 8     ind {Index chyby v reťazci s melódiou} 
 9        :word; 
10 begin 
11    inigoblin; {Inicializácia} 
12    melodia:='0706C$42-E42-E48-E44E42-r05F48E48u0G44-A41A42'; 
         {Melódia v jazyku FAUN so syntaktickou chybou na 6. 
         pozícii v reťazci - znak "$"} 
13    gobspk(melodia,rswt); {Neúspešné prehrávanie melódie} 
14    opis:=faungeterr(ind); {Odovzdanie chybového hlásenia} 
15    if ind>0 then 
         {Bola identifikovaná chyba} 
16    begin 
17       ukazovatko:=''; {Inicializácia reťazca} 
18       while ind>1 do 
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            {Nastavovanie dĺžky ukazovátka} 
19       begin 
20          ukazovatko:=ukazovatko+'-'; {Ďalšia pomlčka} 
21          dec(ind) 
22       end; 
23       ukazovatko:=ukazovatko+'^'; {Pridáva sa šípka} 
24       writeln; 
25       writeln(melodia); 
26       writeln(ukazovatko); 
27       writeln(opis); 
28       writeln 
            {Chybové hlásenie dokončené: 
            0706C$42-E42-E48-E44E42-r05F48E48u0G44-A41A42 
            -----^ 
            7: Nekorektné číslo oktávy!} 
29    end; 
30    stpgoblin {Upratovanie} 
31 end. 

 
 Ak sa v programe 3.3.3-1 odstráni syntaktická chyba v definícii melódie, chybové hlásenie sa 

nevypíše a syntetizér GOBLIN túto melódiu zahrá. 
 Pokiaľ čitateľ upraví definíciu melódie tak, že v nej bude syntaktická chyba inde, chybové 

hlásenie programu musí korektne presunúť ukazovateľ chyby a prípadne zmeniť aj jej opis. 
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4 Zvuk 

 Vlnenie vzduchu v rozsahu 20 Hz až 16 kHz človek vníma ako zvuk v najbežnejšom zmysle 
tohoto pojmu. Zvukové vlnenie prenáša energiu, ktorej pôsobenie sa môže prejaviť rozkmitaním 
bubienka v uchu alebo membrány mikrofónu. 

 Mikrofón je menič zvukového vlnenia vzduchu na kmitanie elektrického prúdu. Menič 
v opačnom smere poznáme pod pojmom reproduktor. 

 Kmitanie elektrického prúdu reprezentujúce zvuk sa nazýva elektrický zvukový analógový 
signál. 

 V analógovom signále prebieha kmitanie elektrónov s hodnotami v reálnej oblasti. Priebeh 
elektrického signálu s nekonečným počtom hodnôt počítač nedokáže spracovať. V tejto kapitole sú 
preto opísané technológie v troch oblastiach: 

 
 - prevod analógového signálu na digitálne dáta, 
 - charakteristiky zvukových digitálnych dát, 
 - základné spracovanie digitálnych dát.  
 

 

Obrázok 4 – Meniče zvuku  

 

4.1 Digitalizácia analógového signálu 

 Prevod analógového signálu na digitálny sa nazýva digitalizácia alebo pulzná kódová 
modulácia [1,2,3]. Dátový produkt digitalizácie je celočíselná postupnosť vzoriek pulznej kódovej 
modulácie. Takáto postupnosť je pre počítač vhodným dátovým vstupom pripraveným na ďalšie 
spracovanie. 

 Kvalitné dáta pulznej kódovej modulácie môžu vzniknúť len vtedy, keď je aj pôvodný 
analógový signál kvalitný. 

 V prípade nekvalitného zdroja analógového signálu je veľmi ťažké a často až nemožné 
softvérovo rekonštruovať získané vzorky s účelom zvýšenia kvality zvuku.  

4.1.1 Vzorkovanie a kvantizácia 

 Predpokladajme, že je k dispozícii dostatočne kvalitný analógový hardvér, ktorý poskytuje 
napäťový priebeh frekvencie zvuku v čase. Vzorkovač rozdelí reálny priebeh napätia v čase na 
postupnosť rovnakých časových intervalov, s odstupom ktorých sa zosníme zo zdroja vždy jedna 
vzorka napätia - výška zvukovej krivky v danom časovom okamihu. Takto sa prevedie spojitý priebeh 
napätia v čase na diskrétnu postupnosť jednotlivých vzoriek. 
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 Každá z týchto vzoriek je reálna, čo je pre spracovanie zvuku pomocou počítača nevhodný 
dátový typ. Zvukových vzoriek je veľmi veľa, vyčíslovanie premenných reálneho typu by vyžadovalo 
veľa strojového času. Reálna premenná navyše zaberá relatívne veľa pamäťového priestoru, čo by sa 
prejavilo na rozsahu zvukových dát. 

 Aby sa zmenšil rozsah a zjednodušil typ získaných vzoriek vykoná sa hneď pri vzorkovaní aj 
kvantizácia pomocou hardvérového kvantizéra [1]. 

 Kvantizér rozdelí interval hodnôt vzoriek na konečný počet častí, ktoré je možné označiť 
indexami. Podľa toho, v ktorej z týchto častí sa skutočná hodnota vzorky nachádza, kvantizér danej 
vzorke priradí celočíselnú hodnotu - index danej časti. 

 Takýmto spôsobom sa produkuje z analógového signálu diskrétna postupnosť celočíselných 
hodnôt, ktorá sa nazýva zvukovými dátami, vzorkami vo forme pulznej kódovej modulácie (ďalej 
PCM).  

4.1.2 Vzorkovacie skreslenie 

 Analógový signál sa pomocou pulznej kódovej modulácie (PCM) prevádza na diskrétnu 
postupnosť hodnôt. Ponúka sa prirodzená otázka, aký je potrebný počet vzoriek za jednu sekundu, aby 
sa daný signál zachoval s prípadným čo najmenším skreslením. 

 V prvom rade je potrebné uvedomiť si, akú maximálnu frekvenciu signál prenáša. Ak nie je 
táto frekvencia určená, je potrebné signál zhora frekvenčne obmedziť tak, aby frekvenčné spektrum 
nepresahovalo maximálnu frekvenciu FM. 

 Rýchlosť vzorkovania - vzorkovacia frekvencia FV - potom musí spĺňať nerovnosť 
vzorkovacieho teorému [1]. 

 
 FV >= 2FM 
 
 Ak sa poruší vzorkovací teorém, FV < 2FM, dochádza ku skresleniu pôvodného signálu vo 

vyšších spektrálnych frekvenciách. 
 Pomocou PCM sa produkuje z analógového signálu postupnosť čísel, ktorá sa dá kvantitatívne 

vyjadriť ako počet násobkov bitu za jednu sekundu. Násobky bitu vyjadrujú dátový priestor pre jednu 
vzorku, ich počet za sekundu je daný vzorkovacou frekvenciou FV. Aby nedochádzalo k zbytočne 
veľkému toku dát, volí sa FV = 2FM. 

 Ak máme analógový signál v rozsahu 20 Hz až 20 kHz stereo, pričom má jedna vzorka rozsah 
16 bitov - dva bajty, jedna minúta takéhoto signálu bude obsadzovať pamäťový priestor PP: 

 
 FM = 20 000 Hz 
 PP = 2FM * 2 * 2 * 60 
 PP = 9.6 MB 
 
 Pri ukladaní zvuku na CD-nosič alebo na diskové zariadenie sa v súčasnosti zväčša používa 

vzorkovacia frekvencia FV=44100 Hz. Rozsah pamäte pre jednu minútu takéhoto signálu je potom 
presne: 

 PP = 44100 * 2 * 2 * 60 
 PP = 10.584 MB  

4.1.3 Kvantizačné skreslenie 

 Vzorkovanie a kvantizácia analógového signálu je vykonávaná analógovo-digitálnym 
prevodníkom. Počet úrovní kvantizácie sa volí z hodnôt, ktoré sú mocninami dvojky, takže exponent 
tejto mocniny vyjadruje počet potrebných bitov na uloženie jednej vzorky. 

 Pretože sa pri kvantizácii nahrádza reálny interval konečným počtom hodnôt, vzniká 
deformácia signálu, ktorá sa nazýva kvantizačné skreslenie [1]. 
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 Kvantizačné skreslenie je teda spôsobené stratou hodnôt medzi dvomi susediacimi hodnotami 
kvantizácie. 

 Aby nedochádzalo k rušivému kvantizačnému skresleniu, je na zachovanie vzorky potrebných 
aspoň 12 bitov. V súčasnosti sú najrozšírenejšími 16-bitové vzorky. 

 Kvôli úspore dátového miesta a úspore dátových prenosov môžeme rozdeliť signál kvalitatívne 
na tri pásma: 

 
 1. pre telefónne pásmo 100 Hz - 3.6 kHz stačí vzorkovacia frekvencia 8 kHz s 10-bitovou 

kvantizáciou, 
 2. pri spracovaní kvalitnej reči je potrebné počítať s FM = 10 kHz, FV sa teda rovná 20 kHz 

s kvantizáciou 14 bitov, 
 3. na spracovanie záznamu hudby sa používa FV = 44.1 kHz s kvantizáciou 16 bitov.  

4.1.4 Hlavička súborov WAV 

 Vo zvukových súboroch so vzorkami PCM musia byť v hlavičke uvedené štyri základné 
parametre: 

 
 1. vzorkovacia frekvencia FV, 
 2. počet bitov kvantizácie, 
 3. typ premennej pre vzorky (so znamienkom alebo bez), 
 4. typ signálu (stereo alebo mono). 
 
 Hlavička zvukových súborov .WAV obsahuje okrem štyroch základných parametrov 

aj rozširujúce dáta. V štruktúre 4.1.4-1 sú ukázané dátové typy hlavičky súboru .WAV. 

Štruktúra 4.1.4-1 - Hlavička súboru .WAV (wave.pp) 

 1 type wavhdtp1=record 
 2                  riff,  {Hlavička RIFF, znaky 'RIFF'} 
 3                  f8lng, {Dĺžka súboru - 8} 
 4                  wave,  {Hlavička WAVE, znaky 'WAVE'} 
 5                  fmt,   {Hlavička fmt, znaky 'fmt '} 
 6                  dtlng  {Dĺžka bloku používateľsky 
                           definovaných dát, v zázname 
                           wavhdtp2} 
 7                        :longint; 
 8                  rawtp, {1=PCM typ kódu} 
 9                  chnls, {1=mono, 2=stereo} 
10                  rate,  {Vzorkovacia frekvencia} 
11                  sign   {0=so znamienkom, 1=bez znamienka} 
12                        :word; 
13                  bps    {Bajtov za sekundu} 
14                        :longint; 
15                  bpv,   {Bajtov na vzorku} 
16                  vlng   {Dĺžka vzorky v bitoch} 
17                        :word 
18               end; 
 
19      wavhdtp2=record 
20                  {Používateľsky definované dáta} 
21               end; 
 
22      wavhdtp3=record 
24                  data,  {Hlavička data, znaky 'data'} 
25                  rawln  {Dĺžka zvukových dát} 
26                        :longint 
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27               end; 
 
28      wavhd=record 
29               h1:wavhdtp1; 
30               h2:wavhdtp2; 
31               h3:wavhdtp3 
32            end; 
 
33      wavhdfile=file of wavhd; {Typ súboru .WAV} 

 
 Štruktúra hlavičky súborov .WAV prešla niekoľkými vývojovými štádiami. Preto sú v nej 

uložené niektoré dáta z dôvodu zachovania kompatibility s predchádzajúcimi verziami. Na základe toho 
v nej vznikli isté redundancie informácií, ktoré sa v súčasnosti využívajú na testovanie korektnosti dát 
v hlavičke. Ak sa napríklad v hlavičke prestaví položka RAWLN a neupraví sa aj F8LNG, hlavička sa 
bude pokladať za poškodenú a súbor .WAV sa nenačíta.  

4.2 Krátkodobá charakteristika zvuku 

 Hlasové dáta vo forme vzoriek PCM obsahujú kvalitatívne veľmi rozdielne časti. Sú nimi 
napríklad: 

 
 - ticho reprezentované slabým šumom, 
 - medzera medzi slovami, 
 - oklúzia pri vyslovovaní niektorých spoluhlások, 
 - znelá alebo neznelá časť signálu... 
 
 Je pritom potrebné algoritmicky rozpoznať napríklad frikatívy "f,s,š,..." od bežného šumu 

a pod. 
 Na riešenie tohoto problému sa používa krátkodobá spektrálna analýza hlasového záznamu. 
 Postupnosť vzoriek PCM, ktoré reprezentujú ľudský hlas, je možné rozdeliť na krátke, rovnaké 

bloky dát. Dĺžky blokov sa môžu pohybovať od 5 do 50 ms rozprávanej reči. Takto získané dátové 
bloky sú ďalej sumarizovateľné vzhľadom na ich jednotlivé zložky. 

 Výsledkom takejto sumarizácie na jeden blok - mikrosegment - je skalár alebo vektor. Získané 
hodnoty sa nazývajú príznaky mikrosegmentu. 

 Príznaky opisujú daný mikrosegment vhodným spôsobom kvalitatívne alebo kvantitatívne. 
 Postupnosť príznakov potom charakterizuje priebeh rozprávanej reči. 
 Mikrosegment sa tiež nazýva okienko do postupnosti vzoriek PCM, pomocou ktorého sa 

získava krátkodobá charakteristika zvukového signálu [1,2,3]. 
 V praxi sa používajú na krátkodobú charakteristiku dva druhy okienok: 
 
 - pravouhlé, 
 - Hemingovo. 
 
 Pri pravouhlom okienku sú jednotlivé vzorky mikrosegmentu sumarizované rovnocenne. 
 Pri Hemingovom okienku sú vzorky na koncoch mikrosegmentu potláčané. Váha vzoriek je 

pri Hemingovom okienku vyjadrená vzťahom: 
 
 VH(n) = 0.54 - 0.46 * cos( (2*pi*n)/(N-1) ) 
 
 Kde N je počet vzoriek mikrosegmentu a platí, že 0<=n<=(N-1). 
 V syntetizéri GOBLIN sa používa kvalifikácia mikrosegmentu pomocou pravouhlého okienka 

V(n)=1 0<=n<=(N-1)  
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4.2.1 Krátkodobá energia 

 Najjednoduchším meradlom na rozlíšenie zvuku od ticha je krátkodobé sledovanie 
energetickej hladiny zvuku. 

Algoritmus 4.2.1-1 - Výpočet krátkodobej energie zvuku 

   a)  6 -  8, Inicializácia premenných 
   b)  9 - 13, Súčet druhých mocnín 
   c) 14 - 15, Odovzdanie návratovej hodnoty 
 

 1 function Energia(VAR z:Zvuk; {Pole vzoriek PCM} 
 2                  VAR i:INTEGER) {Index do poľa vzoriek PCM} 
 3                     :longint; {Energia mikrosegmentu} 
 4 VAR j:INTEGER; {Pomocný index} 
 5     m:longint; {Pomocná sumačná premenná} 
 6 BEGIN 
 7    j:=i+DlMsg; {DLMSG - dĺžka mikrosegmentu} 
 8    m:=0; {Inicializácia sumácie} 
 9    while i<j DO {Suma druhých mocnín} 
10    BEGIN 
11       m:=m+sqr(z[i]); {Druhá mocnina} 
12       inc(i) 
13    END; 
14    Energia:=m {Návrat hodnoty} 
15 END; 

 
 Pri výpočte krátkodobej energie je potrebné počítať s veľkým nárastom hodnôt v premennej 

M. Napriek tomu, že v algoritme 4.2.1-1 je na sumáciu použitá 32-bitová premenná, hodnota 
krátkodobej energie môže ľahko pretiecť. Riešením problému môže byť 64-bitový hardvér alebo 
využitie krátkodobej intenzity namiesto energie. 

 Pri krátkodobej intenzite sa namiesto sumácie druhých mocnín realizuje sumácia absolútnych 
hodnôt.  

4.2.2 Krátkodobá funkcia stredného počtu prechodu signálu nulou 

 Napriek tomu, že krátkodobá charakteristika v algoritme 4.2.1-1 dokáže pomerne dobre 
oddeliť ticho od hluku alebo neznelé časti slov od znelých, nevyrieši problém frikatív. 

 Ľudská reč a tiež aj zvuk vo všeobecnosti obsahuje mikrosegmenty, ktoré sa podobajú 
rušivému šumu, pričom ale ide o zvuk nesúci dôležitú informáciu. V ľudskej reči môžu byť takýmto 
zvukom napríklad frikatívy "f,s,š,...". 

 Ak sa navyše jedná o signál, v ktorom je zachytený rušivý šum pozadia alebo analógovej 
techniky, pomocou krátkodobej intenzity nie je možné nájsť v reči frikatívy a oddeliť ich od šumu 
pozadia. 

 Pri rozlišovaní frikatív je efektívne testovanie počtu prechodov zvukovej krivky nulou - 
časovou osou. 

 Frikatívy majú vo všeobecnosti vyššiu frekvenciu ako bežný rušivý šum, čo spôsobuje, že sú 
pomocou tejto funkcie ľahko rozlíšiteľné. 

Algoritmus 4.2.2-1 - Krátkodobá funkcia počtu prechodov signálu nulou 

   a)  6 -  8, Inicializácia premenných 
   b)  9 - 16, Súčet prechodov nulou 
   c) 17 - 18, Odovzdanie návratovej hodnoty 
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 1 function Nula(VAR z:Zvuk; {Pole so vzorkami PCM} 
 2               VAR i:INTEGER) {Index do poľa so vzorkami PCM} 
 3                  :INTEGER; {Počet prechodov nulou} 
 4 VAR j, {Pomocný index} 
 5     m:INTEGER; {Sumačná premenná} 
 6 BEGIN 
 7    j:=i+DlMsg-1; {DLMSG - veľkosť mikrosegmentu} 
 8    m:=0; {Inicializácia sumácie prechodov nulou} 
 9    while i<j DO {Sumačný cyklus} 
10    BEGIN 
11       IF 
12          (z[i] AND 32768) XOR (z[i+1] AND 32768) = 32768 
13       then inc(m); 
14       inc(i) 
15    END; 
16    inc(i); {Nastavenie na ďalší mikrosegment} 
17    Nula:=m {Návrat hodnoty} 
18 END; 

 
 Sumačný algoritmus 4.2.2-1 využíva na rýchle testovanie prechodu signálu nulou bitové 

operátory AND a XOR, ktoré sú aplikované na najvyšší bit premennej vyjadrujúci znamienko (riadok 
12).  

4.2.3 Krátkodobá autokorelačná funkcia 

 Krátkodobá autokorelačná funkcia sa používa pri spracovaní periodicity signálu. Ak je signál 
periodický s periódou P, potom autokorelačná funkcia nadobúda maximálne hodnoty práve vtedy keď 

 p = kP 
 pre k celé kladné číslo. 
 Premenná p je parametrom funkcie z algoritmu 4.2.3-1. Pomocou tejto funkcie sa určuje 

perióda základného hlasivkového tónu. Pri určovaní tejto charakteristiky musí mať mikrosegment 
dostatočnú veľkosť, aby obsahoval aspoň dve periódy. Odporúčaná dĺžka je 20-40 ms. 

Algoritmus 4.2.3-1 - Určenie dĺžky periódy základného hlasivkového tónu 

   a)  7 -  9, Inicializácia premenných 
   b) 10 - 15, Sumácia korelácií 
   c) 16 - 17, Odovzdanie návratovej hodnoty 
 

 1 function Perioda(VAR z:Zvuk; {Pole vzoriek PCM} 
 2                  VAR i:INTEGER; {Index do poľa vzoriek PCM} 
 3                  p:INTEGER) {Parameter funkcie} 
 4                     :longint; {Výstupná hodnota} 
 5 VAR j:INTEGER; {Pomocný index} 
 6     m:longint; {Sumačná premenná} 
 7 BEGIN 
 8    j:=i+DlMsg-p; {Výpočet hranice pre cyklus} 
 9    m:=0; {Inicializácia sumačnej premennej} 
10    while i<j DO {Sumácia korelácií} 
11    BEGIN 
12       m:=m+z[i]*z[i+p]; [Korelácia periódy} 
13       inc(i) 
14    END; 
15    i:=i+p; {Nastavenie na ďalší mikrosegment} 
16    Perioda:=m {Návrat hodnoty} 
17 END; 
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 Na záver tejto podkapitoly je opísaný jednoduchý algoritmus, ktorý sleduje zachytávaný zvuk 
a krátkodobo charakterizuje priebeh základného tónu. Výslednou hodnotou funkcie z algoritmu 4.2.3-2 
je frekvencia v Hz. 

Algoritmus 4.2.3-2 - Krátkodobé sledovanie priebehu frekvencie základného hlasivkového tónu 

   a)  1 -  3, Prednastavené parametre 
   b)  9 - 10, Inicializácia premenných 
   c) 11 - 13, Charakteristiky intenzity a prechodov nulou 
   d) 14 - 17, Identifikovaný nízkoúrovňový signál 
   e) 18 - 24, Inicializácia sledovania hlasivkového tónu 
   f) 25 - 32, Frekvenčný sledovač 
   g) 33 - 35, Odovzdanie návratovej hodnoty 
 

 1 const HrInt=?; {Hraničná intenzita medzi tichom a zvukom} 
 2       HrFrq=?; {Hraničná frekvencia medzi šumom a frikatívami} 
 3       VzFrq=20000; {Vzorkovacia frekvencia} 
 
 4 function Frekvencia(VAR z:Zvuk; {Pole so vzorkami PCM} 
 5                     VAR i:INTEGER) {Index do poľa vzoriek} 
 6                        :INTEGER; {Návratová hodnota} 
 7 VAR j,k,p:INTEGER; {Pomocné premenné} 
 8     m,n:longint; {Sumačné premenné} 
 9 BEGIN 
10    j:=i;k:=i; {pomocné premenné} 
11    IF {rozhodovanie - ticho / zvuk} 
12       (Intenzita(z,j)>HrInt) or (Nula(z,k)>HrFrq) 
13    THEN 
14    BEGIN 
15       i:=i+DlMsg; {Posun na ďalší mikrosegment} 
16       Frekvencia:=0 {Bolo identifikované ticho} 
17    END 
18    ELSE 
19    BEGIN 
20       p:=1; {Najmenšia perióda} 
21       j:=i; {Pomocná premenná} 
22       m:=Perioda(z,j,p); {Inicializácia cyklu} 
23       n:=m; 
24       k:=DlMsg div 2; 
25       while (n>=m) and (p<k) do {Testovanie maxima} 
26       begin 
27          j:=i; {Pomocná premenná} 
28          inc(p); {Zväčšenie periódy} 
29          m:=n; {Uloženie predchádzajúceho stavu} 
30          n:=Perioda(z,j,p) {Test novej periódy} 
31       end; 
32       i:=i+DlMsg; {Posun na ďalší mikrosegment} 
33       Frekvencia:=VzFrq div p {Prevod vzoriek na frekvenciu} 
34    end                        {Predpokladáme FM = 2FV} 
35 END; 

 
 V ďalšej podkapitole je ukázaná krátkodobá charakteristika, ktorá však nevracia skalárnu 

hodnotu. Jej výstupom je vektor príznakov, ktorý svojim spôsobom spektrálne analyzuje daný 
mikrosegment.  
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4.2.4 Spektrálna analýza 

 Na krátkodobú spektrálnu analýzu sa môže použiť algoritmus rýchlej Fourierovej 
transformácie. Vstupom tohoto algoritmu je celočíselný vektor - mikrosegment vzoriek PCM. 
Výstupom je komplexný vektor Fourierových koeficientov. Dĺžky vstupného a výstupného vektora sú 
identické, ich dĺžka musí byť mocninou dvojky. 

 V štruktúre 4.2.4-1 sú ukázané globálne deklarácie vstupného a výstupného vektora a definícia 
pomocného poľa na urýchlenie výpočtu. Všetky algoritmy týkajúce sa rýchlej Fourierovej 
transformácie sú naprogramované v module fftfilter.pp. 

Štruktúra 4.2.4-1 - Typy dát a globálne premenné pre rýchlu Fourierovu transformáciu (fftfilter.pp) 

 1 type mst=array[0..lng-1] of integer; {Mikrosegment PCM} 
 2      complex=record {Komplexné číslo} 
 3                 re, {Reálna zložka} 
 4                 im  {Imaginárna zložka} 
 5                   :extended;                     
 6              end; 
 7      mset=array[0..lng-1] of complex; 
             {Komplexný vektor Fourierových koeficientov} 
 
 8 var tmf:mset; {Predvypočítané pole sinov a cosinov} 
 9     tif:longint; {Pamäť dĺžky mikrosegmentu} 
 
10 begin 
11    tif:=0 {Inicializácia, pole sinov a cosinov zatiaľ nie je 
             predvypočítané} 
12 end. 

 
 Pole TMF a index jeho aktuálnej dĺžky TIF sa používa na zrýchlenie výpočtu rýchlej 

Fourierovej transformácie. Do poľa TMF sa predvypočítajú hodnoty, ktoré ostávajú nezmenené až 
do prvej zmeny dĺžky mikrosegmentu. 

 Dĺžka mikrosegmentu sa zväčša nemení, na základe čoho sa môže opakovane volať rýchla 
Fourierova transformácia s využitím predvypočítaných hodnôt v poli TMF. 

 V algoritme 4.2.4-2 je ukázaná procedúra s rýchlou Fourierovou transformáciou. Je dôležité 
uvedomiť si, že výstupom tejto procedúry je komplexný vektor fourierových koeficientov, ktorý má 
rovnakú dĺžku ako vstupný mikrosegment. 

Algoritmus 4.2.4-2 - Rýchla Fourierova transformácia (fftfilter.pp) 

   a) 10 - 20, Predvýpočet poľa cosinov a sinov 
   b) 21 - 37, Preusporiadanie vstupného vektora 
   c) 38 - 42, Prevod na komplexný vektor 
   d) 43 - 69, Algoritmus Fourierovej transformácie 
 

 1 procedure fft(var r:mst; {Vstupný mikrosegment vzoriek PCM} 
 2               var c:mset; {Výstup - komplexný vektor 
                             Fourierových koeficientov} 
 3               N:longint); {Dĺžka mikrosegmentu a 
                             Fourierových koeficientov} 
 4 var i,j,bit, {Premenné algoritmu FFT} 
 5     numtrans,sizetrans,halfsize, 
 6     ind,sub,iminus,iplus:longint; 
 7     twiddle,but1,but2:complex; 
 8     temp:integer; 
 9     h:extended; 
10 begin 
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         {Predvýpočet poľa cosinov a sinov. Pri opätovnom 
         volaní fft s rovnakou dĺžkou vektora, sa už tieto 
         výpočty nerobia - úspora strojového času na úkor 
         pamäťového priestoru.} 
11    if n<>tif then 
         {Bola zmenená dĺžka mikrosegmentu?} 
12    begin 
13       h:=2*pi/N; 
14       for j:=0 to (N div 2)-1 do 
            {Predvýpočet poľa sinov a cosinov} 
15       begin 
16          tmf[j].re:=cos(j*h); 
17          tmf[j].im:=-sin(j*h) {Záporné sin nie inverzná fft} 
18       end; 
19       tif:=n {Pamäť novej dĺžky mikrosegmentu} 
20    end; 
         {Preusporiadanie vstupného vektora kvôli zníženiu 
         zložitosti algoritmu z N*N DFT na N*log(N) FFT. 
         Preusporiadavajú sa celočíselné premenné, až potom 
         sa prevedú na vektor komplexných čísel s pohyblivou 
         desatinnou čiarkou.} 
21    i:=0; 
22    for j:=1 to N-1 do 
23    begin 
24       bit:=N shr 1; 
25       while i>=bit do 
26       begin 
27          i:=i-bit; 
28          bit:=bit shr 1 
29       end; 
30       i:=i+bit; 
31       if  i<j then 
32       begin  
33          temp:=r[i]; 
34          r[i]:=r[j]; 
35          r[j]:=temp 
36       end 
37    end; 
         {Prevod na komplexný vektor} 
38    for j:=0 to n-1 do 
39    begin 
40       c[j].re:=r[j]; 
41       c[j].im:=0 {Imaginárne zložky nulové} 
42    end; 
         {Tu začína algoritmus Fourierovej 
         transformácie, ktorý už predpokladá preusporiadanie 
         vstupného vektora.} 
43    numtrans:=N; 
44    sizetrans:=1; 
45    while numtrans>1 do 
46    begin 
47       numtrans:=numtrans shr 1; 
48       halfsize:=sizetrans; 
49       sizetrans:=sizetrans shl 1; 
50       for ind:=0 to halfsize-1 do 
51       begin 
52          twiddle:=tmf[ind*numtrans]; 
53          for sub:=0 to numtrans-1 do 
54          begin 
55             iplus:=sub*sizetrans+ind; 
56             iminus:=iplus+halfsize; 
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57             but1:=c[iplus]; 
                  {Komplexné násobenie twiddle*c[iminus]=but2} 
58             but2.re:=twiddle.re*c[iminus].re - 
59                      twiddle.im*c[iminus].im; 
60             but2.im:=twiddle.im*c[iminus].re + 
61                      twiddle.re*c[iminus].im; 
                  {Komplexné sčítanie but1+but2=c[iplus]} 
62             c[iplus].re:=but1.re+but2.re; 
63             c[iplus].im:=but1.im+but2.im; 
                  {Komplexné odčítanie but1-but2=c[iminus]} 
64             c[iminus].re:=but1.re-but2.re; 
65             c[iminus].im:=but1.im-but2.im 
66          end 
67       end 
68    end 
         {Výstup je v komplexnom vektore C.} 
69 end; 

 
 Majme komplexný vektor Fourierových koeficientov dĺžky N, kde N je mocninou dvojky. 

Takýto vektor má potom tvar: 
 
 - na indexe 0 je koeficient určujúci polohu zvukovej krivky vzhľadom na časovú os, 
 - na indexe N/2 je koeficient určujúci intenzitu najvyššej frekvencie v mikrosegmente, často je 

používaný ako koeficient šumu, 
 hodnoty na indexoch 1 a N-1, 2 a N-2, 3 a N-3, ... 
 
(N/2)-1 a (N/2)+1 sú symetrické, určujú intenzity vo frekvenčných pásmach od najnižšej po 

najvyššiu. 
 Fourierove koeficienty sú komplexné čísla. Intenzita frekvenčného pásma je určená 

vzdialenosťou Fourierovho koeficientu od nuly. 
 Podobne je aj symetria Fourierových koeficientov myslená v zmysle ich vzdialeností od nuly. 
 Na spektrálnu analýzu mikrosegmentu sú preto dôležité vzdialenosti Fourierových 

koeficientov od nuly s indexami 1,2,3, ... N/2, pričom koeficienty s nižším indexom špecifikujú nižšie 
frekvenčné pásma.  

4.3 Pásmová filtrácia 

 Pri práci so zvukovými záznamami z rôznych zdrojov sa môže stať, že jeden znie hlbšie, iný 
má zvýraznené stredové pásma a v ďalšom sú zvýraznené vysoké tóny. 

 Ponúka sa zaujímavá možnosť využitia rýchlej Fourierovej transformácie. Po spektrálnej 
analýze sa upravia Fourierove koeficienty s účelom: 

 
 - potlačenia nadmerne zvýraznených frekvenčných pásiem, 
 - zvýraznenia nadmerne potlačených frekvenčných pásiem. 
 
 Po takejto úprave sa použije inverzná rýchla Fourierova transformácia, čím sa získa opäť 

mikrosegment so vzorkami PCM. Získané vzorky však už budú z frekvenčného hľadiska pásmovo 
upravené. 

 Ak sa ku každému zvukovému záznamu priradí vektor určujúci zmeny v jednotlivých 
frekvenčných pásmach, umožní sa tak zjednotenie zvukových záznamov v zmysle ich pásmových 
korekcií. V algoritme 4.3-1 je ukázaná procedúra inverznej rýchlej Fourierovej transformácie. 
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Algoritmus 4.3-1 - Inverzná rýchla Fourierova transformácia (fftfilter.pp) 

   a)  9 - 19, Predvýpočet poľa cosinov a sinov 
   b) 20 - 36, Preusporiadanie vstupného vektora 
   c) 37 - 62, Algoritmus Fourierovej transformácie 
   d) 63 - 66, Násobenie výstupného vektora koeficientom 1/N 
               a jeho prevod na celočíselný reálny vektor 
 

 1 procedure ifft(var c:mset; {Vstup - komplexný vektor 
                              Fourierových koeficientov} 
 2                var r:mst; {Výstupný mikrosegment vzoriek 
                             PCM} 
 3                N:longint); {Dĺžka vstupného a výstupného 
                              vektora} 
 4 var i,j,k,bit, {Premenné algoritmu inverznej rýchlej 
                  Fourierovej transformácie} 
 5     numtrans,sizetrans,halfsize, 
 6     ind,sub,iminus,iplus:longint; 
 7     twiddle,but1,but2,temp:complex; 
 8     h,ninv:extended; 
 9 begin 
         {Predvýpočet poľa cosinov a sinov. Pri opätovnom 
         volaní ifft s rovnakou dĺžkou vektora, sa už tieto 
         výpočty nerobia - úspora strojového času na úkor 
         pamäťového priestoru.} 
10    if n<>tii then 
11    begin 
12       h:=2*pi/N; 
13       for j:=0 to (N div 2)-1 do 
14       begin 
15          tmi[j].re:=cos(j*h); 
16          tmi[j].im:=sin(j*h) {Kladné sin = inverzná fft} 
17       end; 
18       tii:=n {Posledná zmena dĺžky sa ukladá} 
19    end; 
         {Preusporiadanie vstupného vektora, zníženie 
         zložitosti algoritmu z N*N IDFT na N*log(N) IFFT.} 
20    i:=0; 
21    for j:=1 to N-1 do 
22    begin 
23       bit:=N shr 1; 
24       while i>=bit do 
25       begin 
26          i:=i-bit; 
27          bit:=bit shr 1 
28       end; 
29       i:=i+bit; 
30       if  i<j then 
31       begin  
32          temp:=c[i]; 
33          c[i]:=c[j]; 
34          c[j]:=temp 
35       end 
36    end; 
         {Tu začína algoritmus inverznej Fourierovej 
         transformácie, ktorý už predpokladá preusporiadanie 
         vstupného vektora.} 
37    numtrans:=N; 
38    sizetrans:=1; 
39    while numtrans>1 do 
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40    begin 
41       numtrans:=numtrans shr 1; 
42       halfsize:=sizetrans; 
43       sizetrans:=sizetrans shl 1; 
44       for ind:=0 to halfsize-1 do 
45       begin 
46          twiddle:=tmi[ind*numtrans]; 
47          for sub:=0 to numtrans-1 do 
48          begin 
49             iplus:=sub*sizetrans+ind; 
50             iminus:=iplus+halfsize; 
51             but1:=c[iplus]; 
                  {Komplexné násobenie twiddle*c[iminus]=but2} 
52             but2.re:=twiddle.re*c[iminus].re - 
53                      twiddle.im*c[iminus].im; 
54             but2.im:=twiddle.im*c[iminus].re + 
55                      twiddle.re*c[iminus].im; 
                  {Komplexné sčítanie but1+but2=c[iplus]} 
56             c[iplus].re:=but1.re+but2.re; 
57             c[iplus].im:=but1.im+but2.im; 
                  {Komplexné odčítanie but1-but2=c[iminus]} 
58             c[iminus].re:=but1.re-but2.re; 
59             c[iminus].im:=but1.im-but2.im 
60          end 
61       end 
62    end; 
         {Inverzná fft vyžaduje násobky hodnôt výstupného 
         vektora číslom 1/N, prevod na výstupný celočíselný 
         vektor.} 
63    ninv:=1/n; 
64    for k:=0 to N-1 do 
65       r[k]:=round(ninv*c[k].re) 
66 end;  

4.3.1 Potlačenie alebo zosilnenie frekvenčného pásma 

 Pri korekcii frekvenčných pásiem sa Fourierove koeficienty nemôžu meniť úplne všeobecným 
spôsobom. Je nutné zachovávať dve pravidlá: 

 
 1. ak sa mení koeficient s indexom I=1,2,...(N/2)-1, musí sa rovnako zmeniť aj symetrický 

koeficient N-I, 
 2. koeficienty sa môžu meniť len v zmysle ich vzdialeností od nuly, ide o násobenie reálnej aj 

imaginárnej zložky tým istým číslom. 
 
 Ak sa vzdialenosť koeficientov od nuly zmenšuje, frekvenčné pásmo sa potláča. Ak sa 

vzdialenosť zväčšuje, frekvenčné pásmo sa zosilňuje. 
 Najvyššie frekvenčné pásmo FM je dané vzorkovacím teorémom FM=FV/2. 
 Najnižšie pásmo je dané vzorkovacou frekvenciou FV v súvislosti s dĺžkou mikrosegmentu. 

Majme v danom mikrosegmente jednu periódu signálu, ktorá zaberá celý mikrosegment. Táto perióda 
potom vyjadruje frekvenciu vzhľadom na FV, ktorá je zároveň najnižším frekvenčným pásmom 
Fourierových koeficientov. 

 Ak sa teda zvolí príliš malý mikrosegment s vysokým vzorkovacou frekvenciou FV, pomocou 
Fourierovej transformácie nebude možné rozpoznať hlboké tóny. 

 Naopak, ak sa zvolí nadmerne veľký mikrosegment, bude dochádzať k nadmerným 
nepresnostiam pri výpočtoch s pohyblivou desatinnou čiarkou, čo sa prejaví vznikom rušivých 
pískavých zvukov. 
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 V module fftfilter.pp je preto maximálna dĺžka mikrosegmentu limitovaná rozsahom 2048 
bajtov.  

4.3.2 Softvérový ekvalizér 

 Nevýhodou rýchlej Fourierovej transformácie je, že delí frekvenčné spektrum na pásma 
s rovnakou dĺžkou. V podkapitole 3.3.1 je ukázané, že prechod na vyššiu oktávu sa dosiahne násobením 
frekvencie dvomi. Pásma s vyššou frekvenciou musia byť teda širšie. Pre vyššie pásma je potrebné 
zlučovať Fourierove koeficienty do skupín, ktoré sú tým väčšie, čím je vyššia frekvencia daného 
pásma. 

 Rozdelenie Fourierových koeficientov na takéto skupiny sa bude nazývať rozdelením 
koeficientov na frekvenčné pásma. 

 Ak je potrebné meniť frekvenčné pásma so šírkou oktávy, stačí pri prechode na vyššiu oktávu 
zdvojnásobiť veľkosť predchádzajúcej skupiny Fourierových koeficientov. 

 V algoritme 4.3.2-1 je ukázané rozdelenie Fourierových koeficientov na 17 frekvenčných 
pásiem pre softvérový ekvalizér. 

Algoritmus 4.3.2-1 - Rozdelenie Fourierových koeficientov na 17 pásiem softvérového ekvalizéra 
(fftfilter.pp) 

   a) 10 - 15, Nastavenie hraničných pásiem: 
                  - podzvuk, 
                  - hĺbky, 
                  - výšky, 
                  - šum. 
   b) 16 - 19, Výpočet koeficientov dĺžky pásiem 
   c) 20 - 33, Výpočet hraničných indexov rozdelenia 
               Fourierových koeficientov 
   d) 34 - 56, Nastavovanie Fourierových koeficientov 
 

 1 procedure fourierequcoefs(var q:equt; 
                                {Výstupný vektor násobiteľov 
                                Fourierových koeficientov} 
 2                           k:longint; {Počet príznakov} 
 3                           var levels:equ17typ); 
                                {Nastavenie ekvalizéra} 
 4 var imfra,low,high,noice:longint; {Štyri hraničné indexy 
                                     koeficientov} 
 5     lo1,lo2,lo3, {Ďalšie hranice skupín koeficientov} 
 6     lm0,lm1,lm2,lm3,lmd, 
 7     hm3,hm2,hm1,hm0, 
 8     hi3,hi2:longint; 
 9     r,multiply:extended; {Pomocné premenné} 
10 begin 
11    imfra:=k div ibd; {ibd = 512} 
12    if imfra<=1 then imfra:=2; {Korekcia} 
13    low:=imfra+(k div lbd); {lbd = 32} 
14    noice:=k-(k div nbd); {nbd = 16} 
15    high:=noice-(k div hbd); {hbd = 8} 
         {Hraničné indexy nastavené} 
16    multiply:=high; 
17    multiply:=multiply/low; 
         {Pre najhlbšie tóny je najmenšia skupina koeficientov. 
         Koľko takýchto najmenších skupín je medzi maximálnym a 
         minimálnym indexom koeficientov?} 
18    r:=1/15; {17 pásiem = 15 + dve hraničné} 
19    multiply:=exp(r*ln(multiply)); 
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         {Pätnásta odmocnina z počtu najmenších skupín 
         koeficientov - násobiteľ, pomocou ktorého dostaneme 
         veľkosť ďalšej vynásobením súčasnej. Princíp podobný 
         ako pri notách a oktávach.} 
20    lo1:=round(low*multiply); 
21    lo2:=round(lo1*multiply); 
22    lo3:=round(lo2*multiply); 
23    lm0:=round(lo3*multiply); 
24    lm1:=round(lm0*multiply); 
25    lm2:=round(lm1*multiply); 
26    lm3:=round(lm2*multiply); 
27    lmd:=round(lm3*multiply); 
28    hm3:=round(lm3*multiply); 
29    hm2:=round(hm3*multiply); 
30    hm1:=round(hm2*multiply); 
31    hm0:=round(hm1*multiply); 
32    hi3:=round(hm0*multiply); 
33    hi2:=round(hi3*multiply); 
         {Všetky hraničné indexy medzi skupinami sú vypočítané. 
         Nastavovanie skupín koeficientov pomocou procedúry 
         EQPUT.} 
34    eqput(0,imfra, {Interval koeficientov} 
35          endv,endv,imfr,low0, {Parametre nastavovania} 
36          q, {Výstupný vektor násobiteľov koeficientov} 
37          levels); {Nastavenia ekvalizéra} 
38    eqput(imfra,low,endv,imfr,low0,low1,q,levels); 
39    eqput(low,lo1,imfr,low0,low1,low2,q,levels); 
40    eqput(lo1,lo2,low0,low1,low2,low3,q,levels); 
41    eqput(lo2,lo3,low1,low2,low3,lmd0,q,levels); 
42    eqput(lo3,lm0,low2,low3,lmd0,lmd1,q,levels); 
43    eqput(lm0,lm1,low3,lmd0,lmd1,lmd2,q,levels); 
44    eqput(lm1,lm2,lmd0,lmd1,lmd2,lmd3,q,levels); 
45    eqput(lm2,lm3,lmd1,lmd2,lmd3,medi,q,levels); 
46    eqput(lm3,lmd,lmd2,lmd3,medi,hmd3,q,levels); 
47    eqput(lmd,hm3,lmd3,medi,hmd3,hmd2,q,levels); 
48    eqput(hm3,hm2,medi,hmd3,hmd2,hmd1,q,levels); 
49    eqput(hm2,hm1,hmd3,hmd2,hmd1,hmd0,q,levels); 
50    eqput(hm1,hm0,hmd2,hmd1,hmd0,hig3,q,levels); 
51    eqput(hm0,hi3,hmd1,hmd0,hig3,hig2,q,levels); 
52    eqput(hi3,hi2,hmd0,hig3,hig2,hig1,q,levels); 
53    eqput(hi2,high,hig3,hig2,hig1,hig0,q,levels); 
54    eqput(high,noice,hig2,hig1,hig0,noic,q,levels); 
55    eqput(noice,k,hig1,hig0,noic,endv,q,levels) 
56 end; 

 
 Procedúra FOURIEREQUCOEFS vracia vektor násobiteľov fourierových koeficientov. 

Reálna aj imaginárna zložka príslušných koeficientov sa týmito násobiteľmi vynásobí, čím sa zmení ich 
vzdialenosť od nuly. Takýmto spôsobom dochádza k prestaveniu ich hodnôt a následnej korekcii 
daného frekvenčného pásma. 

 Keby procedúra EQPUT nastavovala vždy celú skupinu násobiteľov Fourierových 
koeficientov na jednu úroveň, pásmová frekvenčná korekcia by mala schodovitý charakter a mohla by 
produkovať rušivý signál. 

 
 Majme rozdelenie Fourierových koeficientov na skupiny - frekvenčné pásma. 
 Nech je aj vektor násobiteľov rozdelený rovnakým spôsobom. 
 Nech sú indexy jednotlivých násobiteľov číslami na osi X a ich hodnoty číslami na osi Y. 
 Vezmime z každej skupiny násobiteľ s najnižším indexom. Hodnoty týchto násobiteľov určia 

v rovine XY body, ktoré sa dajú poprepájať krivkou. 
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 Použitím polynómu - štvorbodového splajnu [17] - vypočítame všetky medziľahlé násobitele 
Fourierových koeficientov. Dostaneme tak krivku vyjadrenú hodnotami vektora násobiteľov, ktorá 
určuje svojim tvarom kvalitu a kvantitu spektrálnej filtrácie. 

 
 Ak sa prestavia hodnoty Fourierových koeficientov použitím takto vzniknutého vektora 

násobiteľov, rušivý signál nevznikne. 
 V algoritme 4.3.2-2 je ukázaná funkcia štvorbodového splajnu, ktorá sa dá použiť na výpočet 

medziľahlých násobiteľov Fourierových koeficientov. 

Algoritmus 4.3.2-2 - Štvorbodový splajn použitý na výpočet medziľahlých násobiteľov Fourierových 
koeficientov (fftfilter.pp) 

   a) 5 -  6, Predvýpočet mocnín 
   b) 7 - 15, Štvorbodový splajn 
 

 1 function spline(mu, {Deliteľ intervalu medzi bodmi p1 a p2} 
 2                 p0,p1,p2,p3 {Štyri body, počíta sa nový bod 
                               medzi p1 a p2} 
 3                    :extended):extended; {Nový bod} 
 4 Var mu2,mu3:extended; {Pomocné premenné} 
 5 Begin 
 6    mu2:=mu*mu;mu3:=mu2*mu; 
         {Mocniny predvypočítané} 
 7    spline:=( {Návratová hodnota} 
 8               1/2) * 
 9               ( 
10                  mu3 * ( -p0 + 3 * p1 - 3 * p2 + p3 ) + 
11                  mu2 * ( 2 * p0 - 5 * p1 + 4 * p2 - p3 ) + 
12                  mu  * ( -p0 + p2 ) + 
13                        ( 2 * p1 ) 
14               ) 
15 End; 

 
 V algoritme 4.3.2-3 je ukázané praktické použitie polynómu štvorbodového splajnu na výpočet 

medziľahlých násobiteľov Fourierových koeficientov. 

Algoritmus 4.3.2-3 - Použitie splajnu na výpočet medziľahlých násobiteľov Fourierových koeficientov 
(fftfilter.pp) 

   a)  7 -  9, Výpočet deliteľa pre splajn 
   b) 10 - 16, Aplikácia splajnu 
 

 1 procedure eqput(b,e:longint; {Indexy začiatku a konca 
                                skupiny koeficientov 
                                frekvenčného pásma} 
 2                 p,l,r,s:equ17val; {Premenné určujúce body 
                                     pre splajn} 
 3                 var q:equt; {Výstup - vektor násobiteľov. 
                               Táto procedúra nastaví vo vektore 
                               násobiteľov vždy len prechod 
                               medzi dvomi susediacimi 
                               pásmami.} 
 4                 var levels:equ17typ); {Vstup - pole 
                                         používateľského 
                                         nastavenia. Ak sa 
                                         položka tohoto poľa 
                                         rovná jednej, 
                                         frekvencia sa v danom 
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                                         pásme nezmení. 
                                         Zosilenie >1 
                                         Zoslabenie <1} 
 5 var i:longint; {Pomocná premenná} 
 6     mu,mudelta:extended; {Delenie pre splajn} 
 7 begin 
 8    mudelta:=abs(levels[l]-levels[r])/(e-b-1); 
 9    mu:=0; 
10    for i:=b to e-1 do 
11    begin 
12       q[i]:=spline(mu,levels[p],levels[l], 
13                       levels[r],levels[s]); 
14       mu:=mu+mudelta 
15    end 
16 end;  

4.4 Vektorová kvantizácia 

 Pomocou rýchlej Fourierovej transformácie dostávame z postupnosti mikrosegmentov 
zvukového signálu postupnosť vektorov - Fourierových koeficientov. Z nich je možné tento signál 
spätne rekonštruovať, ako je ukázané v podkapitole 

4.3 "Pásmová filtrácia". 
 Každý z týchto vektorov je pritom tvorený jednotlivými komplexnými zložkami, ktoré 

zaberajú v pamäti pomerne veľa priestoru a sú ťažšie vyčísliteľné. 
 Vektorový priestor sa dá rozdeliť na konečný počet častí. Každej z týchto častí sa priradí jeden 

vektor - centroid, ktorý ju bude reprezentovať. Množina centroidov sa nazýva kódová kniha [1]. Ak sa 
nahradia vektory Fourierových koeficientov príslušnými centroidmi podľa toho, do ktorej skupiny dané 
vektory patria, vykoná sa tým vektorová kvantizácia. 

 Počet centroidov kódovej knihy sa vyberá z mocnín dvojky, aby mohli byť centroidy efektívne 
reprezentované indexami do kódovej knihy. 

 Kvantizér s binárnym hierarchickým delením [1] rozdelí vektorový priestor na počet častí, 
ktorý je mocninou dvojky. Získané centroidy v kódovej knihe majú priradené indexy. Táto technológia 
umožňuje prenášať zvuk ako postupnosť indexov do kódovej knihy. Kodér resp. dekodér musí mať 
k dispozícii rovnakú kódovú knihu, na základe ktorej signál kóduje resp. dekóduje. 

 Pri kódovaní pomocou vektorovej kvantizácie vzniká kvantizačné skreslenie [1,3], ktoré je 
pri dostatočne veľkom rozsahu kódovej knihy a správnom rozdelení vektorového priestoru 
zanedbateľné.  

4.5 Kompresia zvukových dát 

 Kompresiou PCM sa rozumie algoritmický postup, na základe ktorého sa zmenší objem 
zvukových dát. 

 Zmenšovať FV pod 2FM bez straty kvality nie je možné, preto sa pri kompresii zameriavame 
na zmenšenie počtu bitov pre jednotlivé vzorky. Umožňuje to veľká dynamika reči a výrazná korelácia 
susediacich vzoriek. 

 
 Nelineárne kódovanie 
 
 Princíp nelineárneho kódovania spočíva v tom, že sa znelé časti zvuku dajú zachytiť kvalitne 

aj pomocou väčších kvantizačných krokov. Neznelé časti však vyžadujú zachovanie aj menších zmien 
zvukovej krivky. Nelineárna charakteristika kvantizéra umožňuje na základe veľkosti amplitúdy meniť 
veľkosť kvantizačného kroku. Veľmi efektívna nelineárna charakteristika je logaritmická - 
na zachovanie kvalitnej reči takto postačí 7 bitov pre jednu vzorku. Pri rekonštrukcii záznamu sa 
používa inverzný exponenciálny expandér. 
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 Diferenčná PCM 
 
 Diferenčná pulzná kódová modulácia využíva vzťah susediacich vzoriek. Ich rozdiely sú oveľa 

menšie, ako celá škála hodnôt vzoriek bežnej PCM. 
 
 Kompresia pomocou vektorovej kvantizácie 
 
 V podkapitole 4.4 bol opísaný princíp vektorovej kvantizácie. Mikrosegmenty sa v nej 

prevádzajú na indexy do kódovej knihy. Nahrádza sa tak rádovo niekoľko desiatok bajtov dvomi 
bajtami určujúcimi index centroidu. 

 Kompresia pomocou vektorovej kvantizácie a kódovej knihy môže mať efektívnejší 
kompresný pomer ako 1:10. Táto technológia však vyžaduje pre kodeky dosť rozsiahlu databázu 
centroidov.  

4.6 Všeobecné prevzorkovanie PCM 

 Zvuk vo forme PCM môže mať rôzne parametre. Jedným z týchto parametrov je vzorkovacia 
frekvencia FV. Predpokladajme, že chceme softvérovo mixovať zvuky z dvoch zdrojov. Ak majú 
zvuky z týchto zdrojov rozdielna vzorkovacia frekvencia FV, vyžaduje sa ich prevzorkovanie 
na rovnakú frekvenciu. 

 Na prevzorkovanie PCM sa používajú algoritmy, ktoré vyžadujú riešenie elementárnej 
operácie - rýchly výpočet vzoriek PCM v intervale medzi dvomi už existujúcimi vzorkami. 

 Na výpočet medziľahlých vzoriek PCM sa môže použiť štvorbodový splajn [17]. Priebeh 
krivky v intervale medzi dvomi susediacimi už existujúcimi vzorkami je ovplyvnený aj tvarom krivky 
na jeho okolí. Štvorbodový splajn preto vyžaduje ako vstup nielen hraničné vzorky intervalu, ale aj ich 
susedov na ľavej a pravej strane. 

 
 Dôležitým parametrom splajnu je deliteľ intervalu, v ktorom má byť vypočítaná nová hodnota 

vzorky. Ak je daný interval medzi už existujúcimi vzorkami p1 a p2, pričom je deliteľ = 1/10, nová 
vzorka bude vo vzdialenosti 1/10 dĺžky intervalu <p1,p2> od vzorky p1. 

 
 Korektným výpočtom deliteľa sa takýmto spôsobom môže vypočítať nová postupnosť vzoriek 

PCM s novými časovými vzdialenosťami medzi vzorkami. 
 V algoritme 4.6-1 je ukázaná funkcia splajnu, ktorý sa používa na prevzorkovanie PCM 

v module phonems.pp. 

Algoritmus 4.6-1 - Štvorbodový splajn používaný na prevzorkovanie PCM (phonems.pp) 

   a)  6 -  7, Predvýpočet mocnín 
   b)  8 - 16, Štvorbodový splajn 
   c) 17 - 21, Korekcia pretečenia, odovzdanie výsledku 
 

 1 function spline(mu:extended; {Deliteľ intervalu medzi 
                                existujúcimi vzorkami} 
 2                 p0,p1,p2,p3 {štyri existujúce vzorky PCM} 
 3                    :longint):integer; {Návratová hodnota - 
                                         nová vzorka PCM} 
 4 Var mu2,mu3:extended; {Pomocné reálne premenné} 
 5     l:longint; {Premenná kontroly pretečenia} 
 6 Begin 
 7    mu2:=mu*mu;mu3:=mu2*mu; 
         {Druhá a tretia mocnina predvypočítaná} 
 8    l:=round( {Návratová hodnota je celé číslo} 
 9               (1/2) * 
10               ( 



74 
 

11                  mu3 * ( -p0 + 3 * p1 - 3 * p2 + p3 ) + 
12                  mu2 * ( 2 * p0 - 5 * p1 + 4 * p2 - p3 ) + 
13                  mu  * ( -p0 + p2 ) + 
14                        ( 2 * p1 ) 
15               ) 
16            ); 
17    if abs(l)<=32767 then spline:=l 
         {K pretečeniu nedošlo} 
18    else 
         {Korekcia pretečenia} 
19    if l<0 then spline:=-32767 
20    else spline:=32767 
21 End; 

 
 Majme celé číslo i>0 a interval <Pi,Pi+1> na osi T. 
 Nech sú hodnoty PCM v bodoch Pi a Pi+1 rovné Yi a Yi+1. 
 Rozdeľme interval <Pi,Pi+1> na k rovnakých častí deliacimi bodmi PiD1, PiD2, ... PiDk-1, 

ku ktorým budú prislúchať neznáme hodnoty PCM YiD1, YiD2, ... YiDk-1. 
 Nech je j celé číslo 0<j<k. 
 Zvoľme si dostatočne veľké k a bod PiDj. 
 Musíme vypočítať konkrétnu neznámu hodnotu PCM YiDj. 
 Funkcia algoritmu 4.6-1 vypočíta: 
 
 YiDj = SPLINE( k/j, Yi-1, Yi, Yi+1, Yi+2 ) 
 
Funkcia splajnu má parametre: 
 
 1. zlomok určujúci časovú polohu novej vzorky, 
 2. známa hodnota PCM pred počiatkom intervalu, 
 3. známa hodnota PCM na počiatku intervalu, 
 4. známa hodnota PCM na konci intervalu, 
 5. známa hodnota PCM za koncom intervalu.  

4.6.1 Úprava zvukových dát  pre novú vzorkovaciu frekvenciu 

 Z výpočtu medziľahlej vzorky PCM nemusí byť hneď zjavné, ako sa dá táto operácia využiť 
pri prevzorkovaní PCM na novú frekvenciu FV. 

 V prostredí ROWS sa všetky zvukové zdroje pri načítavaní prevzorkujú na FV = 44100. 
Algoritmus 4.6.1-1 obsahuje aplikáciu štvorbodového splajnu 4.6-1 na prevzorkovanie zvukových dát 
zo 16000 Hz na 44100 Hz. 

Algoritmus 4.6.1-1 - Prevzorkovanie z nižšej frekvencie na 44.1 kHz (phonems.pp) 

   a)  6 - 17, Vzorkovacia frekvencia je už 44 100, 
               neprevzorkuje sa 
   b) 18 - 25, Inicializácia algoritmu prevzorkovania 
   c) 26 - 40, Algoritmus prevzorkovania 
   d) 41 - 43, Návratová hodnota je index začiatku nových dát 
 

 1 function resample(rate {Pôvodný FV<=44100 v module 
                          phonems.pp je rate=16000} 
 2                      :dword):dword; {Výstup - index začiatku 
                                       nových vzoriek v 
                                       globálnom poli vzoriek} 
 3 Var md,mudelta:extended; {Pomocné premenné na výpočet 
                            deliteľov pre polynóm splajn} 
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 4     f,t:dword; {Pomocné indexy do globálneho poľa vzoriek. 
                  Vzorky sa čítajú v poli od ich konca smerom 
                  nadol po ich začiatok. Nové sa ukladajú od 
                  konca poľa smerom nadol. Postupnosť PCM je 
                  možné prevzorkovať v obidvoch smeroch.} 
 5     s:integer; {Premenná novej hodnoty PCM} 
 6 begin 
 7    if rate=44100 then 
         {Neprevzorkuje sa, len sa kopírujú vzorky na novú 
         pozíciu.} 
 8    begin 
 9       f:=ipb; {Koniec pôvodných vzoriek PCM} 
10       t:=maxphnbuf; {Koniec nových vzoriek PCM} 
11       if f>0 then 
12       repeat 
13          dec(t); 
14          dec(f); 
15          phnbuf^[t]:=phnbuf^[f] {Kopírovanie} 
16       until f=0 
17    end 
18    else 
         {Bude sa prepočítavať vzorkovanie} 
19    begin 
20       mudelta:=rate/44100; {Základná deliaca jednotka} 
21       phnbuf^[ipb]:=(phnbuf^[ipb-1]+phnbuf^[ipb-2]) div 2; 
            {Extrapolácia jednej vzorky potrebnej pre začiatok 
            - nultá vzorka splajnu na začiatku nie je 
            definovaná.} 
22       phnbuf^[maxphnbuf-1]:=phnbuf^[ipb-1]; 
            {Prvá vzorka sa kopíruje} 
23       t:=maxphnbuf-2; {Index ukladania nových vzoriek} 
24       f:=ipb; {Index čítania starých vzoriek} 
25       md:=mudelta; {Inicializácia deliaceho posunutia} 
26       repeat {Cyklus prevzorkovania} 
27          s:=spline(md, {Deliace posunutie} 
28                    phnbuf^[f], {Vzorka pred intervalom} 
29                    phnbuf^[f-1], {Vzorka na začiatku} 
30                    phnbuf^[f-2], {Vzorka na konci} 
31                    phnbuf^[f-3]); {Vzorka za intervalom} 
32          md:=md+mudelta; {Posun na ďalšiu vzorku novej PCM} 
33          if md>=1 then 
               {Posun prekročil interval existujúcich vzoriek} 
34          begin 
35             dec(f); {Ide sa na ďalší interval} 
36             md:=frac(md) {V novom intervale sa začína na 
                            takej pozícii, aby bola vzdialenosť 
                            nových vzoriek rovnaká.} 
37          end; 
38          phnbuf^[t]:=s; {Zápis novej vzorky} 
39          dec(t) {Index zápisu} 
40       until f<3 {Splajn pracuje vždy so štyrmi vzorkami} 
41    end; 
42    resample:=t {Vracia sa index začiatku nových vzoriek} 
43 end; 

 
 V algoritme 4.6.1-1 sa čítajú aj zapisujú vzorky od konca smerom nadol. Takýto prístup šetrí 

pamäťový priestor. Prečítané vzorky už môžu byť prepisované novou postupnosťou PCM. 
 Ak má stará postupnosť PCM rozsah LNO a stará FV = RATE, potom musí byť 
 
 veľkosť pamäte = 4 + LNO * 44100 / RATE. 
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 Výsledná postupnosť nových vzoriek PCM takto zaplní prakticky celú pamäťovú premennú. 

Štyri bajty navyše sa vyžadujú vzhľadom na to, že je splajn štvorbodový - vyžaduje jednu vzorku 
pred postupnosťou PCM a jednu za PCM. Dve vzorky zaberajú navyše 2*16 bitov, teda štyri bajty. 

 Čitateľ si môže podľa tohoto návodu naprogramovať prevzorkovanie z vyššej frekvencie FV 
na nižší.  

4.6.2 Zvyšovanie a znižovanie výšky hlasu - ako naučiť syntetizér spievať? 

 Nech je číslo D12 dvanástou odmocninou z dvojky. 
 Nech je číslo D192 šestnástou odmocninou z D12. 
 
 V podkapitole 3.3.1 je ukázaná spojitosť medzi notami, oktávami a frekvenciou. Ak sa daná 

frekvencia vynásobí číslom D12, zvýši sa výška tónu o poltón. Ak sa frekvencia vynásobí číslom 2, 
prechádza sa tým na ďalšiu oktávu. 

 Je dôležité uvedomiť si, že tento vzťah platí aj vzhľadom na vzorkovaciu frekvenciu FV. 
 Ak sa počet vzoriek vynásobí číslom D12 a vykoná sa následne prevzorkovanie PCM na nový 

počet vzoriek, zníži sa výška reprodukovaného zvuku o poltón. 
 Ak sa počet vzoriek vynásobí číslom 2 a vykoná sa prevzorkovanie na nový počet vzoriek, 

výška reprodukovaného zvuku sa zníži o oktávu. 
 Ak sa má výška reprodukovaného zvuku zvýšiť, násobitele musia mať hodnoty 1/D12 a 1/2. 
 Zníženie alebo zvýšenie hlasu o poltón je počuteľný prechod. Ak má počítač znižovať alebo 

zvyšovať hlas plynule, musí byť zvolený taký frekvenčný prechod, ktorý spĺňa dve požiadavky: 
 
 - jeden základný stupeň prechodu je sluchom takmer neidentifikovateľný, 
 - prechod na ďalší poltón musí obsahovať celočíselný počet základných stupňov prechodu. 
 
 Druhá požiadavka zaručuje, že pri používaní základných prechodových stupňov nedôjde 

k rozladeniu daného zvuku. Násobiteľom pre základný prechodový stupeň je číslo D192 alebo 1/D192. 
 Ak sa na základe prevzorkovania počet vzoriek napríklad zdvojnásobí, pričom sa nezmení FV, 

zvuk bude znieť nielen o oktávu nižšie, ale bude reprodukovaný dvakrát dlhšie. Efekt takéhoto 
prevzorkovania je podobný, ako keď sa prehráva magnetofónová kazeta dvakrát menšou rýchlosťou. 

 Pri syntéze ľudského hlasu je potrebné zvyšovať a znižovať výšku hlasu, pričom sa ale nesmie 
zmeniť dĺžka trvania výslovnosti slov. Syntetizér GOBLIN skladá slová z malých stavebných častíc 
hlasu (viď kapitolu 5). V hlasovej databáze sú tieto častice uložené s takou dĺžkou, aby bolo umožnené 
pridávanie ďalších vzoriek PCM. V algoritme 4.6.2-1 je ukázaný výpočet dĺžky častice hlasu vzhľadom 
na zmenu výšky hlasu danú konštantou D192. 

Algoritmus 4.6.2-1 - Korekcia dĺžky signálu PCM vzhľadom na zmenu výšky hlasu (phonems.pp) 

   a) 5 -  6, Výška hlasu sa nemení 
   b) 7 - 15, Algoritmus prepočtu dĺžky 
 

 1 function wup(m:dword; {Koľkokrát sa použije násobiteľ D192? 
                         Ak m=16 zvýšenie o poltón. Korekcia 
                         vzhľadom na zvyšovanie výšky hlasu, 
                         teda pridávanie vstupného počtu 
                         vzoriek PCM pre algoritmus 
                         prevzorkovania.} 
 2              w:word) {Pôvodný počet vzoriek} 
 3                 :word; {Nový počet vzoriek} 
 4 var r:extended;i:dword; {Pomocné premenné} 
 5 begin 
 6    if m=0 then wup:=w 
         {Výška nezmenená, počet vzoriek nezmenený} 
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 7    else 
         {Mení sa počet vzoriek} 
 8    begin 
 9       r:=d192; 
10       for i:=2 to m do r:=r*d192; 
            {V r je konštanta udávajúca počet minimálnych 
            posunov} 
11       i:=round(r*w) and $fffe; 
            {Počet PCM zväčšený, nesmie byť nepárny} 
12       if i<w then i:=w; 
            {Ani v hraničnom prípade nesmie dojsť k zmenšeniu 
            počtu vzoriek PCM} 
13       wup:=i {Návratová hodnota nového počtu vzoriek PCM} 
14    end 
15 end; 
 
16 function wdn(m:dword; {Koľkokrát sa použije násobiteľ 1/D192? 
                         Ak m=16 zníženie o poltón. Korekcia 
                         vzhľadom na znižovanie výšky hlasu, 
                         teda uberanie vstupného počtu vzoriek 
                         PCM pre algoritmus prevzorkovania.} 
17              w:word) {Pôvodný počet vzoriek} 
18                 :word; {Nový počet vzoriek} 
19 var r:extended;i:dword; {Pomocné premenné} 
20 begin 
21    if m=0 then wdn:=w 
         {Výška nezmenená, počet vzoriek nezmenený} 
22    else 
         {Mení sa počet vzoriek} 
23    begin 
24       r:=d192; 
25       for i:=2 to m do r:=r*d192; 
            {V r je konštanta udávajúca počet minimálnych 
            posunov} 
26       i:=round(w/r) and $fffe; 
            {Počet PCM zmenšený, nesmie byť nepárny} 
27       wdn:=i {Návratová hodnota nového počtu vzoriek PCM} 
28    end 
29 end; 

 
 Ovplyvňovaním algoritmu korekcie počtu vzoriek pre jednu časticu hlasu sa dá upravovať 

rýchlosť rozprávania. 
 Na záver tejto podkapitoly je ešte uvedený algoritmus 4.6.2-2, ktorý realizuje prevzorkovanie 

častíc hlasu tak, aby boli splnené tri požiadavky: 
 
 - dĺžka rozprávania nesmie byť zmenená, 
 - rýchlosť rozprávania nesmie byť zmenená, 
 - zmena výšky hlasu musí byť v súlade s pravidlami notovej stupnice. 

Algoritmus 4.6.2-2 - Zmena výšky hlasu bez ovplyvnenia dĺžky a rýchlosti rozprávania (phonems.pp) 

    a)   7 -  34, Inicializácia zvyšovania hlasu 
    b)  35 -  53, Algoritmus zvyšovania hlasu 
    c)  54 -  60, Ukončenie zvyšovania hlasu 
    d)  67 -  92, Inicializácia znižovania hlasu 
    e)  93 - 112, Algoritmus znižovania hlasu 
    f) 113 - 121, Ukončenie znižovania hlasu 
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  1 procedure upvoice(m, {Počet stupňov posunutia výšky hlasu 
                         nahor v súlade s notovou stupnicou} 
  2                   b:dword; {Index začiatku vzoriek PCM} 
  3                   var e:dword); {Index konca, ten sa mení} 
  4 Var mudelta:extended; {Deliteľ pre splajn} 
  5     n,k,i,id:dword; {Pomocné indexy} 
  6     d:array[0..1] of integer; {Hraničné extrapolácie 
                                  vzoriek PCM} 
  7 begin 
  8    k:=e-b; {Počet vzoriek PCM} 
  9    if k>=6 then 
          {Minimálna zmysluplná dĺžka vzoriek PCM} 
 10    begin 
 11       m:=k div (k-wdn(m,k)+1); 
 12       mudelta:=1/m; {Výpočet základnej deliacej konštanty 
                        pre splajn} 
 13       k:=1; {Čítacia premenná deličky pre splajn} 
 14       n:=b;i:=b; {n čítací index, i zapisovací} 
 15       id:=0; 
 16       d[id]:=0; 
             {Inicializácia algoritmu} 
 17       if (n+4)<e then 
 18       Begin 
 19          d[id]:=spline(k*mudelta, 
 20                        phnbuf^[n], 
 21                        phnbuf^[n+1], 
 22                        phnbuf^[n+2], 
 23                        phnbuf^[n+3]); 
 24          id:=(id+1) mod 2; 
 25          inc(k); {čítač deliteľa pre splajn} 
 26          inc(n); {Čítací index} 
 27          inc(i); {Zapisovací index} 
 28          if k=m then 
                {Vypadáva pôvodná vzorka} 
 29          if (n+4)<e then 
 30          begin 
 31             k:=1; {Inicializácia čítačky deliteľa} 
 32             inc(n) {Výpadok vzorky} 
 33          end 
 34       end; 
 35       while (n+4)<e Do 
             {Cyklus prevzorkovania PCM} 
 36       Begin 
 37          phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis vzorky} 
 38          d[id]:=spline(k*mudelta, 
 39                        phnbuf^[n], 
 40                        phnbuf^[n+1], 
 41                        phnbuf^[n+2], 
 42                        phnbuf^[n+3]); 
 43          id:=(id+1) mod 2; 
 44          inc(k); {Čítač deliteľa pre splajn} 
 45          inc(n); {Čítací index} 
 46          inc(i); {Index zápisu} 
 47          if k=m then 
                {Výpadok pôvodnej vzorky} 
 48          if (n+4)<e then 
 49          begin 
 50             k:=1; {Inicializácia čítačky deliteľa} 
 51             inc(n) {Výpadok vzorky} 
 52          end 
 53       end; 
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             {Zápis posledných dvoch vzoriek} 
 54       phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis} 
 55       id:=(id+1) mod 2; 
 56       inc(i); {Index zápisu} 
 57       phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis} 
 58       e:=i+1 {Návrat novej dĺžky častice hlasu} 
 59    end 
 60 end; 
 
 61 procedure downvoice(m, {Počet stupňov posunutia výšky hlasu 
                           nadol v súlade s notovou stupnicou} 
 62                     b:dword; {Index začiatku vzoriek PCM} 
 63                     var e:dword); {Index konca, mení sa} 
 64 Var mudelta:extended; {Deliteľ pre splajn} 
 65     n,k,i,ee,id:dword; {Pomocné indexy} 
 66     d:array[0..1] of integer; {Hraničné extrapolácie 
                                  vzoriek PCM} 
 67 begin 
 68    k:=e-b; {Počet vzoriek PCM} 
 69    if k>=6 then 
          {Minimálna zmysluplná dĺžka vzoriek PCM} 
 70    begin 
 71       m:=k div (wup(m,k)-k+1); 
 72       mudelta:=1/m; {Výpočet základnej deliacej konštanty 
                        pre splajn} 
 73       ee:=e+(k div (m-1)); {Výpočet nového konca vzoriek} 
 74       phnbuf^[e]:=phnbuf^[e-1]*-1; {Inicializačná 
                                       extrapolácia pre 
                                       splajn} 
 75       d[0]:=phnbuf^[e-1]; 
 76       id:=1; 
 77       k:=m-1; {Inicializácia čítačky deliteľa} 
 78       n:=e-3; {Index čítania} 
 79       i:=ee; {Index zápisu} 
 80       d[id]:=spline(k*mudelta, 
 81                     phnbuf^[n+3], 
 82                     phnbuf^[n+2], 
 83                     phnbuf^[n+1], 
 84                     phnbuf^[n]); 
 85       if k=1 then 
             {Pridáva sa vzorka} 
 86       begin 
 87          k:=m; {Inicializácia čítačky deliteľa} 
 88          dec(i); {Index zápisu} 
 89          id:=(id+1) mod 2; 
 90          phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis} 
 91          d[id]:=phnbuf^[n+1] 
 92       end; 
             {Cyklus prevzorkovania PCM} 
 93       repeat 
 94          dec(k); {Čítačka deliteľa} 
 95          dec(n); {Index čítania} 
 96          dec(i); {Index zápisu} 
 97          id:=(id+1) mod 2; 
 98          phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis} 
 99          d[id]:=spline(k*mudelta, 
100                        phnbuf^[n+3], 
101                        phnbuf^[n+2], 
102                        phnbuf^[n+1], 
103                        phnbuf^[n]); 
104          if k=1 then 
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                {Vkladá sa vzorka} 
105          begin 
106             k:=m; {Inicializácia čítačky deliteľa} 
107             dec(i); {Index zápisu} 
108             id:=(id+1) mod 2; 
109             phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis} 
110             d[id]:=phnbuf^[n+1] 
111          end 
112       until n=b; 
113       dec(i); {Index zápisu} 
114       id:=(id+1) mod 2; 
115       phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis predposlednej vzorky} 
116       dec(i); {Index zápisu} 
117       id:=(id+1) mod 2; 
118       phnbuf^[i]:=d[id]; {Zápis poslednej vzorky} 
119       e:=ee {Návratová hodnota nového konca vzoriek PCM} 
120    end 
121 end; 
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5 Syntéza ľudskej reči 

 Softvérová syntéza rečového prejavu je pomerne zložitý algoritmický postup. Produktom 
syntézy sú vzorky vo forme PCM, ktoré reprezentujú ľudskú reč. V súčasnosti sú známe štyri 
technológie umelej produkcie reči [1,2,3,18,19]: 

 
 - matematické modelovanie hlasivkového traktu 
     (syntéza vo frekvenčnej oblasti), 
 - konkatenačná syntéza 
     (syntéza v časovej oblasti), 
 - syntéza pomocou neurónovej siete, 
 - vyhlasovací systém častí slov alebo viet. 
 

 

Obrázok 5 – Hlasové ústrojenstvo človeka [1] 

5.1 Matematické modelovanie hlasivkového traktu 

 Matematické modelovanie hlasivkového traktu vyžaduje znalosť frekvenčného priebehu 
jednotlivých zvukov ľudskej reči v čase. 

 Akustické spektrum samohlások obsahuje rad vyšších zosilených tónov, ktoré vznikajú 
rezonanciou v dutinách hlasového traktu. Nazývajú sa formanty F1, F2, F3... Základný tón je F0. F1 má 
nižšiu frekvenciu ako F2 atď. Pre slovenské samohlásky sú najdôležitejšie formanty F1, F2, F3 a F4. 

 V tabuľke 5.1-1 sú uvedené frekvencie formantov pre jednotlivé samohlásky. Najskôr sú 
uvedené samohlásky s najnižšími formantovými frekvenciami. 
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Tabuľka 5.1-1 - Frekvenčné formantové charakteristiky samohlások 

U F1 = 300- 500 Hz F2 =  600-1000 Hz ... 
O F1 = 500- 700 Hz F2 =  900-1200 Hz ... 
A F1 = 750-1100 Hz F2 = 1100-1500 Hz ... 
E F1 = 500- 700 Hz F2 = 1500-2000 Hz ... 
I F1 = 300- 500 Hz F2 = 2000-3000 Hz ... 

 
 Spoluhlásky so záverom sa nazývajú okluzívy, sú to - P,T,Ť,K,B,D,Ď,G,M,N,Ň. 
 Úžinové spoluhlásky sa nazývajú frikatívy, delia sa na: 
 
 - vlastné - F,V,S,Š,Z,Ž,J,CH,H, 
 - laterály - L,Ľ,Ĺ, 
 - vibranty - R,Ŕ. 
 
 Polozáverové spoluhlásky sa nazývajú semiokluzívy - C,Č,DZ,DŽ. 
 Pri umelej produkcii hlasu je ešte dôležité hľadisko znelosti alebo neznelosti. Pri znelých 

hláskach je hlasivková štrbina zúžená - hlasivky hlas vydávajú. 
 Matematický model generovania reči je pri znelých hláskach budený periodickým tónom, 

pri neznelých je budený generátorom šumu s plochým spektrom.  

5.1.1 Modelovanie hlasiviek 

 Pri modelovaní hlasiviek sa berie do úvahy tlak vzduchu, hmotnosť, pružnosť a veľkosť 
hlasivkovej štrbiny. V algoritme 5.1.1-1 je ukázaná funkcia modelujúca činnosť ľudských hlasiviek. 

Algoritmus 5.1.1-1 - Funkcia modelujúca činnosť hlasiviek 

1 const C=?; {Parameter filtra} 
2       T=?; {Perióda vzorkovania C*T < 1} 
 
3 function G(z:extended {Vstup - budenie periodickým signálom 
                        alebo šumom s plochým spektrom} 
4               ):extended; {Výstup - činiteľ činnosti 
                            hlasiviek} 
5 BEGIN 
6    G:=1/sqr(1-exp(-C*T)*(1/z)) 
7 END;  

5.1.2 Model hlasového traktu 

 Zvuk vydávaný hlasivkami prechádza dutinou hrdelnou, ústnou a nosnou. V nich sa zvuk 
hlasiviek frekvenčne modifikuje do podoby ľudského hlasu. Funkcia tejto modifikácie je uvedená 
v algoritme 5.1.2-1. 

Algoritmus 5.1.2-1 - Frekvenčná modifikácia zvuku hlasiviek v hrdelnej, ústnej a nosnej dutine 

 1 const K=?; {Počet formantov ktoré model rešpektuje. 
              Slovenčina 3 - 4} 
 2 TYPE  tk=array[1..K] of extended; 
 3 VAR   A,B:tk; {Neznáme koeficienty} 
 
 4 function V(z:extended {Vstup - budenie periodickým signálom 
                        alebo šumom s plochým spektrom} 
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 5               ):extended; {Výstup - činiteľ činnosti 
                             hlasivkového traktu} 
 6 VAR r:extended; {Pomocná premenná} 
 7     i:INTEGER; {Pomocný čítač indexu formantov} 
 8 BEGIN 
 9    r:=1; 
10    i:=1; 
11    while i<=K do {Realizácia súčinu} 
12    BEGIN 
13       r:=r*(1- 
14            (2*exp(-A[i]*T)*cos(B[i]*T)*(1/z))+ 
15            (exp(2-(2*A[i]*T))*(1/sqr(z)))); 
16       inc(i) 
17    END; 
18    V:=1/r 
19 END; 

 
 I-ta formantová frekvencia: 
 
 Fi = B[i]/(2*pi), 
 B[i] = A[i]/pi. 
 
 V algoritme 5.1.2-2 je uvedená prenosová funkcia modelu vyžarovania hlasu. 

Algoritmus 5.1.2-2 - Funkcia modelu vyžarovania hlasu 

1 function L(z:extended {Vstup - budenie periodickým signálom 
                        alebo šumom s plochým spektrom} 
2               ):extended; {Výstup - činiteľ činnosti 
                            vyžarovania} 
3 BEGIN 
4    L:=1-(1/z) 
5 END;  

5.1.3 Model produkcie reči 

 Celkový model produkcie reči vzniká násobkom činiteľov modelu hlasiviek, hlasivkového 
traktu a vyžarovania. Je uvedený v algoritme 5.1.3-1. 

Algoritmus 5.1.3-1 - Funkcia modelujúca celkovú produkciu hlasu 

1 function H(z:extended {Vstup - budenie periodickým signálom 
                        alebo šumom s plochým spektrom} 
2               ):extended; {Výstup - signál ľudskej reči} 
3 BEGIN 
4    H:=G(z)*V(z)*L(z) 
5 END; 

 
 C*T musí byť oveľa menšie ako 1, exp(-C*T) je preto približne rovné 1. To sa dá využiť, 

po úprave zlomkov je výsledkom tzv. celopólový model [1], v ktorom sa H(z) = V(z). 
 
 Budenie pre znelé hlásky je sled pulzov s periódou T0, pre neznelé sa môže použiť generátor 

náhodného šumu s plochým spektrom. 
 T0=b*T 
 Premenná b vyjadruje, koľkokrát je perióda základného tónu dlhšia ako perióda vzorkovania. 

Funkcia budenia je vyjadrená v algoritme 5.1.3-2. 
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Algoritmus 5.1.3-2 - Funkcia budenia modelu celkovej produkcie hlasu 

1 const b=?; {Vyjadruje, koľkokrát je perióda základného tónu 
             dlhšia ako perióda vzorkovania.} 
2       g=?; {Parameter zosilnenia} 
 
3 function U(z:extended {Vstup - budenie periodickým signálom 
                        alebo šumom s plochým spektrom} 
4               ):extended; {Výstup - činiteľ úpravy budiaceho 
                            signálu} 
5 BEGIN 
6    z:=mocnina(z,b); {b-tá mocnina z} 
7    U:=g/(1-(1/z)) 
8 END; 

 
 Výstup hlasu S(z)=H(z)*U(z). 
 Diskrétna výstupná odozva je pri fixovaných parametroch hlasového ústrojenstva v časovom 

intervale 10-20 ms daná konvolúciou budenia a impulznej odozvy modelu hlasovej produkcie. 
 Tento model využíva dva druhy budenia, preto dobre vyhovuje pri modelovaní samohlások 

a niektorých neznelých spoluhlások. Nie je však ideálny napríklad pri modelovaní znelých frikatív. 
 Dobre vystihuje hlásky, pri ktorých nedochádza k rýchlym koartikulačným zmenám, pretože 

sú tu zafixované isté časové intervaly pre jednotlivé parametre. Práve pre toto nevyhovuje 
pri modelovaní neznelých okluzív. 

 Napriek zmieneným nedostatkom sa tento model dosť často používa.  

5.2 Konkatenačná syntéza 

 Konkatenačná syntéza neopisuje spôsob vytvárania reči. Podstatou tejto technológie je 
spracovanie a použitie segmentov skutočnej ľudskej reči. Tieto segmenty sú uložené v hlasovej 
databáze napríklad vo forme PCM. Z nej syntetizér vyberá takú postupnosť segmentov, ktorá 
reprezentuje požadovaný rečový prejav. 

 Počet a typ hlasových segmentov musí byť zvolený tak, aby umožnil kompozíciu ľubovoľnej 
ľudskej reči.  

5.2.1 Rozbor reči 

 Rozbor rečového prejavu môžeme vykonávať v dvoch oblastiach. 
 V prvej sa hľadá v reči informácia. Reč je rozdelená na postupnosť zvukov - segmentov. Počet 

takýchto segmentov je pomerne malý, lebo každý z nich reprezentuje zvuk označený symbolom 
svetovej abecedy. Takto špecifikované segmenty - zvuky - nazývame fonémy. Svetové jazyky obsahujú 
12-60 rôznych fonémov. Rečový prejav je kombinácia fonémov vytvárajúca informáciu. 

 V druhej oblasti ide o snahu získať také stavebné častice hlasu, z ktorých je možné tento hlas 
spätne rekonštruovať. Táto rekonštrukcia musí byť použiteľná bez ohľadu na odovzdávanú informáciu. 
Konkatenáciou stavebných častíc má vznikať rečový prejav, ktorý je na posluch veľmi podobný 
prirodzenej ľudskej reči. 

 
 Pri analýze reči sa používa segmentácia. Jedná sa o rozdelenie postupnosti vzoriek PCM 

do segmentov, ktoré vymedzujú vopred definované fonetické alebo lingvistické jednotky. 
 
 Stred hlásky, v ktorom sa daný zvuk mení len málo, sa nazýva segment lokálnej stacionarity. 
 Susediace hlásky sa prelínajú v segmente, ktorý sa nazýva koartikulačný prechod. 
 V postupnosti hlások n-1,n,n+1 sa ovplyvňujú aj hlásky n-1 a n+1. Tento jav sa nazýva 

mikrokoartikulácia.  
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5.2.2 Jednotky segmentácie 

 Známou stavebnou jednotkou reči je foném. Prozódie, koartikulácie a mikrokoartikulačné javy 
spôsobujú, že existuje mnoho akustických variantov jediného fonému. 

 Prozódie je pojem, ktorý vyjadruje možnosť fonetickej tvarovateľnosti rečového prejavu - 
dôraz, kolísanie frekvencie základného hlasivkového tónu, predlžovanie. 

 Pre matematické vyjadrenie takýchto nejednotností bola zavedená najmenšia stavebná 
jednotka reči - fón. 

 Fonémy vo všetkých svojich akustických variantoch môžeme rozdeliť na fóny - ktoré sú ďalej 
prakticky už nedeliteľné. Pomocou fónou sa dá poskladať akýkoľvek verbálny prejav vo všetkých 
svojich prozódiách. 

 Fóny patriace do skupiny, z ktorých je možné poskladať foném vo všetkých svojich 
akustických variantoch, sa nazývajú alofóny. 

 Alofóny sa hneď po fonémoch stávajú druhým zaujímavým stavebným materiálom, ktorý je 
možné použiť pri syntéze a analýze ľudskej reči. 

 
 Rečový prejav je postupnosť hlások. Každú hlásku reprezentuje určitý zvuk. 
 
 Difón je stavebná častica, ktorá sa skladá zo segmentov: 
 
 - druhá polovica lokálnej stacionarity prvej hlásky, 
 - koartikulačný prechod, 
 - prvá polovica lokálnej stacionarity druhej hlásky. 
 
 Difóny sú stavebný materiál, pomocou ktorého sa zachovávajú aj koartikulačné prechody, 

v ktorých je zachytená prevažná časť fonetických charakteristík verbálnych prejavov. 
 
 Stavebná častica, ktorá sa nazýva slabika, pozostáva z troch skupín hlások: 
 
 - niekoľko spoluhlások, 
 - samohláskové jadro, 
 - niekoľko spoluhlások. 
 
 Poloslabiky sú stavebný materiál, ktorý sa získa rozdelením slabík v strede ich 

samohláskového jadra. 
 
 Demislabiky sú podobné poloslabikám, obsahujú však väčšiu časť samohláskového jadra. 

So spoluhláskovým zhlukom nesú samohláskové jadro až po ďalší koartikulačný prechod, ktorý v sebe 
už neobsahujú. 

 
 Veľmi zaujímavým stavebným materiálom sú trifóny. Sú tvorené: 
 
 - druhou polovicou lokálnej stacionarity prvej hlásky, 
 - prvým koartikulačným prechodom, 
 - lokálnou stacionaritou druhej hlásky, 
 - druhým koartikulačným prechodom, 
 - prvou polovicou lokálnej stacionarity tretej hlásky. 
 
 Pomocou trifónov sa veľmi efektívne zachovávajú nielen koartikulačné prechody ale aj 

mikrokoartikulačné javy.  
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5.2.3 Porovnanie stavebných materiálov 

 Foném 
 
 Pri konkatenačnej syntéze ľudskej reči je potrebné vyberať taký stavebný materiál, ktorý 

zachytáva čo najviac rečových akustických vlastností. Pretože veľká časť týchto vlastností leží práve 
v koartikulačnom pásme, foném sa na kvalitnú produkciu reči nehodí. 

 Jeho jedinou výhodou je malý počet prvkov hlasovej stavebnej databázy. 
 
 Alofóny 
 
 Tieto stavebné prvky môžu veľmi pekne zachytiť koartikulácie a aj mikrokoartikulačné javy. 
 Nevýhodou je ich veľký počet, ktorý spôsobuje veľmi náročnú prípravu databázy a príliš 

zložité prístupové algoritmy. 
 Problémom je aj veľkosť databázy, ktorá blokuje relatívne veľkú časť pamäte. 
 
 Difóny 
 
 Difón zachováva koartikulačné vlastnosti prechodu medzi dvomi hláskami. Preto je veľmi 

zaujímavou stavebnou jednotkou, ktorá umožňuje generovanie pomerne kvalitnej reči. 
 Počet difónov v báze dát je niekoľko tisíc, čo je z hľadiska algoritmického spracovania 

prijateľný počet. 
 Nevýhodou difónov je horšia tvarovateľnosť syntetickej reči - predlžovanie, spomaľovanie, 

zrýchľovanie. 
 
 Slabiky 
 
 Tento stavebný materiál má najväčšiu nevýhodu v nadmernej dĺžke jednotlivých častíc a ich 

počte v báze dát. Potrebný počet slabík je až niekoľko desaťtisíc, čo kladie vzhľadom na ich veľkosť 
príliš veľké nároky na pamäť. 

 
 Poloslabiky 
 
 Poloslabiky zachytávajú veľmi pekne koartikulačné vlastnosti podobne ako slabiky. V báze dát 

je ich niekoľko desaťtisíc, ich dĺžka je ale približne o polovicu menšia ako dĺžka slabík. Aj napriek 
tomu, že sa databáza zmenší o polovicu, zaberá stále priveľa pamäťového priestoru. 

 
 Demislabiky 
 
 Rozsah dát demislabík je podobný ako rozsah dát poloslabík. Demislabiky však umožňujú 

väčšiu tvarovateľnosť generovanej reči. 
 
 Trifóny 
 
 Databáza trifónov obsahuje niekoľko desaťtisíc jednotiek. Syntéza pomocou trifónov je veľmi 

kvalitná - trifóny zachytávajú nielen koartikulačné prechody ale aj mikrokoartikulačné javy. 
 Trifóny sa považujú za veľmi kvalitný stavebný materiál, príprava databázy je však dosť 

náročná.  
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5.2.4 Transkripcia textu na reč 

 Transkripcia textu na reč v zmysle konkatenačnej syntézy vyžaduje existenciu databázy 
stavebného materiálu reči. 

 
 Prvými krokmi konkatenačnej syntézy sú gramaticko-fonetické transkripcie. Ide o prepis 

vstupného textu do jeho fonetickej podoby v zmysle: 
 
 - prepisu ch, dz, dž na jednoznakové zástupné tvary, 
 - zmäkčovania D,T,N,L, 
 - spodobovania spoluhlások, 
 - výslovnosti cudzích výrazov, 
 - výslovnosti čísel. 
 
 Výstupom gramaticko-fonetických transkripcií je text reprezentujúci postupnosť fonémov. 
 
 Druhým krokom je transkripcia postupnosti fonémov do textu vyjadrujúceho postupnosť 

použitých stavebných častíc reči. 
 Syntetizér GOBLIN používa na vyjadrenie takejto postupnosti jazyk TALKBRICKS. 

Pomocou identifikátorov tohoto jazyka je možné určiť každú stavebnú časticu hlasovej databázy. 
 
 V treťom kroku sa vykoná transkripcia identifikátorov jazyka TALKBRICKS do postupnosti 

vzoriek PCM. Pritom sa použije databáza so stavebným materiálom reči.  

5.3 Syntéza pomocou neurónovej siete 

 Priama syntéza ľudskej reči pomocou neurónovej siete nevyžaduje znalosť gramatiky jazyka, 
nie sú potrebné ani definície výslovnosti. 

 Keď má neurónová sieť pracujúca ako syntetizér vstupný vektor s textom, výstupom je vektor 
vzoriek PCM alebo vektor indexov centroidov z kódovej knihy. 

 Vstupný vektor siete môže mať niekoľkonásobne väčšiu dĺžku ako priemerné slovo. Z toho 
vyplýva, že neurónová sieť môže vysloviť dané slovo korektne vzhľadom na jeho kontext. 

 Korektná syntéza reči pomocou neurónovej siete vyžaduje dlho trvajúci tréning siete a pracnú 
prípravu tréningových dát. 

 Zaujímavou výhodou neurónového syntetizéra je jeho nezávislosť na jazyku produkovanej 
reči. Neurónový syntetizér sa principiálne dá natrénovať aj na viacero jazykov súčasne. 

 Priama syntéza pomocou neurónovej siete sa nazýva Net-Talking [1,4].  

5.4 Vyhlasovací systém 

 Vyhlasovací systém nedokáže riešiť všeobecne syntézu text to speech, lebo v jeho databáze nie 
sú malé segmenty ľudskej reči, ale väčšie časti rečového prejavu: 

 - časti slov, 
 - slová, 
 - časti viet, 
 - vety, 
 - časti čísel, 
 - čísla, 
 - iné zvuky... 
 
 Vyhlasovací systém dokáže tieto zvuky reťaziť, preto sa používa na odovzdávanie: 
 
 - jednoduchých hlásení, 
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 - čísel... 
 
 S vyhlasovacími systémami sa môže človek stretnúť: 
 
 - pri práci s telefónnym automatom, 
 - pri počúvaní automatických železničných hlásení, 
 - pri používaní rozprávajúcich hodín pre nevidiacich...  

5.5 Generátor prozódií - fonetická tvarovateľnosť rečového prejavu 

 V podkapitole 4.6 je opísaná elementárna technológia na produkovanie nových vzoriek PCM 
z existujúceho signálu. Táto technológia sa dá využiť pri návrhu algoritmu generátora prozódií. 

 Prozódie - fonetická tvarovateľnosť rečového prejavu - sa dajú rozdeliť na tri vzájomne sa 
dopĺňajúce ohýbania: 

 
 - lokálne spomaľovanie alebo zrýchľovanie reči, 
 - lokálna zmena intenzity prejavu, 
 - lokálna zmena výšky hlasu. 
 
 Pri vytváraní prozódií sa k textu priradí postupnosť vektorov s položkami: 
 
 - rýchlosť reči, 
 - intenzita reči, 
 - výška hlasu. 
 
 Každá položka vektora prozódií určuje fonetické ohýbanie reči v danej rovine. 
 Na algoritmus generátora prozódií sa dá vykonať dekompozícia do dvoch jednoduchších úloh: 
 
 - generovanie postupnosti vektorov prozódií, 
 - fonetické ohýbanie reči na základe postupnosti vektorov prozódií.  

5.5.1 Interpunkčný automat 

 Vytváranie prozódií vyžaduje informácie interpunkčných znamienok, v zložitejšom ponímaní 
aj gramatický rozbor na vetné členy. Na základe týchto informácií sa v texte označia miesta fonetických 
zmien v priebehu troch kriviek ohýbania rýchlosti, intenzity a výšky hlasu. 

 Tieto miesta budeme nazývať body prozodických zmien. 
 Každý bod prozodickej zmeny je označený vektorom prozódií. Každé dva susediace vektory 

prozódií zachytávajú priebeh danej fonetickej zmeny rozdielom hodnôt v troch rovinách. 
 Interpunkčný transkripčný automat prijíma text s interpunkciami. Určuje v ňom body 

prozodických zmien a k daným miestam v texte priradí príslušné vektory prozódií. 
 Interpunkčná transkripcia sa vykonáva po gramaticko-fonetických transkripciách. Netýka sa 

však úprav hlasovej krivky vo forme vzoriek PCM. 
 Po vykonaní interpunkčnej transkripcie sa text prepisuje na postupnosť vzoriek PCM. V rámci 

tohoto prepisu sa už berú do úvahy aj informácie uložené v postupnosti vektorov prozódií.  

5.5.2 Fonetické bloky 

 Vstupný text je po vykonaní interpunkčnej transkripcie rozdelený vektormi prozódií na časti, 
ktoré budeme nazývať fonetickými blokmi. 

 Fonetický blok sa skladá aspoň z jedného segmentu ľudskej reči. Každý segment má 
v databáze dĺžku aspoň jedného mikrosegmentu. 



89 
 

 V rámci jedného fonetického bloku sa teda nachádza postupnosť mikrosegmentov, ktorá 
podlieha v zmysle krátkodobého spracovania zvuku plynulej prozodickej zmene od počiatočného 
po ukončujúci vektor prozódií. 

 Ak sa hraničné vektory prozódií rovnajú, daný fonetický blok budeme nazývať blokom 
fonetickej stacionarity.  

5.6 Nehomogénna konkatenačná syntéza 

 Ak sa pri syntéze produkuje rečový prejav zo stavebných častíc rôzneho typu, hovoríme 
o nehomogénnej konkatenačnej syntéze. 

 Motivácia navrhnúť nehomogénnu databázu stavebného materiálu reči spočíva v zámere 
zmenšiť rozsah databázy bez väčšej straty kvality produkovanej reči. Miesta v texte, kde nie sú až tak 
výrazné koartikulácie alebo mikrokoartikulačné javy sa budú produkovať pomocou jednoduchších 
stavebných častíc. V databáze sa snažíme minimalizovať počty jednotlivých typov stavebného 
materiálu, čo sa dá dosiahnuť vhodnou kombináciou stavebných častíc pri produkcii rečového prejavu. 

 Pretože existuje veľmi veľa možností návrhu nehomogénnej databázy stavebného materiálu 
reči, budeme ďalej opisovať nehomogénnu konkatenačnú syntézu na príklade syntetizéra GOBLIN. 

 GOBLIN je softvérový syntetizér text to speech. Je vybavený programovými prostriedkami, 
ktoré z neho vytvárajú kompenzačnú pomôcku pre zrakovo hendikepovaných ľudí. 

 Obsahuje tri jadrá syntézy: 
 
 - konkatenačná syntéza fonémov, 
 - nehomogénna multihlasová konkatenačná syntéza, 
 - vyhlasovací systém navigačných a emočných zvukov. 
 
 Ďalej sa budeme zaoberať len jadrom nehomogénnej syntézy a prípravou stavebného materiálu 

reči. V tabuľke 5.6-1 je ukázaná architektúra syntetizéra GOBLIN. 

Tabuľka 5.6-1 - Architektúra syntetizéra GOBLIN 

I.   Vytváranie hlasovej 
databázy 

1. Nahrávanie hlasových vzoriek 
2. Vytváranie bázy dát pre syntetizér 
3. Generovanie hlasového fontu 

II.  Výber relevantných 
informácií na prečítanie 

1. Výber aktívnej časti obrazovky rozborom textu 
a farieb 
2. Výber podstatných informácií - imitácia 
intelektu človeka, ktorý nevidiacemu číta 

III. Syntéza ľudského 
hlasu 

1. Gramaticko-fonetické transkripcie 
a) Transkripcia hypertextových príkazov do 
slov v jazyku     TALKBRICKS (jazyk segmentov 
hlasu a zvukov) 
b) Transkripcia spodobovania spoluhlások 
c) Transkripcia zmäkčovania D,T,N,L 
d) Transkripcia výslovnosti cudzích výrazov 
e) Transkripcia výslovnosti čísloviek 

2. Transkripcia textu vo fonetickom tvare do 
postupnosti vzoriek vo forme PCM 

a) Transkripcia textu vo fonetickom tvare do 
slov v jazyku TALKBRICKS (jazyk segmentov 
hlasu a zvukov) 
b) Transkripcia slov v jazyku TALKBRICKS do 
postupnosti vzoriek vo forme PCM 

3. Vytváranie prozódií 
a)Generovanie postupnosti vektorov prozódií 
b) Fonetické ohýbanie reči na základe 
postupnosti vektorov prozódií 
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   I.   Vytváranie hlasovej databázy 
        1. Nahrávanie hlasových vzoriek 
        2. Vytváranie bázy dát pre syntetizér 
        3. Generovanie hlasového fontu 
   II.  Výber relevantných informácií na prečítanie 
        1. Výber aktívnej časti obrazovky rozborom textu 
           a farieb 
        2. Výber podstatných informácií - imitácia intelektu 
           človeka, ktorý nevidiacemu číta 
   III. Syntéza ľudského hlasu 
        1. Gramaticko-fonetické transkripcie 
           a) Transkripcia hypertextových príkazov do slov v 
              jazyku TALKBRICKS (jazyk segmentov hlasu a 
              zvukov) 
           b) Transkripcia spodobovania spoluhlások 
           c) Transkripcia zmäkčovania D,T,N,L 
           d) Transkripcia výslovnosti cudzích výrazov 
           e) Transkripcia výslovnosti čísloviek 
        2. Transkripcia textu vo fonetickom tvare do 
           postupnosti vzoriek vo forme PCM 
           a) Transkripcia textu vo fonetickom tvare do slov v 
              jazyku TALKBRICKS (jazyk segmentov hlasu a 
              zvukov) 
           b) Transkripcia slov v jazyku TALKBRICKS do 
              postupnosti vzoriek vo forme PCM 
        3. Vytváranie prozódií 
           a) Generovanie postupnosti vektorov prozódií 
           b) Fonetické ohýbanie reči na základe postupnosti 
              vektorov prozódií  

5.6.1 Dekompozícia textu na tri typy syntézy 

 Algoritmus nehomogénnej konkatenačnej syntézy obsahuje softvérový automat, ktorý rozdelí 
text do troch typov textových blokov: 

 
 - blok syntézy fonémov, 
 - blok syntézy difónov, 
 - blok syntézy trifónov. 
 
 Podľa toho, do akého bloku patrí práve načítavaný text, budú sa vyberať buď segmenty 

fonémov, difónov, alebo trifónov. 
 Napríklad pri syntéze slova "krtko" sa na začiatku použije foném "k" a na konci dva difóny 

"k,o" a "o,medzera". Znelý vibrant "r" nasledovaný záverovou spoluhláskou "t" sa zloží pomocou 
trifónu, ktorý má v strede abecedne nevyjadriteľný vokál znelosti vibrantu "r". Kompaktnosť 
výsledného zvuku zaručí prefix a sufix trifónu "r,vokál,t" a difónu "k,o". V nehomogénnej databáze má 
každá položka svoj prefix a sufix. 

 Prefixy a sufixy sa používajú nielen pri prepájaní typov syntéz ale aj pri generovaní prozódií: 
 
 - predlžovanie prejavu, 
 - zvyšovanie výšky hlasu. 
 
 Automatický výber typu syntézy sa na danom mieste textu koná podľa toho, či sú na tomto 

mieste: 



91 
 

 
 - potlačené koartikulácie (syntéza fonémov), 
 - dominantné koartikulácie (syntéza difónov), 
 - výrazné mikrokoartikulácie (syntéza trifónov). 
 
 V tabuľke 5.6.1-1 sú ukázané typy stavebných častíc reči, ktoré patria do nehomogénnej 

databázy syntetizéra GOBLIN. Databáza obsahuje jeden nový typ stavebnej častice, ktorý budeme 
nazývať trifoném. 

 Okrem bežného stavebného materiálu sú v databáze uložené: 
 
 - zvuky výslovnosti abecedných písmen, 
 - emočné zvuky, 
 - zvuky súhlasu a nesúhlasu. 

Tabuľka 5.6.1-1 - Nehomogénna databáza stavebných častíc reči pre syntetizér GOBLIN 

TYP VZORKY POČET POUŽITIE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Foném 
Opis 
Reťazec alofónov 
Foném 
Trifoném 
Trifón 
Difón 
Zvuk 

49 
49 
26 
31 
1 
52 
305 
15 

Výslovnosť hlások 
Opis hlások 
Kompozícia dĺžky 
Kompozícia fonémov 
Špecifická kompozícia 
Kompozícia trifónov 
Kompozícia difónov 
Kompozícia zvukov 

Všetky spolu 528 Hlasový font 

5.6.1.1 Syntéza fonémov 

 Nehomogénna databáza stavebných kameňov reči obsahuje dva akustické varianty fonémov: 
 
 - fonémy určené na hláskovanie, 
 - fonémy určené na kompozíciu reči. 
 
 Fonémy určené na hláskovanie syntetizér používa pri odovzdávaní gramatických informácií 

o čítanom texte. Táto funkcia sa vyžaduje hlavne v prípade, keď je syntetizér aplikovaný ako 
kompenzačná pomôcka pre nevidiacich. 

 Pri spracovaní textu v editore je pre nevidiaceho veľmi dôležité, aby jasne porozumel čítaným 
hláskam. Nesmú splývať napríklad spoluhlásky "d" a "b" alebo "t" a "p". V databáze sú navyše načítané 
opisy jednotlivých hlások: 

 
 "á", "bé", "cé", "dé", ... 
 "dvojité w", ..., "ypsilon", ... 
 
 Dve možnosti hláskovania umožnia nevidiacemu kvalitnú orientáciu v gramatike textu. 
 Hláskovacie fonémy a opisy nemajú veľké nároky na pamäťový priestor, preto bolo prirodzené 

zaradiť ich do bázy dát, ktorá má slúžiť aj ako kompenzačná pomôcka pre nevidiacich. 
 Fonémy určené na kompozíciu reči sa používajú pri syntéze na tých miestach textu, kde sú 

potlačené koartikulačné prechody.  
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5.6.1.2 Syntéza difónov 

 V nehomogénnej databáze je 415 stavebných častíc, ktoré sa používajú pri umelej produkcii 
reči. Každá z nich má v databáze aj svoj: 

 
 - prefix - ľavú koartikuláciu s medzerou, 
 - sufix - pravú koartikuláciu s medzerou. 
 
Preto pre častice z nehomogénnej databázy GOBLIN platí pravidlo: 
 
 1. foném sa dá chápať ako dva difóny s medzerou, 
 2. difón sa dá chápať ako dva trifóny s medzerou, 
 3. trifón sa dá chápať ako dva zreťazené trifóny s medzerami na začiatku a konci.  
 
V nehomogénnej databáze je skupina difónov najrozsiahlejšia. Jedná sa o dvojice: 
 
 - "samohláska,samohláska", 
 - "samohláska,spoluhláska", 
 - "spoluhláska,samohláska".  

5.6.1.3 Syntéza trifónov 

 Trifoném a trifóny, ktoré sú uložené v nehomogénnej databáze, sú špecifické tým, že ich 
stredná zložka nemá v slovenskej abecede zástupný znak. 

 Ak je vibrant "r" predchádzaný alebo nasledovaný samohláskou, znelosť tejto dvojice sa 
prejaví na samohláske. Ak sa ale vibrant "r" nachádza medzi spoluhláskami, jeho znelosť sa dosiahne 
vložením znelého zvuku medzi "r" a nasledujúcu spoluhlásku - napríklad v slovách "mrk", "frk", "strč", 
"prst"... 

 V nehomogénnej databáze GOBLIN pozostávajú trifóny zo spoluhlások "r" alebo "l" na prvom 
mieste. Na treťom mieste môže byť akákoľvek spoluhláska. V strede sa nachádza znelý zvuk príslušiaci 
k vibrantu "r" alebo k laterále "l". 

 Slovenský jazyk má jedno fonetické špecifikum. Ide o výslovnosť slov "krv", "drv", "prv"... 
V týchto slovách je vibrant "r" medzi spoluhláskami, čo vyžaduje generovanie jeho znelej časti. 
Spoluhláska "v" sa navyše spodobuje na tzv. obojperné "v", ktoré znie podobne, ako krátke "u". Zvuk 
obojperného "v" nemá zástupný znak v slovenskej abecede, preto bola do databázy zaradená častica 
trifoném "rw", pomocou ktorej sa produkuje výslovnosť slov s obojperným "v".  

5.6.1.4 Využitie alofónov 

 Posledným typom stavebného materiálu sú častice, ktoré sa používajú na spomaľovanie reči. 
Ide o segmenty lokálnych stacionarít samohlások, frikatív a spoluhlások "m,n,ň", ktoré syntetizér 
reťazí, čím sa dosahuje generovanie daného zvuku ľubovoľnej dĺžky. Generované zvuky sa vkladajú 
na miesta lokálnych stacionarít.  

5.6.2 Modelovacie vektory stavebných častíc reči 

 V nehomogénnej databáze GOBLIN je ku každej stavebnej častici priradený modelovací 
vektor. Hlasová databáza sa upravuje - ladí - nastavovaním hodnôt modelovacích vektorov. Modelovací 
vektor určuje pre každú časticu jej parametre: 

 
 - vzorkovacia frekvencia, 
 - indexy začiatku a konca v databáze alebo súbore WAV, 
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 - indexy segmentov stacionarít a koartikulácií, 
 - fonetické nastavenia. 
 
 V štruktúre 5.6.2-1 je uvedená deklarácia zo súboru gobclitypes.pp, ktorá určuje položky 

modelovacieho vektora. 

Štruktúra 5.6.2-1 - Modelovací vektor stavebných častíc (gobclitypes.pp) 

1 const dynamics=7; {Hlasová častica môže mať maximálne sedem 
                     segmentov} 
 
 2 type dynamika=array[1..dynamics] of {Pole pre všetky 
                                       segmenty jednej hlasovej 
                                       častice} 
 3               packed record 
 4                  lh,ph, {Hodnoty zmeny intenzity na 
                           hraniciach segmentu určujú priebeh 
                           zmeny intenzity v segmente.} 
 5                  ll,pl, {Hodnoty zmeny polohy segmentu na 
                           jeho hraniciach určujú priebeh zmeny 
                           polohy segmentu.} 
 6                  lt,pt  {Hodnoty zmeny výšky hlasu na 
                           hraniciach segmentu určujú priebeh 
                           zmeny výšky hlasu v segmente.} 
 7                     :byte 
 8               end; 
 
 9      pdi=packed record {Indexy hlasovej častice} 
10             case byte of 
                  {Variant určujúci hodnoty pre modelovací vektor} 
11                0:(rate:word; {Vzorkovacia frekvencia} 
12                   dyn:dynamika; {Fonetické ohýbania} 
13                   zf,kf, {Index začiatku a konca celej 
                            hlasovej častice} 
14                   za,ka, {Pásmo A, pri difónoch je prvou 
                            lokálnou stacionaritou} 
15                   zs,ks, {Pásmo stredu, pri difónoch určuje 
                            stacionaritu koartikulačného 
                            prechodu} 
16                   zb,kb, {Pásmo B, pri difónoch je druhou 
                            lokálnou stacionaritou} 
17                   zp,kp  {Pomocné indexy 
                            Sú použité aj segmenty zf-za, 
                            ka-zs, ks-zb a kb-kf, v ktorých sú 
                            zachované koartikulačné prechody.} 
18                      :longint); 
                  {Variant určujúci celkové hodnoty pre daný hlas} 
19                1:(i:tid; {Aktuálny index do súboru WAV s 
                            nahrávkou hlasu pre danú sekciu.} 
20                   f,v:tpf; {Pre editáciu predvolená 
                              vzorkovacia frekvencia a index 
                              častice v databáze pre danú 
                              sekciu: 
                                 - častice pre hláskovanie, 
                                 - častice pre syntézu,~~|B0|C>~TR~PZ-~PD-
~PK-~PN~NR~NOno 
                                 - častice emočných zvukov.} 
21                   sec:byte; {Ktorá sekcia databázy je 
                               aktívna pre editáciu?} 
22                   name:string[50]; {Meno databázy} 
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23                   t, {Celková výška hlasu} 
24                   zv, {Celková softvérová hlasitosť} 
25                   bv, {Celkové softvérové basy} 
26                   mv, {Celkové softvérové stredy} 
27                   tv  {Celkové softvérové výšky} 
28                       :byte); 
29          end; 

 
 Jadro nehomogénnej syntézy skladá rečový prejav zo segmentov, ktoré sú určené indexami 

modelovacieho vektora. Na výber príslušného segmentu z databázy sa používa jazyk segmentov 
TALKBRICKS. Syntetizér GOBLIN môže produkovať reč zadaním textu: 

 
 - v slovenskom jazyku, 
 - v jazyku segmentov - TALKBRICKS. 
 
 V algoritme 5.6.2-2 sú ukázané dva spôsoby, ako je možné produkovať slovo "idem". 

Algoritmus 5.6.2-2 - Produkcia slova pomocou jazyka TALKBRICKS (talkbricks.pp) 

   a)  3 -  4, Inicializácia 
   b)  5 - 10, Zvukové operácie 
   c) 11 - 12, Ukončenie 
 

 1 program talkbricks; 
 
 2 uses gobclitypes,goblin; 
        {Používame typy a funkcie syntetizéra GOBLIN.} 
 
 3 begin 
 4    inigoblin; {Inicializácia} 
 
 5    gobspk(n_pim,rswt); {Gong} 
 6    gobspk('idem',nh_talk,rswt); 
            {Nehomogénna syntéza text to speech, 
            vstupný text "idem" je v slovenčine.} 
 7    gobspk(n_pim,rswt); {Gong} 
 8    gobspk('iď1 iď3 iď5 ďe3 ďe5 em3 em5 em7' 
 9           ,nh_fragment,rswt); 
            {Nehomogénna syntéza text to speech, 
            vstupný text "idem" je v jazyku TALKBRICKS.} 
10    gobspk(n_pim,rswt); {Gong} 
 
11    stpgoblin {Záverečné upratovanie} 
12 end. 

 
 Po štarte programu talkbricks sa: 
 
 - ozve gong, 
 - povie slovo "idem", 
 - ozve gong, 
 - povie slovo "idem", 
 - ozve gong. 
 
 Medzi gongami sa povie dvakrát to isté slovo "idem". V prvom prípade sa najskôr vykoná 

transkripcia: 
 
 "idem" -> "iď1 iď3 iď5 ďe3 ďe5 em3 em5 em7". 
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 Až po vykonaní tejto transkripcie sa prepisuje postupnosť identifikátorov v jazyku 

TALKBRICKS do postupnosti vzoriek PCM. 
 V druhom prípade sa podľa identifikátorov jazyka TALKBRICKS vyberajú priamo z databázy 

príslušné segmenty reči.  

5.6.3 Jazyk TALKBRICKS 

 Každý výraz jazyka TALKBRICKS sa skladá z dvojznakového identifikátora rečovej častice, 
za ktorým nasleduje parameter určujúci v častici požadovaný segment. 

 V zmysle kapitoly tri je v tabuľke 5.6.3-1 uvedená abeceda jazyka TALKBRICKS. 

Tabuľka 5.6.3-1 - Abeceda jazyka TALKBRICKS 

a á ä b c č d ď D Ď e é ě f g h H i í j k l ľ ĺ m n ň o ó ô 
p q r ŕ ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž 
; ! . + * - : ~ 

0 1 2 3 4 5 6 7                                              
( | ) < > [ ]                                                
medzera 

 
 V prvej časti tabuľky 5.6.3-1 sú uvedené symboly pre identifikátory, druhá časť obsahuje 

symboly parametrov. 
 Definície rečových segmentov v jazyku TALKBRICKS musia byť oddelené medzerami. 
 V tabuľke 5.6.3-2 sú uvedené identifikátory hláskovania a zvukov emócií. 

Tabuľka 5.6.3-2 - Identifikátory hláskovania a zvukov emócií 

a; a! á; á! ä; ä! b; b! c; c! č; č! d; d! ď; ď! D; D! Ď; Ď! 
e; e! é; é! ě; ě! f; f! g; g! h; h! H; H! i; i! í; í! j; j! 
k; k! l; l! ľ; ľ! ĺ; ĺ! m; m! n; n! ň; ň! o; o! ó; ó! ô; ô!                                              
p; p! q; q! r; r! ŕ; ŕ! ř; ř! s; s! š; š! t2 t! ť; ť! u; u! 
ú; ú! ů; ů! v; v! w; w! x; x! y; y! ý; ý! z; z! ž; ž!        

r. r+ r* z. z+ z* h. h+ h* s. s+ s* n. n+ n* -- 

  
Majme príklad transkripcie hláskovania: 
 
 "Ahoj chlap" -> "a;2 h;1 o;1 j;1 --1 H;1 l;1 a;1 p;1". 
 
 Prvý symbol identifikátora vyjadruje hlásku, druhý symbol určuje výslovnosť alebo opis 

hlásky: 
 
 - výslovnosť = ;, 
 - opis = !. 
Tretí symbol je: 
 - 0 = celá častica reči, 
 - 1 = malé písmeno, 
 - 2 = veľké písmeno. 
 
 V druhej časti tabuľky 5.6.3-2 sú uvedené identifikátory zvukov, ich prvý symbol vyjadruje 

typ zvuku: 
 
 - r = radosť, 
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 - z = žiaľ, 
 - h = hnev, 
 - s = súhlas, 
 - n = nesúhlas. 
 
Druhý symbol zvukov je stupeň danej emócie: 
 
 - . = prvý stupeň, 
 - + = druhý stupeň, 
 - * = tretí stupeň. 
 
Číselný parameter "0" alebo "1" vyjadruje zvolený segment častice. Pre identifikátory zvukov 

parameter "0" určuje tú istú časticu ako parameter "1". 
 V tabuľke 5.6.3-3 sú uvedené identifikátory reťazcov alofónov a fonémov. 
 Druhý symbol identifikátorov reťazcov alofónov je "-" alebo "~". 
 Druhý symbol identifikátorov fonémov je ":". 

Tabuľka 5.6.3-3 - Identifikátory reťazcov alofónov a fonémov 

a- e- i- o- u-                                                                                           
a~ o~ u~ r~ w~                                               
r- ř- l- ľ- f- h- H- j- m- n- ň- s- š- v- z- ž- 

b: c: č: d: ď: D: Ď: f: g: h: H: j: k: l: ľ: m: n: ň: p: r: 
ř: s: š: t: ť: v: z: ž: a: o: u: 

  
Majme príklad transkripcie predĺženého "m" do jazyka TALKBRICKS: 
 
 "mmm" -> "m:1 m-1 m-1 m-1 m:3". 
 
 Predĺžené "m" je zložené z prvého segmentu fonému "m", z troch zvukov lokálnej stacionarity 

"m" (reťazce alofónov) a z tretieho segmentu fonému "m". 
 Reťazce alofónov "a~", "o~" a "u~" vyjadrujú lokálnu stacionaritu zvukov "a,o,u" s dvomi 

bodkami. 
 Reťazec alofónov "r~" vyjadruje lokálnu stacionaritu slabikotvorného vibrantu "r". 
 Reťazec alofónov "w~" vyjadruje lokálnu stacionaritu obojperného "v". 
 V tabuľke 5.6.3-4 je uvedený trifoném a trifóny so slabikotvorným "R" a "L". 

Tabuľka 5.6.3-4 - Identifikátory trifonému a trifónov 

rw                                               

rb rc rč rd rď rD rĎ rf rg rh rH rj rk rl rľ rm rn rň rp rs 
rš rt rť rv rz rž lb lc lč ld lď lD lĎ lf lg lh lH lj lk lm 
ln lň lp lr lř ls lš lt lť lv lz lž 

  
Majme príklad syntetickej produkcie slova "krv": 
 
 "krv" -> "k:1 k:3 rw1 rw3 rw5 rw7". 
 
 Rýchlosť produkcie slova "krv" je najvyššia, lebo v lokálnych stacionaritách neboli použité 

reťazce alofónov. 
 V tabuľke 5.6.3-5 sú ukázané identifikátory difónov. Je vidieť, že najrozsiahlejšou skupinou 

stavebných kameňov sú práve tieto difóny. 
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 Pri difónoch, trifónoch a trifonéme vyjadrujú prvé dva symboly identifikátor rečovej častice, 
jednoznakový parameter špecifikuje segment rečovej častice. 

Tabuľka 5.6.3-5 - Identifikátory difónov 

aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou 
ua ue ui uo uu                                               

ab ba ac ca ač ča ad da aď ďa aD Da aĎ Ďa af fa ag ga ah ha 
aH Ha aj ja ak ka al la aľ ľa am ma an na aň ňa ap pa ar ra 
ař řa as sa aš ša at ta ať ťa av va az za až ža 
eb be ec ce eč če ed de eď ďe eD De eĎ Ďe ef fe eg ge eh he 
eH He ej je ek ke el le eľ ľe em me en ne eň ňe ep pe er re 
eř ře es se eš še et te eť ťe ev ve ez ze ež že 
ib bi ic ci ič či id di iď ďi iD Di iĎ Ďi if fi ig gi ih hi 
iH Hi ij ji ik ki il li iľ ľi im mi in ni iň ňi ip pi ir ri 
iř ři is si iš ši it ti iť ťi iv vi iz zi iž ži 
ob bo oc co oč čo od do oď ďo oD Do oĎ Ďo of fo og go oh ho 
oH Ho oj jo ok ko ol lo oľ ľo om mo on no oň ňo op po or ro 
oř řo os so oš šo ot to oť ťo ov vo oz zo ož žo 
ub bu uc cu uč ču ud du uď ďu uD Du uĎ Ďu uf fu ug gu uh hu 
uH Hu uj ju uk ku ul lu uľ ľu um mu un nu uň ňu up pu ur ru 

uř řu us su uš šu ut tu uť ťu uv vu uz zu už žu 

 
Identifikátory jazyka TALKBRICKS určujú rečovú časticu, parametre určujú segment v rámci 

danej častice. V ďalších podkapitolách budú použité symboly parametrov jazyka TALKBRICKS 
na opis segmentov, z ktorých sa skladajú jednotlivé rečové častice. 

 Zástupný znak "?" bude použitý pri určovaní identifikátorov, zástupný znak "$" bude použitý 
na mieste parametrov.  

5.6.3.1 Modelovacie vektory fonémov a zvukov 

 Fonémy používané pri hláskovaní majú tvar ?;$ alebo ?!$, pre $ = "0" alebo "1". Ľavý index je 
zf a pravý kf. Ďalšie indexy modelovacieho vektora nie sú použité. 

 Emočné zvuky majú tvar troch stupňov ?.$, ?+$ a ?*$, pre $ = "0" alebo "1". Ľavý index je zf 
a pravý kf. Ďalšie indexy modelovacieho vektora nie sú použité. 

 Fonémy používané pri syntéze majú tvar ?:$, pre ň = "0,1,2,3,<,(,[,>,),],|": 
 
0 - celá častica zf-kf, 
   1 - ľavá koartikulácia s medzerou za-ka, 
   2 - lokálna stacionarita ka-zb, 
   3 - pravá koartikulácia s medzerou zb-kb, 
   ( - ladiaci segment od začiatku častice po začiatok lokálnej 
       stacionarity zf-ka, 
   ) - ladiaci segment od konca lokálnej stacionarity po koniec 
       častice zb-kf, 
   | - ladiaci segment, skrátený foném za-kb, 
   < - ladiaci segment, nepoužitý prefix zf-za, 
   > - ladiaci segment, nepoužitý sufix kb-kf, 
   [ - ladiaci segment od začiatku častice po koniec lokálnej 
       stacionarity zf-zb, 
   ] - ladiaci segment od začiatku lokálnej stacionarity po 
       koniec častice ka-kf. 

 
 Pod pojmom ladiaci segment sa rozumie zvuk, ktorý sa používa pri ladení na orientáciu 

pomocou sluchu pre nevidiacich. Ladiace segmenty sa používajú výlučne pri editácii databázy častíc 
nevidiacim používateľom v editore ľudského hlasu.  
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5.6.3.2 Modelovacie vektory difónov a trifónov 

 Difóny, trifoném a trifóny používané pri syntéze majú tvar ??$, pre $ = 
"0,1,2,3,4,5,6,7,<,(,[,>,),],|": 

 
0 - celá častica zf-kf, 
   1 - ľavá koartikulácia s medzerou zp-za, 
   2 - prvá lokálna stacionarita za-ka, 
   3 - prvá časť koartikulačného prechodu ka-zs, 
   4 - druhá lokálna stacionarita zs-ks, 
   5 - druhá časť koartikulačného prechodu ks-zb, 
   6 - tretia lokálna stacionarita zb-kb, 
   7 - pravá koartikulácia s medzerou kb-kp, 
   < - ladiaci segment, prefix častice zf-zp, 
   > - ladiaci segment, sufix častice kp-kf, 
   | - ladiaci segment, skrátená častica zp-kp, 
   ( - ladiaci segment zf-za, 
   ) - ladiaci segment kb-kf, 
   [ - ladiaci segment zf-zs, 
   ] - ladiaci segment ks-kf.  

5.6.3.3 Modelovacie vektory reťazcov alofónov 

 Reťazce alofónov používané pri syntéze majú tvar ?-$, pre $ = "0,1,<,(,>,)": 
 

0 - celá častica zf-kf, 
   1 - lokálna stacionarita zs-ks, 
   < - ladiaci segment zf-zs, 
   > - ladiaci segment ks-kf, 
   ( - ladiaci segment zf-ks, 
   ) - ladiaci segment zs-kf. 

 
 ďalšie indexy modelovacieho vektora nie sú použité.  

5.6.4 Príprava stavebného materiálu reči 

 Na záver tejto kapitoly je ešte ukázané, akým spôsobom sa získajú rečové vzorky, z ktorých sa 
má vytvárať databáza pre hlasový syntetizér. Človek, ktorý načítava hlasové vzorky, musí mať 
k dispozícii kvalitne pripravený materiál vzoriek hlasu. Tento materiál je potrebné niekoľkokrát si 
prečítať, zorientovať sa v ňom a až potom začať čítať do mikrofónu a nahrávať. 

 Výhodou nehomogénnej databázy je, že nevyžaduje rozsiahle načítavanie častí rečového 
prejavu. Materiál na načítanie má rozsah troch strán a je možné načítať ho približne za dve hodiny. 
Každú vzorku rečového prejavu je potrebné prečítať trikrát, aby bolo možné v prípade akustickej 
poruchy vybrať najlepšiu vzorku. 

 Nahrávka by mala byť čo najkvalitnejšia, je výhodné použiť pri nahrávaní: 
 
 - citlivé, kondenzátorové mikrofóny, 
 - lo cut filter na odrezanie nízkych frekvencií, 
 - parametrické korekcie na zvýraznenie reči, 
 - expandér na potlačenie šumu a rušenia v pozadí. 
 
 Po vyhotovení nahrávky je v počítači uložený súbor .WAV, v ktorom je potrebné v prvom 

kroku označiť najlepšie vzorky rečového prejavu. 
 V ďalších krokoch sa nastavujú hodnoty modelovacích vektorov - dochádza k ladeniu hlasovej 

databázy. 
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 V poslednom kroku sa vyberú označené časti rečového prejavu zo súboru .WAV a uložia sa 
do databázy - do hlasového fontu. V prípade syntetizéra GOBLIN má tento font rozsah približne 5 MB. 

 V priloženom DVD sú v adresári /rows/wav dva hlasové podklady jan.wav a dan.wav. 
Hlasový podklad má v plnom rozsahu približne 150 MB. Nahrávky boli vytvorené s parametrami: 

 
 - vzorkovacia frekvencia 16 000 Hz, 
 - 16 bitová kvantizácia, 
 - vzorky PCM so znamienkom, 
 - nahrávka monofónna. 
 
 V tabuľke 5.6.4-1 je uvedená prvá strana podkladného materiálu, ktorá obsahuje vzorky reči 

používané pri hláskovaní. 

Tabuľka 5.6.4-1 - Podkladný materiál pre hláskovanie 

0 - A                     49 - Em                  
1 - Krátke a              50 - N                   
2 - Á                     51 - En                  
3 - Dlhé a                52 - Ň                   
4 - Ä                     53 - Eň                  
5 - Široké é              54 - O                   
6 - B                     55 - Krátke o            
7 - Bé                    56 - Ó                   
8 - C                     57 - Dlhé o              
9 - Cé                    58 - Ô                   
10 - Č                    59 - o s vokáňom         
11 - Čé                   60 - P                   
12 - D                    61 - Pé                  
13 - Dé                   62 - Q                   
14 - Ď                    63 - Qé                  
15 - Ďé                   64 - r                   
16 - DZ                   65 - Er                  
17 - Dé Zet               66 - Ŕ                   
18 - DŽ                   67 - Dlhé er             
19 - Dé Žet               68 - Ř                   
20 - E                    69 - er s mäkčeňom       
21 - Krátke e             70 - S                   
22 - É                    71 - Es                  
23 - Dlhé e               72 - Š                   
24 - Ě                    73 - Eš                  
25 - e s mäkčeňom         74 - T                   
26 - F                    75 - Té                  
27 - Ef                   76 - Ť                   
28 - G                    77 - Ťé                  
29 - Gé                   78 - U                   
30 - H                    79 - Krátke u            
31 - Há                   80 - ú                   
32 - CH                   81 - Dlhé u              
33 - Cé Há                82 - Ů                   
34 - I                    83 - u s krúžkom         
35 - Krátke i             84 - V                   
36 - Í                    85 - Vé                  
37 - Dlhé i               86 - W                   
38 - J                    87 - Dvojité vé          
39 - Jé                   88 - X                   
40 - K                    89 - Ix                  
41 - Ká                   90 - Y                   
42 - L                    91 - Ypsilon             
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43 - El                   92 - ý                   
44 - Ľ                    93 - Dlhé ypsilon        
45 - Eľ                   94 - Z                   
46 - Ĺ                    95 - Zet                 
47 - Dlhé el              96 - Ž                   
48 - M                    97 - Žet                 

 
 V tabuľke 5.6.4-2 sú podklady na načítanie zvukov predlžovania - reťazce alofónov, podklady 

pre syntézu fonémov a trifónov. 

Tabuľka 5.6.4-2 - Podkladný materiál reťazcov alofónov, fonémov, trifonému a trifónov 

98-102 -  alofóny á,é,í,ó,ú                            
          pák, ták, káp,   ték, pék, kép,   kít, pík, kík,    
          tóp, kót, pók,   kúp, tút, pút                     

103-105 - alofóny ä,ö,ü (dlhá a nemecká výslovnosť)   
          äää, ööö, üüü (čítať spojito)               

106-107 - alofóny znelosti R a obojperné V (čítať so spodobovaním) 
          krv, drv, prv, mrv                        

108-123 - alofóny r,ř,l,ľ,f,h,ch,j,m,n,ň,s,š,v,z,ž    
          kŕk, vŕba, tŕň, mŕtvy, křřřk, vřřřba, řřř,          
          pĺzne, tĺk, mĺkvy, dĺžka, pľľľzne, tľľľk, ľľľ,      
          pafff, hhhnev, pachchch, majjj, mmmne, dannn,      
          daňňň, pssst, pšššt, davvv, bzzzk, bažžž           

124-151 - nevokálne fonémy                            
          bner, cnel, čkal, dnes, ďbal, dzbal, džbal, ftalín,   
          gbal, htlo, chtel, jbner, kto, lnár, ľnený, mstil,    
          nbal, ňbal, pták, rnár, řtina, stal, štval, tkáč,     
          ťkáč, vnoci, znak, žnak                               

152-154 - vokálne fonémy ä,ö,ü                        
         (použiť vzorky 103-105!)                    

155 -     trifoném RV (použiť vzorky 106-107) 

156-207 - trifóny so znelým R a L (čítať znelo)       
          krb, krc, krč, krd, krď, krdz, krdž, krf, krg, krh,   
          krch, krj, krk, krl, krľ, krm, krn, krň, krp,         
          krs, krš, krt, krť, krv, krz, krž,                    
          klb, klc, klč, kld, klď, kldz, kldž, klf, klg, klh,   
          klch, klj, klk, klm, kln, klň, klp,                   
          klr, klř, kls, klš, klt, klť, klv, klz, klž           

  
V tabuľke 5.6.4-3 je uvedená najrozsiahlejšia skupina podkladových vzoriek - skupina difónov. 

Zároveň sú tu uvedené vzorky na produkovanie zvukov emócií. 

Tabuľka 5.6.4-3 - Podkladný materiál difónov a zvukov vyjadrujúcich emócie 

208-232 - vokálne difóny                              
          aa, ae, ai, ao, au,      ea, ee, ei, eo, eu,      
          ia, ie, ii, io, iu,      oa, oe, oi, oo, ou,      
          ua, ue, ui, uo, uu                                

233-288 - difóny a?,?a                                
          ab, ba, ac, ca, ač, ča, ad, da, aď, ďa, adz, dza,     
          adž, dža, af, fa, ag, ga, ah, ha, ach, cha, aj, ja,   
          ak, ka, al, la, aľ, ľa, am, ma, an, na, aň, ňa, ap,   
          pa, ar, ra, ař, řa, as, sa, aš, ša, at, ta, ať, ťa,   
          av, va, az, za, až, ža                                

289-344 - difóny e?,?e                                
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          eb, be, ec, ce, eč, če, ed, de, eď, ďe, edz, dze,     
          edž, dže, ef, fe, eg, ge, eh, he, ech, che, ej, je,   
          ek, ke, el, le, eľ, ľe, em, me, en, ne, eň, ňe, ep,   
          pe, er, re, eř, ře, es, se, eš, še, et, te, eť, ťe,   
          ev, ve, ez, ze, ež, že                                

345-400 - difóny i?,?i                                
          ib, bi, ic, ci, ič, či, id, di, iď, ďi, idz, dzi,     
          idž, dži, if, fi, ig, gi, ih, hi, ich, chi, ij, ji,   
          ik, ki, il, li, iľ, ľi, im, mi, in, ni, iň, ňi, ip,   
          pi, ir, ri, iř, ři, is, si, iš, ši, it, ti, iť, ťi,   
          iv, vi, iz, zi, iž, ži                                

401-456 - difóny o?,?o                                
          ob, bo, oc, co, oč, čo, od, do, oď, ďo, odz, dzo,     
          odž, džo, of, fo, og, go, oh, ho, och, cho, oj, jo,   
          ok, ko, ol, lo, oľ, ľo, om, mo, on, no, oň, ňo, op,   
          po, or, ro, oř, řo, os, so, oš, šo, ot, to, oť, ťo,   
          ov, vo, oz, zo, ož, žo                                

457-512 - difóny u?,?u                                
          ub, bu, uc, cu, uč, ču, ud, du, uď, ďu, udz, dzu,     
          udž, džu, uf, fu, ug, gu, uh, hu, uch, chu, uj, ju,   
          uk, ku, ul, lu, uľ, ľu, um, mu, un, nu, uň, ňu, up,   
          pu, ur, ru, uř, řu, us, su, uš, šu, ut, tu, uť, ťu,   
          uv, vu, uz, zu, už, žu                                

513-515 - radosť, smiech, rehot                       
516-518 - smútok, rozhorčenie, zhnusenie              
519-521 - podráždenie, hnev, zúrivosť                 
522-524 - súhlas, súhlas s pritakávaním, nadšenie     
525-527 - nesúhlas, dôrazný nesúhlas, odpor           
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6 Aplikácia syntetizéra GOBLIN - kompenzačný softvér 

 Zaujímavou a užitočnou aplikáciou syntetizéra je softvér, ktorý pomáha nevidiacim ľuďom 
pri práci s počítačom. Technológie podporujúce zdravotne hendikepovaných sa nazývajú kompenzačné 
alebo asistenčné technológie. 

 Softvérová kompenzačná aplikácia GOBTLK používa syntetizér GOBLIN na sprístupnenie 
informácií textových konzol nevidiacim používateľom. V tejto kapitole je ukázané, aké systémové 
prostriedky je potrebné použiť a akým spôsobom sa aplikuje syntetizér, aby vznikla pomôcka 
pre nevidiacich. 

 Ešte predtým je ale potrebné v krátkosti vysvetliť, ako program GOBTLK pracuje a ako sa 
obsluhuje. Po nainštalovaní má GOBTLK tri dôležité funkcie: 

 
 - predefinuje bežnú klávesnicu na používanie v režime 
bodového písma pre nevidiacich, 
 - pomocou hláskovania číta stláčané klávesy, aby mal 
nevidiaci spätnú kontrolu, 
 - pomocou syntetickej produkcie reči číta obsah celej 
konzoly alebo jej časti podľa potrieb používateľa. 
 
 V tabuľke 6-1 je ukázaný krátky rozpis používateľských príkazov GOBTLK, ktorý sa vypíše 

na konzolu pri voľbe funkcie "pomoc" - SHIFT+ALT+RCTRL. Nevidiacemu používateľovi ho prečíta 
syntetizér reči. 

Tabuľka 6-1 - Obsluha asistenčného softvéru 

CTRL+SHIFT+F12         Ukončí program GOBTLK. 
CTRL+RALT/RCTRL        Vyp/Zap Braillova klávesnica 

                  "ASDF", "JKL"+SPACE. 
SHIFT+RALT/RCTRL       Vyp/Zap syntetizér GOBLIN pre textový 
                       režim obrazovky. 
SHIFT+ALT+RCTRL        Vypíše túto pomoc na konzolu, z ktorej 

                  bol program štartovaný. 
CTRL+ALT+RCTRL         Prepínač typu hláskovania. 
ALT+RCTRL              Prepína syntézu fonémov a nehomogénnu 

                  syntézu. 
CTRL+SHIFT+DOWN        Pozíciu čítaného riadka presunie na riadok 
                       s kurzorom, prečíta ho alebo stopne 
                       čítanie. 
CTRL+SHIFT+UP          Prečíta čítaný riadok alebo stopne 
                       čítanie. 
CTRL+UP/DOWN           Presunie pozíciu vyššie/nižšie a prečíta 
                       riadok. 
SHIFT+UP/DOWN          Presunie vyššie/nižšie a prečíta riadok, 
                       prázdne preskakuje. 
CTRL+SHIFT+RIGHT       Pozíciu čítaného slova presunie na slovo 
                       s kurzorom, prečíta ho alebo stopne 
                       čítanie. 
CTRL+SHIFT+LEFT        Prečíta čítané slovo alebo stopne 
                       čítanie. 
CTRL+LEFT/RIGHT        Presunie pozíciu naspäť/ďalej a prečíta 
                       slovo. 
CTRL+SHIFT+ALT+RIGHT   Pozíciu čítanej hlásky presunie na 
                       kurzor prečíta hlásku alebo stopne 
                       čítanie. 
CTRL+SHIFT+ALT+LEFT    Prečíta čítanú hlásku alebo stopne 
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                       čítanie. 
CTRL+ALT+LEFT/RIGHT    Presunie pozíciu naspäť/ďalej a prečíta 
                       hlásku. 
CTRL+ALT+UP/DOWN       HOME/END pre pozíciu čítanej hlásky. 
CTRL+SHIFT+ALT+UP/DOWN HOME/END pre pozíciu čítaného slova. 
SHIFT+LEFT/RIGHT       Hlasitosť čítania. 
ALT+LEFT/RIGHT         Rýchlosť čítania. 
SHIFT+ALT+LEFT/RIGHT   Výška hlasu. 

 
 Teraz môžeme pristúpiť k opisu využitia systémových prostriedkov, ktorý sa bude týkať 

štyroch oblastí: 
 
 - zariadenie udalostí hardvérovej klávesnice, 
 - zariadenie používateľskej softvérovej klávesnice UINPUT, 
 - zariadenia používané pri čítaní konzoly, 
 - služba FORK vytvárajúca synovský proces. 
 
 

 

Obrázok 6 - Hmatový displej pre nevidiacich 

 

6.1 Vstupné zariadenie udalostí klávesnice 

 Predefinovanie bežnej klávesnice na písací stroj pre nevidiacich vyžaduje tieto úpravy: 
 
 - zablokovanie klávesov "qwertyuiop[]", 
 - zablokovanie klávesov "zxcvbnm,./", 
 - zablokovanie klávesov "gh", ";,", 
 - predefinovanie klávesov "asdf", "jkl" medzera, 
 - ponechanie zvyšným klávesom ich štandardné funkcie. 
 
 Klávesy "asdf", "jkl" a medzera vyjadrujú body písma pre nevidiacich, preto musia byť 

stláčané súčasne - v kombináciách. Kombinácie bodov vytvárajú Braillove písmo pre nevidiacich, ktoré 
je ukázané v tabuľke 6.1-1. Zablokovanie okolitých klávesov znižuje chybovosť pri písaní. 

 

 

 



105 
 

Tabuľka 6.1-1 - Braillove písmo pre nevidiacich 6-bodový a 8-bodový znak 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 Prvých desať znakov neobsahuje body s indexami 3 a 6. Druhá desiatka je podobná prvej, ale 

obsahuje navyše bod s indexom 3. Tretia desiatka je neúplná a podobná druhej, obsahuje navyše bod 
s indexom 6. Výnimkou je znak "w". 

 Čísla sú veľmi podobné prvej desiatke znakov, lebo sú v nich body znížené o jeden bodový 
riadok nadol, ako je vidieť v tabuľke 6.1-2. Základné Braillove písmo sa preto veľmi ľahko zapamätá. 
Je potrebné pamätať si len prvých desať písmen abecedy podľa tabuľky 6.1-1. 
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Tabuľka 6.1-2 - Číselné a nealfanumerické Braillove znaky 

 

 
 Braillove znaky v tabuľke 6.1-2 sú kódované podľa štandardu amerického počítačového 

bodového písma. Kombinácia slovenského Braillovho písma s americkým počítačovým bodovým 
písmom umožňuje pomocou jedného stlačenia klávesov zápis všetkých znakov - bežné, znaky 
s diakritikou, číselné znaky, počítačové programátorské znaky. 

 Navyše umožňuje pri čítaní na hmatovom displeji použitie 6-bodového módu, čím sa enormne 
urýchli čítanie pomocou hmatu. 

 V tabuľke 6.1-3 sú ukázané Braillove znaky s diakritikou, ktoré sú používané v slovenskom 
a českom jazyku. V znakoch s diakritikou je použitý navyše bod s indexom 8. 

 Ak chce nevidiaci používateľ zapísať veľké písmeno, pridá ku kombinácii bodov navyše aj 
kláves medzerník. Znaky s diakritikou budú mať potom navyše body s indexom 7 a 8. 
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Tabuľka 6.1-3 - Braillove znaky s diakritikou 

 

 

 
 Ovládač klávesnice musí sledovať klávesy "asdf", "jkl" a medzeru v zmysle udalostí stláčania 

a uvoľňovania klávesov. Na základe týchto udalostí vytvára v pamäti Braillov znak, ktorý sa 
vygeneruje po udalosti uvoľnenia klávesov alebo po udalosti štartu funkcie autorepeat. 

 Braillov znak potom ovládač preloží do kódu udalostí stlačenia klávesu bežného písmena. 
 Napríklad pri súčasnom stlačení klávesov "sdfj" sa vygeneruje Braillov znak so štyrmi bodmi. 

Tento znak reprezentuje písmeno "p", ovládač preto vygeneruje udalosti stlačenia klávesu "p" 
pri štandardnej prevádzke klávesnice. 

 
 Ak má ovládač pracovať na úrovni udalostí klávesnice, je potrebné vykonať tri systémové 

operácie: 
 
 - nájsť zariadenie udalostí klávesnice, 
 - otvoriť zariadenie na čítanie udalostí, 
 - zakázať čítanie zo zariadenia udalostí všetkým ostatným procesom. 
 
 Po vykonaní týchto troch systémových operácií, počítač "stratí" klávesnicu. Tok udalostí 

klávesnice bude prijímaný len softvérovým automatom ovládača GOBTLK. V algoritme 6.1-4 je 
ukázaný postup pri vykonávaní troch vyššie uvedených operácií. 

Algoritmus 6.1-4 - Nájdenie, otvorenie zariadenia udalostí klávesnice a jeho zakázanie pre ostatné procesy 
(kdinput.pp) 

   a) 12 - 22, Test existencie klávesu na hardvéri klávesnici 
   b) 23 - 45, Vstupné zariadenie bolo nájdené a otvorené 
   c) 46 - 68, Testovanie existencie klávesov 
   d) 69 - 71, Hardvér klávesnice je odobratý iným procesom 
   e) 72 - 82, Odovzdanie návratových hodnôt 
   f) 84 - 86, Formát parametrov pre službu jadra 
               vlož aktuálny stav klávesov do bitového poľa 
   g) 88 - 90, Formát parametrov pre službu jadra 
               odpojenie klávesnice od OS 
   h) 92 - 94, Služba jadra, odpojenie klávesnice od OS 
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 1 function kbd_inp_open(var kbinp:longint {Zariadenie udalostí 
                                           klávesnice, otvára 
                                           sa na čítanie 
                                           udalostí.} 
 2                          ):string; {Pri úspešnom otvorení sa 
                                      vracia reťazec s cestou k 
                                      zariadeniu.} 
 3 type pkeys=^tkeys; {Bitové pole prítomnosti klávesov v 
                      zmysle ich hardvérovej existencie.} 
 4      tkeys=array[0..(key_max div 32)+1] of dword; 
 5 var kbdir:pdir;       {Pomocné premenné pri hľadaní cesty} 
 6     kbdirent:pdirent; {k zariadeniu.} 
 7     s,name:string;    {Pomocné reťazce} 
 8     cycend,i:dword;   {Pomocné premenné} 
 9     keys:pkeys;       {Bitové pole klávesov} 
 
10 function check_key(key:cardinal):boolean; 
               {Lokálna funkcia, 
               testovanie prítomnosti klávesu na klávesnici} 
11 var t:string; 
12 begin 
13    str(key:1,t); 
14    if (keys^[key div 32] and (1<<(key mod 32)))=0 then 
         {Hardvér čítaného klávesu neexistuje} 
15    begin 
16       fpclose(kbinp); {Zatvára sa zariadenie} 
17       kbinp:=-1; {Chybový kód} 
18       check_key:=false {Návratová hodnota} 
19    end 
20    else 
         {Kláves existuje} 
21       check_key:=true 
22 end; 
 
23 begin {Telo funkcie} 
24    new(keys); {Vytvára sa bitové pole} 
25    s:=''; {Inicializácia reťazca} 
26    name:='/dev/input'; {Začiatok hľadanej cesty} 
27    kbdir:=fpopendir(name); {Ukazovateľ na záznam zariadenia} 
28    name:=name+'/'; 
29    if kbdir<>nil then 
         {Cesta /dev/input nájdená} 
30    begin 
31       cycend:=0; {Inicializácia pomocnej premennej} 
32       while cycend=0 do 
            {Hľadá sa zariadenie udalostí klávesnice} 
33       begin 
34          kbdirent:=fpreaddir(kbdir^); {Prvý podadresár 
                                         v /dev/input} 
35          if kbdirent<>nil then 
               {Podadresár nájdený} 
36          begin 
37             i:=0;s:=''; {Inicializácie} 
38             while kbdirent^.d_name[i]<>chr(0) do 
                  {Uloženie mena podadresára do reťazca} 
39             begin 
40                s:=s+kbdirent^.d_name[i]; 
41                inc(i) 
42             end; 
43             kbinp:=fpopen(name+s,o_rdonly); {Otvára sa 
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                                               zariadenie 
                                               udalostí 
                                               klávesnice} 
44             if kbinp<0 then 
                  {Zariadenie sa nepodarilo otvoriť, hľadá sa 
                  ďalšie zariadenie.} 
45                continue; 
46             for i:=0 to (key_max div 32)+1 do 
                  {Zariadenie sa podarilo otvoriť, inicializuje 
                  sa bitové pole klávesov.} 
47                keys^[i]:=0; 
48             ioctl(kbinp,EVIOCGBIT(EV_KEY,KEY_MAX),keys); 
                  {Služba jadra, aktuálna prítomnosť klávesov 
                  na klávesnici uložená do bitového poľa.} 
49             if not check_key(KEY_leftctrl) then 
                  {Ak ľavý ctrl neexistuje, chyba} 
50                continue; 
51             if not check_key(KEY_leftshift) then 
                  {Ak ľavý shift neexistuje, chyba} 
52                continue; 
53             if not check_key(KEY_left) then 
                  {Ak ľavá šípka neexistuje, chyba} 
54                continue; 
55             if not check_key(KEY_right) then 
                  {Ak pravá šípka neexistuje, chyba} 
56                continue; 
57             if not check_key(KEY_up) then 
                  {Ak šípka nahor neexistuje, chyba} 
58                continue; 
59             if not check_key(KEY_down) then 
                  {Ak šípka nadol neexistuje, chyba} 
60                continue; 
61             if not check_key(KEY_leftalt) then 
                  {Ak ľavý alt neexistuje, chyba} 
62                continue; 
63             if not check_key(KEY_f12) then 
                  {Ak f12 neexistuje, chyba} 
64                continue; 
65             if not check_key(KEY_rightalt) then 
                  {Ak pravý alt neexistuje, chyba} 
66                continue; 
67             if not check_key(KEY_rightctrl) then 
                  {Ak pravý ctrl neexistuje, chyba} 
68                continue; 
69             kbdcut(kbinp); 
                  {Služba jadra, odrezanie klávesnice od OS. 
                  Hľadané klávesy boli nájdené, klávesnica sa 
                  teda hodí na obsluhu kompenzačného softvéru a 
                  tak sa môže odstrániť zo systému. V tomto 
                  bode už prijíma vstup z klávesnice len náš 
                  ovládač, systém už nemá vstupné klávesnicové 
                  zariadenie.} 
70             cycend:=2 {Hardvér klávesnice je prijateľný, 
                         hľadanie sa končí.} 
71          end 
72          else 
               {Podadresár nebol nájdený} 
73             cycend:=1 
74       end; 
75       if cycend=1 then 
            {Chybové hlásenie} 
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76          kbinp:=-7 
77    end 
78    else 
         {Cesta /dev/input nebola nájdená} 
79       kbinp:=-6; 
80    kbd_inp_open:=name+s; {Nájdené zariadenie} 
81    dispose(keys) {Uvoľnenie pamäte} 
82 end; 
 
83 function EVIOCGBIT(ev,len:cardinal):cardinal; 
      {Formát parametrov pre službu jadra - vlož aktuálny stav 
      klávesov do bitového poľa.} 
84 begin 
85    eviocgbit:=_IOr(cardinal('E'),$20+ev,len) 
86 end; 
 
87 function EVIOCGRAB:cardinal; 
      {Formát parametrov pre službu jadra - odpojenie 
      klávesnice od OS.} 
88 begin 
89    eviocgrab:=_IOW(cardinal('E'),$90,4) 
90 end; 
 
91 procedure kbdcut(kbinp:longint); 
      {Služba jadra, odpojenie klávesnice od OS.} 
92 begin 
93    ioctl(kbinp,EVIOCGRAB,1) 
94 end; 

 
 Po vykonaní algoritmu 6.1-4 softvérový automat ovládača GOBTLK prijíma postupnosť 

udalostí klávesnice a vykonáva ich transkripciu do postupnosti udalostí klávesnice v štandardnej 
prevádzke. Nemá však k dispozícii prostriedky na odovzdanie tejto novej postupnosti udalostí jadru 
operačného systému.  

6.2 Vstupné zariadenie UINPUT 

 Operačný systém LINUX obsahuje modul jadra UINPUT, ktorý sa používa na softvérovú 
emuláciu klávesnice. Jadro operačného systému číta zo zariadenia UINPUT udalosti klávesnice, pričom 
akýkoľvek iný proces môže do tohoto zariadenia tieto udalosti zapisovať. Operačnému systému je takto 
možné "podhadzovať" stláčania klávesov, ktoré však v skutočnosti na hardvéri klávesnice stlačené 
neboli. 

 Ovládač GOBTLK používa zariadenie UINPUT na odovzdávanie udalostí klávesnice jadru 
operačného systému. 

 Inými slovami je ovládač GOBTLK zaradený ako filter medzi zariadenie udalostí klávesnice, 
z ktorého udalosti číta, a zariadenie UINPUT, do ktorého udalosti zapisuje. 

 V algoritme 6.2-1 je ukázaný postup, ako zariadenie UINPUT aktivovať a otvoriť na zápis 
udalostí. 

Algoritmus 6.2-1 - Nájdenie a otvorenie zariadenia UINPUT, zariadenie emulácie klávesnice (kdinput.pp) 

   a)  7 -  9, Nenainštaloval sa systémový modul UINPUT 
   b) 10 - 17, Zariadenie UINPUT je nájdené a otvorené 
   c) 18 - 37, Prepnutie do módu udalostí klávesnice 
   d) 38 - 41, Definícia emulovaných klávesov 
   e) 42 - 50, Zapnutie emulácie funkcie autorepeat 
   f) 51 - 69, Emulácia klávesnice, návratové hodnoty 
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 1 function kbd_out_open(var kbout:longint {Zariadenie UINPUT 
                                           sa otvára na zápis.} 
 2                          ):string; {Pri úspešnom otvorení sa 
                                      vracia reťazec s cestou k 
                                      zariadeniu.} 
 3 var setup:uinput_user_dev; {Pomocná premenná} 
 4     name:string;           {Pomocný reťazec} 
 5     key:dword;             {Pomocný čítač pri definícii 
                              emulácie klávesov} 
 6     dat:pdata;             {Pomocná premenná používaná pri 
                              práci s IOCTL} 
 7 begin 
 8    if not installkernelmodule('uinput') then 
         {Nenainštaloval sa systémový modul UINPUT - 
         modul používateľského vstupu, ktorý emuluje 
         klávesnicu. Viď algoritmus 6.2-2.} 
 9       kbout:=-1 
10    else 
11    begin 
12       name:=resolvedevicename('uinput',w_ok); 
            {Hľadá sa cesta k zariadeniu emulácie klávesnice. 
            Viď algoritmus 6.2-3.} 
13       if name<>'' then 
            {Cesta k zariadeniu bola nájdená} 
14       begin 
15          kbout:=fpopen(name,O_WRONLY); 
               {Otvára sa zariadenie UINPUT na zápis - ovládač 
               bude do tohoto zariadenia zapisovať udalosti 
               klávesnice, systém bude z neho čítať.} 
16          if kbout>=0 then 
               {Zariadenie UINPUT bolo otvorené} 
17          begin 
18             memset(@setup,0,sizeof(setup)); 
                  {Nuluje sa premenná setup} 
19             strcpy(setup.name,'gobtlk'); 
                  {Do štruktúry sa zapisuje meno ovládača, 
                  ktorý bude zapisovať do UINPUT} 
20             if fpwrite(kbout,setup,sizeof(setup))<0 then 
                  {Meno ovládača nebolo poslané do zariadenia 
                  UINPUT} 
21             begin 
22                fpclose(kbout); {Zatvára sa UINPUT} 
23                kbout:=-4 
24             end 
25             else 
26             begin 
27                new(dat); 
28                if ioctl(kbout, 
29                         _IOw(cardinal('U'),100,4), 
30                         ev_key)<0 
31                then 
                     {Zariadenie UINPUT nebolo prepnuté do módu 
                     prijímania udalostí klávesnice} 
32                begin 
33                   fpclose(kbout); 
34                   kbout:=-8 
35                end 
36                else 
37                begin 
38                   for key:=0 to KEY_MAX-1 do 
                        {Definícia emulovaných klávesov} 
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39                      ioctl(kbout, 
40                            _IOW(cardinal('U'),101,4), 
41                            key); {Kláves zaradený do 
                                    emulovanej klávesnice} 
42                   if ioctl(kbout, 
43                            _IOW(cardinal('U'),100,4), 
44                            ev_rep)<0 
45                   then 
                        {Na emulovanej klávesnici nebolo možné 
                        zapnúť autorepeat klávesov} 
46                   begin 
47                      fpclose(kbout); 
48                      kbout:=-9 {Nebolo možné povoliť funkciu 
                                  AUTOREPEAT!} 
49                   end 
50                   else 
51                      if ioctl(kbout, 
52                               _IO(cardinal('U'),1))<0 
53                      then 
                           {Emulácia klávesnice nebola 
                           vytvorená} 
54                      begin 
55                         fpclose(kbout); 
56                         kbout:=-5 {IOCTL(device, 
                                            UI_DEV_CREATE) 
                                     neprebehlo korektne!} 
57                      end 
58                end; 
59                dispose(dat) 
60             end 
61          end 
62          else 
63             kbout:=-3 {Zariadenie sa nedá otvoriť na zápis!} 
64       end 
65       else 
66          kbout:=-2 {Nebolo možné nájsť cestu k zariadeniu!} 
67    end; 
68    kbd_out_open:=name 
         {Emulácia klávesnice bola úspešne vytvorená, vracia sa 
         cesta k zariadeniu UINPUT} 
69 end; 

 
 Pri aktivácii zariadenia UINPUT musí algoritmus počítať s dvomi možnosťami: 
 
 - modul jadra UINPUT ešte nebol zavedený do pamäte, 
 - modul jadra UINPUT je už v pamäti. 
 
 Algoritmus 6.2-2 rieši tieto dve možnosti. V prípade, že modul ešte nebol zavedený do pamäte, 

použije sa príkaz shellu modprobe [20,21]. 

Algoritmus 6.2-2 - Inštalácia modulu jadra UINPUT (kdinput.pp) 

   a)  8 - 27, Hľadá sa cesta k systémovému príkazu modprobe 
   b) 28 - 34, Zostavenie a vykonanie príkazu shellu 
 

 1 function installKernelModule(name:string {Reťazec s menom 
                                            modulu} 
 2                                 ):boolean; {TRUE = modul 
                                              nainštalovaný} 
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 3 var command:string;  {Pomocný reťazec s príkazom shellu} 
 4     line,path:pchar; {Pomocné reťazce} 
 5     stream:p_io_file; {Pomocný ukazovateľ} 
 6     buffer:array[0..256] of char; {Pomocné pole} 
 7     lngth:size_t; {Dĺžka reťazcov} 
 8 begin 
 9    installkernelmodule:=true; 
10    command:='modprobe'; {Príkaz shellu na inštaláciu modulu 
                           jadra [20,21]} 
11    path:=newpchar('/proc/sys/kernel/modprobe'); {Hľadá sa 
                                                   cesta k 
                                                   modprobe} 
12    stream:=fopen(path,'r'); 
13    if stream<>nil then 
         {Systémové údaje prístupné} 
14    begin 
15       line:=fgets(buffer,sizeof(buffer),stream); 
16       if line<>nil then 
            {Cesta k modprobe} 
17       begin 
18          lngth:=strlen(line); 
19          if (lngth and word(line[lngth-1]=chr(10)))>0 then 
               {Reťazec musí končiť nulou bez znaku konca 
               riadka} 
20          begin 
21             dec(lngth); 
22             line[lngth]:=chr(0) 
23          end; 
24          if lngth>0 then 
               {Cesta k modprobe nájdená} 
25             command:=line 
26       end; 
27       fclose(stream); 
28       command:=command+' -q '+name; 
            {Príkaz shellu s parametrom -q (nevypísať hlásenie 
            na konzolu) a menom UINPUT} 
29       fpsystem(command) {Inštalácia modulu jadra UINPUT} 
30    end 
31    else 
32       installkernelmodule:=false; 
33    disposepchar(path) 
34 end; 

 
 Po aktivácii modulu jadra UINPUT sa pomocou algoritmu 6.2-3 nájde cesta k zariadeniu 

UINPUT, ktorá sa potom použije pri jeho otváraní na zápis udalostí klávesnice. 

Algoritmus 6.2-3 - Generovanie cesty k zariadeniu UINPUT (kdinput.pp) 

   a)  9 - 17, Cesta k zariadeniu vygenerovaná 
   b) 18 - 24, Testovanie zariadenia 
   c) 25 - 35, Príprava návratovej hodnoty 
   d) 38 - 44, K zariadeniu priradí cestu 
 

 1 function resolveDeviceName(description:string; {UINPUT} 
 2                            mode:dword {Zápis} 
 3                               ):string; {Cesta} 
 4 const names:array[0..2] of string=( 
 5          'uinput','input/uinput',''); 
 6 var path,device:string; {Pomocné reťazce} 
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 7     i:dword; {Pomocný index} 
 8     p:pchar; {Pomocný reťazec} 
 9 begin 
10    device:=''; {Inicializácia reťazca} 
11    i:=0; 
12    while names[i]<>'' do 
         {Testujú sa cesty} 
13    begin 
14       path:=getDevicePath(names[i]); 
            {Vráti celú cestu, viď riadok 36.} 
15       if path='' then 
16          break; 
17       p:=newpchar(path); 
18       if access(p,mode)<>-1 then 
            {Zariadenie UINPUT dostupné na zápis} 
19       begin 
20          device:=path; 
21          disposepchar(p); 
22          break 
23       end; 
24       disposepchar(p); 
25       if (errno<>ENOENT) and (device<>'') then 
26          device:=names[i]; 
27       inc(i) 
28    end; 
29    if (device='') and (names[0]<>'') then 
30       device:=names[0]; 
31    if device<>'' then 
32       resolvedevicename:=device {Návratový reťazec} 
33    else 
34       resolvedevicename:='' 
35 end; 
 
36 function getDevicePath(device:string):string; 
               {K zariadeniu priradí celú cestu} 
37 var directory:string; 
38 begin 
39    directory:='/dev'; 
40    if device<>'/' then 
41       getdevicepath:=dplusf(directory,device) 
42    else 
43       getdevicepath:='' 
44 end; 

 
 Po vykonaní algoritmov 6.1-4 a 6.2-1 má ovládač GOBTLK k dispozícii dve zariadenia: 
 
 - zariadenie udalostí klávesnice, z ktorého sa číta, 
 - zariadenie UINPUT, do ktorého sa udalosti zapisujú. 
 
 Môžeme teda prejsť na opis samotnej filtrácie klávesov, na základe ktorej sa budú Braillove 

znaky javiť ako stláčanie klávesov s písmenami na klávesnici v štandardnej prevádzke.  

6.3 Filter klávesnice 

 Algoritmus 6.3-1 realizuje filtráciu udalostí klávesnice. Pri filtrácii je potrebné brať do úvahy 
štyri dôležité prípady: 

 
 - niektoré udalosti nepodliehajú filtrácii (funkčné klávesy), 
 - niektoré udalosti sa musia stratiť (písmená mimo bodov Braillovho písma), 
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 - niektoré udalosti sú filtrované (písmená reprezentujúce body Braillovho písma), 
 - niektoré udalosti sa musia stratiť, pričom ale vyjadrujú príkazy pre ovládač GOBTLK (viď 

tabuľku 6-1). 
 Filtrácia sa vykonáva v cykle, ktorý sa ukončí až po odinštalovaní ovládača GOBTLK. 

Algoritmus 6.3-1 - Filter klávesnice (gobtlk.pp) 

    a) 11 -  19, Inicializácia 
    b) 20 -  36, Prepojenie klávesnice a UINPUT mimo filtrácie 
    c) 37 -  43, Preklad bodového písma na udalosť klávesnice 
    d) 44 -  87, Testovanie prefixových a funkčných klávesov 
    e) 88 -  90, Ak nebola zvolená funkcia, nefiltruje sa 
    f) 91 - 115, Udalosti uvoľnenia klávesov 
 

  1 procedure keyboardhandler; 
                 {Procedúra realizujúca filtráciu dát 
                 počítačovej klávesnice} 
  2 var stop, {Riadiaca premenná filtračného cyklu. Ak 
              stop=FALSE funkcia ovládača bude ukončená.} 
  3     f12 {Kláves f12 nestlačený / stlačený} 
  4        :boolean; 
  5     event {Záznam zachytávajúci udalosť klávesnice} 
  6        :input_event; 
  7     fncsa {Premenná stlačení klávesov control, shift a alt} 
  8        :csatype; 
  9     fnudlrac {Premenná stlačení klávesov šípiek a pravých 
                 control a alt} 
 10        :udlractype; 
 11 begin 
 12    tlkwait; {Čakanie na ukončenie úvodného rozprávania} 
 13    stop:=false; {Inicializácia riadiacej premennej} 
 14    f12:=false; {Inicializácia indikátora stlačenia f12} 
 15    fncsa:=___; {Inicializácia indikátora stlačení control, 
                   shift a alt} 
 16    fpsleep(1); 
 17    line:=ryscreen; {Načítanie aktuálnej hodnoty súradnice 
                       riadka systémového kurzora - príprava na 
                       čítanie riadka s kurzorom.} 
 18    wrd:=cr2wrd(rdscreen(line)); {Načítanie aktuálnej 
                                    hodnoty súradnice slova na 
                                    riadku, na ktoré ukazuje 
                                    systémový kurzor - príprava 
                                    na čítanie slova s 
                                    kurzorom.} 
 19    character:=rxscreen; {Načítanie aktuálnej hodnoty 
                            súradnice stĺpca systémového kurzora 
                            - príprava na čítanie písmena s 
                            kurzorom.} 
 20    while not stop do 
          {Cyklus klávesnicového filtra} 
 21    begin 
 22       fnudlrac:=_n; {Inicializácia indikátora šípok, 
                        pravého control a alt - klávesy 
                        nestlačené.} 
 23       if not kbd_inp_read(kbinp,event) then 
             {Ak bolo čítanie udalostí klávesnice nekorektné, 
             ovládač bude ukončený.} 
 24       begin 
 25          stop:=true; {Končí sa cyklus} 
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 26          continue {Ďalšia iterácia} 
 27       end; 
 28       if event._type<>EV_KEY then 
             {Ak nedošlo k udalosti, ktorá má byť filtrovaná, 
             posiela sa takáto udalosť na zariadenie UINPUT. 
             Počítaču sa takto vracia funkcia klávesov, ktoré 
             nie sú filtrované.} 
 29       begin 
 30          if not kbd_out_write(kbout,event) then 
                {Nekorektný zápis do zariadenia UINPUT} 
 31             stop:=true {Funkcia ovládača ukončená} 
 32          else 
 33          if nk>nulfn then 
                {Ak nebol použitý funkčný kláves ovládača, 
                štartuje sa test, či bol stlačený editačný 
                kláves. Ak áno, syntetizér GOBLIN bude čítať 
                znaky alebo riadky s kurzorom. Ide o rečovú 
                navigáciu pri editácii textu. Syntetizér je 
                volaný v procedúre editnavigations.} 
 34             editnavigations; 
 35          continue {Ďalšia iterácia cyklu} 
 36       end; 
 37       if brlkeyon and isbrlkeys(event) then 
             {Ak je na ovládači zapnutý Braillov mód klávesnice 
             a bol stlačený Braillov kláves, začína sa 
             preklad bodového písma pre nevidiacich na bežnú 
             udalosť klávesnice.} 
 38       begin 
 39          brlkey(event); {Preklad} 
 40          continue {Ďalšia iterácia cyklu} 
 41       end; 
 42       if gobtlkon then 
             {Ak je na ovládači zapnutá funkcia rozprávania, 
             syntetizér GOBLIN prečíta stlačený kláves. Na 
             tomto mieste sa môže jednať o bežný kláves alebo 
             už o preklad z bodového písma. Syntetizér GOBLIN 
             sa volá v procedúre keytlk.} 
 43          keytlk(event,fncsa); 
 44       if event.value>=1 then 
             {Ak bol kláves stlačený alebo je udalosť vyvolaná 
             funkciou klávesnice autorepeat, budú sa testovať 
             stlačené klávesy.} 
 45       begin 
 46          if event.code=key_leftctrl then 
                {Ľavý control} 
 47             fncsa:=sor(fncsa,c__); 
 48          if event.code=key_leftshift then 
                {Ľavý shift} 
 49             fncsa:=sor(fncsa,_s_); 
 50          if event.code=key_leftalt then 
                {Ľavý alt} 
 51             fncsa:=sor(fncsa,__a) 
 52       end; 
             {V premennej fncsa je uložený stav prefixových 
             klávesov ovládača GOBTLK.} 
 53       if fncsa>___ then 
             {Prefixový kláves bol stlačený, budú sa akceptovať 
             funkčné klávesy ovládača.} 
 54       begin 
 55          if event.value>=1 then 
                {Ak bol kláves stlačený alebo je generovaný 
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                pomocou autorepeat, testuje sa, či je funkčným 
                klávesom ovládača.} 
 56          begin 
 57             if event.code=key_up then 
                   {Funkcia ovládača šípka nahor} 
 58                fnudlrac:=_u; 
 59             if event.code=key_down then 
                   {Funkcia ovládača šípka nadol} 
 60                fnudlrac:=_d; 
 61             if event.code=key_left then 
                   {Funkcia ovládača šípka vľavo} 
 62                fnudlrac:=_l; 
 63             if event.code=key_right then 
                   {Funkcia ovládača šípka vpravo} 
 64                fnudlrac:=_r; 
 65             if event.code=key_rightctrl then 
                   {Funkcia ovládača pravý control} 
 66                fnudlrac:=_c; 
 67             if event.code=key_rightalt then 
                   {Funkcia ovládača pravý alt} 
 68                fnudlrac:=_a; 
 69             if event.code=key_f12 then 
                   {Funkcia ovládača f12} 
 70                if fncsa=cs_ then 
                      {Ak CTRL+SHFT+F12 odinštaluje sa 
                      ovládač.} 
 71                   f12:=true 
 72          end; 
 73          if not f12 and not setons(fncsa,fnudlrac) then 
                {Ak nebola ukončená funkcia ovládača a nie je 
                práve použitý prepínač rozprávania alebo 
                Braillovho písma.} 
 74             if ((fnudlrac=_n) or not gobtlkon) and 
 75                not ((fncsa=_sa) and (fnudlrac=_c)) 
 76             then 
                   {Ak nie je zapnutá funkcia rozprávania a 
                   nebola použitá funkcia výpisu help, 
                   stlačené klávesy sa odovzdajú zariadeniu 
                   UINPUT.} 
 77                kbd_out_write(kbout,event) 
 78             else 
 79             if event.value>=1 then 
                   {Ak došlo práve ku stlačeniu alebo sa 
                   kombinácia volá pomocou autorepeat} 
 80             begin 
 81                if gobtlkon then 
                      {Bola zvolená funkcia rozprávania, 
                      syntetizér GOBLIN na tomto mieste číta 
                      riadky, slová, písmená podľa toho, aká 
                      funkcia bola zvolená.} 
 82                   gobtalk(fncsa,fnudlrac) 
 83                else 
 84                if (fncsa=_sa) and (fnudlrac=_c) then 
                      {Funkcia výpisu help} 
 85                   help 
 86             end 
 87       end 
 88       else 
 89       if (fnudlrac=_n) and not f12 then 
             {Ak ovládač nebol ukončený a nebola použitá 
             funkcia ovládača, kombinácia klávesov sa odovzdá 
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             zariadeniu UINPUT.} 
 90          kbd_out_write(kbout,event); 
 91       if event.value=0 then 
             {Ak boli stlačené klávesy uvoľnené} 
 92       begin 
 93          if event.code=key_leftctrl then 
                {Uvoľnený kláves ľavý control} 
 94             fncsa:=sand(fncsa,_sa); 
 95          if event.code=key_leftshift then 
                {Uvoľnený kláves ľavý shift} 
 96             fncsa:=sand(fncsa,c_a); 
 97          if event.code=key_leftalt then 
                {Uvoľnený kláves ľavý alt} 
 98             fncsa:=sand(fncsa,cs_); 
 99          if event.code=key_up then 
                {Uvoľnená šípka nahor} 
100             if fnudlrac=_u then fnudlrac:=_n; 
101          if event.code=key_down then 
                {Uvoľnená šípka nadol} 
102             if fnudlrac=_d then fnudlrac:=_n; 
103          if event.code=key_left then 
                {Uvoľnená šípka vľavo} 
104             if fnudlrac=_l then fnudlrac:=_n; 
105          if event.code=key_right then 
                {Uvoľnená šípka vpravo} 
106             if fnudlrac=_r then fnudlrac:=_n; 
107          if event.code=key_rightctrl then 
                {Uvoľnený pravý control} 
108             if fnudlrac=_c then fnudlrac:=_n; 
109          if event.code=key_rightalt then 
                {Uvoľnený pravý alt} 
110             if fnudlrac=_a then fnudlrac:=_n; 
111          if f12 and (fncsa=___) and (fnudlrac=_n) then 
                {Zapnutá funkcia ukončenia ovládača a všetky 
                klávesy uvoľnené, končí sa hlavný cyklus.} 
112             stop:=true 
113       end 
114    end 
115 end; 

 
 Na základe funkcie algoritmov 6.1-4, 6.2-1 a 6.3-1 ovládač GOBTLK predefinuje klávesnicu 

na písací stroj pre nevidiacich, pričom dochádza k hláskovaniu volených písmen. Algoritmus 6.3-1 však 
vykonáva aj príkazy na prečítanie celých riadkov na konzole, pričom nebol doteraz opísaný spôsob, ako 
získať späť z konzoly požadovaný text.  

6.4 Spätné čítanie z displeja 

 Pri spätnom získavaní textu z konzoly je prvoradou úlohou získanie indexu aktuálne 
používanej konzoly. Používateľ môže pracovať na viacerých konzolách, aktuálne používaná v danom 
čase je však len jedna. V algoritme 6.4-1 je uvedený postup na určenie: 

 
 - indexu aktuálne používanej konzoly, 
 - názvu zariadenia aktuálne používanej konzoly. 

Algoritmus 6.4-1 - Určenie aktívnej konzoly (kdinput.pp) 

   a)  9 - 10, Otvorenie zariadenia konzoly 
   b) 11 - 14, Službou jadra sa získava index aktívnej konzoly 
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   c) 15 - 21, Chybové prípady 
   d) 25 - 36, Otvorenie zariadenia aktívnej konzoly 
 

 1 function getconsole:dword; 
               {Vráti index aktívnej konzoly} 
 2 type vt_stat=record 
 3                 v_active:byte; {Aktívna konzola} 
 4                 v_signal:byte; {Signál na poslanie} 
 5                 v_state:byte   {Bitmask konzoly} 
 6              end; 
 7 var vt:vt_stat; {Návratový záznam služby jadra} 
 8     console:longint; {Zariadenie používané na získanie 
                        indexu aktívnej konzoly} 
 9 begin 
10    console:=fpopen('/dev/console',o_wronly); 
         {Otvára sa zariadenie používané na získanie indexu 
         aktívnej konzoly} 
11    if console>=0 then 
         {Zariadenie bolo úspešne otvorené} 
12    begin 
13       if ioctl(console,$5603,@vt)>=0 then 
            {Služba jadra prebehla korektne, index aktívnej 
            konzoly získaný} 
14          getconsole:=vt.v_active 
15       else 
            {Chyba} 
16          getconsole:=0; 
17       fpclose(console) 
            {Zariadenie sa zatvára} 
18    end 
19    else 
         {Chyba} 
20       getconsole:=0 
21 end; 
 
22 procedure openvideo(var ttyfd:longint); 
                {Otvorí zariadenie aktívnej konzoly na čítanie} 
23 var s,fname:string; {Pomocné reťazce} 
24     vcsdevice:dword; {Index aktívnej konzoly} 
25 begin 
26    vcsdevice:=getconsole; 
         {Index aktívnej konzoly získaný} 
27    if vcsdevice>=0 then 
         {Úspech} 
28    begin 
29       str(vcsdevice,s); 
            {Prevod indexu na reťazec} 
30       fname:='/dev/vcsa'+s; 
            {Cesta k zariadeniu aktívnej konzoly získaná} 
31       ttyfd:=fpopen(fname,$1b6,O_RDWR); 
            {Zariadenie aktívnej konzoly otvorené} 
32       if ttyfd<0 then 
            {Neúspech} 
33          if try_grab_vcsa then 
               {Ešte jeden pokus} 
34             ttyfd:=fpopen(fname,$1b6,O_RDWR) 
35    end 
36 end; 
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 Po určení aktuálne používanej konzoly sa dá otvoriť zariadenie konzoly na čítanie a načítať 
z neho požadovaný riadok alebo jeho časť. V algoritme 6.4-2 je ukázané čítanie zo zariadenia konzoly, 
pri ktorom je nutné brať do úvahy: 

 
 - prvé štyri bajty určujú aktuálne súradnice kurzora a rozmery konzoly, 
 - pri každom znaku je jeho atribút farby, každý znak s atribútom zaberá teda dva bajty, 
 - v slovenskom prostredí je potrebné konvertovať znaky z kódovej sady ISO-8859-2 do sady 

definovanej v prostredí operačného systému (napr. UTF8). 

Algoritmus 6.4-2 - Čítanie riadka z displeja (kdinput.pp) 

   a)  7 - 10, Otvára sa zariadenie aktívnej konzoly 
   b) 11 - 15, Príprava dát na výpočet indexu riadka 
   c) 16 - 19, Čítanie zo zariadenia aktívnej konzoly 
   d) 20 - 25, Spracovanie výstupného reťazca znakov 
   e) 32 - 68, Konverzia reťazca z mapovacieho kódu daného 
               fontu do príslušnej systémovej sady znakov 
 

 1 function rdscreen(line:dword {Index čítaného riadka} 
 2                      ):string; {Obsah riadka sa vracia v 
                                  reťazci znakov.} 
 3 var s:string; {Pomocný reťazec} 
 4     p:pchar; {Pomocný reťazec} 
 5     lng:dword; {Dĺžka riadka} 
 6     ttyfd:longint; {Zariadenie aktívnej konzoly} 
 7 begin 
 8    openvideo(ttyfd); 
         {Otvára sa zariadenie aktívnej konzoly} 
 9    if (line=0) or (line>screenheight) then 
         {Nekorektný index riadka} 
10       rdscreen:='' 
11    else 
12    begin 
13       lng:=screenwidth*2; 
            {Dĺžka riadka v zariadení konzoly je dvojnásobná, 
            lebo ku každému znaku je priradený jeho atribút 
            farby.} 
14       s[0]:=chr(lng); 
            {Nastavená dĺžka reťazca} 
15       p:=newpchar(s); 
            {Nastavená dĺžka druhého reťazca s nulou na konci} 
16       fppread(ttyfd, {Číta sa zo zariadenia aktívnej 
                        konzoly} 
17               p, {číta sa do reťazca s nulou na konci} 
18               lng, {Číta sa lng znakov} 
19               4+((line-1)*lng)); 
                    {Číta sa od danej pozície: 
                       prvé štyri bajty sú údaje o súradniciach 
                       kurzora, počte riadkov a stĺpcov. 
                    Aktuálna pozícia sa počíta násobkom indexu 
                    riadka a jeho dĺžky.} 
20       s:=vram2str(p,lng); 
            {Prevod znakov s atribútmi na reťazec znakov. 
            Konverzia kódovej sady znakov. Viď riadok 26.} 
21       disposepchar(p); 
22       rdscreen:=s {Návratový reťazec} 
23    end; 
24    closevideo(ttyfd) 
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         {Zariadenie aktívnej konzoly sa zatvára} 
25 end; 
 
26 function vram2str(p:pchar; {Riadok znakov s atribútmi} 
27                   lng:dword {Dĺžka znakov s atribútmi} 
28                      ):string; {Vracia sa reťazec znakov} 
29 var s:string; {Pomocný reťazec} 
30     i:dword; {Pomocný index} 
31     q,r:char; {Pomocné znaky} 
32 begin 
33    if p=nil then 
         {Prázdny vstupný reťazec} 
34       vram2str:='' 
35    else 
36    begin 
37       s:=''; {Inicializácia reťazca} 
38       i:=0; 
39       while i<lng do 
40       begin 
41          if not odd(i) then 
               {Ak ide o znak a nie atribút} 
42          begin 
43             s:=s+(p+i)^; {Pridáva sa znak do reťazca} 
44             if (s[length(s)]<' ') or 
45                (s[length(s)]=chr(127)) 
46             then 
                  {Nekorektné znaky nahradené medzerou} 
47                s[length(s)]:=' ' 
48             else 
49             if s[length(s)]>chr(127) then 
                  {Znaky nad 127 sa musia prekladať do kódovej 
                  sady znakov UTF8. V zariadení konzoly zaberá 
                  jeden znak jeden bajt, preto sa tam nachádza 
                  v kódovaní ISO-8859-2.} 
50                if s[length(s)] in iso88592 then 
                     {Prekladá sa} 
51                begin 
52                   q:=s[length(s)]; 
53                   r:=q; 
54                   if cnvchr(q,iso,utf) then 
                        {Prvý znak kódu UTF8, cnvchar z modulu 
                        lcnvchar.pp.} 
55                   begin 
56                      cnvchr(r,iso,ut2); 
                           {Druhý znak kódu UTF8, cnvchar z 
                           modulu lcnvchar.pp.} 
57                      s[length(s)]:=q;  {Prepisuje sa prvý 
                                          znak} 
58                      s:=s+r {Pridáva sa druhý znak} 
59                   end 
60                end 
61                else 
                     {Nekorektný znak sa nahrádza medzerou.} 
62                   s[length(s)]:=' ' 
63          end; 
64          inc(i) 
65       end; 
66       vram2str:=s {Návratový reťazec znakov} 
67    end 
68 end; 
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 Na určenie korektného miesta na konzole sú dôležité informácie o aktuálnom počte riadkov, 
stĺpcov a aktuálnych súradniciach kurzora. V algoritme 6.4-3 je ukázaný postup získania týchto 
informácií s využitím zariadenia aktuálne používanej konzoly. 

Algoritmus 6.4-3 - Získanie súradníc kurzora a rozmerov aktívnej konzoly (kdinput.pp) 

   a)  4 - 14, Získanie X-tej súradnice kurzora 
   b) 18 - 28, Získanie Y-tej súradnice kurzora 
   c) 32 - 42, Získanie aktuálneho počtu riadkov 
   d) 46 - 56, Získanie aktuálneho počtu stĺpcov 
 

 1 function rxscreen:dword; {Vráti x súradnicu kurzora na 
                            aktívnej konzole.} 
 2 var w:dword; {Pomocná premenná} 
 3     ttyfd:longint; {Zariadenie aktívnej konzoly} 
 4 begin 
 5    openvideo(ttyfd); 
 6    if ttyfd>=0 then 
         {Zariadenie aktívnej konzoly otvorené} 
 7    begin 
 8       fppread(ttyfd,w,4,0); 
            {Do w sa načítajú štyri bajty z pozície nula.} 
 9       closevideo(ttyfd); 
10       rxscreen:=lo(hi(w))+1 
            {Výber súradnice x} 
11    end 
12    else 
13       rxscreen:=1 
14 end; 
 
15 function ryscreen:dword; {Vráti y súradnicu kurzora na 
                            aktívnej konzole.} 
16 var w:dword; {Pomocná premenná} 
17     ttyfd:longint; {Zariadenie aktívnej konzoly} 
18 begin 
19    openvideo(ttyfd); 
20    if ttyfd>=0 then 
         {Zariadenie aktívnej konzoly otvorené} 
21    begin 
22       fppread(ttyfd,w,4,0); 
            {Do w sa načítajú štyri bajty z pozície nula.} 
23       closevideo(ttyfd); 
24       ryscreen:=hi(hi(w))+1 
            {Výber súradnice y} 
25    end 
26    else 
27       ryscreen:=1 
28 end; 
 
29 function screenheight:dword; {Vráti počet riadkov na 
                                aktívnej konzole.} 
30 var w:dword; {Pomocná premenná} 
31     ttyfd:longint; {Zariadenie aktívnej konzoly} 
32 begin 
33    openvideo(ttyfd); 
34    if ttyfd>=0 then 
         {Zariadenie aktívnej konzoly otvorené} 
35    begin 
36       fppread(ttyfd,w,4,0); 
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            {Do w sa načítajú štyri bajty z pozície nula.} 
37       closevideo(ttyfd); 
38       screenheight:=lo(lo(w)) 
            {Výber počtu riadkov} 
39    end 
40    else 
41       screenheight:=0 
42 end; 
 
43 function screenwidth:dword; {Vráti počet stĺpcov na 
                               aktívnej konzole.} 
44 var w:dword; {Pomocná premenná} 
45     ttyfd:longint; {Zariadenie aktívnej konzoly} 
46 begin 
47    openvideo(ttyfd); 
48    if ttyfd>=0 then 
         {Zariadenie aktívnej konzoly otvorené} 
49    begin 
50       fppread(ttyfd,w,4,0); 
            {Do w sa načítajú štyri bajty z pozície nula.} 
51       closevideo(ttyfd); 
52       screenwidth:=hi(lo(w)) 
            {Výber počtu stĺpcov} 
53    end 
54    else 
55       screenwidth:=0 
56 end;  

6.5 Syntetizér pre nevidiacich sprístupňujúci informácie z textovej konzoly 

 V podkapitolách 6.1, 6.2 a 6.4 bol opísaný prístup a využitie systémových prostriedkov, ktoré 
sú potrebné na sprístupňovanie informácií nevidiacim používateľom pracujúcim s textovou konzolou. 

 Ovládač GOBTLK vybavený syntetizérom GOBLIN a prístupom k zariadeniam z podkapitol 
6.1, 6.2 a 6.4 môžeme jednoducho nazvať "syntetizér pre nevidiacich". V algoritme 6.5-1 je ukázané 
programové telo ovládača GOBTLK. 

Algoritmus 6.5-1 - Telo programu GOBTLK (gobtlk.pp) 

   a)  1 -  4, Testovanie používateľských práv 
   b)  5 -  7, FORK, synovský proces sa stáva serverom 
   c)  8 - 12, Server otvára požadované zariadenia 
   d) 13 - 18, Server inicializuje syntetizér 
   e) 19 - 19, Server štartuje filtráciu klávesnice 
   f) 20 - 68, Ukončovacie a chybové hlásenia 
 

 1 begin 
      ...; {Inicializácie premenných} 
 2    parameters; {Vyhodnotenie parametrov programu} 
 3    if fpgetgid=0 then 
         {Program bol štartovaný s právami root} 
 4    begin 
 5       pid:=fork; {Vytvára sa nový proces} 
 6       if pid=0 then 
            {Ak sa nejedná o rodičovský proces, bude sa 
            inštalovať kompenzačný softvér. Rodičovský proces 
            bude ukončený.} 
 7       begin 
 8          openvideo; 
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               {Bežná práca s konzolou - zápis} 
 9          kbd_inp_open(kbinp); 
               {Otvára sa zariadenie udalostí klávesnice a 
               odoberá sa iným procesom.} 
10          kbd_out_open(kbout); 
               {Otvára sa zariadenie emulácie klávesnice 
               UINPUT.} 
11          if (kbinp>=0) and (kbout>=0) then 
               {Zariadenia úspešne otvorené} 
12          begin 
13             if inigoblin then 
                  {Inicializácia syntetizéra GOBLIN} 
14             begin 
15                while kprsd do rdkey; 
                     {Prečítanie všetkých stlačených klávesov} 
16                pomoc; {Pomocný výpis funkcií GOBTLK} 
17                repeat until not kprsd; 
                     {Čakanie na vyprázdnenie klávesnicového 
                     radu} 
18                gobspk(n_pripraveny,rswt); 
                     {Povie: "pripravený"} 
19                keyboardhandler; 
                     {Obsluha ovládača} 
20                clrscr; {Po ukončení ovládača sa maže displej} 
21                writeln('GobTlk V. 11.0, Inštitút matematiky 
                           a informatiky UMB, 
                           RNDr. Milan Hudec, PhD.'); 
22                writeln; {Vynechaný riadok} 
23                writeln('Program je ukončený...'); 
24                gobspk(n_ukonceny,rswt); 
                     {Povie: "ukončený"} 
25                pressenter; 
                     {Softvérové vloženie klávesu enter, aby 
                     nabehol prompt.} 
26                stpgoblin 
                     {Syntetizér GOBLIN ukončený} 
27             end 
28             else 
29             begin 
30                writeln; {Vynechaný riadok} 
31                writeln('GobTlk V. 11.0, Inštitút matematiky 
                           a informatiky UMB, 
                           RNDr. Milan Hudec, PhD.'); 
32                writeln; {Vynechaný riadok} 
33                writeln('Nebolo možné rozbehnúť jadrá 
                           syntetizéra GOBLIN!'); 
34                writeln {Vynechaný riadok} 
35             end; 
36             kbd_inp_close(kbinp); 
                  {Zariadenie udalostí klávesnice zatvorené, 
                  klávesnica sa vracia ostatným procesom.} 
37             kbd_out_close(kbout) 
                  {Zariadenie UINPUT zatvorené} 
38          end 
39          else 
40          begin 
41             writeln; {Vynechaný riadok} 
42             writeln('GobTlk V. 11.0, Inštitút matematiky 
                        a informatiky UMB, 
                        RNDr. Milan Hudec, PhD.'); 
43             writeln; {Vynechaný riadok} 
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44             writeln('Nebolo možné korektne otvoriť 
                        zariadenia klávesnice!'); 
45             writeln; {Vynechaný riadok} 
46             if inigoblin then 
                  {Ak je syntetizér k dispozícii} 
47             begin 
48                gobspk(n_n1,rswt); 
                     {Zvuk nesúhlasu} 
49                stpgoblin 
                     {Syntetizér ukončený} 
50             end 
51          end; 
52          closevideo 
53       end 
54    end 
55    else 
56    begin 
57       writeln; {Vynechaný riadok} 
58       writeln('GobTlk V. 11.0, Inštitút matematiky 
                  a informatiky UMB, 
                  RNDr. Milan Hudec, PhD.'); 
59       writeln; {Vynechaný riadok} 
60       writeln('Program GobTlk je potrebné štartovať s právami 
                  ROOT!'); 
61       writeln; {Vynechaný riadok} 
62       if inigoblin then 
            {Ak je syntetizér k dispozícii} 
63       begin 
64          gobspk(n_n1,rswt); 
               {Zvuk nesúhlasu} 
65          stpgoblin 
               {Syntetizér ukončený} 
66       end 
67    end 
68 end. 

 
 Zdrojové programové kódy na DVD, ktoré je súčasťou tejto publikácie obsahujú aj ovládač 

GOBTLK a všetky programové moduly, ktoré sú v ňom použité. Čitateľ preto môže prispôsobiť 
funkcie GOBTLK špeciálnym potrebám jednotlivcov, ktoré vyplývajú z ich zdravotného hendikepu. 

 Takáto aktivita sa môže stať pre čitateľa zároveň zaujímavým cvičením v oblastiach: 
 
 - systémového programovania pod OS LINUX, 
 - syntézy a rozpoznávania plynulej reči, 
 - aplikácii programových modulov s neurónovými sieťami, 
 - aplikácii klonov genetických algoritmov. 
 
 Moduly s neurónovou sieťou a jej genetickým adaptačným mechanizmom sú súčasťou 

programového balíka ROWS s cieľom ich využitia pri syntéze reči v oblasti matematickej lingvistiky. 
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7 Programové a sieťové rozhranie syntetizéra GOBLIN 

 V predchádzajúcich kapitolách je opísaný postup, ako si môže čitateľ naprogramovať svoj 
syntetizér alebo zmeniť podľa svojich kritérií programové moduly dodané k tejto publikácii na DVD. 
Potrebné hlasové databázy a gramatické slovníky sú súčasťou DVD. 

 Algoritmy z predchádzajúcich kapitol používajú programové rozhranie GOBLIN a definíciu 
konštánt a typov GOBCLITYPES. Pomocou programového modulu GOBLIN sa do pamäti nahrajú 
všetky potrebné hlasové a gramatické dáta, zároveň sa nájde zvukové zariadenie a priradí sa procesu 
syntetizéra GOBLIN. Môže sa teda stať, že pre ďalšie procesy sa už iné zvukové zariadenie nenájde 
a musí sa čakať na ukončenie procesu syntetizéra GOBLIN. 

 Táto vlastnosť je neprijateľná v prípade, keď si nevidiaci používateľ musí nainštalovať na svoj 
počítač rozprávajúci ovládač klávesnice, pričom chce zároveň používať ďalší softvér vyžadujúci 
zvukové zariadenie. 

 Niektoré počítače majú zvukové zariadenia, ktoré umožňujú viacnásobnú prevádzku. 
 Pri viacnásobnom použití zvukového zariadenia pomocou programového modulu GOBLIN sa 

tiež viacnásobne, redundantne nahrávajú do pamäti hlasové a gramatické dáta. Keďže ide o veľké 
rozsahy dát (asi 25 MB), dochádza k zbytočnému plytvaniu pamäťovým priestorom. 

 Tento problém je riešiteľný naprogramovaním sieťového socketu, pri ktorom funguje 
syntetizér GOBLIN ako sieťový server. Aplikácie sú potom klienti, ktorí využívajú spoločne služby 
tohoto servera. V tejto kapitole je ukázané: 

 
 - ako naprogramovať sieťový server syntetizéra GOBLIN, 
 - ako naprogramovať aplikácie sieťových klientov, 
 - ako naprogramovať server načítavača informácií z displeja, 
 - ako vyzerá programové rozhranie syntetizéra GOBLIN, 
 - ako vyzerá sieťový protokol syntetizéra GOBLIN.  
 

 

Obrázok 6 - Sieťový smerovač s možnosťou bezdrôtového pripojenia 

7.1 Sieťový socket 

 OS LINUX umožňuje naprogramovanie sieťového socketu [20,21], v rámci ktorého funguje 
jeden proces ako softvérový sieťový server, s ktorým môžu iné procesy - aplikácie - komunikovať 
pomocou sieťového rozhrania. 
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 Systém ROWS obsahuje dva programové moduly GOBLIN a GOBCLI, ktoré majú identické 
programové rozhranie. Inými slovami ak je v aplikácii použitý modul GOBLIN, je možné 
ho jednoducho prepísať na GOBCLI, pričom sa nevyžadujú ďalšie zásahy do programového kódu. 

 Modul GOBLIN nahráva do pamäte celú programovú a dátovú štruktúru syntetizéra. 
 Modul GOBCLI vyžaduje, aby bol v pamäti počítača nainštalovaný softvérový sieťový server 

GOBSVR, ktorý je tiež súčasťou programového balíka na DVD. Ak čitateľ vo svojom programe 
na začiatku prepíše volanie modulu GOBLIN na volanie GOBCLI, funkcia programu sa 
z používateľského hľadiska nezmení. Program sa takto však stane sieťovým klientom vyžadujúcim 
server GOBSVR. 

 Aby došlo na základe takejto jednoduchej zmeny v programovom kóde k principiálnej zmene 
v jadre aplikácie, bolo potrebné naprogramovať modul SOCKET, ktorý je súčasťou DVD (socket.pp). 

 SOCKET realizuje sieťové rozhranie na nižšej úrovni tak, aby sa programátor syntetizéra 
nemusel popri syntéze zaoberať aj systémovo závislými otázkami týkajúcimi sa sieťového spojenia 
klient - server. 

 V definícii 7.1-1 je ukázané programové rozhranie modulu SOCKET, pomocou ktorého sa 
v ROWS realizujú všetky sieťové dátové prenosy. 

Definícia 7.1-1 - Rozhranie programového modulu na prácu so sieťovým socketom (socket.pp) 

1 unit socket; 
 
 2 interface 
 
 3 uses sysutils,sockets,errors; 
 
 4 const fqueuesize=1; {Veľkosť vyrovnávacej pamäte} 
 
 5 type tserver=procedure(var command:string); 
                {Hlavička procedúry, ktorá realizuje algoritmus 
                servera. V reťazci command server prijíma vstup od 
                klientov, po spracovaní dát do neho posiela pre 
                klientov výstup.} 
 
 6      tpsvcl=(tgobsvr,ttlksvr); 
               {Hodnota tgobsvr určuje vytvorenie servera pre 
               syntetizér GOBLIN. Hodnota ttlksvr vytvorí server 
               na realizáciu rýchlej komunikácie s klientom čítača 
               displeja GOBTLK.} 
 
 7 procedure startserver(port:dword;   {Číslo portu vytváraného 
                                       servera} 
 8                       work:tserver; {Ukazovateľ na 
                                       procedúru, ktorá bude 
                                       realizovať algoritmus 
                                       servera} 
 9                       tsc:tpsvcl);  {Vytvára sa server 
                                       GOBLIN alebo GOBTLK} 
 
10 procedure startclient(port:dword;  {Číslo portu vytváraného 
                                      klienta} 
11                       tsc:tpsvcl); {Vytvára sa klient pre 
                                      server GOBLIN alebo pre 
                                      server GOBTLK} 
 
12 procedure stopclient(tsc:tpsvcl); {Ukončí prácu klienta pre 
                                     server GOBLIN alebo 
                                     GOBTLK} 
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13 procedure xchgclient(var s:string; {Obsah reťazca sa pošle 
                                      serveru a spätne sa do 
                                      reťazca príjme odpoveď zo 
                                      servera.} 
14                      tsc:tpsvcl);  {Komunikuje sa so 
                                      serverom GOBLIN alebo 
                                      GOBTLK} 

 
 Na realizáciu sieťových dátových prenosov sa v systéme ROWS používajú porty s číselnou 

hodnotou nad 49 999. V ďalších dvoch podkapitolách sú opísané aplikácie svr.pp a cli.pp pomocou 
ktorých je možné jednoducho naprogramovať server - klient a vytvoriť si jednoduchý komunikačný 
sieťový protokol. 

 Na prvej konzole sa rozbehne server svr, na druhej sa rozbehne klient cli. Server bude na prvú 
konzolu vypisovať prijaté dáta od klienta, klient bude na druhej konzole vypisovať prijaté dáta 
od servera.  

7.1.1 Server 

 Systém ROWS obsahuje dva sieťové servery, ktoré sa podieľajú na odovzdávaní informácií 
z displeja pomocou syntetickej reči: 

 
 - server GOBSVR, 
 - server GOBTLK. 
 
 GOBSVR je sieťovou realizáciou syntetizéra GOBLIN. Vstupom tohoto servera je text, 

špecifikácia tónov a zvukov alebo podnet na prehrávanie súborov WAV. Výstupom sú textové odozvy 
servera a syntetický hlas, tóny, zvuky alebo akustická nahrávka uložená v súbore WAV. 

 Načítavač informácií z displeja, ktorý je zároveň ovládačom na klávesnicu pre nevidiacich 
štartuje server GOBTLK. Tento server realizuje rýchle odovzdávanie požiadaviek načítavaču 
informácií z displeja. Medzi jeho služby patrí napríklad nastavenie polohy a rozmeru čítaného okna 
na displeji. 

 Aplikácia pre nevidiacich môže byť klientom obidvoch týchto serverov. Môže preto nielen 
produkovať syntetickú reč, navigačné zvuky, tóny a prehrávať súbory WAV, ale môže ovplyvňovať aj 
spôsob čítania informácií z displeja. Aplikácia si sama nastavuje polohu a tvar čítaného okna, 
na základe čoho sa nevidiaci používateľ nemusí potýkať s množstvom irelevantných informácií. 

 V algoritme 7.1.1-1 je ukázaná schéma servera, ktorý sa dá naprogramovať takýmto 
jednoduchým spôsobom na základe programovej vrstvy z modulu SOCKET. 

Algoritmus 7.1.1-1 - Schéma algoritmu servera (svr.pp) 

   a) 3 -  7, Realizácia servera 
   b) 8 - 10, Štartovanie servera 
 

 1 Program svr; 
 
 2 uses Socket; 
 
 3 procedure server(var command:string); 
             {Realizuje algoritmus servera} 
 4 begin 
 5    ...; {Kód algoritmu servera, vstupom je reťazec command, 
           výstup sa uloží opäť do reťazca command} 
 6    command:='Dáta zo servera' 
 7 end; 
 
 8 begin 
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 9    startserver(50000,@server,tgobsvr) 
         {Štart funkcie servera} 
10 end. 

 
 Procedúra server na riadku tri je volaná softvérovou vrstvou SOCKET vždy vtedy, keď má 

server k dispozícii sieťové dáta na spracovanie. Zo softvérovej vrstvy SOCKET sú dáta odovzdávané 
procedúre server v reťazci command. Po ich spracovaní odovzdáva server nové dáta softvérovej vrstve 
SOCKET tiež pomocou reťazca command. 

 Modul SOCKET je možné použiť všeobecne na naprogramovanie akéhokoľvek sieťového 
servera pod OS LINUX.  

7.1.2 Klient 

 Všetky aplikácie systému ROWS sú klientami servera GOBSVR a niekedy aj servera 
GOBTLK. V algoritme 7.1.2-1 je ukázaná schéma sieťového klienta. Jednoduchosť algoritmu je daná 
opäť softvérovou vrstvou SOCKET. 

Algoritmus 7.1.2-1 - Schéma algoritmu klienta (cli.pp) 

   a) 4 -  5, Štartovanie klienta 
   b) 6 -  8, Realizácia klienta 
   c) 9 - 10, Ukončenie klienta 
 

 1 Program cli; 
 
 2 uses Socket; 
 
 3 Var Buffer:string; {Pomocný reťazec} 
 
 4 begin 
 5    startclient(50000,tgobsvr); 
         {Štart klienta} 
 6    buffer:='Ahoj - správa od klienta'; {Správa pre server} 
 7    xchgclient(buffer,tgobsvr); {Výmena dát server - klient} 
 8    writeln(buffer); {Dáta zo servera} 
 9    stopclient(tgobsvr) {Ukončenie klienta} 
10 end. 

 
 V rámci jednej výmeny dát klient - server alebo server - klient sa odovzdá maximálne 225 

znakov v odosielanom alebo príjmanom reťazci. V prípade potreby transportu väčšieho rozsahu dát je 
potrebné opakovať elementárnu operáciu transportu niekoľkokrát za sebou. 

 V algoritme 7.1.2-2 je ukázaný sieťový protokol transportu väčšieho rozsahu dát do reťazca 
končiaceho znakom nula. 

Algoritmus 7.1.2-2 - Odovzdávanie väčšieho rozsahu dát (gobcli.pp) 

   a)  8 - 13, Test prítomnosti servra a rozsahu dát 
   b) 14 - 16, Príprava dát podľa sieťového protokolu 
   c) 17 - 21, Zaslanie požiadavku serveru 
   d) 22 - 48, Prijímanie väčšieho rozsahu dát 
 

 1 function gobgrm(s:string;      {Veta alebo slovo v 
                                  slovenskom jazyku} 
 2                 mode:word;     {Typ transkripcie} 
 3                 t:grmtype      {gramm: 
                                      Veta na fonetický tvar 
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                                   talkbricks: 
                                      Fonetický tvar na 
                                      identifikátory jazyka 
                                      TALKBRICKS 
                                   grambricks: 
                                      Veta na postupnosť 
                                      identifikátorov v jazyku 
                                      TALKBRICKS} 
 4                    ):pcharptr; {Fonetické a gramatické 
                                  transkripcie, môže to byť 
                                  dlhší reťazec, aj 
                                  niekoľko kB.} 
 5 var v,w:string; {Pomocné reťazce} 
 6     i,j:dword; {Premenné použité na prevod postupnosti 
                  krátkych reťazcov na jeden dlhý} 
 7     p:pcharptr; {Ukazovateľ na dlhý reťazec} 
 8 begin 
 9    if gobon then 
         {Server GOBLIN je nainštalovaný v pamäti} 
10    begin 
11       if length(s)>225 then gobgrm:=nil 
            {Maximálna dĺžka vety je 225 znakov} 
12       else 
13       begin 
14          str(mode,v); {Parameter mode sa prevádza na 
                         reťazec znakov} 
15          str(dword(t),w); {Parameter t sa prevádza na 
                             reťazec znakov} 
16          w:='gobgrm5('+chr(1)+s+chr(1)+v+','+w+');'; 
               {Do reťazca w bola priradená postupnosť znakov, 
               ktorá špecifikuje volanú funkciu, pričom 
               rešpektuje sieťový komunikačný protokol volaní 
               funkcií.} 
17          startclient(cliport,tgobsvr); {Aktivácia klienta} 
18          xchgclient(w,tgobsvr); {Výmena dát server - klient} 
19          if w='nil' then gobgrm:=nil 
               {Došlo k chybe, transkripcia nebola vykonaná.} 
20          else 
21          begin 
22             w:='read'; 
                  {Kľúčové slovo sieťového protokolu, 
                  požiadavka na načítanie časti výstupného 
                  reťazca požadovanej transkripcie.} 
23             xchgclient(w,tgobsvr); {Výmena dát 
                                      server - klient} 
24             if w<>'' then 
                  {Výstup transkripcie je neprázdny reťazec} 
25             begin 
26                new(p); {Vytvára sa miesto v pamäti} 
27                j:=0; {Reťazec v pamäti sa indexuje od nuly} 
28                repeat {Kopírovanie údajov zo servera do 
                         dlhého reťazca} 
29                   i:=1; {Reťazec zo servera sa indexuje od 
                           jednej} 
30                   while i<=length(w) do 
                        {Kopírovanie jedného malého reťazca do 
                        veľkého reťazca} 
31                   begin 
32                      p^[j]:=w[i]; 
33                      inc(i); 
34                      inc(j) 



132 
 

35                   end; 
36                   w:='read'; 
                        {Kľúčové slovo sieťového protokolu, 
                        požiadavka na načítanie časti výstupného 
                        reťazca požadovanej transkripcie.} 
37                   xchgclient(w,tgobsvr) {Výmena dát 
                                           server - klient} 
38                until w=''; 
39                p^[j]:=chr(0); 
                     {Veľký reťazec musí byť ukončený nulou} 
40                gobgrm:=p {Klient prijal zo servera požadovanú 
                            transkripciu} 
41             end 
42             else gobgrm:=nil 
                  {Požadovaná transkripcia je prázdny reťazec} 
43          end; 
44          stopclient(tgobsvr) {Prenos server - klient je 
                                ukončený} 
45       end 
46    end 
47    else gobgrm:=nil 
         {Výstup transkripcie je prázdny, lebo server nebol 
         nainštalovaný} 
48 end;  

7.1.3 Konfiguračný súbor CONFIG.HPC 

 
 Súčasťou ROWS je konfiguračný súbor config.hpc, ktorý sa nachádza v adresári ~/rows/dat. 

V tomto súbore je definované číslo portu, ktorý pri sieťovej komunikácii používa server GOBSVR. 
Ak je číslo portu servera GOBSVR = N, číslo portu servera GOBTLK je N+10. V definícii 7.1.3-1 je 
uvedený obsah celého súboru config.hpc. 

Definícia 7.1.3-1 - Konfigurácia ROWS (config.hpc) 

1 djhp.hpf                        {Font pre tlačiareň PCL5} 
 2 macros.hpd                      {Súbor s makrami pre tlač} 
 3 /home/milan/rows                {Systémový adresár ROWS} 
 4 /home/milan/rows/doc            {Adresár s dokumentami} 
 5 SOUND=ON                        {Orientačné zvuky pre tlač} 
 6 06                              {Číslo tlačovej úlohy} 
 7 lpr64t                          {Názov tmp súboru pre tlač} 
 8 /usr/local/lib/fpc/2.4.0/ppcx64 {Cesta ku kompilátoru FPC} 
 9 snd,dan,jan                     {Hlasové dáta} 
10 goblin=on                       {Syntetizér GOBLIN} 
11 gobsvr=installed                {Server GOBLIN} 
12 gobsvrport=50700                {Port servera GOBLIN} 
13 oneframe=on                     {Jeden typ rámikov} 

 
 Ak server GOBSVR nie je nainštalovaný, na riadku 11 je za rovnítkom uvedená hodnota 

uninstall. 
 Na desiatom riadku je definovaný vypínač on/off, ktorý buď zapína syntetizér a navigačné 

zvuky, alebo syntetizér vypne a navigačné zvuky nahradí reproduktorom na matičnej doske počítača. 
Pomocou desiateho riadka sa teda zapína alebo vypína použitie PCM zvukového zariadenia. 

 Na dvanástom riadku je definované číslo portu pre server GOBSVR.  
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7.2 Programové rozhranie GOBLIN 

 Všetky funkcie syntetizéra GOBLIN sú sprostredkované cez programové rozhranie modulu 
GOBLIN alebo cez jeho sieťovú verziu GOBCLI. Časť programového rozhrania obidvoch týchto 
modulov je identická, preto je možná ich priama zámena v programových kódoch: 

 
 - uses goblin; inicializuje všetky jadrá syntetizéra, 
 - uses gobcli; používa server GOBSVR. 
 
 Typy a konštanty sú v obidvoch prípadoch definované v module GOBCLITYPES, ktorý je 

naprogramovaný v súbore gobclitypes.pp.  

7.2.1 Volania služieb syntézy 

 Na volanie služieb syntézy ľudskej reči, navigačných zvukov a tónov a prehrávania súborov 
WAV sa používa identifikátor GOBSPK. Tento identifikátor je v definícii rozhrania preťažený, preto je 
možné volať ho s rôznym počtom a rôznymi typmi parametrov. V definícii 7.2.1-1 sú uvedené všetky 
hlavičky funkcií a procedúr, pomocou ktorých sa realizuje syntéza GOBLIN. 

Definícia 7.2.1-1 - Služby syntetizéra (goblin.pp, gobcli.pp) 

 1 function gobspk(z:dword;      {Index navigačného zvuku} 
 2                 t:runsnd      {Spôsob generovania zvuku} 
 3                    ):boolean; {úspech = TRUE} 
 
 4 function gobspk(s:string;     {Reťazec s číslom pre 
                                 vyhlasovací systém alebo 
                                 definícia melódie} 
 5                 t:runsnd      {Spôsob vyhlasovania čísla 
                                 alebo prehrávania melódie} 
 6                    ):boolean; {úspech = TRUE} 
 
 7 function gobspk(frq,          {Frekvencia tónu} 
 8                 msc:dword;    {Dĺžka trvania tónu} 
 9                 t:runsnd      {Spôsob generovania tónu} 
10                    ):boolean; {úspech = TRUE} 
 
11 function gobspk(s:string;     {Veta alebo slovo v slovenskom 
                                 jazyku, kódovanie UTF8} 
12                 mode:word;    {Mód rozprávania} 
13                 t:runsnd      {Spôsob generovania reči} 
14                    ):boolean; {úspech = TRUE} 
 
15 function gobspk(s:string;     {Cesta k WAV súboru} 
16                 bg,           {Počiatočný index} 
17                 ed:dword;     {Konečný index} 
18                 mode:msmod;   {Mono / stereo} 
19                 t:runsnd      {Spôsob prehrávania WAV 
                                 súboru} 
20                    ):boolean; {Úspech = TRUE} 
 
21 procedure gobspk(t:rychlost); {Rýchlosť a výška hlasu} 
 
22 procedure gobspk(z:dword;     {Index navigačného zvuku} 
23                  t:rychlost); {výška a hlasitosť zvuku}  
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7.2.2 Volania služieb gramatiky 

 Všetky gramatické transkripcie, transkripcie slov v jazyku TALKBRICKS na indexy 
v databáze a voľby gramatík sa vykonávajú pomocou identifikátora GOBGRM. Tento identifikátor je 
v definícii rozhrania syntetizéra preťažený podobne ako aj identifikátor GOBSPK. 

 V programových kódoch je takto väčšina volaní syntetizéra GOBLIN ľahko rozlíšiteľná 
pomocou dvoch identifikátorov GOBSPK a GOBGRM. 

Definícia 7.2.2-1 - Gramatické služby (goblin.pp, gobcli.pp) 

 1 function gobgrm(vzr:dword;   {Index hlasovej vzorky 
                                v databáze} 
 2                 t:grmtype    {Opis alebo identifikátor} 
 3                    ):string; {K indexu do databázy priradí 
                                opis alebo identifikátor 
                                hlasovej vzorky v jazyku 
                                TALKBRICKS} 
 
 4 function gobgrm(vzr,         {Index hlasovej vzorky 
                                v databáze} 
 5                 ind:dword;   {Index stavebného kameňa 
                                v rámci jednej hlasovej vzorky} 
 6                 t:grmtype    {Opis alebo identifikátor} 
 7                    ):string; {K indexom do databázy a do 
                                hlasovej vzorky priradí jeho 
                                opis alebo identifikátor v 
                                jazyku TALKBRICKS} 
 
 8 function gobgrm(s:string;       {Identifikátor hlasovej vzorky 
                                   v jazyku TALKBRICKS} 
 9                   var vzr:dword {Index v databáze} 
10                      ):boolean; {Identifikátor hlasovej 
                                   vzorky v jazyku TALKBRICKS 
                                   prevedie na index do databázy 
                                   vzoriek. 
                                   Úspech = TRUE} 
 
11 function gobgrm(s:string;     {Identifikátor stavebného kameňa 
                                 v jazyku TALKBRICKS} 
12                 var vzr,      {Index hlasovej vzorky v 
                                 databáze} 
13                 ind:dword     {Index stavebného kameňa 
                                 v rámci jednej hlasovej 
                                 vzorky} 
14                    ):boolean; {Identifikátor stavebného 
                                 kameňa reči v jazyku 
                                 TALKBRICKS prevedie na index 
                                 do databázy a index do 
                                 hlasovej vzorky} 
 
15 function gobgrm(s:string;      {Veta alebo slovo v 
                                  slovenskom jazyku} 
16                 mode:word;     {Typ transkripcie} 
17                 t:grmtype      {gramm: 
                                      Veta na fonetický tvar 
                                   talkbricks: 
                                      Fonetický tvar na 
                                      identifikátory jazyka 
                                      TALKBRICKS 
                                   grambricks: 
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                                      Veta na postupnosť 
                                      identifikátorov v jazyku 
                                      TALKBRICKS} 
18                    ):pcharptr; {Fonetické a gramatické 
                                  transkripcie} 
 
19 function gobgrm:boolean;       {Nahrá gramatické pravidlá 
                                  z disku z textového súboru 
                                  goblin.dat} 
 
20 function gobgrm(s:string;     {Názov súboru} 
21                 t:grmtype     {newgrmname: 
                                     Nové meno gramatických 
                                     pravidiel} 
22                    ):boolean; {Striedanie gramatík, 
                                 výslovností a hlasov}  

7.2.3 Volania podporných služieb 

 Podporné funkcie syntézy, ako napríklad nastavovanie hlasitostí, sa volajú pomocou menežéra 
s identifikátorom GOBMGR. 

 Ďalšie podporné funkcie sú veľmi špeciálne, a preto je ich použitie zriedkavé. Častejšie sú 
používané vo vývojovom softvéri, ktorý je opísaný v ôsmej kapitole. 

Definícia 7.2.3-1 - Podporné služby (goblin.pp, gobcli.pp) 

1 function gobmgr(t:mgrtyp):boolean; {Goblin menežér 
                                      pcmeof: 
                                         Koniec prehrávania pcm 
                                      gobload, gobsave: 
                                         Nahrá, uloží hlavný 
                                         index 
   Nastavenie hlasitostí: 
      tóny - 
         tonlfup,tonlfdn,tonrgup,tonrgdn,tonbtup,tonbtdn 
      navigačné zvuky - 
         navlfup,navlfdn,navrgup,navrgdn,navbtup,navbtdn 
      súbory WAV - 
         wavlfup,wavlfdn,wavrgup,wavrgdn,wavbtup,wavbtdn 
      syntéza fonémov - 
         phnlfup,phnlfdn,phnrgup,phnrgdn,phnbtup,phnbtdn 
      nehomogénna syntéza - 
         nhmlfup,nhmlfdn,nhmrgup,nhmrgdn,nhmbtup,nhmbtdn 
      celková softvérová - 
         goblfup,goblfdn,gobrgup,gobrgdn,gobbtup,gobbtdn 
      celková hardvérová - 
         maslfup,maslfdn,masrgup,masrgdn,masbtup,masbtdn 
      hardvérové basy - 
         baslfup,baslfdn,basrgup,basrgdn,basbtup,basbtdn 
      hardvérové výšky - 
         trblfup,trblfdn,trbrgup,trbrgdn,trbbtup,trbbtdn 
      linka - 
         linlfup,linlfdn,linrgup,linrgdn,linbtup,linbtdn 
      mikrofón - 
         miclfup,miclfdn,micrgup,micrgdn,micbtup,micbtdn} 
 
 2 function gobmgr(t:mgrtyp;vol:word):boolean; {Goblin menežér 
   Priame nastavovanie hlasitostí: 
      tóny                          - tonlfst,tonrgst,tonbtst 
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      navigačné zvuky               - navlfst,navrgst,navbtst 
      súbory WAV                    - wavlfst,wavrgst,wavbtst 
      hlasitosť fonémov             - phnlfst,phnrgst,phnbtst 
      nehomogénna hlasitosť         - nhmlfst,nhmrgst,nhmbtst 
      celková softvérová            - goblfst,gobrgst,gobbtst 
      celková hardvérová            - maslfst,masrgst,masbtst 
      hardvérové basy               - baslfst,basrgst,basbtst 
      hardvérové výšky              - trblfst,trbrgst,trbbtst 
      linka                         - linlfst,linrgst,linbtst 
      mikrofón                      - miclfst,micrgst,micbtst} 
 
 3 function gobmgr(s:string;     {Stavebný kameň reči v jazyku 
                                 TALKBRICKS} 
 4                 t:mgrtyp      {Smer a typ posunu, ľavá alebo 
                                 pravá hranica kameňa} 
 5                    ):boolean; {Posun hraníc stavebného 
                                 kameňa reči} 
 
 6 function gobmgr(var sc1ed,    {Počet navigačných zvukov prvej 
                                 sekcie databázy zvukov} 
 7                 sc2ed,        {Počet navigačných zvukov 
                                 druhej sekcie databázy zvukov} 
 8                 sc3ed:dword;  {Počet navigačných zvukov 
                                 tretej sekcie databázy zvukov} 
 9                 t:mgrtyp      {geted1ed2ed3: 
                                     Zaplnenosť sekcií databázy 
                                     navigačných zvukov} 
10                    ):boolean; {Úspech = TRUE} 
 
11 function gobmgr(vzr,          {Index hlasovej vzorky 
                                 v databáze} 
12                 ind:dword;    {Index stavebného kameňa 
                                 v rámci jednej vzorky} 
13                 t:mgrtyp      {Typ a smer posunu, ľavá alebo 
                                 pravá hranica stavebného 
                                 kameňa} 
14                    ):boolean; {Posun hraníc stavebných 
                                 kameňov reči 
                                 Úspech = TRUE 
 
            Typy posunov: PerLfUp ... BlcRgDn 
                          Per - posun periódy 
                          Blc - posun o konštantný blok 
                          Lf  - ľavá hranica 
                          Rg  - pravá hranica 
                          bt  - obidve hranice 
                          Up  - posun nahor 
                          Dn  - posun nadol} 
 
15 function gobmgr(t:mgriotyp  {pcmintensity: 
                                   Intenzitná postupnosť 
                                   prehrávaných mikrosegmentov 
                                pcmpeac: 
                                   Postupnosť maxím 
                                   prehrávaných mikrosegmentov 
                                pcmindex: 
                                   Vráti aktuálne prehrávaný 
                                   index vo WAV súbore 
                                getsection: 
                                   Vráti index aktívnej sekcie 
                                getindex: 
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                                   Vráti aktuálny index do 
                                   súboru vzoriek 
                                getvzrk: 
                                   Vráti aktuálny index vzorky 
                                   pre danú sekciu} 
16                    ):dword; {Návratová hodnota} 
 
17 procedure gobmgr(id:dword;    {Index} 
18                  t:mgriotyp); {setsection: 
                                     Nastaví aktuálny index 
                                     sekcie 
                                  setindex: 
                                     Nastaví aktuálny index do 
                                     súboru vzoriek 
                                  setvzrk: 
                                     Nastaví aktuálny index 
                                     vzorky pre danú sekciu} 
 
19 function gobmgr(t:mgriotyp; {pcmspace: Nájde ff/rew medzeru} 
20                 id,         {Hľadá sa od aktuálneho indexu} 
21                 rng:dword;  {Veľkosť hľadanej medzery} 
22                 ff:boolean  {ff = TRUE hľadá sa dopredu} 
23                    ):dword; {Nájdený index} 
 
24 procedure gobstp; {Ukončí syntézu, zvuky alebo prehrávanie} 
 
25 function gobgo:sndgobtyp; {Test, aký typ zvukov sa práve 
                             prehráva} 
 
26 function gobok:boolean; {Je hlavný index pripravený na 
                           syntézu Goblin?} 
 
27 function gobwav(s:string      {Názov súboru WAV so vzorkami 
                                 hlasu} 
28                    ):boolean; {Nastaví aktuálny index na 
                                 hlasové vzorky s 
                                 Úspech = TRUE} 
 
29 function gobfnt(s:string      {Názov fontu s hlasovými 
                                 vzorkami} 
30                    ):boolean; {Nastaví aktuálny index na font S 
                                 Úspech = TRUE} 
 
31 function frgrng(vzr,          {Index hlasovej vzorky 
                                 v databáze} 
32                 ind:dword;    {Index stavebného kameňa reči 
                                 v rámci jednej hlasovej 
                                 vzorky} 
33                 var l,        {Index ľavej hranice 
                                 stavebného kameňa reči 
                                 v databáze} 
34                 p:dword       {Index pravej hranice 
                                 stavebného kameňa reči 
                                 v databáze} 
35                    ):boolean; {Úspech = TRUE} 
 
36 procedure frghlt(vzr,         {Index hlasovej vzorky 
                                 v databáze} 
37                  ind:dword;   {Index stavebného kameňa reči 
                                 v rámci jednej vzorky} 
38                  var lh,ph,   {Počiatočná a konečná 
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                                 hlasitosť stavebného kameňa 
                                 reči} 
39                  ll,pl,       {Počiatočná a konečná 
                                 poloha krivky stavebného 
                                 kameňa reči} 
40                  lt,pt:byte); {Počiatočná a konečná 
                                 výška tónu stavebného 
                                 kameňa reči} 
 
41 function inigoblin:boolean; {Počiatočná inicializácia} 
 
42 procedure stpgoblin; {Ukončenie} 
 
43 procedure gobsvrquit; {Odinštalovanie servera} 
 
44 function gobhwwait:boolean; {Ak sa vyprázdni vyrovnávacia 
                               pamäť vo zvukovom zariadení, 
                               funkcia vráti TRUE} 
 
45 procedure tlkwrite(x,y,          {Ľavý horný roh čítaného 
                                    okna} 
46                    lx,ly:dword); {Šírka a výška čítaného 
                                    okna 
             Ak je nainštalovaný server GOBTLK, procedúra 
             nastaví polohu a tvar čítaného okna} 
 
47 procedure tlkread(var x,y,      {Ľavý horný roh čítaného 
                                   okna} 
48                   lx,ly:dword); {Šírka a výška čítaného 
                                   okna 
             Ak je nainštalovaný server GOBTLK, procedúra vráti 
             polohu a tvar čítaného okna} 
 
49 function tlkinstalled(s:string      {'test': 
                                           Test, či je server 
                                           GOBTLK nainštalovaný 
                                        'install': 
                                           Zápis do 
                                           pamäte, že je GOBTLK 
                                           nainštalovaný 
                                        'uninstall': 
                                           Zápis do 
                                           pamäte, že je GOBTLK 
                                           odinštalovaný} 
50                          ):boolean; {Test prítomnosti servera 
                                       GOBTLK} 
 
51 procedure tlkquit; {Ukončí prácu servera GOBTLK}  

7.3 Sieťový protokol GOBLIN 

 Pri návrhu sieťového protokolu GOBSVR bol položený dôraz na to, aby reťazce znakov 
čo najviac korešpondovali so zápisom definícií služieb v programovom rozhraní gobcli.pp. Návrh 
sieťového protokolu [20,21,22] sa pritom drží nasledovných pravidiel: 

 
 a) volanie služby sa začína jej identifikátorom, 
 b) preťažený identifikátor je ukončený určujúcim číslom, 
 c) parametre sú v zátvorkách a na konci je bodkočiarka, 
 d) všetky parametre okrem reťazca sú reprezentované číslom, 



139 
 

 e) reťazec je uzatvorený znakmi s číselnou hodnotou jedna, 
 f) parametre sú oddelené čiarkami, 
 g) boolovské návratové hodnoty sú reťazce true a false, 
 h) číselné návratové hodnoty sú postupnosťou čísel, 
 i) načítanie dlhých reťazcov je vyžiadané volaním read, 
 j) quit ukončí prácu servera. 
 
 V algoritme 7.1.2-2 je na riadku 16 generované sieťové volanie: 
 
 gobgrm5( #1S#1 číslo1,číslo2); 
 
 Toto sieťové volanie reprezentuje v programovom rozhraní gobcli.pp funkciu z definície 7.2.2-

1, riadky 15-18: 
 
 function gobgrm(s:string;mode:word;t:grmtype):pcharptr; 
 
 Výraz #1S#1 pritom reprezentuje hodnotu reťazca S. Číslo1 reprezentuje parameter mode, 

číslo2 reprezentuje parameter T. 
 
 Sieťový protokol rýchleho odovzdávania údajov GOBTLK obsahuje tri riadiace inštrukcie: 
 
 a) tlkread, 
 b) tlkwrite, 
 c) tlkquit. 
 
 Pomocou inštrukcie tlkread načítavač informácií z displeja prečíta zo servera GOBTLK štyri 

čísla: 
 
 1. súradnica X ľavého horného rohu čítaného okna, 
 2. súradnica Y ľavého horného rohu čítaného okna, 
 3. šírka čítaného okna, 
 4. výška čítaného okna. 
 
 Pomocou inštrukcie tlkwrite nastaví klient v serveri GOBTLK polohu a tvar čítaného okna. 
 Inštrukcia tlkquit ukončí prácu servera GOBTLK. 
 
 Pri sieťovej komunikácii môžu nastať prípady, že v jednom reťazci budú inštrukcie viacerých 

volaní jedného klienta alebo inštrukcie volaní viacerých klientov. Jednotlivé volania sú preto 
oddeľované znakom LF a ukladajú sa do vyrovnávacej pamäte. Túto funkciu realizuje softvérová vrstva 
SOCKET, ktorá je ukázaná v algoritme 7.3-1. 

Algoritmus 7.3-1 - Implementačná časť modulu so softvérovou vrstvou SOCKET (socket.pp) 

    a)  20 - 125, Štart servera 
    b)            Ukončenie servera pomocou sieťového príkazu 
    c) 126 - 144, štart klienta 
    d) 145 - 154, Ukončenie klienta 
    e) 155 - 192, Výmena dát klient-server a server-klient 
 

  1 type typsvr=record {Prístupové dáta k sieťovému socketu} 
  2                rdbufcli, {Vyrovnávacia pamäť reťazcov 
                             prijímaných klientom} 
  3                rdbufsvr, {Vyrovnávacia pamäť reťazcov 
                             prijímaných serverom} 
  4                FromName  {Pomocný reťazec} 
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  5                   :string; 
  6                cli,Svr   {Prístup na server a klient} 
  7                   :Longint; 
  8                sin,sout, {Vstup a výstup servera} 
  9                cin,cout  {Vstup a výstup klienta} 
 10                   :file; 
 11                saddr,    {Adresa inštancie servera} 
 12                cAddr     {Adresa inštancie klienta} 
 13                   :TInetSockAddr; 
 14                closeds,  {Pomocné premenné} 
 15                closedc 
 16                   :boolean 
 17             end; 
 
 18      tsa=array[tpsvcl] of typsvr; 
                {Pole prístupových dát k sieťovým socketom} 
 
 19 var ts:tsa; {Premenná poľa prístupových dát k socketom} 
 
 20 procedure startserver(port:dword;   {Číslo portu 
                                        vytváraného servera} 
 21                       work:tserver; {Ukazovateľ na 
                                        procedúru, ktorá bude 
                                        realizovať algoritmus 
                                        servera} 
 22                       tsc:tpsvcl);  {Vytvára sa server 
 23 Var buffer:string; {Pomocný reťazec} 
 24 begin 
 25    iniserver(port,tsc); {Inicializácia servera} 
 26    repeat 
 27       rstserver(tsc); {Reset servera} 
 28       repeat 
 29          rdsvr(buffer,tsc); {Čítanie sieťových dát} 
 30          if buffer<>'' then 
                {Server prijal vstup} 
 31          begin 
 32             work(buffer); {Volanie procedúry, ktorá 
                              spracuje vstupné dáta a vytvori 
                              výstupné dáta - telo tejto 
                              procedúry sa používateľsky 
                              doprogramuje, viď algoritmus 
                              7.1.1-1} 
 33             wrsvr(buffer,tsc) {Dáta pre klienta} 
 34          end 
 35       until (buffer='') or (buffer='quit'); 
             {Koniec ak sa vyžaduje reset, alebo ak bol server 
             ukončený} 
 36    until buffer='quit'; 
          {Server ukončený} 
 37    stpserver(tsc) {Ukončí prácu servera} 
 38 end; 
 
 39 procedure iniserver(port:dword;  {Používaný port} 
 40                     tsc:tpsvcl); {Typ servera} 
 41 var truevalue:integer; {Pomocná premenná} 
 42 begin 
 43    ts[tsc].rdbufsvr:=''; {Inicializácia vyrovnávacej 
                             pamäte reťazcov} 
 44    ts[tsc].Svr:=fpSocket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 
          {Požiadavka na vytvorenie socketu} 
 45    if ts[tsc].svr=-1 then 
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          {Chyba pri vytváraní socketu} 
 46       Perror('Server socket error '); 
             {Chybové hlásenie} 
 47    TrueValue:=1; 
          {Bude sa nastavovať typ socketu} 
 48    fpSetSockOpt(ts[tsc].svr, 
 49                 SOL_SOCKET, 
 50                 SO_REUSEADDR, 
 51                 @TrueValue, 
 52                 SizeOf(TrueValue)); 
          {Vytvára sa INET server} 
 53    ts[tsc].SAddr.sin_family:=AF_INET; 
          {Špecifikuje sa číslo portu} 
 54    ts[tsc].SAddr.sin_port:=htons(port); 
          {Vytvára sa server, nie klient} 
 55    ts[tsc].SAddr.sin_addr.s_addr:=0; 
 56    if fpBind(ts[tsc].Svr, 
 57              @ts[tsc].SAddr, 
 58              sizeof(ts[tsc].saddr))=-1 
 59    then 
          {Nebola vytvorená väzba na inštanciu v OS} 
 60       PError('Server bind error '); 
             {Chybové hlásenie} 
 61    if fpListen(ts[tsc].Svr,fqueuesize)=-1 then 
          {Server nebol aktivovaný s danou veľkosťou 
          vyrovnávacej pamäte} 
 62       PError('Server listen error '); 
             {Chybové hlásenie} 
 63    ts[tsc].closeds:=true {Inicializácia pomocnej premennej} 
 64 end; 
 
 65 procedure perror(const S:string); {Chybové hlásenia} 
 66 begin 
 67    writeln(S,SocketError,': ',strerror(socketerror)); 
 68    halt(100) {Ukončenie programu} 
 69 end; 
 
 70 procedure rstserver(tsc:tpsvcl); {Reset servera} 
 71 begin 
 72    if not ts[tsc].closeds then 
 73    begin 
 74       close(ts[tsc].sout); 
 75       close(ts[tsc].sin) 
 76    end; 
 77    if not Accept(ts[tsc].Svr, 
 78                  ts[tsc].FromName, 
 79                  ts[tsc].Sin, 
 80                  ts[tsc].Sout) 
 81    then 
          {Nerozbehla sa akceptácia vstupných reťazcov} 
 82       PError('Server accept error '+ts[tsc].fromname+' '); 
             {Chybové hlásenie} 
 83    ts[tsc].closeds:=false {Inicializácia pomocnej 
                              premennej} 
 84 end; 
 
 85 procedure stpserver(tsc:tpsvcl); {Ukončenie práce servera} 
 86 begin 
 87    if not ts[tsc].closeds then 
 88    begin 
 89       close(ts[tsc].sin); 
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 90       close(ts[tsc].sout); 
 91       ts[tsc].closeds:=true 
 92    end 
 93 end; 
 
 94 procedure wrsvr(s:string;    {Odosielaný reťazec} 
 95                 tsc:tpsvcl); {Typ servera} 
 96 var i:longint; {Pomocná premenná} 
 97 begin 
 98    s:=s+#10; {Pridáva sa znak LF} 
 99    blockWrite(ts[tsc].Sout,s[1],byte(s[0]),i) 
100 end; 
 
101 procedure rdsvr(var s:string; {Prijímaný reťazec} 
102                 tsc:tpsvcl);  {Typ servera} 
              {Procedúra realizuje načítavanie reťazcov na 
              nižšej úrovni, kde sú reťazce oddelené znakom LF. 
              Odovzdávaný reťazec je však už bez znaku LF, 
              väčší počet prijatých reťazcov sa ukladá do 
              vyrovnávacej pamäte.} 
103 var i:longint; {Pomocná premenná} 
104 begin 
105    if ts[tsc].rdbufsvr='' then 
          {Vyrovnávacia pamäť je prázdna} 
106    begin 
107       blockRead(ts[tsc].Sin,ts[tsc].rdbufsvr[1],255,i); 
             {Prijaté reťazce sú uložené do vyrovnávacej 
             pamäte} 
108       setlength(ts[tsc].rdbufsvr,i) 
             {Nastavenie indexu zaplnenia vyrovnávacej pamäte} 
109    end; 
110    s:=''; {Inicializácia návratovej hodnoty} 
111    i:=1; 
112    while (i<=length(ts[tsc].rdbufsvr)) and 
113          (ts[tsc].rdbufsvr[i]<>chr(10)) 
114    do 
          {Načítavanie až po znak LF alebo koniec} 
115    begin 
116       s:=s+ts[tsc].rdbufsvr[i]; 
117       inc(i) 
118    end; 
119    inc(i); {Rušenie znaku LF} 
120    if i>length(ts[tsc].rdbufsvr) then ts[tsc].rdbufsvr:='' 
          {Inicializácia vyrovnávacej pamäte} 
121    else 
          {Odoberanie prečítaného reťazca z vyrovnávacej 
          pamäte} 
122       ts[tsc].rdbufsvr:=copy(ts[tsc].rdbufsvr, 
123                              i, 
124                              length(ts[tsc].rdbufsvr)-i+1) 
125 end; 
 
126 procedure startclient(port:dword;  {Číslo portu vytváraného 
                                       klienta} 
127                       tsc:tpsvcl); {Vytvára sa klient pre 
                                       server GOBLIN alebo pre 
                                       server GOBTLK} 
128 begin 
129    ts[tsc].rdbufcli:=''; {Inicializácia vyrovnávacej 
                             pamäte} 
130    ts[tsc].cli:=fpSocket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 
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          {Požiadavka na vytvorenie socketu} 
131    if ts[tsc].cli=-1 then 
          {Chyba pri vytváraní socketu} 
132       Perror('Client socket error '); 
             {Chybové hlásenie} 
          {Vytvára sa INET klient} 
133    ts[tsc].cAddr.sin_family:=AF_INET; 
          {Špecifikuje sa číslo portu} 
134    ts[tsc].cAddr.sin_port:=htons(port); 
          {localhost: 127.0.0.1} 
135    ts[tsc].cAddr.sin_addr.s_addr:= 
136       HostToNet((127 shl 24) or 1); 
137    if not Connect(ts[tsc].cli, 
138                   ts[tsc].cAddr, 
139                   ts[tsc].cin, 
140                   ts[tsc].cout) 
141    then 
          {Spojenie klient - server neprebehlo korektne} 
142       PError('Client connect error '); 
             {Chybové hlásenie} 
143    ts[tsc].closedc:=false {Inicializácia pomocnej 
                              premennej} 
144 end; 
 
145 procedure stopclient(tsc:tpsvcl); {Ukončí prácu klienta pre 
                                      server GOBLIN alebo 
                                      GOBTLK} 
146 begin 
147    if not ts[tsc].closedc then 
148    begin 
149       close(ts[tsc].cout); 
150       close(ts[tsc].cin); 
151       ts[tsc].closedc:=true 
152    end; 
153    sleep(10) 
154 end; 
 
155 procedure xchgclient(var s:string; {Obsah reťazca sa pošle 
                                       serveru a spätne sa do 
                                       reťazca príjme odpoveď 
                                       zo servera.} 
156                      tsc:tpsvcl);  {Komunikuje sa so 
                                       serverom GOBLIN alebo 
                                       GOBTLK} 
157 begin 
158    wrcli(s,tsc); {Dáta serveru} 
159    rdcli(s,tsc) {Dáta zo servera} 
160 end; 
 
161 procedure wrcli(s:string;    {Odosielaný reťazec} 
162                 tsc:tpsvcl); {Typ klienta} 
163 var i:longint; {Pomocná premenná} 
164 begin 
165    s:=s+#10; {Pridáva sa znak LF} 
166    blockWrite(ts[tsc].cout,s[1],byte(s[0]),i) 
167 end; 
 
168 procedure rdcli(var s:string; {Prijímaný reťazec} 
169                 tsc:tpsvcl);  {Typ klienta} 
              {Procedúra realizuje načítavanie reťazcov na 
              nižšej úrovni, kde sú reťazce oddelené znakom LF. 



144 
 

              Odovzdávaný reťazec je však už bez znaku LF, 
              väčší počet prijatých reťazcov sa ukladá do 
              vyrovnávacej pamäte.} 
170 var i:longint; {Pomocná premenná} 
171 begin 
172    if ts[tsc].rdbufcli='' then 
          {Vyrovnávacia pamäť je prázdna} 
173    begin 
174       blockRead(ts[tsc].cin,ts[tsc].rdbufcli[1],255,i); 
             {Prijaté reťazce sú uložené do vyrovnávacej 
             pamäte} 
175       setlength(ts[tsc].rdbufcli,i) 
             {Nastavenie indexu zaplnenia vyrovnávacej pamäte} 
176    end; 
177    s:=''; {Inicializácia návratovej hodnoty} 
178    i:=1; 
179    while (i<=length(ts[tsc].rdbufcli)) and 
180          (ts[tsc].rdbufcli[i]<>chr(10)) 
181    do 
          {Načítavanie až po znak LF alebo koniec} 
182    begin 
183       s:=s+ts[tsc].rdbufcli[i]; 
184       inc(i) 
185    end; 
186    inc(i); {Rušenie znaku LF} 
187    if i>length(ts[tsc].rdbufcli) then ts[tsc].rdbufcli:='' 
          {Inicializácia vyrovnávacej pamäte} 
188    else 
          {Odobratie reťazca z vyrovnávacej pamäte} 
189       ts[tsc].rdbufcli:=copy(ts[tsc].rdbufcli, 
190                              i, 
191                              length(ts[tsc].rdbufcli)-i+1) 
192 end;  

7.4 Konštanty a typy 

 Syntetizér GOBLIN umožňuje jednoduché generovanie navigačných zvukov pre nevidiacich, 
ktoré používateľa PC akusticky informujú o priebehu niektorých výpočtových operácií. Navigačné 
zvuky sú v systéme ROWS uložené v databáze zvukov a sprístupnené pomocou indexov. V súbore 
gobclitypes.pp sú preto zadefinované celočíselné konštanty, ktoré svojim názvom pripomínajú daný 
zvuk, pričom sú zároveň indexami do databázy zvukov. V definícii 7.4-1 sú ukázané názvy všetkých 
konštánt zvukov systému ROWS. 

Definícia 7.4-1 - Celočíselné konštanty navigačných zvukov (gobclitypes.pp) 

      n_max         n_zvon        n_pisk        n_dvere 
      n_kamera      n_klop        n_muchy       n_voda 
      n_chacha      n_nabi        n_strel       n_bziu 
      n_gjup        n_pipisk      n_taptap      n_sup 
      n_och         n_bum         n_clup        n_ach 
      n_dvrbum      n_fu          n_fufu        n_bim 
      n_brin        n_bribrin     n_smrk        n_cilin 
      n_hmhm        n_hm          n_zvoni       n_auto 
      n_bimtata     n_bimtabam    n_stuk        n_pim 
      n_brinta      n_hrom        n_ta          n_tilili 
      n_nic         n_tada        n_fiu         n_bzuiu 
      n_nula        n_jeden       n_jedna       n_jedno 
      n_dva         n_dve         n_tri         n_styri 
      n_pet         n_sest        n_sedem       n_osem 
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      n_devat       n_desat       n_jedenast    n_dvanast 
      n_trinast     n_strnast     n_petnast     n_sesnast 
      n_sedemnast   n_osemnast    n_devatnast   n_dvadsat 
      n_tridsat     n_styridsat   n_pedesiat    n_sesdesiat 
      n_sedemdesiat n_osemdesiat  n_devadesiat  n_sto 
      n_tisic       n_milion      n_miliony     n_milionov 
      n_miliarda    n_miliardy    n_miliard     n_bilion 
      n_biliony     n_bilionov    n_percento    n_percenta 
      n_percent     n_socko       n_smama       n_ludmilka 
      n_jurko       n_tjanka      n_tluba       n_maminka 
      n_ocko        n_neznama     n_cislo       n_bodka 
      n_vdnr        n_tnvdn       n_ppzd        n_ppzv 
      n_Ndpkz       n_bhshm       n_ppa         n_mcn 
      n_poj         n_pom         n_nnos        n_zs 
      n_vsmpze      n_zm          n_ztpm        n_ztzm 
      n_pripraveny  n_ukonceny    n_plus        n_minus 
      n_omu         n_komu        n_momu        n_mva 
      n_maa         n_va          n_aa          n_krat 
      n_kha         n_mfu         n_nfu         n_pfu 
      n_skrat       n_om200       n_kom2        n_kom20 
      n_kom200      n_mom2        n_mom20       n_mvj200 
      n_vj2         n_vj20        n_vj200       n_vj1000 
      n_maj2        n_maj200      n_aj20        n_mas2 
      n_mas200      n_as20        n_mvs200      n_vs2 
      n_vs20        n_vs200       n_vs750       n_kh20 
      n_kh200       n_mf20        n_nf200       n_pf2000 
      n_dmmok       n_dmmoff      n_zosil       n_outrng 
      n_ciarka      n_sto2        n_sto3        n_sto4 
      n_sto5        n_sto6        n_sto7        n_sto8 
      n_sto9        n_tisic2      n_tisic3      n_tisic4 
      n_tisic5      n_tisic6      n_tisic7      n_tisic8 
      n_tisic9      n_r1          n_r2          n_r3 
      n_z1          n_z2          n_z3          n_h1 
      n_h2          n_h3          n_s1          n_s2 
      n_s3          n_n1          n_n2          n_n3 
 

 Syntéza hlasu vyžaduje niekoľko parametrov, na základe ktorých sa produkuje požadovaná 
reč. Sú to parametre ako napríklad: 

 
 - bude sa hláskovať, 
 - bude sa rozprávať bez spodobovania spoluhlások, 
 - nebude sa zmäkčovať, 
 - ... 
 
 Na zadávanie takejto špecifikácie produkovanej reči má syntetizér GOBLIN parameter mode. 

Pre tento parameter je v súbore gobclitypes.pp preddefinovaných množstvo konštánt, ktoré sú 
v skutočnosti bitovými poliami špecifikujúcimi požadovanú produkciu reči. V definícii 7.4-2 sú 
ukázané niektoré z týchto bitových polí. 

Definícia 7.4-2 - Konštanty módov rozprávania (gobclitypes.pp) 

      ph_spels      = %0000001001; 
      ph_spell      = %0000001010; 
      ph_spelt      = %0000001011; 
      ph_voice      = %0000010000; 
      ph_______z    = %0000010001; 
      ph______s_    = %0000010010; 
      ph______sz    = %0000010011; 
      ph_____c__    = %0000010100; 
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      ph_____c_z    = %0000010101; 
      ph_____cs_    = %0000010110; 
      ph_____csz    = %0000010111; 
      ph____v___    = %0000011000; 
      ... 
      ph_a__vc_z    = %0010011101; 
      ph_a__vcs_    = %0010011110; 
      ph_talk       = %0010011111; 
      ph_a_i____    = %0010110000; 
      ph_a_i___z    = %0010110001; 
      ... 
      ph_amivcsz    = %0011111111; 
      ph_talkend    = %0100000000; 
 
      nh_fragment   = %0100000001; 
      nh_cfragment  = %1100000001; 
      nh_cspels     = %1100001001; 
      nh_cspell     = %1100001010; 
      nh_cspelt     = %1100001011; 
      nh_spels      = %0100001001; 
      nh_spell      = %0100001010; 
      nh_spelt      = %0100001011; 
      nh_voice      = %0100010000; 
      nh________z   = %0100010001; 
      nh_______s_   = %0100010010; 
      nh_______sz   = %0100010011; 
      nh______c__   = %0100010100; 
      nh______c_z   = %0100010101; 
      ... 
      nh__a__vc_z   = %0110011101; 
      nh__a__vcs_   = %0110011110; 
      nh_talk       = %0110011111; 
      nh__a_i____   = %0110110000; 
      nh__a_i___z   = %0110110001; 
      ... 
      nh_camivcs_   = %1111111110; 
      nh_camivcsz   = %1111111111; 
      nh_talkend    = %1100000000; 

 
 V deklarácii 7.4-3 sú uvedené hodnoty typov, ktoré sa používajú pri volaní služieb syntetizéra 

GOBLIN. 

Deklarácia 7.4-3 - Typy parametrov služieb rozhrania (gobclitypes.pp) 

     mgriotyp=(pcmintensity,pcmpeac,pcmindex,pcmspace, 
               getsection,setsection, 
               getindex,setindex, 
               getvzr,setvzr); 
 
     mgrtyp=(gobload,gobsave,geted1ed2ed3, 
             tonlfup,tonlfdn,tonrgup,tonrgdn,tonbtup,tonbtdn, 
             navlfup,navlfdn,navrgup,navrgdn,navbtup,navbtdn, 
             wavlfup,wavlfdn,wavrgup,wavrgdn,wavbtup,wavbtdn, 
             phnlfup,phnlfdn,phnrgup,phnrgdn,phnbtup,phnbtdn, 
             nhmlfup,nhmlfdn,nhmrgup,nhmrgdn,nhmbtup,nhmbtdn, 
             goblfup,goblfdn,gobrgup,gobrgdn,gobbtup,gobbtdn, 
             maslfup,maslfdn,masrgup,masrgdn,masbtup,masbtdn, 
             baslfup,baslfdn,basrgup,basrgdn,basbtup,basbtdn, 
             trblfup,trblfdn,trbrgup,trbrgdn,trbbtup,trbbtdn, 
             linlfup,linlfdn,linrgup,linrgdn,linbtup,linbtdn, 
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             miclfup,miclfdn,micrgup,micrgdn,micbtup,micbtdn, 
             tonlfst,tonrgst,tonbtst, 
             navlfst,navrgst,navbtst, 
             wavlfst,wavrgst,wavbtst, 
             phnlfst,phnrgst,phnbtst, 
             nhmlfst,nhmrgst,nhmbtst, 
             goblfst,gobrgst,gobbtst, 
             maslfst,masrgst,masbtst, 
             baslfst,basrgst,basbtst, 
             trblfst,trbrgst,trbbtst, 
             linlfst,linrgst,linbtst, 
             miclfst,micrgst,micbtst, 
             intlfup,intlfdn,intrgup,intrgdn,intbtup,intbtdn, 
             frqlfup,frqlfdn,frqrgup,frqrgdn,frqbtup,frqbtdn, 
             lamlfup,lamlfdn,lamrgup,lamrgdn,lambtup,lambtdn, 
             perlfup,perlfdn,perrgup,perrgdn,perbtup,perbtdn, 
             blclfup,blclfdn,blcrgup,blcrgdn,blcbtup,blcbtdn); 
 
     typzvukov=(nul,wav,fnt,all); 
 
     grmtype=(script,name,gramm,talkbricks,grambricks, 
              resetgrm,newgrmname); 
 
     rychlost=(ph_pomalsie,ph_rychlejsie,ph_vyssie,ph_nizsie, 
               ph_basup,ph_basdn,ph_medup, 
               ph_meddn,ph_trbup,ph_trbdn, 
               nh_pomalsie,nh_rychlejsie,nh_vyssie,nh_nizsie, 
               nh_basup,nh_basdn,nh_medup, 
               nh_meddn,nh_trbup,nh_trbdn, 
               nv_basup,nv_basdn,nv_medup, 
               nv_meddn,nv_trbup,nv_trbdn, 
               nv_volup,nv_voldn); 
 
     runsnd=(rswt,      {Reset zvukov a čakanie na ukončenie 
                        aktuálneho zvuku} 
             norswt,    {Čakanie na ukončenie všetkých zvukov} 
             rsnowt,    {Reset zvukov a štart aktuálneho na 
                        pozadí} 
             norsnowt); {Uloženie aktuálneho zvuku do radu na 
                        pozadí} 
 
     sndgobtyp=(stp,ton,zvk,wsn,phn,nhm); 
 
     msmod=(plymono,plystereo,recmono,recstereo); 
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8 Neurónová sieť s genetickým adaptačným mechanizmom OZIRIS 

 Matematické modelovanie neurónových sietí [4,5,6,9,10,11] sa stalo dobrým základom na ich 
využitie v oblasti informatiky [9,12,13]. 

 Systém ROWS obsahuje vývojové prostriedky na vytváranie programových modulov, ktorých 
jadrom sú neurónové siete. Takto navrhnuté programové moduly môžu riešiť problém bez toho, aby 
programátor rozumel podstate riešenej úlohy. Prvky neurónových sietí sa adaptujú - učia na základe 
tréningových vzorov. Učenie programových modulov s neurónovými sieťami je preto neoddeliteľnou 
súčasťou ich vývoja. 

 Pri syntéze ľudského hlasu je možné využiť programové moduly s prvkami neurónových sietí 
v oblasti matematickej lingvistiky, napríklad pri rozhodovaní o zmäkčení koncoviek NE, NI vzhľadom 
na kontext slovenskej vety. V tejto kapitole sú opísané: 

 
 - biologická neurónová sieť, 
 - modelovanie neurónovej siete v oblasti informatiky, 
 - klon genetického algoritmu OZIRIS, 
 - adaptačný mechanizmus siete s genetickým algoritmom, 
 - somatické adaptačné mechanizmy jednotlivých neurónov.  

 

 

Obrázok 8 - Neurónová bunka, obrázok získaný pomocou elektrónového mikroskopu (D – 
dendrit, P – dendrit - postsynaptická časť, S – soma, A - axon) [30] 

8.1 Biologická nervová sústava 

 Biologické informačné systémy sú v oblasti modelovania neurónových sietí najdôležitejším 
študijným materiálom. Kvalitná znalosť v tejto oblasti môže výrazne a pozitívne ovplyvniť návrh 
a využitie ich informačného modelu. Ukážeme si preto dôležité prvky v ich štruktúre a formu dát, ktorá 
sa v týchto systémoch nachádza [23,24].  
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8.1.1 Neurón 

 Dôležitou stavebnou jednotkou nervovej sústavy biologických organizmov je nervová bunka - 
neurón. Biologický neurón obsahuje [23,24,25,26,27]: 

 
 - somatickú časť, telo bunky, 
 - kratšie, vstupné, dostredivé výbežky - dendrity, 
 - jeden dlhší, výstupný, odstredivý výbežok - neurit, axón. 
 
 Neurón je schopný prijať pomocou dendritov paralelne viacero elektrických vzruchov, 

vyhodnotiť ich a pomocou axónu odoslať výstupný elektrický vzruch.  

8.1.2 Dôležité prvky nervovej sústavy 

 Nervové sústavy vyšších biologických organizmov obsahujú 25 dôležitých konštrukčných 
a funkčných prvkov [23,24,25,26,27]. 

 
 1. 
 Elektrické impulzy sa šíria na povrchu neurónu, cez dendrity a cez axón pomocou tzv. 

depolarizačných vĺn [24]. 
 
 2. 
 V jednej sieti existuje viac typov neurónov v morfologickom i funkčnom zmysle. 
 
 3. 
 Na jednom neuróne môžu byť dendrity rovnakého alebo rôzneho charakteru [25]: 
 
 a) excitačné dendrity, 
 b) inhibičné dendrity, 
 c) excitačné aj inhibičné dendrity. 
 
 4. 
 Depolarizačné prúdy - signály na vstupe neurónu sa sumarizujú. V prípade prekročenia 

prahovej hodnoty vyvolávajú impulz na axóne - na výstupe neurónu. 
 
 5. 
 Po vyvolaní depolarizácie - impulzu na axóne, neurón nie je okamžite v stave plnej 

dráždivosti. Do stavu plnej dráždivosti sa vracia približne 10 ms. 
 
 6. 
 Signál na axóne a dendritoch je prenášaný frekvenčnou moduláciou postupnosti impulzov 

v rozsahu 1-100 Hz. Vyššia frekvencia impulzov vyjadruje teda v danom časovom okamihu vyššiu 
hodnotu signálu. 

 
 7. 
 Rýchlosť šírenia sa depolarizačnej vlny - impulzu na axóne a dendritoch je približne 120 m/s. 
 
 8. 
 Axóny - výstupy neurónov a dendrity - vstupy neurónov sú poprepájané. Tieto prepojenia 

sa nazývajú synapsie. Biologické synapsie: 
 
 a) dendrit - dendrit, 
 b) axón - axón, 
 c) axón - dendrit. 
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 9. 
 Impulzy na vstupe synapsie vyvolávajú impulzy na výstupe synapsie, ide o tzv. postsynaptickú 

odozvu [24]. 
 
 10. 
 Synaptická priepustnosť je obojsmerná alebo jednosmerná. 
 
 11. 
 Synapsie sú adaptovateľné a neadaptovateľné. 
 
 12. 
 Adaptovateľné synapsie sú excitačné - signál zosiľujú alebo inhibičné - signál zoslabujú. 
 
 13. 
 Adaptovateľné synapsie sa na základe prenášania signálu do určitej miery pomaly otvárajú, 

v kľude sa do určitej miery pomaly zatvárajú - synaptická pamäť. 
 
 14. 
 Po dlhodobom opakovaní impulzov sa amplitúda postsynaptickej odpovede znižuje, ide 

o synaptickú únavu, ktorá trvá niekoľko sekúnd. 
 
 15. 
 Pri súčasnom opakovaní impulzov na synapsiách vedúcich do jedného neurónu je sumácia 

amplitúd ich postsynaptických odpovedí menšia ako súčet amplitúd pri ich postupnom samostatnom 
stimulovaní. Tento jav sa nazýva synaptická oklúzia [24]. 

 
 16. 
 V biologických neurónových sieťach existujú synapsie kombinovaných typov a priepustností, 

jedná sa o prepájanie viacerých neurónových výbežkov v rámci jednej synapsie. 
 
 17. 
 V sieti je v zásade mnohonásobne väčší počet synapsií než neurónov. 
 
 18. 
 V sieti je v zásade nadmerný počet neurónov a synapsií. 
 
 19. 
 Biologická sieť funguje v plnej paralelnej prevádzke. 
 
 20. 
 Sieť obsahuje aj spätnoväzbové synapsie. 
 
 21. 
 Sieť obsahuje kaskády funkčných blokov neurónovej sústavy - vrstevnatosť sústavy. 
 
 22. 
 V sieti prebieha redukcia spracovaných informácií, pyramídové topológie niektorých 

komponentov siete. 
 
 23. 
 Biologická sieť obsahuje asociačné komponenty. K dátovým entitám jedného typu priraďujú 

dátové entity iného typu [24]. 
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 24. 
 Komponenty biologickej siete majú oscilačné, vlnové chovanie. 
 

25. 
 Adaptácia komponentov siete prebieha v cykloch bez potreby von Neumanovskej výpočtovej 

architektúry.  

8.1.3 Pamäť a adaptabilita nervovej sústavy 

 Priepustnosť vstupov biologického neurónu je daná synapsiami, na ktoré sú pripojené dendrity 
neurónu. Priepustnosť vstupov vytvára pamäť biologického neurónového systému. 

 Adaptovateľnosťou biologickej neurónovej siete sa rozumie jej schopnosť zmeny priepustnosti 
vstupov jednotlivých neurónov.  

 

 

Obrázok 8.1.3 - Synaptické prepojenie, obrázok získaný pomocou elektrónového mikroskopu (pre – 
presynaptický vstup, AZ – aktívna zóna, PSD – postsynaptická časť odozvy, post – postsynaptické 
pripojenie) [31] 

8.2 Informatický model neurónu 

 Majme vektory X a V, ktoré sú prvkami Euklidovského vektorového priestoru dimenzie N. 
Nech zložky vektora X vyjadrujú vstupné hodnoty pred synaptickými prechodmi a zložky vektora V 
synaptickú priepustnosť. 

 Zložky vektora V sa nazývajú váhy neurónových vstupov. 
 
 Vstupná hodnota s indexom 1<=i<=N je teda rovná súčinu XiVi. 
 
 Majme súčet pre i=1...n XiVi rovný P. Číslo P je vnútorná hodnota neurónu, nazýva sa 

potenciál neurónu. 
 
 Vstupné hodnoty XiVi sa prevedú na potenciál, ktorý je vstupom tzv. aktivačnej funkcie S. 

Výstup aktivačnej funkcie je zároveň výstupom daného neurónu. 
 
 Informatický model neurónu musí obsahovať ešte jedno číslo T - prah neurónu. 
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 Aktivačná funkcia S(P) sa vypočíta len vtedy, keď platí P>T. Ak je P<=T, neurón ostáva 

pasívny - jeho výstup je rovný nule. 
 
 Zmena prahovej hodnoty neurónu sa niekedy špecifikuje súčinom X0V0 pre X0=1 a V0 

záporné, pričom prah T=0 je fixovaný. Neurón sa aktivuje ak súčet pre i=0...n XiVi bude väčší ako T. 
 V0 sa nazýva bias neurónu. 
 
 Všetky vstupné hodnoty neurónu tvoria Euklidovský vektorový priestor, ktorý je funkciou 

daného neurónu rozdelený svojou nadrovinou na dva polpriestory. 
 Neurón jednoznačne určuje, do ktorého polpriestoru patrí jeho vstupný vektor, realizuje tzv. 

dichotómiu priestoru. 
 Ak sa neurón aktivuje P>T, vstupný vektor patrí do jedného polpriestoru, ak neurón ostáva 

pasívny, vstupný vektor patrí do druhého polpriestoru. 

Príklad 8.2-1 - Podobnosť výpočtu potenciálu v dvojvstupovom neuróne so všeobecnou rovnicou priamky 

   Majme neurón s dvomi vstupmi X1 a X2. Nech je jeho prah T=0. 
Potom pre potenciál P platí: 
 
P = X2V2 + X1V1 - V0 
 
výstup neurónu = S(P) 
 
   Neurón sa aktivuje pre P>0. 
   Pre P=0 vstupné vektory Xi patria do priamky, ktorá 
rozdeľuje rovinu na dve polroviny. 
   Všimnime si, podobnosť výpočtu potenciálu P so všeobecnou 
rovnicou priamky: 
 
X2V2 + X1V1 - V0 = P;   Potenciál 
X2V2 + X1V1 - V0 = 0;   Priamka v rovine 
Ax   + By   + C  = 0;   Všeobecná rovnica priamky 
 
 Informatický model neurónu s vyššie uvedenou sumáciou vstupných hodnôt sa nazýva 

perceptrón [4,10,11]. 
 Pri aproximácii funkcií sa používa model neurónu RBF s odlišným spracovaním vstupov. 

V tomto modeli sa namiesto váhového vektora V používa vektor C, ktorý sa nazýva centrom, stredom 
neurónu. 

 Pri spracovaní vstupov sa počíta namiesto potenciálu vzdialenosť vektora X od vektora C 
[4,10,11].  

8.2.1 Aktivačné funkcie 

 Aktivačná funkcia prevádza nadprahovú hodnotu potenciálu alebo vzdialenosti do svojho 
oboru hodnôt, ktorý môže byť zhora aj zdola obmedzený. Obmedzenie výstupných hodnôt neurónov 
má veľký význam z hľadiska pretečenia programových premenných. 

 Aktivačná funkcia môže navyše vniesť do práce neurónu nelinearitu, ktorá môže zvýšiť 
stabilitu neurónového systému a urýchliť jeho adaptačný proces - učenie [4,5,6,10,11]. 

 Pre aktivačné funkcie neurónov platia tieto všeobecné pravidlá: 
 
 1. najjednoduchšou aktivačnou funkciou je identita S(x)=x, 
 2. aktivačné funkcie musia byť jednoduché, 
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 3. aktivačné funkcie s obmedzeným oborom hodnôt stabilizujú neurónový systém v zmysle 
pretečenia programových premenných, 

 4. dôležitou stabilizačnou aktivačnou funkciou je tzv. štandardná logistická sigmoida SLS. 
 
 SLS(x) = 1 / ( 1 + EXP(-x) ), 
 kde EXP(x) je exponenciála. Štandardná logistická sigmoida je zdola obmedzená nulou 

a zhora jednotkou. 
 Aktivačné funkcie ako napr. exponenciála alebo kvadratická funkcia môžu urýchliť proces 

učenia neurónového systému ako celku, zároveň však ich použitie vedie k zvýšenej nestabilite v zmysle 
pretečenia. Ich použitie je preto potrebné kombinovať s použitím aktivačných funkcií so silným 
stabilizačným faktorom. 

 
 Na definíciu neurónovej siete sa v systéme ROWS používa jazyk NEUROGEN (viď kapitolu 

9). Aby bolo možné priamo v definícii neurónovej siete korigovanie jej vnútorných hodnôt, bola pre 
NeuroGen navrhnutá zostava desiatich špeciálne definovaných aktivačných funkcií. 

 Každá z týchto funkcií vyžaduje v definícii zadanie parametra MAX, ktorý spôsobí, že bude 
obor hodnôt danej funkcie definovaný intervalom (0,MAX). Priebeh výstupných hodnôt týchto funkcií 
sa podobá priebehu štandardnej logistickej sigmoidy. 

 Strmosť priebehu je možné zvoliť lineárnu, kvadratickú, s mocninou 8, exponenciálnu alebo 
sínusovú. Navyše musia platiť nižšie uvedené pravidlá: 

 
 1. ak x=1 potom F(x)=MAX/2, 
 2. ku každej aktivačnej funkcii je definovaná inverzná funkcia (ak x=MAX/2 potom F(x)=1), 
 3. každá z aktivačných funkcií má svoje rastúce - excitačné a klesajúce - inhibičné 

vyhotovenie. 
 
 Majme reťazec neurónov dĺžky N, pričom platí, že výstup predchodcu je pripojený na vstup 

následníka. Ak bude potom vstupná hodnota tohoto reťazca 1 a parametre MAX=2, definícia v jazyku 
NeuroGen zaručuje, že výstupná hodnota tohoto reťazca bude tiež 1 bez ohľadu na jeho dĺžku N. 

 
 Nastavovaním parametrov MAX a voľbou excitačných alebo inhibičných aktivačných funkcií 

sa môže priamo ovplyvniť narastanie hodnôt v neurónovej sieti. 
 Aktivačné funkcie definované v jazyku NEUROGEN sa ďalej nazývajú aktivačnými 

funkciami typu AFNG. 
 Aktivačné funkcie typu AFNG svojim priebehom podporujú funkciu neurónových 

somatických adaptačných mechanizmov, ktoré sú opísané v podkapitole 8.4.  

8.2.2 Dátový záznam neurónu 

 Systém ROWS obsahuje vývojové prostredie NLGA (Neurónové Laboratórium s Genetickým 
Algoritmom), v rámci ktorého je možné navrhovať topológie neurónových sietí a implementovať ich do 
programových modulov. Súčasťou programového balíka ROWS preto musia byť aj algoritmy 
a štruktúry, ktoré umožňujú dátový návrh a prácu s neurónovými sieťami. 

 V štruktúre 8.2.2-1 je ukážka dátového záznamu, ktorý reprezentuje informatický model 
neurónu. Súčasťou záznamu sú aj dáta, ktoré sa používajú pri testovaní integrity neurónového systému. 

Štruktúra 8.2.2-1 - Dátový záznam neurónu (lng64.pp) 

 1 neuron=record {Dátová položka neurónu} 
 2           ido  {Index na výstupnú premennú pre daný neurón} 
 3              :dword; 
 4           tpo  {Dátový typ výstupnej premennej} 
 5              :valtype; 
 6           ids, {Index do poľa synapsií, pripojenie na 
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                  ďalšie neuróny, 
                  viď štruktúru 8.3.1-2} 
 7           idm, {Počet vstupov neurónu} 
 8           idv, {Index do poľa s váhovými vektormi} 
 9           idr, {Index do poľa potenciálových hraníc neurónu, 
                  používa sa pri somatickej adaptácii prahovej 
                  hodnoty neurónu. 
                  Viď štruktúru 8.3.1-2} 
10           nxp, {nxp=maxarray - koniec, 
                  nxp<maxarray - index na ďalší neurón s prahom 
                  typu neuron. 
                  Prahy neurónov typu neuron sú organizované do 
                  lineárneho zoznamu, ich hodnoty sú dané 
                  výstupom riadiaceho neurónu.} 
11           bit  {Bitmapa 0=nezapojený/zapojený výstup, 
                  1=n/z prah - používa sa pri konštrukcii 
                  neurónovej siete.} 
12              :dword; 
13           thr, {Prah neurónu} 
14           nss, {Koeficient Neurónovej 
                  Somatickej Senzitivity} 
15           itv, {Dĺžka výstupného intervalu 
                  aktivačnej funkcie} 
16           pot  {Potenciál neurónu} 
17              :extended; 
18           neu  {Typ spracovania vstupov 
                  perceptrónový / rbf} 
19              :neutype; 
20           aft  {Typ aktivačnej funkcie} 
21              :aftype; 
22           tap  {Typ adaptácie prahu} 
23              :adaptype 
24        end;  

8.3 Informatický model neurónovej siete 

 Synapsie v dátovom zmysle prepájajú pomocou indexov do polí alebo ukazovateľov výstupy 
jedných neurónov so vstupmi iných neurónov. Synaptickými prepojeniami je takto daná architektúra - 
topológia siete. 

 
 Jednotlivé stavy neurónov - ich potenciály, prahy, senzitivita a výstupné hodnoty tvoria stav 

siete. 
 
 Všetky váhy vstupov neurónov - synaptické váhy - tvoria tzv. konfiguráciu siete. 
 
 Neurónová sieť sa skúma na základe troch kritérií: 
 
1. zmeny v topológii siete opisuje organizačná dynamika, 
2. zmeny stavu siete opisuje aktívna dynamika, 
3. zmeny v konfigurácii siete opisuje adaptívna dynamika.  

8.3.1 Organizačná dynamika siete 

 Neuróny v neurónovej sieti tvoria množinu vrcholov orientovaného grafu [7,8]. 
 Množinu orientovaných hrán tvoria všetky synaptické prepojenia. 
 V tomto zmysle sa rozdeľujú neurónové siete do dvoch dôležitých skupín: 
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 1. siete, v ktorých existuje cyklus - cyklické, rekurentné neurónové siete, 
 2. siete bez cyklov - dopredné neurónové siete. 
 
 Neuróny siete sú rozdelené do usporiadaných skupín - vrstiev siete. 
 
 Majme doprednú neurónovú sieť. 
 Nech sú výstupy neurónov s nižším indexom v rámci jednej vrstvy pripojené na vstupy 

neurónov s vyšším indexom. 
 Takáto sieť sa nazýva dopredná neurónová sieť s kaskádovou topológiou. 
 
 Pri doprednej neurónovej sieti bez kaskádovej topológie musia byť výstupy neurónov z nižšej 

vrstvy pripojené len na vstupy neurónov z vyššej vrstvy. 
 
 Neuróny, ktorých vstupy nie sú pripojené na výstupy iných neurónov, sa nazývajú vstupné 

neuróny - receptory siete. 
 
 Neuróny, ktorých výstupy nie sú pripojené na vstupy iných neurónov, sa nazývajú výstupné 

neuróny - efektory siete. 
 
 Neuróny, ktoré nie sú ani receptory ani efektory, sa nazývajú vnútorné neuróny siete. 
 
 Nech je predpis vnútornej funkcie všetkých neurónov rovnaký. 
 Takáto sieť sa nazýva homogénna. 
 
 Zmenu topológie siete je možné uskutočniť dvomi spôsobmi: 
 
1. prestavbou dátovej štruktúry, 
2. nulovaním niektorých synaptických váh. 
 
 Nulovanie váh v konečnom dôsledku simuluje prerušenie synaptického prepojenia dvoch 

neurónov. 
 
 V 8.3.1-1 je ukázaná dátová štruktúra, pomocou ktorej sa v systéme ROWS vytvára v pamäti 

počítača konkrétny model neurónovej siete. 

Štruktúra 8.3.1-1 - Objekt neurónovej siete (lng64.pp) 

  1 network=object {Objekt neurónovej siete} 
  2            dnm, {Cesta k súboru s definíciou siete 
                    v jazyku NEUROGEN} 
  3            dcv, {Cesta k súboru s riadiacim vektorom 
                    genetického adaptačného mechanizmu} 
  4            fnm, {Meno súboru s definíciou siete 
                    v jazyku NEUROGEN} 
  5            fcv, {Meno súboru s riadiacim vektorom 
                    genetického adaptačného mechanizmu} 
  6            rrs  {Opis chyby po prekompilovaní textovej 
                    definície siete v jazyku NEUROGEN} 
  7               :string; 
  8            lfr  {Pri prvej iterácii adaptácie musí byť 
                    true, inak false - pomocná premenná} 
  9               :boolean; 
 10            fsz  {Veľkosť zdrojovej definície siete 
                    v jazyku NEUROGEN}} 
 11               :dword; 
 12            xm,  {Pomocná výpisová súradnica} 
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 13            ym   {Pomocná výpisová súradnica} 
 14               :word; 
 15            spt  {Pole synaptických prepojení 
                    viď štruktúru 8.3.1-2} 
 16               :sptr; 
 17            npt  {Pole neurónov, položka tohoto poľa bola 
                    opísaná v štruktúre 8.2.2-1} 
 18               :nptr; 
 19            vpt  {Pole potenciálových hraníc 
                    viď štruktúru 8.3.1-2} 
 20               :vptr; 
 21            gpt  {Chybový vektor genetického adaptačného 
                    mechanizmu} 
 22               :gptr; 
 23            bpt  {Pole premenných siete typu bajt} 
 24               :bptr; 
 25            wpt  {Pole premenných siete typu word} 
 26               :wptr; 
 27            ipt  {Pole premenných siete typu integer} 
 28               :iptr; 
 29            dpt  {Pole premenných siete typu dword} 
 30               :dptr; 
 31            lpt  {Pole premenných siete typu longint} 
 32               :lptr; 
 33            rpt  {Pole premenných siete typu real} 
 34               :rptr; 
 35            ept  {Pole premenných siete typu extended} 
 36               :eptr; 
 37            ssz, {Počet položiek poľa synapsií} 
 38            ssp, {Zarovnanie poľa synapsií na stránky} 
 39            nsz, {Počet položiek poľa neurónov} 
 40            nsp, {Zarovnanie poľa neurónov na stránky} 
 41            vsz, {Počet položiek poľa potenciálových hraníc} 
 42            vsp, {Zarovnanie poľa potenciálových hraníc 
                    na stránky} 
 43            gsz, {Počet položiek chybového vektora} 
 44            gsp, {Zarovnanie chybového vektora na stránky} 
 45            bsz, {Počet položiek poľa bajtov} 
 46            bsp, {Zarovnanie poľa bajtov na stránky} 
 47            wsz, {Počet položiek poľa slov} 
 48            wsp, {Zarovnanie poľa slov na stránky} 
 49            isz, {Počet položiek poľa 16-bitových integerov} 
 50            isp, {Zarovnanie poľa integerov na stránky} 
 51            dsz, {Počet položiek poľa dvojslov} 
 52            dsp, {Zarovnanie poľa dvojslov na stránky} 
 53            lsz, {Počet položiek poľa 32-bitových integerov} 
 54            lsp, {Zarovnanie poľa longintov na stránky} 
 55            rsz, {Počet položiek poľa 8-bajtových 
                    reálnych premenných} 
 56            rsp, {Zarovnanie poľa realov na stránky} 
 57            esz, {Počet položiek poľa 10-bajtových 
                    reálnych premenných} 
 58            esp, {Zarovnanie poľa extendetov na stránky} 
 59            aid, {Index tohoto objektu v poli 
                    neurónových sietí} 
 60            gln, {Dĺžka jedného genetického jedinca} 
 61            pop, {Veľkosť populácie} 
 62            pid, {Index na aktuálneho genetického jedinca} 
 63            pok, {Index na naučeného genetického jedinca} 
 64            hsl, {Veľkosť hašovacej databázy 
                    šľachtenia jedincov} 
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 65            hsi, {Index na hašovací priestor signatúr 
                    genetických jedincov} 
 66            hvi, {Index na hašovací priestor 
                    šľachtiacich funkcií} 
 67            tcc, {Čítač refresh šľachtenia} 
 68            muc, {Čítač mutačného deliteľa} 
 69            idm, {Šírka vstupného vektora siete} 
 70            idi, {Index na vstupný vektor} 
 71            odm, {Šírka výstupného vektora siete} 
 72            odi, {Index na výstupný vektor} 
 73            vrs, {Počet vrstiev siete, výstupná vrstva} 
 74            nrs, {Počet neurónov} 
 75            size {Rozsah vytvorenej siete} 
 76               :dword; 
 77            ccv, {Konštanty riadiaceho vektora genetického 
                    adaptačného mechanizmu} 
 78            cmv  {Riadiaci vektor genetického adaptačného 
                    mechanizmu} 
 79               :cvecarr; 
 80            ptp, {Typ populácie} 
 81            itp, {Typ vstupného vektora siete} 
 82            otp  {Typ výstupného vektora siete} 
 83               :valtype; 
 84            cmp  {Objekt kompilátora siete} 
 85               :comptr; 
 86            tnp  {ukazovateľ na pole signatúr tréningových 
                    vzorov, veľkosť = TSZ * 4} 
 87               :dptr; 
 88            tsp  {ukazovateľ na pole názvov tréningových 
                    vzorov, veľkosť = TSZ * sizeof(string)} 
 89               :tptr; 
 90            tip, {Ukazovateľ na pole vstupov tréningových 
                    vzorov, veľkosť = TSZ * IDM * veľkosť typu 
                    položky} 
 91            top  {Ukazovateľ na pole výstupov tréningových 
                    vzorov, veľkosť = TSZ * ODM * veľkosť typu 
                    položky} 
 92               :pointer; 
 93            tmx, {Aktuálny maximálny stav 
                    tréningových vzorov} 
 94            tsz, {Maximálny možný počet 
                    tréningových vzorov} 
 95            tid  {Ukazuje na aktuálny tréningový vzor pri 
                    výpočte účelovej funkcie (pomocná 
                    premenná)} 
 96               :dword; 
 97            err, {Aktuálna chyba siete} 
 98            erb, {Zálohovacia chyba siete, pri prerušení 
                    adaptačného procesu} 
 99            kfc, {Koeficient konvergencie genetického 
                    adaptačného mechanizmu}} 
100            kfb  {Zálohovací koeficient konvergencie 
                    genetického adaptačného mechanizmu, pri 
                    prerušení adaptačného procesu} 
101               :extended; 
102            itr, {Aktuálna iterácia} 
103            itb, {Zálohovacia iterácia, pri prerušení 
                    adaptačného procesu} 
104            itk, {Počet koeficientov konvergentných 
                    iterácií} 
105            ckk, {Čítač stúpania koeficientu konvergencie 
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                    genetického adaptačného mechanizmu} 
106            cak, {Čítač štartovania automatiky} 
107            tme, {Pomocná časová premenná} 
108            tpo  {Pomocná časová premenná} 
109               :dword; 
110            beh, {Stav priebehu minimalizácie} 
111            beb  {Záloha stavu, prerušenie minimalizácie} 
112               :priebehminimalizacie; 
113            aut  {Zapnutie automatickej korekcie riadiaceho 
                    vektora} 
114               :boolean; 
115            constructor ini; 
116            destructor stp; 
117            function compile(comp:boolean):word; 
                        {Kompilácia zdrojovej definície siete} 
118         end; 

 
 Systém ROWS v prostredí NLGA umožňuje vytvorenie viacerých neurónových sietí 

s viacerými genetickými adaptačnými mechanizmami. Aktivitu a adaptáciu siete je možné prerušiť, 
pričom sa zachováva celkový stav siete a adaptačného procesu vo chvíli prerušenia. V štruktúre 8.3.1-1 
je ukázaný objekt celej neurónovej siete. V rámci poľa sietí je možné inicializovať viacej objektov siete 
a porovnávať ich adaptačný proces a chyby pri výpočte. 

 Váhy, výstupy neurónov a množstvo iných premenných sú pre danú sieť vytvárané v rámci 
typových polí (riadky 15-58). 

 V štruktúre 8.3.1-2 je ukázaná položka poľa synaptických prepojení a položka poľa 
potenciálových hraníc. 

Štruktúra 8.3.1-2 - Dátový záznam synapsie a potenciálových hraníc (lng64.pp) 

 1 tsyn=record {Položka synapsie} 
 2         id  {Index na výstup neurónu} 
 3            :dword; 
 4         tp  {Typ výstupu neurónu} 
 5            :valtype; 
 6         ts  {Typ adaptácie synaptického prepojenia} 
 7            :adaptype 
 8      end; 
 
 9 neurangestype=record {Hranice povolených potenciálových 
                        hodnôt} 
10                  lo, {Dolná hranica} 
11                  hi  {Horná hranica} 
12                     :extended; 
                       {Hranice potenciálu neurónu pre daný 
                       genetický reťazec cez všetky tréningové 
                       vzory} 
13               end; 

 
 V 8.2.2-1 je ukázaná dátová štruktúra neurónu. Na riadku 6 obsahuje index do poľa 

synaptických prepojení. Počnúc týmto indexom je v poli synapsií uložený vstupný vektor. Vstupný 
vektor reprezentuje postupnosť synaptických štruktúr 8.3.1-2. 

 Vstupy neurónu môžu byť takto pomocou synapsií pripojené na rôzne typy výstupov iných 
neurónov. 

 Adaptovateľnosť každej synapsie je špecifikovaná jej typom adaptovateľnosti. 
 Každá synapsia je preto definovaná trojicou: 
 
 1. index na výstup iného neurónu, 
 2. typ výstupu iného neurónu, 
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 3. typ adaptovateľnosti synapsie. 
 
 Prostredie NLGA v systéme ROWS umožňuje definíciu piatich typov adaptovateľnosti 

synaptických prepojení: 
 
 1. excitačné, 
 2. inhibičné, 
 3. adaptovateľné genetickým algoritmom, 
 4. synapsie s konštantnou priechodnosťou, 
 5. prepojenia dendrit - dendrit.  

8.3.2 Aktívna dynamika siete 

 Biologické neuróny tvoriace nervový systém organizmu pracujú s plnou paralelnou 
prevádzkou. Ich množstvo, paralelizmus a veľký počet synaptických prepojení umožňuje spracovanie 
veľkého množstva vstupných údajov, pričom maximálna frekvencia elektrických impulzov na ich 
axónoch rádovo nepresahuje stovky Hz. 

 Von Neumanovská architektúra počítača neumožňuje vytvorenie softvérového modelu 
neurónovej siete s plnou paralelnou prevádzkou jednotlivých neurónov. Jadrá mikroprocesora počítača 
vyhodnocujú stavy jednotlivých neurónov z väčšej časti sekvenčne, čím sa proces vyhodnocovania 
neurónovej siete veľmi spomalí. 

 
 V asynchrónnej sieti sa stavy jednotlivých neurónov vyčísľujú nezávisle od iných neurónov. 
 V synchrónnej neurónovej sieti je ich aktualizácia riadená centrálne. 
 
 Napriek limitácii v zmysle paralelizmu môže model neurónovej siete vyhodnocovať niektoré 

operácie veľmi efektívne. 
 
 V aktívnom režime siete sa na začiatku výpočtu nastaví hodnota vstupného vektora - nazýva sa 

vstup neurónovej siete. Všetky vstupy siete tvoria vstupný priestor siete. 
 
 Výstupy efektorov tvoria výstupný vektor siete. Hodnota výstupného vektora sa nazýva výstup 

siete. Všetky výstupy danej neurónovej siete tvoria výstupný priestor siete. 
 
 Neurónová sieť realizuje v aktívnom režime funkciu definovanú na vstupnom priestore. 

Znamená to, že ku každému vstupu siete vypočíta práve jeden výstup. 
 
 Rovnica funkcie aktívneho režimu neurónovej siete parametricky závisí: 
 
 1. od typov neurónov a ich stave somatickej adaptácie 
      (viď 8.4), 
 2. od topológie siete, 
 3. od konfigurácie siete. 
 
 Parametre troch vyššie uvedených typov sa v aktívnom režime neurónovej siete nemenia. 
 
 Požadovaná funkcia siete je zadaná pomocou tréningovej množiny. Tréningová množina je 

množina usporiadaných dvojíc vektorov - (vstup,požadovaný výstup). 
 
 Neurónová sieť vypočíta pre každý vstup aktuálny výstupný vektor. Vzdialenosť aktuálneho 

výstupného vektora od požadovaného výstupného vektora nazývame chybou siete pre daný vstup. 
 Súčet chýb pre všetky vstupy z tréningovej množiny nazývame chybou siete. 
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 Pomocou neurónových sietí s jednou vrstvou neurónov nie je možné vyčísliť väčšinu 
požadovaných funkcií. V praxi sa preto používajú siete s viacerými vrstvami neurónov [4,9,10,11].  

8.3.3 Adaptívna dynamika siete 

 Majme neurónovú sieť N a k nej prislúchajúcu tréningovú množinu T. 
 Nech je číslo R maximálna prípustná chyba siete N vzhľadom k tréningovej množine T. 
 Nech je číslo A aktuálna chyba siete N vzhľadom k tréningovej množine T. 
 
 Potom ak platí A<=R, hovoríme, že je sieť N adaptovaná - naučená vzhľadom na tréningovú 

množinu T. 
 Ak je A>R, sieť N je potrebné adaptovať - doučiť na tréningové vzory z množiny T. 
 
 Adaptácia - učenie neurónovej siete je proces, v ktorom sa mení konfigurácia siete tak, aby sa 

dosiahla nerovnosť A<=R. 
 
 Pri procese adaptácie sa vychádza z počiatočnej konfigurácie, ktorá môže byť stanovená 

generovaním náhodnej postupnosti čísel. Všetky konfigurácie danej siete tvoria váhový priestor siete. 
 
 Adaptácia neurónových sietí s pomocou tréningovej množiny modeluje učiteľa, preto sa 

nazýva učenie s učiteľom. 
 Pri samoorganizačnej adaptácii tréningová množina obsahuje len vstupy. V adaptívnom 

samoorganizačnom režime sieť zhromažďuje vstupné údaje do zhlukov a odhaduje ich súborné 
vlastnosti [4,5,28]. 

 
 Na adaptáciu viacvrstvových sietí sa používal algoritmus spätného šírenia chyby - Back 

Propagation. Adaptácia pomocou tohoto algoritmu bola však veľmi pomalá a neviedla vždy k 
požadovanej nerovnosti A<=R. 

 V prostredí NLGA sa preto používa novší učiaci mechanizmus. Ide o klon genetického 
algoritmu, ktorý sa nazýva OZIRIS (viď 8.6).  

8.4 Somatické adaptačné mechanizmy 

 Pri inicializácii neurónovej siete a počas adaptácie vznikajú nežiadúce vnútorné stavy 
neurónov, ktoré spomaľujú adaptáciu alebo úplne vyradia niektoré neuróny z prevádzky. Tieto 
nežiadúce vnútorné stavy neurónov rozdelíme do dvoch skupín: 

 
 1. podprahová pasivita neurónov, 
 2. prebudenie neurónov. 
 
 Somatické adaptačné algoritmy korigujú vnútorné hodnoty neurónov tak, aby nevznikala jeho 

dlhodobá pasivita alebo prebudenie.  

8.4.1 Podprahová pasivita neurónov 

 Počas adaptácie vzniká v niektorých neurónoch trvalý stav výrazne podprahových hodnôt 
potenciálu. Tieto neuróny sú potom dlhodobo pasívne, na základe čoho sa znižuje adaptabilita siete. 

 Aby nevznikal tento nežiadúci efekt, je každý neurón vybavený somatickým adaptačným 
mechanizmom nastavovania prahovej hodnoty - NSAP. 

 V neurónoch sa testuje stav hlbokej podprahovosti - pasivity daného neurónu. Ak NSAP zistí 
stav pasivity, nastaví hodnotu prahu tesne nad hodnotu potenciálu. Neurón sa tým dostane do stavu 
senzitívnej pasivity. Ostáva síce pasívny, stačí však malá zmena hodnôt váh vykonaná genetickým 
adaptačným procesom a neurón sa aktivuje. 
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 NSAP mení teda stav dlhodobej pasivity na stav senzitívnej pasivity v zmysle prechodu celou 
tréningovou množinou. Neovplyvňuje teda výstupné hodnoty siete.  

8.4.2 Prebudenie neurónov 

 Neurón sa môže dostať do stavu pasivity aj vtedy, keď je hodnota potenciálu nadprahová. Ak 
je pre daný neurón definovaná aktivačná funkcia typu AFNG (viď 8.2.1), pričom je na jej vstupe 
hodnota konvergujúca k nule alebo divergujúca do nekonečna, výstup sa bude zaokrúhľovať na nulu 
alebo na MAX. Tento stav je v každom neuróne testovaný mechanizmom neurónovej somatickej 
adaptácie senzitivity - NSAS. 

 Ak NSAS identifikuje prebudenie, nastaví výstupnú hodnotu neurónu blízko príslušnej hranice 
<0,MAX> tak, aby bola hodnota ešte v medziach senzitivity. Túto hodnotu zároveň odovzdá inverznej 
aktivačnej funkcii typu AFNG. Získaná hodnota sa použije na výpočet koeficientu neurónovej 
senzitivity (viď štruktúru 8.2.2-1 riadok 14). 

 Každý vstup aktivačnej funkcie typu AFNG sa násobí koeficientom neurónovej senzitivity, 
na základe čoho sa prebudený neurón dostane opäť do stavu plnej senzitivity. 

 Pri adaptačnom procese sa mechanizmy NSAP a NSAS použijú len výnimočne, keď nastane 
dlhodobý stav pasivity alebo prebudenia.  

8.5 Informatický model neurónu - BION 

 Majme informatický model neurónu, ktorý vychádza z pozorovaní zachytených v podkapitole 
8.1, pričom platí: 

 
   1. spracovanie vstupov je perceptrónové alebo RBF, 
      výsledná hodnota sa nazýva potenciál, 
   2. neurón obsahuje tri vnútorné hodnoty: 
 
      a) potenciál, 
      b) prah, 
      c) koeficient neurónovej senzitivity, 
 
   3. povolené aktivačné funkcie sú len typu AFNG, 
   4. neurón obsahuje somatické adaptačné mechanizmy 
      NSAP a NSAS, 
   5. vstupom aktivačnej funkcie je vždy násobok potenciálu a 
      koeficientu neurónovej senzitivity. 
 
 Takto definovaný model neurónu budeme ďalej nazývať bion. Genetický adaptačný 

mechanizmus OZIRIS (viď 8.6) pracuje s neurónovou sieťou, ktorej aktívnymi prvkami sú výlučne 
biony.  

8.6 Genetický adaptačný mechanizmus OZIRIS 

 Existuje viacero klonov genetického adaptačného mechanizmu. Proces učenia nazývaný 
OZIRIS v sebe spája niekoľko prirodzených, ale aj umelo vytvorených genetických princípov. 
Na základe pozorovania prírody a vedeckých výsledkov v oblasti biológie sú v OZIRIS tri prirodzené 
genetické princípy rozšírené takto: 

 
 1. prirodzený výber v rámci populácie jedincov, 
 2. kríženie jedincov, 
 3. mutácia jedincov, 
      ----- 
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 4. dospievanie a starnutie jedincov - vytváranie generácií, 
 5. eliminácia starých alebo nevyhovujúcich jedincov, 
 6. šľachtenie najlepších jedincov. 
 
 Body 1,2 a 3 zachytávajú tri základné genetické princípy. 
 V bodoch 4 a 5 je zachytený mechanizmus, ktorý je pozorovateľný v prírode. V nej nachádza 

človek zdravé a silné jedince. Slabšie a staré sa stanú v krátkom čase obeťou dravcov. Takýto surový 
princíp spôsobuje, že prežívajú naozaj len najlepší. V oblasti dátových štruktúr je možné tieto princípy 
aplikovať bez potreby riešenia morálnych kritérií. 

 
 Pri adaptácii neurónových sietí sa pod pojmom genetický jedinec rozumie konfigurácia 

neurónovej siete.  

8.6.1 Generácie konfigurácií v rámci jednej populácie 

 Genetický adaptačný mechanizmus OZIRIS pracuje nad jednou populáciou konfigurácií - 
genetických jedincov. Výber a vkladanie nových jedincov sa deje medzi generáciami jedincov v rámci 
jednej populácie. 

 Generácie jedincov nie sú od seba úplne oddelené, takže môže nastať aj medzigeneračné 
kríženie. 

 Aby v populácii nedochádzalo k strate diverzity, je ku každému jedincovi priradený číselný 
atribút - vek genetického jedinca s hranicou dospelosti jedincov. 

 Pri výbere jedinca operátor selekcie [4,5,6] zvyšuje jeho vek. Takýmto spôsobom je 
realizované starnutie rodičov a dospievanie detí. Operátor selekcie síce zvyšuje vek detí, ale ich 
nevyberá na kríženie. Hranica dospelosti je preto dôležitým parametrom, ktorý zachováva diverzitu 
populácie. 

 Narastajúcim vekom jedinec stráca svoju kvalitu. 
 Geneticky veľmi kvalitná konfigurácia s vysokým vekom je považovaná za nevyhovujúcu a je 

odovzdaná na likvidáciu. Jej miesto bude nahradené novým jedincom, ktorý vznikol pri krížení 
a mutácii. 

 Nové jedince majú vek nastavený pod hranicou dospelosti na nulu. 
 Znamená to, že ich operátor selekcie nebude vyberať až dovtedy, kým nedospejú. Takto 

vzniká nová generácia jedincov - konfigurácií. 
 Adaptačný mechanizmus OZIRIS vytvára v rámci jednej populácie viacero generácií jedincov. 

Operátor selekcie berie do úvahy nielen kvalitu, ale aj vek daného jedinca. Tým sa výnimočne umožní 
aj medzigeneračné kríženie jedincov: 

 
 mladý a horší 
 X 
 starý a lepší. 
 
 Rýchlosť starnutia konfigurácií a hranica ich dospelosti sú dôležitými riadiacimi parametrami, 

ktoré priamo ovplyvňujú prelínanie generácií v zmysle výberu operátora selekcie.  

8.6.2 Päť genetických operátorov 

 Klon genetického algoritmu OZIRIS využíva pri svojom behu päť operátorov [4,5,6,9]. Tieto 
operátory pracujú s dátovou štruktúrou - s CHROMOZÓMOM. 

Štruktúra 8.6.2-1 - Dátový záznam chromozómu (lng64.pp) 

 1 tchromozom=record {V tejto štruktúre prebieha kríženie, 
                     mutácia, šľachtenie a starnutie} 
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 2               otec,  {Index na prvého rodiča} 
 3               matka, {Index na druhého rodiča} 
 4               syn,   {Index na prvé dieťa} 
 5               dcera  {Index na druhé dieťa} 
 6                  :dword; 
 7               orr,   {Chyba otca} 
 8               mrr,   {Chyba matky} 
 9               srr,   {Chyba syna} 
10               drr    {Chyba dcéry} 
11                  :extended; 
12               oko,   {Príznak starnutia prvého rodiča, 
                        pomocná premenná.} 
13               okm,   {Príznak starnutia druhého rodiča, 
                        pomocná premenná.} 
14               djd,   {Príznak hromadného 
                        dospievania konfigurácií, manipulácia s 
                        procesom minimalizácie.} 
15               rjd,   {Príznak hromadného rozvodu 
                        manželských párov konfigurácií. 
                        Krížením vstupujú konfigurácie do 
                        manželstva, ktoré má svoju dobu 
                        trvania. Selektor nevyberá 
                        konfigurácie, ktoré sú v manželstve na 
                        kríženie s inými.} 
16               akv    {Vykonanie automatickej korekcie 
                        riadiaceho vektora, pomocná premenná.} 
17                  :boolean 
18            end; 

 
 Chromozóm obsahuje indexy na genetické reťazce konfigurácií dvoch rodičov - najlepší 

jedinci, indexy na dve deti - najhorší jedinci. 
 Dva príznaky starnutia používa operátor šľachtenia. 
 Ďalšie premenné sú používané na riadenie procesu minimalizácie počas jeho behu. OZIRIS 

umožňuje manipuláciu s generáciami, manželstvami, deťmi a vekom jedincov na základe zmeny 
parametrov riadiaceho vektora. 

 Riadenie genetického minimalizačného procesu je pritom veľmi prirodzené, lebo modeluje 
populáciu ľudí: 

 
    1. prirodzený výber párov, 
    2. kríženie a mutácia, 
    3. doba trvania manželstva párov, 
    4. doba trvania dospievania detí, 
    5. starnutie párov, 
    6. vznik generácií (OZIRIS dovoľuje aj viac ako tri), 
    7. výnimočný vznik medzigeneračných manželstiev, 
    8. možnosť rozvodov manželstiev, 
    9. urýchlenie dospievania detí, 
   10. smrť jedincov. 
 
Operátory 8.6.2-2 - Päť genetických operátorov 
 
  I. Selektor chromozómov 
 II. Šľachtenie najlepších 
III. Starnutie rodičov 
 IV. Kríženie s elimináciou 
  V. Mutácia detí  
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8.6.3 Jedna iterácia OZIRIS 

 Algoritmus genetickej adaptácie OZIRIS je implementovateľný v paralelnej prevádzke 
nad viacerými neurónovými sieťami bionov. V rámci jedného procesu sa opakovane volá sekvencia 
príkazov v cykle. 

 Počas adaptačného procesu sa môže volať funkcia realizujúca aktívny režim siete. 
 Kombinácia adaptácie a aktívneho režimu siete je umožnená indexami na adaptované 

konfigurácie. 
 Malý počet adaptovaných konfigurácií nepodlieha adaptačnému procesu, sú považované 

za dočasné stupne znalosti siete. Používajú sa len v aktívnom režime. 
 Pri paralelnom spracovaní sa aktívny režim a adaptácia premietnu do dvoch procesov. 

Paralelné spracovanie dát neurónovej siete je veľmi efektívne na hardvéri viacjadrového procesora 
alebo procesorového poľa. 

Algoritmus 8.6.3-1 - Jedna iterácia adaptačného mechanizmu OZIRIS (lng64.pp) 

 1 function learnet(id:dword;                {Index siete} 
 2                  minerr:extended;         {Presnosť siete} 
 3                  var error:extended;      {Aktuálna chyba} 
 4                  var lrn:learntype):word; {Stav učenia} 
 5 var r:word;                               {Číslo chyby pri 
                                             behu adaptácie 
                                             RUNTIME error} 
 6     oldok:dword;                          {Pomocná premenná} 
 7     chromozom:tchromozom;                 {Dáta chromozómu} 
 8 begin                                     {Iterácia} 
 9    r:=0;                                  {RUNTIME error=0} 
10    oldok:=net[id]^.pok;                   {Inicializácia} 
11    if minerr<error then                   {Test naučenia} 
12    begin                                  {Adaptačná vetva} 
13       selekcia(id,chromozom,r);           {Selektor 
                                             chromozómov} 
14       slachtenie(id,chromozom,r);         {Šľachtenie 
                                             najlepších} 
15       starnutie(id,chromozom,r);          {Starnutie 
                                             rodičov} 
16       krizenie(id,chromozom,r);           {Kríženie 
                                             s elimináciou} 
17       mutacia(id,chromozom,r);            {Mutácia detí} 
18       ucelova(id,chromozom,r);            {Účelová funkcia} 
19       chyby(id,chromozom,minerr,error,r)  {Testovanie 
                                             minima} 
20    end;                                   {Koniec 
                                             adaptačnej vetvy} 
21    if net[id]^.pok>=net[id]^.pop then     {Adaptácia ešte} 
22       lrn:=nenaucena                      {prebieha} 
23    else 
24    if oldok=net[id]^.pok then             {Adaptácia už} 
25       lrn:=naucena                        {prebehla} 
26    else lrn:=doucena;                     {Adaptácia práve 
                                             teraz prebehla} 
27    learnet:=r                             {Odovzdanie 
                                             RUNTIME error} 
28 end; 

 
 Algoritmus 8.6.3-1 pracuje nad viacerými neurónovými sieťami bionov. Sieť je určená jej 

indexom ID do poľa implementovaných sietí s položkami 8.3.1-1. 
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 Premenná R sa používa na vnútornú kontrolu behu adaptácie. Ak dôjde k pretečeniu alebo inej 
behovej chybe, v tejto premennej sa odovzdá číslo chyby. 

 Do lokálnej štruktúry CHROMOZOM sa vyberú indexy všetkých štyroch genetických 
jedincov. Algoritmus následne pracuje len s vybraným chromozómom. 

 Pri každom volaní funkcie LEARNET sa odovzdáva hodnota premennej LRN, na základe 
ktorej je možné otestovať, v akom stave sa proces adaptácie nachádza: 

 
 1. stav učenia, 
 2. stav naučenia, 
 3. prvé dosiahnutie stavu naučenia. 
 
 V parametri MINERR je uložené hľadané minimum. Pomocou parametra ERROR sa 

odovzdáva aktuálna chyba minimalizačného procesu.  

8.6.4 Funkcie operátorov adaptačného mechanizmu 

 V algoritme 8.6.3-1 je vidieť, že všetky operátory používajú parameter CHROMOZOM. 
V ďalšom texte nie sú komentované podrobnosti tohoto algoritmu, výklad sa zameria len na päť 
operátorov a štruktúru chromozóm, s ktorou tieto operátory pracujú.  

8.6.4.1 Selektor chromozómov 

 Na princípe náhodného váženého výberu operátor selekcie vyberie z populácie konfigurácií 
štyroch dospelých jedincov. Pri výbere jedinca sa neberie do úvahy len jeho genetická kvalita, ale 
prihliada sa aj na jeho vek. Vekové kritériá rozdeľujú takto populáciu na niekoľko skupín - generácií. 

 Kvalitný a zároveň veľmi starý jedinec sa považuje za nevyhovujúceho. Indexy dvoch 
najlepších priradí selektor do premenných MATKA a OTEC, indexy dvoch najhorších priradí do 
premenných DCERA a SYN. 

 Príznaky starnutia matky a otca - OKM a OKO - nastaví selektor na hodnotu TRUE. 
 Operátor selekcie takto inicializuje štruktúru chromozóm, pomocou ktorej sa v danej iterácii 

pristupuje k vybraným konfiguráciám. 
 Operátor selekcie navyše realizuje dospievanie detí. Ide o zvyšovanie veku takých jedincov, 

ktorých vek je menší ako stanovená hranica dospelosti. Jedince s vekom pod hranicou dospelosti teda 
selektor nevyberá, zvyšuje len hodnotu ich veku.  

8.6.4.2 Šľachtenie najlepších 

 Operátor šľachtenia využíva databázu malého počtu najlepších jedincov, do ktorej pristupuje 
pomocou hašovacej funkcie - viď štruktúru 8.3.1-1, riadky 64...67. 

 Operátor šľachtenia nastaví príznak starnutia šľachtenej konfigurácie na FALSE toľkokrát, 
koľko určuje prednastavená riadiaca hodnota šľachtenia. Na základe toho niektoré dospelé najlepšie 
jedince začnú starnúť neskôr. Operátor selekcie ich preto vyberie viackrát, čím sa realizuje šľachtenie 
najlepších jedincov. 

 Operátor šľachtenia vyžaduje vytvorenie databázy s hašovacou prístupovou funkciou. Po 
niekoľkých priechodoch adaptačného procesu celou populáciou však databáza zastará. V populácii sa 
začnú nachádzať lepšie jedince. Preto je ďalšou riadiacou hodnotou šľachtenia počet priechodov 
populáciou, po ktorom sa databáza vytvorí nanovo. Počet prvkov databázy je opäť daný riadiacou 
hodnotou genetického algoritmu OZIRIS.  
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8.6.4.3 Starnutie rodičov 

 Operátor starnutia otestuje v chromozóme príznaky starnutia rodičov. Ak šľachtiaci 
mechanizmus povolil pre špecifikovaného rodiča starnutie, zvýši sa jeho vek o jednotku. Vek jedincov 
sa môže zvyšovať až po riadiace maximum, ktorým je daná rýchlosť starnutia.  

8.6.4.4 Kríženie s elimináciou 

 Kríženie vychádza z riadiacej hodnoty maximálneho počtu bodov kríženia. Počet bodov 
kríženia sa vyberá náhodne z intervalu <1,MAXIMUM>. 

 Na základe stanoveného počtu bodov kríženia sa tieto body náhodne zvolia, čím sa rozdelia 
genetické reťazce na celky, ktoré sa budú v genetických reťazcoch detí striedať. 

 Pri krížení sa prepíšu - eliminujú - hodnoty jedincov, na ktoré ukazujú položky DCERA 
a SYN. Skopírujú sa do nich nové hodnoty vzniknuté krížením MATKY a OTCA, pričom sa vek detí 
nastaví na nulu. 

 Pri operácii kríženia dochádza v populačnom priestore ku kopírovaniu väčšieho rozsahu dát, 
lebo sú nové jedince vytvárané kopírovaním častí genetických reťazcov rodičov do genetických 
reťazcov detí. 

 Body kríženia určujú v genetických reťazcoch rodičov miesta, v ktorých sa mení zdroj 
kopírovania z otca na matku a naopak. Výsledný genetický reťazec - konfigurácia obsahuje potom časti 
genetických reťazcov otca i matky. 

 Krížením sa dostanú dve konfigurácie - rodičia - do vzájomného zväzku - do manželstva. 
Každému manželstvu sa pri jeho vzniku nastaví doba trvania na nulu. 

 Ak konfigurácie už v manželstve boli, zvýši sa doba manželstva o jednotku.  

8.6.4.5 Mutácia detí 

 Na základe riadiacej hodnoty mutačného deliteľa dochádza alebo nedochádza pri danej iterácii 
k mutácii jedného z detí. 

 Pri mutácii sa na základe ďalšej riadiacej hodnoty vypočíta počet bodov mutácie. 
 Na základe počtu bodov sa náhodným spôsobom stanoví postupnosť mutačných bodov. 
 V mutačných bodoch sa prepíše položka genetického reťazca novou hodnotou. Nová hodnota 

sa získa buď: 
 
 1. prepísaním náhodne vygenerovaným číslom, 
 2. pričítaním alebo odčítaním hodnoty vybratej z riadiaceho intervalu - riadiaci interval je 

definovaný hodnotami v riadiacom vektore.  

8.6.5 Riadiaci vektor algoritmu OZIRIS 

 Každý klon genetického adaptačného mechanizmu je pri výpočte riadený niekoľkými 
prednastavenými hodnotami [4,5,6,9]. Prednastavené parametre genetického algoritmu sa nazývajú 
riadiace parametre. 

 V adaptačnom mechanizme OZIRIS tvoria riadiace parametre vektor, ktorý sa nazýva riadiaci 
vektor. Pri štarte adaptačného procesu sa v riadiacom vektore hodnoty inicializujú pomocou konštánt 
zo štruktúry 8.6.5-1. 

Štruktúra 8.6.5-1 - Prednastavenie riadiaceho vektora genetického algoritmu OZIRIS (lng64.pp) 

   Const 
 
 1 c_veisel=0.1;        {Váha náhodnej funkcie pre operátor 
                        selekcie. Pri hodnote nula sa vážiť 
                        nebude, zväčšovaním po hodnotu 1 sa 
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                        bude zväčšovať miera entropie operátora 
                        selekcie.} 
 2 c_adhrng=10;         {Hranica dospelosti - na základe 
                        veľkosti populácie sa automaticky 
                        vypočíta maximálna hodnota hranice 
                        dospelosti jedincov. Parameter ADHRNG 
                        určuje počet percent z maximálnej 
                        hodnoty hranice dospelosti. Táto 
                        hodnota bude považovaná za aktuálnu 
                        hranicu dospelosti jedincov. Musí 
                        platiť, že C_ADHRNG+CLOTRNG < 100.} 
 3 c_adhqon=0;          {Atribút kvantového dospievania 
                        jedincov. Ak C_ADHQON=0 jedinci budú 
                        dospievať postupne.} 
 4 c_lovrng=30;         {Hranica dĺžky manželstva - na základe 
                        veľkosti populácie sa automaticky 
                        vypočíta maximálna hodnota hranice 
                        dĺžky partnerstva jedincov. Parameter 
                        LOVRNG určuje počet percent z 
                        maximálnej hodnoty hranice dĺžky 
                        partnerstva. Táto hodnota bude 
                        považovaná za aktuálnu hranicu 
                        dĺžky manželstva jedincov. Musí platiť, 
                        že C_ADHRNG+CLOTRNG < 100.} 
 5 c_lovqon=0;          {Atribút kvantového rozvádzania 
                        manželov. Ak C_LOVQON=0 manželia budú 
                        rozvádzaní postupne.} 
 6 c_disobs=10;         {Počet stupňov starnutia - pri výbere 
                        genetického jedinca tento jedinec 
                        ostarne o jeden stupeň.} 
 7 c_velobs=5;          {Váha starnutia genetických jedincov 
                        pri ich selekcii. Nula - starnutie nemá 
                        váhu, hodnoty do desať váhu starnutia 
                        zvyšujú.} 
 8 c_tcross=10;         {Počet promile z populácie genetických 
                        jedincov, ktoré budú podliehať 
                        šľachteniu.} 
 9 c_distcr=2;          {Počet stupňov, pri ktorých použitý 
                        genetický jedinec neostarne, a teda 
                        bude podliehať ďalšiemu kríženiu.} 
10 c_tcrefr=3;          {Resetovací deliteľ hašovacej databázy 
                        šľachtenia po TCREFR * VeľkosťPopulácie 
                        načítaní jedincov.} 
11 c_crossp=5;          {Počet promile z maximálneho možného 
                        počtu bodov kríženia.} 
12 c_mutcnt=5;          {Deliteľ počtu mutovaných jedincov - 
                        každý MUTCNT-tý jedinec zmutuje.} 
13 c_muterr=3;          {Počet promile z maximálneho počtu 
                        mutačných chýb.} 
14 c_rndint=250;        {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                        celých čísel, z ktorých sa budú 
                        vytvárať genetickí jedinci - kladné 
                        0-RNDINT, záporné -RNDINT-RNDINT.} 
15 c_rel1ua=100;        {Rozsah absolútnych náhodných hodnôt>1} 
16 c_rel1da=0.000001;   {Rozsah absolútnych náhodných hodnôt<1} 
17 c_rel1ur=1;          {Rozsah relatívnych náhodných hodnôt>1} 
18 c_rel1dr=0.1;        {Rozsah relatívnych náhodných hodnôt<1} 
19 c_zerflg=50;         {Početnosť generovaných núl pri 
                        absolútnom generátore náhodných hodnôt. 
                        ZERCFQ=0 - nuly sa generovať nebudú. 
                        ZERFLG=1 najvyššia početnosť núl.} 
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 Riadiaci vektor adaptačného mechanizmu OZIRIS má dĺžku 19. Prednastavené hodnoty sa 

môžu počas adaptácie meniť manuálne alebo automaticky. Pri automatickej zmene hodnôt riadiaceho 
vektora sa berie do úvahy zmenšujúca sa chyba minimalizačného procesu.  

8.6.6 Intervalový genetický adaptačný mechanizmus 

 Náhodné čísla v genetických reťazcoch sa v OZIRIS vytvárajú štyrmi spôsobmi: 
 
 1. generovanie absolútnych excitačných hodnôt, 
 2. generovanie absolútnych inhibičných hodnôt, 
 3. generovanie relatívnych excitačných hodnôt, 
 4. generovanie relatívnych inhibičných hodnôt. 
 
 V prípadoch 1 a 2 sa jedná o generovanie čísel z intervalu špecifikovanom v riadiacom 

vektore. Novou náhodnou hodnotou sa položka pri mutácii v genetickom reťazci jednoducho prepíše. 
 V prípadoch 3 a 4 sa relatívna hodnota pričíta alebo odčíta od už existujúcej hodnoty 

v genetickom reťazci. V riadiacom vektore sú preto preddefinované navyše dva intervaly, z ktorých 
generátor náhodných čísel vyberá nové relatívne hodnoty. V štruktúre 8.6.5-1 ide o položky 17 a 18. 

 Pri zmenšovaní sa chyby siete sa niekedy výrazne spomaľuje konvergencia OZIRIS. OZIRIS 
obsahuje intervalový genetický adaptačný mechanizmus - IGAM, ktorý pomocou korelačnej funkcie 
vyhodnocuje rýchlosť behu konvergencie. Do korelácie pritom vstupujú: 

 
 1. predchádzajúca chyba / súčasná menšia chyba, 
 2. počet iterácií po súčasnú menšiu chybu - počet iterácií 
po predchádzajúcu chybu. 
 
 Ak sa konvergencia trvale a výrazne zmenšuje, IGAM prestaví štyri intervaly v riadiacom 

vektore - v štruktúre 8.6.5-1 položky 15,16,17 a 18. 
 Nové hodnoty budú určovať v prípadoch 15 a 16 väčší rozptyl a v prípadoch 17 a 18 menšie 

relatívne posunutie. 
 Po takomto prestavení hodnôt riadiaceho vektora bude operátor mutácie v OZIRIS generovať: 
 
 1. omnoho rozmanitejšie konfigurácie (prípad 15,16), 
 2. zároveň bude citlivejšie posúvať existujúce hodnoty (prípady 17,18). 
 
 Adaptačné mechanizmy NSAP, NSAS a IGAM stabilizujú priebeh konvergencie OZIRIS, čo 

sa prejaví zrýchlením adaptácie a plynulejším priebehom minimalizačnej hodnoty. 
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9 Konštrukcia neurónových sietí jazyk NEUROGEN 

 Dôležitým nástrojom organizačnej dynamiky neurónových sietí je v systéme ROWS 
konštrukčný jazyk NEUROGEN. Formálna definícia siete v tomto jazyku umožňuje: 

 
 1. návrh topológie, 
 2. návrh typov bionov a synapsií, 
 3. návrh šírky a typu vstupu a výstupu siete, 
 4. návrh rozsahu a typu spracovaných dát na axónoch, 
 5. návrh tréningovej množiny, 
 6. návrh rozsahu populačného priestoru. 
 
 Zdrojová definícia siete sa pomocou kompilátora preloží do binárneho tvaru dátovej štruktúry. 

Binárny tvar neurónovej siete potom umožňuje jej implementáciu do bežných programových modulov. 
 Zdrojové texty programového vývojového prostredia s kompilátorom jazyka NEUROGEN sa 

nachádzajú v súboroch ng64lgui.pp a nlga.pp (súčasť dodaného DVD). Toto prostredie umožňuje 
editáciu, kompilovanie a adaptáciu krátkej definície siete, ktorá je na DVD dodaná ako prvý príklad 
konštrukcie v jazyku NEUROGEN. 

 

 

Obrázok 9 - Neurónová sieť, obrázok získaný pomocou elektrónového mikroskopu [32] 

9.1 Prvá konštrukcia neurónovej siete 

 Syntax jazyka NEUROGEN umožňuje rýchlu definíciu nielen jednoduchej ale aj zložitejšej 
neurónovej siete. 

 
 Majme jednoduchú neurónovú sieť so siedmimi receptormi a jedným efektorom. Nech má táto 

sieť štyri vrstvy: 
 
 1. vrstva - 7 receptorov, 
 2. vrstva - 80 bionov, 
 3. vrstva - 40 bionov, 
 4. vrstva - 1 efektor. 
 Nech je táto sieť dopredná bez kaskádovej topológie. 
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 V definícii 9.1-1 je uvedený jednoduchý príklad konštrukcie takejto neurónovej siete. 

Definícia 9.1-1 - Konštrukčná definícia siete (siet.nnd) 

   {Hlavička konštrukčnej definície 
   Sieť má    7 receptorov 
              1 efektor 
            120 bionov 
           3800 synapsií 
 

 1 InputDim   =    7:Word      {Sedem receptorov typu word} 
 2                  /1;        {Receptory tvoria prvú vrstvu} 
 3 OutputDim  =    1:Word      {Jeden efektor typu word} 
 4                  /4;        {Efektor tvorí štvrtú vrstvu} 
 5 Population = 1000:Extended; {Učiaci algoritmus siete bude 
                               OZIRIS, s veľkosťou populácie 
                               1000 jedincov. Typ váh je 
                               reálny 10-bajtový.} 
 6 Training   =  100;          {Maximálny rozsah tréningovej 
                               množiny je 100 tréningových 
                               vzorov.} 
 
   {Definícia rozsahu vrstiev} 
 
 7 Layer(1, 7); {Prvá vrstva - 7 receptorov} 
 8 Layer(2,80); {Druhá vrstva - 80 bionov} 
 9 Layer(3,40); {Tretia vrstva - 40 bionov} 
10 Layer(4, 1); {Štvrtá vrstva - 1 efektor 
                Topológia siete má pyramídový charakter} 
 
   {Telo konštrukčnej definície} 
 
11 Implementation {Začiatok definície typov neurónov a 
                  synaptických prepojení, topológia siete. 
                  Biony sa v jednotlivých vrstvách ukladajú od 
                  najnižšieho indexu 1 po najvyšší.} 
 
12 Synopsis(1,1) {Konštrukt relativizácie synaptických} 
13 [             {prepojení. Biony v tomto konštrukte budú 
                 pripájané relatívne k 1. vrstve a na nej k 
                 1. bionu. Pri zmene parametrov konštruktu 
                 dôjde k prepojeniu všetkých synapsií 
                 definovaných v tele konštruktu.} 
 
14    BioNeuron.      {Začiatok definície poľa bionov} 
15    SqrExcitor(10). {Aktivačná funkcia typu AFNG 
                      - kvadratická, excitačná, obor hodnôt 
                      definovaný intervalom (0,10)} 
16    7:genetic       {Počet vstupov na jednotlivých bionoch 7, 
                      adaptácia prahu genetická v kombinácii s 
                      mechanizmami NSAP a NSAS (viď 8.4)} 
17    <2,80>:Extended {Na 2. vrstve sa vytvára 80 bionov, 
                      ich výstupy sú typu extended - 10-bajtové 
                      s plávajúcou desatinnou čiarkou} 
18    (               {Relatívne posunutie vrstva,neurón oproti 
                      konštruktu synopsis - posunutie adresy 
                      pripojenia vstupov jednotlivých bionov} 
19       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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21       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27    ) {Matica 10 x 8 = 80 relatívnych posunutí adries 
        pripojení osemdesiatich bionov vo vytváranom poli. 
        Každý bion poľa má svoje posunutie.} 
28    [ {Začína definícia synapsií pre všetky biony v poli} 
29       1-7:Genetic {Váhy vstupov 1-7 budú adaptované 
                     algoritmom OZIRIS} 
30          -> 0,0   {Počnúc vstupom 1 až po vstup 7 sa pripoja 
                     na adresu vrstva,neuron s relatívnym 
                     posunutím druhého stupňa 0,0} 
31    ]; {Koniec definície poľa bionov. 
         Dendrity bionov sú pripojené na vrstvu,neurón: 
            synopsis + prvé relatívne posunutie + druhé 
            relatívne posunutie = 1+0+0 , 1+0+0 = 1,1 
         Každý z osemdesiatich bionov je pripojený na 7 
         receptorov siete.} 
 
32    BioNeuron.        {Začiatok definície poľa bionov} 
33    SqrInhibitor(20). {Aktivačná funkcia typu AFNG 
                        - kvadratická, inhibičná, obor hodnôt 
                        definovaný intervalom (0,20)} 
34    80:genetic        {Počet vstupov na jednotlivých bionoch 
                        je 80, adaptácia prahu genetická v 
                        kombinácii s mechanizmami NSAP a NSAS 
                        (viď 8.4)} 
35    <3,40>:Extended {Na 3. vrstve sa vytvára 40 bionov, 
                      ich výstupy sú typu extended - 10-bajtové 
                      s plávajúcou desatinnou čiarkou} 
36    (               {Relatívne posunutie vrstva,neurón oproti 
                      konštruktu synopsis - posunutie adresy 
                      pripojenia vstupov jednotlivých bionov} 
37       1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
38       1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
39       1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
40       1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
41    ) {Matica 10 x 4 = 40 relatívnych posunutí adries 
        pripojení štyridsiatich bionov vo vytváranom poli. 
        Každý bion poľa má svoje posunutie.} 
42    [ {Začína definícia synapsií pre všetky biony v poli} 
43       1-80:Genetic {Váhy vstupov 1-80 budú adaptované 
                      algoritmom OZIRIS} 
44           -> 0,0   {Počnúc vstupom 1 až po vstup 80 sa 
                      pripoja na adresu vrstva,neuron s 
                      relatívnym posunutím druhého stupňa 0,0} 
45    ]; {Koniec definície poľa bionov. 
         Dendrity bionov sú pripojené na vrstvu,neurón: 
            synopsis + prvé relatívne posunutie + druhé 
            relatívne posunutie = 1+1+0 , 1+0+0 = 2,1 
         Každý zo štyridsiatich bionov je pripojený na 80 
         bionov druhej vrstvy siete.} 
 
      {Definícia efektora} 
 
46    BioNeuron.       {Začiatok definície poľa efektorov} 
47    SqrExcitor(100). {Aktivačná funkcia typu AFNG 
                       - kvadratická, excitačná, obor hodnôt 
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                       definovaný intervalom (0,100)} 
48    40:genetic       {Počet vstupov na jednotlivých 
                       efektoroch je 40, adaptácia prahu 
                       genetická v kombinácii s mechanizmami 
                       NSAP a NSAS (viď 8.4)} 
49    <4,1>:Word {Na 4. vrstve sa vytvára 1 efektor, jeho 
                 výstup je typu word - 2-bajtové celé kladné 
                 číslo} 
50    (          {Relatívne posunutie vrstva,neurón oproti 
                 konštruktu synopsis - posunutie adresy 
                 pripojenia vstupov efektora} 
51       2,0 
52    ) {Relatívne posunutie adresy pripojenia jedného efektora 
        vo vytváranom poli.} 
53    [ {Začína definícia synapsií pre efektor} 
54       1-40:Genetic {Váhy vstupov 1-40 budú adaptované 
                      algoritmom OZIRIS} 
55           -> 0,0   {Počnúc vstupom 1 až po vstup 40 sa 
                      pripoja na adresu vrstva,neuron s 
                      relatívnym posunutím druhého stupňa 0,0} 
56    ]; {Koniec definície poľa efektorov. 
         Dendrity efektora sú pripojené na vrstvu,neurón: 
            synopsis + prvé relatívne posunutie + druhé 
            relatívne posunutie = 1+2+0 , 1+0+0 = 3,1 
         Efektor je pripojený na 40 bionov tretej vrstvy 
         siete.} 
57 ]; {Koniec definície konštruktu SYNOPSIS} 
 
   {Časť definície databázy tréningových vzorov} 
 
58 TrainingSet {Systém môže tréningový vzor vytvoriť a pridať 
               ho k tejto definícii. Dodrží pritom nižšie 
               uvedenú syntax. Ako príklad sú uvedené len dva 
               tréningové vzory.} 
 
59 Directory ='/home/milan/rows/ngs/trn'; 
             {Nastavenie aktuálneho adresára so súbormi, v 
             ktorých môžu byť uložené vstupy alebo výstupy 
             tréningových záznamov.} 
 
60 Entity 
61 [  {Začiatok definície tréningového vzoru} 
62    Name       ='Ľudmilka'; 
                 {Databázové meno vzoru.} 
63    Signature  = 1; 
                 {Databázová signatúra vzoru} 
64    InputData  Vector 
65               =  4, 0, 3, 2, 0, 5, 6; 
                 {Vstupný vektor vzoru} 
66    OutputData Vector 
67               = 1; 
                 {Výstupný vektor vzoru} 
68 ];  {Koniec definície tréningového vzoru} 
 
69 Entity {Druhý tréningový vzor} 
70 [ 
71    Name       ='Stará mama'; 
72    Signature  = 2; 
73    InputData  Vector 
74               =  0, 4, 3, 2, 0, 5, 6; 
75    OutputData Vector 
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76               = 2; 
77 ]; 
 
78 End {Koniec definície neurónovej siete} 

 
 Pre lepšie pochopenie definície 9.1-1 je potrebné opísať niekoľko symbolov a konštruktov: 
 
    1. pomocou symbolu ":" sú určené typy dát a postupov, 
    2. typové zložky bionu sú oddelené symbolom ".", 
    3. biony sa definujú výlučne v poliach, 
    4. konštrukt poľa začína slovom "bioneuron" alebo "biorbf", 
    5. dĺžka poľa bionov sa určuje v lomených zátvorkách, 
    6. pomocou dvojznaku "->" sa zapisuje synapsia, 
    7. na začiatku sa vyžaduje špecifikácia hlavičky, 
    8. za hlavičkou sa vyžaduje definícia rozsahu vrstiev, 
    9. za vrstvami sa definuje topológia siete, 
   10. za topológiou sa definuje tréningová množina.  

9.2 Kompilátor jazyka NEUROGEN 

 Prekladač definície neurónovej siete v jazyku NEUROGEN vykonáva pri kompilácii 
rozsiahlejšie syntaktické a štrukturálne kontroly. Na základe toho sa stáva dôležitým nástrojom 
automatickej kontroly integrity vzniknutej siete. Pri kompilácii prebieha: 

 
   1. lexikálna analýza, 
   2. syntaktická kontrola, 
   3. kontrola pretečenia hraníc, 
   4. typová kontrola prenášaných dát axón-dendrit, 
   5. kontrola prepojení dendrit-dendrit, 
   6. kontrola integrity synaptických prepojení, 
   7. kontrola integrity datovej štruktúry siete, 
   8. kontrola kompatibility redundancií. 
 
 Pri kontrole zdrojového textu konštrukčnej definície automat kompilátora vyhodnotí správnosť 

zápisu. Zápis definície siete v jazyku NEUROGEN obsahuje skryté redundancie informácií o topológii 
definovanej siete. Tieto redundancie kompilátor používa na kontrolu človeka definujúceho neurónovú 
sieť. Ak sú redundantné informácie nekompatibilné, človek nemá jasnú predstavu o vytváranej 
topológii siete. Táto kontrola je veľmi cenná pri vytváraní rozsiahlejších sietí.  

9.3 Odhady rozsahu modelu neurónovej siete 

 Pri návrhu rozsahu modelu neurónovej siete poslúži ako vzor nervová sústava včely [29]. 
 Včela je veľmi zaujímavý druh hmyzu. Pri znáške medu dokáže vykonávať pomerne zložité 

úlohy: 
 
 - rozpoznáva obraz pri hľadaní kvetov, 
 - pamätá si cestu naspäť do úľa, 
 - vníma nebezpečenstvo, 
 - vykonáva pri lete manévrovanie v priestore. 
 
 Jedno včelie zložené oko má asi 4000 očiek. Každé očko obsahuje dve trojice receptorov G-B-

UV a niekoľko tyčiniek [29]. Zjednodušene môžeme povedať, že má jedno včelie oko 
 4000 * 9 = 36 000 
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 svetlocitlivých receptorov. Zväzok axónov z očí vedie do nervového uzla, ktorý obsahuje 
približne 1 000 000 neurónov. 

 Druhý nervový uzol vyhodnocuje zvyšné funkcie pohybu, jedenia [29]... 
 
 Rozdeľme rozsah optického nervového uzla včely na tri časti: 
 
 - rozpoznávanie obrazu 300 000 neurónov, 
 - rozhodovanie súvisiace s obrazom 300 000 neurónov, 
 - obrazová pamäť 400 000 neurónov. 
 
 Takéto rozdelenie je len orientačné. Spomínaný uzol má ešte napríklad aj vstup z iných 

navigačných receptorov [29]. 
 Na rozpoznávanie obrazu pre jedno oko môžeme teda odhadnúť počet neurónov na 150 000. 
 Videnie včely pritom postačuje na rozpoznávanie množstva farieb G-B-UV, tvarov 

a orientáciu aj pri nižšej intenzite svetla. 
 
 Pre odhad rozsahu informatického modelu neurónovej siete s použitím jazyka NEUROGEN je 

potrebné poznať rozsahy niektorých dátových štruktúr: 
 
 1. neurón - štruktúra 8.2.2-1 - 112 bajtov, 
 2. synapsia - štruktúra 8.3.1-2 - 12 bajtov, 
 3. reálna premenná typu extended - 10 bajtov. 
 
 Predpokladajme veľkosť populácie = 200 genetických jedincov. Nech sú všetky výstupy 

bionov v sieti typu extended. 
 Predpokladajme sieť s rovnakým počtom vstupov pre každý bion = 100. 
 
 Odhad rozsahu dátového priestoru potrebného na rozpoznávanie obrazu na úrovni včelieho oka 

je potom: 
 
 1. neuróny ... 150000 * (112 + 10) = 18.3 MB, 
 2. synapsie ... 150000 * 100 * 12 = 0.18 GB, 
 3. populačný priestor ... 0.18 GB * 200 = 36 GB. 
 
 Včela má veľmi rozvinuté rozpoznávanie obrazu. Uvažujme teda len o čiernobielom obraze 

s nižším rozlíšením. 
 Na základe pomeru tyčiniek a čapíkov vo včelom oku môžeme predpokladať na čiernobiele 

videnie 50 000 neurónov. 
 Nervový uzol včely má aj iné funkcie a potrebujeme znížiť rozlíšenie, preto navrhnime rozsah 

siete 20 000 neurónov: 
 
 1. neuróny ... 20000 * (112 + 10) = 2.44 MB, 
 2. synapsie ... 20000 * 100 * 12 = 0.024 GB, 
 3. populačný priestor ... 0.024 GB * 200 = 4.8 GB. 
 
 Na základe tohoto odhadu môžeme predpokladať, že sa pomocou jazyka NEUROGEN dajú 

vytvárať siete, ktoré dokážu riešiť aj zložitejšie úlohy z oblasti rozpoznávania obrazu. 
 V aktívnom režime obsadia veľkosť pamäte rádovo v desiatkach MB, v adaptívnom režime 

obsadia veľkosť pamäte rádovo v jednotkách GB.  

9.4 Syntax jazyka NEUROGEN 

 Gramatika definičného jazyka NEUROGEN obsahuje logický aparát, ktorý umožňuje 
automatické opakovanie definície synaptických prepojení a neurónov. 
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 Zároveň umožňuje presúvanie celých zväzkov už pripojených synapsií, na základe čoho je 
umožnená modifikácia už existujúcej topológie siete v rozsiahlejších merítkach.  

9.4.1 Typy dát 

 Preddefinované dátové typy jazyka NEUROGEN sa rozdeľujú do piatich skupín: 
 
   1. Číselné typy: 
      a) 8-bitový celočíselný typ bez znamienka, 
      b) 16-bitový celočíselný typ bez znamienka, 
      c) 16-bitový celočíselný typ so znamienkom, 
      d) 32-bitový celočíselný typ bez znamienka, 
      e) 32-bitový celočíselný typ so znamienkom, 
      f) 8-bajtový reálny číselný typ, 
      g) 10-bajtový reálny číselný typ. 
   2. Typy adaptácie prahu: 
      a) konštantný, 
      b) somatický, 
      c) genetický, 
      d) riadený neurónom, 
      e) excitačný, 
      f) inhibičný. 
   3. Typy adaptácie synapsie: 
      a) konštantný - neadaptovaná synapsia, 
      b) genetický - riadená algoritmom, 
      c) genetický excitačný - riadená algoritmom, 
      d) genetický inhibičný - riadená algoritmom, 
      e) excitačný - riadená hodnotou, 
      f) inhibičný - riadená hodnotou. 
   4. Typy aktivačnej funkcie AFNG: 
      a) lineárna excitačná, 
      b) lineárna inhibičná, 
      c) sínusová excitačná, 
      d) sínusová inhibičná, 
      e) kvadratická excitačná, 
      f) kvadratická inhibičná, 
      g) polynomiálna stupňa 8 excitačná, 
      h) polynomiálna stupňa 8 inhibičná, 
      i) exponenciálna excitačná, 
      j) exponenciálna inhibičná. 
   5. Typy bionov: 
      a) bioneuron - perceptrónová sumácia vstupov, 
      b) biorbf - sumácia vstupov RBF.  

9.4.1.1 Číselné typy 

 Správnou voľbou číselného typu sa dosiahne vzhľadom na danú topológiu siete optimálna 
veľkosť pamäťového priestoru. 

 Sieť z definície 9.1-1 má 3800 synapsií a veľkosť populácie 1000. Keď sa pre váhové vektory 
použije napríklad reálny číselný typ EXTENDED, alokuje sa pre populáciu konfigurácií pamäť 
v rozsahu 

 3800 * 1000 * 10 = 38 MB. 
 Ak by sa namiesto EXTENDED použil typ REAL, ušetrilo by sa 7.6 MB pamäte. 
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 Pri výbere typu dát je potrebné prihliadať nielen na veľkosť alokovanej pamäte, ale aj 
na rozsahy spracovaných číselných informácií. Sieť s malým rozsahom bionov a synapsií je citlivejšia 
na presnosť váhových vektorov, vyžaduje skôr typ EXTENDED. Pri veľmi vysokom počte bionov 
a synapsií môžu mať váhové vektory omnoho menšiu presnosť, vyjadriteľnú aj pomocou celočíselného 
typu. 

 Ak sa v definícii 9.1-1 nahradí EXTENDED typom BYTE, populačný priestor konfigurácií sa 
zmenší desaťnásobne na 3.8 MB. 

 V zmysle excitačnej resp. inhibičnej synapsie sa pomocou typu BYTE počíta hodnota váhy 
BYTE resp. 1/BYTE. 

 Modul neurónovej siete komunikuje s programom cez rozhranie, ktorého súčasťou sú 
receptory a efektory. Ich definícia v NEUROGEN je z hľadiska programu pole číselných premenných 
niektorého z preddefinovaných typov. 

 Vnútorné dáta siete sú v skutočnosti výstupy jednotlivých vnútorných bionov. Pre každý bion 
je možné separátne definovať typ jeho výstupu podľa toho, aké hodnoty sa na jeho výstupe očakávajú. 

 Pri pretečení hodnôt daného číselného typu, systém nahradí pretečenú hodnotu najmenšou 
resp. najväčšou možnou hodnotou podľa toho, či došlo k pretečeniu minima resp. maxima používaného 
typu.  

9.4.1.2 Typy adaptácie prahu bionov 

 Konštrukčný jazyk NEUROGEN poskytuje šesť typov adaptácie prahu bionov: 
 
 1. CONSTANT - prah sa neadaptuje, 
 2. SOMATIC - prah sa adaptuje len systémom NSAP a NSAS, 
 3. GENETIC - adaptácia systémom NSAP, NSAS a OZIRIS, 
 4. NEURON - prah je riadený iným bionom, 
 5. INHIBITOR - pri vyššej aktivite bionu sa prah zvyšuje, 
 6. EXCITOR - pri vyššej aktivite bionu sa prah znižuje. 
 
 1. 
 V prvom prípade sa prah nemení, celková citlivosť bionu je počas adaptácie a aktivity 

konštantná. 
 2. 
 V druhom prípade je prah bionu modifikovaný výlučne mechanizmami NSAP a NSAS (viď 

8.4). 
 3. 
 V treťom prípade dochádza ku kombinovanej adaptácii mechanizmov NSAP a NSAS 

s genetickým adaptačným mechanizmom OZIRIS. 
 4. 
 Vo štvrtom prípade je prah riadený iným bionom, ktorý sa nazýva riadiaci bion. Výstup 

riadiaceho bionu sa pripája na postupnosť riadených bionov. Týmto spôsobom môžu byť jednotne 
riadené napr. citlivosti celých vrstiev siete. Pri použití riadiacich bionov a genetického adaptačného 
mechanizmu OZIRIS je dôležité uvedomiť si, že sa v genetických reťazcoch nachádzajú dva druhy dát. 

 Jedným druhom sú váhy synapsií bežných bionov, ktoré ovplyvňujú výstup siete pomerne 
málo. 

 Iným druhom dát sú váhy riadiacich bionov, ktoré ovplyvňujú výstup oveľa viac. 
 Čím viac prahov ovláda riadiaci bion, tým citlivejšie reaguje sieť na zmenu jeho váh. 
 5,6. 
 V piatom a šiestom prípade je prah riadený hodnotami, ktoré bion prenáša. Použitie týchto 

dvoch typov adaptácie prahov je nezlúčiteľné s adaptáciou pomocou OZIRIS. 
 
 Kľúčové slová v jazyku NEUROGEN, pomocou ktorých sa volia typy adaptácie prahu sú: 
 
 - CONSTANT, 
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 - SOMATIC, 
 - GENETIC, 
 - NEURON, 
 - EXCITOR, 
 - INHIBITOR.  

9.4.1.3 Typy adaptácie synaptických váh 

 Topológia synaptických prepojení neurónovej siete a nastavenie typov synaptickej adaptácie 
určujú dominantným spôsobom funkciu neurónového systému. Váhy synapsií sa v jazyku NEUROGEN 
adaptujú šiestimi spôsobmi: 

 
 1. CONSTANT - neadaptovateľná synapsia, 
 2. GENETIC - adaptácia OZIRIS so zmenou excitačná/inhibičná, 
 3. GENETIC EXCITOR - adaptácia OZIRIS excitačná, 
 4. GENETIC INHIBITOR - adaptácia OZIRIS inhibičná, 
 5. INHIBITOR - pri vyššej aktivite sa váha zmenšuje, 
 6. EXCITOR - pri vyššej aktivite sa váha zväčšuje. 
 
 1. 
 V prvom prípade sa jedná o synapsiu, ktorá svojou funkciou určuje prácu neurónovej siete 

bez ohľadu na stav procesu adaptácie. Konštantné synapsie sú využiteľné napr. pri stabilizácii siete 
v tlmiacich spätných väzbách [9]. 

 Za definíciou konštantnej synaptickej váhy gramatika konštrukčného jazyka vyžaduje zápis jej 
konštantnej hodnoty uzatvorenej v zátvorkách - napríklad: 

 
 CONSTANT(0.01), 
 CONSTANT(96). 
 
 2. 
 V druhom prípade adaptácie synapsií ide o nastavenie, ktoré sa vyžaduje pri použití 

genetického adaptačného mechanizmu. OZIRIS pritom sám rozhoduje, či bude synapsia excitačná 
alebo inhibičná. 

 3,4. 
 V treťom a štvrtom prípade ide tiež o adaptačný mechanizmus OZIRIS, nedochádza však 

ku zmene typu synapsie z excitačnej na inhibičnú a naopak. 
 5,6. 
 V piatom a šiestom prípade sú synapsie adaptované pomocou vstupnej hodnoty, ktorú 

prenášajú. 
 
 Kľúčové slová v jazyku NEUROGEN, pomocou ktorých sa volia typy adaptácie synapsií sú: 
 
 - CONSTANT, 
 - GENETIC, 
 - GENETIC EXCITOR, 
 - GENETIC INHIBITOR, 
 - EXCITOR, 
 - INHIBITOR.  

9.4.1.4 Typy aktivačných funkcií AFNG 

 Konštrukt definície poľa bionov musí obsahovať za prvou bodkou položku, ktorá presne 
špecifikuje typ aktivačnej funkcie a jej obor hodnôt (viď 9.1-1, riadky 14,32 a 46). 
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 V jazyku NEUROGEN je päť preddefinovaných aktivačných funkcií AFNG. Každá z piatich 
aktivačných funkcií má svoj excitačný a aj inhibičný priebeh. 

 Somatický adaptačný mechanizmus NSAS má pritom k dispozícii ku všetkým aktivačným 
funkciám inverzné funkcie (viď 8.2.1 a 8.4). Aktivačné funkcie sú pritom rozdelené do piatich skupín: 

 
 1. lineárny priebeh, 
 2. sínusový priebeh, 
 3. kvadratický priebeh, 
 4. polynomiálny stupňa osem, 
 5. exponenciálny priebeh. 
 
 Definičný obor sú reálne čísla, obor hodnôt je špecifikovaný parametrom MAX a daný 

intervalom (0,MAX). 
 Priebeh excitačných aktivačných funkcií sa podobá priebehu štandardnej logistickej sigmoidy. 

Inhibičné aktivačné funkcie sú klesajúcim vyhotovením excitačných. 
 Výnimkou je lineárna dvojica aktivačných funkcií, ktorej oborom hodnôt je interval 

<0,MAX>. 
 
 Kľúčové slová, ktoré špecifikujú aktivačné funkcie AFNG v jazyku NEUROGEN sú: 
 
 - LINEXCITOR, 
 - LININHIBITOR, 
 - SINEXCITOR, 
 - SININHIBITOR, 
 - SQREXCITOR, 
 - SQRINHIBITOR, 
 - TO8EXCITOR, 
 - TO8INHIBITOR, 
 - EXPEXCITOR, 
 - EXPINHIBITOR. 
 
 Každá aktivačná funkcia musí mať v zátvorkách uvedený parameter MAX. V algoritme 

9.4.1.4-1 sú ukázané kódy všetkých aktivačných funkcií. 

Algoritmus 9.4.1.4-1 - Aktivačné funkcie AFNG (lng64.pp) 

    a)   1 -  18, Lineárna excitačná a inhibičná 
    b)  19 -  54, Sínusová excitačná a inhibičná 
    c)  55 -  76, Kvadratická excitačná a inhibičná 
    d)  77 - 108, Polynomiálna stupňa 8 excitačná a inhibičná 
    e) 109 - 154, Exponenciálna excitačná a inhibičná 
 

  1 function linexcitor(w:extended; {Vstup} 
  2                     var i:extended {Hranica MAX} 
  3                        ):extended; {Výstup} 
  4 begin 
  5    w:=1-(1/(1+w)); 
  6    w:=w*i; 
  7    linexcitor:=w 
  8 end; 
 
  9 function lininhibitor(w:extended; {Vstup} 
 10                       var i:extended {Hranica MAX} 
 11                          ):extended; {Výstup} 
 12 begin 
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       {minexd a maxexd sú minimálna a maximálna kladná hodnota 
       číselného typu extended} 
 13    if w<=minexd then w:=maxexd 
 14    else w:=1/w; 
 15    w:=1-(1/(1+w)); 
 16    w:=w*i; 
 17    lininhibitor:=w 
 18 end; 
 
 19 function sinexcitor(w:extended; {Vstup} 
 20                     var i:extended {Hranica MAX} 
 21                        ):extended; {Výstup} 
 22 begin 
 23    if w>=1 then 
 24    begin 
 25       w:=pi2-(pi2/w); 
 26       w:=0.5+(sin(w)*0.5) 
 27    end 
 28    else 
 29    begin 
 30       w:=pi-(pi/(2-w)); 
 31       w:=0.5-(sin(w)*0.5) 
 32    end; 
 33    w:=w*i; 
 34    sinexcitor:=w 
 35 end; 
 
 36 function sininhibitor(w:extended; {Vstup} 
 37                       var i:extended {Hranica MAX} 
 38                          ):extended; {Výstup} 
 39 begin 
       {minexd a maxexd sú minimálna a maximálna kladná hodnota 
       číselného typu extended} 
 40    if w<=minexd then w:=maxexd 
 41    else w:=1/w; 
 42    if w>=1 then 
 43    begin 
 44       w:=pi2-(pi2/w); 
 45       w:=0.5+(sin(w)*0.5) 
 46    end 
 47    else 
 48    begin 
 49       w:=pi-(pi/(2-w)); 
 50       w:=0.5-(sin(w)*0.5) 
 51    end; 
 52    w:=w*i; 
 53    sininhibitor:=w 
 54 end; 
 
 55 function sqrexcitor(w:extended; {Vstup} 
 56                     var i:extended {Hranica MAX} 
 57                        ):extended; {Výstup} 
 58 begin 
 59    if w>1e2465 then w:=maxexd 
 60    else w:=sqr(w); 
 61    w:=1-(1/(1+w)); 
 62    w:=w*i; 
 63    sqrexcitor:=w 
 64 end; 
 
 65 function sqrinhibitor(w:extended; {Vstup} 
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 66                       var i:extended {Hranica MAX} 
 67                          ):extended; {Výstup} 
 68 begin 
       {minexd a maxexd sú minimálna a maximálna kladná hodnota 
       číselného typu extended} 
 69    if w<=minexd then w:=maxexd 
 70    else w:=1/w; 
 71    if w>1e2465 then w:=maxexd 
 72    else w:=sqr(w); 
 73    w:=1-(1/(1+w)); 
 74    w:=w*i; 
 75    sqrinhibitor:=w 
 76 end; 
 
 77 function to8excitor(w:extended; {Vstup} 
 78                     var i:extended {Hranica MAX} 
 79                        ):extended; {Výstup} 
 80 begin 
 81    if w>1e0616 then w:=maxexd 
 82    else 
 83    begin 
 84       w:=sqr(w); 
 85       w:=sqr(w); 
 86       w:=sqr(w) 
 87    end; 
 88    w:=1-(1/(1+w)); 
 89    w:=w*i; 
 90    to8excitor:=w 
 91 end; 
 
 92 function to8inhibitor(w:extended; {Vstup} 
 93                       var i:extended {Hranica MAX} 
 94                          ):extended; {Výstup} 
 95 begin 
       {minexd a maxexd sú minimálna a maximálna kladná hodnota 
       číselného typu extended} 
 96    if w<=minexd then w:=maxexd 
 97    else w:=1/w; 
 98    if w>1e0616 then w:=maxexd 
 99    else 
100    begin 
101       w:=sqr(w); 
102       w:=sqr(w); 
103       w:=sqr(w) 
104    end; 
105    w:=1-(1/(1+w)); 
106    w:=w*i; 
107    to8inhibitor:=w 
108 end; 
 
109 function expexcitor(w:extended; {Vstup} 
110                     var i:extended {Hranica MAX} 
111                        ):extended; {Výstup} 
112 begin 
113    if w>=1 then 
114    begin 
115       w:=w-1; 
116       if w>11356 then w:=maxexd 
117       else w:=exp(w); 
118       w:=1-(1/(1+w)) 
119    end 
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120    else 
121    begin 
          {minexd a maxexd sú minimálna a maximálna kladná 
          hodnota číselného typu extended} 
122       if w<=minexd then w:=maxexd 
123       else w:=(1/w)-1; 
124       if w>11356 then w:=maxexd 
125       else w:=exp(w); 
126       w:=1/(1+w) 
127    end; 
128    w:=w*i; 
129    expexcitor:=w 
130 end; 
 
131 function expinhibitor(w:extended; {Vstup} 
132                       var i:extended {Hranica MAX} 
133                          ):extended; {Výstup} 
134 begin 
       {minexd a maxexd sú minimálna a maximálna kladná hodnota 
       číselného typu extended} 
135    if w<=minexd then w:=maxexd 
136    else w:=1/w; 
137    if w>=1 then 
138    begin 
139       w:=w-1; 
140       if w>11356 then w:=maxexd 
141       else w:=exp(w); 
142       w:=1-(1/(1+w)) 
143    end 
144    else 
145    begin 
146       if w<=minexd then w:=maxexd 
147       else w:=(1/w)-1; 
148       if w>11356 then w:=maxexd 
149       else w:=exp(w); 
150       w:=1/(1+w) 
151    end; 
152    w:=w*i; 
153    expinhibitor:=w 
154 end;  

9.4.1.5 Typy bionov 

 Každý bion, okrem receptorov, má niekoľko vstupov, ktoré musí vyhodnotiť a previesť 
na bionový potenciál. NEUROGEN umožňuje spracovanie bionových vstupov dvomi spôsobmi. 

 
 Majme bion s n vstupmi. Nech sú vstupy Xi a váhy Vi pre i=1...n. Potenciál bionu sa označuje 

P. 
 
 Prvý typ spracovania vstupov je perceptrónový: 
 
P = X1V1 + X2V2 + ... + XnVn. 
 
 Druhý typ je RBF: 
 
P = SQRT( SQR(X1-V1) + SQR(X2-V2) + ... + SQR(Xn-Vn) ). 
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 V konštrukte definície bionového poľa sa typ spracovania vstupov zadáva na začiatku. 
Kľúčové slová týchto typov sú: 

 
 - BIONEURON, 
 - BIORBF.  

9.4.2 Definícia rozhrania neurónovej siete 

 Programový modul s neurónovou sieťou prijíma a odovzdáva dáta pomocou štyroch 
komunikačných kanálov: 

 
 1. vstupný vektor siete, 
 2. výstupný vektor siete, 
 3. populácia OZIRIS - špecifikuje stav adaptácie, 
 4. tréningová množina - špecifikuje funkciu siete. 
 
 Vstupno-výstupné rozhranie siete musí byť definované v hlavičke, na začiatku konštrukčnej 

definície (viď 9.1-1).  

9.4.2.1 Vstup a výstup 

 Prvým kľúčovým slovom v konštrukčnej definícii neurónovej siete je 
 InputDim. 
 Zapísaním tohoto kľúčového slova sa začína definícia konštruktu vstupného vektora siete, 

ktorá sa ukončí bodkočiarkou. 
 Pomocou tohoto konštruktu vytvorí kompilátor v príslušnom typovom poli priestor pre všetky 

receptory definovanej siete (viď 8.3.1-1, riadky 15-58). 

Definícia 9.4.2.1-1 - Konštrukt definície vstupného vektora 

1 InputDim = 90000:Byte {Vstupná dimenzia : typ receptorov} 
2          /     1;     {Receptory tvoria prvú vrstvu} 

 
 Definícia 9.4.2.1-1 vytvorí 90 000 receptorov s 8-bitovými vstupmi bez znamienka, ktoré budú 

tvoriť prvú vrstvu neurónovej siete. 
 
 Druhý konštrukt hlavičky definuje výstupný vektor, ktorý tvorí poslednú vrstvu siete. 

Konštrukt sa začína kľúčovým slovom 
 OutputDim. 
 Na základe definície výstupného vektora vyhradí kompilátor v príslušnom typovom poli 

priestor pre výstupy efektorov. 

Definícia 9.4.2.1-2 - Konštrukt definície výstupného vektora 

1 OutputDim = 10:Word {Výstupná dimenzia : typ efektorov} 
2           /  7;     {Vrstva efektorov} 

 
 Definícia 9.4.2.1-2 vytvorí výstupný vektor, ktorý bude tvorený desiatimi efektormi so 16-

bitovými výstupmi bez znamienka. Efektory budú tvoriť siedmu vrstvu neurónovej siete, ktorá sa bude 
považovať za vrstvu poslednú. 

 V zmysle definícií 9.4.2.1-1 a 9.4.2.1-2 sú vrstvy neurónovej siete 2-6 vnútorné.  
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9.4.2.2 Populácia a tréningová množina 

 Súčasťou programového modulu s neurónovou sieťou je populačný priestor konfigurácií 
adaptačného mechanizmu OZIRIS. 

 Malý počet konfigurácií - menej ako 10 - spôsobí malú efektivitu adaptačného mechanizmu. 
 Malý počet konfigurácií sa však môže použiť ako množina úrovní správnej funkčnosti siete. 

Úrovne - konfigurácie sú v aktívnom režime prepínateľné a porovnávateľné. 
 Definícia 9.4.2.2-1 spôsobí, že sa do objektu siete zapíšu údaje o veľkosti populácie a type 

položiek genetických jedincov. 

Definícia 9.4.2.2-1 - Konštrukt definície populačného priestoru a tréningovej množiny 

1 Population = 1000:Extended; {Veľkosť : typ populácie} 
2 Training   =  100;          {Veľkosť tréningovej množiny} 

 
 Druhý riadok v definícii 9.4.2.2-1 alokuje pamäť pre tréningové vzory. Proces adaptácie sa 

výrazne urýchli, keď sa tréningové vzory nachádzajú v pamäti RAM. 
 V príklade sa veľkosť populácie nastavila na 1000 jedincov, rozsah tréningovej množiny 

na 100 položiek. 
 Veľkosť tréningovej položky je daná súčtom rozsahov receptorov a výstupov efektorov siete. 

Ku každej položke je navyše pridaný jej názov a signatúra.  

9.4.3 Definícia rozsahu a počtu vrstiev 

 Za hlavičkou konštrukčnej definície nasleduje opis rozsahu a počtu vrstiev siete (viď 9.1-1). 
Rozsah vrstvy je zadefinovaný pomocou kľúčového slova 

 Layer, 
 za ktorým nasleduje v zátvorkách číslo vrstvy a jej rozsah. Rozsah prvej a poslednej vrstvy 

musí korešpondovať s údajmi definovanými v hlavičke. 
 V definícii 9.4.3-1 sú zobrazené konštrukty hlavičky spolu s konštruktami rozsahu a počtu 

vrstiev. 

Definícia 9.4.3-1 - Hlavička a definícia vrstiev 

 1 InputDim   = 90000:Byte      {Vstupná dimenzia : typ 
                                receptorov} 
 2            /     1;          {Receptory tvoria prvú vrstvu} 
 3 OutputDim  =    10:Word      {Výstupná dimenzia : typ 
                                efektorov} 
 4            /     7;          {Vrstva efektorov} 
 5 Population =  1000:Extended; {Veľkosť : typ populácie} 
 6 Training   =   100;          {Veľkosť tréningovej množiny} 
 
 7    Layer(1,90000); {Šírka vrstvy receptorov} 
 8    Layer(2,18000); {Šírka vnútornej vrstvy č. 2} 
 9    Layer(3,  900); {Šírka vnútornej vrstvy č. 3} 
10    Layer(4,  180); {Šírka vnútornej vrstvy č. 4} 
11    Layer(5,   90); {Šírka vnútornej vrstvy č. 5} 
12    Layer(6,   18); {Šírka vnútornej vrstvy č. 6} 
13    Layer(7,   10); {Šírka vrstvy efektorov}  

9.4.4 Definícia neurónových polí 

 Neurón v sieti charakterizuje jeho vnútorná funkcia a pripojenie na iné neuróny. NEUROGEN 
umožňuje hromadnú manipuláciu so synapsiami a zväzkami axónov alebo dendritov, ktoré už boli 
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pripojené. Ponúka jazykové prostriedky, pomocou ktorých je možné skupiny synapsií prepojiť 
po vrstvách vyššie alebo nižšie, pričom sa zachovajú časti topológie v rámci jednotlivých vrstiev. 

 Podobne umožňuje posúvať synaptický blok v rámci jednej vrstvy, pričom sa zachová 
topológia pripojení vo vnútri daného bloku.  

9.4.4.1 Presunutie zväzku dendritov 

 Definície bionov a synapsií sa zapisujú do tela konštruktu hromadných synaptických 
manipulácií. Tento konštrukt sa definuje pomocou kľúčového slova 

 Synopsis. 

Definícia 9.4.4.1-1 - Konštrukt hromadných synaptických manipulácií 

1 Synopsis(1,1) {Absolútny index vrstvy a bionu vo vrstve} 
2 [             {V tomto konštrukte sa všetky synapsie budú 
                pripájať na biony počnúc absolútnou adresou 
                vrstvy a bionu} 
3    ... 
4 ];            {Ukončenie konštruktu} 

 
 V zátvorkách za operátorom Synopsis je zadaný absolútny index vrstvy a absolútny index 

bionu v danej vrstve. Všetky definície synapsií v hranatých zátvorkách (9.4.4.1-1 riadok 3) budú 
pripájané relatívne k týmto dvom absolútnym indexom. Ak sa zmení hodnota absolútnych indexov za 
operátorom Synopsis, automaticky sa prepoja všetky synapsie definované v hranatých zátvorkách. Ich 
lokálna topológia sa ale nezmení. 

 Všetky synaptické pripojenia sú v jazyku NEUROGEN definované v tele konštruktu Synopsis. 
 V ďalších podkapitolách sa predpokladá, že sú synapsie pripájané pomocou konštruktu 

Synopsis relatívne k prvej vrstve a prvému bionu na tejto vrstve. Použitie konštruktu Synopsis je 
ukázané na príklade 9.1-1.  

9.4.4.2 Konštrukt neurónového poľa 

 Vzhľadom na veľký počet bionov a synapsií je nemožné definovať v sieti každý bion 
a synapsiu osobitne. Jazyk NEUROGEN obsahuje konštrukt neurónového poľa, ktorý umožňuje 
hromadnú definíciu bionov a synapsií. 

 
 Pomocou neurónového poľa sa definícia bionu násobí. Axóny, na ktoré sa pripájajú biony 

poľa, resp. dendrity bionov poľa sa organizujú do dvojrozmerných matíc zväzkov axónov resp. matíc 
zväzkov dendritov. Tieto matice vyjadrujú indexy v prierezoch zväzkov axónov resp. dendritov. 

 
 Jazyk NEUROGEN takto interpretuje topológiu neurónovej siete dvomi spôsobmi: 
 
 1. matematická dvojrozmerná topológia - vrstvy, biony, 
 2. organizácia axónov a dendritov do dvojrozmerných matíc. 
 
 Prvý spôsob uľahčuje spracovanie a opis siete v matematickom zmysle. 
 Druhý uľahčuje konštrukciu topológie siete v zmysle abstrakcie pripájania zväzkov axónov 

alebo dendritov. 
 
 Majme definovaný bion so 100 synapsiami a v jeho poli je zapísaný násobiteľ definície = 

1000. Kompilátor vytvorí pomocou tohoto konštruktu tisíc neurónov a 100 000 synapsií. 
 Definícia neurónového poľa sa skladá z ôsmich častí: 
 
1. typ spracovania vstupov, 
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2. typ aktivačnej funkcie, 
3. počet vstupov bionu, 
4. typ adaptácie prahu, 
5. číslo vrstvy s vytváranými bionmi a násobiteľ, 
6. typ výstupov bionov, 
7. relatívne posunutia synapsií pre každý bion osobitne, 
8. lokálna topológia synapsií bionov. 

Definícia 9.4.4.2-1 - Konštrukt neurónového poľa, pripojenie synapsií po riadkoch 

 1 BioRBF.            {Spracovanie vstupov typu RBF} 
 2 To8Inhibitor(100). {Inhibičná polynomiálna aktivačná 
                      funkcia, obor hodnôt (0,100)} 
 3 9:Constant(5)      {Počet vstupov bionov 9, prahy konštantné 
                      s hodnotou 5} 
 4 <6,3>:Extended     {Na 6. vrstve sa vytvárajú 3 biony 
                      s výstupmi typu extended} 
 5 (                  {Pripájame ich na vrstvu 4+1=5} 
 6    4,0 4,9 4,18    {na biony 0+1=1 9+1=10 18+1=19} 
 7 ) 
 8 [                  {Definícia lokálnej topológie synapsií} 
 9    1-3:Genetic -> 0,0 
10    4-6:Genetic -> 1,0 
11    7-9:Genetic -> 2,0 
         {Vstupy 1 až 9 so synapsiami adaptovanými genetickým 
         mechanizmom OZIRIS, sa pripájajú s relatívnym 
         posunutím vrstvy, bionu = 0,0 1,0 2,0, vytvárajú 
         maticu zväzku dendritov 3x3} 
12 ]; 

 
 V 9.4.4.2-1 riadok 4 je v lomených zátvorkách na prvom mieste absolútny index vrstvy, 

v ktorej sa budú biony definovať. 
 Za indexom vrstvy je násobiteľ, ktorý určuje počet vytváraných bionov. Ak na danej vrstve už 

nie sú voľné miesta na vytvorenie ďalších bionov, kompilátor vygeneruje chybu pretečenia vrstvy. 
Podobne, ak na vrstve ostanú voľné miesta a konštrukčná definícia siete sa skončí, kompilátor 
vygeneruje chybu štruktúry siete. 

 V okrúhlych zátvorkách sú definované dvojice - vrstva, bion - relatívnych adries, na ktoré sa 
začnú pripájať synapsie bionov z daného poľa. Relatívnych adries je toľko, koľko je položiek v poli. 
V definícii 9.4.4.2-1 je násobiteľ 3, pole má teda tri biony. V okrúhlych zátvorkách sú preto 3 relatívne 
adresy. 

 Hodnoty indexov relatívnych vrstiev sa pričítavajú k definícii absolútnej vrstvy konštruktu 
Synopsis. Synapsie definovaných bionov sa preto pripoja na vrstvu 4+1=5. 

 Pritom predpokladáme Synopsis(1,1)... 
 Hodnoty indexov relatívnych bionov na vrstvách je v definícii 9.4.4.2-1 0,9 a 18, synapsie sa 

preto na týchto vrstvách pripoja na biony 0+1=1, 9+1=10 a 18+1=19, lebo sa k nim pričíta ešte 
absolútna adresa bionu z konštruktu Synopsis(1,1).  

9.4.4.3 Matice zväzkov axónov a dendritov 

 V okrúhlych zátvorkách definície 9.4.4.2-1 sa definuje relatívne posunutie pripojení 
jednotlivých bionov poľa. Ak sú v relatívnych adresách rôzne indexy vrstiev, každý bion poľa bude 
pripojený na inej vrstve siete. Dostávame takto: 

 
 1. riadky matice - vrstvy siete, 
 2. stĺpce matice - synapsie bionov na danej vrstve. 
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 Matica definovaná v okrúhlych zátvorkách sa nazýva matica zväzku axónov. 
 
 V definícii 9.4.4.2-1 je v Hranatých zátvorkách definovaná lokálna topológia pripojení 

dendritov k axónovému zväzku. Dendrity bionov sú takto tiež organizované pomocou matíc zväzkov 
dendritov. 

 Dvojstupňová relativizácia synaptických pripojení umožňuje vytvorenie abstrakcie väčšieho 
zväzku axónov, na ktorý sa pripájajú menšie zväzky dendritov bionov z neurónového poľa. 

 V definícii 9.4.4.2-1 na riadkoch 9-11 sú definované dendritické intervaly pre každý bion. Prvý 
dendrit intervalu sa pripája na adresu, ktorá je súčtom dvoch relativizácií a absolútnej adresy konštruktu 
Synopsis. Ďalšie dendrity intervalu sa pripájajú v poradí na ďalšie axóny na špecifikovanej vrstve. 

 Namiesto dendritických intervalov dovoľuje syntax jazyka uviesť len jeden index dendritu. 
 Za dendritickým intervalom sa vyžaduje definícia typu adaptácie synaptických váh. Za ňou 

nasleduje symbol synapsie - šípka vpravo. 
 Za šípkou vyjadrujúcou synapsiu sa vyžaduje relatívna adresa druhého stupňa - vrstva, bion. 
 V príklade 9.4.4.3-1 je vytvorený zväzok axónov 6x6, na ktorý sa pripájajú štyri biony 

so zväzkami dendritov 3x3. Každý bion poľa sa pripojí do iného kvadrantu axónovej matice. 

Definícia 9.4.4.3-1 - Pripojenie štyroch zväzkov dendritov na jeden zväzok axónov 

 1 BioNeuron.      {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
 2 ExpExcitor(10). {Exponenciálna excitačná AFNG} 
 3 9:Somatic       {Vstupov 9, adaptácia prahu somatická} 
 4 <6,4>:Extended  {Na 6. vrstve vytvárame 4 biony, 
                   axóny typu extended} 
 5 (               {Matica zväzku axónov} 
 6    0,0 0,3      {2. a 1. kvadrant} 
 7    3,0 3,3      {3. a 4. kvadrant} 
 8 ) 
 9 [               {Matica zväzku dendritov 3x3} 
10    1-3:genetic -> 0,0 {Prvý riadok} 
11    4-6:genetic -> 1,0 {Druhý riadok} 
12    7-9:genetic -> 2,0 {Tretí riadok} 
13 ];  

9.4.5 Riadiace neuróny 

 V biologických organizmoch existujú medzi neurónmi zriedkavejšie prepojenia dendrit-
dendrit, pomocou ktorých sa zjednocuje citlivosť skupín neurónov. Jazyk NEUROGEN umožňuje 
modelovanie takýchto prepojení pomocou riadiacich bionov, ktoré svojimi výstupmi ovplyvňujú 
prahové hodnoty skupín riadených bionov. 

 Výstup riadiaceho bionu je pripojený na zoznam riadených bionov. Tento zoznam je 
poprepájaný spomínanou väzbou dendrit-dendrit. Syntaktický zápis takejto väzby je ukázaný v definícii 
9.4.5-1. 

Definícia 9.4.5-1 - Riadiaci bion 

 1 BioNeuron.      {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
 2 LinExcitor(10). {Lineárna excitačná AFNG} 
 3 20:Somatic      {Riadiaci bion s 20. vstupmi, jeho prah je 
                   adaptovaný mechanizmami NSAP a NSAS} 
 4 <3,1>:Neuron    {Na 3. vrstve sa vytvára jeden bion s 
                   výstupom typu neuron - riadi prahy iných 
                   bionov} 
 5      ->         {Ukazovateľ na zoznam riadených bionov} 
 6      (          {Definícia zoznamu} 
 7         4,1     {Na 4. vrstve 1. bion je riadený} 
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 8         2,1-10  {Na 2. vrstve biony 1-10 sú riadené} 
 9      ) 
10 (               {Matica axónov, na ktoré sa pripoja} 
11    0,0          {dendrity riadiaceho bionu} 
12 ) 
13 [               {Matica vstupných dendritov} 
14    1-20:Genetic {Synaptická adaptácia OZIRIS} 
15        -> 0,0   {Definícia synapsie} 
16 ]; 
 
17 BioRBF.         {Spracovanie vstupov typu RBF} 
18 SqrExcitor(10). {Kvadratická excitačná AFNG} 
19 20:Neuron       {Bion má 20 vstupov, prah je riadený 
                   výstupom riadiaceho bionu} 
20 <4,1>:word      {Na 4. vrstve sa vytvára jeden bion s 
                   výstupom typu word} 
21 ...             {Definícia jeho synapsií je vynechaná} 
 
22 BioNeuron.      {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
23 SqrExcitor(10). {Kvadratická excitačná AFNG} 
24 10:Neuron       {Biony majú 10 vstupov, prahy sú riadené 
                   výstupom riadiaceho bionu} 
25 <2,10>:Extended {Na 2. vrstve sa vytvára pole s desiatimi 
                   riadenými bionmi} 
26 ...             {Definícia ich synapsií je vynechaná} 

 
 V definícii 9.4.5-1 riadky 1-16 definujú riadiaci bion, riadky 17-26 biony riadené: 
 
 1. riadiaci bion musí mať typ výstupu NEURON - riadok 4, 
 2. riadiaci bion musí mať definovaný zoznam riadených bionov - riadky 5-9, 
 3. riadený bion musí mať adaptáciu prahu typu NEURON - riadky 19, 24, 
 4. riadený bion musí byť definovaný na adrese vrstvy a indexu na vrstve, ktorá korešponduje 

so zoznamom riadiaceho bionu. 
 
 Pri kompilácii sa kontroluje integrita tejto väzby - existencia riadených neurónov a správne 

zapísaný typ adaptácie ich prahov.  

9.4.6 Modul neurónovej podsiete 

 Súčasťou gramatiky jazyka NEUROGEN sú operátory, pomocou ktorých je možné definovať 
neurónovú podsieť. Každá podsieť v konštrukčnom jazyku má svoj identifikátor, ktorý si volí 
programátor pri jej definícii. 

 Podsieť sa v definícii neurónovej siete volá podobne ako neurónové pole. 
 Pole podsietí má tiež svoj násobiteľ, ktorý v rámci jedného konštruktu umožní tvorbu 

rozsiahlej siete bionov. 
 Časť definície podsietí sa začína kľúčovým slovom 
 SubNets, 
 ktoré musí nasledovať v definícii siete hneď za špecifikáciou počtu a rozsahu vrstiev. 
 Časť definície podsietí nie je povinná. 
 Definícia podsietí sa končí začiatkom implementačnej časti, kľúčovým slovom - 

IMPLEMENTATION.  

9.4.6.1 Rozhranie a vrstvy 

 Podsieť je v rámci globálnej definície sprístupnená pomocou identifikátora, ktorý definuje 
programátor pomocou operátora 
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 DEFINE, 
 za ktorým nasleduje identifikátor - názov podsiete. Hlavička podsiete je veľmi podobná 

globálnej hlavičke. Pri podsieti sa neuvádzajú typy vstupu a výstupu, populačný priestor a tréningová 
množina. 

 Vrstvy podsiete sú číslované lokálne pre danú podsieť. 
 Hlavička podsiete, počet a rozsah vrstiev sú ukázané v definícii 9.4.6.1-1 na riadkoch 1-8. 
 Za hlavičkou a vrstvami nasleduje definícia tela podsiete, ktorá sa začína kľúčovým slovom 
 BODY. 
 
 V tele sa biony pripájajú lokálne na vrstvy danej podsiete. Definícia tela podsiete sa končí 

kľúčovým slovom 
 END. 
 V 9.4.6.1-1 na riadkoch 1,9,15 je vidieť oddeľovacie kľúčové slová spolu s identifikátormi 

podsiete, ktoré rozdeľujú podsieť na hlavičku, definíciu vrstiev a telo. 

Definícia 9.4.6.1-1 - Podsieť COMPRESSOR 

 1 Define Compressor          {Podsieť s názvom Compressor} 
 2    InputDim  = 100         {Vstupná dimenzia podsiete} 
 3              /   1;        {Index vrstvy vstupných, 
                              virtuálnych receptorov podsiete} 
 4    OutputDim =   1         {Výstupná dimenzia podsiete} 
 5              /   3;        {Index vrstvy efektorov podsiete} 
 6    Layer(1,100);           {Rozsah virtuálnych receptorov} 
 7    Layer(2, 20);           {Rozsah vrstvy č. 2} 
 8    Layer(3,  1);           {Rozsah vrstvy efektorov} 
 9 Body Compressor            {Telo podsiete Compressor} 
10    Synopsis(1,1)           {Absolútny index vrstvy a bionu} 
11    [                       {vo vrstve lokálnej siete} 
12       ...                  {Neurónové polia} 
13    ]; 
14    ...                     {Ďalšie konštrukty synopsis} 
15 End Compressor             {Koniec definície podsiete}  

9.4.6.2 Telo podsiete 

 Štruktúra podsiete je výlučne lokálna. Biony, ktoré sú v nej definované, môžu byť pripájané 
len na biony, ktoré sú súčasťou danej podsiete. 

 Synapsia z tela podsiete do globálnej definície siete alebo naopak nie je povolená. 
 Podsieť takto vytvára lokálny celok, ktorý komunikuje s globálnou definíciou len 

cez rozhranie.  

9.4.6.3 Pripájanie podsiete do globálnej definície 

 Podsieť sa pripája do globálnej definície siete v implementačnej časti pomocou konštruktu, 
ktorý je veľmi podobný neurónovému poľu. Začína sa identifikátorom podsiete, za ktorým sa vyžadujú 
lomené zátvorky. 

Definícia 9.4.6.3-1 - Pripájanie podsiete, pole podsietí 

 1 Compressor            {Volanie podsiete} 
 2 <2,9>                 {Vstupy podsiete budú pripojené o dve 
                         vrstvy vyššie ako sú stanovené indexy 
                         vrstiev synopsis v lokálnej definícii 
                         podsiete. 
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                            Pole podsietí má násobiteľ 9, preto 
                         sa pri tomto volaní vytvorí v globálnej 
                         štruktúre neurónovej siete 9 
                         podsietí.} 
 3 ( 
         {Podsieť sa pripája na 10 vrstiev, na ktorých musí byť 
         aspoň 900 bionov. Volaná podsieť má vstupnú maticu 
         10x10 dendritov.} 
 4    0, 0  0,10  0,20 
 5    0,30  0,40  0,50 
 6    0,60  0,70  0,80 
 7 ) 
 8 [ 
         {Začiatok pripájania vstupných dendritov} 
 9     1- 10 -> 0,0 
10    11- 20 -> 1,0 
11    21- 30 -> 2,0 
12    31- 40 -> 3,0 
13    41- 50 -> 4,0 
14    51- 60 -> 5,0 
15    61- 70 -> 6,0 
16    71- 80 -> 7,0 
17    81- 90 -> 8,0 
18    91-100 -> 9,0 
19 ]; 

 
 Pripojenia podsiete 9.4.6.3-1 riadky 3-19 predpokladajú, že sa v globálnej sieti nachádza desať 

vrstiev, z ktorých má každá aspoň 90 bionov. 
 Násobiteľ poľa podsietí, posunutia v okrúhlych zátvorkách a synapsie majú rovnaký zápis 

a zmysel ako pri definícii poľa neurónov. 
 Na rozdiel od poľa neurónov je v lomených zátvorkách na prvom mieste číslo, ktoré 

nevyjadruje absolútny index vrstvy vytváraných bionov. Vyjadruje relatívny index vrstvy, na ktorú sa 
pripoja virtuálne receptory podsiete. Sú označené ako virtuálne preto, lebo po pripojení podsiete splynú 
s axónmi bionov, na ktoré sa podsieť pripája. 

 Pri volaní podsiete sa v globálnej štruktúre vytvorí toľko ďalších bionov a synapsií, koľko 
daná podsieť obsahuje. Pole podsietí je teda veľmi silný konštrukčný nástroj. 

 Ak sa podsieť pripája na globálnu vrstvu tri, prvá vrstva vnútorných neurónov sa vytvorí 
na globálnej vrstve štyri. Pri definovaní šírok globálnych vrstiev sa musí počítať s bionmi, ktoré na nich 
pribudnú pri volaní podsietí.  

9.4.6.4 Príklad globálnej definície s podsieťou 

Definícia 9.4.6.4-1 - Neurónová sieť s podsieťou (podsiet.nnd) 

    {Hlavička} 
 
  1 InputDim   = 100:Byte      {Vstupná dimenzia : typ 
                               receptorov} 
  2            /   1;          {Receptory tvoria prvú vrstvu} 
  3 OutputDim  =   1:Word      {Výstupná dimenzia : typ 
                               efektorov} 
  4            /   5;          {Vrstva efektorov} 
  5 Population = 500:Extended; {Veľkosť : typ populácie} 
  6 Training   = 100;          {Veľkosť tréningovej množiny} 
 
    {Počet a rozsah vrstiev} 
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  7 Layer(1,100); {Šírka vrstvy receptorov} 
  8 Layer(2,400); {Šírka vnútornej vrstvy č. 2} 
  9 Layer(3, 40); {Šírka vnútornej vrstvy č. 3} 
 10 Layer(4,  4); {Šírka vnútornej vrstvy č. 4} 
 11 Layer(5,  1); {Šírka vrstvy efektorov} 
 
    {Časť definície podsietí} 
 
 12 Subnets 
 
 13 Define Compressor {Podsieť s názvom Compressor Realizuje 
                      dátovú stratovú kompresiu} 
 14    InputDim  =100  {Vstupná dimenzia podsiete} 
 15              /  1; {Index vrstvy vstupných 
                       virtuálnych receptorov podsiete} 
 16    OutputDim =  1  {Výstupná dimenzia podsiete} 
 17              /  3; {Index vrstvy efektorov podsiete} 
 18       Layer(1,100); {Rozsah virtuálnych receptorov} 
 19       Layer(2, 10); {Rozsah vrstvy č. 2} 
 20       Layer(3,  1); {Rozsah vrstvy efektorov} 
 21 Body Compressor {Telo podsiete Compressor} 
 22    Synopsis(1,1) {Absolútna adresa pripojení v podsieti} 
 23    [ 
 24       BioNeuron.        {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
 25       SqrInhibitor(10). {Kvadratická inhibičná AFNG} 
 26       10:Genetic        {Vstupov 10, NSAP, NSAS a OZIRIS} 
 27       <2,10>:Extended   {Na 2. vrstve 10 bionov, 
                            výstupy typu extended} 
 28       (  {Relativizácie 1. stupňa} 
 29          0, 0 0,10 0,20 0,30 0,40 
 30          0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
 31       ) 
 32       [  {Synapsie} 
 33          1-10:Genetic -> 0,0 
 34       ]; 
 35       BioNeuron.      {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
 36       SqrExcitor(10). {Kvadratická excitačná AFNG} 
 37       10:Genetic      {Vstupov 10, NSAP, NSAS a OZIRIS} 
 38       <3,1>:Extended  {Na 3. vrstve 1 bion, 
                          výstupy typu extended} 
 39       (  {Relativizácie 1. stupňa} 
 40          1,0 
 41       ) 
 42       [  {Synapsie} 
 43          1-10:Genetic -> 0,0 
 44       ]; 
 45    ]; 
 46 End Compressor 
 
    {Telo definície neurónovej siete} 
 
 47 Implementation 
 48    Synopsis(1,1) {Absolútna adresa pripojení v sieti} 
 49    [ 
 50       BioNeuron.       {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
 51       SqrExcitor(10).  {Kvadratická excitačná AFNG} 
 52       100:Genetic      {Vstupov 100, NSAP, NSAS a OZIRIS} 
 53       <2,200>:Extended {Na 2. vrstve 200 bionov, 
                           výstupy typu extended} 
 54       (  {Relativizácie 1. stupňa 
             200 bionov, 200 relativizácií} 
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 55          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 56          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 57          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 58          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 59          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 60          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 61          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 62          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 63          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 64          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 65          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 66          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 67          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 68          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 69          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 70          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 71          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 72          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 73          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 74          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 75       ) 
 76       [  {Synapsie} 
 77          1-100:Genetic -> 0,0 
 78       ]; 
 79       BioRBF.          {Spracovanie vstupov typu RBF} 
 80       SqrExcitor(10).  {Kvadratická excitačná AFNG} 
 81       100:Genetic      {Vstupov 100, NSAP, NSAS a OZIRIS} 
 82       <2,200>:Extended {Na 2. vrstve 200 bionov, 
                           výstupy typu extended} 
 83       (  {Relativizácie 1. stupňa 
             200 bionov, 200 relativizácií} 
 84          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 85          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 86          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 87          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 88          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 89          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 90          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 91          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 92          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 93          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 94          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 95          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 96          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 97          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 98          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 99          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
100          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
101          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
102          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
103          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
104       ) 
105       [  {Synapsie} 
106          1-100:Genetic -> 0,0 
107       ]; 
108       Compressor {Podsieť dátovej kompresie} 
109       <1,4>      {Pripájame na prvú relatívnu vrstvu ku 
                     ktorej sa pričíta adresa z operátora 
                     synopsis. Podsiete budú teda pripojené na 
                     druhú vrstvu globálnej siete. 
                        Definuje sa pole štyroch kompresných 
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                     podsietí.} 
110       (  {Relativizácie prvého stupňa} 
111          0,0 0,50 0,100 0,150 
112       ) 
113       [  {Synapsie} 
114           1- 50 -> 0,  0 
115          51-100 -> 0,200 
116       ]; 
117       BioNeuron.       {Spracovanie vstupov perceptrónové} 
118       SqrExcitor(10).  {Kvadratická excitačná AFNG} 
119       4:Genetic        {Vstupy 4, NSAP, NSAS a OZIRIS} 
120       <5,1>:Word       {Na 5. vrstve 1 efektor typu word} 
121       (  {Relativizácie 1. stupňa} 
122          3,0 
123       ) 
124       [  {Synapsie} 
125          1-4:Genetic -> 0,0 
126       ]; 
127    ]; 
128 End  

9.4.7 Tréningová množina 

 V globálnej hlavičke neurónovej siete je definovaná veľkosť tréningovej množiny. 
NEUROGEN umožňuje definíciu špecifických tréningových vzorov priamo v definičnom súbore 
neurónovej siete. 

 Ak sa v implementačnej časti definície zapíše kľúčové slovo 
 TrainingSet, 
 vytvorí sa nová časť definície, v ktorej sa špecifikujú tréningové vzory. Implementačná časť 

sa automaticky ukončí. 
 V časti definície tréningových vzorov sa môžu opakovať dva operátory: 
 
 - Directory, 
 - Entity. 
 
 Operátor Directory nastavuje hodnotu aktuálneho adresára, v ktorom sa budú hľadať súbory 

so vstupmi alebo výstupmi pre tréningové vzory. 
 Operátor Entity definuje v databáze tréningových vzorov nový záznam. 
 

Definícia 9.4.7-1 - Záznam tréningového vzoru 

 
 1 Directory ='/home/milan/rows/out/dat/trn'; 
      {Nastavenie aktuálneho adresára so súbormi} 
 
 2 Entity {Začiatok definície tréningového vzoru} 
 3 [ 
 4    Name       ='Zviera - mačka'; 
                 {Názov tréningového vzoru} 
 5    Signature  = 1; 
                 {Signatúra tréningového vzoru} 
 6    InputData  File 
 7               ='macka.raw'; 
                 {Názov súboru so zložkou vstupu} 
 8    OutputData Vector 
 9               = 1; 
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                 {Výstupná zložka} 
10 ]; 
 
11 Entity {Začiatok definície tréningového vzoru} 
12 [ 
13    Name       ='Zviera - pes'; 
                 {Názov tréningového vzoru} 
14    Signature  = 2; 
                 {Signatúra tréningového vzoru} 
15    InputData  Vector 
16               = 1, 9,38, 0, 5; 
                 {Vstupná zložka} 
17    OutputData Vector 
18               = 1; 
                 {Výstupná zložka} 
19 ]; 

 
 Každý vzor v databáze má svoj názov a identifikačnú signatúru. Vstup a výstup sa zadáva buď 

ako súbor pomocou operátora 
 File, 
alebo ako vektor pomocou operátora 
 Vector. 
 Ak sa použije operátor Vector, za rovnítkom je potrebné uviesť číselne všetky zložky vektora 

oddelené čiarkami. 
 Časť definície tréningových vzorov a tiež aj implementačná časť sa končia kľúčovým slovom 
 End.  

9.4.8 Schéma konštrukčnej definície 

Definícia 9.4.8-1 - Schéma konštrukčnej definície neurónovej siete 

   {Globálna hlavička} 
 
 1 InputDim   = ...; 
 2 OutputDim  = ...; 
 3 Population = ...; 
 4 Training   = ...; 
 
   {Globálna definícia počtu a rozsahu vrstiev} 
 
 5 layer(1,?); 
 6 ...; 
 
   {Časť definície podsietí} 
 
 7 SubNets 
 
 8 Define ? {Hlavička podsiete} 
 9    InputDim  = ...; 
10    OutputDim = ...; 
         {Lokálna definícia počtu a rozsahu vrstiev} 
11       Layer(1,?); 
12       ...; 
13 Body ? {Časť definície tela podsiete} 
14    ...; 
15 End ? 
16 ... 
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   {Časť definície tela siete} 
 
17 Implementation 
18    ... 
 
   {Časť definície tréningovej množiny} 
 
19 TrainingSet 
20    Directory ...; 
21    Entity    ...; 
22    ... 
23 End 

 
 V schéme 9.4.8-1 sú operátory SubNets a TrainingSet nepovinné. Jednoduchá neurónová sieť 

môže mať len globálnu hlavičku, špecifikáciu vrstiev a implementačnú časť. 
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10 Programové rozhranie neurónového systému a ďalšie aplikácie 

Algoritmy z kapitol osem a deväť používajú programové rozhranie NEUROGEN, ktoré sa 
nachádza v súbore lng64.pp. Pomocou tohoto rozhrania sa realizujú všetky operácie týkajúce sa vývoja 
a konštrukcie neurónových sietí. Táto kapitola opisuje: 

 
 1. programové rozhranie NEUROGEN, 
 2. kompenzačné aplikácie systému ROWS, 
 3. kontakty na centrá podpory integrácie nevidiacich ľudí. 
  
 

 

Obrázok 10 - Bodová tlačiareň pre nevidiacich 

 

10.1 Programové rozhranie NEUROGEN 

 Rozhranie modulu lng64.pp obsahuje viacero definícií konštánt a typov. Najdôležitejšie z nich 
boli opísané v kapitole osem. 

 Súčasťou tohoto programového rozhrania sú aj funkcie, ktoré sa používajú na prácu 
so štruktúrou neurónovej siete a na spracovanie zdrojového textu v jazyku NEUROGEN. 

 V definícii 10.1-1 sú ukázané všetky funkcie programového rozhrania lng64.pp. 

Definícia 10.1-1 - Programové rozhranie NEUROGEN (lng64.pp) 

  1 function newnet(s:string   {Názov súboru so zdrojovým 
                               textom siete v jazyku NEUROGEN} 
  2                    ):word; {Číslo chyby} 
             {Vytvorí objekt neurónovej siete, ktorá je 
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             definovaná v súbore S a priradí jej index. 
                Ak je všetko OK, funkcia vráti nulu. Ak došlo 
             pri inicializácii objektu siete k chybe, funkcia 
             vráti číslo chyby.} 
 
  3 function disposenet(id:dword   {Index neurónovej siete} 
  4                        ):word; {Číslo chyby} 
             {Zruší objekt neurónovej siete s daným indexom. 
             Funkcia vráti nulu, ak je všetko OK, alebo číslo 
             chyby.} 
 
  5 function compilenet(id:dword;     {Index neurónovej siete} 
  6                     comp:boolean; {COMP=FALSE - len 
                                      syntaktická kontrola, 
                                      COMP=TRUE - vytvorí sa aj 
                                      binárna štruktúra siete.} 
  7                     var s:string  {Vstup - zdrojový text 
                                      neurónovej siete, 
                                      Výstup - opis 
                                      syntaktickej chyby.} 
  8                        ):word;    {Číslo chyby} 
             {Prekompiluje definíciu neurónovej siete s indexom 
             ID, chybové hlásenia vráti v reťazci S. Ak bola 
             kompilácia úspešná, funkcia vráti nulu, inak vráti 
             číslo chyby. Pri kompilácii už musí byť vytvorený 
             objekt neurónovej siete pomocou NEWNET.} 
 
  9 function savenet(id:dword;     {Index neurónovej siete} 
 10                  svt:svldtype; {Určuje typ ukladania: 
                                      - len sieť, 
                                      - len tréningovú množinu, 
                                      - oboje.} 
 11                  name:string   {Meno súboru so sieťou: 
                                      - sieť.nnc, 
                                      - tréningové vzory.nnt.} 
 12                     ):word;    {Číslo chyby} 
             {Uloží binárny tvar neurónovej siete z objektu s 
             indexom ID do súboru meno.NNC. Tréningové vzory sa 
             ukladajú do súboru meno.NNT. Funkcia vráti nulu ak 
             je všetko OK, inak vráti číslo chyby.} 
 
 13 function loadnet(id:dword;     {Index neurónovej siete} 
 14                  svt:svldtype; {Určuje typ Načítania: 
                                      - len sieť, 
                                      - len tréningovú množinu, 
                                      - oboje.} 
 15                  name:string   {Meno súboru so sieťou: 
                                      - sieť.nnc, 
                                      - tréningové vzory.nnt.} 
 16                     ):word;    {Číslo chyby} 
             {Načíta binárny tvar neurónovej siete zo súboru 
             meno.NNC do objektu s indexom ID. Tréningové vzory 
             sa načítajú zo súboru meno.NNT. Funkcia vráti nulu 
             ak je všetko OK, inak vráti číslo chyby.} 
 
 17 function savecmv(id:dword;      {Index siete} 
 18                  name:string    {Meno súboru s riadiacim 
                                    vektorom} 
 19                     ):word;     {Číslo chyby} 
 20 function loadcmv(id:dword;      {Index siete} 
 21                  name:string    {Meno súboru s riadiacim 
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                                    vektorom} 
 22                     ):word;     {Číslo chyby} 
 23 function autoloadcmv(id:dword   {Index siete} 
 24                         ):word; {Číslo chyby} 
             {Načíta alebo uloží riadiaci vektor - súbor 
             NAME.nnv pre sieť s indexom ID. AUTOLOADCMV 
             automaticky nastavuje riadiaci vektor z hodnôt 
             uložených v súbore.} 
 
 25 function itpnet(id:dword      {Index siete} 
 26                    ):valtype; {Typ dát} 
 27 function otpnet(id:dword      {Index siete} 
 28                    ):valtype; {Typ dát} 
 29 function ptpnet(id:dword      {Index siete} 
 30                    ):valtype; {Typ dát} 
             {Vrátia typy vstupu, výstupu, populácie siete s 
             indexom ID.} 
 
 31 function idmnet(id:dword    {Index siete} 
 32                    ):dword; {Vstupná dimenzia} 
 33 function odmnet(id:dword    {Index siete} 
 34                    ):dword; {Výstupná dimenzia} 
             {Vrátia dimenzie vstupu, výstupu siete 
             s indexom ID.} 
 
 35 function geterrstr(r:word       {Číslo chyby} 
 36                       ):string; {Opis chyby} 
             {K danému číslu vráti chybové hlásenie.} 
 
 37 function gettrn(nt,              {Index siete} 
 38                 srci:dword;      {Signatúra vyhľadávaného 
                                     tréningového vzoru} 
 39                 var tip:pointer; {Ukazovateľ na typové pole 
                                     vstupných tréningových 
                                     vzorov} 
 40                 var tii,         {Index tréningového vzoru} 
 41                 til:dword;       {Dĺžka vstupného vektora} 
 42                 var top:pointer; {Ukazovateľ na typové pole 
                                     výstupných tréningových 
                                     vzorov} 
 43                 var toi,         {Index tréningového vzoru} 
 44                 tol:dword;       {Dĺžka výstupného vektora} 
 45                 var name:string  {Meno tréningového vzoru} 
 46                    ):word;       {Číslo chyby} 
             {Vracia dva ukazovatele na polia so vstupom a 
             výstupom, dva indexy vstupu a výstupu a dve dĺžky 
             vstupu a výstupu. Index v poli sa počíta TII*TIL 
             alebo TOI*TOL. V NAME sa vracia názov tréningového 
             vzoru.} 
 
 47 function gettrn(nt:dword;        {Index siete} 
 48                 srct:trnsrct;    {Typ vyhľadávanej položky 
                                     - vstup / výstup} 
 49                 srcd:pointer;    {Ukazovateľ na pole 
                                     s vyhľadávanými položkami} 
 50                 srci,            {Index vyhľadávanej 
                                     položky} 
 51                 srcl:dword;      {Dĺžka vyhľadávanej 
                                     položky} 
 52                 var tid:dword;   {Signatúra tréningového 
                                     záznamu} 
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 53                 var tdp:pointer; {Pole s druhou zložkou 
                                     tréningových vzorov} 
 54                 var tdi,         {Index položky} 
 55                 tdl:dword;       {Dĺžka druhej zložky 
                                     tréningového vzoru} 
 56                 var name:string  {Názov tréningového vzoru} 
 57                    ):word;       {Číslo chyby} 
             {SRCT je typ vyhľadávanej položky - vstup / 
             výstup. SRCD je ukazovateľ na pole s vyhľadávanou 
             položkou. SRCI je index položky, SRCL je jej dĺžka. 
             Index položky v poli je SRCI*SRCL. 
                Funkcia vracia TID - signatúru tréningového 
             záznamu, TDP - ukazovateľ na pole s druhou zložkou 
             tréningového záznamu, TDI - index položky a TDL - 
             dĺžka druhej zložky tréningového vzoru. Index 
             položky v poli je TDI*TDL. V NAME sa vracia názov 
             tréningového vzoru.} 
 
 58 function puttrn(nt,          {Index siete} 
 59                 sig:dword;   {Signatúra vkladaného záznamu} 
 60                 tip:pointer; {Ukazovateľ na pole so 
                                 zdrojovými vstupnými 
                                 položkami} 
 61                 tii:dword;   {Index zdrojovej vstupnej 
                                 položky v poli} 
 62                 top:pointer; {Ukazovateľ na pole so 
                                 zdrojovými výstupnými 
                                 položkami} 
 63                 toi:dword;   {Index zdrojovej výstupnej 
                                 položky v poli} 
 64                 name:string  {Meno vkladaného tréningového 
                                 vzoru} 
 65                    ):word;   {Číslo chyby} 
             {NT určuje index neurónovej siete, v ktorej sa 
             nachádza tréningová množina. SIG je signatúra 
             vkladaného tréningového vzoru. TIP a TOP sú 
             ukazovatele na zdrojové polia s tréningovými 
             vzormi, TII a TOI sú indexý tréningových vzorov 
             v zdrojových poliach. Index v zdrojovom poli je 
             TII*dĺžka a TOI*dĺžka. V NAME je názov ukladaného 
             tréningového vzoru.} 
 
 66 function getsig(nt:dword    {Index siete} 
 67                    ):dword; {Nepoužitá signatúra} 
             {Funkcia vráti pre danú sieť prvú nepoužitú 
             signatúru.} 
 
 68 function deltrn(nt,        {Index siete} 
 69                 srci:dword {Signatúra vymazávaného vzoru} 
 70                    ):word; {Číslo chyby} 
             {Parameter SRCI je signatúra vymazávaného 
             tréningového vzoru.} 
 
 71 function deltrn(nt:dword;     {Index siete} 
 72                 srct:trnsrct; {Vstup / výstup vyhľadávaného 
                                  vzoru na vymazanie} 
 73                 srcd:pointer; {Pole s položkami} 
 74                 srci,         {Index vymazávaného vzoru} 
 75                 srcl:dword    {Dĺžka položky} 
 76                    ):word;    {Číslo chyby} 
             {SRCT je typ vyhľadávanej položky - vstup / výstup. 
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             SRCD je ukazovateľ na pole s vyhľadávanou položkou. 
             SRCI je index položky, SRCL je jej dĺžka. Index v 
             poli je SRCI*SRCL.} 
 
 77 function funcnet(id,        {Index siete} 
 78                  gen:dword  {Index konfigurácie} 
 79                     ):word; {Číslo chyby} 
             {Táto funkcia realizuje aktívny režim siete. 
             Parameter ID je index siete, GEN je index 
             genetického jedinca, vzhľadom na ktorého sa počíta 
             výsledok. Funkcia vracia nulu ak výpočet prebehol 
             bez chyby alebo číslo chyby.} 
 
 80 function okfnnet(id:dword   {Index siete} 
 81                     ):word; {Číslo chyby} 
             {Táto funkcia realizuje aktívny režim siete 
             vzhľadom na adaptovaného genetického jedinca. 
             Parameter ID je index siete. Funkcia vracia 
             nulu ak výpočet prebehol bez chyby alebo číslo 
             chyby.} 
 
 82 function getout(nt,            {Index siete} 
 83                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
 84                 var d:byte     {Návratová hodnota} 
 85                    ):word;     {Číslo chyby} 
 86 function getout(nt,            {Index siete} 
 87                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
 88                 var d:word     {Návratová hodnota} 
 89                    ):word;     {Číslo chyby} 
 90 function getout(nt,            {Index siete} 
 91                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
 92                 var d:integer  {Návratová hodnota} 
 93                    ):word;     {Číslo chyby} 
 94 function getout(nt,            {Index siete} 
 95                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
 96                 var d:dword    {Návratová hodnota} 
 97                    ):word;     {Číslo chyby} 
 98 function getout(nt,            {Index siete} 
 99                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
100                 var d:longint  {Návratová hodnota} 
101                    ):word;     {Číslo chyby} 
102 function getout(nt,            {Index siete} 
103                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
104                 var d:real     {Návratová hodnota} 
105                    ):word;     {Číslo chyby} 
106 function getout(nt,            {Index siete} 
107                 id:dword;      {Položka výstupného vektora} 
108                 var d:extended {Návratová hodnota} 
109                    ):word;     {Číslo chyby} 
             {Funkcie vracajú výstupnú hodnotu siete s indexom 
             NT. Ak je výstupom vektor, funkcie vracajú jeho 
             jednotlivé položky s indexom ID, ak je výstup 
             skalár, ID sa musí rovnať nule.} 
 
110 function putinp(nt,        {Index siete} 
111                 id:dword;  {Položka vkladaného vektora} 
112                 d:byte     {Vkladané dáta} 
113                    ):word; {Číslo chyby} 
114 function putinp(nt,        {Index siete} 
115                 id:dword;  {Položka vkladaného vektora} 
116                 d:word     {Vkladané dáta} 
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117                    ):word; {Číslo chyby} 
118 function putinp(nt,        {Index siete} 
119                 id:dword;  {Položka vkladaného vektora} 
120                 d:integer  {Vkladané dáta} 
121                    ):word; {Číslo chyby} 
122 function putinp(nt,        {Index siete} 
123                 id,        {Položka vkladaného vektora} 
124                 d:dword    {Vkladané dáta} 
125                    ):word; {Číslo chyby} 
126 function putinp(nt,        {Index siete} 
127                 id:dword;  {Položka vkladaného vektora} 
128                 d:longint  {Vkladané dáta} 
129                    ):word; {Číslo chyby} 
130 function putinp(nt,        {Index siete} 
131                 id:dword;  {Položka vkladaného vektora} 
132                 d:real     {Vkladané dáta} 
133                    ):word; {Číslo chyby} 
134 function putinp(nt,        {Index siete} 
135                 id:dword;  {Položka vkladaného vektora} 
136                 d:extended {Vkladané dáta} 
137                    ):word; {Číslo chyby} 
             {Funkcie vkladajú vstupnú hodnotu siete s indexom 
             NT. Ak je vstupom vektor, funkcie vkladajú jeho 
             jednotlivé položky s indexom ID, ak je vstup 
             skalár, ID sa musí rovnať nule.} 
 
138 function errinet(nt:dword;       {Index siete} 
139                  iniarea:boolean {Inicializovať váhy} 
140                     ):word;      {Číslo chyby} 
             {Inicializuje chybový vektor. Ak je INIAREA true, 
             inicializuje náhodnými hodnotami celú váhovú 
             plochu.} 
 
141 function geterr(id,             {Index siete} 
142                 gen:dword;      {Index na konfiguráciu} 
143                 var rr:extended {Chyba siete} 
144                    ):word;      {Číslo chyby} 
             {vráti v RR chybu siete s danou tréningovou 
             množinou vzhľadom na genetického jedinca GEN.} 
 
145 function getold(id,           {Index siete} 
146                 gen:dword;    {Index na konfiguráciu} 
147                 var old:dword {Vek konfigurácie} 
148                    ):word;    {Číslo chyby} 
             {vráti v OLD vek daného genetického jedinca GEN.} 
 
149 function learnet(id:dword;           {Index siete} 
150                  minerr:extended;    {Hľadané minimum} 
151                  var error:extended; {Aktuálna chyba} 
152                  var lrn:learntype   {Stav učenia} 
153                     ):word;          {Číslo chyby} 
             {Táto funkcia sa volá v cykle - vykonáva adaptáciu 
             siete ID. MINERR je minimálna hodnota chyby siete 
             ku ktorej sa minimalizuje. ERROR je najmenšia 
             chyba siete vzhľadom na aktuálnu populáciu 
             genetických jedincov. V LRN sa vracia status 
             adaptácie.} 
 
154 procedure getcmv(id:dword;        {Index siete} 
155                  i:cvectyp;       {Položka riad. vektora} 
156                  var d:dword);    {Čítaná hodnota} 
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157 procedure getcmv(id:dword;        {Index siete} 
158                  i:cvectyp;       {Položka riad. vektora} 
159                  var r:extended); {Čítaná hodnota} 
160 procedure setcmv(id:dword;        {Index siete} 
161                  i:cvectyp;       {Položka riad. vektora} 
162                  d:dword);        {Vkladaná hodnota} 
163 procedure setcmv(id:dword;        {Index siete} 
164                  i:cvectyp;       {Položka riad. vektora} 
165                  r:extended);     {Vkladaná hodnota} 
166 procedure setcmv(id:dword;        {Index siete} 
167                  i:cvectyp);      {Položka riad. vektora} 
              {Tieto procedúry čítajú alebo nastavujú hodnoty 
              riadiaceho vektora genetického algoritmu OZIRIS. 
              ID určuje index neurónovej siete, I je položka 
              riadiaceho vektora a D alebo R je hodnota danej 
              položky.} 
 
168 function nts:dword; {Počet neurónových sietí} 
 
169 function iniadhvector(nt,          {Index siete} 
170                       old,         {Hraničný vek} 
171                       add:dword;   {Hodnota pričítaného / 
                                       odčítaného veku 
                                       konfigurácií.} 
172                       plus:boolean {Nad hraničnú hodnotu 
                                       veku TRUE pričíta, FALSE 
                                       odčíta od veku jedinca 
                                       danú hodnotu.} 
173                          ):word;   {Číslo chyby} 
             {Pričíta alebo odčíta hodnotu od veku tých 
             konfigurácií, ktoré majú vek nad hraničnou 
             hodnotou.} 
 
174 function inilovvector(nt,          {Index siete} 
175                       old,         {Hraničná hodnota 
                                       trvania manželstva} 
176                       add:dword;   {Hodnota pričítanej / 
                                       odčítanej doby trvania 
                                       manželstva konfigurácií.} 
177                       plus:boolean {Nad hraničnú hodnotu 
                                       doby trvania manželstva 
                                       TRUE pričíta, FALSE 
                                       odčíta od času trvania 
                                       manželstva jedinca danú 
                                       hodnotu.} 
178                          ):word;   {Číslo chyby} 
             {Pričíta alebo odčíta hodnotu od času trvania 
             manželstva tých konfigurácií, ktoré majú dobu 
             trvania manželstva nad hraničnou hodnotou.} 

 
 V definícii 10.1-1 väčšina funkcií vracia číselnú hodnotu chyby. Číslo chyby týchto funkcií 

môže byť vstupom funkcie GETERRSTR, ktorá vráti v reťazci opis chyby. Na základe tohoto 
chybového rozhrania je možné kontrolovať nielen kompiláciu, ale aj adaptáciu, výpočet a operácie 
s celou neurónovou štruktúrou.  

10.2 Kompenzačné aplikácie systému ROWS 

 Softvérové kompenzačné aplikácie pre nevidiacich používateľov PC, ktoré sú opisované 
v tejto podkapitole, používajú syntetizér GOBLIN tromi spôsobmi: 
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 1. čítanie displeja pomocou GOBTLK, 
 2. Nastavovanie parametrov čítania pomocou servera GOBTLK, 
 3. priame volanie zvukových funkcií servera GOBSVR. 
 
 Programové aplikácie ROWS zväčša kombinujú všetky tri uvedené prístupy s ďalšou 

možnosťou použitia hmatového displeja. 
 Špeciálny vstup z klávesnice v bodovom písme pre nevidiacich a výstup vo forme syntézy 

hlasu GOBLIN ponúka systém ROWS v aplikáciách: 
 
 1. programový modul s editorom textu led.pp, 
 2. programový modul tlače dokumentov lpr64.pp, 
 3. modul programovateľného kalkulátora lcalc.pp, 
 4. modul práce so súbormi WAV wpr.pp, 
 5. modul kalendár a zápisník ltduni.pp, 
 6. modul s kompilátorom FPC lpcuni.pp, 
 7. ďalšie podporné moduly. 
 
 Vo väčších programových aplikáciách sa môže nachádzať viacero vyššie uvedených modulov. 

Na základe toho sa stanú výkonným softvérovým prostriedkom, ktorý je navyše prispôsobený potrebám 
nevidiacich používateľov PC.  

10.2.1 Jednotná editácia bežných a programových textov 

 Programový modul s editorom led.pp sa používa v ROWS pri spracovaní akýchkoľvek textov: 
 
 1. dokumenty s hypertextovými príkazmi jazyka WORF, 
 2. programy v jazyku PASCAL, 
 3. definície neurónových sietí v jazyku NEUROGEN, 
 4. programy pre kalkulačku v jazyku CALCULUS, 
 5. definície melódií v jazyku FAUN, 
 6. spracovanie textových konfiguračných súborov, 
 7. poznámky, zápisník a kalendár. 
 
 Editor obsahuje slovenskú kontrolu pravopisu a interaktívny prekladový slovník anglicko-

slovenský a slovensko-anglický. Program LE je aplikáciou editora bez kontroly gramatiky, program ED 
aplikuje editor so zložkou kontroly gramatiky. 

 Pri spracovaní textových dokumentov v slovenskom jazyku sa veľkosti a typy písma zapisujú 
pomocou hypertextových príkazov jazyka WORF, ktoré začínajú znakom "~" (viď 10.2.3). 

 Hypertextové príkazy umožňujú také formátovanie zdrojového textu, ktoré je ľahko čitateľné 
nevidiacim človekom. Avšak po kompilácii a vytlačení na bežnej tlačiarni bude mať tento text 
charakter dokumentu programu WORD alebo WRITER. 

Tabuľka 10.2.1-1 - Register editačných príkazov (led.pp) 

ESC             - Ukončenie práce 
F10             - Ukončenie bez uloženia zmien 
F1              - Pomocná obrazovka 
F4              - Dĺžka riadka pri zalamovaní 
F2              - Uloženie zmien 
F3              - Uloženie pod iným menom 
F9              - Zrušenie nastavených blokov 
CTRL+PGUP       - Začiatok textu 
CTRL+PGDOWN     - Koniec textu 
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CTRL+ENTER      - Preklad slova s kurzorom 
                  angličtina -> slovenčina 
SHFT+ENTER      - Preklad slova s kurzorom 
                  slovenčina -> angličtina 
CTRL+SHFT+ENTER - vkladanie/mazanie anglického slova 
                  s kurzorom do/zo slovníka 
 
CTRL+KY         - Vymazanie bloku 
CTRL+KB         - Označenie začiatku bloku 
CTRL+KK         - Označenie konca bloku 
CTRL+KC         - Kopírovanie bloku 
CTRL+KV         - Presun bloku 
CTRL+KF         - Formátovanie bloku 
CTRL+KR         - Načítanie bloku zo súboru 
CTRL+KW         - Zápis bloku do súboru 
CTRL+QF         - Nájdenie reťazca dopredu 
CTRL+QB         - Nájdenie reťazca dozadu 
CTRL+RF         - Prepísanie reťazcov dopredu 
CTRL+RB         - Prepísanie reťazcov dozadu 
CTRL+L          - Opakuj reťazcovú operáciu 
CTRL+B          - Preveď reťazec na blok 
 
-W              - Parameter vypne zalamovanie 
-W64            - Zapne zalamovanie na 64 znakov 
-V              - Parameter zapne prehliadací mód, 
                  nedovolí robiť zmeny 
-13 -9          - nastaví kurzor na súradnice x=13 a y=9 

10.2.2 Programovateľný kalkulátor 

 Kalkulátor sa rozbehne pomocou príkazu LC, alebo programovým volaním modulu lcalc.pp. 
 Prostredie kalkulátora obsahuje niekoľko okien. Okno vo vrchnej časti displeja ukazuje 25 

položiek zásobníkovej pamäte. Do zásobníka sa vkladá číslo tak, že sa za ním napíše operátor 
 push. 
Ak sa namiesto čísla zapíše operátor 
 POP, 
 vyberie sa číslo z vrcholu zásobníka. 
 
 V strednej časti displeja sa nachádza okno, ktoré sa používa ako displej kalkulátora. Pod ním 

sa nachádza: 
 
 - okno s hodnotami pamätí 0-15, 
 - okno aktuálneho stavu, 
 - okno programových výpisov a opisu funkcií. 
 
 Výber čísla z pamäte N sa vykoná, keď sa na displej zapíše číslo N nasledované operátorom 
 m/o. 
 Číslo z displeja sa vloží do pamäte, keď za ním nasleduje operátor 
 m/i, 
 za ktorým musí nasledovať číslo pamäte. 
 
 Kláves "=" vykoná príkaz aleby výpočet. 
 ESC - návrat do predchádzajúceho stavu, rušenie čísel a funkcií na displeji. 
 BSP - editácia čísel a funkcií. 
 ENTER - vloženie čísla alebo funkcie. Špeciálne príkazy, ktoré sa zapisujú namiesto čísel - 

POP, PI, E - zobrazí číselne. 



206 
 

 F10 - ukončenie kalkulátora. 
 F1 - pomocné okno. 
 PGUP / PGDOWN - prehliadanie v pomocnom okne. 
 F5 - ukončenie behu programu. 
 F9 - vytváranie programov. 
 
 Kalkulátor sa používa prirodzeným zadávaním čísel a funkcií, ako napr: 
 
 3 + 4 =, 
 5 * 8 =, 
 9 : 3 =, 
 5 * ( 3 - ( 8 + 2 ) ) =, 
 30 cos, 
 100 log...  

10.2.2.1 Binárne operácie 

 Prvý argument je a1, druhý argument je a2. 
 Číslo pred operáciou je jej priorita. Operácia s najväčšou prioritou sa vykoná najskôr. 

Pre zmenu priorít sa používajú zátvorky (). Maximálny počet otvorených zátvoriek je štyri. 
 Zvláštne čísla: 
 
 PI - 3.14..., 
 E - základ prirodzeného logaritmu, 
 POP - číslo z vrcholu zásobníka, 
 READ - načíta číslo do bežiaceho programu, 
 RUN>???????? - kde ???????? sa nahrádza menom programu. V OS je vedený ako 

????????.big. Namiesto zápisu RUN>???????? ostane na displeji číslo alebo časť výpočtu, ktorý je 
výstupom daného programu. 

 Operácia "=" vypočíta zadanie. 
 
3 +    - a1 + a2; súčet 
3 -    - a1 - a2; rozdiel 
4 *    - a1 * a2; súčin 
4 :    - a1 : a2; podiel 
4 /    - a1 / a2; podiel 
2 div  - a1 div a2; celočíselné delenie, operácia berie celé 
                    časti argumentov 
2 mod  - a1 mod a2; zvyšok po celočíselnom delení, operácia 
                    berie celé časti argumentov 
1 or   - a1 or a2; logické bitové sčítanie, operácia berie celé 
                   časti argumentov 
1 xor  - a1 xor a2; logické bitové disjunktné sčítanie, 
                    operácia berie celé časti argumentov 
2 and  - a1 and a2; logické bitové násobenie, operácia berie 
                    celé časti argumentov 
0 min  - a1 min a2; minimum z a1,a2 
0 max  - a1 max a2; maximum z a1,a2 
5 %    - a1 % a2; a2 percent z a1 
5 prom - a1 prom a2; a2 promile z a1 
5 ^    - a1 ^ a2; číslo a1 sa umocní na a2 
5 sqx  - a1 sqx a2; číslo a1 sa odmocní číslom a2 
5 lg   - a1 lg a2; vypočíta logaritmus o základe a2, z a1 
0 snd  - a1 snd a2; tón s frekvenciou a1 Hz bude znieť a2 msec 
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                    vypočíta sa absolútna hodnota z celej časti 
                    a1, pokiaľ je menšia ako 20 nahradí sa č. 
                    20, pokiaľ je väčšia ako 16000 nahradí sa č. 
                    16000  

10.2.2.2 Práca s pamäťou 

5 m/i  - a1 m/i a2; číslo a1 sa vloží do pamäte a2 
5 m/x  - a1 m/x a2; číslo a1 sa vymení s číslom z pamäte a2 
5 m/o  - a1 m/o; číslo a1 sa nahradí číslom z pamäte a1 
5 push - a1 push; číslo a1 sa vloží do zásobníka 
5      - POP; namiesto POP sa nahradí číslo zo zásobníka 
5 pop  - a1 pop; a1 sa nahradí číslom z a1-tého miesta v 
                 zásobníku a dané číslo sa v zásobníku zruší, 
                 tiež aj tie pred ním (externý program) 
5 sum  - a1 sum a2; číslo a1 sa pričíta k číslu z pamäti a2 
5 prd  - a1 prd a2; číslo z pamäti a2 sa vynásobí číslom a1 
5 mpus - a1 mpus; a1 je bitová mapa 16 bitov - pamätí, ktoré sa 
                  majú uložiť do zásobníka 
5 mpop - a1 mpop; a1 je bitová mapa pamätí, do ktorých sa 
                  uložia hodnoty zo zásobníka  

10.2.2.3 Unárne operácie 

5 sqr  - a1 sqr; umocní a1 
5 sqt  - a1 sqt; odmocní a1 
5 ln   - a1 ln; vypočíta prirodzený logaritmus z a1 
5 log  - a1 log; vypočíta dekadický logaritmus z a1 
5 e^x  - a1 e^x; vypočíta exponenciálu z a1 
5 -+   - a1 -+; prehodí znamienko číslu a1 
5 l/x  - a1 l/x; vypočíta 1/a1 
5 !    - a1 !; vypočíta a1-faktoriál 
5 int  - a1 int; celá časť z a1 
5 frac - a1 frac; vypočíta a1 mínus celá časť a1 
5 rnd  - a1 rnd; zaokrúhli a1 na celé číslo 
5 abs  - a1 abs; absolútna hodnota z a1 
5 inc  - a1 inc; inkrementuje a1 
5 dec  - a1 dec; dekrementuje a1 
5 dly  - a1 dly; počká a1 msec, vypočíta sa absolútna hodnota 
                 z celej časti a1, pokiaľ je väčšia ako 10000 
                 nahradí sa č. 10000  

10.2.2.4 Goniometrické funkcie 

5 sin  - a1 sin; sínus a1 v stupňoch 
5 sir  - a1 sir; sínus a1 v radiánoch 
5 sig  - a1 sig; sínus a1 v grádoch 
5 cos  - a1 cos; kosínus a1 v stupňoch 
5 cor  - a1 cor; kosínus a1 v radiánoch 
5 cog  - a1 cog; kosínus a1 v grádoch 
5 tn   - a1 tn; tangens a1 v stupňoch 
5 tr   - a1 tr; tangens a1 v radiánoch 
5 tg   - a1 tg; tangens a1 v grádoch 
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5 ctn  - a1 ctn; kotangens a1 v stupňoch (externý) 
5 ctr  - a1 ctr; kotangens a1 v radiánoch (externý) 
5 ctg  - a1 ctg; kotangens a1 v grádoch (externý) 
5 asin - a1 asin; arcus sínus do stupňov (externý) 
5 asir - a1 asir; arcus sínus do radiánov (externý) 
5 asig - a1 asig; arcus sínus do grádov (externý) 
5 acsn - a1 acsn; arcus kosínus do stupňov (externý) 
5 acsr - a1 acsr; arcus kosínus do radiánov (externý) 
5 acsg - a1 acsg; arcus kosínus do grádov (externý) 
5 atn  - a1 atn; arcus tangens do stupňov 
5 atr  - a1 atr; arcus tangens do radiánov 
5 atg  - a1 atg; arcus tangens do grádov 
5 actn - a1 actn; arcus kotangens do stupňov (externý) 
5 actr - a1 actr; arcus kotangens do radiánov (externý) 
5 actg - a1 actg; arcus kotangens do grádov (externý) 
5 hsin - a1 hsin; hyperbolický sínus a1 v stupňoch (externý) 
5 hsir - a1 hsir; hyperbolický sínus a1 v radiánoch (externý) 
5 hsig - a1 hsig; hyperbolický sínus a1 v grádoch (externý) 
5 hcos - a1 hcos; hyperbolický kosínus a1 v stupňoch (externý) 
5 hcsr - a1 hcsr; hyperbolický kosínus a1 v radiánoch (externý) 
5 hcsg - a1 hcsg; hyperbolický kosínus a1 v grádoch (externý) 
5 htn  - a1 htn; hyperbolický tangens a1 v stupňoch (externý) 
5 htr  - a1 htr; hyperbolický tangens a1 v radiánoch (externý) 
5 htg  - a1 htg; hyperbolický tangens a1 v grádoch (externý) 
5 hctn - a1 hctn; hyperbolický kotangens a1 v stupňoch 
                  (externý) 
5 hctr - a1 hctr; hyperbolický kotangens a1 v radiánoch 
                  (externý) 
5 hctg - a1 hctg; hyperbolický kotangens a1 v grádoch 
                  (externý)  

10.2.2.5 Prevody uhlov 

5 d>r  - a1 d>r; stupne na radiány 
5 d>g  - a1 d>g; stupne na grády 
5 r>d  - a1 r>d; radiány na stupne 
5 r>g  - a1 r>g; radiány na grády 
5 g>d  - a1 g>d; grády na stupne 
5 g>r  - a1 g>r; grády na radiány  

10.2.2.6 Prevody číselných sústav 

 Tieto prevody sa netýkajú číselnej hodnoty v pamäti, ide len o jej zobrazenie na displeji. 
 
5 binr - a1 binr; zobrazí a1 binárne, operácia berie z 
                  argumentu len celú časť 
5 oktl - a1 oktl; zobrazí a1 oktalovo, operácia berie len celú 
                  časť argumentu 
5 dcm  - a1 dcm; zobrazí a1 dekadicky 
5 hexd - a1 hexd; zobrazí a1 hexadecimálne, operácia berie len 
                  celú časť argumentu 
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 Kalkulátor dovoľuje tiež zapisovať čísla vo všetkých uvedených sústavách. Binárne číslo sa 
musí končiť znakom "B", oktalové znakom "O" a hexadecimálne znakom "H". 

 Zobrazované zaokrúhlenie sa netýka vnútornej hodnoty čísla, ide len o zobrazovací formát. 
 
5 ,x - a1 ,x; bude sa zobrazovať so zaokrúhlením na a1 miest  

10.2.2.7 Štandardne dodávané unárne programy 

5 demo - a1 demo; demonštrácia pomalého automatického výpočtu, 
                  a1 - fiktívny počet percent zo zárobku. 
                  Demonštrácia pamätí, cyklu a práce so 
                  zásobníkom. 
5 stup - a1 stup; demonštruje zvukové funkcie, a1 je dĺžka tónu 
                  v msec 
5 okru - a1 okru; obvod kruhu s polomerom a1 
5 pkru - a1 pkru; plocha kruhu s polomerom a1 
5 pgul - a1 pgul; povrch gule s polomerom a1 
5 ogul - a1 ogul; objem gule s polomerom a1 
5 pop  - a1 pop; viď prácu s pamäťou! 
5 mhzv - a1 mhzv; prevedie frekvenciu v MHz na vlnovú dĺžku 
5 vmhz - a1 vmhz; prevedie vlnovú dĺžku na frekvenciu v MHz 
                  pre ďalšie viď goniometrické funkcie! 
5 ctn   5 ctr   5 ctg   5 asin  5 asir  5 asig  5 acsn  5 acsr 
5 acsg  5 actn  5 actr  5 actg  5 hsin  5 hsir  5 hsig  5 hcos 
5 hcsr  5 hcsg  5 htn   5 htr   5 htg   5 hctn  5 hctr  5 hctg  

10.2.2.8 Štandardne dodávané binárne programy 

5 pyt  - a1 pyt a2; kde a1=A, a2=B a výsledok je C zo vzorca 
                    Pytagorovej vety 
5 tj   - a1 tj a2; obsah trojuholníka, a1=základňa, a2=výška 
5 oval - a1 oval a2; objem valca, a1=polomer podstavy, a2=výška 
5 pval - a1 pval a2; povrch valca, a1=polomer podstavy, 
                     a2=výška 
5 oku  - a1 oku a2; objem kužeľa, a1=polomer podstavy, a2=výška 
5 pku  - a1 pku a2; povrch kužeľa, a1=polomer podstavy, 
                    a2=výška 
5 nad  - a1 nad a2; kombinačné číslo a1=n, a2=k - 
                    a1! / ((a1-a2)! x a2!) 
5 f&r  - a1 f&r a2; pre frekvenciu a1 a odpor a2 vypočíta 
                    kapacitu v pF 
5 f&c  - a1 f&c a2; pre frekvenciu a1 a kapacitu a2 v pF 
                    vypočíta odpor 
5 c&rf - a1 c&rf a2; pre kapacitu a1 v pF a odpor a2 vypočíta 
                     frekvenciu 
5 t&r  - a1 t&r a2; pre dĺžku kmitu a1 a odpor a2 vypočíta 
                    kapacitu v pF 
5 t&c  - a1 t&c a2; pre dĺžku kmitu a1 a kapacitu a2 v pF 
                    vypočíta odpor 
5 c&rt - a1 c&rt a2; pre kapacitu a1 v pF a odpor a2 vypočíta 
                     dĺžku kmitu  
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10.2.2.9 Štandardne dodávané ternárne programy 

3 lich - a1 + a2 lich a3; obsah lichobežníka, kde a1 je 
                          základňa 1, a2 základňa 2, a3 výška 
5 dp   - a1 % a2 dp a3; výpočet úrokov, kde a1 je uložený 
                        vklad, a2 - percentný úrok, a3 - 
                        percentná daň z úrokov 
5 ozkr 
5 ozkv - a1 ozkr a2 ozkv a3; objem zrezaného kužeľa, a1=polomer 
                             dolnej podstavy, a2=polomer hornej 
                             podstavy, a3=výška 
5 pzkr 
5 pzkv - a1 pzkr a2 pzkv a3; povrch zrezaného kužeľa, 
                             a1=polomer dolnej podstavy, 
                             a2=polomer hornej podstavy, 
                             a3=výška 
5 kvab 
5 kvc  - a1 kvab a2 kvc a3; vypočíta kvadratickú rovnicu 
                            s koeficientami: a=a1, b=a2, c=a3, 
                            korene uloží do pamätí 00 a 01, 
                            diskriminant ostane na displeji. Ak 
                            je záporný, komplexné výsledky budú 
                            v pamätiach 00+01i a 02+03i. V 
                            tomto prípade sa nastavia pamäte 08 
                            a 09 na jednotku, čo 
                            znamená, že prvé dve dvojice pamätí 
                            sú komplexné čísla. Ak má rovnica 
                            len reálne korene, pamäť 08 sa 
                            nastaví na nulu.  

10.2.2.10 Počítanie v komplexnom obore 

 Pre výpočty v komplexnom obore je preddefinovaných desať binárnych a päť unárnych 
programov. Pritom platia tieto konvencie: 

 
 1. pamäte 00 a 01, 02 a 03, 04 a 05, 06 a 07 tvoria dvojice algebraického zápisu komplexného 

čísla x1 + x2i, 
 2. dvojice v pamätiach sa určujú číslom prvej pamäte, teda 0,2,4 alebo 6, 
 3. ak je v prvej dvojici komplexné číslo, pamäť 08 je potrebné nastaviť na jednotku, pre druhú 

dvojicu pamäť 09, pre tretiu pamäť 10 a pre štvrtú pamäť 11, 
 4. komplexné operácie používajú pamäte 08-11 na testovanie, či sa jedná o komplexné číslo, 
 5. pokiaľ používateľ pracuje len s komplexnými operáciami, pamäte 08-11 sú nastavované 

automaticky. 
 
5 k#a  - a1 k#a a2; vloží do pamätí 00 a 01 číslo a1+a2i a 
                    na displeji nechá číslo 0, ktoré určuje 
                    dvojicu pamätí s komplexným číslom 
5 k#b  - a1 k#b a2; vloží do pamätí 02 a 03 číslo a1+a2i a na 
                    displeji nechá číslo 2, ktoré určuje dvojicu 
                    pamätí s komplexným číslom 
5 k#c  - a1 k#c a2; vloží do pamätí 04 a 05 číslo a1+a2i a na 
                    displeji nechá číslo 4, ktoré určuje 
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                    dvojicu pamätí s komplexným číslom 
5 k#d  - a1 k#d a2; vloží do pamätí 06 a 07 číslo a1+a2i a na 
                    displeji nechá číslo 6, ktoré určuje 
                    dvojicu pamätí s komplexným číslom 
1 kplu - a1 kplu a2; komplexné sčítanie, kde a1 a a2 určujú 
                     komplexné čísla v pamätiach. Výsledok bude 
                     uložený do prvej dvojice pamätí a na 
                     displeji ostane číslo 0, ktoré túto 
                     dvojicu určuje. 
1 kmin - a1 kmin a2; komplexné odčítanie, kde a1 a a2 určujú 
                     komplexné čísla v pamätiach. Výsledok bude 
                     uložený do prvej dvojice pamätí a na 
                     displeji ostane číslo 0, ktoré túto 
                     dvojicu určuje. 
2 kkra - a1 kkra a2; komplexné násobenie, kde a1 a a2 určujú 
                     komplexné čísla v pamätiach. Výsledok bude 
                     uložený do prvej dvojice pamätí a na 
                     displeji ostane číslo 0, ktoré túto 
                     dvojicu určuje. 
2 kdel - a1 kdel a2; komplexné delenie, kde a1 a a2 určujú 
                     komplexné čísla v pamätiach. Výsledok bude 
                     uložený do prvej dvojice pamätí a na 
                     displeji ostane číslo 0, ktoré túto 
                     dvojicu určuje. 
3 kmoc - a1 kmoc a2; komplexné umocňovanie na a2, kde a1 určuje 
                     komplexné číslo v pamäti. Výsledok bude 
                     uložený do prvej dvojice pamätí a na 
                     displeji ostane číslo 0, ktoré túto 
                     dvojicu určuje. 
3 kodm - a1 kodm a2; komplexná a2-tá odmocnina, kde a1 určuje 
                     komplexné číslo v pamäti. Výsledok bude 
                     uložený do prvej dvojice pamätí a na 
                     displeji ostane číslo 0, ktoré túto 
                     dvojicu určuje. 
5 kabs - a1 kabs; absolútna hodnota z komplexného čísla 
                  uloženého v pamätiach a1. Výsledok je reálny, 
                  ostane na displeji. 
5 kag  - a1 kag; prevedie komplexné číslo v pamätiach a1 
                 z algebraického tvaru na goniometrický, na 
                 displeji ostane a1 
5 kga  - a1 kga; prevedie komplexné číslo v pamätiach a1 
                 z goniometrického tvaru na algebraický, na 
                 displeji ostane a1 
5 kpus - a1 kpus; vloží komplexné číslo v pamätiach a1 do 
                  zásobníka 
5 kpop - a1 kpop; vyberie zo zásobníka komplexné číslo a uloží 
                  ho do pamätí a1  

10.2.2.11 Funkcie skokov v programoch 

5 jmp  - a1 jmp; skočí na prvý nasledujúci znak "|" 
5 jmxx - a1 jmxx a2; ak a2>0 skočí na a2-tý nasledujúci znak 
                     "|" ak a2<0 skočí na abs(a2)-tý 
                     predchádzajúci znak "|" 
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0 j>=  - a1 j>= a2; ak a1>=a2 skočí na príslušný predchádzajúci 
                    znak "\" 
0 j<=  - a1 j<= a2; ak a1<=a2 skočí na príslušný predchádzajúci 
                    znak "\" 
0 j>>  - a1 j>> a2; ak a1>a2 skočí na príslušný predchádzajúci 
                    znak "\" 
0 j<<  - a1 j<< a2; ak a1<a2 skočí na príslušný predchádzajúci 
                    znak "\" 
0 j=   - a1 j= a2; ak a1=a2 skočí na príslušný predchádzajúci 
                   znak "\" 
0 j<>  - a1 j<> a2; ak a1<>a2 skočí na príslušný predchádzajúci 
                    znak "\"  

10.2.2.12 Tvorba programov 

 Mená programov môžu mať maximálne 4 znaky, medzi ktorými môžu byť len malé písmená 
bez diakritiky. 

 Znak "&" v programe ruší literál na displeji, nahrádza teda stlačenie klávesu ESC. 
 Znak "~" zapne pomalý výpočet, používa sa pri kontrole a prezentácii. Po opätovnom zadaní 

"~" sa pomalý výpočet vypne. 
 Znaky "\","|" sa používajú pri skokoch a cykloch. 
 Text v zložených zátvorkách sa berie ako komentár, kalkulátor ho ignoruje. 
 Text v hranatých zátvorkách sa vypisuje do okna "Funkcia", čím sa môžu komentovať 

jednotlivé kroky. Pri pomalom výpočte sa takto vypisuje prezentačný komentár. 
 Znak "," pozastaví výpočet, stlačením klávesu - MEDZERNÍK - sa bude pokračovať. Ak sa 

stlačí kláves - ESC, beh programu skončí. 
 Znak "`" vygeneruje akustický signál. 
 Znak ";" posiela ENTER. 
 Znak "$" zruší posledné číslo v zásobníku, ak je zásobník prázdny, nič nevykoná. 
 Znak "?" ukončí program, v jednej funkcii môže byť viac ukončení.  

10.2.2.13 Programy z hľadiska OS 

 Programy sú textové súbory s príponou .un - unárne a .bn? - binárne. Unárne programy majú 
prioritu stanovenú implicitne 5. Priorita binárnych programov je definovaná posledným znakom 
extenzie. Priorita 0 - .bn0, 1 - .bn1... Maximálna priorita je 5. 

 Majme plus s prioritou 5. 
 Operácia bude v súbore plus.bn5 s textom "+ POP =". 
 Na displej kalkulátora sa potom zapíše "3 plus 3 =", výsledok bude podľa očakávania 6. 
 Preddefinované programy sa nachádzajú v adresári ~/rows/hcp, volajú sa tak isto ako bežné 

operácie kalkulátora.  

10.2.2.14 Jazyk CALCULUS 

 Princíp jazyka CALCULUS je jednoduchý. Do definície sa zapisujú znaky tak, ako by ich 
používateľ zapisoval pri výpočte na displej kalkulátora. Rozdiely: 

 
 1. namiesto klávesu ENTER sa zadáva ";", 
 2. namiesto klávesu ESC sa zadáva "&", 
 3. je povolený ľubovoľný počet medzier. 
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Unárne 
 
 Na začiatku unárneho programu sa vyžaduje zadanie operácie. Táto operácia na displeji 

nahradí identifikátor unárneho programu. Zapíše sa teda za číslo na displeji, za ktorým sa volal unárny 
program. 

 Ďalšie operácie sa budú vykonávať tak, ako sú definované v súbore unárneho programu. 
 Rovnítko v definícii unárneho programu vykoná všetky vnútorné operácie v jazyku 

CALCULUS. 
 Po skončení unárneho programu očakáva kalkulátor zadanie ďalšej operácie alebo čísla podľa 

toho, čo ponechal na displeji unárny program. 
 
 Binárne 
 
 Pracujú podobne ako unárne, ale majú navyše k dispozícii ešte druhý operand. Tento operand 

je programu poskytnutý v zásobníku, ako je vidieť v podkapitole 10.2.2.13 - príklad plus.bn5. 
 
 Nepodmienené skoky 
 
 Príkaz jmp hľadá ďalej od neho prvý znak "|". Výpočet bude pokračovať hneď za týmto 

znakom. 
 
 Podmienené skoky 
 
 Podľa podmienok, ktoré už boli opísané vyššie sa rozhodne, či sa pôjde v programe ďalej 

alebo sa vráti na príslušný predchádzajúci znak "\". Podmienené skoky môžu byť do seba vnorené, 
potom sa zachová príslušnosť znakov "\" a podmieňovacích skokov tak, aby sa zachovalo vnorenie. 

 Kombináciou znakov ",","&" a textu v hranatých zátvorkách sa umožní zobrazovanie 
medzivýsledkov aj s ich opisom v okne "Funkcia".  

10.2.2.15 Programy typu .big 

 Programy typu big sú odlíšené od unárnych a binárnych svojim volaním - nezadávajú sa medzi 
čísla ako operácie. Napíšu sa namiesto čísla s prefixom "RUN>" za ktorým nasleduje meno programu. 

 Výsledkom veľkého programu musí byť číslo, ktoré sa nahradí za identifikátor "RUN>...". 
 Ak je výsledkom viac čísel, je potrebné použiť zásobník alebo pamäte. 
 Programy .big umožňujú využitie nového typu vstupu, pomocou načítavacej operácie 

"READ". Táto operácia sa zapisuje v programe namiesto čísla. Operácia čaká na zadanie čísla 
z klávesnice. 

 Programy unárne, binárne a programy .big sa môžu navzájom v sebe volať, je povolená aj 
rekurzia.  

10.2.2.16 Štandardne dodávané programy typu .big 

RUN> 
5   kv-rov   - počíta reálne alebo komplexné kvadratické 
               rovnice 
5   tehly    - počíta počet tehál v stene  

10.2.3 Tlač dokumentov, jazyk WORF 

 Program pre tlač dokumentov sa v systému ROWS volá LPR, je naprogramovaný v module 
lpr64.pp. 
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 Zdrojový dokument s textom musí obsahovať hypertextové príkazy v jazyku WORF. Tento 
jazyk umožňuje nevidiacemu používateľovi rýchlu prípravu dokumentu. Kompilátor jazyka WORF 
vykonáva kontrolu integrity hypertextových príkazov. Ak príkaz nedáva zmysel alebo by pri jeho 
vykonaní došlo k formátovacej chybe, text sa nevytlačí. LPR vygeneruje súradnice a opis chyby, čím 
do určitej miery nevidiacemu človeku kontroluje pripravovaný formát dokumentu.  

10.2.3.1 Volanie programu LPR 

 Funkcie LPR sú voliteľné pomocou hypertextových príkazov v jazyku WORF. Niektoré z nich 
sa však dajú voliť priamo pri volaní programu pomocou jeho parametrov. 

 LPR s parametrami -h alebo -? zobrazí na displeji jednoduchý rozpis všetkých parametrov 
a hypertextových príkazov WORF. Rozpis sa prehliada pomocou klávesov PGDOWN a PGUP, ukončí 
sa stlačením ESC. V tabuľke 10.2.3.1-1 sú uvedené všetky parametre LPR. 

   Prvý parameter je buď "-?", alebo "-H", alebo názov súboru na vytlačenie. Druhý parameter je: 
 
   - názov súboru s hlavičkou dokumentu, 
   - pomlčka, ak sa má tlačiť len päta dokumentu bez hlavičky, 
   - niektorý z parametrov, ktoré začínajú pomlčkou. 
 
Tretí parameter je: 
 
   - názov súboru s pätou dokumentu, 
   - parameter začínajúci pomlčkou. 

Tabuľka 10.2.3.1-1 - Parametre LPR (help.hpd) 

-S  - Súbory sa budú číslovať spolu (vytváranie viazaní) 
-n  - "n" je číslo, od ktorého sa budú číslovať strany 
-N  - Najskôr tlač nepárnych strán, potom párnych 
-P  - Duplexná tlač s výmenou pozície čísel strán 
-T  - Neformátovať text 
-A  - Formátovať program 
-X  - Syntaktická kontrola príkazov v texte 
-Kn - "n" je počet kópií 
-H  - Tlačiť hlavičku na každú stranu 
-F  - Tlačiť poznámku pod textom na každú stranu 
-D-|+ - Dátum vypnúť | zapnúť tlač na každú stranu 
-M-|+ - Čas vypnúť | zapnúť tlač na každú stranu 
-R-   Číslovanie strán vypnúť 
-On - "n" je ľavý okraj 
-Ln - "n" je dĺžka riadka 
-Gn - "n" je počet riadkov na stranu 
-En - "n" je počet medzier posunutia v odseku 
-I  - Číslovanie riadkov zapnúť, len pri tlači programu 
-Vn - "n" je počet riadkov hlavičky, štandard = 5 
-Zn - "n" je počet riadkov poznámky pod textom, štandard = 3 
-Bn - "n" je počet vynechaných riadkov medzi riadkami, MAX n=6 
-B8 - Zapnutie 8-bodového brailla (len pri bodovej tlačiarni) 
-[n - Vytlačí text od "n"-tej strany 
-]m - vytlačí text po "m"-tú stranu 
-DE - Odstráni príkazy z textu a výsledok uloží do súboru.dhp 
-WO - Vytlačí len obsah dokumentu 
-+o - Vytlačí dokument aj s obsahom 
--x.y - Výstup uloží do súboru x.y 
-RTF - Generovanie súboru .RTF - export do Wordu, Writeru  
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10.2.3.2 Tlač čistého textu a programov 

 LPR umožňuje tlač čistých textov, ktoré nie sú uložené v grafických formátoch a neobsahujú 
hypertextové príkazy WORF. Príkaz na tlač čistého textu je: 

 
 lpr text.txt -t. 
 
 Parameter -t vykonáva zalamovanie dlhých riadkov textu a rozpoznáva v texte odseky, 

začínajúce tromi medzerami. 
 Ak sa zadá len meno súboru bez cesty, LPR hľadá súbor najskôr v aktuálnom adresári, ak ho 

nenájde, hľadá ho v adresári súborov pre tlač, ktorý je definovaný v config.hpc (viď 7.1.3-1). 
 Vyššie uvedený príkaz pridá k textu na začiatok dátum a čas tlačenia, pričom každú stránku 

očísluje. Parametre -d- -m- -r- vypnú pridávanie dátumu, času a číslovania strán. Program LPR 
umožňuje tlač zdrojových textov programov. Ak riadok v programe presiahne dĺžku tlačového riadka, 
LPR ho rozdelí a druhú časť riadka položí na pozíciu programového odseku. Nasledujúci príkaz vytlačí 
program: 

 
 lpr program.pp -a. 
 
 Pri tlači píše program LPR na displej aktuálny stav tlačovej úlohy.  

10.2.3.3 Tlač dokumentov, syntax jazyka WORF 

 Dokumenty s hypertextovými príkazmi WORF majú príponu .hpr. Pri tlači dokumentu sa 
prípona nezadáva. Nižšie uvedený príkaz vytlačí dokument s názvom subor.hpr: 

 
 lpr subor. 
 
 Ak sa v príkaze uvedie parameter -x, príkaz len skontroluje syntax dokumentu. 
 Keď je potrebné preniesť dokument do formy čistého textu, použije sa parameter -de, program 

vytvorí subor.dhp. 
 Parameter -rtf exportuje dokument do programov Word a Writer. 
 V tabuľke 10.2.3.3-1 je uvedený syntax základných príkazov jazyka WORF. 

Tabuľka 10.2.3.3-1 - Základné príkazy jazyka WORF (help.hpd) 

 

~NR     - Nový riadok          ~NO     - Nový odsek 
~HS     - Hlavica späť         ~NS     - Nová strana 
~DA     - Napíš dátum          ~PP+/-  - Podčiarkovanie zap-vyp 
~CA     - Napíš čas            ~PD+/-  - Tmavá tlač zap-vyp 
~HT     - Horizontálny tab.    ~PZ+/-  - Výrazná tlač zap-vyp 
~VT     - Vertikálny tab.      ~PK+/-  - Kurzíva zap-vyp 
~C<     - Začiatok centrovania ~PS+/-  - Široká tlač zap-vyp 
~C>     - Koniec centrovania   ~PU+/-  - Úzka tlač zap-vyp 
~VMn    - Vynechaj n medzier   ~PE+/-  - Eko tlač zap-vyp 
~VRn    - Vynechaj n riadkov   ~PV+/-  - Vysoká tlač zap-vyp 
~Zan    - Napíš n krát znak a  ~PM+/-  - Mini tlač zap-vyp 
~TD     - Draft                ~TA     - Sans serif 
~TC     - Courier              ~TP     - Prestige 
~TR     - Roman                ~TS     - Script 
~TK     - Script C             ~TB     - OCR B 
~TO     - Orator               ~TT     - Orator S 
~NHn    - Nastav h.tab. na n   ~NVn    - Nastav v.tab. na n 
~SGn    - n krát signál 
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~DT?, ~ST?, ~CT? - Typ písma pre dátum, stránkovanie, čas 
~RIn             - Riadkovanie po n vynechaných riadkov 
~DDLn            - n medzier na okraj hlavičiek 
~DDRn            - n znakov na riadok hlavičiek 
~OZ+|-           - Zapne | vypne zarovnávanie pravého okraja 
~RZ              - Zarovnanie riadka pred príkazmi konca riadka 
~DLn             - n medzier na okraj 
~DRn             - n znakov na riadok 
~DSn             - n riadkov na stranu 
~DHn             - n riadkov na hlavičku 
~DYn             - n riadkov na pätu 
~DOn             - n medzier v odseku 
~RDn             - Číslovanie od n-tej strany 
~DV-Z            - Dátum vypnúť - zapnúť na každú stranu 
~SV-Z            - Číslovanie strán vypnúť - zapnúť 
~CV-Z            - Čas vypnúť - zapnúť na každú stranu 
~R(n ~R)m        - Vytlačia sa strany od n po m 
~OB              - Vytlačí sa k dokumentu aj obsah 
~PT              - Písmo s tieňom 
~PO              - Obrys písmen 
~OT              - Obrys písma s tieňom 
~PN              - Písmo normál 
~~- Znak "~hpr+" 
~'               - Nedeliteľná medzera 
~+|~:            - Horný index zapnúť | vypnúť 
~-|~:            - Dolný index zapnúť | vypnúť 
~Rn<|~R>         - Kde n=1-6, písanie nadpisu Roman 
~An<|~A>         - Kde n=1-6, Písanie nadpisu Sans Serif 
~PR+|-           - Zapne | Vypne proporcionálne písmo 
~HPR-|+          - Vypne | zapne akceptovanie príkazov WORF 
~PU+             - Na bodových tlačiarňach zapne 8-bodový brail 

~DP?+/-, ~SP?+/-, ~CP?+/- - Modifikácia písma pre dátum, 
                            stránkovanie a čas 
                            pre "?" sa neakceptujú znaky S,E,U,V,M 

10.2.3.4 Makrá v dokumentoch 

 Makro je definované postupnosťou základných príkazov jazyka WORF v súbore macros.hpd. 
V dokumente sa makro volá identicky ako základný hypertextový príkaz. 

 Formát dokumentu A4 nastavuje napríklad makro ~a4ini. V definícii 10.2.3.4-1 sú uvedené 
všetky štandardne dodávané makrá. 

 Definície nadpisov, ktoré obsahujú reťazce "|a?|" resp. 
"|b?|" sú začiatkom resp. koncom nadpisu s indexom ?, ktorý bude zaradený do automatického 

generovania obsahu. 

Definícia 10.2.3.4-1 - Štandardne dodávané makrá (macros.hpd) 

A4INI{DV,CV,SV,TR,STC,DTC,CTC,OZ+} 
A5INI{DV,CV,SV,TR,STC,DTC,CTC,DL2,DR42,DS40,OZ+} 
BR6INI{Dv,Cv,Sv,DL3,DR36,DS28,NH4,NV2,DDL1,DDR40,DH3,DY2} 
BR8INI{Dv,Cv,Sv,PU+,DL3,DR36,DS23,NH4,NV2,DDL1,DDR40,DH3,DY2} 
A4IP{DV,CV,SV,TR,STC,DTC,CTC,PR+,OZ+} 
A5IP{DV,CV,SV,TR,STC,DTC,CTC,DL2,DR42,DS40,PR+,OZ+} 
T+{PZ+,PD+} 
T-{PZ-,PD-} 
K+{PK+,PZ+,PD+} 
K-{PD-,PZ-,PK-} 
RO{NR,NO} 
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TXT{VR2,NO} 
K1<{|a1|TK,PZ+,PD+,PV+,PT,SG2,C<} 
K>{|b1|C>,PN,PV-,TR,PK-,PD-,PZ-} 
O1<{|a0|VR3,TB,PK+,PZ+,PD+,SG1,C<} 
O>{|b0|C>,TR,PZ-,PD-,PK-,PN,NR,NO} 
OV>{|b0|C>,TR,PZ-,PD-,PK-,PN,NR,NR} 
V>{|b2|C>,TR,PZ-,PD-,PK-,PN,NO} 
K2<{|a1|TA,PZ+,PD+,PV+,OT,SG2,C<} 
O2<{|a0|VR3,Ta,PO,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K3<{|a1|TS,PZ+,PD+,PV+,PO,PK+,SG2,C<} 
O3<{|a0|VR3,TS,PT,PK+,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K4<{|a1|TP,PZ+,PD+,PV+,Pt,SG2,C<} 
O4<{|a0|VR3,TC,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K5<{|a1|TC,PZ+,PD+,PV+,Pt,SG2,C<} 
O5<{|a0|VR3,TP,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K6<{|a1|TO,PZ+,PD+,PV+,Pt,SG2,C<} 
O6<{|a0|VR3,TO,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K7<{|a1|TO,PZ+,PD+,PV+,SG2,C<} 
O7<{|a0|VR3,TO,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K8<{|a1|TS,PZ+,PD+,PV+,SG2,C<} 
O8<{|a0|VR3,TS,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K9<{|a1|TR,PZ+,PD+,PV+,SG2,C<} 
O9<{|a0|VR3,TR,PZ+,PD+,SG1,C<} 
K0<{|a1|TC,PZ+,PD+,PV+,SG2,C<} 
O0<{|a0|VR3,TC,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V1<{|a2|TB,PK+,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V2<{|a2|Ta,PO,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V3<{|a2|TS,PT,PK+,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V4<{|a2|TC,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V5<{|a2|TP,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V6<{|a2|TO,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V7<{|a2|TO,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V8<{|a2|TS,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V9<{|a2|TR,PZ+,PD+,SG1,C<} 
V0<{|a2|TC,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W>{|b3|C>,TR,PZ-,PD-,PK-,PN,NO} 
W1<{|a3|VR2,TB,PK+,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W2<{|a3|VR2,Ta,PO,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W3<{|a3|VR2,TS,PT,PK+,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W4<{|a3|VR2,TC,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W5<{|a3|VR2,TP,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W6<{|a3|VR2,TO,PT,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W7<{|a3|VR2,TO,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W8<{|a3|VR2,TS,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W9<{|a3|VR2,TR,PZ+,PD+,SG1,C<} 
W0<{|a3|VR2,TC,PZ+,PD+,SG1,C<} 
RA<{|a4|PZ+,PD+,OT,R2<,C<} 
AA<{|a5|PZ+,PD+,OT,A2<,C<} 
RB<{|a4|PZ+,PD+,OT,R4<,C<} 
AB<{|a5|PZ+,PD+,OT,A4<,C<} 
RC<{|a4|PZ+,PD+,OT,R6<,C<} 
AC<{|a5|PZ+,PD+,OT,A6<,C<} 
RR>{|b4|PZ-,PD-,PN,C>,R>} 
AA>{|b5|PZ-,PD-,PN,C>,A>}  

10.2.3.5 Predefinovanie konvencií LPR 

 Všetky parametre, príkazy, orientačné melódie a výpisy sú v programe LPR definované 
pomocou textových definičných súborov: 
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 1. parametre - params.hpd, 
 2. príkazy - commands.hpd, 
 3. melódie - sounds.hps, 
 4. výpisy - reports.hpd. 
 
 V prípade 1 a 2 stačí nahradiť reťazec na príslušnom riadku iným reťazcom a program LPR 

začne akceptovať hypertextový príkaz pod iným označením. 
 V prípade 3 sú melódie definované v jazyku FAUN. Zmenou definície sa zmení orientačná 

melódia stavu tlače. 
 Znenie informačných výpisov je uložené v súbore reports.hpd. Každý riadok súboru je jedným 

z výpisov. Zmenou textu na danom riadku sa dosiahne zmena príslušného výpisu.  

10.2.3.6 Vytváranie fontov pre tlačiareň 

 LPR ovláda tlačiarne pomocou riadiacich sekvencií. Tieto sekvencie sú definované 
v súboroch.hpf, ktoré budeme nazývať fonty. V konfiguračnom súbore (viď 7.1.3-1) je názov fontu 
definovaný hneď na prvom mieste. 

 V definícii 10.2.3.6-1 je ukázaný font djhp.hpf, ktorý definuje riadiace sekvencie pre skupinu 
tlačiarní, ktoré akceptujú príkazy jazyka PCL. 

 Na začiatku každej riadiacej sekvencie je číslo určujúce jej dĺžku. Za ním nasledujú znaky 
alebo čísla, ktoré sú kódom riadiacej sekvencie. 

Definícia 10.2.3.6-1 - Príkazy jazyka PCL (djhp.hpf) 

45 27 'E' 27 '&' 'l' '2' '6' 'A' 27 '(' '1' '7' 'U' 27 '(' 's' 
   '0' 'P' 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '(' 's' '1' '2' 'V' 27 '(' 
   's' '0' 'S' 27 '(' 's' '0' 'B' 27 '&' 'l' '0' 'S' 
   {štartovací inicializačný reťazec} 
0  {ukončovací inicializačný reťazec} 
5 27 '&' 'd' '3' 'D' {podčiarkovanie zapnúť} 
4 27 '&' 'd' '@' {podčiarkovanie vypnúť} 
5 27 '(' 's' '7' 'B' {dvojnásobne pretlačené zapnúť} 
5 27 '(' 's' '0' 'B' {dvojnásobne pretlačené vypnúť} 
5 27 '(' 's' '3' 'B' {zvýraznené zapnúť} 
5 27 '(' 's' '0' 'B' {zvýraznené vypnúť} 
5 27 '(' 's' '1' 'S' {kurzíva zapnúť} 
5 27 '(' 's' '0' 'S' {kurzíva vypnúť} 
0 {široké zapnúť} 
0 {široké vypnúť} 
12 27 '(' 's' '1' '8' 'H' 27 '(' 's' '8' '5' 'T' 
   {kondenzované zapnúť} 
11 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' {kondenzované vyp} 
11 27 '(' 's' '1' '5' 'H' 27 '(' 's' '2' 'T' 
   {ekonomické zapnúť} 
11 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 
   {ekonomické vypnúť} 
10 27 '(' 's' '5' 'H' 27 '&' 'l' '3' 'D' {vysoké zapnúť} 
11 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '&' 'l' '6' 'D' {vysoké vypnúť} 
12 27 '(' 's' '1' '8' 'H' 27 '&' 'l' '1' '3' 'D' 
   {miniatúrne zapnúť} 
11 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '&' 'l' '6' 'D' 
   {miniatúrne vypnúť} 
10 27 '(' 's' '1' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {draft} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {sans sherif} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {roman} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {courier} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {prestige} 
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10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {skript} 
0 {tieň} 
0 {obrys} 
0 {obrystieň} 
0 {normal} 
0 {horný index} 
0 {dolný index} 
0 {koniec indexov} 
11 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '&' 'l' '6' 'D' 
   {ukonči proporcionálny nadpis roman} 
11 27 '(' 's' '1' '0' 'H' 27 '&' 'l' '6' 'D' 
   {ukonči proporcionálny nadpis sans sherif} 
0 {pípnutie} 
1 13 {hlava späť} 
2 13 10 {nový riadok} 
2 12 13 {nová strana} 
0 {koniec súboru} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '8' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '5' 'D' 
   {roman 1} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '8' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '5' 'D' 
   {sans sherif 1} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '7' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '5' 'D' 
   {roman 2} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '7' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '5' 'D' 
   {sans sherif 2} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '6' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '4' 'D' 
   {roman 3} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '6' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '4' 'D' 
   {sans sherif 3} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '5' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '3' 'D' 
   {roman 4} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '5' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '3' 'D' 
   {sans sherif 4} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '4' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '2' 'D' 
   {roman 5} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '4' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '2' 'D' 
   {sans sherif 5} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '2' 'D' 
   {roman 6} 
20 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'H' 27 '(' 's' '3' 'T' 27 
   '&' 'l' '2' 'D' 
   {sans sherif 6} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {script C} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {orator} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {orator S} 
10 27 '(' 's' '2' 'Q' 27 '(' 's' '3' 'T' {OCR B} 
0 {proporcionálne} 
0 {proporcionálne vypnúť} 
0 {znak 0} 
0 {znak 255} 
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35  2  1 {široké 2/1 normálu} 
    5  4 {šírka 1 5/4 normálu} 
   10  7 {šírka 2 10/7 normálu} 
    5  3 {šírka 3 5/3 normálu} 
    2  1 {šírka 4 2/1 normálu} 
    5  2 {šírka 5 5/2 normálu} 
   10  3 {šírka 6 10/3 normálu} 
    5  9 {kondenzované 5/9 normálu} 
    2  3 {ekonomické 1/1 normálu} 
    3  7 {vysoké 3/7 riadkov normálu} 
    5  7 {výška 1 5/7 riadkov normálu} 
    5  7 {výška 2 5/7 riadkov normálu} 
    4  7 {výška 3 4/7 riadkov normálu} 
    3  7 {výška 4 3/7 riadkov normálu} 
    2  7 {výška 5 3/7 riadkov normálu} 
    2  7 {výška 6 2/7 riadkov normálu} 
   13  7 {miniatúrne 13/7 riadkov normálu} 
      58 {maximálny počet riadkov tlačiarne} 
0 {transparent mod pre braillove tlačiarne} 
0 {definícia braillových znakov 0-127 byte na body} 
0 {definícia braillových znakov 128-255 byte na body} 
0 {definícia braillových prefixov a Sl. interpunkcie} 
5 27 '&' 'l' '1' 'S' {Duplexná tlač}  

10.2.4 Práca so súbormi .WAV 

 Súčasťou systému ROWS je program WP, ktorý sa používa na spracovanie a orientáciu 
v súboroch .WAV. WP dokáže pracovať s piatimi stopami, ktoré môžu byť rozdelené na bloky. 

 WP takto umožňuje porovnávanie nahrávok a priamy prístup na označené časti. V tabuľke 
10.2.4-1 sú ukázané príkazy programu WP. 

Tabuľka 10.2.4-1 - Príkazy programu WP (wpr.pp) 

ESC=koniec                ENTER=prehrávanie 
CTRL+ENTER=nahrávanie     SPACE=pauza 
PGUP/PGDN=prepínač stôp   UP/DN=typy nastavení 
LF/RG=nastavovanie        HOME/END=hlasitosť 
INSERT=meno stopy         CTRL+INS=meno adresára 
DELETE=utlmiť/hlas        CTRL+UP/DN=typ pretáčania 
ENTER=stop                SPACE=zrušiť pauzu 
ENTER=vložiť meno         ESC=zrušiť editáciu mena 
BSP=vymazať znak vľavo    DEL=vymazať znak 
UP/DN=prehliadať mená     LF/RG=posun kurzora 
INS=vkladať/prepisovať    PGUP/PGDN=vrchol/koniec 
HOME/END=začiatok/koniec  CTRL+LF/RG=Naspäť/Dopredu 
SHFT+LF/RG=N/D pomalšie   C+S+LF/RG=N/D rýchlejšie 
C+S+UP/DN=N/D k medzere   Shft+UP/DN=N/D k indexu 
SHFT+ENTER=na akt. index  C+S+UP/DN=stop/blok/indx 
INSERT=meno bloku         INSERT=meno indexu 
C+A+UP/DN=N/D k bloku     C+A+ENTER=na akt. blok 
CTRL+SPACE=označ index    S+SPC=označ koniec bloku 
F2=uložiť zmeny           C+S+DEL=vymazať index 
C+S+DEL=vymazať blok      F1=premenovať blok 
F1=premenovať index       F3=zmeniť poradie blokov 
F3=zmeniť poradie indexov F4=bloky na stopu 
F5=indexy na bloky        SHFT+F8=vymazať bloky 
SHFT+F8=vymazať indexy                                             
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10.2.5 Zápisník, kalendár a hodiny 

 ROWS obsahuje ešte niekoľko podporných kompenzačných aplikácií, z ktorých na záver 
krátko opíšeme ešte jednu. Program LTD je zápisník, kalendár a hodiny v jednom. Obsahuje mená: 

 
 1. bežného slovenského kalendára, 
 2. bežného českého kalendára, 
 3. evanjelického kalendára, 
 4. katolíckeho kalendára. 
 
 Navyše obsahuje rozdelenie roka na znamenia a indikáciu priestupných rokov. 
 Obsahuje poznámkový pripomienkový systém, v ktorom si môže používateľ definovať 

pripomienky podľa stanoveného dátumu. V definícii 10.2.5-1 je ukázaná syntax zápisu pripomienok. 

Definícia 10.2.5-1 - Syntax pripomienkového systému (htd.dat) 

 Hviezdička a číslo označuje mesiac. Za hviezdičkou sa po vynechaní riadka zapíše hneď na 
začiatok riadka deň v mesiaci, bodka a rok narodenia. Ďalej sa napíše meno človeka, ktorého narodenie 
sa má pripomínať. 

 Ak sa namiesto roku narodenia napíše rok nula, program očakáva krátku poznámku na jeden 
riadok, ktorá sa bude pripomínať daný deň v mesiaci. 

 Ak sa namiesto roku nula uvedie aktuálny rok, program raz upozorní na danú pripomienku a 
potom celý riadok vymaže.  

 Ak je v tomto súbore syntaktická chyba, program vygeneruje hlasný gong a vráti sa späť do 
editora na riadok s chybou. 

 
*1 
 
28.1960 Ing. Jana Bohúňová 
 
*2 
 
12.2004 spoznania našich milých Kolesárovcov 
16.1989 Bohuš Jablonka 
 
*3 
 
9.1985 Eva Doležalová 
30.1940 Katarína Gajdošová 
31.1937 PhDr. Juraj Snopko 
 
*4 
 
2.1970 Ing. Lucia Kollárová 
7.1937 Mgr. Ján Chalúpka 
 
*5 
 
2.1936 Magdaléna Kováčová 
19.1962 PhDr. Blanka Hudecová 
26.1941 Soňa Gábrišová 
31.1966 Štefan Bielik 
 
*6 
 
12.1968 Ing. Ľuboš Prištiak 
15.1967 Ing. Emil Sivák 
22.1970 Mgr. Daniel Filadelfi 
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23.1995 Michal Dobrota 
 
*7 
 
19.1947 PhDr. Anna Maková, CSc. 
 
*8 
 
*9 
 
*10 
 
*11 
 
12.1994 spoločného manželstva Mihálikovcov 
14.1969 Mgr. Vladimír Seeman 
28.1973 Mgr. Jana Černáková 
 
*12 
 
20.1934 Ing. Marián Bula 
30.1969 Nina Kurčíková 

10.3 Kompenzačné technológie, kontakty 

 CETIS - Centrum technických a informačných služieb 
 Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
 tel: 02 65420796 
 
 HTTP://www.tyflocomp.sk - predaj kompenzačných pomôcok 
 
 Podporné centrum pre zrakovo postihnutých, MFF UK 
 Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
 tel/fax: 02 65424862 
 E-Mail: info@cezap.ii.fmph.uniba.sk 
 
 TKN - Tiskárna a knihovna pro nevidomé K.E.Macana 
 Krakovská 21, 115 17 Praha 1 
 
 UKN - Ústredná knižnica pre nevidiacich 
 Štúrova 36, 054 65 Levoča 
 tel: 053 4513487-8 
 
  
   Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich, FPV 
 Ústav vedy a výskumu UMB 
 Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
 tel: 048 4132236 
 E-Mail: mhudec@fpv.umb.sk 
 HTTP://www.fpv.umb.sk/mhudec 
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  Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených 
 Katedra matematiky, FJFI ČVUT v Praze, 
 Trojanova 13, 120 00 Praha 2, ČR 
 tel: +420 224 358 543 
 E-Mail: info@tereza.fjfi.cvut.cz 
 HTTP://www.tereza.fjfi.cvut.cz 
 
 Centrum podpory studia zrakově postižených 
 MFF UK, 
 Malostranské náměstí 25, 
 Praha 1 ČR 
 tel: +420 221 914 321 
 E-Mail: carolina@braille.mff.cuni.cz 
 HTTP://carolina.mff.cuni.cz 
 
 Brailcom, o.p.s. 
 Vyšehradská č.p. 255/3 
 128 00 Praha 2, ČR 
 tel: +420 242 486 008 
 E-Mail: kontakt@brailcom.org 
 HTTP://www.brailcom.org 
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