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1 Kompenza�né aplikácie 
 

Príroda sa vyzna�uje rozmanitos�ou, 
ktorá v niekom vyvoláva emócie krásy, 
v inom nutkanie poznáva� a v �alšom 
pocity osobného ohrozenia... 

 
 Prianie dobrého zdravia patrí medzi najrozšírenejšie želania. Vä�šina �udí by pravdepodobne 
súhlasila s tým, že zdravie je v ich živote najdôležitejšie, lebo sa od neho odvíja a s ním súvisí kvalita 
ich života. Zdravie je pre �loveka ve�mi cenné, preto vynakladá nemalé prostriedky na jeho 
udržiavanie alebo prinavrátenie. Starostlivos� o svoje zdravie je ve�mi dôležitou sú�as�ou �udského 
života, ktorá by však mala ma� tiež svoje rámce, hranice, aby sa nestala jednou z foriem toho 
najoby�ajnejšieho �udského egoizmu. Jedným z prejavov sú�asného humanizmu je starostlivos� 
o �udské zdravie s dôrazom na uvedomovanie si reality, ktorá so sebou prináša niekedy aj nelie�ite�né 
zdravotné problémy, hendikepy. Humánne zmýš�ajúci �lovek je napriek svojmu zdraviu ochotný 
oboznamova� sa s problematikou zdravotných hendikepov, na základe �oho sa potom svojim dielom 
stáva schopným pomôc� druhému �loveku, ktorý túto pomoc potrebuje. 
 Prehnanou a nesprávnou predstavou neinformovaných zdravých �udí je, že ich pomoc 
hendikepovanému �loveku za�aží, že budú morálne tla�ení do neznesite�ných povinností alebo že ich 
bude kontakt s postihnutým �lovekom psychicky vy�erpáva�. Takéto obavy však vychádzajú v prvom 
rade z nepoznania tejto problematiky – hendikepovaný �lovek sa môže neraz sta� povzbudením, 
dobrým spolo�níkom a dokonca v oblasti svojho nadania aj pomocníkom [1]. 
 Aby mohol hendikepovaný �lovek vykonáva� prácu s výkonom porovnate�ným so zdravým 
�lovekom, je potrebné upravi� jeho pracovné prostredie a vybavi� ho kompenza�nou technikou. 
V takomto prípade budú jeho požiadavky na pomoc od zdravých �udí minimalizované, �o mu umožní 
integráciu do bežného pracovného kolektívu. V takomto zmysle je možné pohliadnu� aj na 
hendikepovaných žiakov, ktorí sú integrovaní do bežných základných a stredných škôl. V tejto 
publikácii sa zameriam na priblíženie problematiky zrakového hendikepu v zmysle jeho kompenzácie 
pomocou elektronických digitálnych pomôcok. Výnimo�né postavenie medzi sú�asnými 
kompenza�nými technológiami zastávajú bežné po�íta�e, ktoré sú vybavené špeciálnym 
kompenza�ným softwarom. �ažiskom tejto publikácie je rámcové oboznámenie �itate�a 
s informa�nými technológiami, ktoré sa používajú pri vývoji a návrhu softwarových kompenza�ných 
pomôcok ako napr. syntetizéra pre nevidiacich, softwarovej obsluhy klávesnice alebo hmatových 
displejov. 
 Informa�né technológie, ich vzájomné prepojenie a dátové toky sú ilustrované na softwarovej 
kompenza�nej aplikácii HPSIO, ktorá bola vyvinutá na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
[2].  
 

1.1 Sprostredkúvanie informácií 
 Zrakový hendikep s�ažuje nielen orientáciu v priestore, je ve�kým obmedzením aj v oblasti 
prijímania nových informácií. Kompenzácia zrakového hendikepu rozšíri prijímanie informácií 
pomocou sluchu aj o druhý zmysel – hmat a zárove� otvára možnos� prepisu vizuálnej informácie na 
hmatovú alebo hlasovú podobu. V opa�nom smere umož�uje nevidiacemu vytváranie informácií 
v bodovom písme – teda pomocou hmatu, ktoré môžu by� zárove� �itate�né na bežnej obrazovke 
v latinke alebo sa dajú vytla�i� na �iernotla�ovej tla�iarni. Nevidiaci žiak sa môže takto nielen u�i�, ale 
aj komunikova� s vidiacim u�ite�om spätne – odovzdáva� domáce úlohy, slohové práce... 
 Pri sprostredkúvaní informácií je nutné si uvedomi�, že rozdielne typy informácií kladú 
rozdielne nároky na sprostredkúvaciu kompenza�nú techniku. 

 a) Texty alebo textové dokumenty je možné principiálne priamo konvertova� na bodové písmo 
alebo syntetickú re�. Takéto materiály sú nevidiacemu používate�ovi najdostupnejšie. 

 b) Horšie dostupné sú zoskenované texty, ktoré sú v po�íta�i uložené v niektorom z grafických 
formátov. Na sprostredkovanie takýchto informácií je nutné použi� tzv. OCR systém (Optical Character 
Recognition), ktorý vykoná rozbor obrázku obsahujúceho text, lokalizuje v �om a rozpozná jednotlivé 
písmená, ktoré potom prevedie na hlasovú alebo bodovú podobu.  
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Takúto úlohu vykonáva kompenza�ný software, ako napr. 
 - Recognita reader 3.0 pre DOS, 
 - Recognita reader 3.X+ pre Windows, 
 - Fine reader 7.x Professional Edition. 

 c) Tretím typom informácií sú klasické obrázky, zložité chemické vzorce, schémy. Takéto 
informácie majú rýdzo grafický charakter, nevidiacemu je možné sprostredkova� ich len opisne, �o 
neumož�uje vo všeobecnosti žiadny sú�asný software. V týchto prípadoch je potrebný druhý �lovek – 
pomocník, ktorý dané informácie bu� vysvetlí alebo prepíše ako popisné vysvetlenie do textovej 
podoby. 
 Z vyššie uvedeného rozdelenia je zrejmé, že kompenza�ná technika môže by� ve�mi 
prospešná, aj ke� pomoc druhého �loveka úplne nevylú�i [1]. Zárove� však ukazuje, že použitie 
kompenza�nej techniky významne znižuje za�aženie zdravého pomocníka a že predsudok o osobnom 
za�ažení pomáhajúceho zdravého �loveka nemá opodstatnenie. 
 

1.2 Rozdelenie kompenza�ného softwaru a hardwaru 
 Skôr, ako sa za�neme zaobera� informa�nými technológiami, ktoré sa využívajú pri návrhu a 
programovaní kompenza�ného softwaru, uvediem nieko�ko príkladov starších i novších softwarových i 
hardwarových kompenza�ných produktov, ktoré sa používali alebo používajú na Slovensku. 
 
I. Hlasové syntetizátory  
 
 Syntetizátor sprostredkúva nevidiacemu používate�ovi osobného po�íta�a informácie z 
displeja pomocou syntetického hlasu. Po�íta� �íta nevidiacemu pod�a jeho pokynov vybratú �as� 
textu, zobrazeného na displeji. Uvediem nieko�ko konkrétnych výrobkov: 

� Apollo2 - hardware, ktorého obsluhu zabezpe�uje softwarový produkt – ScreenReader 
Hal5. Tento syntetizátor pracoval pod opera�ným systémom DOS. 

� KUK – softwarový syntetizátor, pracujúci pod OS DOS. 
� WinTalker pre Windows 9x – sprostredkúva bežné používate�ské rozhranie Windows. 
� JAWS pre Windows - sprostredkúva bežné používate�ské rozhranie Windows, dokáže 

spolupracova� s editorom Word. Je z uvedených prostriedkov najmodernejší a na 
Slovensku najpoužívanejší. 

 
II. Hmatové riadky 
 Hmatový riadok nahrádza nevidiacemu 
displej. Text sa na nich �om zobrazuje v bodovom 
písme, ktoré si používate� �íta pomocou hmatu. 
Takýto špeciálny hardware vyžaduje obslužný 
program, pomocou ktorého je možné zadáva� 
príkazy, ktorý riadok z displeja sa má zobrazi� na 
hmatovom riadku v bodovom písme. Takto je možné 
prejs� všetky riadky zobrazené na displeji a pre�íta� si 
ich pomocou hmatu. Ak je po�et znakov na 
hmatovom riadku nižší ako v riadku na bežnom 
displeji, môže používate� �íta� riadok po �astiach. 
 Hmatový displej má oproti syntetizátorom 
ve�kú výhodu v tom, že odovzdáva gramatiku 
�ítaného textu. Ak je potrebné kontrolova� text alebo odovzdáva� jeho gramatiku pomocou 
syntetizátora, je nutné používa� ho v režime hláskovania, �o ve�mi spoma�uje prácu. 
 Hmatové riadky sú však výhodné len pre tých používate�ov, ktorí sa nau�ili dostato�ne rýchlo 
�íta� bodové písmo pomocou hmatu. Ak nevidiaci používate� stratil zrak v neskoršom veku, zvä�ša 
uprednostní syntetizátor, lebo vo vyššom veku sa �ítanie pomocou hmatu u�í obtiažne. 
 Napriek mnohým výhodám, ktoré majú hmatové riadky, bráni ich rozšíreniu vysoká cena. K 
starším hmatovým riadkom, ktoré sa predávali na Slovensku, patria Navigator, Blista, Bravo, 
VersaBraille, BrailleBox40, Inka, Thymus40, Thymus80, PACMate40, Focus40, Focus80, DM80, 
REX544. 
K moderným hmatovým riadkom patrí DM80+, Voyager44, Voyager80. 
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III. Zvä�šovací software 
 
 Medzi zrakovo hendikepovaných patria aj slabozrakí �udia, 
ktorí síce �iasto�ne vidia, avšak ich zrak im neumož�uje bežné 
�ítanie. Pre takýchto �udí sa vyrába tzv. zvä�šovací software, ktorý 
umož�uje zobrazovaný text zvä�ši� tak, že sa na tienidle displeja 
zobrazia sú�asne napr. 2-3 znaky. Zvä�šený obraz je možné posúva� 
a tak postupne prezrie� jeho celý obsah. 
Na Slovensku sa používa tento zvä�šovací software: 
 - Visulex a Lunar pre DOS, 
 - Lunar SVGA pre Windows 3.1x, 
 - Lunar pre Windows 9x. 
 
 
IV. Bodové tla�iarne 

 Bežné písmo je možné previes� na bodové – Braillovo 
písmo priamo hardwarovo alebo pomocou špeciálneho softwaru 
pre nevidiacich a vytla�i� ho špeciálnou bodovou tla�iar�ou. Táto 
tla�iare� vytvára na tvrdšom papieri znaky bodového písma v 
podobe vyvýšenín, ktoré sa potom môžu �íta� pomocou hmatu. 
Bodové písmo obsahuje šes� alebo osem bodov – ich 
kombinácie vytvárajú písmená abecedy. O bodovom písme 
uvedieme viac v kapitole 1.3. 

 Na Slovensku sa používali bodové tla�iarne typu Braillo, 
Basic S, Basic D. Modernou bodovou tla�iar�ou je napr. Index 
Everest (na obr.), ktorá umož�uje tla� národnej sady bodových 
znakov, tla� reliéfneho bežného písma a dokonca aj tla� 
jednoduchej grafiky, ktorá sa nevidiacemu používate�ovi javí ako 
sústava vypuklých �iar a rôzne drsných plôch. 
 

V. Špeciálne prenosné po�íta�e 
 K zaujímavým kompenza�ným pomôckam patria malé, prenosné digitálne zariadenia, ktoré sú 
vybavené bodovou klávesnicou a hlasovým výstupom alebo hmatovým riadkom. Pomocou takýchto 
zariadení je možné robi� si poznámky, spracúva� text a prípadne ho tla�i� na bodovej alebo bežnej 
tla�iarni. Medzi staršie takéto zariadenia patria napr. Eureka A4, Aria, VersaBraille p2d. Novšie, 
modernejšie sú Braille'n Speak, Braille Lite M20, Braille Lite 40. 
 
VI. Iné prenosné zariadenia 
 Do poslednej skupiny zaradím malé digitálne zariadenia, ktoré majú úzko špecifikovanú 
funkciu. Sú to napr. rozprávajúce hodiny v stolovom alebo náramkovom prevedení, rozprávajúci 
prístroj na meranie krvného tlaku, rozprávajúci kompas alebo mobilný telefón, ktorý dokáže 
prerozpráva� správy SMS. 

  Je treba konštatova�, že sú�asné technológie poskytujú nevidiacim mnohé nové možnosti, 
ktoré boli predtým nedostupné. Je možné napr. posla� správu SMS na bežnú pevnú linku, pri�om 
bude táto správa pre�ítaná syntetickým hlasom v bežnom telefónnom prístroji. Ponúkajú sa služby 
TelefonBankingu, ktorý umož�uje kontrolu ú�tov, realizáciu prevodov a úhrad pomocou bežného 
telefónneho prístroja. 

 Na druhej strane musím kriticky hodnoti� moderný trend obsluhy elektronických zariadení, 
ktorý spo�íva v tom, že od obsluhy nutne vyžaduje zrakovú kontrolu displejov, �o úplne znemož�uje 
používanie takýchto prístrojov nevidiacimi používate�mi. Odporú�am preto, aby nevidiaci zákazník si 
pred kúpou vyskúšal všetky potrebné funkcie a až potom sa rozhodoval o kúpe výrobku.  
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1.3 Aplikácia HPSIO (H-Print & Special Input/Output) 
 V predchádzajúcej podkapitole boli zhrnuté softwarové a hardwarové kompenza�né produkty, 
ktoré si mohol alebo môže objedna� nevidiaci zákazník na komer�nom trhu. V podkapitole 1.4 
uvediem kontakty na podporné, poradenské alebo komer�né centrá na Slovensku, kde je možné 
takéto výrobky zakúpi� alebo sa informova� o ich funkcii. 

 Na pôde Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela bol vyvinutý a vyrobený 
kompenza�ný software, ktorý je bezplatne šírite�ný mimo komer�ného trhu [2]. Je stavaný tak, aby 
mohol pracova� aj na starších pomalých po�íta�och, ktoré sa v sú�asnosti �asto vyra�ujú z bežnej 
prevádzky, ako napr. po�íta�e s procesorom PENTIUM 100. Univerzitný kompenza�ný systém HPSIO 
je možné spusti� pod opera�ným systémom DOS alebo z príkazového riadku Windows 9x. Cie�om 
takejto koncepcie produktu bolo, aby si nevidiaci používate� mohol s minimálnymi nákladmi zaobstara� 
po�íta� a bezplatne získa� kompenza�ný software bez toho, že by musel �aka� na pridelenie sociálnej 
podpory, vychádzajúcej zo sú�asnej legislatívy. V prípade neúspešného projektu alebo nedostatku 
finan�ných prostriedkov si takto môže nevidiaci používate� zadováži� kompenza�nú pomôcku, ktorá 
plne nahradí funkciu napr. produktu Braille'n Speak a navyše umožní využitie univerzálnych funkcií 
po�íta�a pracujúceho pod starším opera�ným systémom. 
 Zdrojový kód kompenza�ného systému HPSIO (H-Print & Special Input/Output) obsahuje 
približne 120-tisíc riadkov. Kód je písaný z �asti v jazyku Borland Pascal, z �asti v Assembleri. 
Celková programová koncepcia tohoto systému bude slúži� v tejto publikácii na ilustráciu využitia 
informa�ných technológií v špeciálnej oblasti pomoci druhým �u�om, v oblasti vývoja a návrhu 
softwarových kompenza�ných pomôcok. 
Systém HPSIO obsahuje tri základné sú�asti: 

� špeciálne prispôsobený vstup, 
� špeciálne prispôsobený výstup, 
� špeciálne pomocné aplikácie. 

Kým sa za�neme zaobera� vnútornou architektúrou tohto kompenza�ného softwaru, 
oboznámime sa v krátkosti s jeho funkciou a používate�ským rozhraním. Bližšie informácie o tomto 
systéme možno nájs� na stránke Centra podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich Ústavu vedy 
a výskumu UMB [2].  

1.3.1 Špeciálny vstup 

 Nevidiaci používate� môže zadáva� dáta do po�íta�a bez potreby špeciálneho softwaru. Pokia� 
ovláda desa�prstové písanie na písacom stroji, môže túto zru�nos� v plnej miere využi� aj pri vkladaní 
dát do po�íta�a. Umiestnenie špeciálnych klávesov, ako napr. funk�ných klávesov alebo šípok, je 
potrebné nau�i� sa naspamä�, �o by však nemal by� ve�ký problém. 
 Ak nevidiaci neovláda desa�prstové písanie na klávesnici, môže si nainštalova� software, ktorý 
mu predefinuje bežnú funkciu klávesnice na bodovú – Braillovu. Aby som mohol opísa� funkciu 
takéhoto softwaru, je potrebné najskôr porozumie� základnej logike bodového – Braillovho písma. 
 
Obr. 1.1 Braillov 
bodový znak  

a) * * 
o * 
* * 
 

b) 1 4 
2 5 
3 6 

c) * * 
o * 
* * 
o o 

d) 1 4 
2 5 
3 6 
7 8 

 
 Na obr. 1.1 a) je znázornený šes�bodový Braillov znak. Body sú rozmiestnené v dvoch 
st	pcoch po troch bodoch. Na obrázku je bod v Braillovom znaku ozna�ený hviezdi�kou. V �alších 
ilustráciách bude znak "*" vždy znamena� bod v Braillovom znaku.. V znázornenom znaku 1.1 a) 
chýba v prvom st	pci druhý bod - takáto kombinácia bodov v Braillovom znaku znamená, že ide o 
písmeno "y".  
 Na obr. 1.1 b) sú uvedené �ísla bodov, pomocou ktorých je možné jednozna�ne vyjadri� 
obsah Braillovho znaku. Napr. písmeno "y" z obrázku 1.1/A obsahuje body 1,3,4,5,6. Bod 2, teda 
druhý bod v prvom st	pci, chýba. Takto môžeme jednoducho vyjadri�, že napr. písmeno "ž" v 
Braillovom písme obsahuje body 2,3,4,6. 
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 Ak sa na po�íta�i používa osembodový Braillov znak (obr. 1.1 c) – ide o dva st	pce po štyroch 
bodoch. Aby �íselné ozna�enie bodov nadväzovalo na �íslovanie bodov v šes�bodovom Braillovom 
písme, pridané dva body majú �íselné ozna�enie 7 a 8 - obr. 1.1 d). Siedmy a ôsmy bod v Braillovom 
znaku sa môže na po�íta�i využi� napríklad na znázornenie kurzora. Dva body vyjadrujúce kurzor sa 
môžu periodicky zasúva� a vysúva�, �o hmatovo pripomína blikanie bežného kurzora. 

 Písací stroj pre nevidiacich má teda šes� klávesov plus medzerník. Klávesy sa stlá�ajú naraz 
tak, aby vznikla potrebná kombinácia bodov v Braillovom znaku. Špeciálny software musí teda 
predefinova� bežnú klávesnicu takým spôsobom, že na nej vytvorí virtuálny písací stroj pre 
nevidiacich. Špeciálny vstup systému HPSIO vyradí z funkcie rad klávesov pod �íslicami, ponechá v 
�om len funkciu tabulátora a klávesu ENTER. Zárove� vyradí z funkcie rad klávesov nad 
medzerníkom, ponechá v �om vo funkcii len �avý a pravý Shift. Medzi dvoma vyradenými radmi 
klávesov už ostal len jeden, ktorého funkciu úplne pozmení. Nová funkcia klávesov v tomto rade je 
znázornená na obr. 1.2. 
 

a 
7 

 
 

s 
3 

 d 
2 

 f 
1 

 g  h  j 
4 

 k 
5 

 l 
6 

                 
     medzerník 

8 

     

 
Obr. 1.2 Špeciálne použitie bežnej klávesnice  

 Na takto upravenej klávesnici sa pomocou klávesov  s d f  a  j k l vkladajú body 3,2,1 a 4,5,6 
Braillovho znaku. Je potrebné stlá�a� ich sú�asne, podobne ako na bodovom stroji pre nevidiacich. 
 Písmeno "a" sa používa na vkladanie siedmeho bodu a medzerník na vkladanie ôsmeho 
bodu. Ke� je medzerník stla�ený samostatne, vypíše sa znak "medzera". Takýto systém vkladania 
Braillovho písma umož�uje zadáva� na jeden úder všetky národné znaky, špeciálne po�íta�ové znaky 
a aj ve�ké písmená alebo znaky "CONTROL". Viac o vstupnej prekladovej tabu�ke HPSIO je uvedené 
v literatúre [2,3]. 
 Na záver tejto podkapitoly spomeniem ako zaujímavos�, že systém HPSIO má ešte jeden 
špeciálny vstup – klávesnicu pre paretikov. Na základe požiadavky �loveka, ktorý má obmedzený 
pohyb horných kon�atín, bol do systému vložený softwarový ovláda�, ktorý rozdelí klávesy bežnej 
klávesnice na vä�šie bloky, ktoré umož�ujú vklada� znaky aj takto hendikpovanému používate�ovi 
[2,3].  

1.3.2 Špeciálny výstup 
V systéme HPSIO sú implementované štyri typy 
špeciálneho výstupu: 

� softwarové ovláda�e na hmatové riadky, 
� slovenský softwarový hlasový syntetizér, 
� tla� pomocou bodovej tla�iarne, 
� tla� s možnos�ou dobrej grafickej úpravy textu 

napr. pre písanie diplomových, minimových a 
dizerta�ných prác. 

Ešte predtým, ako opíšem výstup v Braillovom písme, 
chcel by som �itate�a oboznámi� s celou Braillovou 
abecedou - obr. 1.3 (Louis Braille, Francúzsko, 4.1.1809 – 
6.1.1852). Na prvý poh�ad by sa mohlo zda�, že je ve�mi 
obtiažne nau�i� sa ju naspamä�. Ke� si však lepšie 
pozriete nižšie uvedený obrázok, nájdete v �om mnoho 
podobností a pomôcok. Ke� sa napríklad niekto nau�í 
prvých desa� písmen "A-J", automaticky už vie aj druhých desa� písmen "K-T" pretože písmená z 
druhej desiatky obsahujú rovnaké body ako písmená v prvej desiatke, navyše je k nim však pridaný 
bod �íslo 3. K písmenám tretej desiatky je pridaný bod �íslo 6. Porovnajte teda na obrázku napríklad 
písmená "A,K,U", "B,L,V", ... 

Písmená s diakritikou skrývajú v sebe tiež isté grafické podobnosti, ktoré u�ah�ujú ich u�enie. 
�íslice 1 – 9, 0 sa zna�ia ako písmená "A – I, J" pred ktorými sa vytla�í znak "#" – body 3,4,5,6. 
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Obr. 1.3 Braillova abeceda    
 
I. Výstup na hmatové riadky 

 Opisovaný kompenza�ný software obsahuje ovláda�e pre tri druhy hmatových displejov. 
Ovláda�, ktorý má sprostredkúva� informáciu z bežného displeja, musí ma� tri dôležité moduly: 

a) Rozhodovací modul, ktorý vyberá v prvom rade tie najdôležitejšie informácie - simuluje prácu 
�loveka pomocníka, ktorý nevidiacemu �íta obsah obrazovky. 

b) Prekladový modul, ktorý prekladá bežné písmo do Braillovho písma - obrázok 1.3. 

c) Modul rozhrania, ktorý umož�uje používate�ovi priamo prikazova�, ktoré riadky chce �íta� 
alebo ich presko�i�, umož�uje zada� typ prekladovej tabu�ky, spôsob znázornenia kurzoru, typ 
Braillovho písma - s 6 alebo 8 bodmi. 

  Po�íta� s nainštalovaným ovláda�om klávesnice - vi� 1.3.1 a ovláda�om hmatového riadku 
sprístupní nevidiacemu používate�ovi v obidvoch smeroch tok informácií od �loveka k po�íta�u. S 
takýmto vybavením môžeme rozpráva� o základnej výbave po�íta�a ako kompenza�nej pomôcky. 
 
II. Hlasový syntetizér 

 Hlasový výstup je principiálne podobný výstupu na hmatový riadok. Rozdiel spo�íva v tom, že 
sa bežné písmo neprekladá do Braillovho písma, ale sa �íta syntetickým hlasom. Softwarová syntéza 
hlasu je zložitý proces, ktorý som v tejto publikácii zvolil ako model, na ktorom bude vysvetlené 
použitie, modularita a vzájomná nadväznos� informa�ných technológií. 
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III. Výstup na Braillovu tla�iare� 

 V systéme HPSIO je realizovaný výstup na tla�iarne pomocou špeciálnej aplikácie, ktorá v 
prípade Braillovej tla�iarne konvertuje bežné písmo do Braillovho, pri�om automaticky prepo�ítava 
formát dokumentu tak, aby bol pre bodovú tla� �itate�ný a prirodzený. 
 
IV. Tla� 

 Pre nevidiaceho používate�a je pomerne �ažkou úlohou vytvori� dokument s peknou alebo 
predpísanou grafickou úpravou. Aplikácia, zaradená do univerzitného kompenza�ného systému, 
umož�uje nevidiacemu písa� v bežnom textovom režime a vklada� do textu príkazy. Takto vytvorený 
formát sa potom najskôr automaticky skontroluje - program v �om nájde prípadné chyby, a potom sa 
vytla�í. Výsledný formát bude taký, ako si používate� v texte zvolil, pri�om sa automaticky kontroluje, 
aby napr. nevyšiel nadpis na koniec strany alebo aby nadpis nebol príliš dlhý. Program môže 
automaticky vygenerova� aj obsah dokumentu bez oh�adu na to, �i bolo do textu neskôr nie�o 
vkladané alebo nie. 
 Pretože je ve�a úkonov zverených automatike, nevidiaci používate� si môže by� ove�a istejší, 
že vytla�ený dokument je taký, aký chcel. Po�íta� takto simuluje úlohu pomocníka - vidiaceho �loveka, 
ktorý zrakom prehliadne vytla�ený text a nájde v �om chyby v grafickom formáte. 

 Systém HPSIO umož�uje kombinova� špeciálny vstup so všetkými špeciálnymi výstupmi 
sú�asne, �o umož�uje používate�ovi nie�o napísa�, iné si vypo�u� alebo vytla�i� a v prípade potreby 
kontroly pravopisu pre�íta� si to pomocou hmatu na hmatovom riadku.  

1.3.3 Špeciálne nástroje 
 Poslednou sú�as�ou opisovaného systému sú pomocné aplikácie, ktoré sú stavané tak, aby 
ich výstup bol preh�adný, �ahko �itate�ný práve nevidiacemu používate�ovi. Medzi tieto aplikácie patria 
napr. programovate�ná kalkula�ka, prehliadanie stromových štruktúr na disku, generátor kontrolných 
zvukov, konvertor tabuliek národných znakov... 

 Pretože je HPSIO pôvodne ur�ený na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, 
obsahuje napr. aj obsluhu digitálneho multimetra, ktorý sa pripojí na po�íta� cez sériové rozhranie. 
Nastavenie rozsahov meraných veli�ín a hodnoty z displeja sú potom �ítané syntetickým hlasom. 
Nevidiaci žiak takto môže samostatne vykonáva� merania na hodine fyziky - notebook a multimeter sú 
totiž dos� malé, prenosné zariadenia, ktoré je možné použi� aj doma aj v škole.  

1.4 Kontakty 
 Na záver tejto kapitoly by som chcel uvies� nieko�ko kontaktných adries, stránok, mailov a 
telefónnych �ísel, na ktorých je možné získa� technické poradenstvo v oblasti kompenza�nej techniky, 
zakúpi� pomôcky, objedna� si zvukové knihy alebo dohodnú� na�ítavanie �i spracúvanie študijných 
materiálov. 

 CETIS - Centrum technických a informa�ných služieb, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
 tel: 02 65420796 

 HTTP://www.tyflocomp.sk - predaj kompenza�ných pomôcok 

 Podporné centrum pre zrakovo postihnutých, MFF UK,  
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

 tel/fax: 02 65424862 
 e-mail: cezap@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 Levo�a 
 tel: 053 4513487-8 

 Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich, 
 Ústav vedy a výskumu UMB, Cesta k amfiteátru 1, 974 01 Banská Bystrica 
 tel: 048 4132236 
 e-mail: milan.hudec@umb.sk 
 http://www.uvv.umb.sk/mhudec 
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Centrum podpory samostatného studia zrakov
 postižených  
Katedra matematiky, FJFI �VUT v Praze, Trojanova 13, 120 00 Praha 2, �eská republika 
tel: +420 224 358 543  
e-mail: info@tereza.fjfi.cvut.cz  
http://www.tereza.fjfi.cvut.cz 
 
Centrum podpory studia zrakov
 postižených  
na Universit
 Karlov
 MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1, �eská republika 
tel: +420 221 914 321    
e-mail: carolina@braille.mff.cuni.cz  
http://carolina.mff.cuni.cz/ 
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2 Digitálna reprezentácia zvuku 
 

Naj�astejšie bývajú prekvapení tí, ktorí si 
zvykli ži� vo svojom vlastnom, osobnom 
svete. 

 

 Vlnenie v pásme frekvencií 20 Hz až 20 kHz, ktoré sa šíri vzduchom, nazývame zvukom v 
po�ute�nej oblasti. Zvuk, šíriaci sa vzduchom, prenáša energiu, ktorá sa môže prejavi� rozkmitaním 
bubienka v uchu alebo membrány mikrofónu. Pri vyšších energetických hladinách, napr. na 
diskotékach, je možné cíti� vibrácie aj na tele, nábytku alebo oknách. 
Vlnenie vzduchu je možné meni� na kmity elektrického prúdu a opa�ne pomocou tzv. meni�ov: 

� mikrofón mení vlnenie vzduchu na elektrický signál, 
� reproduktor mení elektrický signál na vlnenie vzduchu. 

 Analógový elektrický signál je striedavý pohyb elektrónov. Ak je tento signál vytvorený 
pomocou mikrofónu, kmitanie elektrónov je podobné kmitaniu �astíc vzduchu pri šírení zvuku. V  
sústave, zloženej z mikrofónu, zosil�ova�a a reproduktoru je zvuk, vychádzajúci z reproduktora, 
podobný zvuku prichádzajúcemu na mikrofón. Za predpokladu, že intenzita zachytávaného a 
vyžarovaného zvuku je rovnaká a že daná sústava negeneruje rušivý signál - šum, nazývame rozdiel 
medzi zachytávaným a vyžarovaným zvukom skreslením sústavy. 

 V analógových sústavách prebieha kmitanie elektrónov v reálnej oblasti - na grafe existuje 
medzi dvoma amplitúdami nekone�ne ve�a hodnôt. Takýto priebeh elektrického signálu principiálne 
nie je možné pomocou výpo�tovej techniky spracúva�, lebo v po�íta�i nemáme k dispozícii nekone�ne 
ve�kú pamä�. 
 Táto kapitola bude pojednáva� o riešení vyššie uvedeného problému, pri�om sa �itate� dozvie 
o niektorých typoch skreslenia, ktoré vznikajú výlu�ne pri digitálnom spracúvaní zvuku.  
 

2.1 Pulzná kódová modulácia 
 Procesor po�íta�a pracuje s �íslami, ktoré sú uložené v pamäti RAM alebo na niektorom 
vstupno-výstupnom zariadení. Niektoré �ísla reprezentujú znaky, iné numerickú hodnotu a môžu 
zabera� jednu alebo viac pamä�ových jednotiek – Bytov. Aby mohol takýto po�íta� spracúva� zvuk, je 
nutné aby tento zvuk nebol reprezentovaný analógovým záznamom. Prevod analógového signálu na 
digitálny nazývame vzorkovanie s následnou kvantizáciou. [4,5] 

 Aby bolo možné generova� kvalitný digitálny záznam, je nutné použi� pri snímaní alebo 
nahrávaní zvuku dostato�ne kvalitný analógový hardware, ktorý nebude analógový signál deformova� 
- skres�ova� - a navyše do� nevnesie ve�a rušivého šumu. Ak je totiž už originálny signál zašumený a 
skreslený, je ve�mi �ažko odhadnú� na základe matematických algoritmov, aký má ten signál v 
skuto�nosti by�. Zvä�ša je takáto rekonštrukcia signálu po�íta�om nevy�íslite�ná. 
 Pri vývoji syntetizátora pre nevidiacich je potrebné spracúva� na�ítané hlasové vzorky, ktoré 
sa uložia do PC práve pomocou vzorkovania s následnou kvantizáciou.  

2.1.1 Vzorkovanie s kvantizáciou 

 Predpokladajme, že je k dispozícii 
dostato�ne kvalitný analógový hardware, ktorý 
poskytuje po�íta�u priebeh napätia v �ase. Tento 
vstup je možné �alej spracova� tzv. vzorkovaním. 
 Reálny priebeh napätia v �ase vzorkova� 
rozdelí na postupnos� rovnakých �asových 
intervalov, s odstupom ktorých sa zosníme zo 
zdroja vždy jedna vzorka napätia - výška zvukovej 
krivky v danom �asovom okamihu. Takto sa 
prevedie spojitý priebeh napätia v �ase na diskrétnu 
postupnos� jednotlivých vzoriek. 
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 Každá z týchto vzoriek môže opä� 
nadobúda� nekone�ne ve�a hodnôt, �o je pre 
spracúvanie pomocou po�íta�a ve�mi nevhodná 
informácia. Aby mohla každá vzorka zabera� 
pevne stanovený rozsah pamäte, je nutné na 
takéto vzorky previes� kvantizáciu pomocou 
hardwarového kvantizéra [4,5]. 
 Kvantizér rozdelí interval hodnôt 
vzoriek na kone�ný po�et �astí - podintervalov, 
ktoré je možné ozna�i� indexami 0,...,i-1. 
Pod�a toho, v ktorom z týchto podintervalov sa 
skuto�ná hodnota vzorky nachádza, priradí 
kvantizér danej vzorke celo�íselnú hodnotu indexu daného podintervalu. Takýmto spôsobom 
dostávame z analógového signálu diskrétnu postupnos� celo�íselných hodnôt, ktorú môže po�íta� 
�alej spracúva� ako postupnos� celých �ísel, teda ako bežný súbor uložený napríklad na pevnom 
disku. 
 Vzorkovanie s následnou kvantizáciou nazývame tiež pulznou kódovou moduláciou (�alej 
PCM) alebo jednoducho digitalizáciou zvuku.  

2.1.2 Vzorkovací teorém 
 Analógový signál sa pomocou vzorkovania prevedie na postupnos� diskrétnych hodnôt. 
Vzniká prirodzená otázka, aký po�et vzoriek je potrebný, aby sa daný signál uchoval bez skreslenia. V 
prvom rade je potrebné uvedomi� si, akú maximálnu frekvenciu Fm signál prenáša. Ak nie je táto 
frekvencia ur�ená, je nutné signál obmedzi� tak, aby kmito�tové spektrum nepresahovalo maximálnu 
frekvenciu Fm. 
Rýchlos� vzorkovania – vzorkovacia frekvencia Fv - potom musí sp	�a� nerovnos� vzorkovacieho 
teorému [4]: 

Fv ���� 2Fm  

Ak táto nerovnos� nie je splnená, FV < 2Fm, dochádza ku skresleniu pôvodného signálu vo 
vyšších spektrálnych frekvenciách. 
 Vzorkovaním analógového signálu dostávame postupnos� �ísel, ktorá sa dá kvantitatívne 
vyjadri� ako po�et násobkov bitu za jednu sekundu. Násobky bitu vyjadrujú dátový priestor pre jednu 
vzorku, ich po�et za sekundu je daný vzorkovacou frekvenciou FV. Aby nedochádzalo k zbyto�ne 
ve�kému toku dát, volíme Fv = 2Fm. 

 Ak máme analógový signál v rozsahu 20 Hz až 20 kHz stereo, pri�om jedna vzorka zaberie 16 
bitov - dva bajty, jedna minúta takéhoto signálu bude zabera� pamä�ový priestor - PP: 
 PP = 2*Fm*2*2*60 
 PP = 9.6 MB 
 Pri ukladaní zvuku na CD-nosi�e alebo na pevný disk sa v sú�asnosti používa naj�astejšie 
vzorkovacia frekvencia Fv=44,1 kHz. Rozsah pamäte pre jednu minútu takéhoto signálu je potom 
presne: 
 PP = 44100*2*2*60 
 PP = 10.584 MB/min 

2.1.3 Kvantiza�né skreslenie 
 Kvantizáciu analógového signálu vykonáva analógovo-digitálny prevodník. Po�et úrovní 
kvantizácie sa volí z hodnôt, ktoré sú mocninami dvojky, takže exponent tejto mocniny vyjadruje po�et 
bitov potrebných na uchovanie jednej vzorky. 
 Pretože sa pri kvantovaní spojitý analógový signál nahrádza kone�ným po�tom hodnôt, vzniká 
tzv. kvantiza�né skreslenie [4]. Ide tu o stratu hodnôt medzi dvoma susediacimi hodnotami 
kvantizácie. Aby nedochádzalo k ve�kému kvantiza�nému skresleniu, je na zachovanie vzorky 
potrebných 12 alebo viac bitov. V sú�asnosti je najrozšírenejšie 16-bitové vzorkovanie. 
 Kvôli úspore dátového miesta a úspore dátových prenosov môžeme rozdeli� signál 
kvalitatívne na tri pásma: 
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1. Pre telefónne pásmo 0-3,6 kHz sta�í vzorkovací kmito�et 8 kHz s 10-bitovým prevodom. 
Rýchlos� prenosu informácie bude v tomto prípade 80 kb/s. 

2. Pri spracovaní kvalitnej re�i je potrebné po�íta� s Fm = 10 kHz, Fv sa teda rovná 20 kHz. 
Prevod by mal by� 14-bitový. Rýchlos� prenosu informácie je 280 kb/s. 

3. Na spracúvanie záznamu hudby sa používa Fv = 44.1 kHz so 16-bitovým vzorkovaním. 
Rýchlos� prenosu stereo záznamu je teda 1.4112 Mb/s. 

 Priebeh zvukového signálu na vstupu kvantizéra možno znázorni� graficky v súradnom 
systéme, ktorého vodorovná os 
predstavuje �as a zvislá os okamžitú 
ve�kos� signálu. Vidíme, že signál 
nadobúda kladných aj záporných 
hodnôt, je teda prirodzené uloži� 
hodnotu výstupu kvantizéra do 
celo�íselnej premennej so 
znamienkom - typ INTEGER. 

 Vo všeobecnosti sa 
výstupné hodnoty kvantizéra môžu 
uchováva� aj ako premenné bez 
znamienka - v tomto druhom prípade 
ide o bežný napr. 16-bitový register 
alebo premennú typu WORD. 
Nulová hodnota signálu potom 
zodpovedá polovi�nej hodnote 
maxima výstupu kvantizéra. 
 
 

V nezakódovaných zvukových súboroch musia by� teda v hlavi�ke uvedené nasledovné informácie: 
 1. vzorkovací kmito�et Fv, 
 2. po�et bitov kvantizácie, 
 3. typ premennej pre vzorky - so znamienkom alebo bez neho, 
 4. typ signálu - stereo alebo mono. 

Vyššie uvedené údaje má v hlavi�ke napr. každý zvukový súbor typu WAV, používaný v OS Windows. 

 Základné informácie v hlavi�ke je možné rozšíri� napr. o hlasitos�, h	bky, výšky – �o sú 
informácie pre mixážne zariadenie. Takto je možné vytvori� dátové prostriedky, na základe ktorých 
môže prehra� po�íta� zvukové záznamy približne s rovnakou intenzitou, bez oh�adu na hlasitos�, pri 
ktorej boli nahrávané.  

2.2 Krátkodobá charakteristika zvuku 
 �alšou úlohou, ktorú je nutné rieši� pri vývoji syntetizéra re�i, je �iasto�né rozpoznávanie typu 
signálu. Program musí vo svojom jadre obsahova� algoritmy, ktoré v danom okamihu dokážu zisti�, 
aký signál práve prebieha. Môže sa jedna� o medzeru medzi slovami, môže ís� o tzv. okluziu pri 
vyslovovaní niektorých spoluhlások, môže sa jedna� o znelú alebo neznelú �as� signálu, je potrebné 
rozpozna� frikatívy od bežného šumu a podobne. Na riešenie vyššie spomínaných problémov sa 
efektívne používa krátkodobá spektrálna analýza hlasového záznamu. 

 Postupnos� �ísel, ktoré v po�íta�i reprezentujú �udský hlas, je možné rozdeli� na krátke bloky 
dát tak, aby jeden z týchto blokov reprezentoval napr. 10 ms rozprávanej �udskej re�i. Takto získaný 
dátový blok je možné vhodným spôsobom sumarizova� vzh�adom na jeho jednotlivé zložky a získa� 
ako výsledok tejto operácie skalár alebo vektor, ktorý daný dátový blok - mikrosegment - vhodne 
kvalitatívne alebo kvantitatívne popisuje. Takýto skalár alebo vektor budeme nazýva� príznak. 
Postupnos� príznakov potom charakterizuje priebeh rozprávanej re�i, na základe �oho je možné 
algoritmicky jednoducho rieši� vyššie spomínaný problém.  

�asový priebeh zvukového signálu

-1,0

-0,5

0,0
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2.2.1 Typy signálu 
 Na popis priebehu zvukového signálu sa používa krátkodobá spektrálna analýza. Základným 
pojmom, z ktorého budeme vychádza�, je tzv. mikrosegment zvukového záznamu. Jedná sa o napr. 
10 ms zvuku alebo hlasu, ktorý máme uložený na disku alebo je práve snímaný pomocou analógovo-
digitálneho prevodníka. Jedná sa teda o malú �as� z postupnosti vzoriek PCM. Takýto mikrosegment 
je akýmsi oknom do zvukovej krivky, pomocou ktorého je možné vy�ísli� krátkodobú charakteristiku 
zvukového signálu [4,5,6,7]. 
 V praxi sa používajú na krátkodobé charakteristiky dva druhy okienok - pravouhlé a 
Hemingovo. Pri pravouhlom okienku sú jednotlivé vzorky mikrosegmentu sumarizované rovnocenne, 
avšak pri Hemingovom sú na okrajoch mikrosegmentu potlá�ané. Váha vzoriek pri Hemingovom 
okienku je vyjadrená vz�ahom: 
.......................................................................................................VH(n)=0.54-0.46*cos(2*pi*n/(N-1)), 

 kde N je po�et vzoriek mikrosegmentu a 0<=n<=(N-1). 

 V �alšom texte budeme predpoklada�, že používame kvalifikáciu mikrosegmentu pomocou 
pravouhlého okienka: 

 V(n)=1  pre 0�n�(N-1) 

 V �alšom texte ukážeme nieko�ko algoritmov pre výpo�et krátkodobých charakteristík, 
zapísaných prostriedkami programovacieho jazyka. Budeme predpoklada�, že digitalizovaný zvuk je 
uložený v pamäti v nasledovnej dátovej štruktúre: 

Deklarácia 2.1 Dátová štruktúra pre zvuk vo forme PCM 

CONST DlMsg=200;    {d�žka mikrosegmentu 0...DlMsg} 
ZvMax=100*DlMsg;   {ve�kos� pamäti} 

TYPE  Zvuk=ARRAY [0..ZvMax] OF INTEGER;  
 
Krátkodobá energia, intenzita 

 Najjednoduchším meradlom na rozlíšenie zvuku od ticha - nahrávky od medzier - je 
krátkodobé sledovanie energetickej hladiny zvuku. 
 
Algoritmus 2.2 Výpo�et krátkodobej energie zvuku 

FUNCTION Energia(z:Zvuk;i:INTEGER):LONGINT;  
VAR  j : INTEGER;  

m : LONGINT;  
BEGIN  
  j:=i+DlMsg;      {zrýchlenie výpo�tu} 
  m:=0;  
  WHILE i<j DO      {Suma druhých mocnín } 
  BEGIN  
    m:=m+LONGINT(z[i])*LONGINT(z[i]);  {druhá mocnina} 
    inc(i)  
  END;  
  Energia:=m      {návrat hodnoty} 
END;  

 Pri vy�ís�ovaní krátkodobej energie je potrebné po�íta� s ve�kým nárastom hodnoty premennej 
"m". Napriek tomu, že vo vyššie uvedenom algoritme je na sumáciu použitá 32-bitová premenná (typu 
LongInt), hodnota krátkodobej energie môže �ahko pretiec�. �alšie zvä�šovanie rozsahu sumárnej 
premennej príliš zvä�šuje zložitos� algoritmu, prípadne kladie vä�ší nárok na hardware – aspo� 64-
bitový procesor. 

 Na riešenie tejto úlohy bez nutnosti zvyšovania nárokov na �as alebo zložitos� je možné 
efektívne využi� vy�íslenie krátkodobej intenzity. Pri krátkodobej intenzite sa namiesto sumácie 
druhých mocnín realizuje sumácia absolútnych hodnôt, �o pri vyššie uvedenom algoritme zaru�í, že 
sumárna premenná m neprete�ie. 

 Napriek tomu, že vyššie uvedená krátkodobá charakteristika dokáže pomerne dobre oddeli� 
ticho od hluku alebo neznelé �asti slov od znelých, nevyrieši nižšie uvedený problém. 



 19 

 �udská re� a aj zvuk vo všeobecnosti obsahuje fragmenty, ktoré sa podobajú rušivému šumu, 
pri�om o takýto šum nejde. V re�i ide napríklad o frikatívy f,s,š,... Ak navyše ide o signál, v ktorom je 
zachytený rušivý šum pozadia alebo analógovej techniky - teda o bežný signál, pomocou krátkodobej 
intenzity nie je možné nájs� v re�i frikatívy a oddeli� ich od šumu pozadia, teda od relatívneho ticha.  
 
Krátkodobá funkcia stredného po�tu priechodu signálu nulou 

 Pri rozlišovaní frikatív sa ukazuje ako ve�mi výhodné testova�, ko�kokrát prešiel zvukový signál 
nulovou hodnotou. Frikatívy majú vo všeobecnosti vyššiu frekvenciu ako bežný rušivý šum, takže sú 
pomocou tejto funkcie �ahko rozlíšite�né. 

Algoritmus 2.3 Výpo�et po�tu priechodov signálu nulou 

FUNCTION Nula(VAR z:Zvuk;VAR i:INTEGER):INTEGER;  
VAR j,m:INTEGER;  
BEGIN 
  j:=i+DlMsg-1;   {zrýchlenie výpo�tu} 
   m:=0;  
  WHILE i<j DO   {Suma |sig(z[i])-sig(z[i+1])|/2}  
  BEGIN IF    {Programová realizácia funkcie signum}  
    (z[i] AND 32768) XOR (z[i+1] AND 32768) = 32768 then inc(m);  
    inc(i)  
  END;  
  inc(i);    {Nastavenie na �alší mikrosegment}  
  Nula:=m    {Návrat hodnoty}  
END;  
  
Vyššie uvedená sumácia využíva funkciu signum - SIG: 
 SIG = 1 ak je signál � 0, 
 SIG =-1 ak je signál < 0. 

 Rozdiel funk�ných hodnôt signum, ak sú argumentami susediace vzorky, je nenulový práve 
vtedy, ke� signál pre�al nulovú os. Tento rozdiel v absolútnej hodnote delený dvoma vráti jednotku, 
práve ke� signál prešiel nulou. 

 Z h�adiska programovacieho jazyka je pri vy�ís�ovaní funkcie signum výhodné využi� bitové 
operácie AND a XOR aplikované na najvyšší bit premennej, ktorý vyjadruje znamienko uloženej 
vzorky. Ak sú znamienka rovnaké, operácia XOR vráti nulu, ak sú rozdielne, XOR vráti bitovú hodnotu 
znamienka, teda 32768. Ak je teda výsledok funkcie XOR nenulový, inkrementujeme suma�nú 
premennú m, v ktorej je takto zachytený po�et priechodov nulou, ktorý svojím spôsobom vyjadruje 
akýsi "nosný kmito�et" šumu.  
 
Krátkodobá autokorela�ná funkcia 

 Táto funkcia sa používa pri spracúvaní periodicity signálu. Ak je signál periodický s periódou 
P, potom autokorela�ná funkcia nadobúda maximálnej hodnoty práve vtedy, ke� 
 p = kP, pre k celé kladné �íslo. 
 Premenná p je parametrom nižšie uvedeného algoritmu. 
 Pomocou tejto funkcie je možné ur�i� periódu základného hlasivkového tónu. Pri ur�ovaní tejto 
charakteristiky musí by� mikrosegment taký ve�ký, aby obsahoval aspo� dve periódy. Odporú�aná 
d	žka je 20-40 ms, teda dvojnásobok až štvornásobok konštanty DlMsg. 
 
Algoritmus 2.4 Ur�enie d�žky periódy základného hlasivkového tónu 

FUNCTION Perioda(VAR z:Zvuk;VAR i:INTEGER;p:INTEGER):LONGINT;  
VAR  j : INTEGER;  

m : LONGINT;  
BEGIN  
  j:=i+DlMsg-p;      {Zrýchlenie výpo�tu} 
  m:=0;  
  WHILE i<j DO      {Sumácia korelácií} 
  BEGIN  
    m:=m+LONGINT(z[i])*LONGINT(z[i+p]);  {Korelácia periódy} 
    inc(i)   
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  END;  
  i:=i+p;       {Nastavenie na �alší mikrosegment}  
  Perioda:=m      {návrat hodnoty}  
END;  
 
 �alšie charakteristiky mikrosegmentov nevracajú skalárnu hodnotu. Ich výstupom je vektor 
príznakov, ktorý svojim spôsobom spektrálne analyzuje daný mikrosegment. Medzi krátkodobé 
charakteristiky signálu, ktorých výstupom je vektor, patrí napr. diskrétna Fourierova transformácia 
(DFT) alebo transformácia na tzv. LPC koeficienty. Pri týchto charakteristikách ide o náro�nejší 
matematický postup, ktorého opis presahuje rámec tejto publikácie. Viac o týchto charakteristikách je 
možné sa do�íta� v literatúre [4,5,6,7].  

V �alšej podkapitole bude ešte krátko vysvetlené, ako je možné využi� krátkodobé vektorové 
charakteristiky na prenášanie alebo ukladanie zvukového signálu.  

2.2.2 Vektorová kvantizácia 

 Medzi krátkodobé charakteristiky, ktorých výstupom je tzv. vektor príznakov, patrí aj diskrétna 
Fourierova transformácia (�alej DFT) [4]. Postupnos� mikrosegmentov zvukového signálu je pomocou 
DFT nahradená postupnos�ou vektorov, z ktorých je možné tento signál spätne rekonštruova�. Každý 
z týchto vektorov je pritom tvorený jednotlivými reálnymi zložkami, ktoré opä� zaberajú v pamäti 
pomerne ve�a miesta a sú �ažšie vy�íslite�né. 
 Vektorový priestor je možné rozdeli� na kone�ný po�et �astí tak, že každej z týchto �astí 
priradíme jeden vektor - centroid, ktorý ju bude reprezentova�. Množinu centroidov nazveme kódovou 
knihou [4]. Ak nahradíme vektory príznakov príslušnými centroidmi pod�a toho, do ktorej skupiny dané 
vektory patria, uskuto�níme tzv. vektorovú kvantizáciu. Po�et centroidov kódovej knihy je opä� 
výhodné vybera� z mocnín dvojky, aby mohli by� reprezentované indexami do kódovej knihy pomocou 
celo�íselnej n-bitovej pamä�ovej jednotky bez plytvania pamä�ovým priestorom. Kvantizér s tzv. 
binárnym hierarchickým delením [4] rozdelí vektorový priestor na po�et �astí, ktorý je práve mocninou 
dvojky. Získané centroidy - reprezentanty jednotlivých �astí - je potom možné uloži� do kódovej knihy - 
priradi� im celo�íselné indexy bez zbyto�ného plytvania pamä�ou. Získaný zvuk je potom možné 
vyjadri� postupnos�ou centroidov z tejto kódovej knihy, pri�om každý z týchto vektorov je vyjadrený 
celo�íselným skalárom - indexom do kódovej knihy. Takto môžeme zvukový signál zakódova�. 
Algoritmus rozkódovania musí ma� k dispozícii kódovú knihu, z ktorej rekonštruuje postupnos� 
centroidov, a z nich je možné rekonštruova� jednotlivé mikrosegmenty, teda pôvodný signál uložený 
pomocou PCM. 
 Pri takejto technológii kódovania vzniká opä� kvantiza�né skreslenie [4,5], ktoré je však 
zanedbate�né, ak sa vektorový priestor rozdelí správne a po�et vektorov kódovej knihy bude 
dostato�ne ve�ký.  

2.3 Kompresory 
 Kompresiou PCM rozumieme algoritmický postup, na základe ktorého sa zmenší objem 
zvukových dát. Získa sa tak viac priestoru na dátových médiách a zárove� sa ušetrí �as pri prenose 
cez komunika�né kanále. 
 Zmenšova� FV pod 2Fm bez straty kvality nie je možné, preto je nutné pri kompresii zamera� 
sa na zmenšenie po�tu bitov pre jednotlivé vzorky. Umož�uje to ve�ká dynamika re�i a výrazná 
korelácia susediacich vzoriek. �alej opíšem stru�ne tri princípy kompresie zvukových dát.  

1. Nelineárne kódovanie 

 Princíp nelineárneho kódovania spo�íva v tom, že znelé �asti zvuku je možné zachyti� kvalitne 
aj pri použití vä�ších kvantiza�ných krokov, pri�om neznelé �asti vyžadujú zachovanie aj menších 
zmien zvukovej krivky. Nelineárna charakteristika kvantizéra umož�uje na základe ve�kosti amplitúdy 
meni� ve�kos� kvantiza�ného kroku. Ve�mi efektívna nelineárna charakteristika je logaritmická - na 
kvalitný zázname re�i takto posta�í 7 bitov pre jednu vzorku, �ím sa ušetrí 50% dátového priestoru 
alebo prenosového �asu. Pri rekonštrukcii záznamu sa používa inverzný exponenciálny expandér.  

2. Diferen�ná PCM 

 Diferen�ná pulzná kódová modulácia využíva vz�ah susediacich vzoriek. Ich rozdiely sú ove�a 
menšie, ako celá škála hodnôt vzoriek bežnej PCM.  
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3. Kompresia pomocou vektorovej kvantizácie 

 V podkapitole 2.2.2 bol opísaný princíp vektorovej kvantizácie. Mikrosegmenty sa v nej 
prevádzajú na vektory príznakov, tie sa nahrádzajú centroidmi a namiesto centroidov sa v kone�nom 
kroku použije ich index v kódovej knihe. V kone�nom dôsledku sa takouto technológiou môže nahradi� 
napr. 200 Byte signálu PCM dvoma Byte - celo�íselným indexom. Kompresný pomer tak môže 
dosiahnu� hodnoty vä�šej ako 1:10, �o ve�mi šetrí pamä�ový priestor alebo šírku kanálu prenosových 
médií. Takáto kompresia a dekompresia musí ma� nutne k dispozícii rovnaké dáta v kódovej knihe.  

2.4 Jednoduchý sledova� signálu 
 V tejto podkapitole popíšeme jednoduchý algoritmus, ktorý sleduje zachytený zvuk a 
krátkodobo charakterizuje priebeh základného tónu. Výslednou hodnotou nižšie uvedeného algoritmu 
je frekvencia v Hz. V príklade používame funkcie, konštanty a typy definované už skôr v tejto kapitole. 

Algoritmus 2.5 Krátkodobé sledovanie priebehu frekvencie základného hlasivkového tónu 

CONST HrInt=?;    {hrani�ná intenzita medzi tichom a zvukom} 
HrFrq=?;     {hrani�ný kmito�et medzi šumom a frikatívami}  
VzFrq=20000;    {vzorkovací kmito�et FUNCTION}  

Frekvencia(VAR z:Zvuk;VAR i:INTEGER):INTEGER;  
VAR j,k,p : INTEGER;  
    m,n   : LONGINT;  
BEGIN  
  j:=i; k:=i;    {pomocné premenné}  
  IF (Intenzita(z,j)>HrInt) {rozhodovanie - ticho / zvuk} 
  or (Nula(z,k)>HrFrq) THEN  
  BEGIN i:=i+DlMsg;   {posun na �alší mikrosegment}  
    Frekvencia:=0   {bolo identifikované ticho}  
  END ELSE  
  BEGIN  
    p:=1;     {najmenšia perióda}  
    j:=i;     {pomocná premenná}  
    m:=Perioda(z,j,p);   {inicializácia cyklu}  
    n:=m; k:=DlMsg div 2;  
    while (n>=m) and (p<k) do {testovanie maxima}  
    begin  
      j:=i;    {pomocná premenná}  
      inc(p);    {zvä�šenie periódy}  
      m:=n;    {uchovanie predchádzajúceho stavu} 
      n:=Perioda(z,j,p)  {test novej periódy}  
    end;  
    i:=i+DlMsg;    {posun na �alší mikrosegment}  
    Frekvencia:=VzFrq div p   {prevod vzoriek na kmito�et}  
  end     {predpokladáme FM = 2FV} 
END; 
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3 Dekompozícia algoritmu syntézy re�i 
 
Usilovnos� patrí medzi také danosti, 
ktoré nadobúdajú svoju hodnotu vždy 
len v súvislosti s nejakou �alšou 
�udskou vlastnos�ou. 
 

 V prvej kapitole sme �itate�a oboznámili so základnými možnos�ami komunikácie nevidiaceho 
používate�a s po�íta�om. Druhá kapitola priblížila problematiku spracúvania zvuku nástrojmi digitálnej 
techniky. Na základe týchto poznatkov teraz môžeme pristúpi� k základnému rozboru algoritmu 
syntetizéra re�i pre nevidiacich. V tejto kapitole budú vymedzené rámce, tvoriace celok kompenza�nej 
syntézy a budú tu tiež ponúknuté alternatívne teoretické riešenia. 
 Elementárne teoretické znalosti, ktoré boli použité pri vývoji syntetizéra HPSIO a ktoré budú v 
tejto kapitole spomínané len rámcovo, budú neskôr podrobnejšie rozoberané v �alších kapitolách.  

3.1 Základné rozdelenie 
Hlasový syntetizér pre nevidiacich má dve špecifiká, o ktorých je potrebné zmieni� sa hne� na 

za�iatku: 
� prioritou je sprostredkúvanie informácií nevidiacim používate�om, 
� systém umož�uje svojmu používate�ovi vytváranie svojich vlastných syntetických hlasov. 

 Na základe týchto dvoch špecifík je navrhnuté nižšie uvedené základné rozdelenie algoritmu - 
dekompozícia algoritmu:  

I. Vytváranie hlasových vzoriek  

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

II. Výber relevantných informácií na pre�ítanie  

1. Výber aktívnej �asti obrazovky rozborom textu a farieb  
2. Výber podstatných informácií - imitácia intelektu �loveka, ktorý nevidiacemu �íta  

III. Syntéza �udského hlasu  

1. Prepisy výslovnosti slovenského jazyka  

a) Prepis viacerých znakov, vyjadrujúcich jeden zvuk, do jedného znaku  
b) Spodobovanie spoluhlások  
c) Zmäk�ovanie D,T,N,L  
d) �ítanie cudzích výrazov  
e) Prepisy výslovnosti �ísloviek  

2. Prepis jazyka do postupnosti fragmentov re�i  

a) Prepis slovenského jazyka do interného jazyka, ktorý korešponduje s fragmentami re�i 
b) Prepisy interného jazyka do fragmentov re�i - práca s bázou hlasových dát  

3. Vytváranie prozódií  

a) Spoma�ovanie alebo zrých�ovanie re�i  
b) Dôraz - intenzita re�i  
c) Intonácia - výška re�i  

3.2 Textové transkripcie 
Prácu s textovými informáciami rozdelíme do troch skupín: 

 - Vyh�adávanie znakových re�azcov 
 - Textové prepisy jedných re�azcov na iné - transkripcie 
 - Práca s databázami slovníkov a výnimiek 
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Na prácu s textovými databázami je ve�mi výhodné použi� dátovú štruktúru n-árneho stromu, 
realizovaného bu� dynamicky alebo formou indexov v rámci vä�šej statickej premennej. S dátami 
uchovanými v takejto dátovej štruktúre je potom možné pracova� pomerne rýchlo - s tzv. logaritmickou 
zložitos�ou vzh�adom na po�et uzlov stromu [8]. Viac o tejto problematike uvedieme vo štvrtej kapitole. 

 Na prácu s vyššie uvedenou dátovou štruktúrou sa môže použi� algoritmus kone�ného 
automatu. Kone�ný automat používa jednu premennú, ktorá ur�uje jeho aktuálny stav. �alej má k 
dispozícii množinu stavov - môžu to by� napr. vrcholy vyššie uvádzaného stromu. Na pohyb z jedného 
stavu do iného slúži tzv. prechodová funkcia, ktorá pri danom vstupe a aktuálnom stave zmení 
aktuálny stav na iný. Kone�ný automat takto prijíma vstupy - abecedu, vykonáva svoje vnútorné 
výpo�ty, až kým sa dostane do niektorého z tzv. kone�ných stavov, ktoré vyjadrujú výsledok 
rozhodovania. Viac o tejto problematike uvedieme v piatej kapitole. 

 Dôležitou dátovou štruktúrou je tzv. indexovaný súbor [8]. Na súbor je možné pozera� ako na 
postupnos� hodnôt. Ke� však priradíme k takémuto súboru hlavi�ku indexov - odkazov, umožní to 
priamo pristúpi� na dané miesto súboru bez potreby vyh�adávania. Ak je súbor príliš ve�ký, používajú 
sa na jeho sprístupnenie tzv. B-stromy [8]. Viac o tejto problematike bude uvedené v kapitolách 4 a 
11.  

3.3 Transkripcia textu na re� 
Syntéza �udského hlasu sa v sú�asnosti rieši tromi diametrálne odlišnými spôsobmi [4,9,10] : 

 - syntézou vo frekven�nej oblasti, 
 - priamou syntézou pomocou neurónovej siete, 
 - syntézou v �asovej oblasti. 

Bližšie porovnanie týchto troch technológií bude uvedené v �alších podkapitolách. 
 Konštrukcia syntetizéra pre nevidiacich vychádza z teoretických poznatkov syntézy �udskej 
re�i v �asovej oblasti. Prakticky to znamená, že na vytvorenie hlasu je potrebné získa� vzorky hlasu od 
konkrétnych �udí. Farba syntetickej re�i je preto podobná farbe hlasu týchto hovorcov. Táto 
technológia zárove� umož�uje vytvori� softwarové prostriedky, pomocou ktorých môžu aj nevidiaci 
používatelia vytvára� svoje vlastné hlasy a prira�ova� ich napr. k rôznym farbám alebo ve�kostiam �i 
typom �ítaných textov. 
 Jednotlivé hlasy sú v rámci syntetizéra HPSIO reprezentované databázovými súbormi so 
vzorkami hlasu - hlasovými fontami. 
 Hlasový font je teda nutné chápa� ako nehomogénny dátový súbor, v ktorom sú uchované 
fragmenty �udskej re�i tak, aby z nich bolo možné zostavi� akýko�vek verbálny prejav. Vzorky v 
takomto súbore musia by� dostupné pomocou rýchlych algoritmov, aby bolo možné vybera� stavebný 
materiál re�i v reálnom �ase - po�as rozprávania. Mali by obsahova� pomocné dáta, ktoré umožnia 
istú flexibilitu týchto vzoriek v zmysle vytvárania prozódií - rýchlosti a výšky re�i... 
 Pred opisom troch typov syntézy ešte v krátkosti priblížim, ako vyzerajú jednotlivé zvuky 
�udskej re�i z frekven�ného h�adiska. 
 Akustické spektrum samohlásky obsahuje rad vyšších zosilnených tónov, ktoré vznikajú 
rezonanciou v dutinách hlasového traktu. Nazývame ich formantami - F1, F2, F3 ... Základný tón je 
F0, F2 má vyšší kmito�et ako F1 at�. Pre slovenské samohlásky sú najdôležitejšie formanty F1, F2, 
F3 a F4. Frekvencie formantov pre jednotlivé samohlásky od samohlások s najnižšími formantovými 
frekvenciami až po samohlásky s vyšším kmito�tom sú uvedené v tabu�ke. 
 
Formanty samohlások: 
 

samohláska F1 F2 
U 300-500Hz 600-1000Hz 
O 500-700Hz 900-1200Hz 
A 750-1100Hz 1100-1500Hz 
E 500-700Hz 1500-2000Hz 
I 300-500Hz 2000-3000Hz 
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Rozdelenie spoluhlások: 

okluzívy spoluhlásky so záverom P, T, �, K, B, D, �, G, M, N, � 

vlastné F, V, S, Š, Z, Ž, J, CH, H 

laterály L, �,  

 

frikatívy 

 

úžinové spoluhlásky 

vibranty R, � 

semiokluzívy polozáverové spoluhlásky C, �, DZ, DŽ 

 Pri produkcii hlasu je potrebné uvedomi� si ešte h�adisko neznelosti �i znelosti. Pri znelých 
hláskach je hlasivková štrbina priblížená – hlasivky hlas vydávajú. V tomto zmysle bude nižšie 
uvedený model generovania re�i budený bu� periodickým tónom alebo generátorom šumu s plochým 
spektrom.  

3.3.1 Syntéza vo frekven�nej oblasti 
Modelovanie hlasiviek 

 Pri modelovaní hlasiviek sa berie do úvahy tlak vzduchu, hmotnos�, pružnos� a ve�kos� 
hlasivkovej štrbiny. Nižšie si ukážeme funkciu modelujúcu prácu �udských hlasiviek. 

Algoritmus 3.1 Model hlasiviek 

CONST C=?;    {parameter filtra} 
T=?;    {perióda vzorkovania C*T býva ove�a menšie ako 1} 

FUNCTION G(z:REAL):REAL;  
BEGIN  
  G:=1/sqr(1-exp(-C*T)*(1/z))  
END;  
 
Model hlasového traktu 

 Zvuk, vydávaný hlasivkami, prechádza dutinou hrdelnou, ústnou a nosnou, ktoré ho �alej 
modifikujú. Funkciu tejto modifikácie si vyjadríme nižšie. 

Algoritmus 3.2 Modifikácia hlasu v hrdelnej, ústnej a nosnej dutine 

CONST K=?;  {po�et formantov, ktoré model rešpektuje, sloven�ina 3 - 4} 
TYPE  TK = ARRAY [1..K] OF REAL;  
VAR   A,B : TK;   {neznáme koeficienty} 
FUNCTION V(z : REAL):REAL;  
VAR r : REAL;  
    i : INTEGER;  
BEGIN  
  r:=1;  
  i:=1;  
  while i<=K do   {sú�in funkcií} 
  BEGIN  
    r:=r*(1-(2*exp(-A[i]*T)*cos(B[i]*T)*(1/z))+ (exp(2-(2*A[i]*T))*(1/sqr(z))));  
    inc(i)  
  END;  
  V:=1/r  
END;  

I-ta formantová frekvencia: 

Fi = B[i]/2� 
B[i] = A[i]/� 

 
Nižšie je uvedená prenosová funkcia modelu vyžarovania re�i. 

Algoritmus 3.3 Model vyžarovania re�i 

FUNCTION L(z:REAL):REAL; 
BEGIN L:=1-(1/z) END;  
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Celkový model produkcie re�i vzniká násobkom vyššie uvedených troch funkcií. 

Algoritmus 3.4 Funkcia modelujúca celkovú produkciu hlasu 

FUNCTION H(z: REAL):REAL;  
BEGIN  
  H:=G(z)*V(z)*L(z)  
END;  
 Pretože C*T je ove�a menšie ako 1, e-C*T je približne rovné 1. To sa dá využi�, po úprave 
zlomkov je výsledkom tzv. celopólový model [4], v ktorom sa H(z) = V(z). 
 Budenie pre znelé hlásky je sled pulzov s periódou T0, pre neznelé sa môže použi� náhodný 
šum s plochým spektrom. 
................................................................................................................................................. T0=b*T 
 Premenná b vyjadruje, ko�kokrát je perióda základného tónu dlhšia ako perióda vzorkovania. 
Funkciu budenia môžeme vyjadri� nasledovne. 

Algoritmus 3.5 Funkcia budenia modulu produkcie re�i 

CONST b=?; g=?;     {parameter zosilenia} 
FUNCTION U(z:REAL):REAL;  
BEGIN  
  z:=mocnina(z,b);    {b-tá mocnina z U:=g/(1-(1/z))} 
END;  

Generátorom šumu môže by� generátor postupnosti náhodných �ísel. 

Výstup hlasu S(z)=H(z)*U(z). 

Diskrétna výstupná odozva je pri fixovaných parametroch hlasového ústrojenstva v �asovom 
intervale 10-20 ms daná konvolúciou budenia a impulznej odozvy modelu hlasovej produkcie. Tento 
model využíva dva druhy budenia, preto dobre vyhovuje pre samohlásky a niektoré neznelé 
spoluhlásky. Nie je však ideálny napr. pre znelé frikatívy. Dobre vystihuje hlásky, pri ktorých 
nedochádza k rýchlym koartikula�ným zmenám, pretože sú tu zafixované isté �asové intervaly pre 
jednotlivé parametre. Práve pre toto nevyhovuje pre neznelé okluzívy. Napriek zmieneným 
nedostatkom sa tento model dos� �asto používa.  

3.3.2 Syntéza pomocou neurónovej siete 

 Priama syntéza �udskej re�i pomocou neurónovej siete nevyžaduje znalos� gramatiky jazyka, 
nie sú potrebné ani definície výslovnosti výnimiek alebo naprogramovanie spodobovania spoluhlások. 
Jadrom takejto syntézy je neurónová sie�, ktorá má ako vstup vektor a výstupom je tiež vektor. Viac o 
práci neurónovej siete je napísané v 7. kapitole. 

 Postupnos� znakov v texte je možné rozdeli� na menšie bloky, napr. slová, kde je každý blok, 
slovo, vyjadrite�né vektorom - postupnos�ou skalárov, znakov. Vstupný vektor siete môže ma� 
nieko�konásobne vä�šiu dimenziu ako priemerné slovo, z �oho vyplýva, že neurónová sie� môže 
vyslovi� dané slovo správne s oh�adom na daný kontext. Týmto je stru�ne vyjadrené, akou formou 
môže by� text vstupom pre neurónovú sie�. Výstupom sú opä� vektory, ktoré môžu by� napr. vektormi 
príznakov alebo priamo vzorky PCM. 
 Aby však neurónová sie� mohla spracúva� text a produkova� �udskú re�, je nutné natrénova� 
ju - nau�i� ju na základe dobrých vzorov. Vzor je v takomto prípade vytváraný gramaticky správne 
napísaným textom, ku ktorému je vždy priložený foneticky správne pre�ítaný záznam nahrávky. 
Vyhotovenie dostato�ného po�tu vzorov je ve�mi náro�ný proces, ktorý je v sú�asnosti hlavným 
problémom pri vytváraní neurónových syntetizérov. Viac o u�ení, trénovaní neurónových sietí je 
uvedené v 8. kapitole. 
 Jedna zo zaujímavých výhod neurónového syntetizéra je daná princípom funkcie neurónovej 
siete. Neurónový syntetizér je možné natrénova� na viacero jazykov sú�asne. Tento syntetizér bude 
potom automaticky, popri �ítaní, rozlišova� typ jazyka. Priamu syntézu pomocou neurónovej siete 
nazývame Net-Talking [4,10]. 

 Syntetizér HPSIO nevyužíva neurónovú sie� na priamu transkripciu textu na re�. Využíva ju na 
gramatické kategorizácie prídavných mien a príslovkových ur�ení, ktoré sa v sloven�ine niekedy 
vyslovujú rozdielne s oh�adom na kontext vety.  
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3.3.3 Syntéza v �asovej oblasti 

 Syntéza v �asovej oblasti nepopisuje, na rozdiel od syntézy vo frekven�nej oblasti, spôsob 
vytvárania re�i. Podstatou tohoto spôsobu syntézy je spracúvanie a práca so vzorkami skuto�nej 
�udskej re�i, ktoré sú v po�íta�i uložené napríklad vo forme PCM. 
 Aby mohli by� hlasové vzorky správne použité, je potrebné rozloži� �udský hlas na také 
fragmenty, ktoré umožnia kompozíciu akejko�vek �udskej re�i a navyše umožnia vytváranie prozódií. 
 Vo všeobecnosti syntéza v �ase nevyžaduje tak zložité algoritmy ako syntéza vo frekven�nej 
oblasti, preto sme zvolili tento spôsob ako východiskový teoretický princíp pre vývoj syntetizéra pre 
nevidiacich. Nielenže kladie menšie nároky na hardware, ale poskytuje zárove� teoretické 
predpoklady na vývoj takého syntetizéra, pomocou ktorého bude môc� používate� nau�i� svoj po�íta� 
rozpráva� hlasom takej osoby, ktorá mu je blízka.  
 
Rozbor re�i 

Na �udskú re� je možné pozera� dvoma spôsobmi: 

� Prvý z nich v nej h�adá informáciu. Re� je rozdelená na postupnos� zvukov - segmentov. 
Po�et týchto segmentov je pomerne malý, lebo v podstate sp	�ajú funkciu akejsi svetovej 
abecedy. Takouto stavebnou jednotkou - segmentom - je foném. Svetové jazyky obsahujú 12-
60 rôznych fonémov. Ke� �lovek rozpráva, produkuje jednotlivé fonémy - zvuky. Kombinácia 
fonémov vytvára informáciu. 

� Druhým prístupom k rozboru �udskej re�i je snaha o získanie takých stavebných �astí hlasu, z 
ktorých by sa dal tento hlas spätne rekonštruova� a použi� túto rekonštrukciu bez oh�adu na 
odovzdávanú informáciu. Inými slovami by mal takýto stavebný materiál umožni� posklada� 
re� s �ubovo�ným informa�ným obsahom tak, aby na posluch vyzerala ako prirodzená �udská 
re�. �alej sa budeme zaobera� týmto druhým prístupom - v tejto podkapitole popíšeme 
niektoré stavebné prvky, ktoré sa na syntézu hlasu používajú. 

 Pri analýze re�i sa používa tzv. segmentácia - rozdelenie postupnosti vektorov príznakov 
alebo vzoriek PCM do segmentov, ktoré vymedzujú vopred definované fonetické alebo lingvistické 
jednotky. 

Na tomto mieste je potrebné zmieni� sa o troch ve�mi dôležitých pojmoch: 
� susediace hlásky sa v �udskej re�i prelínajú v segmente, ktorý nazývame koartikula�ný 

prechod. 
� V postupnosti hlások n-1,n,n+1 sa dokonca ovplyv�ujú aj hlásky n-1 a n+1. Tento jav 

nazývame mikrokoartikulácia. 
� Stred hlásky, v ktorom sa daný zvuk mení len málo, nazývame lokálnou stacionaritou.  

 
Jednotky segmentácie 

 Ve�mi známou stavebnou jednotkou je už spomínaný foném. Pretože sa susediace fonémy 
navzájom foneticky ovplyv�ujú, existuje mnoho akustických variantov jediného fonému. 
 Aby bolo možné túto nejednozna�nos� matematicky vyjadri�, bola zavedená ešte menšia 
stavebná jednotka - tzv. fón. Fonémy vo všetkých svojich variantoch je možné rozdeli� na ich 
fragmenty - fóny - ktoré sú �alej prakticky už nedelite�né. Znamená to, že fóny sú tak malé fragmenty 
re�i a je ich také množstvo, že je z nich možné posklada� akýko�vek verbálny prejav vo všetkých jeho 
prozódiách. 
 Skupine fónov, z ktorých je možné posklada� foném vo všetkých jeho akustických variantoch, 
hovoríme alofóny. Alofóny sa takto hne� po fonémoch stávajú druhým zaujímavým stavebným 
materiálom, ktorý je možné použi� pri syntéze �udskej re�i. 
 Pozrime sa teraz na �udský hlas ako na postupnos� hlások. Každú hlásku reprezentuje ur�itý 
zvuk. Ak si zoberieme dvojice, v ktorých bude vždy druhá polovica lokálnej stacionarity prvej hlásky, 
koartikula�ný prechod a prvá polovica lokálnej stacionarity druhej, dostávame stavebný materiál, ktorý 
sa nazýva abeceda difónov. Difóny sú tretím stavebným materiálom, ktorý je možné použi� pri 
produkcii re�i. 
 Skupina zvukov, v ktorej je na za�iatku alebo konci vždy nieko�ko spoluhlások a v strede sa 
nachádza samohláskové jadro, sa nazýva slabika a stáva sa štvrtou možnos�ou stavebného 
materiálu. 
 Piatou možnos�ou sú tzv. poloslabiky, ktoré sa získajú jednoducho zo slabík ich rozdelením 
uprostred samohláskového jadra. 
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 Šiestou možnos�ou sú tzv. demislabiky, ktoré sú podobné poloslabikám, obsahujú však vä�šiu 
�as� samohláskového jadra. So spoluhláskovým zhlukom nesú samohláskové jadro až po �alší 
koartikula�ný prechod, ktorý v sebe už neobsahujú. 
 Siedmou a ve�mi zaujímavou možnos�ou sú tzv. trifóny, ktoré sú tvorené druhou polovicou 
lokálnej stacionarity prvej hlásky, prvým koartikula�ným prechodom, lokálnou stacionaritou druhej 
hlásky, druhým koartikula�ným prechodom a prvou polovicou lokálnej stacionarity tretej hlásky. 
Pomocou týchto stavebných �astíc je možné produkova� ve�mi kvalitnú re�, pretože zachytávajú 
mikrokoartikula�né javy.  
 
Porovnanie stavebných materiálov re�i 

Foném Pri syntéze �udského hlasu je potrebné vybera� taký stavebný materiál, ktorý zachytáva 
�o najviac re�ových akustických vlastností. Pretože ve�ká �as� týchto vlastností leží 
práve medzi prechodmi dvoch hlások, foném je na kvalitnú syntézu nevyhovujúci. Jeho 
jedinou výhodou je malý po�et prvkov hlasovej stavebnej databázy. 

Alofóny 
 

Tieto stavebné prvky môžu ve�mi pekne zachyti� koartikulácie. Ich nevýhodou je ich 
ve�ký po�et, ktorý spôsobuje ve�mi náro�nú prípravu databázy a príliš zložité prístupové 
algoritmy. Podobne je problémom aj ve�kos� databázy, ktorá blokuje dos� ve�kú �as� 
pamäte RAM, �ím znižuje výkon po�íta�a. 

Difóny Najviac koartikula�ných javov sa nachádza medzi prechodmi dvoch hlások. Difón je 
preto ve�mi zaujímavou stavebnou jednotkou, ktorá umož�uje generovanie pomerne 
kvalitného hlasu. Po�et difónov v báze dát je nieko�ko tisíc, �o je pre algoritmické 
spracovanie ve�mi relevantné. Nevýhodou difónov je horšia tvarovate�nos� syntetickej 
re�i - predlžovanie, spoma�ovanie, zrých�ovanie. 

Slabiky Tento stavebný materiál má najvä�šiu nevýhodu v sú�ine d	žky jednotlivých vzoriek a ich 
po�tu v báze dát. Slabiky sú dos� dlhé zložky a je nutné ma� ich až nieko�ko desa�tisíc, 
�o kladie príliš ve�ké nároky na pamä�. 

Poloslabiky Poloslabiky dobre zachytávajú koartikula�né vlastnosti podobne ako slabiky, v báze dát 
je ich aj podobné množstvo ako slabík, ich d	žka je ale približne polovi�ná. Aj napriek 
tomu, že sa databáza zmenší na polovicu, zaberá stále prive�a miesta. 

Demislabiky Vlastnosti demislabík sú podobné ako pri poloslabikách, umož�ujú však vä�šiu tvárnos� 
generovanej re�i. 

Trifóny Databáza trifónov obsahuje až nieko�ko 10-tisíc jednotiek. Pretože je však syntéza 
pomocou trifónov ve�mi kvalitná - zachytáva aj mikrokoartikulácie - pokladajú sa tieto 
stavebné �astice za jedny z najlepších. 

 
 Na správnu funkciu syntetizéra je potrebné nielen vybra� správne algoritmy spracúvania. 
Ve�mi podstatným krokom je optimálny výber typu stavebného materiálu a výber dátovej prístupovej 
štruktúry, pomocou ktorej sa bude s týmto materiálom pracova�.  
 
Transkripcia textu na re� 

 Aby sme mohli za�a� rozpráva� o transkripcii - prepise textu na re�, je nutné uvedomi� si, že 
máme k dispozícii už vopred vybraný stavebný materiál, ktorý je uložený v báze dát. Aby mohol by� 
text spracúvaný - prekladaný do postupnosti hlasových fragmentov, je potrebné najskôr vykona� 
prepis do fonetickej výslovnosti. Pri prepise sloven�iny treba rešpektova� pä� osobitných prípadov: 

1. Prepis viacerých znakov vyjadrujúcich jeden zvuk do jedného znaku - napr. "ch" na zvuk, 
ktorý môžeme ozna�i� ako "H". Je zjavné, že zvuk "H" je iný ako zvuk "h". Znak "h" sa totiž 
neprepisuje, lebo nesie svoj zvuk ako samostatné písmeno. 

2. Prepis spodobovania spoluhlások, ktoré je možné vykona� algoritmicky na základe pravidiel 
výslovnosti. 

3. Prepis zmäk�ovania d,t,n,l s rešpektovaním výnimiek. Táto sú�as� vyžaduje databázu 
výnimiek. 

4. Prepis výslovnosti cudzích slov a výrazov. Táto zložka vyžaduje databázu – prepisovací 
slovník. 
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5. Posledným prípadom je prepis �ísloviek vyjadrených �íslicami, ktorý je možné vykona� 
algoritmicky pod�a ur�itých pravidiel. 

 Ke� sa vykoná takýto gramaticko-fonetický prepis, dostaneme postupnos� fonémov. Druhá 
fáza transkripcie prevádza túto postupnos� fonémov do novej abecedy, ktorá vyjadruje použitý hlasový 
stavebný materiál. V druhej fáze transkripcie teda dostaneme postupnos� akýchsi znakov. Celkový 
možný po�et takýchto znakov je rovnaký, ako po�et fragmentov re�i uložených v hlasovej báze dát. 
 Tretím krokom transkripcie je už samotné nahradenie tejto abecedy konkrétnymi fragmentami 
hlasu daného stavebného materiálu. V tejto poslednej fáze je potrebné uvedomi� si, že fragmenty 
hlasu nesta�í len k sebe pouklada�, je potrebné krivku hlasu na ich koncoch upravi� tak, aby plynulo 
prechádzala z jedného fragmentu do druhého.  

3.4 Vytváranie prozódií 
 Závere�nou fázou transkripcie textu na re� je vytváranie prozódií. Zmena intenzity prejavu, 
jeho výšky a d	žky je realizovaná pomocou kone�ného automatu, ktorého vstupom sú interpunkcie. Do 
množiny jeho výstupných stavov patria: 

� podnet na zmenu výšky tónu, 
� podnet na zmenu intenzity, 
� podnet na lokálne pred	ženie alebo skrátenie prejavu. 

Vytváranie prozódií je pomerne zložitý proces, v rámci ktorého je potrebné vykona� 
algoritmický rozbor skladby viet a súvetí. V syntetizéri pre nevidiacich, ktorý by mal pracova� aj na 
relatívne pomalých po�íta�och (PENTIUM 100), je potrebné použi� kompromisné riešenie medzi 
maximálnou kvalitou s ve�kou algoritmickou zložitos�ou na jednej strane a neposta�ujúcou kvalitou s 
jednoduchým algoritmom na strane druhej. 
 Viac o problematike vytvárania prozódií je napísané v desiatej kapitole.  

3.5 Používate�ské rozhranie 
 Ke�že v tejto publikácii ide o syntetizér pre nevidiacich používate�ov, je prirodzené zmieni� sa 
aj o jeho špeciálnom používate�skom rozhraní. Aby syntetizér nielen rozprával, ale zárove� aj vyberal 
z obrazovky najpotrebnejšie informácie, je nutné robi� rozbor informácie. Ide o algoritmizovanie 
funkcie živého �loveka, ktorý nevidiacemu pomáha a �íta výpisy na displeji. Takýto rozbor informácie 
sa realizuje pomocou modulu s kone�ným automatom. Jeho vstupom sú znaky v binárnej 
reprezentácii, výstupné stavy môžu znamena�: 

 - Pre�ítaj vybraný text, 
 - Vybraný text sa �íta� nebude. 

Aby bol syntetizér použite�ný ako kompenza�ná pomôcka, musí obsahova� ovládacie prvky na 
prerušovanie, zrých�ovanie a iné úpravy rozprávania. Používate� musí ma� prostriedok, pomocou 
ktorého si vyberá riadky na �ítanie, musí ma� prístup na celý systémový displej, nielen napr. na 
informácie o jednom otvorenom okne. 
 Viac o problematike špeciálneho rozhrania je uvedené v dvanástej kapitole. 
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4 Stromové štruktúry 
 

V knihách našich domácich knižníc 
by sa mali nachádza� dôležité 
znalosti, ktoré sa nedokážeme 
nau�i�. 

 
 Niektorí domáci kutilovia sú ve�mi šikovní �udia, lebo si dokážu všeli�o vyrobi� alebo opravi�. 
Takáto zru�nos� �loveku ušetrí mnoho výdavkov, lebo si v mnohých prípadoch nemusí vola� 
remeselníkov - urobí si to jednoducho sám. Medzi týmito kutilmi sa však nájdu aj takí, ktorí sú síce 
ve�mi šikovní, ale nemajú vz�ah k udržiavaniu poriadku. V kone�nom dôsledku majú potom vo svojej 
dielni�ke množstvo skrutiek, klin�ekov, há�ikov ..., ale to všetko je v takom neporiadku, že je �ahšie ís� 
si nie�o kúpi�, ako to h�ada� doma medzi hromadou iných vecí. Neporiadnikom sa potom ich šikovnos� 
nevypláca, lebo bu� ve�mi dlho h�adajú alebo ve�mi ve�a kupujú. 

 S dátami v po�íta�i je to podobne. Ak sú uložené v pamäti na hromade v nesúlade a 
neporiadku, prístup na tieto dáta vyžaduje nepomerne ve�a strojového �asu. Urobi� v pamäti po�íta�a 
poriadok znamená, že si programátor vytvorí akési poli�ky, zásuvky, priehradky, do ktorých bude 
potom uklada� informácie premyslene, zachovávajúc poriadok. Priehradky v pamäti nazývame dátové 
štruktúry. Dátové štruktúry sú pomocné dáta, ktoré slúžia výlu�ne na orientáciu v iných informáciách. 
 Ak si programátor zvolí na prácu s informáciami vhodné dátové štruktúry, ktoré nebudú 
vzh�adom na množstvo informácií ani prive�ké ani primalé, vytvorí si tak dobrý teoretický predpoklad 
na vytvorenie efektívneho programu. 
 V tejto kapitole budú opísané niektoré dátové štruktúry, ktoré sú ve�mi dôležité pri písaní 
rozsiahlejších programov.  

4.1 Dynamické programovanie 
Dáta sú v programoch uložené v troch ve�mi dôležitých typoch premenných: 
 - globálne premenné, nazývané tiež statické, 
 - lokálne premenné nazývané tiež zásobníkové, 
 - dynamické premenné. 

V rámci tzv. statického programovania sa používajú globálne a lokálne premenné. Globálne 
premenné si program vytvorí hne� pri svojom spustení, obsadzujú pamä� až do ukon�enia programu. 
Lokálne premenné sa vytvárajú a zanikajú v zásobníkovej pamäti po�as behu programu. Pri volaní 
procedúry alebo funkcie sa na zásobníku vyhradí pamä�ový priestor pre jej parametre a lokálne 
premenné. Po ukon�ení procedúry alebo funkcie sa tento pamä�ový priestor opä� uvo�ní. 

Medzi klasické globálne alebo lokálne dátové štruktúry patria napr. 
 - záznam - RECORD, 
 - pole - ARRAY, tento typ štruktúry sa tiež nazýva indexovaná premenná. 

 Program môže ma� k dispozícii ešte jeden pamä�ový priestor, ktorý nazývame halda. Po�as 
behu programu vznikajú a zanikajú na halde tzv. dynamické premenné, ktoré sú programu dostupné 
pomocou ich adries. Adresy - ukazovatele - môžu by� uložené ako globálne alebo lokálne premenné. 
Adresy dynamických premenných majú viacero odborných synoným - adresa, ukazovate�, odkaz, 
referencia, pointer. V tejto publikácii budeme používa� pojem ukazovate� alebo v zmysle 
programovacieho jazyka POINTER.  

4.1.1 Deklarácie typov 

 Ke� sú dynamické premenné správne deklarované a algoritmus programu s nimi pracuje 
korektne, sú k dispozícii vždy dvojice: 

 - Premenná typu ukazovate�, 
 - Dynamická premenná na halde. 

Premenná typu ukazovate� má pritom hodnotu, ktorá je adresou danej dynamickej premennej. 
Ako príklad uvediem deklaráciu troch typov ukazovate�ov. 
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Definícia 4.1 Príklad typov ukazovate�ov 

CONST Max =10;      {ve�kos� po�a} 
TYPE  UkInt = ^INTEGER;    {typ ukazovate�a na INTEGER} 
      UkPol = ^Pole;     {typ ukazovate�a na pole} 

Pole  =ARRAY[0..Max-1] of INTEGER;  {typ po�a} 
UkZaz = ^Zaznam;     {typ ukazovate�a na záznam} 
Zaznam=RECORD     {typ záznamu} 

cislo     : INTEGER;   {celo�íselná premenná} 
postupnost: UkPol;   {ukazovate� na pole} 
dalsi     : UkZaz   {ukazovate� na záznam} 

END;  
VAR  u : UkZaz;    {Ukazovate� na záznam - globálna premenná} 

i : UkInt;    {ukazovate� na INTEGER - globálna premenná} 
 
V uvedenej definícii sú vytvorené tri typy ukazovate�ov: 

1. UkInt - ukazovate� na premennú typu INTEGER. 
2. UkPol - ukazovate� na pole premenných typu INTEGER. 
3. UkZaz  - ukazovate� na záznam, v ktorom je jedna premenná INTEGER, jeden ukazovate� 

na pole a jeden ukazovate� na rovnaký typ záznamu. 
  
V definícii 4.1 sa v pamäti vyhradil priestor len pre dve globálne premenné: 

� u - ukazovate� na záznam 
� i - ukazovate� na INTEGER 

Dynamickú premennú v halde vytvorí až program po�as svojho behu. Algoritmus, ktorý takúto 
premennú vytvorí, je uvedený nižšie. Je v �om použitá definícia 4.1. 

Algoritmus 4.2 Príklad vytvárania dynamických premenných na halde 

BEGIN NEW(i);  {do premennej "i" typu ukazovate� sa uložila adresa   
dynamickej premennej "i^", ktorá bola vytvorená na 
halde - dynamická premenná je typu INTEGER} 

u:=NIL;  {do ukazovate�a "u" bola vložená nulová adresa, 
ktorá znamená, že "u" neukazuje na žiadnu premennú} 

new(u);  {do premennej "u" typu ukazovate� sa uložila adresa 
dynamickej premennej "u^", ktorá bola vytvorená v 
halde - dynamická premenná je typu záznam} 

u^.postupnost:=NIL;  {"u" je adresa, "u^" je už daný záznam, 
"u^.postupnost" je položka daného záznamu, do 
ktorej bola priradená nulová adresa} 

u^.dalsi:=NIL;  
u^.cislo:=0;  
Operacia(i,u);   {pracuje sa s premennými} 
DISPOSE(i);   {v halde sa zruší premenná "i^"} 
DISPOSE(u);   {v halde sa zruší premenná "u^"} 
END; 
 
 Ke� sa v programe v �asti definícií premenných za k�ú�ovým slovom VAR nadefinuje napr. 
premenná "u" typu ukazovate�, jej hodnota nie je nedefinovaná! Znamená to, že by aj práca s touto 
premennou bola nekorektná. Je preto nutné v prvom rade vykona� jednu z inicializa�ných operácií: 

u:=NIL;  {priradí nulovú adresu} 
NEW(u);  {priradí adresu premennej "u^"} 

NIL je konštanta s nulovou adresou, NEW je procedúra, ktorá vytvára dynamickú premennú na halde. 
Opa�nú funkciu má procedúra DISPOSE, ktorá dynamickú premennú na halde ruší - po vykonaní tejto 
procedúry zostáva hodnota ukazovate�a nedefinovaná, je potrebné inicializova� ju bu� pomocou 
konštanty NIL alebo procedúry NEW. 
 V algoritme 4.2 je použitá procedúra "Operacia", ktorá nebola definovaná – môže ís� o 
�ubovo�nú operáciu s dvoma premennými typu ukazovate�.  
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4.1.2 Lineárne zoznamy 
 V programoch sa dos� �asto vyžaduje, aby boli niektoré dáta poukladané za sebou. Dátová 
štruktúra, ktorá umož�uje uloži� dáta za sebou, sa nazýva lineárny zoznam. Je možné naprogramova� 
ho aj dynamicky ako jednosmerný alebo obojsmerný. 

 Jednosmerný zoznam je možné preh�adáva� vždy len od za�iatku, lebo neumož�uje spätné 
preh�adávanie. Pri obojsmernom zozname je možné preh�adáva� dáta v obidvoch smeroch. 
 
Algoritmus 4.3 Vytvorenie a zrušenie jednosmerného lineárneho zoznamu 

PROGRAM JednosmernyLinearnyZoznam;  
TYPE  JLZoznam=^JLUzol;  {deklarácia typu ukazovate�a na zoznam} 

JLUzol=RECORD   {deklarácia jednej položky zoznamu} 
data : INTEGER;  {typ dát} 
dalsi: JLZoznam  {ukazovate� na �alšiu položku} 

END;  
VAR  pociatok:JLZoznam;  

i : INTEGER;  

PROCEDURE pridaj(VAR u:JLZoznam;d:INTEGER); {pridá položku do zoznamu} 
VAR p : JLZoznam;  
BEGIN  
  IF u=NIL THEN  
  BEGIN     {zoznam je prázdny} 
    NEW(u);    {vytvorenie prvej položky} 
    u^.dalsi:=NIL;   {�alšia položka neexistuje} 
    u^.data:=d    {vloženie dát do novej položky} 
  END ELSE  
  BEGIN     {v zozname už nejaké položky sú} 
    p:=u;     {do "p" ukazovate� na prvú položku} 
    WHILE p^.dalsi<>NIL DO  
    p:=p^.dalsi;    {nájde poslednú položku} 
    NEW(p^.dalsi);   {vytvorí �alšiu položku} 
    p:=p^.dalsi;    {do "p" priradí ukazovate� na novu položku} 
    p^.data:=d;    {do novej vloží dáta} 
    p^.dalsi:=NIL   {nová položka je posledná} 
  END  
END;  

PROCEDURE zrus(VAR u:JLZoznam); {v zozname zruší poslednú položku} 
VAR p:JLZoznam;  
BEGIN IF u<>NIL THEN   {Ak je zoznam prázdny, nevykoná sa ni�} 
  IF u^.dalsi=NIL THEN  
  BEGIN     {V zozname je len jedna položka} 
    DISPOSE(u);    {zruší položku} 
    u:=NIL     {zoznam je prázdny} 
  END ELSE  
  BEGIN     {V zozname je viac položiek} 
    p:=u;     {do "p" priradí ukazovate� na po�iatok} 
    WHILE p^.dalsi^.dalsi<>nil DO  
    p:=p^.dalsi;    {nájde predposlednú položku} 
    DISPOSE(p^.dalsi);   {zruší poslednú položku} 
    p^.dalsi:=NIL   {predposledná sa stala poslednou} 
  END  
END;  
 
BEGIN     {telo programu} 
  pociatok:=NIL;    {zoznam je prázdny} 
  i:=0;  
  WHILE i<10 DO  
  BEGIN     {vytvorí zoznam s desiatimi položkami} 
    pridaj(pociatok,23);  {pridá položku s hodnotou 23} 
    i:=i+1  
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  END;  
...      {v zozname je desa� položiek s hodnotou 23} 
  WHILE pociatok<>NIL DO  
  zrus(pociatok)    {zruší celý zoznam} 
END. 
 
 V algoritme 4.3 je pomocou ukazovate�a "pociatok" sprístupnený jednosmerný lineárny 
zoznam. V tele programu sa najskôr vytvorí desa� položiek zoznamu, pri�om sa každej priradí dátová 
hodnota 23. V programe sa potom môže so zoznamom pracova�. Na konci programu sa zoznam zruší 
v poslednom cykle. 
 Ak by sme mali podobným spôsobom zre�azi� obojsmerný zoznam, bolo by potrebné pri jeho 
konštrukcii nastavova� aj hodnoty spätných ukazovate�ov. V deklaráciách by potom v položke 
nesta�ilo nadefinova� len ukazovate� "dalsi", musel by tam by� ešte aj druhý - "predchadzajuci". 
 Ak je prepojený koniec zoznamu s jeho za�iatkom - posledný ukazovate� nemá hodnotu NIL, 
ale ukazuje na za�iatok zoznamu - nazývame takýto zoznam cyklický. Cyklický zoznam môže by� 
opä� jedno- alebo obojsmerný. 
 Zmenou hodnôt ukazovate�ov v zozname je možné zre�azenie poprepája� - položky vymeni� - 
bez toho, aby sa kopírovali jednotlivé dáta položiek. Viac o práci so zoznamami je v literatúre [8].  

4.1.3 Dynamické stromy 
 V predchádzajúcej podkapitole bol v krátkosti popísaný algoritmus, ktorý vytvorí jednosmerný 
lineárny zoznam. Jedným z princípov dynamického programovania je, že sa v pamäti vytvárajú 
dvojice: 

� dynamická premenná, 
� ukazovate� na dynamickú premennú. 

Preto aj spomínaný zoznam obsahuje postupnos� dynamických premenných, z ktorých každá 
obsahuje ukazovate� na tú �alšiu. Ukazovate� na prvú je uložený ako globálna statická premenná. 
Takto ponímané dynamické štruktúry vo všeobecnosti modelujú v pamäti po�íta�a topológiu grafov. 

Graf G je definovaný:  

G=(V,E)  

kde V je kone�ná množina vrcholov a množina hrán,  
       E je binárna relácia na V [15]. 

 Vrcholy v po�íta�ovom prevedení sú dynamické premenné, hrany sú reprezentované 
ukazovate�mi. Ak máme jednosmerný lineárny zoznam, hrany v �om sú orientované [15]. 
Neorientované hrany musia by� reprezentované dvojicou ukazovate�ov, ktorá prepája dve dynamické 
premenné v obidvoch smeroch. 
 Lineárny zoznam z predchádzajúcej podkapitoly je teda grafom, ktorý nazývame cestou [15]. 
Ak ide o cyklický zoznam, v zmysle teórie grafov ide o tzv. kružnicu. 
 Graf, v ktorom nie sú cykly, sa nazýva stromom. Majme teraz orientovaný graf, ktorý je 
stromom. V danom grafe existuje vrchol - kore� stromu - z ktorého vedú orientované cesty do vrcholov 
- listov stromu. Inými slovami pre každý vrchol, ktorý nie je listom platí, že z neho vedie na �alšie 
vrcholy jedna alebo viac hrán. V tomto zmysle je aj orientovaná cesta stromom. 

Deklarácia 4.4 Príklad dátovej štruktúry jedného vrcholu dynamického stromu 

TYPE  UkVrchol = ^Vrchol;  
Vrchol = RECORD  
   data : INTEGER;  
lavy,pravy : UkVrchol  
END; 

 
 Vyššie uvedená deklarácia vytvára typ dynamickej premennej, ktorá je vrcholom v štruktúre 
orientovaného stromu. Ak sú ukazovatele "lavy" a "pravy" nastavené na hodnotu NIL, jedná sa o 
vrchol, ktorý je listom. V opa�nom prípade ide o vnútorný vrchol stromu. Dynamická premenná, na 
ktorú ukazuje len prístupový ukazovate� - globálna statická premenná, je vrcholom, ktorý nazývame 
kore�. 
 V deklarácii 4.4 by namiesto premenných "lavy" a "pravy" mohlo by� definované pole 
ukazovate�ov, z �oho by potom vyplývalo, že rodi�ovský vrchol by mohol ma� aj viacero detí.  
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4.2 Binárne stromy 
 Strom, v ktorom pre každý vrchol platí, že má maximálne dvoch potomkov, nazývame binárny 
strom. Deklarácia 4.4 vytvára typ vrcholu binárneho stromu. Okrem ukazovate�ov na potomkov 
obsahuje každý vrchol stromu aj dáta. Aby bolo možné s týmito dátami efektívne pracova�, je potrebné 
usporiada� ich tak, aby bolo možné pomocou danej stromovej štruktúry vykonáva� prehliadanie týchto 
dát.  

4.2.1 Vyh�adávacie binárne stromy 
 Uvažujme o binárnom strome, v ktorom sa dajú dáta v jednotlivých vrcholoch porovnáva� - 
napr. deklarácia 4.4. Majme relácie porovnania "<" a "=". Nazvime binárny strom, na ktorý ukazuje 
ukazovate� "lavy" �avý podstrom daného vrcholu. Binárny strom, na ktorý ukazuje ukazovate� "pravy" 
nazveme pravý podstrom daného vrcholu. 
Majme binárny strom, v ktorom pre každý vrchol platí: 
 1. Dáta z vrcholov �avého podstromu sú menšie ako dáta daného vrcholu 
 2. Dáta daného vrcholu sú menšie ako dáta vrcholov pravého podstromu 

 Takýto strom nazývame binárny vyh�adávací strom. Vyššie uvedenú podmienku nazývame 
vyh�adávacou podmienkou binárneho stromu. 
 Na obrázku 4.5 je znázornený príklad binárneho vyh�adávacieho stromu, ktorý má 9 uzlov. 
Indexy uzlov (dáta) sp	�ajú vyššie popisované usporiadanie.  
 

 
Obr. 4.5 Vyh�adávací binárny strom  

 

Algoritmus v takomto strome vyh�adáva potrebné dáta v dvoch základných krokoch: 
� Ak sa dáta daného uzlu rovnajú h�adaným, skon�i. 
� Ak sú h�adané dáta menšie, cho� na �avý uzol, inak cho� na pravý uzol. 

 
�alej uvádzam príklad vyh�adávacieho algoritmu. 

Algoritmus 4.6 Funkcia h�adania vo vyh�adávacom binárnom strome 

PROCEDURE najdi(VAR u:UkVrchol;d:INTEGER);  
BEGIN  {Procedúra uloží do ukazovate�a "u" adresu uzla s h�adanými 

dátami, ak dáta v strome nie sú, do "u" uloží hodnotu NIL}  
  WHILE (u<>NIL) AND (d<>u^.data) DO  {preh�adávací cyklus} 
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  IF d<u^.data THEN  
  u:=u^.lavy  {ak h�adáme menšie dáta, prechádzame na �avý podstrom} 
ELSE u:=u^.pravy  {ak h�adáme vä�šie dáta, prechádzame na pravý podstrom} 
END; 

 Nech je D maximálnou d	žkou takých ciest v strome, ktoré spájajú jeho kore� s niektorým z 
jeho listov. �íslo D je potom výškou daného stromu. Binárny strom je dokonale vyvážený, ak pre 
každý vrchol platí, že po�et vrcholov jeho �avého a pravého podstromu sa líšia maximálne o jednotku. 
Majme dva extrémne prípady štruktúry binárneho vyh�adávacieho stromu: 
 1. Strom je dokonale vyvážený. 
 2. V každom uzle, ktorý nie je listom, platí, že má jeden z podstromov nulový po�et uzlov. 

 V prvom prípade máme vyváženú štruktúru, v druhom prípade binárny strom degeneroval na 
lineárny zoznam. 
 Ak máme po�et dátových jednotiek N, je aj po�et vrcholov stromu N. Ak je tento strom 
dokonale vyvážený, jeho výška nie je vä�šia ako log(N). Ke�že ide o binárne stromy, predpokladáme 
logaritmus so základom dva. 

Predpokladajme pre ilustráciu N=256. V prvom prípade dokonale vyváženého stromu prejde 
algoritmus 4.6 maximálne 8 hrán - prechodov z jedného vrcholu do druhého. V druhom prípade je 
maximálny po�et prechodov 256, �o je nepomerne viac. Aby vyh�adávacie binárne stromy skuto�ne 
urých�ovali vyh�adávanie dát, je potrebné udržiava� vyváženos� ich štruktúr! 
 Nižšie uvedený algoritmus je rekurzívny, postaví v pamäti dokonale vyváženú štruktúru 
binárneho stromu s N vrcholmi. 

Algoritmus 4.7 Vytvorenie dokonale vyváženého binárneho stromu 

PROCEDURE vytvorstrom(VAR u:UkVrchol;n:INTEGER);  
VAR l,p : INTEGER;  
BEGIN IF n=0 THEN u:=NIL  {prázdny strom} 
  ELSE  
  BEGIN l:=n div 2;   {po�et prvkov �avého podstromu} 
    p:=n-l-1;    {po�et prvkov pravého podstromu} 
    NEW(u);  {vytvorenie nového vrcholu, na tomto mieste je 

možné do daného vrcholu vloži� dáta} 
    novy^.data:=...  
    vytvorstrom(u^.lavy,l);  {vytvára sa �avý podstrom} 
    vytvorstrom(u^.pravy,p)  {vytvára sa pravý podstrom  
  END  
END; 
 
 Na záver tejto podkapitoly si ešte krátko ukážeme tri typy spracúvania dát v jednotlivých 
vrcholoch binárneho stromu. 

 Majme aktuálny vrchol binárneho stromu V, jeho �avý podstrom L a pravý podstrom P. 
Spracúvanie dát v aktuálnom vrchole "V" je možné vykonáva� na základe jedného z troch usporiadaní: 

1. Preorder - V, L, P - najskôr sa spracujú dáta vo "V", potom sa ide na �avý podstrom a 
nakoniec na pravý podstrom. 

2. Inorder - L, V, P - najskôr sa ide na �avý podstrom, potom sa spracujú dáta vo vrchole "V" a 
nakoniec sa ide na pravý podstrom. 

3. Postorder - L, P, V - najskôr sa ide na �avý podstrom, potom na pravý podstrom a nakoniec sa 
spracujú dáta v aktuálnom vrchole "V". 

 
Algoritmus 4.8 Spracúvanie dát vo vrcholoch binárneho stromu metódou Preorder 

PROCEDURE preorder(u:UkVrchol);  
BEGIN IF u<>NIL THEN   {ak strom nie je prázdny} 
  BEGIN operacia(u^.data);  {spracuje dáta} 
    preorder(u^.lavy);   {ide na �avý podstrom} 
    preorder(u^.pravy)   {ide na pravý podstrom} 
  END  
END; 
 Algoritmus 4.8 vyjadruje rekurzívne spracúvanie vrcholov typu preorder. �itate� si môže 
premyslie�, ako naprogramova� inorder a postorder.  



 35 

4.2.2 Práca s uzlami 
 Výhoda dynamických štruktúr sa ukazuje obzvláš� v takých algoritmoch, pri ktorých sa v 
priebehu spracúvania dát �asto vkladajú nové údaje alebo sa staré údaje rušia. V zmysle 
dynamických vyh�adávacích binárnych stromov ide o vkladanie nových uzlov alebo ich rušenie. 
Dôležité je uvedomi� si, že pri týchto operáciách sa musí zachova� nielen vyh�adávacia podmienka 
binárneho stromu, ale aj vyváženos� celej štruktúry. 

Nižšie uvedený rekurzívny algoritmus pridá vrchol do stromu. 

Algoritmus 4.9 Pridanie vrcholu do binárneho stromu 

PROCEDURE vloz(VAR u:UkVrchol;d:INTEGER);  
BEGIN IF u=NIL THEN  
  BEGIN    {vrchol sa v strome nenachádza, pridaj ho} 
    NEW(u);  
    u^.data:=d;  
    u^.lavy:=NIL;  
    u^.pravy:=NIL  
  END ELSE  
  IF d<u^.data THEN vloz(u^.lavy,d)  
  ELSE IF d>u^.data THEN vloz(u^.pravy,d)  
END; 
 
 Rušenie vrcholov v binárnom vyh�adávacom strome je inverznou operáciou k vkladaniu 
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 nasledovníka, rušenie je jednoduché. Problém nastáva 
v prípade, ak sa má ruši� vnútorný vrchol, ktorý má �avého aj pravého následníka. V takomto prípade 
sa rušený vrchol nahradí bu� najpravejším vrcholom �avého podstromu alebo naj�avejším vrcholom 
pravého podstromu. Obidva tieto vrcholy majú totiž najviac jedného následníka, preto sa môžu zo 
štruktúry stromu �ahko vybra� a vloži� na miesto rušeného prvku. Je potrebné uvedomi� si, že táto 
operácia zachová vyh�adávaciu podmienku binárneho stromu. 
 Všeobecné rušenie vrcholu je uvedené v nasledujúcom rekurzívnom algoritme. 
 
Algoritmus 4.10 Zrušenie vrcholu v binárnom strome 

PROCEDURE zrus(VAR u:UkVrchol;d:INTEGER);  
VAR q : UkVrchol;  

PROCEDURE del(VAR r : UkVrchol);  
BEGIN IF r^.pravy<>NIL THEN del(r^.pravy) ELSE  
  BEGIN q^.data:=r^.data;  
    q:=r; r:=r^.lavy  
  END  
END;  

BEGIN    {za�ína telo procedúry "zrus"} 
  IF u<>NIL THEN  
  IF d<u^.data THEN zrus(u^.lavy,d) ELSE  
  IF d>u^.data THEN zrus(u^.pravy,d) ELSE  
  BEGIN    {rušíme dany vrchol} 
    q:=u;  
    IF u^.pravy=NIL THEN u:=u^.lavy ELSE  
    IF u^.lavy=NIL THEN u:=u^.pravy ELSE  
    del(u^.lavy);  
    DISPOSE(q)  
  END  
END; 

 Ak sa v strome nájde vrchol, ktorý má obidvoch následníkov, zavolá sa procedúra "del", 
pomocou ktorej sa zostúpi v �avom podstrome po najpravejšej vetve až po list alebo vrchol, ktorý 
nemá pravého následníka. Dáta tohto vrcholu sa skopírujú do vrcholu, ktorý sa má zruši� – dynamická 
premenná síce v pamäti ostane, ale jej obsah bude nový. Fyzicky sa potom zruší ten vrchol, ktorý bol 
nájdený procedúrou "del". 
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 �asté volanie operácií vkladania a rušenia vrcholov – algoritmy 4.9 a 4.10 – principiálne 
narúšajú vyváženos� stromovej štruktúry, �o sa môže neskôr prejavi� nižšou efektívnos�ou algoritmu 
vyh�adávania – algoritmus 4.6. Na zvýšenie efektivity vyh�adávania je možné využi� vyvažovacie 
algoritmy, ktoré však svojim rozsahom presahujú rámec tejto publikácie. Bližšie informácie o tejto 
problematike je možné nájs� v literatúre [8]. 

4.3 Viaccestné stromy 
 Charakter niektorých typov dát vyžaduje zložitejšie vetvenie, než ponúka základná štruktúra 
binárneho stromu. Medzi takéto dáta patrí napr. usporiadanie adresárov na disku, rodinný strom 
potomkov, stromy využívané pri práci s textom a i. Algoritmicky obsluhova� takéto typy dát je vo 
všeobecnosti možné aj pomocou štruktúry binárneho stromu, pri�om sa však zvýši zložitos� 
obslužného algoritmu. Binárne stromy sú navyše vhodné v prvom rade pre také dáta, ktoré môžu by� 
umiestnené v pamäti RAM, sú nevyhovujúce na prácu s externými pamä�ami, ako napr. diskami, lebo 
vyžadujú ve�a prístupov na jednotlivé vrcholy stromu. Ak by boli tieto vrcholy uložené na disku, 
vyh�adávací algoritmus by pracoval ve�mi dlho. 
 Dáta, vyžadujúce zložitejšie vetvenie, je prirodzené sprístup�ova� pomocou dátových štruktúr, 
ktoré daný typ dát rešpektujú. Takýmto typom štruktúr sú práve viaccestné - N-árne stromy. 

Vrchol stromu má stupe� N, ke� je jeho maximálny možný po�et potomkov N. 
Viaccestný strom je N-tého stup�a, ak obsahuje vrcholy s maximálnym stup�om N. 
 Logaritmy, týkajúce sa stromových štruktúr, budú v �alšom texte automaticky brané s takým 
základom, aký bude stupe� stromu s ktorým budú súvisie�.  

4.3.1 B-stromy 
 Viaccestné stromy je možné ve�mi efektívne využi� na prácu s ve�kým rozsahom dát, ktoré sú 
uložené na disku. Dáta sa pritom ukladajú do dvojúrov�ovej dátovej štruktúry: 

1. V prvej úrovni sa prehliadajú vrcholy viaccestného stromu, ktoré budeme nazýva� 
stránkami. Na�ítanie jednej stránky znamená jeden prístup na disk, ktorý je ove�a pomalší, 
ako práca v pamäti RAM. 

2. Druhou úrov�ou je vyh�adávanie v rámci na�ítanej stránky, ktoré je možné vykona� napr. 
pomocou binárneho vyh�adávacieho stromu. 

Majme vyh�adávaciu štruktúru viaccestného stromu definovanú takto: 

a) Každá stránka obsahuje najviac 2N dátových položiek. 
b) Každá stránka okrem kore�a obsahuje aspo� N dátových položiek. 
c) Každá stránka je bu� listom alebo má M+1 následníkov, pri�om M je po�et jej 

aktuálnych dátových položiek. 
d) Všetky listové stránky sú na jednej úrovni - d	žka cesty od kore�a k jednotlivým listom 

je rovnaká. 

Takto definovaný viaccestný strom nazývame B-strom rádu N. 

Majme B-strom rádu N=100 a majme databázu s jedným miliónom položiek. Po�et prístupov 
na disk nebude potom vä�ší než log100(10000) =2 a po�et prechodov z jedného vrcholu binárneho 
vyh�adávacieho stromu na iný v rámci jednej stránky nebude vä�ší ako log100 (200), �o je menej ako 
osem. Predpokladáme, že je binárny strom v rámci jednej stránky dokonale vyvážený. Keby sa prístup 
na dáta na disku riešil len pomocou binárneho stromu, po�et prístupov na disk by bol maximálne 
log(1000000), �o je menej ako 20 v prípade dokonale vyváženého stromu. 
 Z vyššie uvedeného porovnania je vidie�, že sa použitím viaccestného stromu znížil po�et 
prístupov na disk približne desa�násobne. 
 Aby štruktúra B-stromu sp	�ala svoj ú�el, je potrebné udržiava� vyváženos� tejto štruktúry. 
Podmienka dokonalého vyváženia kladie algoritmicky príliš ve�ké nároky na prácu s diskom, preto 
sta�í udržiava� vyváženos� tejto štruktúry len v zmysle jej definície: 

1. Ak po�et prvkov v stránke prekro�í dvojnásobok rádu B-stromu, nastáva tzv. štiepenie stránky. 
Pri tejto operácii vznikajú z jednej stránky dve, ktoré zachovávajú defini�né pravidlo o po�te 
položiek v stránke. Algoritmus štiepenia stránky kladie na prístup na disk nízke nároky, preto 
je možné pri vkladaní nových dátových položiek stránky štiepi� bez vä�ších strát strojového 
�asu. 
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2. V opa�nom prípade - pri rušení dátových položiek - dochádza k zníženiu po�tu položiek pod 
povolenú hranicu rádu B-stromu. Ak v takomto prípade nejde o kore� stromu, je potrebné 
vykona� tzv. zlu�ovanie stránok. 

 V dynamickej štruktúre B-stromu sú niektoré ukazovatele na premenné nahradené 
ukazovate�mi na dáta uložené na disku. B-strom je preto nutné kombinova� s používaním 
indexovaných súborov – viac o indexovaných súboroch bude v kapitole jedenás�.  

4.3.2 Stavové stromy 
 Vyh�adávanie všetkých výskytov re�azcov v texte je ve�mi �astou výpo�tovou operáciou. 
Algoritmy, riešiace túto úlohu, sa používajú v textových editoroch, kompilátoroch, v prehliadacích 
aplikáciách internetu a pod. Vyh�adávacie operácie pracujú teda s textom v rozsahu pohybujúcom sa 
od nieko�kých kB až po nieko�ko GB. Vzh�adom na ve�ký rozsah preh�adávaných textov a potrebu 
nájs� dané výskyty �o najrýchlejšie, je nutné vybra� správny typ a topológiu dátovej štruktúry, v ktorej 
sú uložené vyh�adávané vzorky znakových re�azcov. Kvalitné vyh�adávacie algoritmy totiž umož�ujú 
zada� viacero vzoriek re�azcov naraz, pri�om pri svojom behu odovzdávajú po�ty výskytov 
jednotlivých vzoriek. 
 Vhodnou dátovou štruktúrou na uloženie viacerých vzoriek re�azcov môže by� opä� viaccestný 
strom, ktorý budeme �alej nazýva� stavový strom. 
 Majme vyh�adávané vzorky re�azcov nasledovné - Q, MÁ, MÉ, MU, W, X. Pretože 
vyh�adávaných vzoriek je šes�, vyh�adávací stavový strom musí obsahova� šes� ciest od kore�a k 
ukon�ovacím vrcholom tak, aby každý ukon�ovací vrchol reprezentoval aspo� jeden z vyh�adávaných 
re�azcov. Takýto stavový strom je znázornený na obr. 4.11.  
 

 
obr. 4.11 Stavový strom vzoriek re�azcov 
 
 
 Vyh�adávací algoritmus prechádza textom a ke� v �om nájde znak, ktorý sa nachádza v 
následníkovi aktuálneho vrcholu, priradí tomuto následníkovi atribút "aktuálny vrchol". V danej 
štruktúre môže by� vždy len jeden aktuálny vrchol – presun atribútu aktuálnosti vyzna�uje cestu od 
kore�a k ukon�ovaciemu vrcholu. Takéto cesty v danej štruktúre reprezentujú vyh�adávané vzorky 
re�azcov. Ke� sa v stavovom strome ukon�ovací vrchol stane aktuálnym, znamená to, že sa v texte 
našla h�adaná vzorka. V príklade na obrázku 4.11 sú ukon�ovacie vrcholy práve listy daného stromu. 
 Algoritmus, ktorý pracuje s textom nad množinou stavov príslušnej dátovej štruktúry, 
nazývame kone�ný automat. Viac o teórii a práci kone�ných automatov je napísané v �alšej kapitole. 
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5 Automaty a kompilátory 
 

Vy�erpaný posluchá� je �lovek 
spolo�ensky donútený po�úva� tých, 
ktorí pri rozprávaní odpo�ívajú. 

 
 Klasická predstava stroja je v �udskej mysli spojená s pohonnou energiou, hromadou 
mechanických prevodov, s pohybom, hlukom a vykonávaním ur�enej práce. Dobre pracujúci stroj 
reaguje na �udské podnety - vstupy - pracuje rýchlo, nerobí zbyto�ný rachot a vykonaná práca je 
kvalitná. Zlý stroj je �ažko ovládate�ný, robí ve�ký rámus, pracuje dlho a nie vždy sa mu podarí vykona� 
požadovanú prácu. Jeho �innos� je �asto náhodná a výsledný produkt nekvalitný. 

 Po�íta� umož�uje vytvori� model stroja v pamäti. Takýto virtuálny stroj môže tiež pracova� 
dobre i zle pod�a toho, ako kvalitne bol naprogramovaný. Pomocou vstupných zariadení alebo 
výstupov iných procesov je možné takýto stroj ovláda�, pri�om jeho dátové výstupy môžu by� 
podnetom na ovládanie výstupných zariadení alebo vstupom iných procesov. 
 Stroj v pamäti po�íta�a, ktorý má svoju dátovú štruktúru a algoritmus, ktorý s �ou pracuje, sa 
nazýva kone�ný automat. V tejto kapitole si v krátkosti objasníme jeho teoretickú podstatu a praktické 
využitie pri práci s dátami.  

5.1 Abeceda, jazyk a prepisovacie pravidlá 

 Popis práce kone�ného automatu vyžaduje definície nieko�kých pojmov, ktoré budú uvedené v 
nasledujúcej podkapitole. Niektoré z nich môžu �itate�ovi pripada� ako zbyto�né teoretizovanie. V 
�alšom texte sa však ukáže, že tieto pojmy sú dôležitým vyjadrovacím prostriedkom [16,17].  

5.1.1 Základné pojmy 

Definícia 5.1 

Majme S - �ubovo�nú kone�nú množinu - abecedu. Prvky abecedy S budeme nazýva� symboly. 
S+ ozna�uje množinu všetkých neprázdnych postupností symbolov abecedy S. Nech e je 
prázdna postupnos� symbolov abecedy S. Definujeme S* ako S+ zjednotené s e. 

Definícia 5.2 

Postupnos� symbolov a = a1, a2,..., an prvkov S* budeme nazýva� re�azec alebo slovo v 
abecede S s d	žkou n; e je prázdne slovo. 

Definícia 5.3 

Nech sú a=a1,a2,...,am a b=b1,b2,...,bn slová patriace do S*. Majme slovo 
ab = a1,a2,...,am,b1,b2,...,bn. 

Slovo ab nazveme zložením - konkatenáciou slov a,b. 

Definícia 5.4 

 D	žku slova w budeme ozna�ova� |w|. Potom |e|=0. 

Definícia 5.5 
Nech je slovo abc konkatenáciou slov a, b, c. Slovo a budeme nazýva� prefixom slova abc, 
slovo c sufixom slova abc a slovo b infixom slova abc. 

Definícia 5.6 
 Nech je S kone�ná abeceda a L je �as�ou alebo rovno S*.  L potom nazývame jazykom nad 

abecedou S. 

Definícia 5.7 

Majme päticu, ktorú budeme nazýva� kone�ným automatom,  

A = (Q,S,d,q0,F),  

kde Q je kone�ná neprázdna množina stavov,  
       S je kone�ná abeceda.  
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Zobrazenie d je zobrazením z QxS do Q, nazývané prechodová funkcia. Po�iato�ný stav q0 je 
východiskovým stavom automatu A. Nazvime F �as�ou alebo rovno Q množinou kone�ných 
stavov automatu A. 

Definícia 5.8 

Prechodovú funkciu d z QxS do Q kone�ného automatu A = (Q,S,d,q0,F) rozšírime na 
prechodovú funkciu D do Q nasledovne: 

D(q,e) = q 
D(q,wa) = d(D(q,w),a) 
Pre každé q je prvkom Q, w je prvkom S*, a je prvkom S. 

Definícia 5.9 

 Jazyk, rozpoznávaný automatom A, nazveme jazyk L(A) množinu takých w, kde w je prvkom S* 
a sú�asne D(q0,w) je prvkom F. 

 Hovoríme, že je slovo w prijímané automatom A práve vtedy, ke� w je prvkom L(A). 

Definícia 5.10 

 Majme slová w1 a w2. Potom budeme nahradenie slova w1 slovom w2 nazýva� transkripciou 
slova w1 na slovo w2. Transkripciu w1 na w2 budeme zapisova� w1 ���� w2. 

Definícia 5.11 

Majme automat A = (Q,S,D,q0,F). 
Automat B = (Q,S,T,D,OUT,q0,F) nazveme transkrip�ným rozšírením automatu A, pri�om T je 
výstupná kone�ná abeceda a OUT je výstupná funkcia z F do T*. 

 
 Ke� si v zmysle vyššie uvedených definícií zvolíme ako abecedu slovenskú abecedu, 
doplnenú o interpunk�né  znamienka a znak medzery, potom je sloven�ina jazykom nad takouto 
abecedou. Slová - re�azce tohoto jazyka - budú správne utvorené slovenské vety. 
 Iným typom jazykov sú programovacie jazyky. Slovo, patriace do programovacieho jazyka, je 
každý syntakticky správne napísaný program [16,17].  

5.1.2 Formy vstupných a výstupných údajov 

 V predchádzajúcej podkapitole sme zaviedli nieko�ko pojmov, ktoré však nehovoria ni� o tom, 
ako môže kone�ný automat vyzera� v pamäti skuto�ného po�íta�a. Najpoužívanejšou abecedou v 
praktickom po�íta�ovom prevedení je sada znakov kódu ASCII. Jeden znak v tomto kóde zaberá 
jeden Byte – osem bitov. Táto pamä�ová jednotka môže nadobúda� hodnoty od nula po 255, teda 256 
rôznych hodnôt. Po�et symbolov abecedy ASCII je teda 256. Táto abeceda obsahuje riadiace znaky, 
znaky bežnej abecedy, interpunk�né znamienka a medzeru, �ísla a rôzne iné pomocné znaky. V 
nižšie uvedenej tabu�ke sú uvedené všetky vytla�ite�né znaky ASCII v kódovaní PC852. 
 
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0  � 	 
 � �  BL  � 12         Ç ü 
1  � �  � � � � � � 13 é â ä à å ç ê ë è ï 
2 ¶ § � � � � � � � � 14 î ì Ä Å É æ Æ ô ö ò 
3 �    ! " # $ % & ' 15 û ù ÿ Ö Ü ¢ £ ¥ ! ƒ 
4 ( ) * + , - . / 0 1 16 á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ " 
5 2 3 4 5 6 7 8 9 :  17 ¬ ½ ¼ ¡ « » # $ % & 
6 < = > ? @ A B C D E 18 ' ( ) * + , - . / 0 
7 F G H I J K L M N O 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
8 P Q R S T U V W X Y 20 ; < = > ? @ A B C D 
9 Z [ \ ] ^ _ ` a b c 21 E F G H I J K L M N 
10 d e f g h i j k l m 22 O P Q R S ß T � U V  
11 n o p q r s t u v w 23 µ W X Y Z [ \ ] ^ _ 
12 x y z { | } ~ `   24 a ± � b c d ÷ e ° f 
           

 

25 · g h ² i      
 
Tabu�ka 5.12 Kód ASCII  

 



 40 

Množinu stavov automatu je možné naprogramova� v zásade tromi spôsobmi: 

� Prvým spôsobom sú stavy, ktoré sú uchovávané ako hodnoty celo�íselnej premennej. 
Množina stavov je teda vyjadrená intervalom povolených hodnôt stavovej premennej. 

� V druhom prípade sú stavy vyjadrené indexami do po�a. Jedna položka po�a definuje vrchol 
stavového grafu [15]. Musí teda v sebe obsahova� celo�íselné premenné - indexy na �alšie 
vrcholy, ktorými sú definované orientované hrany grafu. 

� Tre�ou možnos�ou je použitie dynamickej štruktúry, v ktorej sú vrcholmi stavového grafu 
dynamické premenné a orientované hrany sú definované pomocou ukazovate�ov. O takejto 
štruktúre sme hovorili v podkapitole 4.3.2 "Stavové stromy". 

 Ak sú stavy uchovávané len ako hodnoty z povoleného intervalu, automat nemá k dispozícii 
topológiu stavovej štruktúry, ktorá by mu poskytovala �alšie pomocné riadiace informácie. Takýmto 
spôsobom je možné naprogramova� jednoduché pomocné automaty. 
 V druhých dvoch prípadoch automaty pracujú s topológiou dátovej štruktúry, ktorá im 
umož�uje vykonáva� aj zložitejšie algoritmické rozhodovania. 

 Prechodová funkcia "d" alebo jej zovšeobecnený tvar "D" sa v po�íta�i realizuje algoritmicky. 
Nosnou štruktúrou tohto algoritmu je rozhodovanie na základe stavu, v ktorom sa daný automat 
nachádza. V jednotlivých vetvách rozhodovania sa prijíma na spracovanie �alší symbol abecedy. 
Výslednou operáciou prechodovej funkcie je zmena aktuálneho stavu automatu na novú hodnotu.  

Ak je novou hodnotou stav z množiny F, zavolá sa funkcia OUT, ktorá realizuje výstup 
automatu. Výstupom môže by� napríklad odovzdanie re�azca znakov alebo nejaká �íselná hodnota. 
Po odovzdaní výstupu sa ako aktuálny nastaví stav "q0" – po�iato�ný stav. Takto je automat 
pripravený na akceptovanie �alšieho slova patriaceho do jazyka, ktorý je daným automatom 
rozpoznávaný. 

 Kone�ný automat je výkonným prostriedkom pri spracúvaní textov. Je ve�mi efektívny najmä 
pri prepisovaní - transkripciách - textu. Automat vyh�adá daný výraz a odovzdá jeho index z tabu�ky 
h�adaných výrazov. Pomocou nájdeného indexu sa vyberie výraz z tabu�ky náhrad a odovzdá sa 
pomocou výstupnej funkcie OUT. 

 Vyššie uvedený algoritmus je možné uplatni� nielen pri gramatických transkripciách alebo pri 
kompilácii programu, je možné použi� ho aj pri transkripcii textu do postupnosti fragmentov re�i.  

5.2 Štruktúra automatu 
 Teraz môžeme pristúpi� ku konkrétnej realizácii algoritmu automatu v po�íta�i. Uvedieme si 
dva typy transkrip�ných automatov. Jeden má intervalový stavový priestor, v druhom sú stavy 
poprepájané v dynamickej dátovej štruktúre. Obidva však majú rovnakú funkciu a používajú rovnakú 
vstupnú aj výstupnú abecedu ASCII.  

V našom príklade jazyk, prijímaný automatom, obsahuje slová "ANO", "NIE" a prázdne slovo. 
Má tri koncové stavy: pomocou prvého sa bude vykonáva� nulový prepis, pomocou druhého prepis 
"ANO" � "YES" a pomocou tretieho "NIE" � "NO". Inými slovami - automat nahrádza v texte slovo 
"ANO" slovom "YES" a slovo "NIE" slovom "NO".  

5.2.1 Interval stavových hodnôt 

 Opíšeme prácu automatu, ktorého aktuálny stav je uložený v stavovej premennej. Na svoju 
prácu teda nepoužíva stavovú dátovú štruktúru. Najskôr uvedieme definície premenných: 

Definícia 5.13 Príklad premenných jednoduchého transkrip�ného automatu 

CONST q0=0;     {po�iato�ný stav} 
q1=1;q2=2;q3=3;q4=4;   {vnútorné stavy} 
f1=5;f2=6;f3=7;    {koncové stavy} 
TransTab: ARRAY[1..2] OF STRING[3]=('YES','NO');  

{prepisovacia tabu�ka funkcie OUT} 
TYPE StavTyp=0..7;    {typ stavovej premennej} 
VAR  stav : StavTyp;    {stavová premenná s} 

{pomocný programový re�azec} 
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     chrmem : STRING;    {textová pamä� automatu} 
     q : CHAR;     {pomocná programová premenná} 
 
 V tejto definícii je dôležitou premennou "stav", v ktorej je zaznamenaný aktuálny stav 
automatu. Vnútornou textovou pamä�ovou jednotkou je "chrmem", v ktorej si automat uchováva �asti 
spracúvaného textu. 
 Konštanta "TransTab" je pole - tabu�ka výrazov, ktorými sa budú prepisova� slová "ANO" a 
"NIE". Algoritmus 5.14 realizuje výstupnú funkciu OUT, ktorá bu� odovzdáva prepis alebo kopíruje 
vstupný text. 
 
Algoritmus 5.14 Príklad výstupnej funkcie jednoduchého transkrip�ného automatu 

FUNCTION OUT(st:StavTyp):STRING;  
BEGIN  
  CASE st OF  
    f1: OUT:=chrmem;       {neprepisuje sa} 
    f2: BEGIN  

    chrmem:=COPY(chrmem,1,LENGTH(chrmem)-3);  {ruší ANO} 
          OUT:=chrmem+TransTab[1]     {prepis na YES} 
        END;  
    f3: BEGIN  

    chrmem:=COPY(chrmem,1,LENGTH(chrmem)-3);  {ruší NIE} 
    OUT:=chrmem+TransTab[2]     {prepis na NO} 

        END  
  END; chrmem:=''     {textová pamä� vyprázdnená} 
END; 
 
 Dôležitou sú�as�ou automatu je prechodová funkcia – algoritmus 5.15, pomocou ktorej si 
automat volí nasledovný stav. Vstupom prechodovej funkcie je aktuálny stav a symbol abecedy. 
 
Algoritmus 5.15 Príklad prechodovej funkcie jednoduchého transkrip�ného automatu 

FUNCTION d(st:StavTyp;q:CHAR):StavTyp;  
BEGIN chrmem:=chrmem+q;    {znak do textového re�azca} 
  q:=upcase(q);      {zmena na ve�ké písmená} 
  CASE st OF  
    q0: IF q='A' THEN d:=q1 ELSE  {po�iato�ný stav} 
        IF q='N' THEN d:=q2 ELSE d:=f1;  
    q1: IF q='N' THEN d:=q3 ELSE  {už je na�ítané A}  

  IF q<>'A' THEN d:=f1;  
    q2: IF q='I' THEN d:=q4 ELSE  {už je na�ítané N} 

  IF q<>'N' THEN d:=f1;  
    q3: IF q='O' THEN d:=f2 ELSE  {už je na�ítané AN}  

  IF q='I' THEN d:=q4 ELSE d:=f1;  
    q4: IF q='E' THEN d:=f3 ELSE d:=f1 {už je na�ítané NI alebo ANI} 
  END  
END; 

 Algoritmus 5.16 je telo automatu, ktoré sa v programe môže vola� vo vnútri cyklu. Tento 
automat vracia �ítaný text, ak sa v �om nájdu h�adané re�azce, prepíše ich pod�a dvoch už 
spomínaných pravidiel:  ANO � YES 
    NIE � NO 

Algoritmus 5.16 Príklad tela jednoduchého transkrip�ného automatu 

FUNCTION automat(q:CHAR):STRING;  
BEGIN stav:=d(stav,q);   {prechodová funkcia} 
  IF stav<f1 THEN automat:='' {nevracia text, lebo je vo vnútornom stave} 
  ELSE  
  BEGIN automat:=OUT(stav);  {koncový stav - vracia text}  
    stav:=q0    {prechod na po�iato�ný stav} 
  END  
END; 
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 Posledný algoritmus tejto podkapitoly ilustruje použitie vyššie uvedeného automatu v cykle. 
Vstupom sú stlá�ané klávesy, výstupom sú znaky na displeji. Ke� však používate� napíše slovo "ANO" 
alebo "NIE" na obrazovku sa napíše "YES" alebo "NO". 
 
Algoritmus 5.17 Príklad použitia transkrip�ného automatu c programovom cykle 

BEGIN     {telo} 
  stav:=q0;    {inicializácia stavovej premennej} 
  chrmem:='';    {inicializácia textovej pomocnej pamäte} 
  REPEAT  
    IF KEYPRESSED THEN   {ak je stla�ený kláves} 
    BEGIN q:=READKEY;   {na�íta do q znak} 

s:=automat(q);   {další znak abecedy}  
      IF s<>'' THEN WRITE(s)  {preklad} 
    END  
  UNTIL q=chr(27)  
  ESC     {koniec} 
END. 
 
 V �alšej podkapitole si ukážeme, ako môže vyššie uvedený automat pracova� s dynamickou 
štruktúrou stavového grafu [15]. Stavový graf je však efektívne použite�ný len pri takých automatoch, 
ktorých funkcia je zložitejšia. Jednou z možností je napríklad vyh�adávanie viacerých re�azcov v texte, 
kde automat používa stavový strom – vi� 4.3.2.  

5.2.2 Dynamický stavový priestor 

 Automat, ktorý pracuje s dynamickou štruktúrou stavového grafu, nepoužíva na uchovanie 
aktuálneho stavu �íselnú premennú. Jeho stavový priestor je graf, ktorý je sprístup�ovaný programu 
pomocou ukazovate�a na jeden z vrcholov. 
 Algoritmus automatu, ktorý je uvedený nižšie, má nielen dynamickú štruktúru stavového grafu, 
ale má k dispozícii aj dynamický zoznam prepisov, ktorý používa funkcia OUT. Takto naprogramovaný 
automat môže po�as svojho behu rozširova� svoj stavový priestor a zoznam prepisov. Táto funkcia je 
ve�mi dôležitá napr. pri kompilácii programov. Ke� sa na�íta nový identifikátor, kompilátor musí tento 
identifikátor v �alšom programovom kóde už pozna�. Automat, ktorý vykonáva kompiláciu, musí teda 
umož�ova� rozširovanie svojho stavového priestoru a tiež aj zoznamu prepisov. 
Najskôr uvedieme potrebné deklarácie a definície. 
 
Definícia 5.18 Príklad dynamickej štruktúry stavového priestoru  transkrip�ného automatu 

TYPE StavTyp=^Vrchol;  
     Vrchol=RECORD  {typ stavovej premennej} 
       f,    {index kone�ného stavu} 
       i:byte;   {d�žka cesty od koreja}  

 q:CHAR;  {znaková hodnota vrcholu} 
 dalsi,  {následník zoznamu daného vrcholu} 
 syn:StavTyp {následník stromového vrcholu} 

     END;  
     TransTab=^Riadok;  
     Riadok=RECORD    {typ položky zoznamu prepisov} 
       s:STRING[10];    {h�adané slovo} 
       dalsi:TransTab    {�alší riadok tabu�ky} 
     END;  
VAR  astav,     {ukazovate� na aktuálny stav} 
     stav : StavTyp;    {ukazovate� na stavový strom} 
     tabulka : TransTab;   {ukazovate� na zoznam prepisov  
     s,      {pomocný programový re�azec} 
     chrmem : STRING;    {textová pamä� automatu} 
     q      : CHAR;   {pomocná programová premenná} 
 
 V automate v podkapitole 5.2.1 bolo možné priamo pristupova� do tabu�ky prepisov. V 
dynamickom prevedení tohto automatu je potrebné vytvori� funkciu, ktorá dostane ako vstup index, jej 
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výstupom bude re�azec znakov, ktorým sa nahradí slovo nájdené v texte. Funkcia vyh�adá daný 
prepis v dynamickom zozname prepisov. Jej algoritmus je uvedený nižšie. 
 
Algoritmus 5.19 Vyh�adávanie v dynamickom zozname prepisov 

FUNCTION rtab(i:BYTE):STRING;  
VAR J : BYTE; 
    u : TransTab;  
BEGIN  
  u:=tabulka;     {za�iatok zoznamu} 
  j:=1;      {index položky} 
  WHILE (j<i) and (u<>nil) DO  
  BEGIN  
    u:=u^.dalsi;  
    j:=j+1  
  END;  
  IF u=NIL THEN rtab:='' ELSE rtab:=u^.s  
END; 
 
 �alej si ukážeme dynamické prevedenie automatu – jeho výstupnej a prechodovej funkcie. 
Porovnajte si tieto funkcie s algoritmami 5.14, 5.15 a 5.16 z predchádzajúcej podkapitoly. 

Algoritmus 5.20 Príklad dynamického prevedenia transkrip�ného automatu 

FUNCTION OUT(st:StavTyp):STRING;  
BEGIN  
  CASE st^.f OF 3: OUT:=chrmem;     {neprepisuje sa} 
    ELSE  
    BEGIN  
      chrmem:=COPY(chrmem,1,LENGTH(chrmem)-st^.i);  {ruší ANO} 
      OUT:=chrmem+rtab(st^.f)     {Prepis na YES} 
    END  
  END;  
  chrmem:=''      {textová pamä� vyprázdnená} 
END;  

FUNCTION d(st:StavTyp;q:CHAR):StavTyp;  
BEGIN  
  chrmem:=chrmem+q;     {znak do textového re�azca} 
  q:=upcase(q);      {zmena na ve�ké písmená} 
  st:=st^.syn;  
  WHILE (st<>NIL) and (q<>st^.q) DO  
  st:=st^.dalsi;  
  IF st=NIL THEN d:=stav^.dalsi   {kone�ný stav} 
  ELSE d:=st      {máme následníka} 
END;  

FUNCTION automat(q:CHAR):STRING;  
BEGIN astav:=d(astav,q);    {prechodová funkcia} 
  IF astav^.f>0 THEN  
  BEGIN automat:=OUT(astav);    {koncový stav vracia text} 
    astav:=stav      {prechod na po�iato�ný stav} 
  END ELSE automat:=''  
END; 
 
 Algoritmická výstavba stavového stromu a pridávanie nových slov do jeho štruktúry sú 
pomerne zložité operácie, ktoré v tejto publikácii nebudú bližšie opisované. 
 Telo programu, v ktorom dynamický automat pracuje, je rovnaké ako pri automate z 
predchádzajúcej podkapitoly - algoritmus 5.17. 
 Obidva automaty, ktoré boli opísané v podkapitolách 5.2.1 a 5.2.2 vykonávajú tú istú 
transkripciu textu. Prevedenie 5.2.2 však umož�uje spracúvanie zložitejších úloh s možnos�ou zmeny 
svojej práce po�as behu automatu. Táto druhá vlastnos� sa ukáže by� ve�mi dôležitou pri akomko�vek 
automatickom spracúvaní textu.  
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5.3 Kompila�ný automat 
 Dôležitým využitím kone�ného automatu je oblas� spracúvania textov. Pod textom môžeme 
rozumie� napríklad zdrojový kód programu, text ktorý definuje dátovú štruktúru, dokument systému 
HPSIO s riadiacimi príkazmi pre tla� alebo akýko�vek hypertextový dokument. Aby automat správne 
prekladal text, musíme predpoklada�, že text je napísaný gramaticky správne [16,17]. Ke�že vä�šinu 
textov píše �lovek, je prirodzené, že v týchto textoch budú aj chyby. Text s chybou už nepatrí do L(A) 
automatu A, �o spôsobí jeho nekorektnú funkciu. Text preto vyžaduje najskôr opravu chýb, aby fáza 
prekladu mohla prebehnú� správne. Kontrolu chýb v danom texte môže opä� vykonáva� automat [18]. 
Ak takýto automat nájde v texte chybu, odovzdá presné súradnice, kde sa chyba nachádza a odovzdá 
tiež popis chyby. Používate� môže potom reagova� a chybu opravi�. 
 Chyby v texte, ktoré spôsobujú nesprávny preklad, budeme �alej nazýva� syntaktické chyby. 
Proces, v rámci ktorého sa h�adajú syntaktické chyby, budeme nazýva� syntaktickou kontrolou. 
Proces, ktorý vykonáva v prvej fáze syntaktickú kontrolu a v druhej fáze samotný preklad textu, 
nazývame kompiláciou textu. 

Sústavu softwarových automatov, ktoré spolu vykonávajú kompiláciu, nazývame kompilátor [18].  

5.3.1 Syntaktická kontrola textu 
Kontrola vstupného textu je pomerne zložitý proces, ktorý je možné rozdeli� na tri dôležité �asti: 
 1. Lexikálna analýza 
 2. Syntaktická kontrola 
 3. Kontrola prete�enia hraníc 
Sústava týchto troch dejov sa niekedy skrátene nazýva syntaktická kontrola.  
 
Lexikálna analýza 

 Vstupný text obsahuje re�azce znakov, ktoré tvoria v zmysle jazyka nedelite�né jednotky. V 
programovacích jazykoch ide napr. o: 
 - �ísla 
 - Identifikátory 
 - K�ú�ové slová 
 - Špeciálne znaky 
 - Špeciálne dvojznaky 

Takéto re�azce vo vstupnom texte nazývame atómy. Automat lexikálnej analýzy na�ítava 
znaky - symboly - textu. Ke� detekuje symbol, ktorý nepatrí do na�ítavaného atómu, ozna�í ho a ako 
výstup odovzdá dvojicu, ktorá jednozna�ne ur�uje nájdený atóm: 
 - Typ atómu 
 - Hodnotu atómu 

Pri lexikálnej analýze sa vstupný text preloží do postupnosti symbolov novej abecedy, ktorá 
môže by� v �alšom kroku syntakticky kontrolovaná.  
 
Syntaktická kontrola 

 Na základe predchádzajúceho rozboru môžeme text chápa� nielen ako postupnos� symbolov 
vstupnej abecedy, ale aj ako postupnos� atómov, �o sú symboly výstupnej abecedy lexikálneho 
analyzátora. 
 Atómy v texte nemôžu nasledova� v akomko�vek poradí. Ich postupnos� musí sp	�a� 
stanovené pravidlá – gramatiku. Kontrolu týchto gramatických pravidiel vykonáva opä� automat 
syntaktickej kontroly. Viac o gramatikách možno nájs� v literatúre [16,17]. 

 Ak automat syntaktickej kontroly nájde chybu, musí odovzda� �íslo danej chyby a presnú 
lokalizáciu chyby v kontrolovanom texte. �íslo chyby je indexom do tabu�ky popisov chýb, ktoré 
používate�ovi priblížia postup opravy.  

Uvedieme dva príklady chyby syntaktickej kontroly kompilátora Borland PASCAL: 

 - ERROR 85: ";" EXPECTED 
 - ERROR 3: UNKNOWN IDENTIFIER 

V prvom prípade hlási syntaktická kontrola, že o�akáva znak ukon�enia inštrukcie ";". Ak ho teda 
programátor na danom mieste dopíše, gramatickú chybu opraví. 
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 V druhom prípade syntaktická kontrola hlási, že daný identifikátor ešte nebol definovaný. Pre 
programátora to môže znamena�, že urobil pri písaní identifikátora preklep alebo že ho naozaj zabudol 
vopred definova�. 
 
Kontrola prekro�enia hraníc 

 Poslednou fázou kontroly je kontrola hodnôt atómov. Táto kontrola už predpokladá v danej 
lokalite textu dodržanie gramatiky. Hodnoty jednotlivých atómov nemôžu presahova� isté hranice, 
ktoré sú dané ich typom. Index prvku po�a nemôže presiahnu� hranice po�a, hodnota typu premennej 
nemôže presiahnu� jej maximum a pod. Uvedieme príklad: 

 - ERROR 76: CONSTANT OUT OF RANGE 

Tento príklad prete�enia hraníc je príkladom chyby, ktorá mohla by� detekovaná ešte pred spustením 
kontrolovaného programu. Úplne inou situáciou je, ke� je program gramaticky - syntakticky - správne 
napísaný, kompilátor ho preloží do strojového kódu a program sa spustí pod daným opera�ným 
systémom. Pri behu programu môže opä� dôjs� k prete�eniu hraníc. Preložený kód môže v sebe 
obsahova� kontrolné algoritmy, ktoré detekujú prete�enie pri behu programu. V Borland PASCALE je 
takáto chyba ohlásená nasledovne: 

 - RUNTIME ERROR 201: RANGE CHECK ERROR 

O druhej fáze spracúvania textu - o preklade - je viac napísané v �alšej podkapitole.  

5.3.2 Preklad 
 Predpokladajme vstupný text, ktorý neobsahuje syntaktické chyby. Rozumieme tým, že 
prebehla správne lexikálna analýza, syntaktická kontrola a aj kontrola prekro�enia hraníc. Takýto text 
je možné preloži� do požadovaného tvaru. Požadovaným tvarom môže by� spustite�ný program, súbor 
príkazov pre tla�iare�, iný formát textu. Samotný preklad vykonáva opä� transkrip�ný automat. 

 Z vyššie uvedeného textu je zrejmé, že samotný preklad je jednoduchšou operáciou ako 
kontrola textu. Prekladací automat už totiž po�íta s tým, že daný je text syntakticky správny, na 
základe �oho môže priamo uplat�ova� prepisovacie pravidlá. Kontrola textu je teda používate�ským 
rozhraním medzi �lovekom a prekladacím automatom. 
 Prekladací automat môže do generovaného kódu - symbolov výstupnej abecedy - dop	�a� aj 
�alší pomocný kód. Takýmto pomocným kódom môže by� napríklad: 

� kontrola prekro�enia hraníc pri behu programu, 
� kontrola správneho použitia premenných s pohyblivou desatinnou �iarkou, 
� kontrola správneho použitia ukazovate�ov, 
� kontrola delenia nulou. 

Chyby, ktoré sú potom hlásené, sa nazývajú tzv. behové chyby. Príkladom takejto chyby môže 
by� napríklad: 
..................................................................................... - RUNTIME ERROR 200: DIVISION BY ZERO 

V poslednej podkapitole tohto �lánku si ešte krátko opíšeme celkovú dekompozíciu algoritmu 
kompilácie. 

5.4 Dekompozícia kompilácie 
 Pretože textom môžeme rozumie� symboly najrozmanitejšieho typu vstupnej abecedy, 
kompilácia textu je dôležitou výpo�tovou operáciou. Aby mohol programátor naprogramova� efektívne 
pracujúci kompilátor, je dôležité uvedomi� si dekompozíciu algoritmu kompilácie [18]. 

Definícia 5.21 

Nech je kompilátor C = (Q,S,T,D,OUT,q0,F) transkrip�ný automat. 
Nech je C = (A1,A2,A3,A4) zložený zo štvorice transkrip�ných automatov Ai, pri�om platí: 

� vstupná abeceda A1=S je vstupnou abecedou C, 
� výstupná abeceda A4=T je výstupnou abecedou C, 
� výstupná funkcia OUT A4 je výstupnou funkciou C, 
� výstupná abeceda Ai je vstupnou abecedou A(i+1), 
� výstupný text Ai je vstupom A(i+1). 
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Automat A1 budeme nazýva� lexikálnym analyzátorom, A2 automatom syntaktickej kontroly, A3 
automatom kontroly prete�enia hraníc a A4 prekladacím automatom. 

 Vyššie uvedená definícia priamo ukazuje, ako je možné rozdeli� celkový algoritmus kompilácie 
na štyri spolupracujúce zložky. Každá z týchto zložiek je transkrip�ným automatom, �o vedie opä� k 
lokálnej dekompozícii: 

- Q - algoritmická konštrukcia stavového priestoru, 
- prechodová funkcia, 
- výstupná funkcia, 
- cyklus tela automatu. 

Takýto poh�ad na kompilátor umož�uje pomerne jednoduché naprogramovanie jeho 
jednotlivých �astí, ktoré potom spolu vytvárajú robustný, zložitý výpo�tový prostriedok na automatické 
spracúvanie textu. 
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6 Lexikón výnimiek a prepisov 
 

Oslík nemení svoje názory, lebo ich 
meni� nemôže, pyšný �lovek ich 
nemení, pretože ich meni� nechce. 

 
"A nadto viac, môj synu, daj sa pou�i�! Robeniu kníh nieto nijakého konca a mnoho �íta� je 

zomdlením tela." Kazate� 12,12. [19]. Múdry krá� Šalamún vo vyššie uvedenom citáte dochádza k 
prekvapivému záveru. Múdros� pod�a neho nespo�íva v rozsahu pre�ítaných informácií – v 
nadmernom množstve unikajú nielen súvislosti, ale aj informácie samotné. Nadmerné �ítanie, 
po�úvanie, sledovanie televízie �loveka nakoniec prinúti pláva� v mori relativizmov, ktoré v kone�nom 
dôsledku nedokáže správne kategorizova� a triedi�. 

Možno by bolo zaujímavé rozdeli� si knihy do dvoch dôležitých skupín: 
� encyklopedická literatúra, slovníky a konkordancie, 
� knihy bez možnosti indexovaného lexikografického vyh�adávania. 

 Prvá z dvoch uvedených skupín umož�uje rýchly prístup ku konkrétnym dátam, ich 
porovnávanie a následne spracúvanie. V druhej skupine môžu by� tiež ve�mi pou�né knihy, ktoré 
však vyžadujú dos� ve�a �asu na ich pre�ítanie. Niekedy sa môže sta�, že �lovek �íta mesiac knihu, z 
ktorej si vyberie jedinú krásnu myšlienku, v horšom prípade si nevyberie ni�. 
 Knihy z prvej skupiny by mali by� dôležitou zložkou našich knižníc. Knihy z druhej skupiny je 
potrebné precízne si vybera� a len máloktoré uloži� do svojej domácej knižnice. 
 Od po�íta�a sa vyžaduje, aby pracoval s ve�kými rozsahmi dát, aby ich vyh�adával, 
porovnával a aby to robil pomerne rýchlo. Z tohto dôvodu musí by� ve�ká skupina dát uložená v 
štruktúrach, ktoré sa podobajú prvej skupine spomínaných kníh. Táto kapitola bude zameraná na opis 
prístupu práve k takýmto dátam. 
 Po�íta� dokáže spracúva� aj dáta - texty, ktoré by sa dali zaradi� do druhej skupiny 
spomínaných kníh. Ide o tzv. rešeršné a vyh�adávacie gridovské systémy, ktorých vnútorná 
algoritmická podstata práce presahuje rámec tejto publikácie.  

6.1 Jazyk definícií výslovnosti 
 V sloven�ine je vo všeobecnosti gramatický zápis textu odlišný od jeho výslovnosti. Ide o 
�ítanie �ísloviek, spodobovanie spoluhlások, zmäk�ovanie D,T,N,L a �ítanie cudzích výrazov. Rozdiel 
medzi gramatickým zápisom a výslovnos�ou v rámci syntetizéra rieši kone�ný automat, ktorý 
vykonáva transkripciu zápisu na jeho fonetický tvar. 
 Niektoré z vyššie uvedených transkripcií, ako napr. spodobovanie spoluhlások, je možné 
vykonáva� algoritmicky, pomocou automatu, bez potreby �alších pomocných dát. Pravidlá 
spodobovania sú v tomto prípade uchované v algoritme prechodovej funkcie spodobovacieho 
automatu. 
 Iným prípadom je �ítanie cudzích výrazov alebo zmäk�ovanie D,T,N,L. Pre každý cudzí výraz 
je treba pamäta� si jeho fonetický tvar, �o sa rieši vytvorením slovníka - lexikónu - cudzích výrazov. Pri 
zmäk�ovaní je zase potrebné uchováva� v pamäti všetky výnimky, v ktorých sa zmäk�enie neuplatní. 

 Je prirodzená požiadavka, aby oba vyššie uvedené dátové lexikóny bolo možné používate�sky 
rozširova� alebo upravova�. To je možné splni� tak, že lexikóny budú vytvorené v textovom súbore 
pomocou jednoduchého jazyka. Pri zavádzaní syntetizéra do pamäti sa textový súbor lexikónu na�íta, 
vykoná sa jeho syntaktická kontrola a ke� prebehne bez chyby, text sa preloží do vnútornej dátovej 
štruktúry. 
 Kompiláciou textu lexikónu na jeho programový dátový tvar sa takto vytvorí používate�ské 
rozhranie, v rámci ktorého si môže používate� lexikón dop	�a� bez obavy, že vykoná nedefinovaný 
zápis, ktorý by narušil celkovú funkciu syntetizéra. 
 Ke�že ide o klasické textové dáta, môže takéto dop	�anie vykonáva� aj nevidiaci používate�. 
Syntetizér mu takto umožní modifikáciu procesu syntézy, pomocou ktorej sú mu sprostredkúvané dáta 
a funkcie po�íta�a. 
 V �alšej podkapitole je uvedený syntax jednoduchého jazyka na definíciu vyššie uvedených 
lexikónov.  
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6.1.1 Syntax jazyka výslovnosti 
 Systém HPSIO má lexikón cudzích výrazov a lexikón výnimiek definovaný v jednom textovom 
súbore - HSYNT.DAT. Jednotlivé definície sa odlišujú pomocou špeciálnych symbolov, z ktorých dva 
sú ve�mi dôležité: 

 symbol ":" uvádza riadok s prepisom cudzieho výrazu, 
 symbol "-" uvádza riadok s definíciou výnimky zmäk�ovania. 

Uvediem príklad prepisov troch výrazov: 

Definícia 6.1 Príklad prepisu výslovnosti cudzích slov 
smokie = smouky :  
_co. = kompeny :  
function = fankšn 

 V uvedených príkladoch je použitý navyše symbol "=", ktorý vyjadruje prepis "�" a symbol "_", 
ktorý sa v danom re�azci považuje za medzeru. V terminológii kone�ných automatov ide teda o 
definovanie troch transkrip�ných pravidiel: 

Definícia 6.2 Príklad transkrip�ných pravidiel pre prepis výslovnosti cudzích slov   

smokie   � smouky  
_co.     � kompeny 
function � fankšn 

Ak sa namiesto znaku ":" uvedie na za�iatku riadku znak "-", ide o definíciu výnimky 
zmäk�ovania D,T,N,L. Opä� si uvedieme príklad: 

Definícia 6.3   

- žiaDEn 
- meDEc * 
- *TEmu  
- oTÍli *  
- < NEj  
- < NEho  
- otíLI * 

V tomto príklade sú použité tri nové symboly: 
� symbol "*" vyjadruje prefix alebo sufix h�adaného infixu výnimky pod�a toho, �i je uvedený 

pred alebo za daným infixom. Symbol "*" sa môže nahradi� aj prázdnym slovom. 
� Symbol "<" vyjadruje neprázdny prefix a symbol ">" vyjadruje neprázdny sufix. 
� Ve�ké písmená v definíciách infixov vyjadrujú dvojznaky - DE, DI, DÍ, TE, TI, TÍ, NE, NI, NÍ, 

LE, LI, LÍ - ktoré sú jadrom zmäk�ovacej výnimky. Ostatné písmená infixov musia by� malé. 

 Opisovaný jazyk umož�uje definíciu výnimiek zmäk�ovania aj vzh�adom na kontext. Tieto 
definície sa vytvárajú pomocou symbolov "?" a "!", ktoré sa uvádzajú na za�iatku riadku. Bližší opis 
definícií výnimiek zmäk�ovania je v podkapitole 6.2. 
 Poslednými dvomi špeciálnymi symbolmi sú zložené zátvorky, pomocou ktorých môže 
používate� k vytváranej definícii transkripcie pripoji� komentár.  

6.1.2 Používate�ský vstup 
 Na základe definície jazyka z predchádzajúcej podkapitoly a kompila�ného automatu je 
možné vytvori� zápis lexikónov prepisu cudzích výrazov a výnimiek zmäk�ovania do jedného 
textového súboru. V prípade chybného zápisu kompilátor reaguje popisom syntaktickej chyby a ozna�í 
miesto v súbore kurzorom. Používate� môže takto vytvori� spomínané lexikóny bez obáv, že niekde 
urobil preklep, ktorý by viedol k chybnému zápisu. 
 HPSIO umož�uje vykona� operáciu RELOAD – znovu vytvorenie lexikónov v pamäti z dát v 
súbore definícií. Tým je umožnené, že používate� môže ma� viacero definícií výslovnosti, ktoré môžu 
by� uložené vo viacerých defini�ných súboroch. 
 Ke� chce potom používate� �íta� napr. program napísaný v PASCALE, použije definíciu 
výslovnosti pre PASCAL. Ke� mu ide o �ítanie slovenského textu, použije štandardnú definíciu pre 
sloven�inu. 
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 Operácia zmeny definície výslovnosti je z h�adiska používate�a jednoduché vybranie položky v 
menu. Táto operácia sa vykoná v zlomku sekundy. Z h�adiska algoritmu sa vykonajú všetky zložky 
kompilácie, ktoré boli opísané v piatej kapitole.  

6.2 Syntax a sémantika 
 Ke� programátor napíše syntakticky správny program, neznamená to, že program bude 
naozaj robi� to, �o programátor chcel. Syntaktická správnos� zaru�í pri kompilácii len korektný priebeh 
fázy prekladu. Preto pri tvorbe zdrojového textu nepremýš�ame len o jeho syntaktickej správnosti, ale 
aj o správnosti jeho zmyslu - logiky. Ak program robí správne to, k �omu bol naprogramovaný, 
hovoríme, že je sémanticky správny. 
 V podkapitole 6.1 sme rozoberali syntax jazyka na definíciu lexikónov výslovnosti syntetizéra 
pre nevidiacich, ktorý je sú�as�ou systému HPSIO. Doteraz však nemusí by� celkom jasné, �o presne 
vyššie uvádzané definície výslovnosti znamenajú. Budeme sa preto zaobera� daným jazykom ešte 
raz, ale zameriame sa na zmysel zápisov definícií výslovnosti.  

6.2.1 Sémantika definícií zmäk�ovania d, t, n, l 
Najjednoduchšiu logiku má definícia výnimky zmäk�ovania bez vz�ahu k jej prefixom a sufixom: 

Definícia 6.4 Výnimky zmäk�ovania bez vz�ahu k prefixu a sufixu 

- žiaDEn 

 Ak sa pri takejto definícii nájde v texte slovo "žiaden", D sa v �om nezmäk�í. Pri iných slovách 
s touto skupinou znakov, napr. "nežiaden" alebo "žiadenka", D sa prepíše na �. 

Opakom tejto definície je použitie špeciálnych symbolov "<" a ">": 

Definícia 6.5 Výnimky zmäk�ovania s pevným vz�ahom k prefixu a sufixu 

- < NEj 
 - < NEho 

 
 Ak je v texte slovo "nej", N sa musí prepísa� na �. Ke� je však pred h�adaným slovom prefix - 
napr. "krásnej", "peknej", "závodnej" - musí sa uplatni� výnimka zmäk�ovania. Symbol "<" takto 
definuje výnimku s povinným neprázdnym prefixom. Symbol ">" definuje výnimku s povinným 
neprázdnym sufixom. Ak sa v definícii použije na za�iatku symbol "<" a zárove� na konci symbol 
">", výnimka sa uplatní len vtedy, ke� bude ma� daný infix neprázdny prefix aj sufix. 

Symbol "*" použitý namiesto symbolov "<" a ">" zna�í, že prefix alebo sufix môže by� 
neprázdny alebo prázdny: 

Definícia 6.6 Výnimky zmäk�ovania s vo�nou väzbou na prefix a sufix 

- meDEc *  
- * TEmu 
- oTÍli * 
- otíLI * 

 
 V tejto definícii sa výnimka uplatní v slove "medec" ale aj v slovách ako napr. "medecína", 
"medecínový"... Výnimka sa teda akceptuje na infix, ktorý môže ma� prázdny ale aj neprázdny sufix. 
 Podobne je to aj so slovom "temu" - v tomto prípade však ide o jeho prázdny alebo neprázdny 
prefix. 
 Posledné dva riadky definície 6.6 vytvoria výnimky zmäk�ovania "TÍ" a "LI" v slove "otília" a 
jeho celej morfológii - napr. "Otíliou", "Otíliami"... 

 V sloven�ine vo všeobecnosti nesta�í definova� výnimky zmäk�ovania len na základe 
vytvorenia lexikónu výnimiek. Prídavné mená a príslovkové ur�enia alebo prídavné mená a slovesá sa 
niekedy �ítajú rozdielne napriek ich rovnakému zápisu. Fonetika týchto slov je daná morfológiou ich 
kontextu vo vete. 

Príklad 6.7 Zmäk�ovanie vzh�adom na kontext 

Videli sme KRÁSNE pohorie.  
Bolo nám KRÁSNE, lebo sa o nás dobre starali.  
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alebo 
VLÁDNI predstavitelia tam už neboli.  
VLÁDNI si tu sám, ke� si taký nespravodlivý! 

 Slovo "krásne" alebo "vládni" sa nezmäk�í, pokia� sa chápe ako prídavné meno. Ke� sa však 
jedná o príslovkové ur�enie alebo sloveso, transkripcia zmäk�enia nastane. 

 Túto situáciu je možné �iasto�ne rieši� pomocou lexikónu výnimiek zmäk�ovania s oh�adom 
na morfológiu kontextu. Je potrebné si uvedomi�, že v tomto prípade ide o tretí lexikón, ktorý obsahuje 
infixy tých slov, ktorých sa táto nejednozna�nos� týka. Po�íta� potom na základe tohoto lexikónu 
detekuje daný infix vo vete, ale nedokáže rozhodnú�, �i sa má alebo nemá nájdená vzorka zmäk�i�. 
Na rozhodovanie kontextového zmäk�ovania je možné uplatni� jednu z nižšie uvedených technológií: 

 1. Algoritmický rozbor kontextu, ktorý je možné vykona� pomocou kone�ného automatu. 
 2. Rozbor kontextu na základe lexikónu slovenskej morfológie slov. 
 3. Rozbor kontextu pomocou neurónovej siete. 

Prvá z uvedených technológií je pomerne jednoduchá, avšak nedokáže vždy správne rozhodnú�, �i sa 
daný infix má alebo nemá zmäk�i�. V druhom prípade je potrebné vytvori� pomerne rozsiahly lexikón 
slovenskej morfológie slov, ktorý v pamäti zaberá dos� ve�a priestoru. 

 Rozhodovanie pomocou neurónovej siete sa ukazuje ako ve�mi zaujímavé, lebo požadovaná 
neurónová sie� neblokuje až tak ve�a pamä�ového priestoru ako morfologický lexikón a zárove� môže 
rieši� aj �ítanie �ísloviek s oh�adom na kontextovú morfológiu. O kontextovom rozhodovaní 
zmäk�ovania pomocou neurónovej siete je uvedené viac v siedmej a ôsmej kapitole. 

 Na záver  ešte ukážeme definície lexikónu slov, ktorých zmäk�enie sa má rozhodova� na 
základe morfológie ich kontextu. 

Definícia 6.8 Zmäk�ovanie vzh�adom na kontext 

? *   rôzNE  
? *    ádNE  {+direktíva 1,2} 
?    vládNI  
? *  krásNE  
? *   vážNE  
? *   módNE  
? *  tuálNE  
? *    álNE  {+direktíva 3} 
? *   mótNE  
? * správNE  
? *    árNE  
? *  právNE  
? *   tívNE  
 
! * zvládNE  {direktíva 1} 
! *  uhádNE  {direktíva 2} 
!    spálNE  {direktíva 3} 

 
 Vo uvedenej definícii sa namiesto symbolu "-" na za�iatku riadku použil symbol "?". Inak sa 
syntax zhoduje s definíciami 6.4, 6.5 a 6.6. 

 Pri definovaní výnimiek zmäk�ovania s oh�adom na kontext sa pomocou definície 6.8 v 
riadkoch s otáznikom vybrali aj také slová, ktoré do príslušnej kategórie slov nepatria. Tieto slová je 
nutné z definície výnimiek direktívne vyradi�. To sa vykoná uvedením týchto slov s výkri�níkom, ako 
vidno v definícii 6.8. 

 Pomocou symbolov "?" a "!" sme takto rozšírili definície výnimiek zmäk�ovania aj na 
zmäk�ovanie s oh�adom na kontext. Napriek tomu, že aj v tomto prípade ide o zmäk�ovanie, tvoria 
tieto výnimky tretí lexikón, ku ktorému musí ma� program osobitný prístup.  

6.2.2 Sémantika definícií cudzích výrazov 
 O zmysle definovania výslovnosti cudzích výrazov je možné rozpráva� len ve�mi jednoducho. 
Najskôr uvediem definície, ktoré by spôsobili nesprávne odovzdávanie informácií, �ím by nevidiaceho 
používate�a poplietli - ich sémantika je teda chybná. 
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Definícia 6.9 Nekorektné prepisy 
: menu = menu  
: ano = nie  
: jana = eva  
: hore = dole 

 
 Prvý riadok vyššie uvedenej definície vykonáva prepis menu -> menu, teda nulový prepis. 
Tento riadok principiálne nemá zmysel, zaberá v súbore zbyto�ne miesto. �alšie definície menia 
zmysel niektorých slov. Takéto transkripcie by sa pri behu syntetizéra správali skôr ako nejaký vírus 
než korektne fungujúci systém. 
 Z h�adiska používate�ského porozumenia je dobré rozdeli� definície výslovnosti cudzích 
výrazov na napr. anglické, odborné, skratky... V celom súbore definícií je možné používa� 
komentárové zátvorky, v ktorých si môže používate� niektoré pravidlá komentova�.  

6.3 �íslovky 
 �ítanie �ísloviek je forma transkripcie, ktorá principiálne nevyžaduje lexikón transkrip�ných 
pravidiel. Výnimkou je výslovnos� rímskych �ísiel, ktorá sa však �iasto�ne dá rieši� pomocou lexikónu 
výslovnosti cudzích výrazov, ktorý bol opisovaný v predchádzajúcich podkapitolách. 

Definícia 6.10 Prepis výslovnosti rímskych �ísel 
: _I.   = _1.  
: _II.  = _2.  
: _III. = _3.  
: _IV.  = _4.  
: _V.   = _5. 

 
 Pomocou takejto definície nie je možné zada� všetky �íslovky, pretože by zaberali v pamäti 
zbyto�ne ve�a priestoru. Pokia� však ide o rímske �ísla, tie sa zvä�ša používajú do dvadsa�, do sto sa 
môžu uloži� po desiatkach, do tisíc po stovkách. Po�et potrebných transkripcií potom nebude príliš 
ve�ký a syntetizér napriek tomu správne pre�íta vä�šinu rímskych �ísel. 
 Bežné �ísla je možné prepísa� na ich fonetický tvar pomocou �íselného transkrip�ného 
automatu. 
 Pokia� sú �ísla uvedené v texte vo vz�ahu k iným informáciám, je potrebné vyslovi� ich vo 
správnom tvare. �ítanie �ísloviek s oh�adom na morfológiu kontextu je možné vykonáva� dvoma 
spôsobmi: 
 1. Rozbor kontextu na základe lexikónu slovenskej morfológie slov. 
 2. Rozbor kontextu pomocou neurónovej siete. 

Obidva tieto spôsoby boli už opísané v podkapitole 6.2.1 v súvislosti s kontextovým 
zmäk�ovaním. V tejto publikácii sa budeme viac venova� rozhodovaniu pomocou neurónovej siete, 
ktorú je možné natrénova� na obe funkcie – kontextové �ítanie �ísloviek aj zmäk�ovanie. O 
neurónových sie�ach bude uvedené viac v 7. a 8. kapitole.  

6.4 Vnútorná forma lexikónov 
 Doteraz sme uvažovali o definíciách výslovnosti len v zmysle jazyka, ktorým používate� 
výslovnos� definuje. Predpokladajme teraz, že definície sú syntakticky aj sémanticky správne 
napísané. Transkrip�ný automat kompilátora tieto definície pre�íta a vygeneruje z nich kód – dátovú 
štruktúru - pomocou ktorej syntetizér vykonáva príslušné transkripcie výslovnosti sloven�iny. 
Výstupná dátová štruktúra sa skladá z dvoch dôležitých �astí: 
 1. Stavový strom vyh�adávaných infixov 
 2. Tabu�ka výslovnosti cudzích výrazov 

Transkrip�ný automat výslovnosti sloven�iny preh�adáva text, pri�om sa pohybuje v stavovom 
strome vyh�adávaných infixov. Ak v slovách daného textu nájde infix, nachádzajúci sa v stavovom 
strome ako výnimka zmäk�ovania, kontextové zmäk�ovanie alebo cudzí výraz, znamená to, že sa 
transkrip�ný automat dostal do koncového stavu. Výstupná funkcia automatu odovzdá v koncovom 
stave dva dôležité výstupné symboly: 
 1. Typ nájdeného infixu 
 2. Hodnotu nájdeného infixu 
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Automat môže nájs� tri typy vyh�adávaných infixov: 
 a) Infix kontextového zmäk�ovania 
 b) Infix výnimky zmäk�ovania 
 c) Infix - cudzí výraz 

Pokia� ide o infixy zmäk�ovania, ich hodnoty charakterizujú relatívnu polohu D,T,N,L a spôsob, 
ako vyhodnoti� ich prefix alebo sufix. Na základe týchto hodnôt potom vyhodnocovací automat 
odovzdá podnet na zmäk�enie - bu� kladný alebo záporný. 
 Ak bol nájdený infix typu cudzí výraz, hodnotou tohto infixu je index do tabu�ky výslovnosti. 
Táto tabu�ka je druhou dôležitou zložkou vnútornej dátovej štruktúry. Na základe tohto indexu sa 
potom nájdený infix prepíše novým slovom z tabu�ky výslovnosti. 

 Z vyššie uvedeného je zjavné, že kompila�ný automat spracuje vstupný jazyk definícií do 
vnútornej dátovej formy, s ktorou potom pracuje transkrip�ný automat syntetizéra. 

 Na záver tejto kapitoly ešte uvediem nieko�ko definícií výslovnosti, ktoré sú v syntetizéri pre 
nevidiacich skuto�ne použité. 
 
Definícia 6.11 Príklad z lexikónu prepisov syntetizérov HPSIO 

{Rozhodovanie pod�a kontextu} 

    ? *   rôzNE  
? *    ádNE  {+direktíva 1,2} 
?    vládNI  
? *  krásNE  
? *   vážNE  
? *   módNE  
? *  tuálNE  
? *    álNE  {+direktíva 3} 
? *   mótNE  
? * správNE  
? *    árNE  
? *  právNE  
? *   tívNE  

{kontextové direktívy - vždy mäkko} 
! * zvládNE  {direktíva 1} 
! *  uhádNE  {direktíva 2} 
!    spálNE  {direktíva 3} 
{...} 

{t definície výnimiek} 
- oDI * 
- oDÍ * 
- preDÍ * 
- preDI * 
- naDÍ *  
- naDI *  
- poDÍ *  
- líDI *  
- poDI *  
- naDEj  
{...} 

{t definície výnimiek} 
- * TEho 
- * iaTEho * 
- * TEmu  
- TEn  
- TEj *  
- TÍ  
- TIe  
- TEmer  
- TEraz  
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- doTEraz  
{...} 

{n definície výnimiek} 
- < NI   {definícia pre kontext} 
- < NE   {definícia pre kontext} 
- < NEj  
- < NEho  
- * kNÍ  
- * cNÍ 
- oNÍ  
- žiadNE  
- oNEn  
- oNEj  
{...} 

{l definície výnimiek} 
 - LIne *  
- jeLIne *  
- impLEmentejšn  
- * koLEg *  
- * koLEk *  
- * LI  
- * LE  
- * LIzmus  
- < LIst >  
- * LIber *  
{...}  

{výslovnos� cudzích výrazov } 
: luther = luter  
: mezzo = mezo  
: pizz = pic  
: co. = kompeny-  
: fpv = efpévé  
: tel: = --tel: 
: fax: = --fax:  
: e-mail = --í_meil 
 : e-m: = --í_meil: 
 : email = --í_meil  
{... } 
: hpr = hápé_er  
: hpsio = hápé_es_í_ó  
: prgs = pé_ergé_es  
: bt = bété  
: hdf = hádé_ef  
: hsynt = há_synt  
: smokie = smouky  
: notebook = noutbúk  
: hstc = há_estécé  
{...} 
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7 Neurónová sie� a znalosti 
 

Inteligencia niektorých �udí sa 
stala otroky�ou ich túžob. 

 
 Rozmýš�ajúci, u�iaci sa stroj bol už oddávna predmetom tajomných bájí a poviedok. Stroj, 
plne napodob�ujúci prácu �loveka, patrí však zatia� do oblasti fantastickej literatúry. S rozvojom 
výpo�tovej techniky si ale v sú�asnosti �lovek kladie �oraz �astejšie otázku: "Ako je to možné, že to 
ten po�íta� vie?" 
 Skúmanie neurónových sietí a rozvoj celej oblasti umelej inteligencie provokuje �loveka k 
druhej otázke: "Bude dobré, ke� bude stroj rozhodova� o dôležitých veciach v spolo�nosti?" Krá� 
Šalamún premýš�al aj o múdrosti a vyriekol zaujímavé tvrdenie: "Lebo kde je mnoho múdrosti, tam i 
mnoho hnevu, a ten, kto rozmnožuje vedomos�, rozmnožuje boles�" Kazate� 1,18. [19] 

 My však v úvode tejto kapitoly nebudeme rieši� morálno-filozofické kritériá aplikácie umelej 
inteligencie. Poukážeme len na jeden kontrast, týkajúci sa po�íta�a - stroja a na druhej strane �loveka 
- živého organizmu: 
 Ke� na po�íta�i prerušíme jediný vodi�, dôležitý pre �innos� procesora alebo pamäte, po�íta� 
prestane fungova�. Ke� sa v �udskom mozgu poškodí nieko�ko desa�tisíc synaptických prepojení 
neurónov pri úraze alebo cievnej príhode mozgovej, �lovek nielenže nemusí umrie�, ale i na�alej 
zostáva �lovekom. Po �ase sa niektoré funkcie jeho tela �iasto�ne alebo plne obnovia aj napriek tomu, 
že je dokázané, že mu nové neuróny narás� nemôžu... Alkoholik, ktorý si ni�í neuróny v mozgu 
každým �alším pohárikom, zostáva �lovekom aj napriek tomu, že niekedy viac pripomína iných 
živo�íchov... 
 V �alšom texte tejto kapitoly bude tento kontrast plne vysvetlený popisom práce 
matematického modelu neurónovej siete.  
 

7.1 Neurón 
 Základnou stavebnou jednotkou 
nervovej sústavy živo�íchov je unikátna 
nervová bunka, ktorú nazývame neurón. 
Biologický neurón sa skladá z tela bunky a z 
dvoch typov výbežkov (obr.): 
� kratších výbežkov je viac, nazývame 

ich dendrity. Dendrity prenášajú tzv. 
dostredivé elektrické vzruchy, vedúce do 
centra neurónu [20], 

� dlhší výbežok je len jeden, nazývame 
ho axón alebo neurit. Axón prenáša tzv. 
odstredivé elektrické vzruchy z centra 
neurónu smerom von [20]. 

 Neurón je bunka, ktorá je schopná 
pomocou dendritov prija� paralelne viacero elektrických vzruchov, vyhodnoti� ich a na základe tohto 
vyhodnotenia odovzda� pomocou axónu výstupnú elektrickú hodnotu - výstupný vzruch. 
 Z h�adiska biochémie je možné skúma�, ako sa elektrické vzruchy v neuróne prenášajú z 
dendritov na axón. Pretože však hovoríme o základnej stavebnej jednotke nervového systému, v 
ktorej sa vyhodnocujú logické operácie živých tvorov, je nutné skúma� neurón aj z h�adiska 
informatického: 
 Ako je možné, že nieko�ko tisíc takýchto buniek logicky správne vyhodnotí reálnu situáciu? 
 Ako je možné, že sa �lovek nau�í rozpráva� a logicky premýš�a�? 
 �o je to vlastne rozmýš�anie, inteligencia? 
 Otázky, ktoré sme si položili úvodom tejto podkapitoly, by sa mali zaradi� medzi �alšie 
poznatky, ktoré budú v siedmej a ôsmej kapitole tejto publikácie rámcovo vysvetlené.  
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7.1.1 Matematický model neurónu 
 Dendrity biologického neurónu neprenášajú dostredivé vzruchy rovnako. Niektoré ich 
zosil�ujú, iné ich zoslabujú alebo ich prenášajú bez zmeny intenzity. Priepustnosti dendritov vytvárajú 
pamä� biologického neurónu. Biologický neurón dokáže meni� priepustnosti dendritov, hovoríme, že 
sa dokáže adaptova�. Adaptabilita jednotlivých neurónov umož�uje zmenu reakcií - u�enie. 
 V �alšom texte vytvoríme matematický model biologického neurónu tak, aby mohol by� 
použitý v oblasti výpo�tovej techniky. 
 Majme vektor X a vektor V dimenzie N. Skaláre vektoru X sú matematickým modelom vstupov 
neurónu - dendritov. Skaláre vektoru V sú modelom ich priepustnosti - nazývame ich váhy vstupov 
daného neurónu. Potom hodnota i-teho vstupu vážená i-tou váhou je rovná sú�inu XiVi. 

Sú�et  
         N 
P = � XiVi 
         i=1 

je vnútornou hodnotou neurónu, nazývame ho potenciál neurónu. 

 Vstupy neurónu Xi vážené váhami Vi sa prevedú na skalárnu vnútornú hodnotu P - potenciál 
neurónu. Potenciál je vstupnou hodnotou tzv. aktiva�nej funkcie neurónu, ktorú budeme zna�i� S(P). 
Výstupná hodnota aktiva�nej funkcie je zárove� výstupom neurónu - v biologickom zmysle je to 
hodnota, ktorá sa prejaví na axóne neurónu. 
 V matematickom modeli neurónu sa uplat�uje ešte jedna hodnota - prah neurónu. Aktiva�ná 
funkcia S(P) sa vypo�íta len vtedy, ke� potenciál P prekro�í prahovú hodnotu. Ak je potenciál menší 
ako prahová hodnota neurónu, neurón ostáva pasívny - jeho výstup je rovný nule. 

 Prah neurónu sa niekedy zadáva pomocou váhového vektora v jeho prvku V0, ktorá musí ma� 
zápornú hodnotu. V takomto prípade musí by� vstup X0=1. Prahová hodnota rovná napr. nule sa 
potom prejaví nejakou zápornou hodnotou V0. Neurón sa potom aktivizuje, ak sú�et XiVi pre i=0,...,N 
je vä�ší ako nula. Hodnotu V0 nazývame bias neurónu [10,11,13]. 

 Vstupy neurónu sú teda vektory tvoriace euklidovský vektorový priestor, ktorý je funkciou 
daného neurónu rozdelený svojou nadrovinou na dva polpriestory. Ke�že neurón jednozna�ne ur�uje, 
do ktorého polpriestoru patrí vektor, realizuje tzv. dichotómiu priestoru. Ak sa neurón aktivuje - 
potenciál presiahne prahovú hodnotu, znamená to, že vstupný vektor patrí do jedného polpriestoru, ak 
neurón ostáva pasívnym, vstupný vektor patrí do druhého polpriestoru. 
 
Príklad 7.1 Výpo�et potenciálu v dvojvstupovom perceptróne 

Majme neurón s dvoma vstupmi X1 a X2. Nech je jeho prahová hodnota rovná nule. Potom platí: 

potenciál P = X2V2 + X1V1 - V0 

výstup neurónu = S(P) 

Neurón sa aktivuje, ke� P>0. Ke� je teda P=0, vstupné vektory Xi patria do priamky, ktorá rozde�uje 
rovinu na dve polroviny. Všimnime si podobnos� vzorca pre výpo�et potenciálu P so všeobecnou 
rovnicou priamky: 

X2V2 + X1V1 - V0 = P;   potenciál 
X2V2 + X1V1 - V0 = 0;   priamka v rovine X1,X2 
Ax + By + C = 0;   všeobecná rovnica priamky 

Sta�í, ke� za konštantu C zvolíme záporné �íslo - bias neurónu a dostaneme výpo�et priamky 
- hranice, ktorou daný neurón delí rovinu na dve polroviny. Tento príklad je možné zovšeobecni� na N-
vstupový neurón, ktorý rozdelí N-rozmerný priestor jeho nadrovinou na dva polpriestory. 

 Vyššie uvedený model neurónu sa niekedy tiež nazýva perceptrón. Na aproximácie funkcií je 
možné použi� podobný model, v ktorom sa však namiesto potenciálu vypo�ítava vzdialenos� 
vstupného vektora od "váhového" vektora. "Váhový" vektor sa zna�í C a formálne sa nazýva centrom - 
stredom daného neurónu. Tento druhý model neurónu sa nazýva jednotka RBF. Použitie neurónov 
typu RBF na aproximáciu funkcií nebudeme už viac rozobera� [10].  
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7.1.2 Deklarácia programového neurónu 
 Vytvorili sme si už predstavu biologického neurónu a jeho matematického modelu. Môžeme 
teda pristúpi� k vytvoreniu dátovej štruktúry a algoritmu, ktorý bude v po�íta�i simulova� prácu 
neurónu. 

Deklarácia 7.2 Dátová štruktúra pre algoritmus neurónu  

CONST InDim=10;      {po�et vstupov neurónu} 
 PrahN=0;      {prah neurónu} 
TYPE AFTyp=(      {typy aktiva�nej funkcie}  

sls,      {štandardná logistická sigmoida} 
exn,      {exponenciála} 
qdr,      {kvadratická} 
kub);     {kubická] 

 VekTp=ARRAY [0..InDim] OF REAL;  {vektor - vstupné hodnoty a váhy} 
 NeuTp=RECORD     {typ neurónu} 

inp: VekTp;   {vstupný vektor} 
vah: VekTp;   {váhový vektor} 
ptn: REAL;   {potenciál neurónu} 
out: REAL;   {výstup neurónu} 
aft: AFTyp;   {typ aktiva�nej funkcie} 

END; 
 Vo vyššie uvedenej deklarácii máme v jednej dátovej štruktúre záznamu združený vstupný 
vektor s jeho váhovým vektorom, vnútornú hodnotu neurónu – potenciál a výstupnú hodnotu neurónu. 
Ku každému neurónu prislúcha jeho aktiva�ná funkcia – jej typ je pre daný neurón uložený v 
premennej AFT. 

 Aby mohol takto deklarovaný neurón simulova� prácu biologického neurónu, je potrebné 
vytvori� ešte algoritmus, ktorý vypo�íta potenciál a realizuje aktiva�nú funkciu. 

7.3 Algoritmus neurónu 

VAR nvrn: NeuTp;    {datová štruktúra neurónu} 
    k   : INTEGER;   {pomocná premenná} 

FUNCTION Potencial(VAR n:NeuTp):REAL;  
VAR r: REAL;  
    i: INTEGER;  
BEGIN  
  r:=0;  
  FOR i:=1 to InDim do  
  r:=r+(n.inp[i]*n.vah[i]);  {suma XiVi} 
  Potencial:=r+n.vah[0]  {bias neurónu} 
END;  

PROCEDURE Aktivacna(VAR n:NeuTp):REAL;  
VAR r:REAL;  
BEGIN  
  r:=Potencial(n);   {výpo�et potenciálu} 
  n.ptn:=r;    {vytvorenie hodnoty potenciálu} 
  if r<=PrahN then r:=0  {neurón pasívny}  
  ELSE     {neurón aktívny} 
  CASE n.aft OF    {typy aktiva�ných funkcií} 
    sls: r:=fnsls(r);  
    exn: r:=fnexn(r);  
    qdr: r:=fnqdr(r);  
    kub: r:=fnkub(r)  
  END;  
  n.out:=r     {výstupná hodnota neurónu} 
END;  
 
BEGIN     {hlavny modul} 
  RANDOMIZE;    {inicializácia generátora náhodných �ísel} 
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  nvrn.aft:=sls;  {priradenie typu aktiva�nej funkcie pre daný 
neurón nvrn} 

  nvrn.inp[0]:=1;  
  nvrn.vah[0]:=-random;  {bias neurónu} 
  FOR k:=1 to InDim DO  
  BEGIN    {vytvorenie náhodných vstupných a váhových hodnôt} 
    nvrn.inp[k]:=random;  
    nvrn.vah[k]:=random  
  END;  
  aktivacna(nvrn);   {aktivita neurónu} 
  ...:=nvrn.out  {v tejto premennej je uložená výstupná hodnota neurónu} 
END. 

 Vo vyššie uvedenom algoritme je naprogramovaná jednoduchá simulácia práce biologického 
neurónu. V �alšej podkapitole si ešte objasníme, aké môžu by� použité typy aktiva�ných funkcií a ako 
tieto aktiva�né funkcie ovplyv�ujú prácu neurónu.  

7.1.3 Aktiva�né funkcie 

 Výpo�tom potenciálu a stanovením prahovej hodnoty neurónu sa vytvára dichotómia 
vektorového priestoru - daný euklidovský vektorový priestor sa rozdelí na dva polpriestory.  Aktiva�ná 
funkcia prevádza nadprahovú hodnotu potenciálu do svojho oboru hodnôt, ktorý môže by� zhora i 
zdola obmedzený. Môže vnies� do práce neurónu nelinearitu, ktorá sa môže na celkovom 
neurónovom systéme prejavi� zrýchlením, ale aj spomalením procesu u�enia neurónovej siete. Zvoli� 
vyhovujúce aktiva�né funkcie pre danú neurónovú sie� spravidla znamená vykona� viacero 
empirických testov a z nich vybra� optimálne riešenie. 
Pre aktiva�né funkcie neurónov však platia niektoré všeobecné pravidlá: 

1. Najjednoduchšou aktiva�nou funkciou je identita F(x)=x. 
2. Aktiva�né funkcie musia by� jednoduché! 
3. Aktiva�né funkcie s obmedzeným oborom hodnôt stabilizujú neurónový systém – znižujú 

nebezpe�ie prete�enia výstupných hodnôt neurónov. 
4. Dôležitou stabiliza�nou aktiva�nou funkciou je tzv. štandardná logistická sigmoida. 

 
 
 
Definícia 7.4 Štandardná logistická sigmoida 

Štandardná logistická sigmoida (SLS) je 
definovaná nasledovne: 

SLS(x) = 1 / ( 1 + e-x ) 

Táto funkcia je zdola ohrani�ená nulou a 
zhora jednotkou. 

Niektoré aktiva�né funkcie, napr. 
exponenciálna alebo kvadratická funkcia, 
môžu síce urýchli� proces u�enia 
neurónového systému ako celku, zárove� 
však ich použitie vedie k nestabilite, ktorú je 
nutné vyrovnáva� použitím aktiva�ných 
funkcií so silným stabiliza�ným ú�inkom.  

7.2 Neurónová sie� 
 
 Pokia� by živé organizmy obsahovali 
neuróny, ktoré by neboli navzájom poprepájané, 
ich zmysel by sa vytratil. Biologický neurón sa 
stáva informa�ným unikátom práve preto, že je 
poprepájaný s inými neurónmi do tzv. neurónovej 
siete. Axóny jedných neurónov sa pripájajú na 

štandardná logistická sigmoida
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dendrity iných. Takéto neurónové prepojenia nazývame synaptické prepojenia. Obrovské množstvo 
neurónov navzájom poprepájaných do neurónovej siete tvoria spolu centrálnu a periférnu nervovú 
sústavu [20]. 

 Uvažujme o dátovej štruktúre neurónu pod�a deklarácie 7.2. Majme pole takýchto neurónov. 
Každý neurón bude teda dostupný pomocou jeho indexu v danom poli. Vzniká prirodzená otázka: ako 
vytvori� príslušné synaptické prepojenia? 

 Synaptickým prepojením v zmysle dátovej štruktúry rozumieme, že sa zmena výstupnej 
hodnoty niektorých neurónov automaticky odovzdá vstupom iných neurónov. Najjednoduchším 
riešením je algoritmus, ktorý príslušnú výstupnú hodnotu skopíruje na vstupy iných neurónov. Takéto 
riešenie vyžaduje �alší strojový �as, ktorý sa využíva len na kopírovanie dát. Navyše sa kopírovaním 
vytvárajú redundancie dát - rovnaké hodnoty na viacerých pamä�ových miestach. Pri vä�šom rozsahu 
neurónovej siete je takéto riešenie �asovo i pamä�ovo príliš náro�né. 
 Majme teraz neurón z deklarácie 7.2, jeho vstupný vektor však nebude vektor reálnych 
premenných, ale vektor ukazovate�ov na reálne premenné. Synaptickým prepojením v takomto 
prípade rozumieme, že sa adresy vstupného vektora nastavia tak, aby ukazovali na výstupy iných 
neurónov. V tomto prípade spôsobí zmena výstupnej hodnoty daného neurónu automaticky zmeny na 
vstupoch všetkých neurónov, ktoré sú k nemu pripojené. Použitím dynamického synaptického 
prepojenia neurónov sa odbúrali redundancie dát a podobne nie je potrebný ani kopírovací algoritmus. 
Dynamická adresácia je preto pri vytváraní neurónovej siete doslova nutná. 

� Synaptickými prepojeniami je daná architektúra - topológia siete. 
� Jednotlivé stavy neurónov - ich potenciály a výstupné hodnoty tvoria stav siete. 
� Všetky váhy vstupov neurónov - synaptické váhy - tvoria tzv. konfiguráciu siete. 

Neurónovú sie� môžeme skúma� na základe troch kritérií: 
 1. Zmeny v topológii siete popisuje organiza�ná dynamika. 
 2. Zmeny stavu siete popisuje aktívna dynamika. 
 3. Zmeny v konfigurácii siete popisuje adaptívna dynamika.  

7.2.1 Organiza�ná dynamika siete 
 Na jednotlivé neuróny v neurónovej sieti je možné pozera� ako na vrcholy orientovaného grafu 
[8,15]. Orientovanými hranami potom rozumieme jednotlivé synaptické prepojenia. V tomto zmysle 
môžeme rozdeli� neurónové siete do dvoch dôležitých skupín: 

1. Siete, v ktorých existuje kružnica - cyklus, budeme nazýva� cyklické - rekurentné neurónové siete. 
2. Ak v sieti cyklus neexistuje, hovoríme o doprednej neurónovej sieti. 

Pozn. V syntetizéri pre nevidiacich bola použitá topológia doprednej neurónovej siete, preto sa v tejto publikácii 
viac o rekurentných sie�ach zmie�ova� nebudeme [10]. 

 Neuróny dopredných sietí sú rozdelené do tzv. vrstiev, ktoré sú usporiadané tak, že výstupy 
neurónov z nižšej vrstvy môžu by� prepojené len na vstupy neurónov z vyššej vrstvy. Neuróny v rámci 
jednej vrstvy ozna�me indexami. Rozšírme možnos� synaptických prepojení nasledovne: neuróny v 
rámci jednej vrstvy synapticky prepojíme tak, že výstupy neurónov s nižším indexom budú prepojené 
len so vstupmi neurónov s vyšším indexom. Doprednú neurónovú sie�, v ktorej je umožnené vyššie 
špecifikované prepájanie neurónov v rámci jednej vrstvy, budeme nazýva� doprednou neurónovou 
sie�ou s kaskádovou topológiou. 
 Neuróny, ktorých vstupy nie sú pripojené na výstupy iných neurónov, nazývame vstupnými 
neurónmi - receptormi siete. 
 Neuróny, ktorých výstupy nie sú pripojené na vstupy iných neurónov, nazývame výstupnými 
neurónmi siete. 
 V tejto publikácii budeme pracova� s doprednou neurónovou sie�ou, v s ktorej sú receptory len 
na najnižšej vrstve a výstupné neuróny len na najvyššej vrstve. Ostatné vrstvy budeme nazýva� 
vnútornými vrstvami siete. 
Ak je predpis vnútornej funkcie všetkých neurónov rovnaký, hovoríme, že je daná sie� homogénna. 
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Topológiu siete je možné zmeni� dvoma spôsobmi: 
� Prestavbou datovej štruktúry, ktorá 

reprezentuje model danej siete v pamäti 
po�íta�a. 

� Nulovaním niektorých synaptických váh, 
�o v kone�nom dôsledku simuluje 
prerušenie synaptického prepojenia dvoch 
neurónov.  

7.2.2 Aktívna dynamika siete 
 Biologické neuróny tvoriace nervový 
systém organizmu, pracujú s plnou paralelnou 
prevádzkou. Ich množstvo, paralelizmus a 
ve�ký po�et synaptických prepojení umož�uje 
spracúvanie obrovského množstva vstupných 
údajov, pri�om maximálny kmito�et elektrických 
impulzov na ich axónoch nemusí by� až tak 
ve�ký - je možné mera� ho v kHz. 

 Von Neumanovská architektúra po�íta�a neumož�uje vytvori� softwarový model neurónovej 
siete s plnou paralelnou prevádzkou jednotlivých neurónov. Mikroprocesor po�íta�a vyhodnocuje 
stavy jednotlivých neurónov postupne, �ím sa proces vyhodnocovania neurónovej siete ve�mi spomalí. 
Druhou výrazným obmedzením je rozsah pamäte, ktorý v sú�asnosti neumož�uje vytvori� tak 
rozsiahly model neurónovej siete, aby mohol simulova� napr. prácu �udského mozgu. Napriek týmto 
obmedzeniam je možné v pamäti po�íta�a vytvori� model neurónovej siete, ktorá dokáže ve�mi rýchlo 
vyhodnocova� niektoré operácie, pri�om je na danú úlohu vhodnejšia než klasický algoritmus. 

 Ak sa stavy jednotlivých neurónov vy�ís�ujú nezávisle na sebe, hovoríme o asynchrónnej sieti, 
ak je ich aktualizácia riadená centrálne, ide o synchrónnu neurónovú sie�. 
 V aktívnom režime siete sa na po�iatku nastavia hodnoty všetkých vstupných vektorov. 
Nastavenie vstupných vektorov budeme nazýva� vstupom siete. Všetky možné vstupy tvoria tzv. 
vstupný - stavový priestor siete. 
 Výstupné hodnoty výstupných neurónov tvoria tzv. výstup siete. Všetky možné výstupy danej 
siete tvoria výstupný priestor siete. 
 Neurónová sie� v aktívnom režime realizuje funkciu definovanú na vstupnom priestore. 
Znamená to, že ku každému vstupu siete vypo�íta práve jeden výstup. 
 Rovnica funkcie aktívneho režimu siete parametricky závisí na topológii a konfigurácii siete, 
ktoré sa v aktívnom režime nemenia. Je teda zrejmé, že sa neurónová sie� v aktívnom režime používa 
k požadovaným výpo�tom. 
 Požadovaná funkcia siete je pritom zadaná tzv. tréningovou množinou. Tréningová množina je 
množina usporiadaných dvojíc vektorov - vstup, požadovaný výstup. Neurónová sie� vypo�íta pre 
každý vstup aktuálny výstupný vektor. Vzdialenos� výstupného vektora od požadovaného výstupného 
vektora nazývame chybou siete pre daný vstup. Sú�et chýb pre všetky vstupy z tréningovej množiny 
nazývame chybou siete.  

7.2.3 Adaptívna dynamika siete 
 Majme neurónovú sie� N a k nej prislúchajúcu tréningovú množinu T. Majme �íslo R, ktoré 
budeme nazýva� maximálnou prípustnou chybou siete N vzh�adom k tréningovej množine T. Nech je 
�íslo A aktuálnou chybou siete N vzh�adom k tréningovej množine T. 
 Ak platí A<=R, hovoríme, že je sie� N adaptovaná - nau�ená. Ak je A>R, sie� N je potrebné 
adaptova� - dou�i� na tréningové vzory z množiny T. Adaptáciou – u�ením neurónovej siete 
rozumieme proces, v ktorom sa mení konfigurácia siete tak, aby sa dosiahla nerovnos� A<=R. 
 Pri procese adaptácie sa vychádza z po�iato�nej konfigurácie, ktorá môže by� stanovená 
napr. náhodne. Všetky konfigurácie danej siete tvoria tzv. váhový priestor siete. 
Adaptáciu sietí rozde�ujeme do dvoch dôležitých skupín: 

1. Tréningová množina dvojíc - vstup, požadovaný výstup – modeluje u�ite�a, preto sa 
adaptácia pomocou tréningovej množiny tiež nazýva u�enie s u�ite�om. 

2. Druhou možnos�ou adaptácie je samoorganizácia. V tomto prípade tréningová množina 
obsahuje len vstupy. Sie� v adaptívnom režime zhromaž�uje vstupné údaje do zhlukov a 
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odhaduje ich súborné vlastnosti. Samoorganiza�ná adaptácia presahuje rámec tejto 
publikácie, preto sa o nej viac zmie�ova� už nebudeme. 

 Neurónovými sie�ami bez vnútorných vrstiev nie je možné vy�ísli� vä�šinu požadovaných 
funkcií. V praxi sa preto využívajú siete s jednou alebo viacerými vnútornými vrstvami [10]. 
 Na adaptáciu viacvrstvových sietí sa používal ako prvý algoritmus spätného šírenia chyby - 
Back Propagation. Adaptácia pomocou tohto algoritmu bola však ve�mi pomalá a neviedla vždy k 
splneniu požadovanej nerovnosti A<=R. 
 Novším a ve�mi zaujímavým u�iacim algoritmom je princíp adaptácie, založený na náhodnom 
výbere - genetický algoritmus. O adaptácii pomocou genetického algoritmu bude uvedené viac v 8. 
kapitole.  

7.2.4 Znalosti siete 
 Adaptáciu neurónovej siete je možné rozdeli� na viacero krokov. Majme tréningové množiny 
T0, T1, ... Tn, pri�om platí, že Ti je podmnožinou Ti+1 pre i=0...(n-1). Adaptujme neurónovú sie� N na 
množinu T0, takže bude plati� A0<=R. Dostaneme tak výslednú konfiguráciu Z0. Opakujme tento 
postup pre �alšie tréningové množiny.  Tak dostaneme postupnos� konfigurácií Z0, Z1, ... Zn, ktoré 
vyjadrujú adaptovanos� - znalos� siete N vzh�adom na jednotlivé tréningové množiny T0, T1, ... , Tn. 
 Konfigurácia - znalos� siete Zi - je množina všetkých váhových vektorov neurónov siete N. Je 
možné ju uloži� na disk alebo z disku opä� na�íta� pre danú neurónovú sie�. Hovoríme o uložení alebo 
na�ítaní znalosti danej neurónovej siete. 
 
 
Príklad 7.5  Vznik pocitu ohrozenia v organizme 

 Predstavme si, že v mozgu zviera�a existuje dopredná neurónová sie�, ktorej 
receptory sú zrakové, chu�ové, �uchové, hmatové a sluchové bunky. Týchto buniek je ve�mi 
ve�a, preto je vstupná vrstva ve�mi široká. Predpokladajme, že každá �alšia vrstva bude ma� 
polovi�ný po�et neurónov predchádzajúcej vrstvy. Výstupný neurón bude len jeden a bude 
signalizova� pocit ohrozenia. Nula bude vyjadrova� bezpe�ie, zvyšujúca sa kladná hodnota 
bude pomocou nervu stimulova� ž�azu - hypofýzu, ktorá za�ne produkova� hormóny. V 
dôsledku toho za�nú iné ž�azy vylu�ova� zlú�eniny ako napr. adrenalín, �o vyvolá v 
biologickom organizme pocit ohrozenia. 
 Do váh synaptických prepojení takejto neurónovej siete sa zviera�u po�as života 
ukladali skúsenosti o vlastnom ohrození. Po mesiacoch života zviera za�ína správne reagova� 
na nebezpe�enstvo bez toho, aby si muselo nejakým spôsobom vyjadri�, �o je to ohrozenie. 

 Všimnime si, že keby zviera�u z príkladu 7.5 prestalo fungova� v spomínanej neurónovej sieti 
nieko�ko desiatok neurónov, celková funkcia vy�íslenia ohrozenia by sa zmenila len nepatrne! Keby 
toto zvieratko malo v mozgu mali�ký von Neumanovský po�íta�, jeho organizmus by sa stal ve�mi 
nestabilný. Ke� navyše danému zviera�u prestane správne pracova� pár neurónov, sie� je schopná 
adaptova� sa tak, aby pracovala správne aj pri novo vzniknutej topológii. 

7.3 Konštrukcia siete 
 V syntetizéri re�i je neurónová sie� použitá na klasifikáciu niektorých vetných �lenov. Na 
základe tejto klasifikácie potom dá alebo nedá sie� podnet na zmäk�enie. Vstupom siete je vo 
všeobecnosti vektor, ktorý môže charakterizova� napr. postupnos� znakov vo vete, v rámci ktorej je 
zachytený rozpoznávaný vetný �len aj s kontextom. Výstupom siete môže by� podnet na zmäk�enie : 
1 = zmäk�i, 0 = nezmäk�i. 
 Funkcia neurónovej siete je daná definíciou jednotlivých neurónov, topológiou a konfiguráciou 
siete. Aby bolo možné ur�i�, ktorá topológia siete je najvhodnejšia, je potrebné používate�ské 
rozhranie, ktoré umožní �ahko vytvori� viacero topológií a odskúša� ich v aktívnom i adaptívnom 
režime. Takýmto rozhraním môže by� opä� jazyk, pomocou ktorého sa daná sie� definuje. Kompilátor 
takéhoto jazyka najskôr vykoná syntaktickú kontrolu definície, vo fáze prekladu danú sie� vytvorí v 
pamäti po�íta�a vygenerovaním príslušnej dátovej štruktúry. 
 Vygenerovanú neurónovú sie� je potom možné v prekompilovanom binárnom tvare uloži� na 
disk alebo ju spätne na�íta� do pamäte. Operácia uloženia alebo na�ítania prekompilovanej siete už 
nevyžaduje �alšiu kompiláciu - sie� v binárnom tvare sa javí ako špeciálny dátový súbor.  
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7.3.1 Populácia znalostí a tréningový priestor 
 Genetický algoritmus, pomocou ktorého je možné adaptova� viacvrstvovú doprednú 
neurónovú sie�, vyžaduje viacero znalostí, ktoré potom spracúva a vytvára novú, kvalitatívne lepšiu 
znalos�. Množinu znalostí budeme nazýva� populáciou znalostí alebo populáciou genetických 
jedincov. 
 V štruktúre neurónovej siete musí by� tiež definovaný priestor, v ktorom bude uložená 
tréningová množina. Jazyk automatickej konštrukcie siete, ktorý je opísaný v �alšej podkapitole, musí 
ma� teda vyjadrovacie prostriedky na ur�enie ve�kosti populácie znalostí a tiež aj na ur�enie maxima 
pre tréningovú množinu.  

7.3.2 Jazyk siete a jeho kompilátor 
Jazyk na konštrukciu siete obsahuje dve skupiny  symbolov:  

1. K�ú�ové symboly  
2. Pomocné symboly  

Rozdelenie dôležitých symbolov a ich vysvetlenie je v nasledujúcej tabu�ke.  
 
Symboly jazyka na konštrukciu neurónovej siete 
 

I definícia vstupnej dimenzie siete 
O definícia výstupnej dimenzie siete 
P definícia ve�kosti populácie znalostí 

a) inicializa�né 

T definícia maximálnej ve�kosti tréningovej množiny 
S neurón so štandardnou logistickou sigmoidou 
E neurón s exponenciálou 
Q neurón s kvadratickou aktiva�nou funkciou 
K neurón s kubickou aktiva�nou funkciou 
L neurón s lineárnou aktiva�nou funkciou 
B neurón s absolútnou hodnotou potenciálu 
A neurón s arcus tangensom 

b) defini�né 

R neurón s kladným zvyškom po delení �íslom 100000 

K�ú�ové 
symboly 

c) ukon�ovacie !  ukon�enie definície siete  
 ukon�enie definície tréningovej množiny. 

a) riadiace   Pomocné 
symboly b) �íselné   

 

 �alšie symboly a ich vzájomné súvislosti sú ilustrované na definícii konkrétnej neurónovej 
siete. V zložených zátvorkách sú uvedené komentáre k definícii. 
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Definícia 7.6 Príklad definície 6-vrstvovej siete s 10 vstupmi 

I=10/1;  {vstupná dimenzia/index vrstvy receptorov} 
O=1/6;  {výstupná dimenzia/index výstupnej vrstvy} 
P=1000;  {popula�ný priestor - po�et znalostí} 
T=100;  [maximálny po�et tréningových vzorov} 

S10/2:11-40(1<1-10); {S10 - neuróny so štandardnou logistickou sigmoidou 
    s dimenziou 10  
/2 - patria do vrstvy s indexom 2  
:11-40 - ich indexy sú 11-40, ich po�et je teda 30 
1<1-10 - vstupy definovaných neurónov sa pripoja od 

prvého po desiaty na neuróny za�ínajúce 
indexom jedna, teda na neuróny 1,2,3,...10 - 
to sú vstupné neuróny - receptory, nachádzajú 
sa na prvej vrstve 

S30/3:41-60(11<1-30);  {neuróny 3. vrstvy s dimenziou 30, ich po�et je 20, 
ich vstupy sa pripoja na všetky neuróny z 2. vrstvy 

S20/4:61-70(41<1-20);  {neurónov v 4. vrstve je 10, majú dimenziu 20 a 
 pripájajú sa na všetky neuróny 3. vrstvy  

E10/5:71-75(61<1-10);  {v 5. vrstve je 5 neurónov s exponenciálou - 
prvok nestability - preto je ich len pä�. 
Urých�ujú celkový proces adaptácie, majú dimenziu 
10 a pripájajú sa na všetky neuróny štvrtej vrstvy} 

R65/6:76(11<1-65);  {výstupný neurón má dimenziu 65, jeho vstupy sa 
 pripájajú na všetky predchádzajúce neuróny okrem 
 receptorov} 

!     {koniec definície neurónovej siete} 
 
{Tréningová množina - obsahuje 4 tréningové vzory opísané takto:}  
{vstupný vektor > výstupný vektor = �íslo tréningového vzoru} 
 1.0, 2.0,  3.0, 4.0, 5.0,  6.0,  7.0, 8.0, 9.0,10.0 > 8.0 = 1;  
 8.0,16.0, 32.0,45.0,80.0,100.0,120.0,15.0,20.0,25.0 > 8.0 = 2;  

30.0,20.0,100.0,99.0,80.0, 75.0, 70.0,60.0,20.0,10.0 > 1.0 = 3;  

10.0, 9.0,  8.0, 7.0, 6.0,  5.0,  4.0, 3.0, 2.0, 1.0 > 1.0 = 4;  

!     {koniec definície tréningovej množiny} 
 
Výrazy v zátvorkách (O<I1-I2) je možné oddeli� �iarkami napr. (O1<I1-I2,O2<I3-I4,...). 

 Kompilátor jazyka na automatickú konštrukciu siete vykoná syntaktickú kontrolu, kontrolu 
prete�enia hraníc a kontrolu synaptických prepojení tak, aby bol zachovaný predpoklad, že 
vygenerovaná sie� bude doprednou sie�ou s kaskádovou topológiou. 
 Keby používate� vytvoril synaptický cyklus, kompilátor ho nájde a upozorní na túto 
nekorektnos�, podobne nájde nepripojené vstupy alebo výstupy. To používate�ovi umožní vytvori� 
definíciu, ktorá po prekompilovaní zaru�ene vytvorí funk�nú neurónovú sie�. 
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8 Genetický algoritmus 
 

Ateizmus je hlboká viera 
v boha, ktorý sa volá „Niet ho“. 

 
Úvodom tejto kapitoly vykonáme malý pokus na svojom vlastnom premýš�aní: 

� Nech sa �itate� pokúsi zarecitova� jednu slohu básne, ktorú sa v minulosti nau�il recitova� 
naspamä�. Nech odmeria �as, ako dlho mu to trvalo. 

� Nech potom �itate� nájde slohu z inej básne, ktorú nepozná a nech sa ju nau�í recitova� 
naspamä�. Nech odmeria �as, ako dlho mu toto u�enie trvalo. 

 Je úplne zrejmé, že u�enie zaberie viac �asu než spomínanie a rozprávanie. Proces 
adaptácie – u�enia neurónových sietí je nepomerne zložitejší, než proces výpo�tu v aktívnom režime 
siete. V rámci adaptácie sa strieda nastavovanie váhových vektorov – zmena konfigurácie s výpo�tom 
v aktívnom režime, pomocou ktorého sa stanovuje ve�kos� chyby siete. 
 Podobne si aj �lovek pri u�ení opakuje nau�ený text, aby si overil, �i si ho už naozaj pamätá 
správne.  

Proces adaptácie neurónových sietí môže trva� aj nieko�ko hodín, dokonca až dní. V �alšom 
texte tejto kapitoly je opísaná práca konkrétneho u�iaceho procesu, ktorý sa nazýva genetický 
algoritmus - �alej GA [10,12].  

8.1 Tri genetické princípy 
 Majme neurónovú sie� N, tréningovú množinu T a populáciu znalostí Zi pre i=1...P. Majme 
stanovenú maximálnu prípustnú chybu siete N vzh�adom na tréningovú množinu T rovnú R. Ozna�me 
Ai pre i =1,..., P aktuálne chyby siete N vzh�adom na jej znalosti Zi a tréningovú množinu T. 
 Predpokladajme, že sie� N nie je na tréningovej množine T adaptovaná. Znamená to, že 
neexistuje také i =1,..., P, pre ktoré by platila nerovnos� Ai<=R. 

 Genetický algoritmus spracúva znalosti Zi, pri�om vytvára novú populáciu znalostí Wj pre 
j=1,..., P. V novej populácii znalostí existuje také k =1,..., P, že aktuálna chyba siete N vzh�adom na 
znalos� Wk a množinu T je menšia ako ktoráko�vek chyba Ai pre i=1,..., P. Po vytvorení novej 
populácie W sa za Z položí W a proces sa opakuje, až kým sa nenájde také m=1,..., P a znalos� Zm, 
že Am<=R. 

Genetický algoritmus sa teda snaží vyprodukova� takú 
konfiguráciu - znalos� siete, aby daná sie� v aktívnom 
režime vykazovala chybu menšiu alebo rovnú 
maximálnej povolenej chybe pre danú sie�. Pri 
vytváraní novej znalosti pracuje genetický algoritmus so 
starou populáciou znalostí, pri�om používa tri dôležité 
genetické princípy: 

� prirodzený výber, 
� kríženie, 
� mutácia. 

 Majme po�iato�nú populáciu Q0 znalostí siete 
N vygenerovanú ako postupnos� náhodných �ísel. 
Genetický algoritmus potom pri svojom behu vytvorí 
postupnos� populácií Q1,Q2,...Qn tak, že v populácii Qn 
bude existova� požadovaná znalos� Zi tak, že bude 
plati� Ai<=R. Znalosti z populácií Qj pre j<n sú 
množinami do�asných riešení, z ktorých sa v 
genetickom algoritme produkujú �alšie znalostné 
riešenia. 
Populácia znalostí sa v literatúre �asto nazýva 
populáciou genetických jedincov [10,12].  

po�iato�ná 
populácia 

 

mutácia 

kríženie 

prirodzený výber 

výpo�et 
chyby A 

A<R ? 

�alšia populácia 
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8.1.1 Prirodzený výber 
 Po�as behu genetického algoritmu dochádza k opakovanému výberu dvoch znalostí zo starej 
populácie. Vyhodnotenie, ktorá znalos� sa má vybra�, vykoná tzv. operátor selekcie – selektor. 
Selektor napodob�uje prirodzené dianie v prírode, jeho funkcia musí by� jednoduchá a rýchla.  
Dva biologické jedince sa v prírode vyberú – vytvoria pár dvoch pohlaví na základe dvoch princípov: 
 a) náhodné stretnutie, 
 b) výber rovnocenných. 

Prirodzený výber v prírode je možné matematicky modelova� pomocou tzv. váženého 
náhodného výberu. Selektor nevyberie znalos� úplne náhodne - uprednost�uje tie znalosti, ktoré 
vykazujú v aktívnom režime siete menšiu chybu. Pri takomto kritériu selekcie sa prejavuje tendencia  
vybra� najskôr lepšie znalosti. Váha takejto selekcie vyjadruje mieru prihliadania na kvalitu vyberaných 
znalostí. Váha selektora genetického algoritmu je jednou z konštánt, ktoré ovplyv�ujú rýchlos� 
adaptácie.  

8.1.2 Kríženie 
 Krížením dvoch znalostí rozumieme operáciu, v rámci ktorej sa niektoré �asti jednej znalosti 
nahradia �as�ami druhej znalosti. V genetickom algoritme túto funkciu zabezpe�uje tzv. operátor 
kríženia. Znalos� - konfigurácia siete je postupnos� vektorov. Každý vektor je postupnos�ou skalárov. 
 Majme teda znalos� U, ktorá je postupnos�ou skalárnych veli�ín U0,U1,...Un-1 a znalos� V, 
ktorá je postupnos�ou skalárnych veli�ín V0,V1,...Vn-1. Nech k je celé �íslo také, že platí 0<k<n. Nech 
sú Bj celé �ísla také, že platí: 

 0<B1<B2< ... <Bk < n  

�ísla Bj pre j =1,..., k sa nazývajú bodmi kríženia znalostí U a V. 

Ak platí k=1, hovoríme o jednobodovom krížení, ak je k>1, ide o viacbodové kríženie. 
Operátor kríženia vygeneruje body kríženia náhodne tak, aby sp	�ali vyššie uvedené podmienky. 

 Pri k-bodovom krížení sa rozdelia znalosti U a V na k+1 intervalov. Operáciou k-bodového 
kríženia sa rozumie zámena intervalov s nepárnym indexom v znalostiach U a V. 
 Kvôli jednoduchosti sa naj�astejšie používa jednobodové kríženie. V genetickom algoritme 
vyberie selektor dve znalosti zo starej populácie znalostí – otca a matku. Operátor kríženia z nich 
vytvorí dve nové znalosti – syna a dcéru, ktoré sa vložia do novej populácie znalostí.  

8.1.3 Mutácia 
 Rodi�ia na svojom die�ati niekedy nájdu vlastnos�, ktorú nemôžu nájs� ani na sebe ani na 
svojich rodi�och alebo starých rodi�och. Ak je táto vlastnos� navyše zlá, stáva sa �as od �asu  
zdrojom manželských nedorozumení: "To má po tebe!" 
 Pri odovzdávaní genetickej informácie dochádza k poruchám, ktoré sa nazývajú mutácie. 
Mutácia vnáša do genetickej informácie nový prvok, ktorý sa nevyskytoval v génoch žiadneho z 
rodi�ov. Pretože mutácia vnáša do genetickej informácie náhodnú - chaotickú hodnotu, nesmie k nej 
dochádza� príliš �asto, lebo by pôsobila deštruktívne. 
 Operátor mutácie v genetickom algoritme vnáša istú mieru chaosu do populácie znalostí: 
Náhodne sa vyberie znalos�, v nej sa náhodne vyberie pozícia skalárnej veli�iny, ktorá sa potom 
prepíše náhodne vybranou hodnotou. Aby mohlo dochádza� k evolúcii znalostí, musí sa operátor 
kríženia vykonáva� rádovo viackrát ako operátor mutácie. 
 Ponúka sa otázka, �i je operátor mutácie potrebný? 
 Pretože mutácia vnáša do vývoja znalostí nový prvok, rieši tým uviaznutie v lokálnych 
extrémoch. Bez mutácie by mohol genetický algoritmus skon�i� v nekone�nom cykle, v rámci ktorého 
by už nebolo možné dosiahnu� požadované kritérium minimalizácie. Použitím operátora mutácie sa 
zabezpe�í, že algoritmus skon�í minimalizáciu s požadovaným kritériom na chybu siete.  

8.1.4 Schéma algoritmu 
 Pri vytváraní novej populácie znalostí môže nasta� jav, že všetky znalosti novej populácie sú 
kvalitatívne horšie, ako znalosti starej populácie. Tento jav sa môže v cykle opakova� nieko�kokrát. 
Takýto vývoj znalostí nazývame lokálnou divergenciou chyby siete. 
 Lokálne divergencie chyby môžu výrazne spomali� adaptáciu siete – evolúciu znalostí, v 
krajnom prípade k adaptácii vôbec nedôjde. Aby nedochádzalo po�as behu genetického algoritmu k 
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lokálnym divergenciám chýb, isté percento najlepších znalostí sa vždy do novej populácie iba 
skopíruje. 
 Aby sme si mohli schematicky ukáza�, ako funguje genetický algoritmus, je potrebné vysvetli� 
si ešte prácu tzv. ú�elovej funkcie. Pomocou ú�elovej funkcie sa vypo�íta chyba siete vzh�adom na 
danú znalos�. Neurónovej sieti sa priradia váhové vektory danej znalosti a potom sa vypo�íta v 
aktívnom režime chyba siete vzh�adom na danú tréningovú množinu. 
 
Algoritmus 8.1 Schéma genetického algoritmu 

VAR  stará,nová: Populácia N Znalostí;  
otec,matka,syn,dcéra: Znalosti;  
i    : integer;  
p,min: REAL;  

BEGIN inicializácia  
  FOR i:=1 TO N DO  
  BEGIN otec:=RANDOM(znalos�);  
    p:=ú�elová(otec);  
    daj(otec,p) do novej  
  END;  
  min:=maximum;  
  REPEAT      {proces minimalizácie} 
    vymej starú za novú;  
    REPEAT      {vytváranie novej populácie}  
      vyber otca zo starej;  
      vyber matku zo starej;  
      skríž otca a matku do syna a dcéry;  

mutuj syna;  
mutuj dcéru;  
p:=ú�elová(syn);  
daj(syn,p) do novej;  
IF p<min THEN min:=p;  
p:=ú�elová(dcéra);  
daj(dcéra,p) do novej;  
IF p<min THEN min:=p  

    UNTIL stará=prázdna;  
  UNTIL min<koncové kritérium  
END. 
 
Definícia genetického algoritmu obsahuje pä� dôležitých zložiek: 

a) dátovú reprezentáciu potenciálnych riešení - znalostí, teda zakódovanie re�azcov váh - 
genetických re�azcov, 

b) spôsob vytvárania po�iato�nej populácie, 
c) definíciu ú�elovej funkcie, 
d) definíciu genetických operátorov - selekcie, kríženia a mutácie, 
e) Stanovenie niektorých parametrov ako napr. ve�kos� populácie, váhy pravdepodobnostného 

výberu, po�et kopírovaných znalostí, po�etnos� vykonávania mutácie. 

Genetický algoritmus (�alej GA) sa líši od klasických optimaliza�ných metód v štyroch bodoch: 

1. GA pracuje so zakódovaným re�azcom váhových hodnôt, nie so samotnými váhami. 
2. GA vychádza z celej populácie po�iato�ných bodov, nie z jedného bodu. 
3. GA využíva len informácie poskytované ú�elovou funkciou, nevyžaduje výpo�et �alších 

dopl�ujúcich informácií ako napr. derivácie a pod. 
4. GA používa pravdepodobnostný mechanizmus vyh�adávania. 

 Aby GA konvergoval k riešeniu optimálne vzh�adom na pamä�ové možnosti po�íta�a a danú 
topológiu siete, je potrebné nastavi� mu sedem riadiacich hodnôt, ktoré budeme nazýva� riadiacim 
vektorom GA: 
 1. Ve�kos� jednej populácie 
 2. Váhu náhodného výberu najlepších znalostí 
 3. Percento kopírovaných najlepších znalostí 
 4. Po�et bodov kríženia 
 5. Pomer po�etností kríženia a mutácie 



 66 

 6. Interval generátora reálnych náhodných hodnôt 
 7. Hranica maximálnej prípustnej chyby siete – stanovenie koncového kritéria 

 Program s GA by mal obsahova� softwarové prostriedky pre priebežnú modifikáciu riadiaceho 
vektoru GA používate�om. Optimálny riadiaci vektor danej neurónovej siete je dobré uloži� spolu s 
dátovou štruktúrou tejto siete, pretože s �ou úzko súvisí.  

8.2 Rozšírený genetický algoritmus 
 Dosia� sme opisovali funkciu štandardného GA, v ktorom sa nová populácia znalostí generuje 
využitím troch genetických princípov – náhodného výberu, kríženia a mutácie. V �alšom texte 
opíšeme technológiu zrýchlenia GA, nazývanú genetický algoritmus so š�achtením (�alej GAS). 

GAS vnáša do štandardného GA tri nové prvky: 
 1. pracuje nad jedinou populáciou znalostí, 
 2. najhoršie znalosti eliminuje, 
 3. obsahuje štvrtý operátor – š�achtenie. 

8.2.1 Populácia starých, mladých a výnimo�ných 
 Biologické organizmy špecifikovaného druhu v prírode existujú v rámci jednej populácie. V 
tejto populácii môžeme nájs� starších i mladších jedincov, zdravých i chorých... Medzi kvalitatívnou 
rozmanitos�ou jedincov prebieha prirodzená selekcia a kríženie. 

 Majme GAS s jedinou populáciou znalostí. Každej znalosti priradíme kladnú celo�íselnú 
hodnotu - vek danej znalosti. Hodnota 0 = najmladší, maximum = najstarší, zvä�šenie premennej veku 
o jedna budeme nazýva� zostarnutím o jeden rok. Po�as behu algoritmu prebieha proces starnutia 
znalostí takto: 

a) Pri krížení bežného otca a matky títo rodi�ia zostarnú o jeden rok. 
b) Pri krížení elitného otca a matky títo rodi�ia X-krát nezostarnú - X je riadiaca hodnota 

operátora š�achtenia (vi� 8.2.3). 
c) Pri každom krížení sa priradí synovi a dcére najmladší vek. 

Vek danej znalosti je zárove� jednou z váh pri váženej selekcii najlepších. Inými slovami aj tá 
najkvalitnejšia znalos�, ke� zostarne, za�ína by� zlou, na základe �oho sa stáva relevantným 
kandidátom na elimináciu (vi� 8.2.2). 
 Z vyššie uvedeného vyplýva, že keby proces starnutia prebiehal príliš rýchlo, v populácii by sa 
strácali kvalitné znalosti. Ak je ale proces starnutia dostato�ne pomalý, likviduje v populácii znalosti s 
vysokou mierou morálnej zastaranosti.  

8.2.2 Výber dvojíc a kríženie s elimináciou 
 Pri štandardnom GA selektor vyberie vo váženom náhodnom zmysle najlepšiu znalos�. 
Dvojnásobným použitím selekcie sa vyberú rodi�ia na kríženie. 
 V GAS sa tiež selektor použije dvakrát. Každé použitie selektora však vyberie dvojicu – vo 
váženom náhodnom zmysle jednu najlepšiu a jednu najhoršiu znalos�. Dve najlepšie sa stanú rodi�mi 
a dve najhoršie sa eliminujú - prepíšu sa de�mi daných rodi�ov. 
Pri jednom priechode populáciou selektor dvojíc v GAS rozdelí populáciu na dve polovice: 
 - najmladšia generácia detí, 
 - starší i mladší rodi�ia. 

V �alšom kroku GAS prechádza opä� celou populáciou. Javu konvergencie procesu GAS 
rozumieme, ke� selektor vyberie ako rodi�a aspo� jedno die�a s vekom rovným nule. Tým, že selektor 
GAS rozde�uje populáciu na generáciu detí a generáciu starších rodi�ov, automaticky potlá�a lokálne 
divergencie, �ím sa celkový proces adaptácie urýchli. 

 Ke� pozorujeme zvieratá žijúce vo vo�nej prírode, niekedy nás možno zarazí, aké sú zdravé, 
silné... Jeden zo surových, bezcitných prírodných mechanizmov, ktorý zabezpe�uje silu a zdravie 
zvierat, je prirodzená schopnos� dravcov ulovi� najslabšie, choré alebo staré jedince. V GAS túto 
funkciu modeluje selektor dvojíc a kríženie s elimináciou.  
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8.2.3 Š�achtenie znalostí 
 Do prirodzeného vývoja populácie je možné zasahova� istou formou uvedomelého prístupu - 
š�achtením. Je prirodzené predpoklada�, že najlepšie znalosti v sebe obsahujú najkvalitnejší genetický 
materiál. Stanovme teraz dve �ísla: 
 SX - šírka š�achtenia 
 HX - h	bka š�achtenia 
�íslo SX ur�uje po�et najlepších znalostí, ktoré budú podlieha� š�achteniu. �íslo HX ur�uje, ko�kokrát 
sa bude daná znalos� š�achti�. 
 Pri operácii kríženia v GAS rodi�ia vždy zostarnú o jeden rok. Starnutie sa však netýka 
elitných znalostí - teda znalostí ur�ených na š�achtenie. Po krížení sa navyše tieto znalosti neozna�ia 
ako použité v zmysle priechodu algoritmu populáciou. Inými slovami sa elitné znalosti poskytujú 
operátoru kríženia viackrát, �ím sa kvalitatívne vylepšuje genetický materiál novej generácie znalostí. 
 Aby priniesol operátor š�achtenia požadované zrýchlenie adaptácie, je potrebné správne 
nastavi� hodnoty SX a HX, ktoré by mali by� ve�mi malé - približne do piatich percent ve�kosti 
populácie.  

8.2.4 Rozšírený riadiaci vektor 
 Rozšírením GA na GAS sa automaticky zvýšila dimenzia riadiaceho vektora. Kvôli porovnaniu 
si uvedieme položky obidvoch týchto riadiacich vektorov: 

Riadiaci vektor GA 

1. Ve�kos� jednej populácie 
2. Váha náhodného výberu najlepších znalostí 
3. Percento kopírovaných najlepších znalostí 
4. Po�et bodov kríženia 
5. Pomer po�etností kríženia a mutácie 
6. Interval generátora reálnych náhodných hodnôt 
7. Maximálna prípustná chyba siete R 

 
Riadiaci vektor GAS 

1. Ve�kos� populácie 
2. Váha náhodného výberu najlepších a najhorších 
3. Rýchlos� procesu starnutia 
4. Po�et bodov kríženia 
5. Pomer po�etností kríženia a mutácie 
6. Interval generátora reálnych náhodných hodnôt 
7. Maximálna prípustná chyba siete R 
8. Šírka operácie š�achtenia SX 
9. H	bka operácie š�achtenia HX 

 
Vyššie uvedené riadiace vektory sa principiálne líšia v tretej, ôsmej a deviatej zložke. 
Na záver tejto podkapitoly uvedieme schematický algoritmus GAS. 

Algoritmus 8.2 Schéma rozšíreného genetického algoritmu so š�achtením 

VAR otec,matka,syn,dcéra:Znalosti;  
    i  : INTEGER;  
    min: REAL;  
BEGIN       {inicializácia}  
  FOR i:=1 TO N DO  
  BEGIN  
    otec.gén:=RANDOM(znalos�);  
    otec.chyba:=ú�elová(otec.gén);  
    otec.vek:=najmladší;  
    vlož otca do populácie  
  END;  
  min:=maximum;  
  REPEAT       {proces minimalizácie} 
    REPEAT   `    {priechod populáciou} 
      vyber najlepšieho otca a najhoršieho syna;  
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vyber najlepšiu matku a najhoršiu dcéru;  
skríž otca a matku do syna a dcéry; {eliminácia} 
mutuj syna;  
mutuj dcéru;  
syn.vek:=najmladší;  
dcéra.vek:=najmladšia;  
š�achti otca;     {realizuje aj starnutie} 
š�achti matku;     {realizuje aj starnutie} 
syn.chyba:=ú�elová(syn.gén);  
IF syn.chyba < min THEN min:=syn.chyba; 
dcéra.chyba:=ú�elová(dcéra.gén);  
IF dcéra.chyba < min THEN min:=dcéra.chyba  

    UNTIL priechod populáciou ukon�ený  
  UNTIL min<koncové kritérium  
END. 
 
 Algoritmus GAS pri rovnakej požiadavke na pamä� a rovnakej topológii neurónovej siete 
pracuje oproti štandardnému GA približne dvakrát rýchlejšie. Rýchlos� adaptácie je daná riadiacim 
vektorom. V �alšej podkapitole sú rámcovo odhadnuté ôsma a deviata dimenzia tohto vektora, ktoré 
nastavujú zrýchlenie adaptácie pomocou operátora š�achtenia.  

8.3 Odhady hraníc pre operátor š�achtenia 
 Pri GAS je potrebné uvedomi� si, �o pre dané znalosti š�achtenie znamená. Výsledkom 
operácie š�achtenia v rámci jedného priechodu algoritmu populáciou je vyradenie alebo znovu 
zaradenie do procesu kríženia. Množina znalostí znovu poskytovaných na kríženie musí by� menšia 
ako pä� percent celej populácie. 

 Nech je ve�kos� populácie P a nech je P delite�né štyrmi. Majme �ísla SX - šírku š�achtenia a 
HX - h	bku š�achtenia rovné nule. Nech je ve�kos� skupiny rodi�ov po priechode algoritmu populáciou 
M a ve�kos� skupiny krížencov K: 

M=K, P=M+K 

Majme teraz SX>0 a HX=1 tak, aby platilo: SX<M/10 

Po priechode algoritmu populáciou sa potom znalosti rozdelia na SX rodi�ov, ktorí boli 
š�achtení, D rodi�ov, ktorí š�achtení neboli a Y nových krížencov, pri�om bude plati�: 

D<M D+SX<M Y>K 

Takto dostávame vä�šiu množinu nových krížencov, v ktorej bude navyše zvýšená 
pravdepodobnos� výskytu najlepšej znalosti, lebo táto množina bola rozšírená o deti š�achtených 
rodi�ov. Aby š�achtenie sp	�alo svoj význam a zrých�ovalo GAS, musí plati� nasledovná nerovnos�: 

SX.HX<=P/20 

Pre danú ve�kos� populácie a danú topológiu siete je možné empiricky skúma�, �i je vhodnejšie 
uplatni� vä�šiu šírku š�achtenia s menšou h	bkou alebo naopak vä�šiu h	bku s menšou šírkou. Po�et 
opakovaní kríženia znalostí by však nemal presiahnu� 5% celej populácie.  

8.4 Dátová reprezentácia znalostí 
 Znalos�ou neurónovej siete rozumieme postupnos� jej váhových vektorov, teda v kone�nom 
dôsledku postupnos� reálnych skalárnych veli�ín. Znalos� je preto možné uloži� z h�adiska typu dát do 
súboru reálnych �ísel. Znalos� je úzko spätá s topológiou konkrétnej neurónovej siete, preto nie je 
možné použi� znalos� jednej siete na prácu siete s inou topológiou alebo inými aktiva�nými funkciami 
jednotlivých neurónov. Jedna znalos� vyjadruje práve jednu adaptovanú konfiguráciu siete, môže ma� 
ve�kos� od nieko�kých kB až po nieko�ko MB. Rozsah znalosti je daný opä� topológiou siete. 
 Ak je potrebné uchova� stav procesu adaptácie siete s cie�om pokra�ovania v adaptácii 
neskôr, GA a GAS vyžadujú uchovanie celej populácie znalostí. Rozsah populácie znalostí býva od 
nieko�kých MB až po nieko�ko desiatok MB. 
 V rámci jednej znalosti sú všetky poznatky siete distribuované do celej znalosti. V znalosti nie 
je možné vyh�ada� miesta, kde by boli uložené konkrétne informácie ako napr. �ísla, slová, súvislosti... 
Každá informácia je distribuovaná do celej znalosti, �o znižuje zranite�nos� neurónového systému ako 
celku. 
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9 Transkripcia textu na re� 
 

Po�úvanie je prirodzená vlastnos� 
�loveka, ktorý je schopný cíti� 
s druhým. 

 
 V podkapitole 3.1 bola uvedená celková dekompozícia algoritmu syntézy �udského hlasu. Ke� 
nebudeme bra� do úvahy softwarové prostriedky na prípravu hlasovej databázy a samotnú prípravu 
hlasových vzoriek, zárove� vynecháme algoritmy výberu prioritných informácií, zostane nám z tejto 
dekompozície len samotný proces rozprávania: 

9.1 Syntéza re�i v �ase  

1. Prepisy výslovnosti slovenského jazyka  
    Lingvistické transkripcie  

a) Prepis viacerých znakov, vyjadrujúcich jeden zvuk, do jedného znaku  
b) Spodobovanie spoluhlások  
c) Zmäk�ovanie D,T,N,L  
d) �ítanie cudzích výrazov  
e) Prepisy výslovnosti �ísloviek  

2. Prepisy jazyka do postupnosti fragmentov re�i  
    Transkripcie textu na re�  

a) Prepisy slovenského jazyka do interného jazyka, ktorý korešponduje s fragmentmi re�i 
b) Prepisy interného jazyka do fragmentov re�i – práca s bázou hlasových dát  

3. Vytváranie prozódií  
    Fonetické transkripcie  

a) Spoma�ovanie alebo zrých�ovanie re�i  
b) Dôraz - intenzita re�i  
c) Intonácia - výška re�i 

 Informa�né technológie pre riešenie lingvistických transkripcií boli opísané v predchádzajúcich 
kapitolách. Opis technológií, pomocou ktorých sú riešené fonetické transkripcie, bude uzatvorený v 
desiatej kapitole. V tejto kapitole bude vysvetlené, ako sa z textu po lingvistickej transkripcii produkuje 
zvuková krivka �udského hlasu reprezentovaná vzorkami pulznej kódovej modulácie.  

9.1 Dekompozícia textu 
 Skôr ako za�neme uvažova� nad fonetickým rozdelením textu do troch skupín, je potrebné 
uvedomi� si funkciu modulu hláskovania textu. Hláskovanie je pre nevidiaceho používate�a po�íta�a 
ve�mi dôležité, lebo odovzdáva gramatiku zápisu - chyby, preklepy, zápis cudzích výrazov a i. 

Príklad 9.2 Etapy transkripcie 

Chlieb, nazývaný Queen, sa v pekárni upiekol krásne, do hneda.  
 
 1. Lingvistická transkripcia: 

Hliep, nazívaní kvín, sa v pekárji upiekol krásje, do hjeda.  

 2.a Transkripcia do jazyka NSIL vzoriek, vi� kap. 9.3: 
 JAZYK VZORIEK - NSIL (Nonhomogeneous Syntetizer Internal Language)  

 2.b Transkripcia do zvukovej krivky hlasu: vzorky pulznej kódovej modulácie  

 3. Fonetická transkripcia:  výstupná krivka hlasu 

Vidíme, že dvojznak "ch" sa prepísal na jednoznakový zápis "H", slovo "queen" sa prepísalo 
na fonetický tvar "kvín", spoluhláska "B" sa spodobila na "p" a "n" sa zmäk�ilo na "�". Po 
lingvistickej transkripcii sa vykonali dve fázy transkripcie textu na re� a proces sa uzavrel 
fonetickou transkripciou, ktorá vytvorila príslušné prozódiá. 
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9.1.1 Hláskovanie 
 Ke� sa syntetizér prepne do režimu hláskovania, nevykonajú sa transkripcie 1 a 3 uvedené v 
príklade 9.2. Slovo "chlieb" sa pre�íta po hláskach bez spodobenia ako "c, h, l, i, e, b". Podobne 
"queen" ako "q, u, e, e, n" a slovo "hneda" sa hláskuje bez zmäk�enia "h, n, e, d, a". Zvuk samohlások 
"i" a "y" sa musí diferencova� na popis "mäkké i" a "ypsilon". 
 V režime hláskovania sa v príklade 9.2 nahradia transkripcie 1 a 2/a novou transkripciou z 
textu do identifikátorov jazyka NSIL, ktoré reprezentujú zvuky jednotlivých hlások. Transkripcie 2/b a 3 
sa nahradia novou transkripciou z NSIL do postupnosti zvukov jednotlivých hlások, ktoré sú 
reprezentované vzorkami pulznej kódovej modulácie. Tieto zvuky sú bu� priamo fonémy hlások alebo 
sú na�ítanými opismi hlások ako napr. "ypsilon". Ke�že ide o hláskovanie, vytváranie prozódií sa už 
nevykoná. 
 Zvuky, foneticky vyjadrujúce danú hlásku, musia by� volené tak, aby �o najjednoduchšie, ale 
zárove� �o najvýstižnejšie a najjednozna�nejšie vyjadrili, o akú hlásku ide. Pre nevidiaceho 
používate�a je totiž proces hláskovania zd	havým procesom odovzdávania gramatiky zápisu textu. 
Vidiaci �lovek túto gramatiku vidí automaticky - pri �ítaní sa nezdržiava hláskovaním. 

Iným problémom pri hláskovaní je rozvíjajúci prepis niektorých znakov alebo re�azcov znakov: 

Príklad 9.3 Transkripcia hláskovania 

 �ítaný text: procedure nova(i:integer);  

 Kombinovaná transkripcia hláskovania: 
 p, r, o, c, e, d, u, r, e, medzera, n, o, v, a, �avá zátvorka, i, dvojbodka, i, n, t, e, g, e, r, pravá 
 zátvorka, bodko�iarka 

 Z príkladu 9.3 je zrejmé, že mnohé znaky je treba vyjadri� opisom. Nahrávky opisov týchto 
znakov by v databáze fragmentov re�i zaberali zbyto�ne ve�a miesta a navyše by boli neskôr �ažko 
modifikovate�né. Lepším prístupom je, ke� sa pre daný syntetizér definuje lexikón popisov jednotlivých 
znakov, ktorý môže by� sú�as�ou lexikónu z 6. kapitoly. Modul hláskovania rozdelí text na bežné 
znaky a na znaky, vyjadrované opisom. Bežné znaky sa vyjadria opisným zvukom daného znaku, 
znaky vyjadrite�né len opisom sa vo svojom opisnom tvare odovzdajú procesu syntézy - budú teda 
pre�ítané opisne, syntetickou re�ou. Pri hláskovaní sa teda  strieda bežná forma syntézy s osobitným 
vyjadrovaním bežných hlások. 

 Poslednou sú�as�ou algoritmu hláskovania je rozlišovanie ve�kých a malých písmen. 
Vyjadrova� tento rozdiel popisne znamená nadmerné zdržiavanie. Rozdiel medzi ve�kými a malými 
písmenami je však možné vyjadri� foneticky - �ítaním ve�kých písmen vyšším hlasom. 
 Hláskovanie by sa mohlo zda� najjednoduchšou funkciou syntetizéra pre nevidiacich. Pretože 
sa však musí pomocou neho odovzda� �o najrýchlejšie celá gramatická informácia zápisu, stáva sa 
komplikovaným procesom, ktorý je jednou z najdôležitejších sú�astí syntetizéra pre nevidiacich. 
 Pre zaujímavos� ešte spomeniem, že syntetizér HPSIO obsahuje aj možnos� písania rámikov, 
tabuliek pomocou semigrafických znakov. Aký semigrafický znak sa práve píše alebo �íta je 
odovzdávané opä� opisne pomocou lexikónu opisov. 

 Z uvedeného je zrejmé, ako �ažko a zd	havo sa pomocou syntetizéra odovzdávajú syntaktické 
informácie o programe, napísanom v niektorom z programovacích jazykov. Pre nevidiaceho 
programátora je preto v takom prípade výhodné používa� hmatový displej, na ktorom vníma pomocou 
hmatu sú�asne syntax aj sémantiku �ítaného programu.  

9.1.2 Slabá, stredná a silná syntéza 
 Na tomto mieste môžeme pristúpi� k popisu transkripcie bežného textu na postupnos� 
fragmentov hlasu. Budeme predpoklada�, že syntetizér je v režime bežnej syntézy - nie je  zapnuté 
hláskovanie. Vstupom syntetizéra je veta, ktorá navyše prešla lingvistickou transkripciou (vi� príklad 
9.2). 

         V tejto podkapitole teda opíšeme krok 2/a - transkripciu textu do vnútorného jazyka �astíc hlasu. 
Vstupný text môžeme z fonetického h�adiska rozdeli� na tri kvalitatívne odlišné zložky: 

 1. Text s potla�enou koartikuláciou - napr. "doTKLo". 
 2. Text s dominantnou koartikuláciou - napr. "LABA". 
 3. Text s výraznou mikrokoartikuláciou - napr. "kRV, pRSt" 
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Na produkciu textu s potla�enou koartikuláciou je možné použi� foném, ktorý nezachytáva 
koartikulácie. Miesta s dominantnou koartikuláciou sa môžu produkova� pomocou difónov, ktoré 
zachytávajú práve koartikula�né prechody. V tre�om prípade, kde sa výrazne ovplyv�ujú aj 
nesusediace zvuky, je možné použi� na kompozíciu hlasu trifóny. Nesusediacim zvukom v tre�om 
bode rozumieme vibrant "r" a pernozubné "u", medzi ktorými je znelý zvuk vibrantu "r". Druhým 
príkladom je vibrant "r" a frikatíva "s", medzi ktorými je opä� znelý zvuk vibrantu "r". 
 V prvom prípade budeme rozpráva� o slabej syntéze, v druhom prípade o strednej syntéze a v 
tre�om o silnej syntéze. 

 Keby sa na produkciu hlasu používala databáza difónov, bolo by potrebné vytvori� databázu 
�astíc hlasu, ktorá by mala nieko�ko tisíc jednotiek. Na produkciu pomocou trifónov by bola potrebná 
databáza s nieko�kými desa�tisícami �astíc hlasu. Tým, že sa na produkciu použije nehomogénny 
stavebný materiál - fonémy, difóny a trifóny, nie je potrebné uchova� všetky kombinácie difónov a 
trifónov. Databáza sa takto zmenší na nieko�ko stoviek stavebných �astíc hlasu. 
 Pri nehomogénnej databáze fonémov, difónov a trifónov bude kvalita reprodukovanej re�i o 
málo lepšia, ako kvalita re�i produkovanej len pomocou difónov a výrazne horšia, ako kvalita re�i 
produkovanej pomocou trifónov. Ke�že v prípade syntetizéra pre nevidiacich ide o vytvorenie 
viacerých databáz hlasov, ktoré budú odovzdáva� informácie o farbách (vi� kap. 11), nehomogénna 
databáza sa svojim malým rozsahom ukazuje ako ve�mi vhodné riešenie. 

 Pomocou transkripcie slabej, strednej a silnej syntézy sme dostali postupnos� identifikátorov 
vnútorného jazyka - NSIL (Nonhomogeneous Syntetizer Internal Language). Identifikátory jazyka NSIL 
reprezentujú konkrétne fonémy, difóny, trifóny. Syntax jazyka NSIL je opísaná v podkapitole 9.3.  

9.2 Nehomogénna databáza �astíc hlasu 
V predchádzajúcich podkapitolách sme opísali: 

1. Zvuky, používané pri hláskovaní 
2. Fonémy 
3. Difóny 
4. Trifóny 

 V nehomogénnej databáze �astíc hlasu musia by� všetky štyri vyššie uvedené skupiny 
stavebných kame�ov re�i. Aby syntetizér umož�oval vä�ší komfort pri odovzdávaní informácií, 
rozšírime databázu o �alšie štyri typy stavebných kame�ov re�i.  

9.2.1 Tabu�ka �astíc hlasu 
Vzorky hlasu rozdelíme do ôsmich skupín: 

� Prvé dve sú zvuky používané na hláskovanie, 
� �alších pä� sú stavebné kamene používané pri syntéze, 
� ôsmu skupinu tvoria zvuky vyjadrujúce emócie.  

 Tabu�ka 9.4 Nehomogénna sada fragmentov hlasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvé dve skupiny vzoriek tvoria databázu 49-tich dvojíc: 
1. zvuk (foném) - napr. B, C, D... 
2. hlasový popis- napr. BÉ,CÉ,DÉ... 
Skupiny 3 až 7 obsahujú nehomogénnu databázu stavebných kame�ov pre syntetizér: 

 

TYP VZORKY PO�ET POUŽITIE 

1 foném 49 výslovnos� hlások  
2 popis 49 popis hlások  
3 re�azec alofónov 26 kompozícia d	žky  
4 foném 31 slabá kompozícia 
5 trifoném 1 špecifická kompozícia 
6 trifón 52 silná kompozícia  
7 difón 305 stredná kompozícia 
8 zvuk 15 kompozícia zvukov 

spolu 528 hlasový font 
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3 Re�azce alofónov sú fragmenty, ktoré je možné spája� za sebou a vytvára� tak znelý alebo 
neznelý zvuk samohlások alebo spoluhlások v ich lokálnych stacionaritách. Pomocou re�azcov 
alofónov je možné re� celkovo alebo lokálne predlžova� �i skracova�. Záverové hlásky predlžova� 
alebo skracova� nie je možné. 

4 Spoluhláskové fonémy sa vkladajú medzi dve susediace spoluhlásky vtedy, ke� je medzi nimi 
zanedbate�ná koartikulácia - slabá syntéza. 

5 Trifoném je stavebný kame� špecifický pre sloven�inu, zachytáva znelý vibrant "R", nasledovaný 
pernozubným "U". Je obsiahnutý v slovách ako napr. "kRV", "mRV". Znelé "R" je možné 
charakterizova� ako vibrant "R" a jeho znelú �as�, teda ako dvojicu zvukov. Spolu s pernozubným 
"U" môžeme teda rozpráva� o trojici, ktorá by sa dala charakterizova� ako trifón. Ke�že ale táto 
trojica obsahuje aj ukon�enie pernozubného "U" - jeho prechod na medzeru a nábeh vibrantu "R" 
budeme ju nazýva� trifoném. Tento fragment zvyšuje zrozumite�nos� slov, ktoré by inak mohli by� 
v sloven�ine pri syntéze �ažšie zrozumite�né. 

6 Pomocou týchto trifónov sa produkujú tie miesta re�i, v ktorých je potrebné da� dôraz na 
mikrokoartikulácie v zmysle znelých medzi�lánkov - napr. v slove "stR�". Hlásky "R" a "�" sa 
navzájom ovplyv�ujú napriek tomu, že je medzi nimi znelá �as� vibrantu "R". 

7 Siedmou najrozsiahlejšiou skupinou je �as� difónov. Ich  pomocou sa realizuje stredná syntéza - 
koartikulácie medzi spoluhláskami a samohláskami alebo medzi samohláskami a spoluhláskami. 

8 Databáza zvukov vyjadrujúcich súhlas, nesúhlas, rados� a pod. Tieto zvuky zmení formálne 
�ítanie na "priate�skejšie", pre �loveka prijate�nejšie. 

9.2.2 Typy re�azenia 
 Pomocou identifikátorov jazyka NSIL sa adresuje stavebný kame� �udskej re�i. Každý 
identifikátor vyžaduje �íselný argument, pomocou ktorého sa ur�í �as� daného stavebného kame�a. 
Aby sme mohli porozumie� logike NSIL, je potrebné najskôr presne opísa� typy stavebných kame�ov, 
ich �asti a spôsoby spájania týchto �astí. V �alšom texte budeme vychádza� z tabu�ky 9.4 z 
predchádzajúcej podkapitoly, v ktorej sú jednotlivé typy stavebných kame�ov zoradené do skupín 
jedna až osem. 

Skupiny 1,2,8 - popisy hlások, emócie 
Stavebné kamene týchto troch skupín sa za�ínajú aj kon�ia medzerou - tichom, preto je 
možné spája� ich v �ubovo�nom poradí. Každý z týchto stavebných kame�ov má len jednu 
�as�. 

Skupina 3 - re�azce alofónov 
 Pomocou re�azcov alofónov sa generujú miesta lokálnych stacionarít. Každý z týchto 

stavebných kame�ov má len jednu �as�. Re�azce alofónov daného zvuku je možné spája� za 
sebou alebo ich vklada� medzi �asti druhých stavebných kame�ov. Ak sa v produkovanej re�i 
nepoužijú re�azce alofónov, syntetická re� bude najrýchlejšia. Pridávaním re�azcov alofónov 
do produkovanej re�i dochádza k spoma�ovaniu prejavu. 

Skupina 4 - fonémy 
Každý na�ítaný foném sa skladá z troch �astí: 

a) Nábežný segment 
b) Stred lokálnej stacionarity 
c) Ukon�ovací segment 

Nábežný a ukon�ovací segment tvoria foném v jeho najkratšej forme. Pred	ženie fonému sa 
vytvára vkladaním re�azca alofónov na miesto stredu lokálnej stacionarity. 
Stred lokálnej stacionarity je �as� fonému, s ktorou sa pracuje len pri vytváraní databázy, lebo 
na�ítavate� vzoriek pre�íta niektoré fonémy dlhšie, iné kratšie. Stred lokálnej stacionarity je 
preto pri syntéze nahrádzaný re�azcami alofónov s konštantnou d	žkou. 

Skupina 7 - difóny 
Aby bolo možné použi� tieto stavebné kamene pri syntéze, je potrebné ur�i� v nich lokálne 
stacionarity, v ktorých sa prioritne prejaví rôzna d	žka pri na�ítavaní. Tieto stavebné kamene 
preto rozdelíme do siedmich segmentov, z ktorých sa pri syntéze využijú vždy len štyri: 

a) Nábežný segment prvej hlásky 
b) Lokálna stacionarita prvej hlásky 
c) Prvá �as� koartikula�ného pásma 
d) Lokálna stacionarita koartikula�ného pásma 
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e) Druhá �as� koartikula�ného pásma 
f) Lokálna stacionarita druhej hlásky 
g) Ukon�ovací segment druhej hlásky 

Difón vo svojej najkratšej podobe obsahuje segmenty a,c,e,g. Predlžovanie difónu sa realizuje 
vkladaním re�azcov alofónov na tri miesta lokálnych stacionarít - b,d,f. 

Skupina 6 - trifóny 
Tieto stavebné kamene sú rozdelené podobne, ako difóny, na sedem segmentov: 

a) Nábežný segment prvej hlásky 
b) Lokálna stacionarita prvej hlásky 
c) Prvé koartikula�né pásmo 
d) Lokálna stacionarita znelosti 
e) Druhé koartikula�né pásmo 
f) Lokálna stacionarita druhej hlásky 
g) Ukon�ovací segment druhej hlásky 

Trifón vo svojom najkratšom tvare je opä� zložený zo segmentov a,c,e,g. Predlžovanie sa 
realizuje vkladaním re�azcov alofónov na miesta segmentov b,d,f. 

Skupina 5 - trifoném RV 
Trifoném je špecifický stavebný kame� pre sloven�inu, v princípe je svojim rozdelením ve�mi 
podobný trifónom: 

a) Nábežný segment vibrantu R 
b) Lokálna stacionarita vibrantu R 
c) Prvé koartikula�né pásmo 
d) Lokálna stacionarita znelosti 
e) Druhé koartikula�né pásmo 
f) Lokálna stacionarita pernozubného U 
g) Ukon�ovací segment pernozubného U 

Trifoném RV vo svojom najkratšom znení obsahuje segmenty a,c,e,g. Predlžovanie sa 
realizuje vkladaním re�azcov alofónov na miesta segmentov b,d,f.  

9.3 Jazyk �astíc hlasu 
 �itate�a možno už napadla myšlienka, na�o je potrebný jazyk NSIL? Ve� by sa dala urobi� 
priama transkripcia textu do vzoriek hlasu. 
 Pri vývoji akéhoko�vek systému je dôležité uvedomi� si zložitos� jednotlivých modulov daného 
systému. Aby programátor mohol dosiahnu� pomerne stálu a zárove� výraznú rýchlos� práce, je dobré 
vykona� dekompozíciu algoritmu tak, aby žiaden z jeho modulov nepresahoval istú náro�nos� 
programovania. Takýto prístup navyše umožní pomerne rýchle h�adanie behových chýb, ktoré sa 
môžu �asom ukáza�. 
 Transkripcia textu do nieko�kých stoviek identifikátorov je pomerne zložitá úloha. Ke� ju 
spojíme s algoritmami spájania �astíc re�i, bude to ešte zložitejšia úloha. Takúto spojenú úlohu je 
navyše možné kontrolova� len pod�a sluchu zo synteticky generovanej re�i. Dvojnásobná kumulácia 
zložitosti je príliš ve�ká, algoritmus sa na tomto mieste stáva len �ažko kontrolovate�ný. 

Navrhnime jeho dekompozíciu na dve �asti: 
 a) Transkripcia textu do postupnosti identifikátorov 
 b) Transkripcia identifikátorov do postupnosti �astíc re�i 

Musíme teda definova� abecedu symbolov a jazyk nad touto abecedou, v rámci ktorého bude 
možné písa� špeciálne výrazy - identifikátory stavebných kame�ov s �íselnými argumentami 
jednotlivých segmentov. Potom však môžeme naprogramova� a odladi� prvú �as� transkripcie do 
identifikátorov bez nutnosti reálnej syntézy a �asovo náro�nej sluchovej kontroly. 

 Po naprogramovaní a odladení prvej �asti algoritmu je možné vychádza� z identifikátorov a ich 
argumentov zapísaných v jazyku NSIL. Druhá �as� algoritmu priradí k daným identifikátorom a ich 
argumentom konkrétne �astice hlasu a vytvorí z nich zvukovú krivku �udskej re�i. Túto poslednú fázu 
programovania je potom �ahké skontrolova� aj pomocou sluchu. Formálny jazyk nad danou abecedou 
symbolov tu pomohol urýchli� kódovanie programu, umožnil rýchlejšie ladenie a nepomerne �ahšie 
h�adanie behových chýb, ktoré sa môžu ukáza� v budúcnosti.  
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9.3.1 Syntax jazyka �astíc 
 Aby sme mohli vytvára� výrazy na ur�ovanie stavebných kame�ov re�i, je najskôr potrebné 
zvoli� si množinu symbolov – abecedu. Vytvárané výrazy sa budú môc� sklada� len zo symbolov, 
patriacich do tejto abecedy. Túto abecedu špecifikuje tabu�ka 9.5. 

Tab. 9.5 Abeceda jazyka NSIL. 

a á ä b c � d � D k e é l f g h H i í j k l � � m n j o ó ô m m p q r n o s 
š t � u ú p v w x y ý z ž  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; ! . + * - : ~ medzera 

 Každý výraz jazyka NSIL je tvorený dvojznakovým identifikátorom a jeho jednoznakovým 
�íselným argumentom. V tabu�kách 9.6 až 9.9 sú uvedené názvy jednotlivých dvojznakových 
identifikátorov. 

Tab. 9.6 Identifikátory hláskovania a zvukov emócií 

a; a! á; á! ä; ä! b; b! c; c! �; �! d; d! �; �! D; D! k; k! e; e! é; é! l; 
l! f; f! g; g! h; h! H; H! i; i! í; í! j; j! k; k! l; l! �; �! �; �! m; m! 
n; n! j; j! o; o! ó; ó! ô; ô! p; p! q; q! r; r! n; n! o; o! s; s! š; š! t2 
t! �; �! u; u! ú; ú! p; p! 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* --  

 
Uve�me príklad transkripcie hláskovania: 

 Ahoj chlap � a;2 h;1 o;1 j;1 --1 H;1 l;1 a;1 p;1 

Identifikátor sa skladá z 3 symbolov: 
� prvý symbol vyjadruje hlásku, 
� druhý symbol je typ popisu hlásky: skupina 1 = ; skupina 2 = ! 
� tretí symbol ozna�uje písmená malej a ve�kej abecedy: 1 = malé písmeno, 2 = ve�ké písmeno. 

Výrazy môžu, ale aj nemusia by� oddelené medzerou. 

V druhej �asti tabu�ky 9.6 sú identifikátory zvukov. Ich prvý symbol vyjadruje typ zvuku: 
 R  rados� 
 Z  žia� 
 H  hnev 
 S  súhlas 
 N  nesúhlas 
Druhý symbol zvukov je stupe� danej emócie: 
 .  prvý stupej 
 +  druhý stupej 
 *  tretí stupej 
�íselný argument vyjadruje po�et daných zvukov za sebou. 

Tab. 9.7  Identifikátory re�azcov alofónov - ozna�ené druhým symbolom "-"  
    identifikátory fonémov - ozna�ené druhým symbolom ":" 

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

b: c: �: d: �: D: k: f: g: h: H: j: k: l: �: m: n: j: p: r: o: s: š: t: �: 
v: z: ž: a: o: u:  

 
Uve�me príklad transkripcie pred	ženého "m" do jazyka NSIL: 

 mmm � m:1 m-1 m-1 m-1 m:3 

Pred	žené "m" je zložené z prvého segmentu fonému "m" (nábežný segment), z troch zvukov lokálnej 
stacionarity "m" (re�azce alofónov) a z tretieho segmentu fonému "m" (ukon�ovací segment). 
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Tab. 9.8 Identifikátory trifonému a trifónov so slabikotvornym "R" a "L". 

rw  

rb rc r� rd r� rD rk rf rg rh rH rj rk rl r� rm rn rj rp rs rš rt r� rv rz 
rž lb lc l� ld l� lD lk lf lg lh lH lj lk lm ln lj lp lr lo ls lš lt l� lv 
lz lž  

 
Uvedieme príklad syntetickej produkcie slova "krv": 

 krv � k:1 k:3 rw1 rw3 rw5 rw7 

Príklad produkcie slova "krv" je najrýchlejšou možnou produkciou, lebo v lokálnych stacionaritách 
neboli použité re�azce alofónov. 
 
 V poslednej tabu�ke 9.9 je najrozsiahlejšou skupinou stavebných kame�ov databáza difónov. 
Pri difónoch, trifónoch a trifonéme vyjadrujú prvé dva symboly daný stavebný kame�, �íselný 
argument špecifikuje segment stavebného kame�a. 

 Tab. 9.9 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 a� �a ad da a� �a aD Da ak ka af fa ag ga ah ha aH Ha aj ja ak 
ka al la a� �a am ma an na aj ja ap pa ar ra ao oa as sa aš ša at ta a� �a 
av va az za až ža  

eb be ec ce e� �e ed de e� �e eD De ek ke ef fe eg ge eh he eH He ej je ek 
ke el le e� �e em me en ne ej je ep pe er re eo oe es se eš še et te e� �e 
ev ve ez ze ež že  

ib bi ic ci i� �i id di i� �i iD Di ik ki if fi ig gi ih hi iH Hi ij ji ik 
ki il li i� �i im mi in ni ij ji ip pi ir ri io oi is si iš ši it ti i� �i 
iv vi iz zi iž ži  

ob bo oc co o� �o od do o� �o oD Do ok ko of fo og go oh ho oH Ho oj jo ok 
ko ol lo o� �o om mo on no oj jo op po or ro oo oo os so oš šo ot to o� �o 
ov vo oz zo ož žo  

ub bu uc cu u� �u ud du u� �u uD Du uk ku uf fu ug gu uh hu uH Hu uj ju uk 
ku ul lu u� �u um mu un nu uj ju up pu ur ru uo ou us su uš šu ut tu u� �u 
uv vu uz zu už žu 

 
 Je zjavné, že jazykom NSIL je možné špecifikova� aj tie segmenty, ktoré sa pri samotnej 
syntéze nepoužívajú – napr. m:2 ab4 at�. Pri tvorbe databázy hlasu je niekedy potrebné prehra� aj 
tieto segmenty. Jazyk NSIL takto umož�uje celkovú špecifikáciu všetkých hlasových blokov nahrávky 
hlasových dát.  

9.3.2 Dvojúrov�ová transkripcia 
 Návrhom jazyka NSIL vznikla dekompozícia transkripcie textu na re� na dve jednoduchšie 
transkripcie: 
 1. Transkripcia textu do NSIL 
 2. Transkripcia NSIL do re�ového signálu 

Prvá transkripcia už bola opísaná, v tejto podkapitole sa budeme venova� už len druhej. 
Vstupom transkrip�ného automatu sú symboly jazyka NSIL, výstupom sú kvalitatívne úplne odlišné 
dáta. Transkrip�ný automat vyberá fragmenty �udského hlasu z hlasovej databázy a re�azí ich do 
postupnosti blokov pulznej kódovej modulácie. Takto vzniknutý signál je možné priamo odovzdáva� 
bežnému zvukovému zariadeniu po�íta�a. Výstupný hlas by však bol monotónny a miestami by 
praskal. Bol by intenzitne a frekven�ne nestabilný - miestami by zrazu zosilnel, inokedy zoslabol alebo 
by sa nárazovo zvýšil resp. znížil tón rozprávania.  
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9.3.3 Úprava kriviek hlasu 
 Aby nevznikali vyššie uvedené nestability v intenzite a výške tónu, je nutné uloži� do bázy 
hlasových dát ku každému segmentu re�i jeho špecifika�né hodnoty. Tieto hodnoty krátkodobo 
charakterizujú signál, �ím umožnia v procese syntézy jeho vyhladzovanie tak, aby produkovaná re� 
bola prirodzená. Krátkodobé charakteristiky signálového intervalu sú: 

1. intenzita na hraniciach intervalu, 
2. základný hlasivkový tón na hraniciach intervalu, 
3. priemerná výška krivky na hraniciach intervalu. 

Na základe týchto troch dvojíc parametrov pre každý hlasový segment syntetizér prispôsobí hlasovú 
krivku tak, aby v zvukovej krivke nevznikali zlomy alebo neprirodzené skoky. 

 O technológii modifikácií zvukovej krivky je viac napísané v nasledujúcej kapitole. 
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10 Generátor prozódií 
 

Ma� a vedie� rešpektova� skuto�né 
autority je nenahradite�ným imaním. 

 
 Prirodzená �udská re� nenesie informáciu len vo svojom obsahu. Verbálny prejav sa môže 
poda� tak, že odovzdá vážnu informáciu alebo posluchá�ov pobaví napriek tomu, že jeho obsah je v 
prvom i druhom prípade rovnaký. Dynamika re�i - meniaci sa tón, intenzita, rýchlos� rozprávania môžu 
posluch spríjemni�, ale môžu posluchá�ov aj znechuti�: 
 - Neopakuj to ako verklík! 
 - Nevyb�akuj ako reverend! 
 - Svojim monotónnym prejavom vy�erpal namiesto témy posluchá�ov... 
 Takto a podobne sa vyjadrujú nespokojní posluchá�i, ktorým by sa obsah po�úvaného prejavu 
možno aj pá�il, ale dynamika re�i - prozódia prejavu - ich privádzajú do "zúfalstva". 
 Vytváranie prozódií je poslednou fázou spracúvania textu pri generovaní syntetického hlasu v 
�asovej oblasti [4,5,6,7].  

10.1 Prevzorkovanie hlasovej krivky 
�ažiskom tejto kapitoly je práca s postupnos�ou vzoriek pulznej kódovej modulácie (PCM). 

Hlasový signál vygenerovaný z textu je monotónny, niektoré spojenia fragmentov hlasu vytvárajú vo 
zvukovej krivke neprirodzené zlomy. Tieto dva problémy vyžadujú úpravu krivky hlasu zmenou - 
prepisom - vzoriek PCM tak, aby zanikli rušivé zlomy v krivke a aby hlas bol po fonetickej stránke 
príjemný, prirodzený. 
 Na odstránenie vyššie uvedených problémov sa používajú algoritmy, ktoré riešia elementárnu 
operáciu - rýchly výpo�et vzoriek PCM v intervale medzi dvomi už existujúcimi vzorkami. Na výpo�et 
medzi�ahlých vzoriek PCM je možné použi� tzv. štvorbodový spline [21] – polynóm, pomocou ktorého 
je možné odhadnú� priebeh hlasovej krivky medzi dvomi vzorkami PCM. Pretože priebeh krivky v 
danom intervale je ovplyvnený aj tvarom krivky na jeho stranách, štvorbodový spline vyžaduje zada� 
nielen hrani�né vzorky daného intervalu, ale ešte aj po jednej vzorke v�avo a vpravo od zadaného 
intervalu.  

10.1.1 Štvorbodový spline 
 V 2. kapitole sme ukázali, že digitálny zvukový signál je tvorený postupnos�ou celých �ísel Yi, 
predstavujúcich hodnotu signálu v �asových okamihoch Ti, vzdialených od seba o periódu 
vzorkovacej frekvencie 1/FV. Je dôležité uvedomi� si, že v po�íta�i nie je uchovaná celý priebeh 
signálu, ale len jeho hodnoty v okamihoch Ti. 
 
Zamyslenie 10.1 Princíp polynómu spline 

Nakreslime osi súradníc T a Y na vä�šej drevenej platni. Na miestach bodov hlasovej krivky, 
ktoré reprezentujú vzorky PCM, zatl�me klince tak, aby ich vä�šia �as� tr�ala z drevenej 
plochy von. Majme ve�mi pružnú oce�ovú pásku, ktorú napružíme tak, že ju oprieme o 
jednotlivé klince. Páska sa pritom musí dotknú� každého klinca! Potom sa tvar pružnej 
oce�ovej pásky bude blíži� tvaru hlasovej krivky prebiehajúcej medzi jednotlivými bodmi PCM. 

 Tvar oce�ovej pásky v rozsahu štyroch bodov možno matematicky vyjadri� polynómom 3. 
stup�a, nazývaným spline. Táto funkcia nevypo�íta body reálnej hlasovej krivky, ale dopo�ítava líniu 
"ve�mi pružnej kovovej pásky", ktorá prechádza už existujúcimi bodmi hlasovej krivky. 

 Uvažujme �asový interval <Ti,Ti+1> digitalizovaného signálu, kde i je celé kladné �íslo. 
Rozdelíme tento interval na K rovnakých �astí deliacimi bodmi TiD1,TiD2,...,TiDk-1. Hodnoty 
signálu v týchto bodoch YiD1, YiD2, ... YiDk-1 vypo�ítame pomocou funkcie spline, ktorá 
aproximuje priebeh signálu v danom intervale zo známych hodnôt pred a za daným intervalom. 
Hodnota signálu v j-tom deliacom bode je: 

 YiDj = SPLINE(j,K,Yi-1,Yi,Yi+1,Yi+2) 
 
kde  j  je index deliaceho bodu intervalu na osi T, 
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K  je po�et deliacich intervalov, 
Yi-1  známa hodnota PCM pred po�iatkom intervalu, 
Yi známa hodnota PCM na po�iatku intervalu. 
Yi+1 známa hodnota PCM na konci intervalu, 

Yi+2 známa hodnota PCM za koncom intervalu. 

Funkcia spline vyžaduje známe hodnoty PCM pred aj za daným intervalom. 
 
Príklad 10.2 Príklad použitia polynómu spline 

Rozdelíme interval <Ti,Ti+1> na 3 úseky (K=3) a vypo�ítame vzorky PCM v prvej a druhej tretine 
intervalu. K tomu voláme dvakrát funkciu SPLINE: 

 TiY1 = SPLINE(1,3,Yj-1,Yj,Yj+1,Yj+2) 
 TiY2 = SPLINE(2,3,Yj-1,Yj,Yj+1,Yj+2) 

Algoritmus 10.3  

FUNCTION spline(i,K,y0,y1,y2,y3:LONGINT):INTEGER;  
VAR i2,k2,i3,k3,s: LONGINT;  

BEGIN  
  i2:=i*i;      {výpo�et druhej mocniny i} 
  i3:=i2*i;     {výpo�et tretej mocniny i}  
  k2:=k*k*2;     {výpo�et medzivýsledku} 
  k3:=k2*k;     {výpo�et druhého medzivýsledku} 
  k:=k*2;      {výpo�et tretieho medzivýsledku} 
  s:=i3*(( -y0+3*y1-3*y2+y3) div k3)+  
     i2*((2*y0-5*y1+4*y2-y3) div k2)+  
     i *(( -y0 + y2) div k )+ y1;  {výsledná hodnota splinu} 
  IF ABS(s)<=32767 THEN spline:=s  {nedošlo k prete�eniu} 
  ELSE  
  IF s<0 THEN spline:=-32767  
  ELSE spline:=32767  
END; 

 
 Výpo�et medzi�ahlých vzoriek PCM je zaujímavá operácia, nie je však hne� zjavné, ako je 
možné využi� ju pri spracúvaní hlasovej krivky. V �alšej podkapitole je vysvetlené, ako sa táto 
operácia dá využi� na zvyšovanie alebo znižovanie výšky hlasu bez zmeny rýchlosti rozprávania.  

10.1.2 Modifikácia základného hlasivkového tónu 
 Predpokladajme, že máme v pamäti uložený hlasový signál ako postupnos� vzoriek PCM a 
nech je týchto vzoriek N. Použime pre každý interval <Ti,Ti+1> pre i=0,...,N-1 štvorbodový 
spline tak, že medzi každými dvoma vzorkami PCM vypo�ítame neznámu medzi�ahlú vzorku. Po�et 
deliacich intervalov je teda K=2, deliaci bod je jeden. Na za�iatku resp. konci postupnosti PCM sa pre 
spline body Y0 resp. Y3 doplnia jednoduchou extrapoláciou. 
Po�et vzoriek sa takouto operáciou zdvojnásobí: 

� nahrávka sa bude prehráva� dvakrát dlhšie, 
� výška nahrávky bude dvakrát nižšia, 
� rýchlos� rozprávania bude dvakrát pomalšia. 

Opa�nou operáciou je, ke� sa v postupnosti vzoriek PCM vypustí každá druhá vzorka: 
� nahrávka sa bude prehráva� dvakrát kratšie, 
� výška nahrávky bude dvakrát vyššia, 
� rýchlos� rozprávania bude dvakrát rýchlejšia. 

Vyššie uvedené zmeny v postupnosti vzoriek PCM sú podobné pomalšiemu alebo 
rýchlejšiemu prehrávaniu magnetofónovej pásky. Vo všeobecnosti je možné rýchlos� re�i zvýši� alebo 
zníži� K-krát. 

 V nižšie uvedených algoritmoch je pôvodná postupnos� PCM uložená v poli INPM, výstupná 
postupnos� je v poli OUTM. Výstupná premenná musí ma� vä�šiu d	žku pre prípad expanzie vzoriek - 
spoma�ovania nahrávky. 
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Algoritmy 10.4 Spomalenie alebo zrýchlenie generovania re�i 

Algoritmy �ítajú vzorky 1,...,MAXI z po�a INPM a vytvárajú novú postupnos� vzoriek PCM v poli 
OUTM0,...,MAXO-1. Algoritmus zrýchlenia po�et vzoriek redukuje, algoritmus spomalenia po�et 
vzoriek expanduje. Koeficient spoma�ovania alebo zrých�ovania je daný i/K - pomerom defininovaných 
konštánt. 

CONST max=4096;  
i=1;       {�itate� koeficientu i/K} 
K=3;       {menovate� koeficientu i/K} 

VAR  inpm : ARRAY [0..max-1] OF INTEGER;  
outm : ARRAY [0..max*4-1] OF INTEGER;  

PROCEDURE zrychli(VAR maxi,maxo:WORD);  
VAR id,kf : WORD;  

BEGIN  
  id:=0;    {prvá vzorka} 
  kf:=0;    {koeficient posunu} 
  inpm[0]:=inpm[1]+(inpm[1]-inpm[2]);   

{jednoduchá extrapolácia vzorky Y0 na za�iatku} 
  inpm[maxi+1]:=inpm[maxi]+(inpm[maxi]-inpm[maxi-1]);  

{jednoduchá extrapolácia vzorky Y3 na konci} 
  maxo:=0;    {výstupný ukazovate�} 
  WHILE i<=maxi DO  
  BEGIN  
    id:=id+1;   {vyprázdjuje sa vstup} 
    kf:=kf+i;   {zvä�šovanie koeficientu} 
    IF kf>=K THEN  
    BEGIN    {presko�í existujúcu vzorku} 
      kf:=kf-K; id:=id+1  
    END;  
    OUTM^[maxo]:=spline(kf,K, 

inpm^[id-1],inpm^[id], 
inpm^[id+1],inpm^[id+2]);  

    maxo:=maxo+1   {plní sa výstup} 
  END  
END;  

PROCEDURE spomal(VAR maxi,maxo:WORD);  

VAR id,kf:WORD; 

BEGIN  
  id:=0;    {prvá vzorka} 
  kf:=K;    {koeficient posunu} 
inpm[0]:=inpm[1]+(inpm[1]-inpm[2]);  

{jednoduchá extrapolácia vzorky Y0 na za�iatku} 
 inpm[maxi+1]:=inpm[maxi]+(inpm[maxi]-inpm[maxi-1]);  

{jednoduchá extrapolácia vzorky Y3 na konci} 
 maxo:=0;    {výstupný ukazovate�} 
 WHILE id<=maxi DO  
 BEGIN  
   id:=id+1;   {vyprázdjovanie vstupu} 
   kf:=kf-i;   {zmenšovanie koeficientu} 
   IF kf<i THEN  
    BEGIN    {vloží �alšiu vzorku} 
      outm^[maxo]:=spline(kf,K, inpm^[id-1], 

       inpm^[id], inpm^[id+1], 
       inpm^[id+2]);  

      maxo:=maxo+1;  {plní sa výstup} 
      kf:=(kf-i)+K  
    END;  
    outm^[maxo]:=spline(kf,K, inpm^[id-1], 
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     inpm^[id],inpm^[id+1], 
     inpm^[id+2]);  

    maxo:=maxo+1   {plní sa výstup} 
  END  
END; 

 V predchádzajúcej kapitole sú opísané stavebné kamene, z ktorých sa vytvára produkovaná 
re�. Aby bolo možné uplatni� algoritmy 10.4 na jednotlivé stavebné kamene s cie�om zmeny výšky 
hlasu bez zmeny rýchlosti rozprávania, je nutné, aby tieto �astice hlasu mali na konci pásmo lokálnej 
stacionarity. 

1. Ak sa použije algoritmus spoma�ovania, koncová �as� stavebného kame�a sa vypustí, aby 
celková d	žka kame�a ostala približne rovnaká. 

2. Ak sa použije algoritmus zrýchlenia, pridá sa na koniec stavebného kame�a vä�ší blok 
lokálnej stacionarity, aby celková d	žka stavebného kame�a ostala približne rovnaká. 

 Na základe dvoch vyššie uvedených pravidiel sa bude stavebný kame� �íta� približne rovnako 
dlho, výška hlasu sa však zmení. 

 Priemerná približná d	žka �astice hlasu je 30 ms. Predpokladajme, že dané slovo obsahuje 30 
stavebných kame�ov. Napriek vyššie uvedenému vkladaniu alebo uberaniu z d	žky lokálnej 
stacionarity jednotlivých stavebných kame�ov sa d	žka celého slova môže cite�ne zmeni�, �o sa 
algoritmicky rieši vkladaním alebo uberaním re�azcov alofónov do štruktúry slov ako celkov. 
 Vyššie opísaný proces spracúva postupnos� vzoriek PCM tak, že sa výška výslednej re�i síce 
mení, d	žka a rýchlos� rozprávania však zostáva nezmenená.  

10.2 Vektor prozódií 
 V predchádzajúcej kapitole je opísaná elementárna technológia na produkovanie nových 
vzoriek PCM z existujúceho hlasového signálu. V tejto a �alšej podkapitole je ukázané, ako sa táto 
technológia dá prepoji� s inými do sú�innosti tak, aby spolu vytvorili softwarový generátor prozódií. 
 Prozódiá - fonetickú tvarovate�nos� re�ového prejavu - je možné rozdeli� do troch rovín 
ohýbania: 
 1. lokálne spoma�ovanie alebo zrých�ovanie re�i, 
 2. lokálna zmena intenzity prejavu, 
 3. lokálna zmena výšky hlasu. 

Základnou predstavou vytvárania prozódií je, že sa k reprodukovanému textu priradí 
postupnos� trojdimenzionálnych vektorov, ktoré budeme nazýva� vektory prozódií. Každá dimenzia 
vektora prozódií ur�uje fonetické ohýbanie re�i v danej rovine. Pomerne zložitý algoritmus generátora 
prozódií je možné rozdeli� na dve menšie algoritmické úlohy: 

a) Transkrip�ný automat, ktorého vstupom je daný text a výstupom je postupnos� vektorov 
prozódií. 

b) Algoritmus, ktorého vstupom je postupnos� vektorov prozódií a hlasový signál, výstupom 
je foneticky ohýbaný hlasový signál vo všetkých troch spomínaných rovinách.  

10.2.1 Interpunk�ný automat 
 Doposia� sme sa zaoberali reprodukovaným textom len ako postupnos�ou písmen a medzier. 
Vytváranie prozódií vyžaduje aj informácie o interpunk�ných znamienkach, v zložitejšom ponímaní aj 
gramatický rozbor na vetné �leny. Na základe týchto informácií je v texte potrebné ozna�i� miesta 
lokálnych fonetických extrémov v priebehu troch kriviek - troch rovín prozódií. Tieto miesta budeme 
nazýva� zlomové body prozódií. Každý zlomový bod prozódií je charakterizovaný vektorom prozódií, 
ktorý svojimi hodnotami zachytáva daný lokálny fonetický extrém. 

 Interpunk�ný transkrip�ný automat prijíma text aj s interpunkciou. Ur�uje v �om zlomové body 
prozódií tým, že k nim vygeneruje príslušné vektory prozódií, ktoré ich charakterizujú. Táto transkripcia 
sa vykonáva popri lingvistických transkripciách, netýka sa teda úprav hlasovej krivky. Tento proces len 
pripraví dáta, ktoré budú neskôr, pri ohýbaní hlasovej krivky, potrebné. 
 Po vykonaní lingvistickej transkripcie sa text prepisuje na bloky vzoriek PCM - stavebné 
kamene re�i, ktoré vytvárajú postupnos� PCM. V rámci tejto transkripcie textu na re� je nutné 
transformova� zlomové body prozódií tak, aby ozna�ovali príslušné miesta vo vzniknutej postupnosti 
vzoriek PCM. Zlomové body s príslušnými vektormi prozódií sa potom odovzdávajú algoritmu 
ohýbania hlasovej krivky.  
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10.2.2 Tri dimenzie prozódií 
V zlomových bodoch sa pomocou vektora prozódií zadávajú extrémy v priebehu: 
 1. rýchlosti re�i, 
 2. intenzity re�i, 
 3. výšky hlasu. 

 Rýchlos� re�i ur�uje skalárna veli�ina - celo�íselný údaj so znamienkom. Jej nulová hodnota 
ur�uje, že sa rýchlos� re�i nebude meni�. Záporné hodnoty vyjadrujú mieru spoma�ovania, kladné 
mieru zrých�ovania v danej lokalite re�ového prejavu. Spoma�ovanie resp. zrých�ovanie je realizované 
pridávaním resp. uberaním po�tu re�azcov alofónov v lokálnych stacionaritách hlasového signálu. 

 Druhú dimenziu vektora prozódií reprezentuje opä� celo�íselný údaj so znamienkom. Z neho 
sa vypo�íta koeficient násobenia vzoriek PCM, ktorý spôsobí zvýšenie alebo zníženie intenzity 
hlasového signálu. Nulová hodnota vyjadruje, že sa intenzita signálu nemení. Kladné hodnoty 
vyjadrujú zvyšovanie intenzity, záporné vyjadrujú znižovanie intenzity. 

 Tretiu dimenziu reprezentuje celo�íselný údaj so znamienkom, ktorý ur�uje zmenu výšky 
hlasu. Nulová hodnota znamená, že sa hlas v tejto rovine foneticky ohýba� nebude. Kladné hodnoty 
vyjadrujú zvyšovanie výšky hlasu, záporné hodnoty znižovanie výšky hlasu. Algoritmický proces 
zvyšovania a znižovania hlasu bez zmeny rýchlosti rozprávania bol opísaný v podkapitole 10.1. 

 Spracúvaný text obsahuje ve�a zlomových bodov prozódií, �o kladie pomerné ve�ké nároky na 
pamä� spracúvanej postupnosti vektorov prozódií. Z dôvodu efektívneho využitia pamä�ového 
priestoru po�íta�a sú zložkami vektorov prozódií celo�íselné premenné v rozsahu jedného bajtu. Celý 
vektor takto zaberie tri bajty, predpokladaná vyrovnávacia pamä� - cyklický front vektorov prozódií - 
nebude vä�ší ako 768 bajtov. Redukovaná ve�kos� frontu vektorov prozódií sa odrazí aj na 
postupnosti indexov na tieto vektory. Pri takomto rozsahu pamäte je možné použi� jednobajtové 
indexy 768/3=256.  

10.3 Fonetické bloky 
 Reálny hlasový signál má tak ve�kú rozmanitos� v priebehu prozódií, že by vyžadoval pre 
každý mikrosegment jeden vektor prozódií. Takýto prístup by viedol k  ve�kým nárokom na pamä� a 
zárove� k prive�kej algoritmickej zložitosti interpunk�ného transkrip�ného automatu. Aby sme sa vyhli 
týmto komplikáciám, zavedieme pojem  fonetický blok. 
 Fonetický blok vzoriek PCM je blok PCM ohrani�ený dvoma zlomovými bodmi prozódií. Aby 
mal tento pojem zmysel, je potrebné generova� zlomové body tak, aby mala vä�šina fonetických 
blokov d	žku nielen viacerých mikrosegmentov, ale dokonca viacerých stavebných kame�ov re�i. 

 Neexistujúce vektory prozódií v rámci jedného fonetického bloku sa vypo�ítavajú z hrani�ných 
zlomových bodov vo všetkých troch rovinách. Ak sa hrani�né zlomové body rovnajú, daný blok 
nazývame blokom fonetickej stacionarity, v rámci ktorého sa nemusia vypo�ítava� vektory prozódií - 
sta�í použi� jeden z hrani�ných zlomových bodov. 
 Priebeh postupnosti vektorov prozódií medzi zlomovými bodmi je možné vygenerova� napr. 
pomocou splinu osobitne v jednotlivých dimenziách. Iné spôsoby generovania priebehu intenzity a 
výšky hlasu v rámci fonetického bloku sú uvedené v dvoch �alších podkapitolách.  

10.3.1 �asový priebeh intenzity 
 Priebeh intenzity re�i v rámci jedného fonetického bloku je možné vypo�íta� pomocou funkcie, 
ktorej funk�né hodnoty naviažu na prvý zlomový bod a vytvoria krivku kon�iacu v druhom zlomovom 
bode. Najjednoduchšou takouto funkciou je lineárny priebeh, ktorý sa však pre intenzitu hlasu nehodí. 
Nárast intenzity by bol skokový, posluchá� by nemal dojem plynulého nárastu hlasitosti. 

 Na modelovanie plynulého nárastu hlasitosti v rámci fonetického bloku je možné použi� 
kvadratickú funkciu. Algoritmus výpo�tu priebehu intenzity najskôr vypo�íta odmocniny hodnôt 
intenzity v zlomových bodoch. Vypo�íta rozdiel týchto odmocnín, ktorý potom vydelí po�tom 
chýbajúcich hodnôt intenzít. Výsledkom je �íslo, ktoré sa bude pri�íta� k hodnote odmocniny prvého 
zlomového bodu, �ím vznikne postupnos� argumentov pre kvadratickú funkciu. Takýmto postupom sa 
dosiahne toho, že vygenerovaná krivka sa napojí na dva zlomové body. 
 V prípade záporných hodnôt intenzity je potrebné vypo�íta� najskôr absolútnu hodnotu 
zlomového bodu, uplatni� vyššie uvedený algoritmus a nakoniec vynásobi� výsledok �íslom -1. Tým sa 
zaru�í správne vy�íslenie druhých odmocnín.  
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10.3.2 �asový priebeh výšky hlasu 
 V rámci fonetického bloku sa môže výška hlasu meni� lineárne. Dôležité je uvedomi� si, aký 
má by� matematický vz�ah medzi hrani�iacimi zlomovými bodmi v dimenzii výšky hlasu. 

 Výška tónu je daná jeho frekvenciou. Zvýšením frekvencie na dvojnásobok dostaneme tón o 
oktávu vyšší. Oktáva sa delí na 12 poltónov, ktorých hrani�né frekvencie sú v pomere 21/12  
(dvanástej odmocniny z dvoch). Inými slovami, ak sa frekvencia tónu vynásobí dvanástou odmocninou 
z dvoch, zvýši sa tón o poltón. 

  10.5 Poltóny v rámci jednej oktávy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
a-ais ais-h h-c c-cis cis-d d-dis dis-e e-f f-fis fis-g g-gis gis-a 
 
 Aby boli prechody výšky hlasu plynulejšie, zvolíme ako základnú prechodovú jednotku 21/48  
(štyridsiatuôsmu odmocninu z dvoch), �o je prechod o osminu tónu. 

 Pri behu nemusí algoritmus po�íta� zložité odmocniny - vopred vypo�ítané hodnoty týchto 
odmocnín môžu by� uložené v pamäti ako konštanty a používané ako koeficienty frekven�ných 
prechodov. Je výhodné uchova� tieto koeficienty ako podiely dvoch celých �ísel, ktoré sa potom môžu 
sta� vstupnými hodnotami i,K algoritmu 10.3. Prevzorkovaním PCM sa potom realizuje prechod na 
iné tóny tak, aby výška generovaného hlasu ladila. V princípe je takto možné nau�i� syntetizér doslova 
spieva�.  

10.4 Poruchy v hlasovej krivke 
V predchádzajúcich podkapitolách sú uvedené dve použitia splinu 

� zmena výšky hlasu, 
� vytváranie hodnôt vektorov prozódií v rámci fonetického bloku, 

ktoré teraz doplníme ešte o jedno: 
� odstra�ovanie zlomových porúch v krivke hlasu. 

 Pri re�azení stavebných kame�ov re�i vznikajú v postupnosti PCM body spájania �astíc hlasu. 
Stavebné kamene sú vytvárané tak, aby ich priebeh za�ínal nulovou hodnotou a pokra�oval do 
kladnej oblasti hodnôt Y. Ukon�enie kame�a je volené tak, aby krivka kon�ila v oblasti záporných 
hodnôt  a aby sa k �asovej osi blížila z oblasti záporných hodnôt Y. 
 Pri takejto definícii za�iatkov a koncov hlasovej krivky v stavebných kame�och je možné tieto 
bloky PCM re�azi� bez výraznejších prechodových rušivých javov. Na odstránenie menších rušivých 
prechodových efektov sa opä� môže použi� spline. 

10.4.1 Odstra�ovanie porúch 
 Majme hlasový signál, zložený z jednotlivých stavebných kame�ov. V miestach spojenia 
dvoch stavebných kame�ov potom môžu vznika� na osi T zlomové poruchy. Zlomové poruchy sú teda 
bodmi na hlasovej krivke, v ktorých táto krivka nemá definovanú prvú deriváciu. 
 Majme zlomový bod, ozna�me jeho prvú deriváciu z�ava DL a prvú deriváciu sprava DR. �íslo 
MZ = |DL- DR|  môžme poklada� za mieru zlomu. Potom existuje hranica rušenia HR pre daný 
vzorkovací kmito�et FV taká, že platí:  

MZ<=HR  rušenie je zanedbate�né, 
MZ> HR  rušenie je neprípustné. 

Stanovme pevne hranicu rušenia HR s oh�adom na vzorkovací kmito�et FV. Zlomové poruchy 
hlasovej krivky budeme nazýva� poruchami práve vtedy, ke�  MZ>HR. 

 Majme na hlasovej krivke poruchu v bode Z. Nech je v okolí Z frekvencia základného 
hlasivkového tónu H a frekvencia vzorkovania FV. Ozna�me šírku modifikácie SM=FV /2H a nech je 

 N = celá �as� ( SM /2 + 1). 

Šírka modifikácie SM je teda po�et vzoriek PCM jednej polovice periódy základného hlasivkového 
tónu. 
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 Ozna�me 2N-tu vzorku pred bodom Z ako Y0, N-tu vzorku pred Z ako Y1, N-tu vzorku za Z 
ako Y2 a 2N-tu vzorku za Z ako Y3. Nech je �íslo K=2N. Medzi vzorkami Y1 a Y2 je teda 2N-1 vzoriek, 
ktoré spôsobujú poruchu krivky a je potrebné ich prepo�íta� na nové hodnoty. Nové vzorky budeme 
ozna�ova� NYi pre i = 1,...,2N-1. 

 NYi = spline(i,K,Y0,Y1,Y2,Y3) 

Použitím splinu 2N-1 krát sa chyba krivky v zlome zaoblí oblú�ikom d	žky polovice periódy základného 
hlasivkového tónu, �ím porucha v hlasovej krivke zanikne.  

10.4.2 Hardwarové korekcie a reprodukcia 
 V predchádzajúcich podkapitolách a kapitolách je rámcovo opísaná syntéza �udskej re�i v 
�asovej oblasti s použitím nehomogénnej databázy stavebných kame�ov re�i. Na záver tohto 
tematického celku by som sa chcel ešte zmieni� o tom, že výsledná reprodukcia hlasu závisí nielen od 
kvality softwaru, ale aj od kvality reproduk�nej sústavy a nastavenia korekcií. Laickí posluchá�i �asto 
nekvalitnú reprodukciu re�i pri použití horšej reproduk�nej techniky pripisujú softwarovému syntetizéru 
a neuvedomujú si súvislosti a vz�ahy medzi softwarom a hardwarom. 
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11 Multihlasová syntéza 
 

Motivácie a túžby, ktoré v �udskom 
srdci ustrnuli, isto umierajú! 

 
 Zrak tvorí najširší komunika�ný kanál, pomocou ktorého �lovek prijíma informácie zo svojho 
okolia. Táto skuto�nos� vedie niektorých �udí k úvahám, že nevidiaci �lovek musí by� zákonite trochu 
hlúpejší, mentálne obmedzenejší, lebo nemá k dispozícii v danom �ase také kvantum informácií ako 
vidiaci �lovek. Uvediem nieko�ko kontrastov medzi zrakovým a sluchovým prijímaním informácií: 

� Zrakom sa prijíma paralelne celá plocha, pomocou sluchu sa prijímajú informácie sériovo - 
sekven�ne za sebou. 

� Zrakom sa musí �lovek upriami� v jednom smere, sluchom vníma však celé okolie. 
� Zrakom �lovek vidí dáta na ploche a môže ich porovnáva� - pracovnou pamä�ou sa takto 

môže sta� napr. papier so vzorcami. Pomocou sluchu si musí �lovek najskôr nie�o zapamäta� 
a až potom môže porovnáva�, premýš�a�. 

� Ke� �lovek vníma informácie sluchom alebo zrakom, musí sa upriami�, sústredi� na tú �as� 
informácie, ktorá je v tej chvíli dôležitá. 

Aby mohol nevidiaci �lovek úspešne kompenzova� svoj zrakový hendikep, musí sa nau�i�: 
� pamäta� si dôležité informácie, 
� sústredi� sa na daný problém, 
� robi� si krátke a výstižné poznámky v Braillovom písme alebo pomocou diktafónu. 

 Správna technika práce so svojou vlastnou mys�ou vedie k tomu, že nevidiaci �lovek podáva 
výkon zrovnate�ný s výkonom vidiaceho �loveka. Pritom mu môže ve�mi napomôc� aj správne 
využívaná kompenza�ná technika a vhodné pracovné prostredie. 
 Pretože je však zrakový hendikep skuto�ne hendikepom, je dobré h�ada� v oblasti 
kompenzácií �o najviac paralelizmov, ktoré by zrak do ur�itej miery nahrádzali. Uvediem nieko�ko 
možností paralelného prijímania informácií nevidiacim �lovekom: 

� �ítanie pomocou hmatu - sú�asné prijímanie syntaxu a sémantiky, 
� po�úvanie syntetického hlasu alebo nahrávky – môže by� popri �ítaní pomocou hmatu, 
� popri sémantike textu odovzdávanie pomocných informácií o type písma, farbe a i. zmenou 

výšky syntetického hlasu, použitím rôznych hlasov (ženského, mužského, ...). Vidiaci �lovek 
takéto informácie vníma automaticky popri �ítaní, nevidiaci ich môže vníma� podobne, ale je 
potrebné ich sprostredkovanie pomocou špeciálnej kompenza�nej techniky. 

 Sprostredkúvanie farieb, dôležitých upozornení, typov písma a i. môže popri odovzdávaní 
sémantiky textu vykona� multihlasový syntetizér, ktorý dokáže rozpráva� viacerými hlasmi. V tejto 
kapitole je vysvetlená technológia používania viacerých hlasov bez zvýšených nárokov na rýchlos� a 
pamä� po�íta�a.  

11.1 Súbory dát 
 Pri vytváraní databázy hlasu je potrebné uchováva� dáta rôznych typov na disku. V súboroch 
na disku sa môžu nachádza� textové informácie, zvuky, pomocné dáta... So súborom na disku je 
možné pracova� sekven�ne - �íta� ho od za�iatku do konca, ale je možné pristupova� na konkrétne 
miesta v súbore aj priamo, pomocou pomocných štruktúr. Aby po�íta� pracoval so súbormi efektívne, 
je nutné zvoli� správny typ dát a spôsob prístupu k týmto dátam. Efektivita práce so súbormi sa prejaví 
hlavne pri súboroch vä�šieho rozsahu. K takým súborom patria aj súbory so zvukmi, ktoré sú 
vstupnými dátami pre proces vytvárania databázy hlasu.  

11.1.1 Homogénne súbory 
 Najbežnejším typom súborov sú tzv. homogénne súbory. V homogénnom súbore sa 
nachádzajú dáta jedného typu - �astým homogénnym súborom je textový súbor, ktorého základnou 
dátovou jednotkou je znak. 
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Deklarácia 11.1 Príklad homogénnych dátových súborov 

TYPE SuborZnakov=FILE OF CHAR;  
     SubKladCisl=FILE OF WORD;  
     SubCelCisel=FILE OF INTEGER;  
     SuborBajtov=FILE OF BYTE;  
     SubRealCisl=FILE OF REAL;  

VAR  sch: SuborZnakov;  
     skc: SubKladCisl;  
     scc: SubCelCisel;  
     sby: SuborBajtov;  
     src: SubRealCisl;  
     stx: TEXT; 
 
 Premenné SCH a STX sú prístupové premenné na súbor znakov. Pomocou premennej STX 
umož�uje kompilátor pracova� s textovým súborom s vä�ším komfortom ako pomocou SCH. Toto 
špecifikum sa týka len kompilátora Borland PASCAL. 
 Ak sa na disk uloží súbor pomocou prístupovej premennej SCH a neskôr sa bude �íta� 
pomocou prístupovej premennej SBY, na�ítané �ísla s ve�kos�ou jedného bajtu budú �íselnými 
hodnotami uložených znakov cez prístupovú premennú SCH. 
 V �alšom algoritme je ukázané, že priamo dáta v súbore na disku je možné pretypova� na typ 
dát, ktorý má rozdielnu ve�kos� premennej. 

Algoritmus 11.2 Príklad na pretypovanie dát v súboroch 

VAR  w   : WORD;  
b,d : BYTE;  

BEGIN  
  ASSIGN(skc,'temp.dat');{priradenie premennej SKC k názvu súboru} 
  ASSIGN(sby,'temp.dat');{priradenie premennej SBY k tomu istému súboru} 
  REWRITE(skc);    {otvorenie súboru celých kladných �ísel na zápis} 
  w:=258;     {do premennej w sa uložilo �íslo 258,  

  bit8=1,bit1=1,horný bajt=1, dolný bajt=2}  
  WRITE(skc,w);    {zápis hodnoty premennej W do súboru SKC} 
  CLOSE(skc);  {ukon�enie práce so súborom celých kladných �ísel  

  - zatvorenie súboru} 
  RESET(sby);    {otvorenie súboru bajtov s rovnakým menom, ako 

 {súbor sprístupjovaný pomocou premennej SKC} 
  READ(sby,b);    {na�ítanie prvého bajtu zo súboru} 
  READ(sby,d);    {na�ítanie druhého bajtu zo súboru} 
  CLOSE(sby);  {ukon�enie práce so súborom bajtov - zatvorenie súboru} 
  WRITELN;     {vynechá riadok na displeji} 
  WRITE(b,' ',d);   {vypíše �íslo B = 2 a �íslo D = 1,  

    sú to dolný a horný bajt �ísla W} 
  READLN     {�aká sa na stla�enie ENTER} 
END. 
 
 Z predchádzajúceho algoritmu je zrejmé, že ak programátor zapíše do špecifikovaného 
súboru istý typ dát, je potrebné zapamäta� si pre daný súbor aj typ dát, ktoré sa v �om nachádzajú. Vo 
všeobecnosti je možné otvori� akýko�vek súbor pomocou �ubovo�nej deklarácie typu súboru. Hodnoty 
na�ítaných dát však môžu by� chaotické kvôli nekompatibilite typov premenných, ktoré boli v danom 
súbore uložené. 

Do súborov je možné uklada� aj zložitejšie štruktúry, �o je ukázané v nasledujúcom algoritme. 

Algoritmus 11.3 Príklad súboru záznamov 

TYPE Osoba=RECORD meno,priezvisko : STRING;  {2 retazce po   256 Byte} 
    rodc,cisobc     : LONGINT  {2 premenne po    4 Byte} 
           END;              {jeden záznam - 520 Byte} 
     Pamat=ARRAY [1..100] OF Osoba;   {pole 100 záznamov 52 kByte} 
VAR  x : Pamat;  
     F : FILE OF Pamat;  
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BEGIN  
  ASSIGN(F,'databaza.dat'); {priradenie premennej F k názvu súboru}  
  REWRITE(F);       {otvorenie súboru na zápis}  
  x ... := ...;       {do štruktúry X možno vklada� dáta} 
  WRITE(F,x);  {zapíše celú štruktúru X do súboru - teda spolu 52 kB} 
  CLOSE(f)   {zatvorenie súboru} 
END. 
 
 V súbore štruktúr z vyššie uvedeného algoritmu je základná prístupová jednotka celá štruktúra 
deklarovaného po�a záznamov.  

11.1.2 Nehomogénne súbory 
 V predchádzajúcej podkapitole sú uvedené príklady súborov s dátami jedného typu - 
homogénnych dátových súborov. V súbore však principiálne nemusia by� len rovnorodé dáta. Na 
za�iatku súboru je možné uloži� nejakú dátovú štruktúru a za �ou uklada� bežný text. Pri �ítaní textu z 
takéhoto súboru je potrebné po otvorení súboru na �ítanie nastavi� ukazovate� �ítaného znaku na 
za�iatok textu, teda hne� za štruktúru, ktorá sa nachádza na za�iatku súboru. 
Inštrukcia  

SEEK(F,1024); 

nastaví ukazovate� �ítania alebo zápisu súboru F na pozíciu 1024. Je potrebné uvedomi� si, aká je 
základná jednotka typu dát súboru F. Ak je to znak - jeden bajt, index 1024 bude skuto�ne 1024-tý 
bajt súboru. Ak by to však bol napr. súbor reálnych šes�bajtových premenných, index 1024 by potom 
znamenal 6.1024=6144-tý bajt súboru. 
 V �alšej podkapitole je ukázané konkrétne využitie nehomogénneho súboru, ktoré umož�uje 
ve�mi rýchlu prácu s rozsiahlymi blokmi dát.  

11.1.3 Indexované súbory 
 Dôležitým využitím nehomogénneho uloženia dát v súbore je tzv. indexovaný súbor. Na 
za�iatku súboru je uložená štruktúra - pole záznamov. Každý záznam môže obsahova� pomocné dáta, 
vyh�adávacie datové k�ú�e a i. Nutnou zložkou je však celo�íselná premenná - ukazovate� do vnútra 
súboru na dáta, ktoré sú uložené v danom súbore za po�om záznamov. 
 Pole záznamov budeme nazýva� index daného súboru. V niektorých databázach je index 
súboru oddelený od samotných dát. Celá databáza potom obsahuje nieko�ko súborov, ktoré sú pre 
prácu s dátami nutné. 
 Majme teraz postupnos� nehomogénnych indexovaných súborov S1, S2, ... Sn. Každý z 
týchto súborov má na za�iatku index a za ním dáta - napríklad postupnos� vzoriek PCM. Jednotlivé 
ukazovatele indexov môžu ur�ova� miesta za�iatkov na�ítaných viet. Súbory Si i =1...n sú teda 
hlasové databázy pre nejaký vyhlasovací systém - telefónny automat, odchody vlakov a pod. 

 Majme požiadavku, aby tento vyhlasovací systém pracoval raz ako telefónny automat, raz ako 
odchody vlakov... Táto požiadavka vyžaduje zavedenie �alšieho súboru S0, ktorý budeme nazýva� 
hlavným indexom. Vyhlasovací systém najskôr nájde v hlavnom indexe typ hlásenia a priradí k nemu 
�íslo i = 1...n. Tým sa ur�ila databáza nahraných hlásení. V druhom kroku sa nahrá index danej 
databázy a systém vyberá pomocou neho bloky vzoriek PCM, ktoré sú potom reprodukované. 
 Takýto prístup k dátam nazývame nepriamou indexáciou druhého stup�a. 
 
Príklad 11.4 Prístup k dátam pomocou dvojstup�ových indexov 

Majme sto databáz hlásení, predpokladaná ve�kos� hlavného indexu je 5 kB aj s pomocnými 
dátami. Nech má každá databáza hlásení ve�kos� 200 MB a nech má jej index ve�kos� 10 kB. 
Celkový rozsah dát bude teda 20 GB. Na výber konkrétneho hlásenia musí vyhlasovací systém 
na�íta� najskôr 5 kB - hlavný index, potom položku indexu danej databázy nahrávok - menej 
ako 10 kB. 

 Hlavný index býva zvä�ša uložený v pamäti RAM, �ím sa výber dát realizuje dvoma prístupmi 
na disk – položka indexu danej databázy a konkrétne hlásenie. Z h�adiska používate�a je takýto výber 
okamžitý.  
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11.2 Vytváranie databázy hlasu 
 Aby mohol používate� vytvára� hlasovú databázu, je najskôr potrebné na�íta� na diskovú 
pamä� po�íta�a vzorky �udského hlasu. Takáto nahrávka sa uloží do súboru s ve�kos�ou 100 - 200 
MB. Inými slovami, prvým krokom pri spracúvaní �udského hlasu je práca s rozsiahlym súborom. Ak 
má táto práca efektívna, je potrebné vytvori� index daného súboru, pomocou ktorého sa bude  
používate� v rozsiahlej nahrávke orientova�. 

 Na úvod tejto podkapitoly uvedieme tri tabu�ky – 11.5, 11.6, 11.7, v ktorých sú zapísané 
hlásky, slabiky a slová. Tento materiál je potrebné na�íta� ako vzorky �udského hlasu. Aby sa 
nahrávka vytvorila správne hne� na prvý krát, je nutné každú vzorku na�íta� vždy tri až pä� krát za 
sebou. Neskôr, pri práci so súborom, v ktorom sú uložené vzorky hlasu, si používate� vyberie tú 
vzorku, ktorá je na�ítaná najlepšie. 

Tab. 11.5  Hlásky  

0  A 25 e s mäk�ejom 50 N  75 Té  
1  Krátke a 26  F     51 En 76 q  
2  Á 27  Ef   52 r 77 qé  
3  Dlhé a 28  G     53 Ej 78 U  
4  Ä 29  Gé   54 O  79 Krátke u  
5  Široké é 30  H     55 krátke o 80 ú  
6  B  31  Há     56 Ó 81 Dlhé u     
7  Bé   32  CH     57 Dlhé o 82 s     
8  C   33  Cé Há   58 Ô 83 u s krúžkom    
9  Cé   34  I      59 o s vokájom 84 V     
10  t   35  Krátke i    60 P     85 Vé     
11  té   36  Í      61 Pé     86 W     
12  D   37  dlhé i    62 Q     87 Dvojité vé    
13  Dé   38  J      63 Qé     88 X     
14  k   39  Jé     64 r     89 Ix     
15  ké   40  K      65 Er     90 Y     
16  DZ   41  Ká     66 u     91 Ypsilon     
17  Dé Zet   42  L      67 dlhé er     92 ý     
18  DŽ   43  El     68 v     93 dlhé ypsilon  
19  Dé Žet   44  w      69 er s mäk�ejom  94 Z     
20  E   45  E�     70 S     95 Zet     
21  Krátke e  46  x      1  Es     96 Ž     
22  É   47  Dlhé el    72 Š     97 Žet   
23  Dlhé e   48  M      73 Eš       
24  y   49  Em  74 T       
 
Tab. 11.6 Alofóny, fonémy , trifoném a a trifóny 

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 výslovnos�) 
äää, ööö, üüü           (�íta� spojito) 

106-107 alofóny znelosti R a pernozubné V (�íta� so spodobovaním) 
krv, drv, prv, mrv 

108-123 alofóny r, o, l, �, f, h, ch, j, m, n, j, s, š, v, z, ž   
knk, vnba, tnj, mntvy, koook, voooba, ooo, p�zne, t�k, m�kvy, 
d�žka, p���zne, t���k, ���, pafff, hhhnev, pachchch, majjj, mmmne, 
dannn, dajjj, pssst, pšššt, davvv, bzzzk, bažžž 

124-151 nevokálne fonémy 
bner cnel �kal dnes �bal dzbal džbal ftalín gbal htlo chtel jbner 
kto lnár �nený mstil nbal jbal pták rnár otina stal štval tká� 
�ká�, vnoci, znak, žnak 

152-154 vokálne fonémy ä, ö, ü      (použi� vzorky 103-105!) 
155 trifoném RV                 (použi� vzorky 106-107) 
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156-207 trifóny so znelým R a L    (�íta� znelo) 
krb, krc, kr�, krd, kr�, krdz, krdž, krf,  krg,  krh, krch, krj, 
krk, krl, kr�, krm, krn, krj,  krp,  krs,  krš,  krt, kr�,  krv, 
krz, krž, klb, klc, kl�, kld,  kl�,  kldz, kldž, klf, klg,  klh, 
klch, klj, klk, klm, kln, klj, klp,  klr,  klo,  kls, klš,  klt, 
kl�,  klv, klz, klž 

 
 
Tab. 11.7 Difóny a zvuky vyjadrujúce emócie 

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

233-288 difóny a?, ?a 
ab, ba, ac, ca, a�, �a, ad, da, a�, �a, adz, dza, adž, dža, af, 
fa, ag, ga, ah, ha, ach, cha, aj, ja, ak, ka, al, la, a�, �a, am, 
ma, an, na, aj, ja, ap, pa, ar, ra, ao, oa, as, sa, aš, ša, at, 
ta, a�, �a, av, va, az, za, až, ža 

289-344 difóny e?, ?e 
eb, be, ec, ce, e�, �e, ed, de, e�, �e, edz, dze, edž, dže, ef, 
fe, eg, ge, eh, he, ech, che, ej, je, ek, ke, el, le, e�, �e, em, 
me, en, ne, ej, je, ep, pe, er, re, eo, oe, es, se, eš, še, et, 
te, e�, �e, ev, ve, ez, ze, ež, že 

345-400 difóny i?, ?i  
ib, bi, ic, ci, i�,  �i,  id, di, i�, �i, idz, dzi, idž, dži, if, 
fi, ig, gi, ih, hi, ich, chi, ij, ji, ik, ki, il, li, i�, �i, im, 
mi, in, ni, ij, ji,  ip,  pi, ir, ri, io, oi, is, si, iš, ši, it, 
ti, i�, �i, iv, vi,  iz,  zi, iž, ži 

401-456 difóny o?, ?o  
ob, bo, oc, co, o�, �o, od, do, o�, �o, odz, dzo, odž, džo, of, 
fo, og, go, oh, ho, och, cho, oj, jo, ok, ko, ol, lo, o�, �o, om, 
mo, on, no, oj, jo, op, po, or, ro, oo, oo, os, so, oš, šo, ot, 
to, o�, �o, ov, vo, oz, zo, ož, žo 

457-512 difóny u?, ?u 
ub, bu, uc, cu, u�, �u, ud, du, u�, �u, udz, dzu, udž, džu, uf, 
fu, ug, gu, uh, hu, uch, chu, uj, ju, uk, ku, ul, lu, u�, �u, um, 
mu, un, nu, uj, ju, up, pu, ur, ru, uo, ou, us, su, uš, šu, ut, 
tu, u�, �u, uv, vu, uz, zu, už, žu 

513-515 rados�, smiech, rehot 
516-518 smútok, rozhor�enie, zhnusenie 
519-521 podráždenie, hnev, zúrivos� 
522-524 súhlas, súhlas s pritakávaním, nadšenie 
525-527 nesúhlas, dôrazný nesúhlas, odpor 
 
 Z h�adiska typu dát sú vyššie uvedené vzorky uložené v súbore s postupnos�ou PCM. 
Najjednoduchším typom takéhoto súboru je súbor .RAW, v ktorom sú uložené homogénne dáta 
vzoriek PCM. Aby bolo možné takýto súbor prehra�, je nutné doplni� ho o údaje, uvedené v tab. 11.8.  

Tabu�ka 11.8 Údaje opisujúce typ vzoriek PCM 

 
1 šírka 1 bajt = 8 bitov 2 bajty = 16 bitov 
2 typ so znamienkom bez znamienka 
3 signál mono stereo 
4 vzorkovacia frekvencia  44100 22050  

 
V prvom riadku tabu�ky je uvedená šírka vzorky PCM - naj�astejšie hodnoty sú 8 a 16 bitov. 

Druhý riadok ur�uje, aký typ premennej sa bude pre jednotlivé vzorky používa�. Premenná so 
znamienkom nadobúda kladné a záporné hodnoty. Nulový signál sa pri použití tejto premennej 
skuto�ne rovná nulovým hodnotám vzoriek PCM. Ak sa použije typ premennej bez znamienka, nulový 
signál sa rovná postupnosti vzoriek PCM s polovi�nou hodnotou maxima daných vzoriek. Ak ide o 8-
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bitové premenné bez znamienka, nulový signál sa rovná 128, ak ide o 16-bitové premenné bez 
znamienka, nulový signál sa rovná 32768. Nulový signál je hlasová krivka, ktorá splýva s �asovou 
osou T. 
 Tretí riadok ur�uje, �i vzorky PCM predstavujú monofónny alebo stereofónny zvuk. Pri 
stereofónnom signáli sa hodnota zvukového signálu pre každý �asový bod ukladá do dvoch vzoriek - 
pre �avý a pravý kanál. 
 V poslednom riadku tabu�ky 11.8 sa uvádza vzorkovacia frekvencia – po�et vzoriek za 
sekundu. 
 Ke� sa softwarovému prehráva�u zadá názov súboru typu .RAW a štyri vyššie uvedené 
hodnoty, prehráva� daný súbor môže za�a� prehráva�. 
 Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že je omnoho výhodnejšie nahrávku uloži� do súboru, 
ktorý by mal na za�iatku všetky údaje z tabu�ky 11.8, za ktorými by nasledovala postupnos� vzoriek 
PCM. Takýto nehomogénny súbor by mohol navyše obsahova� štruktúru - index, ktorý by umož�oval 
prístup na jednotlivé vzorky. Inými slovami by softwarový prehráva� zadaním mena súboru dostal 
zárove� všetky potrebné údaje o zvukovom signále, ktorý sa v danom súbore nachádza. Z praktického 
h�adiska by potom mohol tento súbor za�a� ihne� správne reprodukova�. 
 Pomocou špeciálneho softwaru by bolo s nahrávkou možné pracova� po �astiach napriek 
tomu, že by sa nahrávka ako celok nemenila. Takúto možnos�, rozšírenú o �alšie funkcie, ponúka 
špeciálny formát nahrávok, ktorý je uložený v súboroch .WAV. 
 V nasledujúcej deklarácii si uvedieme typ štruktúry, ktorá je v súbore .WAV uložená na 
za�iatku, pred postupnos�ou vzoriek PCM. 

Deklarácia 11.9 Dátová štruktúra hlavi�ky zvukového súboru  *.WAV 
TYPE WavHdTp1= 
  RECORD  
    riff,   {stvorbajtová hlavi�ka so znakovou hodnotou 'RIFF'} 
    f8lng,   {d�žka súboru za touto premennou, teda celková d�žka - 8} 
    wave,   {stvorbajtová hlavi�ka so znakovou hodnotou 'WAVE'}  
    fmt,   {stvorbajtová hlavi�ka so znakovou hodnotou 'fmt '} 
    dtlng  {d�žka bloku za touto premennou, v ktorom sa definuje typ 

dát. Zadaním dostato�ne vysokej hodnoty tejto premennej 
sa vytvorí miesto na uloženie �ubovo�ne ve�kého indexu 
pre daný súbor} 

       :LONGINT;  
    rawtp,  { typ kódu, 1 - PCM, hlavi�ka .WAV umožjuje použi� aj iné 

typy kódovania alebo kompresie} 
    chnls,   {1=mono, 2=stereo} 
    rate,   {vzorkovacia frekvencia} 
    sign   {0 so znamienkom, 1 bez znamienka} 
       :WORD;  
    bps  {po�et Byte za sekundu, musí sa zosúladi� s údajmi rate,    

chnls a bpv: bps = Chnls * rate * bpv}   
       :LONGINT;  
    bpv,   {po�et bajtov na vzorku} 
    vlng   {d�žka vzorky v bitoch, musí by� v súlade s bpv} 
       :WORD        
  END;  
WavHdTp2= 
  RECORD   {používate�ský blok, v ktorom môže by� napr. index daného 

súboru. V tejto deklarácii sú uvedené pomocné dáta pre   
softwarový magnetofón systému HPSIO.  

    hdf   {štvorbajtová hlavi�ka so znakovou hodnotou 'hdf '} 
       :LONGINT;  
    lmas,   {�avá hlasitos�} 
    rmas,   {pravá hlasitos�} 
    bas,   {h�bky} 
    trb,   {výšky} 
    llin,   {�avá hlasitos� linky} 
    rlin,   {pravá hlasitos� linky} 
    mic,   {hlasitos� mikrofónu} 
    wrprt   {ochrana stopy} 
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      :BYTE  
  END;  
WavHdTp3= 
  RECORD    
    data,  {stvorbajtová hlavi�ka uvádzajúca zvukové dáta so 

znakovou hodnotou 'data'} 
   rawln   {d�žka zvukových dát za touto premennou}  
     :LONGINT  
  END;  
WavHd= 
RECORD  
  h1:WavHdTp1;  
  h2:WavHdTp2;  
  h3:WavHdTp3  
END;  
WavHdF1=FILE OF WavHdTp1;  
WavHdF2=FILE OF WavHdTp2;  
WavHdF3=FILE OF WavHdTp3;  
VAR wavf1:WavHdF1;  
    wavf2:WavHdF2;  
    wavf3:WavHdF3;  
    wavh1:WavHdTp1;  
    wavh2:WavHdTp2;  
    wavh3:WavHdTp3; 
 
 Je potrebné uvedomi� si, že vo vyššie uvedenej deklarácii sa niektoré premenné považujú za 
konštanty, ktorých hodnoty sa pevne vyžadujú. 
 �alšie premenné musia ma� hodnoty zadané tak, aby boli v súlade s inými premennými. 
Správnym nastavením hodnôt premenných je zaru�ená vnútorná dátová integrita súboru .WAV. 
 Je možné vytvori� jednoduchý algoritmus, ktorý skontroluje vyššie uvedené hodnoty a vz�ahy 
medzi nimi a na základe tejto kontroly vyhodnotí daný súbor ako funk�ný alebo poškodený. Takýto 
algoritmus má vä�šina sú�asného softwaru, ktorý je takto schopný napísa� niekedy negatívne 
hlásenie, že sa daný súbor .WAV nedá prehra�. 

 Daný súbor .WAV je teda potrebné najskôr otvori� pomocou prístupovej premennej WAVF1 a 
na�íta� štruktúru WAVH1. Na základe na�ítaných údajov je potrebné otvori� súbor pomocou 
prístupovej premennej WAVF2 a na�íta� štruktúru WAVH2. Na základe predchádzajúceho 
vyhodnotenia údajov je potrebné otvori� súbor ešte pomocou prístupovej premennej WAVF3 a na�íta� 
štruktúru WAVH3. Ak sú všetky predchádzajúce údaje v poriadku, až teraz sa môže otvori� súbor ako 
súbor vzoriek PCM alebo iného kódu od adresy, ktorá bola uvedená v na�ítaných štruktúrach.  

11.3 Hlasové fonty 
 Majme nahrávky hlasových vzoriek troch �udí, uložené v súboroch JAN.WAV, EVA.WAV a 
LUDMILKA.WAV. Máme teda jeden mužský, jeden ženský a jeden detský hlas. Predpokladajme, že 
hlavi�ka súborov .WAV obsahuje index, ktorý presne ur�uje jednotlivé stavebné kamene 
nehomogénnej databázy hlasu. 
 Pomocou jednoduchého programu skopírujeme z daných súborov ich indexy, za ktorými 
nakopírujeme len potrebné stavebné kamene hlasu. Pri tejto operácii je nutné prepo�íta� hodnoty 
ukazovate�ov v indexe, aby korešpondovali s novou pozíciou vzoriek v novovzniknutom súbore. 
Takýto prepo�et je možné vykona� algoritmicky. 
 Nazvime novovzniknuté súbory JAN.HVF, EVA.HVF a LUDMILKA.HVF. Tieto nehomogénne 
súbory obsahujú index a stavebné kamene re�i, ich predpokladaná ve�kos� vzh�adom na 
nehomogénnu databázu stavebných kame�ov re�i je asi 5 MB. Budeme ich nazýva� hlasové fonty. 
 Nadefinujme syntetizéru hlavný index, pomocou ktorého sa bude pristupova� k hlasovým 
fontom. Hlavný index musí by� uložený v pamäti, jeho ve�kos� však nepresiahne 1 kB. Vzh�adom na 
rýchlos� práce s dátami pomocou nepriamej indexácie druhého stup�a môžu by� hlasové fonty 
uložené bu� na disku alebo v pamäti XMS, RAM. 
 Hlasový syntetizér vybavený takouto datovou štruktúrou na prístup k stavebným kame�om 
re�i je schopný plynulo rozpráva� viacerými hlasmi, �ím nevidiacemu používate�ovi popri sémantike 
textu môže odovzdáva� informácie o farbách textu, ve�kých a malých písmenách a podobne. 
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12 Používate�ské rozhranie 
 

Písanie kníh nemá konca. Múdros� 
sa však nedá vytvori�, je možné 
ju len prija�. 

 
 Používate�ské rozhranie je spôsob komunikácie medzi po�íta�om a používate�om. Po�íta� je 
univerzálne zariadenie, ktoré vykonáva �innos� definovanú spusteným programom. Používate�ské 
rozhranie je preto možné chápa� aj ako spôsob komunikácie medzi daným programom 
a používate�om. 
 Aby mohol program odovzda� �loveku informácie alebo ich spätne prija�, vyžaduje prepojenie 
na hardware - displej, klávesnicu, tla�iare�, zvukové zariadenie, hmatový displej... 
 V tejto kapitole je vysvetlené, ako môže vo všeobecnosti komunikova� software s hardwarom 
a ako sa rieši takáto komunikácia pri použití špeciálneho softwaru (syntetizér pre nevidiacich a i.) 
alebo špeciálneho hardwaru (hmatový displej a i).  

12.1 Programovanie hardwaru 
 Prvým krokom k porozumeniu, ako môže program priamo obsluhova� hardware, je 
pochopenie základnej von Neumanovej architektúry po�íta�a. Na obrázku 12.1 je schéma spolupráce 
dôležitých po�íta�ových komponentov. 
 

 
 
Obr. 12.1 Von Neumanova architektúra po�íta�a 
 

Mikroprocesor je aritmeticko-logická jednotka, ktorá �íta z pamäti RAM programový kód - 
inštrukcie, na základe ktorých spracúva dáta v RAM a komunikuje cez zbernicu so všetkými 
vstupno/výstupnými zariadeniami. 

Pri zapnutí po�íta�a sa zavedie z pamäti ROM základný vstupno/výstupný systém - BIOS - do 
pamäti RAM. Po zavedení BIOSu sa zavádza opera�ný systém z niektorého vstupno/výstupného 
zariadenia, napr. z pevného disku.  

 Komunikácia procesora s pamä�ou a vstupno/výstupnými zariadeniami bude bližšie opísaná 
�alej. Na vysvetlenie tejto problematiky bude použitá architektúra procesorov 8086...80486, PENTIUM 
[22]. Je potrebné uvedomi� si, že každý typ procesora má svoju špecifickú sadu inštrukcií. V tejto 
kapitole budú uvedené len niektoré dôležité inštrukcie, ktoré majú istú obdobu v architektúrach 
všetkých mikroprocesorov.  

12.1.1 Trochu z assembleru 
 Assembler je najnižší programovací jazyk, ktorého inštrukcie sú priamo inštrukciami daného 
mikroprocesora. Mikroprocesor obsahuje nieko�ko svojich vnútorných pamätí - registrov, ktoré používa 
na uchovávanie a spracúvanie dát, na riadenie výpo�tu a adresáciu RAM alebo vstupno/výstupných 
zariadení. 
Tabu�ka 12.2  16-bitové registre procesorov Intel 8086 - 80846, Pentium 

pamä� 
RAM 

pamä� 
ROM 

 
P

R
O

C
E

S
O

R
 

 
Z

B
E

R
N

IC
A

 
 

KLÁVESNICA 

DISPLEJ 

PEVNÝ DISK 

USB K�Ú� 

. . .  



 92 

AX  register akumulátor - spracúvanie dát  
BX  bázový register - adresácia a dáta  
CX  �ítací register - riadenie cyklov  
DX  dátový register - práca s dátami  
SI  používaný na adresáciu pamäte  
DI  používaný na adresáciu pamäte  
BP  používaný na adresáciu dát na zásobníku v pamäti ram  
SP  adresa vrcholu zásobníka  
IP   adresa �ítanej inštrukcie  
DS  adresa segmentu dát  
ES  adresa pracovného segmentu  
SS  adresa segmentu so zásobníkovou pamä�ou  
CS  adresa segmentu s kódom  
FLAGS  register vnútorného stavu procesora 
 
Registre AX...DX je možné rozdeli� na dolných osem bitov AL...DL a horných osem bitov AH...DH. 
Všetky registre okrem segmentových majú rozšírenie na 32-bitové registre EAX, EBX, ... 
Pri 16-bitovej adresácii pamäti sa adresa vypo�íta z hodnoty segmentového registra a z tzv. offsetu: 
 DS.16+SI = DS:[SI] 

Na �avej strane je uvedený výpo�et adresy pamäti RAM tak, ako ju vypo�íta pri adresácii procesor. Na 
pravej strane je uvedený zápis adresy v assembleri. Na adresáciu v tomto príklade boli použité 
registre DS a SI, podobne sa používajú napr. ES:[DI], SS:[BP]... 

 Na záver tejto podkapitoly sú uvedené niektoré inštrukcie, ktoré budú v �alších podkapitolách 
použité v príklade kódu napísaného v assembleri. Podrobnejšie o architektúre mikroprocesora Intel 
80486 vi� [22]. 
 V nižšie uvedenom texte je možné pre dané inštrukcie použi� aj iné argumenty - registre alebo 
adresy - než sú uvedené v krátkom rozpise. V riadkoch za bodko�iarkou je uvedený komentár. 

 Tabu�ka 12.3   Niektoré inštrukcie procesorov  Intel 8086 - 80846, Pentium 

push ax   ; uloží hodnotu z ax na vrchol zásobníka  

pop ax  ; uloží hodnotu z vrcholu zásobníka do ax  
mov ax,bx   ; skopíruje hodnotu z bx do ax  
mov ax,ss:[bp]  ; do ax kopíruje hodnotu zásobníkovej pamäte z adresy ss:[bp]  
call procedure  ; volanie podprogramu  
ret    ; návrat z podprogramu  
out dx,ax   ; zápis hodnoty ax na port �íslo dx vstupno/výstupného zariadenia 
in ax,dx   ; �ítanie z portu �íslo dx vstupno/výstupného zariadenia do ax  
 
 Vyššie uvedené inštrukcie ako napr. mov, push, pop pracujú s pamä�ou RAM. Inštrukcie out, 
in pracujú cez zbernicu s jednotlivými vstupno/výstupnými zariadeniami. Každé V/V zariadenie je z 
h�adiska procesora ovládate�né cez tzv. vnútorné porty, pomocou ktorých je možné zariadenie 
nakonfigurova� a komunikova� s ním. Port je pamä�ová jednotka daného zariadenia, do ktorej môže 
procesor zapísa� hodnotu alebo ju pre�íta�. Z h�adiska V/V zariadenia táto pamä�ová jednotka 
elektronicky súvisí s obvodmi daného zariadenia.  

12.1.2 Assembler a kompilátor PASCAL 
 Kompilátor vyššieho programovacieho jazyka prekladá tento jazyk do tzv. strojového kódu. 
Strojový kód je postupnos� inštrukcií procesora, ktoré sú uchované v binárnom �íselnom tvare. Ak 
nahradíme �íselné hodnoty inštrukcií príslušnými inštrukciami assembleru, vykonáme pomerne 
jednoduchú transkripciu, ktorá umožní �ítanie strojového kódu aj �loveku. Inými slovami, kompilátor 
preloží vyšší programovací jazyk do akejsi formy assembleru pre daný procesor. 

Preložený programový kód môže obsahova� v zásade štyri typy dát: 
1. segmenty s globálnymi premennými, 
2. segmenty so zásobníkovou pamä�ou, v ktorých sa vytvárajú pri behu programu lokálne 

premenné jednotlivých procedúr a funkcií, 
3. segmenty s haldou, kde sa pri behu programu vytvárajú dynamické premenné, 
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4. segmenty s kódom programu, v ktorých sú uložené inštrukcie programu. 
 

32-bitové procesory umož�ujú tzv. lineárnu adresáciu pamäte, nepoužívajú sa segmentové 
registre. Napriek tomu je z h�adiska programátora potrebné uvedomi� si, že program obsahuje vyššie 
uvedené štyri rozdielne typy dát. V �alšom texte si ukážeme, ako prekladá kompilátor Borland 
PASCAL volania procedúr a funkcií, ako ukladá na zásobníku lokálne premenné a parametre. V 
závere tohoto tematického celku bude ukázané, že je možné aj pomocou 16-bitového kompilátora 
PASCAL obsluhova� 32-bitové vstupno/výstupné zariadenia. 

 Kompilátor Borland PASCAL umož�uje naprogramova� �as� programu v assembleri a k 
programu prikompilova�. Pretože syntax PASCALu má tzv. direktívu ASM, ktorá umož�uje písanie 
assembleru priamo do programu, otvára sa otázka, �i je vôbec potrebné k danému programu 
prikompilúva� nejaký assemblerovský objekt. 
 Naprogramovanie niektorých V/V zariadení vyžaduje použitie takých inštrukcií assembleru, 
ktoré sú v PASCALovskom programe zakázané alebo ich daná verzia assemblerovského preklada�a 
nepozná. Ponúka sa možnos� naprogramova� túto obsluhu priamo vo vyššej verzii assembleru a 
potom ju pripoji� k PASCALovskému programu tak, aby bola zachovaná kompatibilita s konvenciami 
kompilátora PASCALu. 
 Takéto pripojenie assembleru umož�uje naprogramovanie UNITu, ktorý na jednej strane 
komunikuje s programom pomocou štandardného interfejsu, na druhej strane je cez implementa�nú 
�as� prepojený s assemblerovským objektom. 

Interfejs 12.4 Definícia interfejsu medzi modulmi napísanými v PASCALe a v assembleru  

INTERFACE  {podstata tohto modulu spo�íva v definícii interfejsu, cez ktorý sa assembler 
sprostredkúva kompila�nému automatu jazyka Borland PASCAL 7.}  

FUNCTION In8(port:WORD):BYTE;   {cítanie z 8-bitového portu} 
FUNCTION In16(port:WORD):WORD;   {cítanie zo 16-bitového portu} 
FUNCTION In32(port:WORD):LONGINT;   {cítanie z 32-bitového portu} 
PROCEDURE Out8(port:WORD;data:BYTE);  {zápis na 8-bitový port} 
PROCEDURE Out16(port,data:WORD);   {zápis na 16-bitový port} 
PROCEDURE Out32(port:WORD;data:LONGINT);  {zápis na 32-bitový port} 

IMPLEMENTATION  
{$l io32port.obj  Assemblerovské kódy kompilátor o�akáva v súbore 

IO32PORT.OBJ. Kompilátor z tohoto súboru prekopíruje už 
preložený assembler na strojový kód do tela programu, 
ktorý bol písaný v PASCALE} 

FUNCTION In8; EXTERNAL;  {naprogramované v externom súbore} 
FUNCTION In16; EXTERNAL;  {naprogramované v externom súbore} 
FUNCTION In32; EXTERNAL;  {naprogramované v externom súbore} 
PROCEDURE Out8; EXTERNAL;  {naprogramované v externom súbore} 
PROCEDURE Out16; EXTERNAL;  {naprogramované v externom súbore} 
PROCEDURE Out32; EXTERNAL;  {naprogramované v externom súbore} 
END. 
 
 Vyššie uvedený modul realizuje pre 16-bitový kompilátor 8,16 ale aj 32 bitové V/V operácie. 
Jeho interfejs je bežným interfejsom, funkcie a procedúry z tohoto interfejsu je možné vola� v 
programe bežným spôsobom. V implementa�nej �asti sú všetky funkcie a procedúry vedené ako 
externé, ktoré sa nachádzajú naprogramované v súbore IO32PORT.OBJ. 
 Procedúry a funkcie naprogramované v assembleri musia dodržiava� vnútorné konvencie 
kompilátora Borland PASCAL. Presnejší opis týchto konvencií je uvedený v �alšej podkapitole.  

12.1.3 32-bitové V/V zariadenia a PASCAL 
 Z vyššie uvedeného textu je zrejmé, že je možné kombinova� PASCALovský program, 
prekladaný 16-bitovým kompilátorom, s najnovším assemblerom, ktorý umož�uje používanie aj 
novších inštrukcií. Je možné naprogramova� napr. 32-bitovú obsluhu V/V zariadení tak, že 32-bitové 
inštrukcie sa budú používa� len v rámci assemblerovského kódu, ktorý sprostredkuje 32-bitové 
hodnoty kompilátoru pomocou 16-bitových registrov daného procesora. V kone�nom dôsledku je takto 
možné obsluhova� 32-bitové zariadenia napr. na zbernici PCI priamo v 16-bitovom DOSe s použitím 
16-bitového kompilátora. 
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 V �alšom texte je ukázané, ako je v assembleri naprogramovaný modul IO32PORT.ASM. Ten 
sa musí prekompilova� príslušným kompilátorom assembleru do súboru IO32PORT.OBJ. 

Algoritmus 12.5   32-bitový assembler 

PUBLIC In8  ; Vyvážané rutiny - ich názvy musia by� rovnaké, ako názvy funkcií a procedúr 
PUBLIC In16 ; v hlavi�ke Pascalovského modulu z predchádzajúcej podkapitoly. 
PUBLIC In32  ;   
PUBLIC Out8  ; 
PUBLIC Out16  
PUBLIC Out32  

Code SEGMENT BYTE PUBLIC  
; názov segmentu musí by� CODE - vyžaduje to kompilátor ;jazyka Borland PASCAL 7 

.386  ; v rámci segmentu dovolené 32-bitové operácie  
; všetky nižšie uvedené procedúry budú napísané tak, že sa predpokladá vzdialené volanie -  
; pri skoku na danú rutinu sa mení nielen IP, ale aj CS register! Je potrebné uvedomi� si to pri  
; návrate RET a pri práci s parametrami procedúr a funkcií. Parametre sú uložené na  
; zásobníku pred návratovou adresou, lokálne premenné danej procedúry alebo funkcii za  
; návratovou adresou. V registri BP sa uchováva zásobníková adresa parametrov a lokálnych  
; premenných funkcie alebo procedúry, z ktorej bola daná rutina ;zavolaná.  

In32 PROC FAR  ; cítanie z 32-bitového portu  
PUSH BP   ; uloženie hodnoty BP registra  
MOV BP,SP ; do BP aktuálna hodnota ukazovate�a vrcholu zásobníka. Túto dvojicu 

; inštrukcií používa kompilátor na to, aby si umožnil prístup k parametrom a 
lokálnym premenným danej procedúry alebo funkcie. V zásobníku si pritom 
ponecháva adresu tej procedúry alebo funkcie, z ktorej bola sú�asná 
procedúra alebo funkcia volaná. SS je segment register s hodnotou adresy 
segmentu so zásobníkom. Takže potom SS:[BP-2] bude prvá lokálna 
premenná vedená v definícii Pascalu za k�ú�ovým slovom VAR. Adresa 
SS:[BP+6] je adresa posledného slova parametrov danej procedúry alebo 
funkcie. Adresa SS:[BP] je dynamický spoj na nadproces, teda na dáta 
;procedúry alebo funkcie, z ktorej bola aktuálna rutina volaná. Adresy 
SS:[BP+2] resp. SS:[BP+4] sú offset - IP resp. segment - CS návratovej 
adresy, ktorá sa zo zásobníka vyberie inštrukciou RET na konci funkcie alebo 
procedúry. Z tohto je zjavné, že ofset zásobníka - SP - pri zapl�ovaní 
zásobníka klesá vždy o dva bajty. Kompilátor pri testovaní prete�enia 
;zásobníka testuje prete�enie registra SP z nuly na hodnotu FFFFH. V �alších 
rutinách sa uplat�uje ten istý prístup na parametre a lokálne premenné, preto 
ho už �alej komentova� nebudem.  

MOV DX,SS:[BP+6]  ;Do registra DX vloží hodnotu parametra, ;ktorý je v hlavi�ke vedený pod 
názvom ;PORt:WORD - ide o adresu V/V portu.  

IN EAX,DX  ; z portu adresy DX sa �íta 32 bitov naraz do 32-bitového registra EAX. Túto 
inštrukciu 16-bitový kompilátor nemôže vygenerova�, lebo principiálne 
nepozná 32-bitový akumulátor EAX. �alej sa teda musí naprogramova� 
prevod 32-bitovej hodnoty EAX na jej dolnú a hornú 16-bitovú hodnotu, s 
ktorou už 16-bitový kompilátor pracova� dokáže.  

PUSH EAX  ; uloženie celého EAX na zásobník  
POP AX  ; dolná hodnota EAX zo zásobníka do AX  
POP DX  ; horná hodnota EAX zo zásobníka do DX  

; prevod je uskuto�nený, kompilátor Borland Pascal 7 o�akáva návratovú 
hodnotu funkcie typu LONGINT v registroch AX a DX, takže už sta�í vykona� 
len korektný návrat z funkcie, lebo hodnotu v AX a DX už máme.  

POP BP   ; do BP registra vraciame, �o tam bolo  
RET 2  ; vykonávame vzdialený návrat s parametrom 2, lebo kompilátor pred 

zavolaním tejto funkcie uložil do zásobníku parameter PORT : WORD - teda 2 
bajty. Inštrukcia RET 2 vykoná návrat a navyše zoberie zo zásobníka 2 bajty.  

In32 ENDP  

In16 PROC FAR  ;16-bitová obdoba vyššie uvedeného algoritmu  
PUSH BP  
MOV BP,SP  
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MOV DX,SS:[BP+6]  
IN AX,DX   ; návratová hodnota funkcie  
POP BP  
RET 2  
In16 ENDP  

In8 PROC FAR  ;8-bitová obdoba vyššie uvedeného algoritmu  
PUSH BP  
MOV BP,SP  
MOV DX,SS:[BP+6]  
IN AL,DX   ; návratová hodnota funkcie v AL  
POP BP  
RET 2  
In8 ENDP  

Out32 PROC FAR  ; zápis na 32-bitový port  
PUSH BP  
MOV BP,SP  
MOV DX,SS:[BP+10] ; do DX prvý parameter port : WORD  
MOV EAX,SS:[BP+6] ; do EAX druhý parameter data:LONGINT  
OUT DX,EAX   ; zápis 32-bitovej hodnoty z EAX na port s adresou DX  
POP BP  
RET 6    ; Parameter 6 = ve�kos� PORT + ve�kos� DATA, teda word + longint = 2+4 = 6  
Out32 ENDP  

Out16 PROC FAR  ; 16-bitová obdoba vyššie uvedeného algoritmu  
PUSH BP  
MOV BP,SP  
MOV DX,SS:[BP+8]  
MOV AX,SS:[BP+6]  
OUT DX,AX  
POP BP  
RET 4    ; word + word = 2+2 = 4  
Out16 ENDP  

Out8 PROC FAR  ; 8-bitová obdoba vyššie uvedeného algoritmu  
PUSH BP  
MOV BP,SP  
MOV DX,SS:[BP+8]  
MOV AX,SS:[BP+6]  
OUT DX,AL  
POP BP  
RET 4    ; word + byte - hodnota bajtu sa na zásobník uloží ako slovo, z ktorého sa 

využije len dolná �as� - 8 bitov, teda  
word + bajt v tomto zmysle = word + word= 2+2 = 4  

Out8 ENDP  

Code ENDS ;koniec segmentu s kódom  

END 
 Pomocou programových V/V operácií je možné pracova� s akýmko�vek hardwarom, ktorý je v 
po�íta�i fyzicky prítomný a funk�ný. Je preto možné naprogramova� software - ovláda�, ktorý 
predefinuje funkcie bežnej klávesnice na funkcie písacieho stroja pre nevidiacich. Iný ovláda� oživí 
špeciálny hardware - napr. hmatový displej a môže mu zasiela� vybrané informácie z bežného 
displeja.  

12.2 Ovláda� klávesnice 
 Klávesnica po�íta�a je hardware, ktorý sa používa nielen pri práci s programovými 
aplikáciami. Klávesnicu vyžaduje opera�ný systém a dokonca aj pri nastavovaní hodnôt BIOSu je 
potrebná aj klávesnica. Ak má by� teda klávesnica softwarovo predefinovaná na písací stroj pre 
nevidiacich, je potrebné urobi� to na �o najnižšej úrovni. 
 BIOS, ktorý sa pri zapnutí po�íta�a nahrá z pamäti ROM do pamäti RAM, obsahuje  
softwarové rutiny, ktoré pracujú s hardwarom klávesnice. Z jej dátového portu snímajú tzv. scancode a 
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pomocou prekladových tabuliek ho konvertujú a ukladajú ako znaky ASCII do frontu stla�ených 
klávesov. Tento front sa nachádza v dátovej oblasti BIOSu. 
 Pri programovaní ovláda�ov je nutné rešpektova�, pod akým systémom budú pracova� a 
pod�a toho ur�i� softwarovú hladinu, na ktorej má dochádza� k algoritmickej zmene. HPSIO je 
kompenza�ný software, ktorý pracuje na príkazovom riadku Windows alebo v DOSe, preto musí by� 
ovláda� klávesnice úzko spätý s jej hardwarom. Pracuje s portami klávesnice a výsledné znaky vkladá 
do frontu BIOSu. 
 Pri systémových volaniach �ítania z klávesnice sa znaky �ítajú z frontu BIOSu. Pre všetky 
programy, ktoré používajú systémové volania klávesnice alebo ktoré ne�ítajú priamo hardware 
klávesnice, je takto zaru�ené, že je pred nimi špeciálna obsluha klávesnice skrytá. Z h�adiska 
programov sa �ítajú bežné znaky, používate� ich pritom zadáva pomocou bodového písma. 
 
Obr. 12.6 Ovláda� klávesnice  

 
 
 Z obr. 12.6 je vidie�, že do frontu BIOSu z jednej strany zapisuje znaky špeciálny ovláda�, z 
druhej strany sa znaky �ítajú BIOSovskou službou �ítania z klávesnice. Systémová služba �ítania z 
klávesnice už využíva sprostredkúvanie stla�ených klávesov pomocou služby BIOSu. Ak teda 
softwarová aplikácia používa na �ítanie služby alebo �íta z frontu BIOSU, �íta znaky, ktoré sú už 
spracované špeciálnym ovláda�om klávesnice. 
 Medzi hardwarom klávesnice a ovláda�om je obojstranná komunikácia, aby zariadenie 
klávesnice dostávalo informácie, že je znak už spracovaný - môže sa vysla� �alší a podobne.  

12.2.1 Preklad Braillovho písma 
 Špeciálny ovláda� pre nevidiacich o�akáva paralelné stlá�anie tých klávesov na klávesnici, 
ktoré predstavujú body Braillovho písma. Pretože prakticky nie je možné stla�i� v úplne rovnakom 
�ase daný po�et klávesov, jedná sa o zložitejší proces vyhodnocovania: 
 - Kedy nevidiaci ešte klávesy len stlá�a? 
 - Kedy je možné vyhodnoti� stla�enú kombináciu? 
 - Kedy sa má emulova� autorepeat klávesnice? 

Po vyhodnotení týchto troch stavov sa potom vykoná preklad bodového písma do scancodu a kódu 
ASCII. Tieto dve hodnoty sa nakoniec odovzdajú do frontu BIOSu, odkia� ich môžu pre�íta� iné 
procesy.  

12.2.2 Ovládanie syntetizéra alebo hmatového displeja 
 Poslednou úlohou ovláda�a klávesnice je identifikovanie stla�enia špeciálnych kombinácií 
klávesov, ktoré sú príkazmi pre syntetizér alebo hmatový riadok. Pomocou týchto príkazov sa: 

� mení �ítaný riadok, 
� mení rýchlos�, výška, intenzita �ítania, 
� a �alšie funkcie ... 

Ak ovláda� zaregistruje špeciálnu kombináciu klávesov, vytvorí z nich riadiaci znak a uloží ho do 
frontu riadiacich znakov. Tento front nie je sú�as�ou štandardného BIOSu, vytvorí sa až po 
nainštalovaní ovláda�a na klávesnicu. Syntetizér pre nevidiacich alebo ovláda� na hmatový displej 
potom �ítajú príkazy z frontu riadiacich znakov.  

12.3 Hmatové displeje 
 Hmatové displeje sú špeciálnym typom hardwaru, ktorý sa pripája k po�íta�u pomocou 
špeciálnej V/V karty alebo pomocou bežného pripojenia na USB alebo RS232. Ke�že sa jedná o 
špeciálny hardware, je nutné nainštalova� jeho softwarový ovláda�, ktorý v princípe funguje podobne, 
ako špeciálny ovláda� bežnej klávesnice.  

klávesnica 
hardware 

ovláda� front 
BIOSu 

služba 
BIOSu 

služba 
systému 
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12.3.1 Ovláda� hardwaru 
 Softwarový ovláda� hmatového displeja rešpektuje na jednej strane typ pripojenia a príkazy 
pre hmatový displej, na druhej strane komunikuje s bežným displejom a s klávesnicou. 
 
Obr. 12.7 Ovláda� hmatového displeja  

 
 Na tomto obrázku je znázornená obojstranná komunikácia medzi ovláda�om hmatového 
displeja a hardwarom hmatového displeja. Ovláda� navyše �íta informácie z bežného displeja a 
odovzdáva ich na hmatový displej. Pri tomto prenose musí nasta� preklad bežného písma do Braillovej 
podoby. 
 Obrázok 12.7 navyše poukazuje na �alší tok dát - medzi ovláda�om klávesnice a ovláda�om 
hmatového displeja. Predpokladajme, že nevidiaci používate� �íta text v editore, pri�om sa pohybuje 
po riadkoch napísaného textu. Vo chvíli, ke� za�ne opä� písa�, sa od ovládacieho softwaru vyžaduje, 
aby hmatový displej za�al zobrazova� ten riadok v editore, kde je kurzor. Pri pokra�ovaní v písaní má 
takto nevidiaci automaticky zabezpe�enú kontrolu písaného textu pomocou hmatu. Aby mohol ovláda� 
hmatového displeja presunú� zobrazovanie na riadok s kurzorom, je potrebné vysla� riadiacu 
inštrukciu z ovláda�a na klávesnicu priamo ovláda�u hmatového displeja. 
 Hmatový displej sa môže nahradi� alebo doplni� inou formou výstupu - syntetizérom pre 
nevidiacich. Celková schéma je ukázaná na obrázku 12.8. Na celkovej schéme práce špeciálneho 
softwaru sú ukázané tri dôležité zložky tohoto softwaru: 
 1. Špeciálny ovláda� klávesnice 
 2. Špeciálny ovláda� výstupu 
 3. Syntetizér pre nevidiacich  
 

 

12.3.2 Prenos informácií z bežného displeja na hmatový 
 Okrem prekladu bežného písma do Braillovho a prípravy textu pre syntetizér musí ovláda� 
špeciálneho výstupu spracúva� informácie z celej obrazovky a sprostredkúva� z nich v prvom rade tie 
najdôležitejšie. Dôležitou informáciou môže by�: 

� Riadok s kurzorom 
� Vysvietená položka v menu 
� Nájdené slovo v texte 
� a iné .. 
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Výberom dôležitých informácií ovládací software napodob�uje prácu �loveka, ktorý nevidiacemu �íta 
obsah obrazovky.  

12.4 CD médium a www 
 V tejto publikácii boli opísané softwarové technológie, ktoré sa používajú pri vytváraní 
kompenza�ného softwaru vo všeobecnosti. Vä�šina opisovaných technológií je použitá aj v 
univerzitnom kompenza�nom softwari HPSIO. K tejto publikácii je možné získa� CD-médium, na 
ktorom sú uložené: 

� Prvá verzia kompenza�ného softwaru HPSIO 
� Zdrojové texty v Borland PASCALe 
� Zdrojové texty v assembleri 

Prvú verziu HPSIO a tiež aj zdrojové texty je možné nájs� na adrese: 

 www.uvv.umb.sk/mhudec 

Teoretický popis práce kompenza�ného softwaru a ponuka všetkých zdrojových kódov umož�uje 
priamy zásah do integrity daného systému, jeho vylepšovanie alebo prispôsobovanie konkrétnym 
požiadavkám. 
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 Summary 
 
 

The content of this publication connects two different issues that seem to be incomparable: 
One of them is the support of integrated education of the blind and partially sighted students at the 
elementary and high schools through information compensation technologies; 
The review of information technologies and their use for proposing the software compensation 
applications.  

By using of certain information technologies which are shown on the compensation 
technologies, the study propagates the integrated education of the blind and partially sighted students 
at the level of scientific informatics and practical programming. 

The first objective is to present the blind and partially sighted students in a formal classroom 
environment as a common feature and not to demonstrate them as something impossible to educate 
in a formal teaching and learning process, but furthermore to smooth the progress of helping students 
to find the sufficient compensation software. 
 

The second objective is to make familiar these aspects: 
 

� principles of digital sound processing; 
� data structures and conventional automats; 
� neural networks and their adaptations; 
� mutual causalities in above mentioned technologies. 

 
The scientific contribution to this topic consists in upgrading of genetic algorithm: 

 
� selection operator; 
� cross-breeding with elimination; 
� new operator of breeding. 

 
The second scientific contribution is the using of non-homogeneous database of voice 

samples with the purpose of minimizing the scope of voice database without excessive lost of speech 
production quality. 
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