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K celé práci

Cílem práce byl původně systém pro popis syntezátorů zvuku a jejich následnou emulaci.
Měl obsahovat ovládací GUI, které by interagovalo s uživatelem, posílalo data na zvukovou kartu
přes ASIO driver a případně četlo MIDI vstup. Syntezátor sám měl být popsán svým blokovým
zapojením, které by představovalo další vstup programu. Pro dosažení nízké latence bylo navrženo
řešení, kdy by toto blokové zapojení bylo převedeno do jednoduchého programu v jazyce C, který
by po zkompilování a dynamickém přilikovnání k hlavnímu programu poskytl funkci, která by vždy
přečetla proměnné reprezentující vstupy, odsimulovala jeden časový krok a vrátila další syntezovaný
vzorek signálu.

Struktura emulačního programu by byla založena na bufferech, které by přibližně odpovídaly
“vodičům” v blokovém schematu zapojení nějakého skutečného syntezátoru. V případě simulace
analogových obvodů je toto značné zjednodušení, protože se nemusí uvažovat zpětné ovlivňování
obvodů podél signálové cesty (což by jinak vedlo na řešení soustavy rovnic) a přitom je dostatečně
realistické, protože jednotlivé moduly většiny analogových syntezátorů mají na svých vstupech
a výstupech napětové sledovače, které zajišťují právě takovouto izolaci. Stačí tedy umět popsat
chování každého bloku nějakými sourhnými parametry (např. zisk a nelineární zkreslení v případě
zesilovače, impulsní odezva v případě filtru) a jejich propojení již vytvoří celkem věrnou simulaci
syntezátoru. V případě digitálních syntezátorů, jako je třeba OPL-3, je tento postup již naprosto
dostačující, protože prakticky odráží jejich architekturu.

V emulátoru by tedy běžel globální diskrétní čas na frekvenci odpovídající několikanásobku
vzorkovací frekvence výsledného zvuku a program by obsahoval instrukce, které by prováděly ope-
race bloků syntezátoru, které jsou pomocí “vodičů” (bufferů) propojeny. Jednoduché operace jako
sečtení signálů nebo jejich vzájemná modulace by vystačily s hodnotou z předchozího kroku. Slo-
žitější, jako integrace a derivace by vyžadovaly ješte jeden krok do minulosti a například FIR filtry
by mohly vyžadovat stovky kroků do minulosti. Buffery by tedy fungovaly jako posuvné registry
pro N posledních spočtených hodnot.

Odtud vyvstala potřeba jednoduchého jazyka, ve kterém by bylo možné popsat zapojení bloků
syntezátoru pomocí výrazů operujících nad buffery, čímž by byl umožněn relativně přímý přepis
schematu zapojení.

Student bohužel celé zadání nestihl realizovat, jelihož byl zcela pohlcen prací na jazyce, který
dle mého názoru navrhl jako příliš rozsáhlý. Tím mu na ostatní části nezbyl téměř žádný čas.

Obtížnost zadání:1: 2
Splnění zadání: 3
Rozsah práce: 2

K textové části:

Práce je psána česky, vkusně vysázena v TEXu a rozdělena na 3 části: Seznámení s jazykem
“Cynth”, specifikace jazyka a implementace.

1 1=lepší, 2=OK, 3=horší, 4=nevyhovuje



Na textu je znát, že byl psán ve velkém spěchu. Některé části, potřebné pro správné pochopení
zcela chybí. Například vůbec neobsahuje úvod (ani v rozsahu uvedeném v předchozí stati posudku),
který by zdůvodnil zvolené řešení s kompilátorem jazyka.

Příklady zvolené v první části jsou spíše elementární (za učelem izolovaného představení např.
for-cyklu), místo aby ukázaly jak se zvolené vlastnosti jazyka hodí k popisu syntezátoru. Jmenovitě,
popis bufferů je nedostatečný.

V jazyce autor klade důraz na vlastnosti, které nejsou pro řešení úlohy nezbytné – např.
podpora N -tic hodnot, const-varianty typu, zachytávání kontextu (closure), speciální literály pole
(od/do/krok), apod.

Naopak buffery jsou trochu nešikovně definovány tak, že není možné přímo vnořovat volaní
funkcí s nimi pracujicí, např. plus(time(bfr1, bfr2),bfr3) protože funkce nedovedou vracet
temporary buffer – vrací jen číslo a buffer se z něj musí explicitně vytvořit pomocí “generátoru
bufferu”, takze je potřeba psát spoustu “přetypování” navíc, címž utrpí čitelnost takového kódu.

Na druhou stranu, jazyk obsahuje i zajímavá místa, např. přiřazení pole, zapsané jako a=b,
nastaví jen pointer na data, kdežto a[]=b vede na kopii pole prvek po prvku, zatímco a[3]=c
nastavuje konkrétní prvek.

Neúplným popisem jazyka bohužel práce končí. Neobsahuje už ani diskusi nebo ukázku kon-
krétního generovaného kódu ani pokus o změření latence (aspoň v teoretické rovině).

Formální úprava: 2
Struktura textu: 4
Analýza: 4
Vývojová dokumentace: 3
Uživatelská dokumentace: 3

Implementační část

Práce je implementována v jazyce C++ s využitím generátorů flex a bison. Trochu na škodu
je použití moderních vlastností C++20, které vylučují kompilaci projektu staršími verzemi C++.

Celkový rozsah zdrojového kódu je působivý. Rozhodně je za tím velké množství práce. Pro-
gram sestává z 25136 řádků (859 KiB) ve 161 souborech. Je však otázkou zda je to dobře.

Taková délka orientaci v kódu rozhodně nepomáhá. Ta je dále stížena použitím šablon a ne-
triviální objektové struktury, která není v dokumentaci příliš popsaná ani zdůvodněná. Extensivní
používání šablon je též nejspíš příčinou pomalé kompilace programu.

Místo dynamického linkování za běhu GUI, na které nezbyl čas, je nyní v principu možné jen
statické, ale ani to nebylo v práci demonstrováno a jediný výstup z programu je debugovací.

Kvalita návrhu: 3
Kvalita zpracování: 2
Stabilita implementace: 2

Závěr

Přes všechny tyto výhrady je program téměř ve stavu, kdy by bylo možné ho použít jako
syntezátor. Stačilo by ho propojit se vstupy (stačila by klávesnice) a posílat jeho výstup na zvukovou
kartu.

Z komunikace s autorem vyplynulo, že si je většiny svých špatných rozhodnutí vědom. Pokud
je hlavním cílem bakalářské práce získat zkušenosti a ponaučení, byť takto negativní, myslím že ho
bylo dosaženo. Proto nehodnotím práci jako nedostatečnou.

Celkové hodnocení: Dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění: Ne

24.1.2022 David Klusáček


