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Kapitola 1 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je návrh a implementace aplikace, která dokáže převést 
soubor s MIDI daty (Standard MIDI File, SMF) do lidsky čitelné podoby. Za 
čitelnou podobu se považuje vytisknutá partitura s jedním partem pro každý MIDI 
kanál. Důraz je kladen především na to, aby každý vytisknutý dokument automaticky 
splňoval běžné hudební standardy. 

Aplikace je určena domácím uživatelům, nikoliv pro profesionální využiti. 

1.1 Vstup a výstup aplikace 

Vstupem aplikace je jakýkoliv standardní MIDI soubor. Aplikace převede MIDI data 
do svého datového modelu a zobrazí je uživateli, který je pak může editovat. 
Transformovaná MIDI data lze uložit na pevný disk do XML souboru. Soubor 
s uloženými daty je tedy dalším vstupním formátem aplikace. 

Nejdůležitějším výstupem aplikace je vytisknutá partitura, vhodně rozdělená do 
stránek a splňující běžné notační standardy. V hudbě se používá (nebo používalo 
mnoho různých typů notací). Na jihu USA byla například používaná notace, ve které 
výška noty ovlivňovala tvar hlavičky. Dále existují různé písmenné a číselné notace, 
Braillova notace a mnoho regionálních notací využívaných především pro lidovou 
hudbu. Dnes nejpoužívanějším typem notace je tzv. „moderní“ notace. Je to jediná 
notace, se kterou se většina lidí ve svém životě setká. Je charakteristická notovou 
osnovou složenou z pěti vodorovných linek, která je svislými linkami rozdělena do 
taktů, a notami s oválnou hlavičkou, nožičkou a praporky. Zvláště kvůli podstatnému 
zjednodušení implementace byly výstupy aplikace omezeny pouze na jediný typ 
notace a ze zřejmých důvodů byla zvolena právě notace moderní. 

I v moderní notaci ovšem existuje velké množství různých stylů a podstylů. Velcí 
hudební skladatelé si často notaci upravovali podle svého - někteří nedodržovali 
délku taktů, nebo taktové čáry vynechávali vůbec, jiní používali vlastní hudební 
značky nebo používali tradiční značky v nových kontextech (například trámce mezi 
notami v různých partech). Žádný program nedokáže obsáhnout veškeré styly zápisů, 
které se v průběhu posledních století objevily. Pro zjednodušení aplikace a práce 
s aplikací je výstup vždy formátován jako standardní notace, tj. hudební značky jsou 
používané přesně tak, jak jsou definovány v současných učebnicích. Takové omezení 
zmenšuje možnosti využití aplikace jen nepatrně, protože většina uživatelů bude 
výstup očekávat právě ve standardní moderní notaci. Díky zjednodušeným 
možnostem výstupu nebude potřeba tolik volitelných vlastností a uživatelské 
rozhraní se podstatně zjednoduší. Mnoho operací, které ovlivňují zobrazení, bude 
dokonce možné plně zautomatizovat (např. spojování not pomocí trámců). 

1.2 Podobné programy - profesionální vs. domácí vyu žití 

Primárním vstupem aplikace je MIDI soubor a to prakticky znemožňuje, aby byla 
aplikace určena pro profesionální využití ve firmách zabývajících se vydáváním 
hudebních skladeb. MIDI data jsou totiž určena pro přenos zvukových informací a 
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jejich přesnost závisí často jen na kvalitě hudebníka, z jehož nástroje byla data 
zaznamenána. Jako zdroj hudebních informací pro profesionální tisk jsou tedy 
naprosto nevhodná. Profesionálové obvykle celou notaci vkládají ručně, zpravidla 
podle jiné lidsky čitelné notace, nebo používají aplikace, které jsou schopné samy 
rozpoznat neskenované hudební značky. Pro přenos mezi různými aplikacemi se pak 
používají specializované formáty, které zachovávají data beze změny. 

Jednou z nejpoužívanějších aplikací pro profesionální tisk hudby je bezpochyby 
TeX, který (po nahrání vhodných rozšíření) poskytuje prakticky neomezené 
možnosti formátování. Práce s TeXem je ale pro uživatele vysoce náročná - je nutné 
znát nejen TeXovou syntaxi pro každou hudební značku, ale je třeba perfektně 
ovládat i pravidla hudební notace. Vytvoření hudebního dokumentu průměrné délky 
může v TeXu trvat až několik týdnů. Pro usnadnění práce vznikly programy, které 
zápis hudebního dokumentu výrazně zjednodušují a částečně také zajišťují splnění 
notačních pravidel. Mezi nejpoužívanější patří Finale, PrintMusic nebo Sibelius. 
Tyto aplikace dokáží díky svému uživatelskému rozhraní podstatně zrychlit zápis 
not, ale už nemají takové možnosti formátování jako TeX. Navíc jde o velmi drahé 
produkty. Jejich většímu rozmachu brání také jejich úzké zaměření - pokud tisková 
firma pro všechny své produkty používá TeX, pro tisk hudby pravděpodobně nebude 
hledat jiná řešení. 

Jestliže je jako vstup využit MIDI soubor, ušetří se čas, který by byl jinak stráven 
zápisem not, i když výsledek nebude zdaleka tak dobrý jako při ručním zápisu. 
Možnosti editace musí zůstat dostatečně obsáhlé, zvláště kvůli opravám chyb v MIDI 
datech, ale nemohou konkurovat možnostem profesionálních programů, na kterých 
pracují týmy profesionálů po dobu několika let. Využití MIDI je velmi výhodné pro 
amatérské uživatele, kteří mají hudební skladbu pouze v tomto formátu, a chtějí ji 
snadno a rychle převést do podoby, z které ji dokážou přehrát na svém vlastním 
hudebním nástroji. 
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Kapitola 2 

Datový model 

Datový model každé aplikace musí být navrhnut tak, aby odpovídal logice dat, které 
jsou do něj ukládány, ale hlavně musí zajistit, aby operace, které se na datech 
provádějí nejčastěji, probíhaly dostatečně rychle. Hudební data mohou být 
reprezentována ve dvou typech hierarchií. Nejčastější je hierarchie part - takt - obsah 
taktu, ale někdy lze objevit i hierarchii, která používá sdružování taktů po sloupcích. 
Tato hierarchie se však hodí jen pro party se stejným počtem taktů, proto jsem zvolil 
klasickou hierarchii. Ostatní doplňkové objekty jsou do modelu začleněny tak, aby se 
obsah dokumentu dal rychle vykreslovat a také aby bylo snadné převést celý datový 
model do nebo z XML formátu. 

2.1 Části modelu 

• Dokument (Document) 
Reprezentuje jednu hudební skladbu. Je kontejnerem pro všechny party a 
určuje jejich pořadí. 

• Part 
Základní jednotka skladby, reprezentuje obsah jedné notové osnovy. Udržuje 
informace o notovém klíči, předznamenání, předtaktí, typu hudebního 
nástroje, pro který je part určen, a údaje o spojení s ostatními party. 
Jeho hlavní součástí jsou reference na takty. Pořadí taktů v partu je určeno 
jejich pořadím v datové struktuře. 

• Takt (Measure) 
Dělí part na menší celky. Je kontejnerem pro noty (Note), pomlky (Rest) a 
výplň taktu (Padding). Obsahuje informace o taktových čárách na začátku a 
na konci taktu. 

• Obsah taktu (Measure Content) 
Společné označení pro objekty, které mohou být umístěny v taktu (noty, 
pomlky a výplň taktů). Definuje jejich společné vlastnosti, tedy především 
pozici v taktu, jejíž jednotkou je pozice jedné 64tinové noty, a délku. Délka 
může být zadána třemi způsoby: 

a. Typ (Celá, Půlová, Čtvrťová, Osminová, Šestnáctinová, 32tinová, 
64tinová) a počet teček, které typ prodlužují. 

b. Celý takt - používá se zejména u pomlk. 
c. Speciální délka - „ručně“ zadaná délka. 

• Nota (Note) 
Hlavní vlastností je přehrávaný tón - ten je definován trojicí oktáva (0-9), 
krok (C až B) a předznamenání (žádné, křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité 
béčko). Další vlastnosti se týkají způsobu zobrazování - směr nožíčky 
(nahoru, dolů, automaticky) a jestli je nutné posuvku zobrazit i v situacích, 
kdy vyplývá z kontextu. 
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• Pomlka (Rest) 
Vyplňuje volné prostory mezi notami. Lze ji nastavit jako neviditelnou. 

• Výplň taktu (Padding) 
Stejně jako pomlky vyplňuje prostor tam, kde nejsou noty. Od pomlky se 
odlišuje tím, že se nikdy nezobrazuje, takže v podstatě slouží ke zkrácení 
délky taktu. Používá se například pro realizaci předtaktí - několik dob na 
začátku prvního taktu je vyplněno „vatou“, takže nemůže být obsazeno ani 
notami ani pomlkami. 

• Stránka (Page) 
Před vytisknutím dokumentu je nutné dokument rozdělit na stránky. Každá 
stránka obsahuje seznam části partů, které se do ní budou tisknout. 
Všechny stránky jednoho dokumentu sdílejí stejné záhlaví a zápatí. 

• Část partu (Part Section) 
Základní jednotka stránky. Každá část indexuje dva takty v jednom z partů. 
Ty pak definují interval taktů patřící do dané části. 

• Záhlaví a Zápatí (Page Head & Page Foot)  
Určují velikost prostoru, do kterého se ve stránce zobrazuje záhlaví a zápatí. 
Lze do nich přidávat modulární objekty. 

• Modulární objekt (Module) 
Reprezentuje všechny ostatní hudební značky. Každý modul má svůj typ, 
který je definován pomocí jednoznačného id. Typ určuje, kde a jakým 
způsobem se bude objekt zobrazovat a jestli je mu možné nastavit nějakou 
hodnotu (např. u modulů s typem „Composer“ lze nastavit textový obsah). 
Každý modul odkazuje na jeden nebo dva referenční objekty, které určují 
jeho primární polohu. Nové moduly lze snadno externě definovat, takže 
mohou být přidávány další značky. 

2.2 Formát pro uložení datového modelu 

Hlavním vstupem aplikace je soubor s MIDI daty, ale samozřejmě je nutné, aby se 
data po editaci uživatelem dala opět uložit, takže pro ně musí být definován vhodný 
souborový formát. 

První formát, který jsem zvážil, byl samotný formát MIDI. Jeho výhodou je, že data 
ukládá binárně a výsledný soubor je tedy poměrně malý. Mezi výhody nesporně patří 
i skutečnost, že s MIDI lze pracovat pomocí již vytvořených knihoven. Naproti tomu 
MIDI nedokáže noty uložit s přesnými pozicemi a při každém otevření by bylo nutné 
provést zbytečnou transformaci zpět do aplikačního datového modelu. Nejvážnější 
nevýhodou MIDI je ovšem to, že jde o formát svázaný specifikacemi (MIDI, SMF), 
takže nepřipouští žádná rozšíření (vyjma zpráv System Exclusive). Přitom byl určen 
pro záznam zvuku (resp. zvukových informací) hudebních nástrojů, takže 
nepodporuje žádna specificky grafická data - například vůbec nezná koncept 
notového klíče a taktových čar. Mnohá uživatelem vložená data by tedy byla při 
uložení ztracena. 
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Dalším vhodným formátem by mohl být kompletně nový binární formát, 
specializovaný pro tuto aplikaci. Jeho pozitivem je stejně jako u MIDI malá velikost 
- dokonce nejmenší možná, protože specializovaný formát nebude obsahovat žádná 
nadbytečná data. Také jeho implementace by byla velmi jednoduchá. Jeho největší 
nevýhodou je ale právě úzká specializovanost. Není ho možné použít v žádné jiné 
aplikaci (bez explicitní podpory dané aplikace) a pokud by byl špatně navrhnut, 
mohly by nastat problémy při rozšiřování o nové vlastnosti. 

Nejvýhodnějším formátem se zdá být XML dokument. Ten je sice podstatně větší 
(často 10-20krát) než předchozí formáty, ale jeho velikost se dá efektivně zredukovat 
kompresí. Velkou výhodou je jeho čitelnost - data lze editovat dokonce přímo 
v textovém editoru - a snadná rozšiřitelnost. Mnoho jiných aplikací určených pro 
práci s hudebními daty používá také nějaký typ XML dokumentu (často MusicXML) 
a definováním vhodné XSL transformace lze tedy data snadno převést do formátu 
používaného jinou aplikací. Rozhodnutím pro formát XML je však vyřešena jen 
polovina problému. Ještě je nutné najít vhodný typ dokumentu, který bude optimálně 
reprezentovat data. 

Jedním z nejpoužívanějších typů XML dokumentů v aplikacích pro práci s hudbou 
(Sibelius, Finale, PrintMusic) je MusicXML od společnosti Recordare LLT ([4]). 
Tento typ dokumentu obsahuje definice XML značek, kterými lze reprezentovat 
valnou většinu hudebních dat, a pomalu se stává standardem na poli hudebních 
aplikaci. Přesto jsem se ho po dlouhém uvažování rozhodl nevyužít a vytvořil jsem 
vlastní typ dokumentu. Hlavní důvody rozhodnutí jsou následující: 

1. MusicXML má v některých místech nepřehlednou strukturu. Velmi málo se 
například využívají atributy a místo nich se zbytečně používají buď elementy 
s prázdným obsahem (například značka <chord> označuje, že nota je na stejné 
pozici jako předchozí), nebo elementy s nestrukturovaným obsahem (značka 
<step> obsahuje výšku noty v rámci oktávy od C do B). Preferování elementů 
oproti atributům je zdůvodňováno především nutností zachovat pořadí dat, ale 
na mnoha místech tyto důvody nejsou opodstatněné. Značky dokumentu nejsou 
v MusicXML definovány pomocí schématu, ale jen prostřednictvím DTD, takže 
nelze omezit obsah elementů. Kdyby se místo mnoha elementů použily atributy, 
bylo by možné omezení zapsat a validace by byla spolehlivější. 

2. Mnoho značek, které udávají, jak mají být jednotlivé hudební elementy 
zobrazeny nebo tisknuty, jsou do MusicXML začleněny až od verze 1.1. V době 
vývoje programu však byl volně k dispozici pouze DTD ve verzi 1.0. 

3. MusicXML je pevně definovaný formát, a proto se do něj nedají přidávat 
uživatelská rozšíření. Ať by se jednalo o malé či velké změny, typ dokumentu 
už by nebyl MusicXML. V případě nutnosti jakékoliv úpravy typu dokumentu 
je tedy lepší vytvořit úplně nový typ dokumentu specializovaný pro danou 
aplikaci. 

4. V oblasti XML dokumentů, které uchovávají obdobná data, lze snadno napsat 
XSL transformaci, která jeden typ převede na jiný. Není tak problém vytvořit 
specializovaný typ dokumentu, protože i tak půjde snadno transformovat na 
MusicXML. 
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Vytvořil jsem tedy specializovaný typ dokumentu, který respektuje datový model 
aplikace, ale přitom má mnoho vlastností společných s MusicXML. 

2.3 DTD music-objects 

Stejně jako autoři MusicXML, jsem typ dokumentu definoval pomocí DTD, ale více 
jsem využíval atributy. Kořenovým elementem je značka music-objects. Má jediný 
atribut version, v současnosti limitovaný na hodnotu „1.0“. 

<!ELEMENT music-objects (document)> 

<!ATTLIST music-object 

    version (1.0) #REQUIRED> 

Jediným elementem obsaženým v kořenovém elementu je značka document. 
V jednom souboru mohou být data pouze jedné hudební skladby, a proto i document 
se můře objevit jen jednou. 

<!ELEMENT document (part+, page-head?, page-foot?, module*)> 

<!ATTLIST document 

    id ID #IMPLIED> 

Skládá se z nenulového počtu partů, dále volitelně z informací o záhlaví a zápatí 
stránky a z modulárních objektů. Moduly odkazují na své referenční objekty pomocí 
atributu ID. Každý objekt, který může mít ID, se může stát referencí nějakého 
modulu. 

<!ELEMENT part (attributes, measure*)> 

<!ATTLIST part 

    id ID #IMPLIED 

    visible (true | false) "true" 

    staff CDATA #IMPLIED 

    aligning CDATA #IMPLIED> 

Každý part obsahuje informace o nastavení (attributes) a nenulový počet taktů. Party 
v dokumentech, které jsou vytvořené pomocí aplikace, však mají vždy minimálně 
dva takty. Toto omezení je nutné kvůli korektnímu zpracování předtaktí a jeho 
vyvážení v posledním taktu. 

Když jedna notová osnova obsahuje více hlasů, uživatel musí mít možnost editovat 
každý z nich zvlášť. Proto lze obsah notové osnovy rozdělit do více partů, resp. 
několik různých partů může sdílet jednu osnovu. Part se připojí k již existující notové 
osnově nastavením atributu staff na index prvního partu osnovy. 

Atribut aligning rozhoduje o logickém zarovnání taktů v různých partech. Party, 
které jsou spolu zarovnané, mají stejný počet taktů a taktové čáry mají na stejných 
místech (bližší informace viz 5.1). Každý part má svou primární zarovnávací 
skupinu. Po vytvoření prázdného dokumentu patří každý takt do své vlastní 
zarovnávací skupiny a je v ní jediný, což znamená, že není zarovnaný s žádným 
jiným partem. Pokud je některý part vložen do stejné skupiny s jiným partem, budou 
spolu zarovnány. Do hodnoty atributu aligning se ukládá index partu, kterému patří 
zarovnávací skupina. 

<!ELEMENT attributes (connection?, instrument?, clef, key, time)> 
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Attributes určují vlastnosti jednotlivých partů nebo jejich vztah k jiným partům. 
Connection definuje spojení taktových čar mezi party, instrument je značka pro 
uložení jména hudebního nástroje, kterému part přísluší, clef označuje notový klíč, 
key předznamenání a time typ taktu. 

<!ELEMENT connection EMPTY> 

<!ATTLIST connection 

    to-previous (true | false) "false" 

    to-net (true | false) "false" 

    type (barlines | brace | bracket) #REQUIRED> 

Každý part si nese informaci o tom, jestli je spojen se sousedními party. Aby dva 
party mohly být spojeny, musí být ve stejné zarovnávací skupině - spojení totiž 
především způsobí propojení taktových čar, takže takty v obou partech musí být 
zarovnané. Atribut to-previous značí, že aktuální part je spojen s předchozím, to-next 
označuje spojení s následujícím partem. Společné taktové čáry nejsou jediný způsob, 
jak lze vyznačit spojení partů. Je možné ho zdůraznit také zobrazením hranaté nebo 
složené závorky kolem partů na začátku každé stránky. Ty je možné přidat 
prostřednictvím atributu type. 

<!ELEMENT instrument (line*, abbreviation?)> 

<!ATTLIST instrument 

    lines-count CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT line (#PCDATA)> 

<!ELEMENT abbreviation (#PCDATA)> 

Značka instrument obsahuje data o jménu hudebního nástroje, kterým má být part 
přehráván. Počet řádků jména je vyznačen atributem lines-count. Každý řádek je 
vložen jako obsah do jednoho elementu line. Jméno nástroje se před partem 
zobrazuje jen na první stránce partitury. Na dalších stránkách se už zobrazuje pouze 
jednořádková zkratka jména; ta se ukládá elementem abbreviation. 

<!ELEMENT clef EMPTY> 

<!ATTLIST clef 

    type (Treble | Bass | Tenor | Alto) #REQUIRED> 

Notový klíč je v XML reprezentaci partu určen elementem clef. Jeho jediný atribut 
obsahuje jeden z několika typů klíčů, které aplikace dokáže zobrazit. Výběr 
vhodného klíče je velmi důležitý, protože klíč ovlivňuje základní oktávu notové 
osnovy a tedy jak daleko pod osnovou či nad osnovou budou noty zobrazeny. MIDI 
neobsahuje žádnou informaci o klíči, takže importovaný dokument vždy obsahuje 
pouze houslové klíče. 

<!ELEMENT key EMPTY> 

<!ATTLIST key 

    fifths (-7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7)  

#REQUIRED> 

Předznamenání partu určuje značka key. Jeho hodnota se může pohybovat od -7, čili 
sedmi béček, až k +7, čili sedmi křížkům. Hodnota 0 implikuje stupnici C-dur. 
Označení čísly od -7 do +7 bylo zvoleno, protože stejný systém je použit i v MIDI a 
převzal ho rovněž formát MusicXML. 

<!ELEMENT time EMPTY> 
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<!ATTLIST time 

    beats CDATA #REQUIRED 

    beat-type CDATA #REQUIRED 

    special (true | false) "false" 

    anacrusis CDATA "0" 

    anacrusis-balance CDATA "0"> 

Time určuje metrum partu. Nejdůležitější (a povinné) jsou atributy beats a beat-type. 
Beat určuje počet dob v každém taktu a beat-type délku jedné doby. Hodnota 1 
znamená, že doba je rovná jedné celé notě, hodnota 2 označuje půlovou notu, 4 
čtvrťovou atd. Metrum je standardně zobrazeno jako zlomek (bez zlomkové čáry), 
jehož čitatele tvoří beats a jmenovatele beat-type. V dřívějších dobách ovšem nebylo 
obvyklé značit metrum pomocí čísel nýbrž pomocí značek ([2]). Tempus perfectum 
(např. dnešní 3/4) se obvykle označoval kruhem, zatímco tempus imperfectum (např. 
4/4), bylo zvykem značit půlkruhem nebo písmenem C. Dvojitá metra (2/2) se 
označovala písmenem C přeškrtnutým svislou čárou. Poslední dvě jmenované 
značky se používají ještě dnes - pro přepnutí z běžného zobrazení je nutné do 
atributu special nastavit hodnotu true. Speciální zobrazení je však možné použít jen 
pro metra 4/4, 1/2 a 2/2. 

Anacrusis (předtaktí) se používá v případech, kdy chceme, aby první nota skladby 
začínala na době s jiným důrazem. Anacrusis-balance je opakem předtaktí 
v posledním taktu skladby. Dohromady by se měla délka předtaktí a jeho vyvážení 
rovnat délce celého taktu. V hudbě je to nepsaný standard a měl by být porušen jen 
z opravdu vážných důvodů. 

<!ELEMENT measure (note | rest | padding) +> 

<!ATTLIST measure 

    id ID #IMPLIED 

    barline-start (simple | double | repeat) "simple" 

    barline-end (simple | double | repeat) "simple" 

    index CDATA #REQUIRED> 

Každý takt v partu má svůj index, který definuje jeho pořadí. Jde vlastně o 
nadbytečný atribut, protože jednotlivé elementy measure jsou v rodičovském 
elementu seřazeny podle svého indexu a není ho proto nutné explicitně zmiňovat. 
Atribut byl přidán hlavně kvůli zlepšení čitelnosti dokumentu člověkem a také může 
být velmi výhodný při převodu do jiného typu dokumentu - MusicXML používá 
obdobný atribut number. 

Hodnoty atributů barline-start a barline-end určují typy taktových čar, kterými jsou 
vyznačeny hranice taktu. Jednouchá (simple) čára je běžná taktová čára. Dvojitá 
(double) taktová čára označuje začátek nebo konec sekce v zaznamenané skladbě. 
Ukončuje-li takt dvojitá čára, musí být i na začátku dalšího taktu, existuje-li. Taktová 
čára typu repeat vyznačuje repetici, tj. opakovaní předchozích taktů, je-li na konci 
taktu, nebo taktů následujících, je-li na začátku. Obsahem taktu je sekvence not 
(note), pomlk (rest) a výplně (padding). 

<!ELEMENT note (pitch, duration?, length)> 

<!ATTLIST note 

    id ID #IMPLIED 
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    chord (true | false) "false" 

    stem (auto | up | down) "auto" 

    force-accidental (true | false) "false" 

    extra-spacing-before CDATA "0" 

    extra-spacing-after CDATA "0"> 

<!ELEMENT rest (duration?, length)> 

<!ATTLIST rest 

    id ID #IMPLIED 

    extra-spacing-before CDATA "0" 

    extra-spacing-after CDATA "0"> 

<!ELEMENT padding (length)> 

Všechny elementy, které mohou být vloženy do taktu, mají dvě společné vlastnosti: 
pozici v taktu a délku. Délka je vždy zadána explicitně značkou length, pozice se 
v XML neuvádí vůbec - lze ji totiž snadno odvodit z délek předcházejících elementů. 
Noty a pomlky mohou navíc kromě délky obsahovat element duration. Tento 
element je při zpracovávání ignorován a je generován pouze v mezivýsledku 
transformace MIDI souboru. Jeho obsahem je skutečná délka noty/pomlky určená 
jako číslo. 

<!ELEMENT duration (#PCDATA)> 

Atributy extra-spacing-before a extra-spacing-after u not a pomlk se týkají pouze 
zobrazování. Umožňují zvětšit defaultní vzdálenosti mezi notami v taktu. Přidaný 
prostor lze využít například pro vložení dalších hudebních značek. 

<!ELEMENT pitch EMPTY> 

<!ATTLIST pitch 

    octave CDATA #REQUIRED 

    step (C | D | E | F | G | A | B) #REQUIRED 

    alter (-2 | -1 | 0 | 1 | 2) "0"> 

Značka pitch určuje výšku noty. Vždy je nutné definovat číslo oktávy (octave) a krok 
v rámci oktávy (step). Atribut alter mění výšku noty o půltóny: -2 značí dvě béčka, 
-1 jedno béčko, 1 křížek, 2 dva křížky. Jestli je ale posuvka skutečně zobrazena 
záleží také na předznamenání partu a na předcházejících notách v taktu. Zobrazení 
posuvky lze vynutit nastavením atributu force-accidental na true. 

Další specifickou vlastností noty je směr nožičky. V naprosté většině případů se bude 
směr nožičky určovat automaticky podle polohy noty vůči středové lince, ale existují 
případy, kdy je požadováno, aby nožička směřovala na určitou stranu. To je možné 
nařídit atributem stem. 

Elementy obsažené v taktu nemají explicitně zapsanou pozici. Jejich pozice je dána 
součtem délek předchozích elementů. V případě akordů ale několik not sdílí stejnou 
pozici a proto je nutné aplikaci informovat o tom, že má zabránit přičtení délky noty. 
Nastavení atributu chord na true způsobí, že nota bude na stejné pozici jako nota 
předchozí. 

<!ELEMENT length EMPTY> 

<!ATTLIST length 

    type (whole | half | quarter | eighth | 16th | 32th | 64th | 
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           whole-measure | special-length) #REQUIRED 

    dots (0 | 1 | 2) "0" 

    length CDATA #IMPLIED> 

Délka noty nebo pomlky je ve většině případů určena dvojicí type a dots. Type určuje 
jednu ze základních délek a dots počet teček, které ji prodlužují. Jinou možností je 
použít speciální typ whole-measure, který pokryje celý aktuální takt. Tento typ se 
používá zejména u prázdných taktů, pro nastavení délky jediné pomlky. Poslední typ 
je special-length, který umožňuje pomocí atributu length vložit libovolnou délku. 

<!ELEMENT page-head EMPTY> 

<!ATTLIST page-head 

    id ID #IMPLIED 

    height CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT page-foot EMPTY> 

<!ATTLIST page-foot 

    id ID #IMPLIED 

    height CDATA #REQUIRED>  

Záhlaví (page-head) a zápatí (page-foot) stránek mají v XML jenom jedinou funkci - 
definují prostor pro umísťování modulárních objektů. Jejich šířka je určena šířkou 
stránky bez okrajů, výšku v milimetrech je třeba specifikovat atributem height. 
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Kapitola 3 

Modulární objekty 

V zápisech hudby se používá nepřeberné množství různých značek a bylo by příliš 
pracné implementovat každou z nich zvlášť. Proto bylo nutné vytvořit pro jejich 
definování jednotný způsob, který umožní snadné přidávání nových značek - nejlépe 
prostřednictvím definic v externím souboru. 

Modulární objekt (modul) je grafický objekt s přesně daným umístěním vůči 
nějakému referenčnímu objektu a s danou strategií vykreslování. Strategie 
vykreslování je určena typem modulu. Typy modulu jsou struktury s jednoznačným 
identifikátorem - jménem. Všechny typy lze v zásadě rozdělit do čtyř skupin podle 
způsobu, jak je vykreslovací strategie definována: 

1. Vykreslování jako text 

2. Vykreslování jako obrázek 

3. Vykreslování definované programově 

4. Složené typy 

3.1 Určení polohy 

Každý modul musí mít jeden nebo dva referenční objekty. Typ referenčních objektů 
je definován typem modulu a musí to být part, takt, nota, pomlka nebo nota/pomlka. 
Referenční objekty řídí zobrazení modulu. Pokud nejsou zobrazeny referenční 
objekty, z pravidla se nezobrazí ani moduly k nim přiřazené. Typy modulů, které 
vyžadují dva referenční objekty, jsou velmi specifické a jejich zobrazování je vždy 
řešeno na programové úrovni; proto se může odlišovat i jejich určování polohy podle 
referenčních objektů. Moduly s typy, které definují vykreslování jako text nebo jako 
obrázek, mají však polohu vždy přesně definovanou. 

Jejich jediný referenční objekt určuje jejich primární polohu (x, y). Pokud je 
například referenčním objektem nota, primární polohou je střed její hlavičky. Další 
úprava polohy vzniká aplikováním vlastnosti y-origin. Její hodnota může posunout 
ypsilonovou souřadnici do úplně jiného místa nehledě na referenční objekt. Hodnota 
object-center ponechá ypsilonovou hodnotu beze změny, measure-top ji nastaví na 
první linku notové osnovy, measure-bottom na poslední linku osnovy. Hodnota 
part-top posune ypsilon na horní hranici oblasti vyhrazené pro zobrazení daného 
partu, part-bottom ji posune na spodní hranici. 

Jako třetí je na polohu aplikováno posunutí definované typem modulu. Jednotkou 
posunutí je vzdálenost mezi dvěma sousedními linkami notové osnovy, tj. pokud 
chceme objekt umístit na druhou linku notové osnovy, je potřeba nastavit y-origin na 
measure-top a posunutí na (0, 1). Po třetím kroku získáváme pozici podle typu 
modulu. Existují však typy modulu, které nemusí mít vždy stejnou polohu oproti 
referenčnímu objektu. Proto lze u nich nastavit ještě lokální posunutí, které se už 
netýká typu, ale přímo jednotlivých modulů. 
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Když je spočítána poloha, může začít vykreslování. To je řízeno typem modulu a liší 
se s ohledem na vykreslovací strategii. U vykreslování textu a obrázků se však vždy 
jako první získávají rozměry vykreslovaného objektu - zjišťuje se totiž, který bod 
objektu by měl ležet na spočítané poloze. Je to ovlivněno zakotvením modulu, které 
je opět určeno typem modulu. Horizontální kotva (anchor) nabývá jednu ze čtyř 
hodnot default, left, center, right; vertikální kotva nabývá hodnoty default, top, 
center, bottom. 

Postup určování polohy u složených typů je obdobný. Nejdříve se určí polohy všech 
podtypů, poté je k nim přičteno posunutí složeného typu a na závěr lokální posunutí 
celého modulu. 

3.2 Moduly kreslené jako text 

Textové moduly umožňují vykreslit jednořádkový text vybraným fontem. Pro 
definici nového textového modulu proto stačí určit jeho identifikátor (textový 
řetězec), polohu, font a zobrazovanou textovou hodnotu. Hodnota textového typu 
může být buď konstantní (definovaná typem modulu), nebo variabilní (definovaná 
modulem). Variabilní hodnota je vhodná pro všechny objekty, u nichž je styl 
zobrazování textu důležitější než samotný text - typ totiž vlastně definuje jen polohu 
a font. Příkladem užití je například typ „Composer“, který určuje styl zobrazení pro 
jméno autora skladby. Naopak konstantní hodnota, nejčastěji jednoznaková, bývá 
používána pro definici hudebních značek. Viz například definice značky „Fermata“, 
která určuje speciální písmo s hudebními znaky a jako hodnotu má jeden z těchto 
znaků. Polohou modulárního typu „Fermata“ je measure-top a jeho referenčním 
objektem je nota nebo pomlka. 

Rodina písem je určena buď jménem, pokud jde o obecně známou rodinu („Times 
New Roman“), nebo souborem, z kterého se má načíst. Velikost písma musí být 
úměrná všem ostatním prvkům v notové osnově, proto je její jednotkou vzdálenost 
mezi dvěma sousedními linkami osnovy. Jedinou výjimkou jsou objekty umísťované 
do záhlaví a zápatí - jejich jednotkou jsou standardní typografické body. 

Textové mohou být definovány externě v XML souboru. 

3.3 Moduly kreslené jako obrázek 

Hlavní vlastností je soubor obrázku, který se má zobrazit. Standardně mají stejnou 
velikost jako obrázek, který zobrazují, ale lze jim také nastavit výšku relativně 
k velikosti notové osnovy. 

Obrázkové moduly jsou definovány v externím XML souboru. 

3.4 Programov ě definované typy modul ů 

Hudební značky, které nelze zobrazit jako text nebo obrázek, musí být definovány na 
úrovni programu. Implementačně je to řešeno třídou, který dědí z abstraktní nadtřídy 
GUIMeasureTypeNative a přepíše její metodu draw. Poloha (resp. velikost) modulů 
může být určena i dvěma referenčními objekty. Dva referenční objekty jsou obvyklé 
u značek, které spojují dvě noty („Tie“). 
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Tyto modulární typy mohou mít textovou, booleovskou, celočíselnou, nebo výčtovou 
hodnotu. Hodnota má zpravidla vliv na jejich vykreslování - např. výčtová hodnota u 
ligatury („Tie“) říká aplikaci, jestli ligaturu vést nad notami, pod notami, nebo 
polohu vybírat automaticky podle směru nožiček. Hodnotě je také možné přiřadit 
jméno, aby byla snadnější její uživatelská editace. 

Velkou výhodou programově definovaných typů jsou jejich možnosti, omezené 
pouze možnostmi grafické knihovny; jejich velkým záporem je komplikovaná 
definice, která navíc nemůže být externí, ale je nutné zapsat ji na úrovni zdrojového 
kódu. 

3.5 Složené typy modul ů 

Složené typy spojují několik jednodušších typů do logických celků. Každý složený 
modulární objekt je v principu možné nahradit sekvencí modulů, z nichž každý má 
za typ jeden z podtypů složeného modulu. Pro uživatele je přirozeně jednodušší 
používat místo dvou nebo tří modulů pouze jeden. Navíc je lze společně posouvat, 
takže skutečně budí dojem jednolitého celku. 

Jejich definice je v podstatě jen výčtem identifikátorů obsažených podtypů (mohou 
se i opakovat) a jejich pozic v rámci složeného typu. 

3.6 Ukládání informací o modulech v XML 
<!ELEMENT document (part+, page-head?, page-foot?, module*)> 

Jak již bylo řečeno dříve, každý dokument obsahuje seznam modulů odkazujících na 
jeho objekty. Tyto moduly se při exportu do XML ukládají v elementu module. 

<!ELEMENT module (measure-position?, value?, translation?, anchor?, 

   page-info?)> 

<!ATTLIST module 

    id ID #IMPLIED 

    type CDATA #REQUIRED 

    ref1 IDREF #REQUIRED 

    ref2 IDREF #IMPLIED> 

Povinným atributem modulu je identifikátor jeho typu (type). Typy modulů jsou 
dobře známé a není proto nutné ukládat jejich definice do každého dokumentu. Do 
atributů ref1 a ref2 je vkládán identifikátor referenčních objektů. Každý modul musí 
mít minimálně jeden, jinak by nebylo možné určit jeho polohu. 

<!ELEMENT measure-position EMPTY> 

<!ATTLIST measure-position 

    value CDATA #REQUIRED> 

Objekty, které příslušejí taktu, musí udávat svojí pozici uvnitř taktu (dobu). Základní 
jednotkou pozice je délka jedné 64tinové noty. 

<!ELEMENT value (#PCDATA)> 

Moduly, které mohou mít hodnotu, ji ukládají jako obsah elementu value, a to bez 
ohledu na typ hodnoty. Správná interpretace hodnoty je zaručena definicí typu 
modulu. 



 18 

<!ELEMENT translation EMPTY> 

<!ATTLIST translation 

    x CDATA "0" 

    y CDATA "0"> 

Element translation ukládá lokální posunutí. Některé typy modulů mohou mít lokální 
posunutí z různých důvodů zakázáno - například není možné měnit polohu ligatury, 
protože její poloha je pevně určena koncovými notami. 

<!ELEMENT anchor EMPTY> 

<!ATTLIST anchor 

    x (default | left | center | right) "default" 

    y (default | top | center | bottom) "default"> 

Výpočet polohy má za výsledek jeden lokalizační bod v dokumentu. Přesná poloha je 
ale ovlivněna ještě místem v modulu, které bude ležet na lokalizačním bodu. 
Vyobrazení každého modulu je považováno za obdélníkový útvar. Kotva obdélníku 
muže být v jednom z jeho čtyř rohů, ve středech vnějších hran, nebo přímo v jeho 
prostředku. Hodnota default je pro horizontální souřadnici ekvivalentní hodnotě left, 
pro vertikální souřadnici hodnotě top. 

<!ELEMENT page-info EMPTY> 

<!ATTLIST page-info 

    first (true | false) "false" 

    middle (true | false) "false" 

    last (true | false) "false" 

    anchor-x (default | left | center | right) "default" 

    anchor-y (default | top | center | bottom) "default"> 

Moduly, které se umísťují do záhlaví a zápatí stránek, se od ostatních modulů mírně 
liší, proto mají navíc element page-info, ve kterém jsou ukládány jejich specifické 
informace. Rozdíly jsou hlavně v určování polohy a velikosti. Velikost textu a 
obrázků se pro „běžné“ typy modulů udává ve vzdálenostech mezi sousedními 
linkami notové osnovy, aby proporce s osnovou byly správně zachovány i po změně 
její velikosti. Velikosti objektů v záhlaví a zápatí však nemají s notovou osnovou 
žádnou spojitost, proto se musí zadávat v reálných jednotkách - typografických 
bodech. 

Počítání polohy v záhlaví a zápatí se liší tím, že není možné nastavit ypsilonovou 
souřadnici například na horní hranici taktu. Místo toho je v záhlaví i zápatí devět 
bodů, z kterých může vycházet výpočet pozice. Jsou to body v rozích, ve středu hran 
a v prostředku záhlaví/zápatí. 

Všechny stránky sdílejí stejné záhlaví a zápatí, ale občas je nutné aby se některé 
stránky mírně lišily. Odlišnosti bývají především na první tisknuté stránce 
dokumentu, výjimečně také na poslední stránce. Pro ošetření takových případů je 
nutné povolit zobrazování každého modulu zvlášť na první (first), prostřední 
(middle) a poslední (last) stránce dokumentu. 
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3.7 Externí definice typ ů modul ů 

Textové a obrázkové typy modulů se definují jednotným způsobem v externím 
souboru pomocí XML. 

<!ELEMENT module-types (mtype | compound-type)*> 

Kořenovým elementem tohoto souboru je module-types. Každý z elementů, které 
obsahuje, je definicí právě jednoho modulárního typu. 

<!ELEMENT mtype (ref?, position?, page-anchor?, ((font, value?) | 

    image-data))> 

<!ATTLIST mtype 

    id CDATA #REQUIRED 

    display (text | image) #REQUIRED 

    translation-enabled (true | false) "true"> 

Element mtype obsahuje definici jednoduchého typu. Zobrazovací strategie je určena 
povinným atributem display. Pro některé typy je jejich poloha tak důležitá, že nesmí 
být uživatelem změněna. Atributem translation-enabled lze možnost lokálního 
posouvání vypnout. 

Identifikátorem typu může být libovolný textový řetězec. Pro kontrolu 
jednoznačnosti by samozřejmě bylo výhodnější, kdyby typem atributu id byl „ID“, 
ale ten by podstatně omezil obsah identifikátoru - nebylo by možné do něj vkládat 
mezery ani další speciální znaky (závorky). Jelikož se však jméno identifikátoru 
zobrazuje uživatelům (například když se vkládají nové moduly), je nutné, aby jejich 
jméno bylo lidsky čitelné. Speciální znaky jsou v něm tedy nepostradatelné. Aby se 
identifikátory udržely jednoduché, musel by být přidán další atribut name, který by 
obsahoval jméno zobrazované uživatelům, Tímto jménem by však uživatel 
odkazoval na jednotlivé typy, takže by muselo být také jednoznačné a oklikou 
bychom se vrátili k původnímu problému. Jednoznačnost identifikátoru lze 
kontrolovat mnohem snáze přímo v programu a díky tomu lze ošetřit i konflikty mezi 
identifikátory externě definovaných typů a programově definovaných typů. 

<!ELEMENT ref EMPTY> 

<!ATTLIST ref 

    type (part | measure | measure-content | note | rest | page) 

         #REQUIRED> 

Ne všechny typy musí mít svou referenci. Výjimku tvoří typy, které jsou definovány 
pouze proto, aby tvořily podtyp složeného typu. Ty pak nelze vytvářet samostatně. 

<!ELEMENT position EMPTY> 

<!ATTLIST position 

    x-anchor (default | left | center | right) "default" 

    y-anchor (default | top | center | bottom) "default" 

    y-origin (part-top | part-bottom | measure-top | measure-bottom | 

       object-center) "object-center" 

    x CDATA "0" 

    y CDATA "0"> 

Pozice definuje kotvu modulu, počáteční ypsilonovou souřadnici a posunutí vůči 
počátečním souřadnicím. 
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<!ATTLIST page-anchor 

    x (default | left | center | right) "default" 

    y (default | top | center | bottom) "default"> 

Typy modulů umísťované do záhlaví a zápatí (referenční typ page) neurčují 
počáteční souřadnice pomocí atributu y-anchor v position, nýbrž elementem page-
anchor.  

<!ELEMENT font EMPTY> 

<!ATTLIST font 

 family CDATA #IMPLIED 

 file CDATA #IMPLIED 

 size CDATA #IMPLIED 

 border (true | false) "false" 

 style CDATA #IMPLIED>  

<!ELEMENT value (#PCDATA)> 

Pro textové typy modulů je hlavní vlastností nesporně jejich font. Rodinu písma je 
možné určit buď jménem family (pokud jde o známý systémový font), nebo jménem 
souboru file, z kterého bude načtena. Jednotkou velikosti písma (size) je vzdálenost 
dvou sousedních linek v notové osnově s výjimkou modulů pro záhlaví a zápatí, 
které ji udávají v typografických bodech. Styl podporuje tučné písmo (bold), kurzívu 
(italic) a podtržení (underline). Speciální vlastností stylu je border, který umožňuje 
vytvořit kolem vykreslovaného textu obdélníkový rámeček. 

Je-li specifikována i hodnota textu (value), bude pro typ modulu nastavena jako 
konstantní a nebude ji už možné žádným způsobem změnit. 

<!ELEMENT image-data EMPTY> 

<!ATTLIST image-data 

    src CDATA #REQUIRED 

    height CDATA #IMPLIED> 

Obrázkové modulární typy místo písma určují zdrojový soubor obrázku a volitelně, 
je-li nutné velikost obrázku měnit úměrně k notové osnově, lze nastavit i výšku 
obrázku. Poměr šířky a výšky obrázku je vždy zachován. 

<!ELEMENT compound-type (ref, position?, page-anchor?, 

        (mtype-ref)*)> 

<!ATTLIST compound-type  

 id CDATA #REQUIRED 

 number CDATA #REQUIRED 

 translation-enabled (true | false) "true">  

<!ELEMENT mtype-ref EMPTY> 

<!ATTLIST mtype-ref 

 typeId CDATA #REQUIRED>  

Složené typy mají stejné obecné vlastnosti jako typy jednoduché. Nemají žádné 
specifické vlastnosti týkající se zobrazení, protože to je určeno jejich podtypy. Počet 
podtypů je uložen v atributu number, na jednotlivé podtypy je odkazováno přes jejich 
identifikátory v elementu mtype-ref. 
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Kapitola 4 

Transformace MIDI dat 

Hudební data v MIDI jsou reprezentována způsobem, který není kompatibilní 
s notovou osnovou. MIDI například vůbec nezná koncept taktů a noty nemají 
určenou délku. Pro každou notu je v souboru uložena událost NoteOn (počátek noty) 
a NoteOff (konec noty) spolu s časovými známkami, které označují, kdy byly 
události vygenerovány. Časová známka se udává ve zlomcích dob (pulsech) od 
začátku skladby. Délka jednotlivých pulsů je závislá na přesnosti definované 
v hlavičce souboru. Žádná z běžně užívaných přesností ovšem neumožňuje, aby 
všechny noty byly zarovnány přesně na svých pozicích. Aplikace, které MIDI 
soubory vytvářejí, také neudávají pozice s dokonalou přesností. Je nutné si uvědomit, 
že MIDI události často vznikají jako záznam z hudebního nástroje, na který hraje 
člověk, a tedy nikdy nebudou perfektně odpovídat tikům metronomu. 

Pozice v mnoha MIDI souborech bývají navíc zdeformovány programovými nástroji, 
které upravují délku ticha na začátku skladby - buď ho odstraňují úplně, nebo ho 
nastavují na normalizovaný čas (např. jedna nebo dvě vteřiny). Pozice udávané ve 
zlomcích dob jsou tak posunuty o úsek udaný v časových jednotkách, což může 
znamenat například posunutí všech not o tři desetiny taktu. 

Převod MIDI do notové osnovy tedy nikdy nemůže být dokonalý, protože data 
v MIDI souboru mají vždy nějakou odchylku. Při převodu je třeba všechny pozice 
uvažovat s určitou tolerancí a uživateli musí být dána možnost výsledné noty 
posunout a opravit tak deformace. 

4.1 Knihovna hanslik.midi 

Knihovna je určena pro snadnou práci se SMF. Sama obstará načtení souboru a 
zpracování událostí a poté prostřednictvím jednoduchého objektového modelu 
provádí operace na získaných datech (viz [5]). Objektový model knihovny 
hanslik.midi podporuje přístup k notám nejen na základě pulsů, ale dokáže pracovat i 
s pozicemi v dobách a taktech. S využitím knihovny tedy stačí jen zavolat otevření 
MIDI souboru, projít všechny kanály a na každém získat pole objektů 
reprezentujících noty. Zbytek převodu už je jenom převod reprezentace noty 
v knihovně na reprezentaci noty v datovém modelu aplikace. 

V knihovně je nota reprezentací zvuku, takže může přecházet i přes hranice taktů. 
V aplikaci je však nota grafickým objektem, který reprezentuje jen jeden úsek 
přehrávaného zvuku a ostatními úseky je spojen pomocí ligatur. Jedním z kroků 
převodu bude tedy „rozkouskování“ noty podle taktových čar. Dále bude třeba 
upravit pozice noty tak, aby jejich délka byla zobrazitelná - musí odpovídat 
nějakému typu noty, případně doplněného tečkami, a zároveň počáteční pozice musí 
být zaokrouhlena na násobek délky nejmenší možné noty. 

4.2 Převod - kroky 

1. Knihovna hanslik.midi načte SMF soubor a vytvoří datové struktury. 
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2. Zjištění metadat (typ taktu, jméno stopy, názvy nástrojů) z tříd Track a Channel. 
Vytvoření pomocných struktur PartInfo, pro každý kanál.  

3. Uživateli je nabídnut seznam partů (kanálů), aby vybral, které z nich se mají 
převést, a lze také pozměnit některé jejich vlastnosti. Změny se provádějí na 
strukturách PartInfo. 

4. Z každého kanálu je vytvořen objekt Part následujícím postupem 

a. Z kanálu se získá pole všech not seřazených podle počáteční pozice 

b. Projdou se všechny noty od začátku a pokud se dvě po sobě překrývají (konec 
první je později než začátek druhé), porovná se poměr průniku oproti jejich 
souhrnné délce. Pokud průnik tvoří více než třetinu souhrnné délky, bude 
konec první noty posunut na konec druhé noty a začátek druhé noty posunut 
na začátek první noty. Obě noty tedy budou tvořit akord, jehož délka 
odpovídá jejich předchozí souhrnné délce. Je-li průnik not kratší než třetina 
souhrnné délky, konec první noty a začátek druhé noty bude posunut o 
polovinu průniku tak, aby se nepřekrývaly. 

c. Seřazené noty se projdou a jsou rozděleny podle taktových čar. To znamená, 
že pokud počátek a konec noty leží v různých taktech, nota je rozdělena na 
dvě části podle nejbližší takové čáry. Koncová část noty je zatříděna 
k dalšímu zpracování. Při každém rozdělení se do speciálního seznamu přidá 
informace o vzniklé ligatuře, která odkazuje na obě části noty. Během tohoto 
průchodu se zároveň sledují mezery mezi po sobě jdoucími notami a jsou 
vyplňovány pomlkami. 

d. Vytvářejí se takty - do každého jsou vloženy noty a pomlky, které do něj 
patří. 

e. Provede se normalizace taktů 

f. Je inicializována struktura Part, nastaví se jí vlastnosti z PartInfo a vloží se do 
ní všechny vytvořené takty. 

5. Je vytvořena struktura dokument, do které se vloží všechny party. 

6. Všechny ligatury a ostatní hudební značky zaznamenané během převodu se 
transformují na moduly s odpovídajícím typem.  

4.3 Normalizace takt ů 

Po vytvoření taktů je nutné upravit jejich obsah, aby byl zobrazitelný pomocí not. 
Obsah taktu je tvořen sekvencí not a pomlk, které se nepřekrývají (akordy se pro 
účely normalizace považují za jednu notu) a jejichž celková délka je rovna délce 
taktu. Kvůli nepřesnému zadávání pozic v MIDI však jednotlivé noty a pomlky 
nemají standardní délku (např. půlová nota by v 4/4 měla mít délku rovnou polovině 
délky taktu), takže je nutné posunout hranice not, aby každá délka odpovídala 
nějakému typu noty. 

Při normalizaci jsou také některé noty z taktu úplně vypuštěny. Jsou to zejména 
případy, kdy se objeví extrémně krátká pomlka (64tinová) na začátku nebo na konci 
taktu, nebo extrémně krátká nota na začátku nebo na konci taktu, která je navíc 
ligaturou připojena k notě v sousedním taktu. Nota může vypadnout také v případě, 
že je její délka při posouvání pozic zkrácena až na nulu. 
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Postup normalizace: 

1. Nejdříve se zkontroluje délka počáteční a koncové noty/pomlky. Pokud je 
kratší než definována konstanta (délka šestnáctinové noty), musí být 
vypuštěna. Odstranění noty je však navíc omezeno tím, že musí být spojena 
s notou v sousedním taktu. Tento krok řeší problémy s nepřesným pozicemi 
not - zejména když má nota začínat nebo končit přesně na rozmezí taktů. 

2. Projdou se všechny noty a pomlky a pokud je některá kratší než polovina 
minimální délky noty (délka 64tinové noty), tak je vypuštěna. 

3. Délky vypuštěných not se rovnoměrně rozdělí mezi zbývající noty a pomlky, 
aby celková délka stále odpovídala délce taktu. 

4. Noty/pomlky jsou procházeny postupně od začátku taktu. Pro každou jsou 
nalezeny dvě nejbližší zobrazitelné délky. Je-li vzdálenost od první 
zobrazitelné délky alespoň třikrát menší než od druhé délky, je notě/pomlce 
nastavena tato první délka a převod skončil. Pokud není jasné, kterou délku 
by nota měla převzít, je rozdělena na kratší noty spojené ligaturou. Díky tomu 
je možné zachovat její původní délku. Rozdíl původní a výsledné délky je 
rozdělen mezi zbývající noty v taktu. 

Popsaný algoritmus dokáže velmi rychle upravit délky not a pomlk tak, aby byly 
zobrazitelné. Má však dva zápory: 

• Některé krátké noty mohou být smazány, i když do taktu patří. Jde o důsledek 
zvolené tolerance při upravování pozic not. Naštěstí jde o velmi řídký jev. Na 
testovaných datech se to stávalo jen výjimečně v případech, kdy po dlouhé 
notě (která byla prodlužována), následovala velmi krátká nota. Situace je 
výjimečná, protože u dlouhých not nejsou nepřesnosti v délce tak výrazné a 
délka noty se mění jen velmi málo. Navíc po dlouhých notách (čtvrťových, 
půlových) v zásadě nikdy nenásledují extrémně krátké noty. 

• Když je upravena délka některé noty, rozdíl mezi původní a výslednou 
délkou je rozdělen mezi následující noty/pomlky v taktu. To ovlivňuje i 
pozice not a může to poškodit hudební obsah. Ve většině případů se ovšem 
stává, že pokud se jedna nota prodlužuje, následující je zkrácena. Díky tomu 
se všechny větší posuny obvykle vyruší.  

4.4 Poznámky k implementaci p řevodu 

Výsledkem převodu MIDI dat nejsou přímo struktury používané aplikací pro 
reprezentaci dat. Ve skutečnosti se data převádí do formátu XML a teprve potom se 
importují do aplikace. 

S XML uzly se pracuje obtížněji a zpracování je pomalejší než pří použití přímých 
datových struktur, ale XML je neocenitelný formát pro ladění. Mezivýsledky lze 
snadno uložit do souboru, který je lidsky čitelný, takže ho lze snadno zkontrolovat a 
najít špatně převedená data. 
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Kapitola 5 

Zobrazování 

5.1 Zarovnání part ů 

Všechny party, které mají být přehrávány dohromady, musí být při zobrazení 
vertikálně zarovnané. Bez zarovnání by takty se stejným indexem nebyly na stejné 
horizontální pozici a při tisku by se mohly dokonce objevit na různých stránkách. 
Pak by bylo těžké podle nich hrát, zvláště pokud by se jednalo o dva party pro jeden 
nástroj - například pravou a levou ruku klavíru. 

5.1.1 Definice zarovnání  

Aby dva party mohly být zarovnány, musí nezbytně splňovat dvě podmínky: mít 
stejný počet taktů a stejné metrum, tj. stejnou délku taktu. V praxi se ovšem vyžaduje 
pouze druhá vlastnost, protože první vlastnost lze získat beze změn v hudebním 
obsahu - pouze doplněním taktů na konec kratšího partu. 

Dva party jsou zarovnané, právě když splňuji: 

0. Předešlé dvě podmínky. 

1. Každý takt v prvním partu má při zobrazení stejnou šířku (vzdálenost mezi 
taktovými čarami), jako takt se stejným indexem v druhém partu. 

2. Pro každé dvě noty nebo pomlky v taktech se stejným indexem platí: 

a. Pokud mají v hudbě stejnou počáteční pozici, jejich levé hrany leží na 
stejné vertikální přímce. 

b. Je-li počáteční pozice první noty menší, její levá hrana má menší x-ovou 
souřadnici než levá hrana druhé noty. 

c. Je-li koncová pozice první noty menší než počáteční pozice druhé, její 
pravá hrana má menší x-ovou souřadnici než levá hrana druhé noty. 

Zarovnané jsou obvykle party, které mají být přehrávány najednou. V dokumentech, 
které obsahují pouze party jedné skladby jsou proto obvykle zarovnány všechny 
party. Zarovnání zajišťuje, aby zobrazené pozice not respektovaly jejich hudební 
pozice. 

5.1.2 Algoritmus zarovnání 

Vstupem algoritmu zarovnání je skupina partů, které mají být zarovnány, výstupem 
jsou pozice všech not a šířky všech taktů. 

Zarovnání partů je ve skutečnosti zarovnáním taktů, které mají v partech stejný 
index. Pro účely zarovnání je každý takt rozdělen do menších celků podle pozic, na 
kterých mohou začínat noty. Jednotkou pozice je délka nejkratší povolené noty, což 
je nota 64tinová. Takt s metrem 4/4 bude tedy rozdělen do 64 částí. Každé z těchto 
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částí bude algoritmem přidělena zobrazovaná šířka, společná pro všechny zarovnané 
party. Pozice noty pak bude součtem šířek částí, které jí předcházejí, a šířkou taktu 
bude součet šířek všech jeho částí. 

Kroky algoritmu zarovnání taktů 

1. Každé části taktu je přidělena nulová šířka. 

2. Všechny noty a pomlky ze všech partů jsou seřazeny vzestupně podle svojí 
pozice. Pokud mají některé noty/pomlky stejnou pozici, lokálně se seřadí 
sestupně podle svojí délky. 

3. Pro každou z not a pomlk se vypočítá šířka potřebná pro její zobrazení, 
včetně odsazení, případné posuvky a teček za notou. 

4. Postupně se zpracovávají seřazené noty/pomlky: 

1. Pokud zpracovávané notě v jejím taktu přímo předchází jiná nota (ta už 
musela být zpracovaná), zjistí se její pravá hrana jako součet šířek částí 
taktu před její počáteční pozicí plus její šířka. Stejným způsobem se 
spočítá zobrazovaná počáteční pozice právě zpracovávané noty. Pokud je 
rozdíl počáteční pozice aktuální noty a koncové pozice předešlé noty 
menší než minimální vzdálenost mezi dvěma notami (definovaná 
konstanta úměrná velikosti osnovy), šířka poslední části taktu před 
začátkem aktuální noty je zvětšena tak, aby se vzdálenost mezi notami 
rovnala minimální vzdálenosti. 

2. Pokud je součet šířek částí taktu od počátku do konce noty menší než 
skutečná šířka noty, rozdíl je mezi části rovnoměrně rozdělen. Zde se 
vyplatí seřazení not se stejnou pozicí sestupně podle délky. 

Algoritmus pracuje velmi rychle, navíc lze snadno uchovávat jeho výstup a nemusí 
se proto provádět před každým zobrazováním. Přepočítat šířky taktů je nutné pouze 
při změně obsahu dokumentu. Při úpravách v rámci jednoho taktu, jako je editace 
not, nemusí být dokonce algoritmus prováděn celý, stačí přepočítat jen „sloupec“ 
taktů, který byl změněn.  

5.2 Hierarchické vykreslování 

Datový model aplikace je realizován třídami. Všechny grafické objekty jednoho typu 
jsou instancemi jedné specializované třídy. Jednotlivé instance udržují stromovou 
hierarchii dokument - part - takt - obsah taktu pomocí odkazů na své rodiče a 
potomky. Této hierarchie se využívá i při vykreslování. 

Každá z tříd, které reprezentují grafické objekty, obsahuje metodu draw. Tyto 
metody představují jádro grafického objektu, všechny ostatní součásti tříd slouží 
pouze k nastavování nebo získávání vlastností, které ovlivňují kreslení. Pro 
vykreslení dokumentu stačí zavolat metodu draw v instanci třídy GUIDocument, 
předat jí grafický kontext a oblast dokumentu, která se má překreslit (obdélník 
v okně aplikace). Vykreslovací metoda už sama zjistí, které party a které jejich takty 
se mají překreslit; na všech zavolá metodu draw a předá jim vypočítané intervaly 
taktů. Party zavolají metodu draw pro každý svůj překreslovaný takt (GUIMeasure) 
a takty už zajistí překreslení svého obsahu, tj. volají metodu draw pro každou notu a 
pomlku, kterou obsahují. 
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Skutečné kreslení probíhá v partu, kde se řeší kreslení notových linek, taktových čar, 
notového klíče a předznamenání a poté až ve třídách reprezentujících obsah taktů. 
Ostatní vykreslovací metody v podstatě zajišťuji jen výpočet pozic, na které budou 
kresleny jejich podřízené objekty. 

5.3 Rastrové vs. vektorové kreslení 

Než jsem začal psát vykreslovací rutiny, bylo nutné udělat jedno zásadní rozhodnutí. 
Mají se grafické objekty kreslit rastrově nebo vektorově? 

Rastrové kreslení je výhodné zejména pro svoji jednoduchost. Kdyby byly všechny 
používané hudební značky uložené jako obrázky s pevně danými rozměry, výpočet 
jejich vykreslované pozice by byl jednoduchý a přesný. Všechny značky by mohl být 
upraveny tak, aby přesně odpovídaly požadavkům aplikace. To by ovšem notovou 
osnovu omezilo jen na jednu velikost, protože velikost rastrů se nedá dobře změnit. 
Chybějící možnost změny velikosti písma by také dělala problémy při tisku, který 
zpravidla používá podstatně větší rozlišení než obrazovka monitoru. 

Rozhodnutí pro vektory bylo nasnadě, ale to znamenalo získat nejpoužívanější 
hudební značky ve vektorové podobě, nejlépe jako True Type Font. Bez spolupráce 
s profesionálním grafikem bych nedokázal fonty vytvořit sám, musel jsem se proto 
spolehnout na volně dostupné (internetové) zdroje. 

5.3.1 Problémy s fonty 

Získat vhodné fonty obsahující znaky pro noty a další hudební značky se ukázalo 
jako takřka neřešitelný problém. Nejdříve jsem se pokusil použít nějaké Unicode 
písmo, protože znaková sada Unicode má definovanou poměrně širokou množinu 
hudebních značek. Ani jedno z běžně používaných Unicode písem (Times New 
Roman, Arial Unicode MS) však tyto znaky neobsahuje. 

Dalším krokem bylo hledání specializovaných fontů pro hudební znaky. Nejvíce 
doporučení jsem našel na písmo MetTimes od firmy DVM Publications. Některé 
znaky z tohoto písma v aplikaci používám, protože nebyly k nalezení v žádném 
jiném písmu, ale jako základní písmo pro vykreslováni not se MetTimes v žádném 
případě nehodí. Nebrání tomu jen skutečnost, že nejmenší délka noty, kterou 
obsahuje, je šestnáctinová. Od použití tohoto fontu mě odradilo především to, že není 
určen pro vykreslování, nýbrž pro vypsání notové osnovy. Jeho primární využití je 
hlavně v textových editorech, protože sekvence jeho znaků se zobrazí jako 
„instantní“ notová osnova. Kvůli tomu musí být velikosti jednotlivých znaků 
nastavené na speciální hodnoty - některé znaky mají třeba nulovou šířku, aby byly 
s následujícím znakem vykresleny na stejné pozici. 

V průběhu několika měsíců se mi podařilo najít mnoho profesionálních, 
poloprofesionálních i vyloženě amatérských písem, ale málokteré splňovalo i ty 
nejzákladnější požadavky, které jsem na ně kladl. Mnoho fontů například obsahovalo 
znak pro trámec, který je však využitelný jen pokud by bylo potřeba spojit dvě 
osminové noty se stejnou výškou a v přesně dané vzdálenosti, ale zato často 
nepodporovaly ani noty s nožičkou směrem dolů. 
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Jako jeden z nejzákladnějších požadavků, které písmo pro noty musí splňovat, jsem 
stanovil, že hlavička a nožička noty musí být uložena do dvou samostatných znaků. 
Samostatná hlavička je důležitá zejména pro vykreslení akordů, které jsou v podstatě 
sérií samostatných hlaviček propojených jednou prodlouženou nožičkou. Samostatná 
nožička má mnoho výhod, ale jedna z nejpodstatnějších je ta, že by umožnila 
používat i jiné tvary hlaviček než oválné. Mimo oválné hlavičky se nejčastěji 
používají hlavičky ve tvaru křížku. V partech pro bicí se nástroje se však dají najít i 
mnohé další tvary jako kosočtverce, trojúhelníky a podobně. 

Jediný font, který tento požadavek splňoval byl KidNotes (resp. jeho volně šířitelná 
verze KidDemo). Pro něj však platí prakticky ty samé námitky jako pro písmo 
MetTimes (obě rodiny písem pocházejí od stejné firmy a často jsou používané 
dohromady). Jeho nejmenší typ noty/pomlky je šestnáctinová a navíc jsou všechny 
nožičky jen směrem nahoru. 

Jako jediný vhodný font se nakonec ukázal Bach Musicological Font od Yo Tomity. 
Ten sice nemá samostatné znaky pro nožičky, ale zato obsahuje celou sadu not od 
celé až po 64tinovou s nožičkami nahoru i dolů, kromě nich však má také zvláštní 
znaky pro notové hlavičky, dále úplnou sadu notových klíčů a mnoho jiných 
hudebních značek. 

5.3.2 Velikosti znak ů 

Pro přesné umístění vykreslovaných znaků je nezbytné znát jejich rozměry. 
V souborech TTF jsou sice pro každý znak rozměry definovány a pro danou velikost 
písma je lze zjistit pomocí programových knihoven, ale pro umístění znaků obvykle 
moc nepomohou. Mohou být totiž autorem fontu různě modifikovány, aby 
odpovídaly určenému záměru. U hudebních znaků se lze často setkat s nastavenou 
nulovou šířkou znaku, aby se po jeho vykreslení zabránilo změně pozice kurzoru. Ve 
znacích posuvek se naopak objevují šířky znaku zvětšené - pravděpodobně se tím 
autoři písem snaží uživatele donutit, aby mezi posuvku a noty vložil dostatečně 
dlouhou mezeru. Ani šířky znaků, které nebyly speciálně upravované, však 
nereprezentují skutečnou šířku znaku. Prakticky vždy je ke znaku z obou stran 
přidána krátká mezera. Výška znaku se ani zjistit nedá, fonty pracují spíše s výškou 
jednoho řádku, tj. vzdáleností akcentové a dolní dotažnice. Nelze ani zjistit polohu 
znaku oproti účaří - u některých písem se účaří nachází těsně pod hlavičkou not, u 
jiných prochází středem hlaviček a ve znacích not s nožičkou směrem dolů mívá 
různé polohy, i když nejčastěji je zarovnáno se spodním konec nožičky. 

Jedním způsobem, jak lze zjistit rozměry každého znaku, je vykreslit daný znak do 
rastru s bílým pozadím, projít všechny pixely v rastru a označit hraniční body 
vykresleného znaku. Tato metoda bohužel není absolutně přesná, protože její 
výstupní hodnoty (výška, šířka, vzdálenost znaku od počátečního bodu kreslení) jsou 
vždy celá čísla, zatímco skutečné rozměry jsou v pohyblivé řádové čárce. Chyba 
vzniká neschopností správně zpracovat antialiasing - pixely vybarvené jen z části se 
totiž započítají jako celé pixely. Chyba se standardně  pohybuje v rozmezí jednoho 
až dvou pixelů, ale při velmi malých velikostech písma prudce vzroste. Dala by se 
sice zmenšit vykreslením znaku do většího rozlišení a přepočítáním výsledných 
hodnot na původní rozlišení, ale tím by se podstatně zvětšila velikost rastru, a tedy i 
čas algoritmu, protože pro zjištění hraničních pixelů je vždy nutné prozkoumat 
všechny pixely v rastru. 
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Jak vlastně zjistit nutnou velikost rastru pro vykreslení jednoho znaku? 
Nejjednodušší by bylo kreslit všechny znaky do rastrů stejné velikosti. Pak by ovšem 
musel být tak velký, aby se do něj vešel největší znak. Rozměry největšího znaku by 
se ale jen stěží zjišťovaly dopředu a navíc by se navýšil čas algoritmu, protože by se 
vždy používal nejhorší možný rastr. Lepším řešením je využít pro každý znak 
nejmenší možný rastr - jeho velikost je daná rozměry znaku v souboru s fontem. Ten 
je pro naprostou většinu znaků postačující. Když nejsou rozměry znaku v souboru 
správně nastaveny, algoritmus zjistí, že vykreslený znak se do rastru nevejde - 
hranice znaku jsou shodné s hranicí rastru. Poté rekurzivně vytvoří nový zvětšený 
rastr a algoritmus opakuje. 

Nepřesnosti při zjišťování velikosti pomocí rastru se projevují zejména při 
vykreslování celých a půlových pomlk, jejichž hrany musí být dokonale zarovnané 
na lince. Mezery mezi pomlkou a linkou nebo přesahy pomlky přes linku jsou 
bohužel velmi dobře viditelné i při malých velikostech písma. Procházení 
jednotlivých pixelů je také časově náročné. 

Jediným přesným a velmi rychlým způsobem, jak zjistit rozměry znaku, je jeho 
rozložení do obvodových úseček a nalezení nejmenších a největších souřadnic. Tato 
metoda navíc dokáže provést výpočet i v jiných jednotkách než pixelech, takže se 
nemusí přepočítávat znovu pro jiná rozlišení. 

Zjištění rozměrů znaku umožňuje nejen jeho přesné vykreslení do dané pozice. Ze 
známé výšky znaku pro určitou velikost písma lze spočítat, jaká velikost písma je 
potřeba, aby byl znak vyobrazen s určitou výškou. To je využitelné například u 
altového klíče, který musí mít přesně stejnou výšku jako notová osnova nebo u 
číslovek, kterými se vykresluje metrum, protože ty musí měřit přesně polovinu 
notové osnovy. 

5.4 Registr oblastí 
Pro účely editace je potřebné uchovávat informaci o tom, na kterém místě byly 
jednotlivé objekty vykresleny. Je to důležité, protože když bude chtít uživatel změnit 
vlastnosti některého objektu, bude ho chtít označit kliknutím. Při kliknutí do 
dokumentu je tedy nutné zjistit, který grafický objekt byl pří posledním 
zobrazovacím cyklu nakreslen do místa kliknutí. Pro rychlé zjištění objektu na dané 
pozici (x, y) se využívá registr oblastí. 

5.4.1 Oblasti 

Během kreslení je každému objektu, na který lze kliknout, přiřazena obdélníková 
oblast, která v optimálním případě obklopuje všechny nakreslené pixely patřící 
k objektu. Výjimkou mohou být jen programově definované modulární objekty se 
složitým tvarem. U nich se zpravidla využívá menšího obdélníku než by byl ve 
skutečnosti potřeba, aby se předešlo výraznému překrytí okolních oblastí. Některé 
pixely objektu tak zůstávají mimo oblast. 

Vytvořená oblast obsahuje informace o poloze obdélníku a referenci na grafický 
objekt, který obklopuje. Po vytvoření je zařazena do registru oblastí. V každém 
dokumentu je pouze jeden registr oblastí, který uchovává všechny oblasti 
zobrazených grafických objektů a v případě potřeby také zajišťuje nalezení oblasti, 
jejíž součástí je pixel označený uživatelem. 
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5.4.2 Hledání oblasti 

Otázka, jestli jedna obdélníková oblast obsahuje určitý bod, má triviální řešení. Jak 
ovšem najít tu správnou oblast? Nejjednodušším způsobem, jak provést algoritmus 
hledání, je postupný průchod všemi oblastmi a vrácení první, která obsahuje 
hledanou pozici. Pro malý počet oblastí by to bylo pravděpodobně nejlepší řešení, ale 
když uvážíme dokument s 10 party, z nichž každý má 400 taktů a každý takt 
obsahuje 5 not nebo pomlk, dostaneme 10 + 10 x 400 + 10 x 400 x 5 = 24010 
možných oblastí. Je sice jasné, že všechny grafické objekty nebudou zobrazeny 
najednou a tedy ani všechny oblasti nebudou v registru v jednu chvíli, ale je nutné si 
uvědomit, že nelze efektivně kontrolovat, které oblasti přestaly být zobrazeny a tedy 
je průběžně rušit. Oblasti jsou nahrazovány teprve, když je znovu vykreslen grafický 
objekt, který je vlastní. Po určité době prohlížení dokumentu proto počet oblastí 
v registru neúměrně vzroste a sekvenční prohledávání už není možné. 

Vzhledem k tomu, že některé oblasti v sobě obsahují jiné oblasti, je možné využit 
stromové prohledávání. Kořenem stromu je oblast celého dokumentu, která obsahuje 
oblasti jednotlivých partů. Party obsahují oblasti svých taktů a oblast taktů obsahuje 
oblasti not a pomlk. Výsledkem hledání oblasti je vždy nejhlouběji položená oblast 
obsahující určený pixel. V příkladu výše by se tedy muselo prohledat maximálně 10 
+ 400 + 5 = 415 oblastí. Ve skutečnosti ovšem oblastí bývá mnohem méně a nalezení 
správné oblasti je prakticky okamžité. Největší slabinou je zřejmě nalezení 
správného taktu - to je proto v algoritmu ještě dále optimalizováno. Všechny takty 
mají stejnou výšku jako celý part, jejich ypsilonová souřadnice proto není pro 
vyhledávání podstatná. Když si navíc uvědomíme, že se jednotlivé takty nepřekrývají 
a jejich pravá hrana je shodná s levou hranou následující taktu, je jasné, že pří 
vyhledávání lze efektivně využít algoritmus půlení intervalu. Samozřejmě je kvůli 
tomu nutné udržovat oblasti setříděné podle indexu taktu (resp. jejich x-ové 
souřadnice), ale s vhodnou datovou strukturou je to jen minimální zátěž. Půlení 
intervalu najde v uvedeném příkladě správný takt už po 9 krocích. 

Speciální typ oblastí používají modulární objekty - u nich totiž nikdy není jisté, jestli 
jsou obsaženy v některé jiné oblasti a proto pro jejich vyhledávání není možné využít 
celou stromovou hierarchii. Zpravidla jsou jejich oblasti přidávány přímo do partů a 
při hledání jsou procházeny sekvenčním způsobem a přednostně před všemi 
ostatními oblastmi. Modulární objekt vykreslený přes notu tedy znemožní kliknutí na 
danou notu. 

5.4.3 Paměťové nároky registru oblastí 

Jednotlivé oblasti jsou velice malé struktury, každá má odhadem 30 bytů. 
Problematický je ovšem jejich počet. Když uvážíme extrémně velký dokument, je 
teoreticky možné dosáhnout až 100 000 oblastí. To je celkem cca 2,8 MB paměti. Na 
dnešních počítačích taková paměť neznamená příliš velkou zátěž - řádově je to 
přibližně polovina velikosti průměrné mp3 skladby. Když navíc vezmeme v úvahu, 
že jde skutečně o extrémní případ, nemusíme se přílišných paměťových nároků bát. 

Větším problémem by mohla být fragmentace paměti, která může vznikat, když se na 
haldě alokuje velké množství malých kousků paměti. U platforem typu Java a .NET 
je paměť naštěstí velmi dobře spravována automaticky a při nebezpečí fragmentace 
se alokované kousky paměti dokážou sesypat do souvislého bloku. Pro zmenšení 
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fragmentace byl přesto do oblastí implementován mechanismus opětovného 
používání objektů, takže zrušené oblasti jsou znovu využívány. To se vyplatí 
zejména při otevření nového dokumentu, kdy jsou všechny oblasti starého 
dokumentu rázem zrušeny. 
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Kapitola 6 

Detaily implementace vykreslování 

6.1 Definice rozm ěrů notové osnovy 
V aplikaci není možné definovat přímo velikost notové osnovy. Hodnota, kterou je 
možné nastavit, je ve skutečnosti velikost základního písma, tj. písma, kterým jsou 
kresleny noty. Tato hodnota se udává v typografických bodech. Po změně velikosti 
písma se nejprve změří velikost noty v pixelech, výška její hlavičky (obvykle dvě 
sedminy celkové výšky) pak udává vzdálenost mezi dvěma sousedními linkami 
notové osnovy, line spacing. Hodnota line spacing je pak základní jednotkou pro 
velikosti všech ostatních písem a jednotlivých značek. Tím je zajištěno, že si značky 
vždy udrží stejnou relativní velikost vůči notové osnově. 

6.2 Značky se speciálním vykreslováním 

Některé hudební značky jsou natolik složité a v různých kontextech proměnlivé, že je 
nelze vykreslit prostřednictvím znaků ve fontech. Místo toho je nutné tyto značky 
sestavit z grafických primitiv nebo použít jiné speciální kreslící postupy. 

Takovými značkami jsou například ligatura nebo závorky, které označují související 
party. Ligatura je implementována jako programově definovaný modulární typ 
(„Tie“), jehož reference tvoří dvě noty. Vykreslen je jako útvar ohraničený 
polovinami dvou elips o různé výšce, jejichž hlavní osa leží na úsečce mezi 
koncovými notami. 

Vykreslení závorek, které spojují party, je mnohem obtížnější. Složená závorka je 
sice obsažena v prakticky každém fontu, ale je nemožné vykreslit ji v požadované 
velikosti. Žádná z knihovních metod pro vykreslení textového řetězce totiž 
nedovoluje zvětšit výšku znaku, aniž by se zároveň změnila jeho šířka. Čím více 
partů by bylo spojeno a tedy čím větší by byla výška závorky, tím víc by se také 
zvětšoval prostor před partem nutný pro vykreslení závorky (Obr. 1a). Kdyby 
složená závorka spojovala všechny party na jedné stránce (z hlediska hudební teorie 
prakticky nemožné, ale uživatel by to mohl nastavit), závorka by zabírala celou 
polovinu šířky stránky. Prvním pokusem bylo vykreslení znaku složené závorky do 
rastru v paměti a znak se poté kreslil jako obrázek - ten je už totiž možné roztáhnout 
pouze v jednom směru. Nicméně algoritmy roztahování obrázků použité v grafických 
knihovnách platformy .NET si nedokážou poradit s poloprůhlednými pixely a vzhled 
znaku po roztáhnutí nebyl uspokojivý.  

Pro dosažení správného tvaru se proto používají přímo Bezierovy křivky. Složená 
závorka se skládá pouze ze čtyř jednoduchých křivek a je snazší definovat je 
programově než používat přímo křivky definované písmem. Umožní to také určit 
různé polohy kontrolních bodů v závislosti na výšce závorky a tím předejít 
deformacím znaku při roztažení, jako je například příliš velké otevření „zobáčku“ 
(Obr. 1b). Na obrázku 1c je vidět správně definovaná závorka, na Obr. 1d je 
upravena podle hudebních standardů. 
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6.2.1 Prodlužování noži ček not 

Jednou z nejčastějších chyb při zápisu not je používání stejné délky nožiček pro 
všechny noty. Jedno z notačních pravidel totiž říká, že všechny noty, které leží nad 
druhou pomocnou linkou nad osnovou nebo pod druhou pomocnou linkou pod 
osnovou, musí mít nožičku prodlouženou až ke třetí notové lince, středu osnovy 
(viz [2]). 

Prodlužování nožiček je potřebné také u not spojených trámcem. Nejčastěji se 
prodlužuje, protože nota nedosáhne na trámec, ale existují i jiné případy. Například 
pokud je 64tinová nota uvnitř trámce a zároveň se před ní zobrazuje posuvka. Tehdy 
by mohly sekundární trámce kolidovat s posuvkou a trámce se musí posunout 
směrem od not. Tím pádem se také musí prodloužit nožička každé noty. 

Mnoho aplikací prodlužování ignoruje, protože ho není snadné provést, když jsou 
noty vykreslovány jako znaky písma. U půlové a čtvrťové noty lze ještě udělat, ale 
prodloužení nožičky tak, aby se správně posunuly i praporky, je už vysoce 
problematické. Pokud jsou ve fontech samostatné znaky pro nožičky, lze vykreslit 
delší nožíčku kombinací několika různě posunutých znaků (Obr. 2). Pixely, které by 
se překreslovaly dvakrát (průnik dvou nožiček) je ale potřeba ořezat, protože 
kombinace dvou poloprůhledných pixelů nakreslených přes sebe kontrastuje 
s okolím. 

 

Ten samý postup lze užít, i když nejsou nožičky samostatně, ale potom je třeba 
ořezávat i hlavičku, což se při malém rozlišení nedá udělat dokonale, protože u 
osminových not se hlavička dotýká praporku. 

V aplikaci jsem nakonec použil podstatně přesnější metodu. Každý znak noty jsem 
nechal rozložit na hraniční úsečky, manuálně jsem prozkoumal jednotlivé body a 
označil intervaly bodů, které náležejí nožičce. Když se nota prodlužuje, všechny 
body v nožičce se posunou o potřebný kus a prodloužená nota se vykreslí jako jediný 
útvar. Tento postup je jistě úspornější než kreslení několika znaků a nevznikají žádné 
deformace. Drobnou nevýhodou je skutečnost, že nota se může vykreslit teprve, když 



 33 

je jasné, o kolik má být prodloužena. To znamená, že pokud je nota v trámci, musí se 
nejprve spočítat polohy všech not, dále poloha trámce a teprve potom je možné 
zjistit, kam dosahují nožičky a vykreslit noty. 

V implementaci se to řeší tak, že kreslení trámce se vždy volá po skončení metody 
draw jeho poslední noty. Pokud je nota součástí trámce, místo jejího vykreslení se 
pouze uloží vypočítaná poloha a kreslení se vykoná až během kreslení trámce, tj. 
když už jsou zjištěny polohy všech not. 

6.2.2 Trámce 

Spojování not trámci se v aplikaci provádí automaticky - jde o jednoznačný postup, 
takže není potřeba, aby se údaje o trámcích ukládaly do výstupního souboru. Trámce 
nemůže uživatel nijak ovlivnit. Mohou se sice objevit případy, kdy by uživatel chtěl 
spojení not změnit, ale nakonec jsem to zakázal. Trámce usnadňují čtení krátkých not 
a měly by se tudíž používat co nejvíce. Je také přesně definováno, které noty mohou 
být spolu spojeny ([2]). Uživatel by je tedy mohl chtít změnit pouze pokud by měl 
v úmyslu porušit některé pravidlo jejich používání, nebo kdyby je chtěl odstranit. 
Ani jeden z těchto důvodů se mi nezdál dostatečný, abych odstranil automatické 
vytváření a tím de facto donutil uživatele, aby se pravidla používáni trámců musel 
naučit používat. 

Pravidla používání jsou v základu jednoduchá. Spojeny mohou být pouze noty kratší 
než čtvrťová nota, jejichž výšky se neliší o více než oktávu. Noty v rámci jedné doby 
(délka doby je závislá na metru) mohou být spojeny vždy. Pokud jsou všechny noty 
ve dvou sousedních dobách spojeny, mohou být spolu spojeny i celé doby (Obr. 3b). 
Zde už však existuje několik dalších omezení. Například v 4/4 taktu nesmí být druhá 
doba nikdy připojena trámcem ke třetí době (Obr. 3c) nebo pokud se v 2/2 taktu 
nějaká doba skládá z více než tří not, musí zůstat samostatně (Obr. 3a). Pro uživatele 
by sice nebylo těžké naučit se pravidla, ale při jejich používání se často dělají chyby 
a aplikace se snaží chyby v zápisu co nejvíce omezit. 

 

6.2.3 Pomlky 

Stejně jako trámce, i pomlky mají svá pravidla používání. U pomlk jsou však tato 
pravidla mnohem přísnější a ve správné notaci nesmí být nikdy porušeny. 
Automatické vkládání pomlk proto uživatele nijak neomezuje a naopak mu poskytuje 
větší komfort. 
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Pravidla pro pomlky určují, která pomlka může být použita na určité pozici uvnitř 
taktu. Nejde vždy o použití nejdelší možné pomlky, která vyplní prostor mezi 
notami. Často se používají kratší pomlky, aby části taktu byly při čtení dobře 
rozpoznatelné. V každém taktu mohou být použity jenom ty pomlky, pomocí kterých 
by bylo možné vyplnit celý takt (Obr. 4d). Proto například v 3/4 taktu nikdy nemůže 
být použita půlová pomlka. Druhé pravidlo zakazuje použití pomlky na takové 
pozici, kterou nelze vyjádřit jako součet délek pomlk stejného typu. Kvůli tomuto 
pravidlu nesmí být například půlová pomlka v 4/4 taktu použita na jiné pozici než na 
začátku první a třetí doby (Obr. 4a, b, c). 

 

Automatický výběr pomlk probíhá tak, že se nejprve najde každý prázdný prostor 
mezi dvěma notami a spočte se jeho celková délka. Prostor je pak vyplněn 
nejmenšími možnými pomlkami (64tinové). Poté se pomlky postupně prochází a 
testuje se, jestli dvě sousední mohou být sloučeny do jedné větší - ověřují se obě 
pravidla pro spojenou pomlku. Pomlky se kontrolují vždy při změně obsahu taktu. 
Pokud je takt úplně prázdný, používá se jedna celotaktová pomlka. 

Někdy je zapotřebí, aby v celém taktu nebyla zobrazena žádná nota ani pomlka, 
například když má být zobrazena jen značka opakování předchozího taktu. Tehdy lze 
celotaktové pomlce nastavit příznak neviditelnosti. I tak může dál sloužit jako 
reference pro modulární objekty. 

6.3 Zjiš ťování ší řky grafických objekt ů 

Během zarovnávání partů (taktů), je nutné znát šířku každé noty a pomlky. Nejde 
pouze o šířku jednoho znaku. Například u noty se jedná o šířku znaku posuvky, 
znaku noty, teček za notou a potřebných odsazení mezi nimi. Pokud jde o akord, 
může být zobrazeno i víc posuvek s různými vzdálenostmi od noty a hlavičky not 
mohou být ve dvou sloupcích. Je tedy nutné, aby každý grafický objekt měl metodu, 
která dokáže vypočítat jeho zobrazovanou šířku. Brzy po implementaci takových 
metod jsem ale zjistil, že výpočet šířky je ve zdrojovém kódu duplicitní, protože je 
už prováděn v rámci jiné metody - metody draw. 

Vykreslování not totiž zpravidla probíhá tak, že na původní x-ovou souřadnici se 
vykreslí posuvka, poté se souřadnice posune o šířku posuvky, vykreslí se nota, 



 35 

souřadnice se opět posune a postupně se vykreslí tečky. Rozdíl mezi výslednou a 
počáteční hodnotou x-ové souřadnice je zřejmě šířka vykreslené noty. Když se 
vynechá samotné vykreslování, je vidět, že metoda draw provádí přesně ty samé 
operace jako metoda pro zjištění šířky. V zájmu úspory kódu lze novou metodu 
vypustit a používat místo ní metodu pro vykreslování. 

6.4 Koncept id vykreslování (paintingId) 

V hierarchii vykreslování nemají uzly v hloubce žádné informace o tom, kdo zavolal 
jejich překreslení. Nedokáží zjistit, jestli se vykresluje celý dokument nebo jen jedna 
stránka. To je ovšem jedna z informací, která v některých objektech může podstatně 
ovlivnit překreslení. Nejvýraznější rozdíly při vykreslování do stránek jsou 
pozorovatelné u taktů. Takty totiž musí dorovnávat vzdálenosti mezi notami tak, aby 
se vykreslovaná část partu roztáhla po celé šířky stránky. Je tedy nezbytné předávat 
v hierarchii alespoň tuto minimální informaci. Jelikož kreslící metody se používají 
zároveň ke zjištění šířky kreslených objektů, musí se jim také předávat příznak 
určující, kdy mají provést úplné vykreslení a kdy mají pouze přepočítat šířku. 

Pro předávání těchto informací mají kreslící metody jeden celočíselný parametr 
navíc - id vykreslování (paintingId). Jeho nulová hodnota označuje pouze výpočet 
šířky, kladná hodnota kreslení celého dokumentu a záporná hodnota kreslení do 
stránek (používáno i při tisku). Id se po každém překreslení změní a každý objekt si 
v sobě ukládá poslední id, s kterým byl vykreslen. Porovnáním id lze tedy v každém 
okamžiku překreslování zjistit, jestli už byl grafický objekt v aktuálním cyklu 
překreslen. Porovnávání id se využívá zejména při kreslení modulárních objektů 
s dvěma referencemi. 

Vykreslení modulárního objektu je totiž voláno při překreslení kteréhokoliv z jeho 
referenčních objektů. Když má ovšem víc než jednu referenci, jak zajistit, aby nebyl 
překreslován vícekrát? Moduly nelze překreslovat teprve z jejich posledního 
referenčního objektu, protože předešlá reference nedokáže zjistit, jestli bude 
vykreslena ještě nějaká další. Referenční grafický objekt proto nejprve porovná své 
paintingId s id předešlých referencí a tím zjistí, jestli už byla některá nich 
vykreslena. Pokud ano, musel být vykreslen i modulární objekt a není potřeba nic 
dalšího dělat. Pokud ne, zjistí dopředu pozici druhého objektu (grafické objekty mají 
metodu requestPosition) a modul může být vykreslen. 

6.5 Rozměry a velikosti 

O měření rozměrů všech znaků se stará jediná třída (DisplayingDimensions). Po 
spuštění aplikace načte základní rodiny písem, vytvoří instance písem podle 
nastavené velikosti a zjistí rozměry určených znaků. Podle rozměrů pak definuje 
klíčové zobrazovací hodnoty, jako je například vzdálenost dvou sousedních linek 
v notové osnově, šířka volného prostoru kolem taktových čar nebo minimální 
vzdálenost mezi sousedními notami. Všem grafickým objektům pak tyto hodnoty 
poskytuje jako veřejné atributy. 

Velikost písem je až na výjimky udávána v typografických bodech, ale všechny 
ostatní hodnoty se už udávají v pixelech. Bylo by výhodné používat pouze 
typografické body a odstranit tak závislost na rozlišení, ale pro mnohá použití jsou 
pixely vhodnější. Například velikost scrollovací oblasti v okně aplikace, která je 
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rovná celkové velikosti dokumentu spolu s okraji, musí být zadána v pixelech. Dále 
velikost a umístění obdélníku, který má být v okně překreslen, jsou kreslící metodě 
předávány v pixelech. Pixely jsou důležité i v registru oblastí. V předešlých 
případech by jistě bylo možné přepočítávat pixely na body a zpět a nebylo by to ani 
příliš časté, naopak by se ušetřilo mnoho dalších přepočtů v případech, kdy jsou 
místo pixelů potřebné typografické body. Existuje však jeden závažný důvod, kvůli 
kterému jsem nemohl používání pixelů úplně odstranit. 

Když se tenké přímé čáry, s tloušťkou 1 pixel nebo méně, vykreslují na pozice, které 
nejsou celočíselné, vyhlazování nedokáže zachovat dojem tenké čáry - místo toho 
linka vypadá rozostřeně a její zesvětlené pixely ostře kontrastují s tmavými pixely 
okolních objektů. Čáry kreslené na rozhraní dvou pixelů můžou dokonce úplně 
zmizet. Projevuje se to zejména na notových linkách, které jsou velmi tenké i při 
velké velikosti písma a je na nich vidět každá drobná nepřesnost. Řešením je umístit 
linky tak, aby byly vykresleny přesně ve středu pixelů. Když je ale grafickému 
kontextu jako jednotka nastaven typografický bod, zaokrouhlení na celé pixely je 
prakticky nemožné. Nehledě na to, že mnohé další grafické objekty se musí umístit 
přesně na linku, takže jejich pozice by se musely upravovat stejným způsobem. Pro 
přesné umístění objektů jsou proto pixely nepostradatelné. 

6.6 Poznámky k implementaci kreslení 

Vykreslování je jádrem celé aplikace. Ačkoliv neobsahuje žádné složité algoritmy 
ani datové struktury, nakonec se ukázalo, že jde také o nejobtížnější a nejvíce časově 
náročnou část implementace. Nešlo jen o zajištění správnosti zobrazení, ale často 
jsem byl nucen zjišťovat, co vlastně grafické knihovny platformy .NET dokážou a 
jak se chovají v různých situacích. Například jsem zjistil, že když se znak písma 
rozloží na hraniční úsečky (přidáním do instance GraphicsPath) a poté se vykreslí 
pomocí fillPath, jeho x-ová souřadnice je mírně odlišná, než když se vykreslí přímo 
metodou drawString, přestože by měl výsledek vypadat zcela stejně. Pro některé 
útvary bylo také potřeba nastavit odlišnou strategii vyhlazování, buď aby byly čáry 
dostatečně rovné, nebo naopak aby kreslení nebylo příliš pomalé. 

Rychlost vykreslování je samozřejmě nejvíce ovlivněna velikostí oblasti okna, kterou 
je třeba překreslit. Platforma .NET naštěstí dokáže oblast velmi dobře určit - 
například při posouvání dokumentu předává k vykreslení skutečně jen část, která 
dříve nebyla viditelná, a zbytek překreslí kopírováním v paměti. Určení, které takty 
mají neprázdný průnik s překreslovanou oblastí, už není nijak těžké. 

Několikrát jsem se také dostal do slepé uličky a části kódu bylo potřeba celé přepsat. 
Vícekrát přepracováno bylo například prodlužování nožiček not a také měření 
rozměrů znaků, protože některé nepřesnosti se ukázaly teprve při tisku, kdy bylo 
použito vyšší rozlišení. 

Nakonec se ale podařilo implementovat vykreslování, které dokáže noty ve všech 
rozlišeních vykreslit správně a poměrně rychle. 
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Kapitola 7 

Tisk 

7.1 Rozdělení dokumentu do stránek 

Než může být dokument vytisknut, musí být nejprve rozdělen do stránek. Každá 
stránka se skládá ze záhlaví a zápatí (do nich se vkládají modulární objekty) a 
z obsahu. Obsah je tvořen několika úseky partů. Problémem rozdělení dokumentu do 
stránek je vlastně rozdělení každého partu do nestejně velkých úseků, kterým je 
přiřazen index stránky a pozice ve stránce. Zároveň musí být zachováno zarovnání 
partů. Party mohou být rozdělovány ve dvou módech:  

• Partitura 
Žádná stránka neobsahuje dva úseky stejného partu a na všech stránkách mají 
úseky jednoho partu stejnou pozici. To znamená, že když se všechny stránky 
položí seřazené vedle sebe, jednotlivé party budou souvislé. 

• Zalomené party 
Pokud je partů málo a všechny jsou spolu zarovnané, například pokud jde o 
noty pouze pro jeden hudební nástroj, je možné vložit na jednu stránku více 
úseků stejného partu. Zarovnané party od sebe nesmí být odděleny, takže 
nějaký part se může ve stránce opakovat, pouze pokud se mohou opakovat 
všechny v jeho skupině. 

Samotné rozdělení není nijak algoritmicky náročné. Nejdříve se ověří, jestli se 
všechny party vůbec vejdou pod sebe do stránky, to je potřebné v obou módech. 
Pokud ne, rozdělení do stránek selže. Poté se spočítá počet úseků, které budou 
v každé stránce. Pro partituru bude počet úseků roven počtu partů a je-li povoleno 
zalamování, bude celočíselným násobkem počtu partů. Kterému partu každý úsek 
náleží, je jasné. Stačí už jen rozdělit takty do úseků. 

Dokud zbývají nějaké nerozdělené takty, vytvoří se nová stránka a vloží se do ní 
určený počet úseků. Každému úseku je nastaven part a poté se zkouší, kolik taktů je 
možné do sekce přidělit. V podstatě jde o triviální porovnání šířky stránky a šířky 
taktů. Je-li některý takt příliš široký a nevejde se do stránky, algoritmus selže. 
Povolené jsou i prázdné úseky - ty se používají, když v partituře nejsou všechny 
party stejně dlouhé a na posledních stránkách vznikají prázdná místa. Prázdným 
místům se dá předejít zarovnáním všech partů do jedné skupiny. 

Jestliže vytváření stránek selže, je o tom uživatel informován chybovou zprávou. 
Situaci může vyřešit odstraněním partů, odstraněním taktů nebo zmenšením písma. 

Po rozdělení partů do stránek je potřeba takty dorovnat tak, aby vyplňovaly celou 
šířku stránky. Každá zarovnávací skupina si udržuje nejen šířky všech taktů, ale také 
dorovnané (padded) šířky taktů. Při jejich generování se nejprve od šířky stránky 
odečte šířka úseku a rozdíl se pak rovnoměrně rozdělí mezi všechny části taktů 
v dorovnávaném úseku. 
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Algoritmus není složitý, ale hudební dokumenty mají typicky mnoho taktů a 
rozdělování do stránek může trvat i několik vteřin. Nesmí být proto prováděno příliš 
často. Z toho důvodu nelze editovat takty při zobrazení jednotlivých stránek, protože 
každá editace by aplikaci nutila znovu všechny takty přerozdělit. Typicky se stránky 
generují před tiskem a při změně zobrazení z dokumentu na stránku. 

7.2 Tisk stránek 

Tisk je v platformě .NET velmi podobný kreslení na obrazovku. Pouze místo 
grafického kontextu monitoru je používán grafický kontext tiskárny. Lze tedy využít 
stejné kreslící metody. 

V počátečních stádiích vývoje se jediné problémy týkaly změn v rozlišení, které je 
oproti kreslení na obrazovku typicky mnohem větší. S větším rozlišením se totiž 
začaly projevovat chyby v rozmístění vzniklé špatným změřením rozměrů znaků. 
Přechodem na přesnější metodu měření byly problémy vyřešeny. 
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Kapitola 8 

Nedostatky aplikace 

8.1 Uživatelské rozhraní 

Jedním z největších nedostatků je špatné uživatelské rozhraní. Rozhraní sice 
umožňuje, aby uživatel libovolně editoval hudební dokument, ale je to příliš 
komplikované. Například pro vložení noty je třeba kliknout na pomlku a manuálně 
nastavit všechny její vlastnosti (výška, délka). Při drobných úpravách to nemusí 
vadit, ale jestliže chce uživatel vložit celou sekvenci not, trvá to zbytečně dlouho. 
Bylo by mnohem jednodušší, kdyby v panelu nástrojů pouze nastavil, že chce 
vkládat noty určité délky (klepnutím na ikonu délky noty) a pak by už noty vkládal 
jediným kliknutím. Výška by se automaticky odvodila podle místa (notové linky), na 
kterou by při vkládání kliknul. 

Stejně složité je i vkládání modulárních objektů. Nejprve je totiž nutné vybrat 
referenční grafický objekt a teprve potom vybrat typ modulu, který může být 
k referenci přidělen. Přidání několika objektů stejného typu bude opět zbytečně 
složité - jednodušší by bylo nejdřív nastavit typ a jen jediným kliknutím vložit nový 
objekt. 

V uživatelském rozhraní dále chybějí některé běžné funkce. Uživatelé očekávají 
možnost označit jeden nebo více objektů (not, taktů) a provést na nich operace 
Kopírovat, Vyjmout a Vložit. Implementace práce se schránkou rozhodně není 
triviální záležitosti. Vložení taktu z jednoho partu do jiného totiž nemusí být vždy 
možné vzhledem k rozdílům v délce taktu. Pokud je navíc cílový part zarovnán 
s jiným partem, musí být také do něj nějaké takty vloženy. 

Důležitou chybějící funkcí je i možnost vrácení poslední provedené operace 
(„Zpět“). To vyžaduje možnost uložení všech informací o proběhlé operaci a 
existenci inverzní operace. 

Chybějícím prvkem jsou bezesporu také tooltipy a kontextové nápovědy, které 
pomáhají především začínajícím uživatelům k pochopení jednotlivých funkcí. 

8.2 Registr oblastí 

Oblast, ve které lze kliknout na grafický objekt, je vždy obdélníková. Nicméně valná 
většina hudebních značek nemá obdélníkový tvar, takže oblast je zpravidla větší než 
skutečná značka. Pokud není pixelů navíc příliš mnoho, uživatel rozdíl nepozná. 
Problémem jsou značky, které nelze rozumně obklopit obdélníkem, například oblast 
kolem ligatury - tj. tenké obloukové čáry - zabírá i značnou část okolí. Ještě horší 
situace nastává u složených modulárních typů. Jelikož jsou ve své podstatě složením 
jednodušších značek, tak i jejich celková oblast je nejmenší možný obdélník, který 
obsahuje všechny oblasti podtypů. Tak jsou modulem překryty i všechny pixely mezi 
podtypy. 

Obdélníkové oblasti však mají velkou výhodu ve své jednoduchosti - snadno se 
zjišťuje, zda obsahují jeden pixel, nebo dokonce jinou oblast. Nebylo by tedy 
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rozumné nahrazovat je mnohoúhelníky nebo dokonce nespojitými oblastmi. Dobrým 
řešením by však bylo, kdyby na jeden grafický objekt mohlo ukazovat více oblastí. 
Tím by byl okamžitě vyřešen problém složených typů a složitější tvary by bylo 
možné poskládat z několika menších obdélníků. 

Implementační náročnost změn je malá. Není třeba přepracovat samotný registr 
oblastí, pouze způsob, jakým grafické objekty odkazují na své oblasti. 

8.3 Bicí nástroje 

V zápisu hudby pro nástroje, které nevytvářejí tóny rozlišitelné výškou, není 
používána standardní notace. Je totiž nemožné, aby se pomocí běžných not 
reprezentovaly údery činelů, zvuky trianglu nebo sešlápnutí pedálů. Pro bicí nástroje 
existují speciální styly zápisů. Nejčastěji se značky zapisují na jednu notovou linku 
nebo, u nástrojů s větším rejstříkem, do běžné notové osnovy označené specifickým 
klíčem. Zatímco některé nástroje mají styl zápisu standardizován, u mnoha dalších 
nejsou autoři jednotní a používají různé notace. O zápisech lze obecně říct jenom to, 
že používají noty s různými typy hlaviček (oválné, křížky, kosočtverce, 
trojúhelníky), které zároveň s polohou noty vzhledem k lince (linkám) určují typ 
zvuku. Délka noty není pro mnoho zvuků rozhodující, používá se hlavně pro určení 
pozice následujícího zvuku. Když takové určení není potřeba, je délka víceméně 
náhodná, nicméně nejčastěji se používá čtvrťová nebo osminová. Délka taktu není 
obvykle dodržována, často je úplně vynecháno metrum. Pomlky se objevují 
minimálně, obvykle pro zdůraznění intervalu mezi dvěma zvuky. Důvodů, proč jsem 
implementaci zápisu bicích nástrojů vynechal, je hned několik: 

• Nejednotnost ve stylu zápisu. 
Některé bicí nástroje, zvláště ty, které jsou používány ve vážné hudbě, mají 
své notační standardy. Pro mnohé další nástroje však nelze zvolit jeden styl 
zápisu, protože se běžně používá několik různých. Volba notace je 
zkomplikovaná i tím, že všechny bicí nástroje jsou v MIDI typicky uloženy 
pohromadě v jednom kanálu a rozdělení podle nástrojů není jednoznačné. 

• Chybějící fonty 
Aby se vůbec daly vykreslit noty s jinou než oválnou hlavičkou, je nezbytné 
buď pro ně mít speciální font, nebo mít alespoň oddělené znaky nožiček, aby 
je bylo možné zkombinovat s libovolnou hlavičkou. Objevil jsem však pouze 
jediné písmo určené pro bicí nástroje a to bylo úzce specializované na jediný 
hudební nástroj - bubínek. 

• Integrace do aplikace 
Jak již bylo zmíněno dřív, zápisy bicích nástrojů často nedodržují délku taktu. 
To se ovšem neslučuje s požadavky aplikace. Automatické generování 
trámců a pomlk by způsobovalo problémy. 

Zobrazení hudebního zápisu bicích nástrojů se podstatně liší od zápisu ostatních 
nástrojů a není tedy možné využít pro něj stávající zobrazovací metody. Vytvoření 
specializovaných metod je mnohem náročnější úkol, zvláště kvůli nutnosti mnoha 
různých nastavení. Pro bicí nástroje jsem nakonec zvolil zápis, který používá většina 
MIDI editorů - jednotlivé efekty se zobrazují jako běžné noty, jejichž výška 
odpovídá definici efektu v General MIDI. 
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8.4 Knihovna modulárních objekt ů 

Počet definovaných modulárních objektů je zatím poměrně malý. Především jsem se 
snažil, aby byly podporovány nejpoužívanější hudební značky, ale bylo by potřeba 
dopsat moduly pro mnoho dalších hudebních symbolů. 

Bylo by také dobré ještě rozšířit možnosti definice modulů. Některé značky nelze 
definovat ani pomocí znaku z fontu, ani jako obrázek, takže musí být definovány 
programově. To je nevýhodné, protože autor takového modulárního objektu musí mít 
přistup ke zdrojovému kódu. Přitom jde jen o určení, jak má být vykreslen. Mojí 
představou je možnost definovat v externím souboru (XML) sekvenci několika 
základních geometrických útvarů (čára, oblouk, křivka), které určí obvod 
modulárního objektu, přičemž kontrolní body by se určovaly relativně vůči pozici 
modulu. Pak by bylo snadné přidat jakoukoliv novou značku. 

Identifikátory typů modulů jsou jednorozměrné, což není úplně výhodné při 
vyhledávání správného modulu uživatelem. Identifikátory by měly mít nejméně dvě 
části (oddělené například lomítkem), kde první část by určovala pouze oblast, které 
se modulární objekt týká, takže by se jednotlivé typy mohly vyhledávat stromově. 
Lépe by se tak také ošetřily případné kolize ve jménech. V souvislosti s tím by se 
vyplatilo, kdyby definice modulů nemusely být pouze v jediném XML souboru, ale 
spíše by se pro ně vyčlenil speciální adresář a souborů s definicemi by mohl být 
libovolný počet. Tak by pro nahrání nových typů modulů stačilo jen zkopírovat 
soubor. 

8.5 Požadavky uživatel ů 

Aplikace zatím nebyla otestována reálnými uživateli, takže obsahuje takové 
vlastnosti, které uživatelé pravděpodobně budou požadovat. Teprve jejich zpětná 
vazba však dokáže určit nejvážnější nedostatky. 
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