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1 Úvod
Základním  anotačním nástrojem používaným na Ústavu formální a aplikované lingvistiky 

je TrEd (Tree Editor). Hned po svém vzniku obsahoval poměrně hodně funkcí a maker a 

postupem času se jejich množství dále zvyšovalo. Vzhledem k tomu, že by pro uživatele 

bylo  časově  neúnosné  neustále  hledat  všechny  funkce  v menu,  jsou  většině  funkcí 

přiřazeny klávesové zkratky.  To ovšem zase klade poměrně velké nároky na uživatele, 

který si musí toto velké množství zkratek pamatovat.

Jeden ze způsobů, jak uživateli usnadnit práci, je přidat další způsob ovládání. Ve své práci 

se  snažím  k TrEdu  vytvořit  rozhraní  pro  ovládání  způsobem,  který  zatím  není  u 

počítačových programů příliš rozšířený – ovládání hlasem.

Nekladl  jsem si  za cíl  vytvořit  kompletní  hlasové ovládání  všech funkcí  tak,  aby bylo 

možné program ovládat  úplně bez použití  klávesnice a myši.  Chtěl  jsem spíše vytvořit 

vhodný  doplněk  ke  stávajícím  způsobům  ovládání  (menu,  klávesové  zkratky  a  myš). 

Ovládání některých funkcí TrEdu hlasem by bylo poměrně obtížné a krkolomné. Někdy je 

lepší ukázat objekt myší na obrazovce, než programu slovy vysvětlovat, o jakém objektu 

hovořím.

Tvořit program pro rozpoznávání hlasu by byla práce nejméně na samostatnou diplomovou 

práci. Navíc je zbytečné tvořit programy, které již existují a poměrně dobře fungují. Pro 

rozpoznání hlasu tedy používám program vytvořený na Západočeské univerzitě v Plzni.

Osobně jsem s TrEdem v praxi příliš nepracoval, takže většinu připomínek a praktických 

zkušeností znám spíše zprostředkovaně. Každý uživatel má navíc značně odlišné představy 

a požadavky. Jedním z mých cílů tedy bylo navrhnout takové rozhraní, které bude možné 

snadno rozšířit či upravit podle individuálních potřeb.
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2 Popis programu a základní pojmy

2.1 TrEd

TrEd je hlavní anotační nástroj použitý při tvorbě Pražského závislostního korpusu (více o 

tomto  korpusu  viz  [5]).  Umožňuje  tvorbu  a  editaci  analytických  i  tektogramatických 

stromů a jejich prohlížení. Nabízí také několik druhů vyhledávání.

2.2 Hlavní okno TrEdu

Typický vzhled TrEdu vidíte na obr. 1. 

obr. 1 Hlavní okno TrEdu

1. Na tomto místě vidíte jedno či více oken. Každé okno zobrazuje jeden strom.

2. V tomto poli vidíte prostou textovou formu věty zobrazené v právě vybraném okně.

3. Stavová řádka. Zobrazuje různé informace v závislosti na aktuálním kontextu.

4. Aktuální kontext. Kontext můžete změnit kliknutím na jméno aktuálního kontextu a 

následným  výběrem  nového  kontextu  ze  zobrazeného  seznamu  (např. 

PML_T_Edit).
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5. Aktuální zobrazovací styl. Může být změněn podobným způsobem jako kontext.

6. Sem klikněte pro editaci zobrazovacího stylu.

7. Kliknutím sem zobrazíte seznam všech vět aktuálního souboru. Nad tlačítkem je 

zobrazeno pořadí aktuálního stromu v aktuálním souboru.

8. Tlačítka pro otevření, uložení a opětovné otevření souboru. Ikony znamenají Undo, 

Redo, Previous a Next File, Print, Find, Find Next, Find Previous.

9. Tlačítka pro přesunutí na předchozí/následující  strom v aktuálním souboru a pro 

správu oken.

Předpokládám, že uživatel,  který chce používat hlasové ovládání TrEdu, má již alespoň 

základní znalosti tohoto programu. V případě nejasností týkajících se TrEdu odkazuji na 

[1]. 

2.3 Základní pojmy

Ve své práci používám některé pojmy a zkratky, které si zaslouží vysvětlení. Některé jsou 

běžně používané, jiné jsem zavedl pouze pro účely této práce.

Rozpoznávací server Někdy  také  server  pro  rozpoznávání  hlasu.  Program  vytvořený 

převážně na ZČU v Plzni.  Převádí  povely vyřčené  uživatelem na 

jejich  textovou  reprezentaci.  Se  zbytkem  programu  komunikuje 

pomocí TCP/IP.

Gramatika V tomto textu rozumím gramatikou gramatiku ve formátu ESGF, 

která definuje všechny možné povely, které mohou být vyřčeny a 

příslušné příkazy, které mají být v reakci na tyto povely provedeny.

Povel Věta (posloupnost slov) vyřčená uživatelem, na jejímž základě je 

proveden konkrétní příkaz. 

Příkaz Konkrétní akce, kterou má TrEd provést v závislosti na vyřčeném 

povelu.

ZČU Západočeská univerzita v Plzni. Její studenti a zaměstnanci vytvořili 

převážnou část rozpoznávacího serveru.

Číslo uzlu Oranžové číslo zobrazené u příslušného uzlu ve stromě. Pro 

zobrazování čísel uzlů je třeba upravit stylesheety – viz kapitola 3.2.

Stylesheet Soubor pravidel, která určují, jak bude v TrEdu zobrazen konkrétní 

strom a jeho uzly. Umožňuje výběr jednotlivých atributů uzlů, jejich 
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umístění a barev. 

Kontext Skupina souvisejících maker TrEdu. Protože maker je hodně a může 

se stát, že se jejich klávesové zkratky (a někdy i názvy) překrývají, 

je v TrEdu aktivní vždy pouze jedna skupina maker. Tato aktivní 

skupina se nazývá aktuální kontext.

Slovo kontext  se v mé práci  objevuje i  v jiném významu.  Někdy 

tímto  slovem nazývám aktuální  stav  TrEdu  (tj.  otevřený  soubor, 

zobrazenou větu, vybraný uzel,…). Myslím ale, že je vždy jasné, 

v kterém významu je slovo použito.

Editační kontext Kontext, který umožňuje změnu stromu. Tyto kontexty mají 

ve jméně slovo Edit.

Prohlížecí kontext Kontext, který neumožňuje žádné změny, jen prohlížení. Tyto 

kontexty mají ve jméně slovo View.

Strom Grafová struktura používaná k zobrazení závislostí ve větě. Strom 

se skládá z vrcholů (uzlů) a hran. Předpokládám, že nikdo ze 

čtenářů tohoto textu nepotřebuje podrobnější výklad. V opačném 

případě odkazuji na [5].

Makro TrEd sám o sobě neobsahuje příliš mnoho příkazů. Většina příkazů 

je definována jako uživatelská makra. Jsou to programy (zpravidla 

v Perlu), které zajišťují funkcionalitu pro konkrétní aplikace.

Hlasové ovládání pro TrEd je také implementováno pomocí makra.

Stavové okno Okno, které je otevřeno při spuštění hlasového ovládání. Má titulek 

„Hlasové ovládání“ a slouží k zobrazování zpráv od rozpoznávacího 

serveru.

Obalující funkce Funkce, která obaluje volání makra TrEdu. Všechny funkce volané 

z gramatik jsou obalující. Všechny obalující funkce jsou uloženy 

v souboru TredWrap.pm.

PDT Prague Dependency Treebank. Pražský závislostní korpus. Soubor 

českých textů doplněných morfologickou, syntaktickou a 

sémantickou anotací. Více informací viz [5].

Automaticky 

přidávané pravidlo

Pravidlo, které je do gramatiky přidáváno až za běhu programu. 

Tato pravidla jsou obvykle závislá na aktuálním stavu TrEdu (např. 

zobrazené větě). Zvláštní skupinou těchto pravidel jsou statická 
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automaticky přidávaná pravidla, která jsou sice přidávána za 

běhu, ale nejsou nijak závislá na stavu TrEdu.

<VOICE_CONTROL> Tímto způsobem odkazuji na instalační adresář makra pro hlasové 

ovládání. Je to podadresář tredlib/contrib/voice_control_zcu 

instalačního adresáře TrEdu.
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3 Instalace a použití programu

3.1 Hardwarové a softwarové požadavky

Program není hardwarově nijak zvlášť náročný. Měla by mu stačit jakákoliv konfigurace, 

na které jde spustit TrEd. Pro hlasové ovládání je nutné mít počítač vybavený zvukovou 

kartou a mikrofonem. Program nevyžaduje příliš kvalitní mikrofon. Stačí běžně prodávané 

počítačové mikrofony.

Program funguje pouze na operačním systému MS Windows (testován byl na Windows XP 

Home, Windows XP Professional a Windows 2000). Je to dáno omezeními serveru pro 

rozpoznávání hlasu, který byl vytvořen na ZČU. Moje část programu byla testována i na 

operačním systému Linux (konkrétně Mandrake 10.1) a funguje bez problémů. Pokud tedy 

do budoucna bude existovat i rozpoznávací server pro Linux, měl by program fungovat i 

v tomto operačním systému.

Jediný program, který je pro použití hlasového ovládání třeba je samotný TrEd, který je 

možno stáhnout na http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/index.html.

3.2 Instalace

Program  nainstalujete  rozbalením  archivu  TrEd-voicecontrol.zip z přiloženého  CD  do 

instalačního  adresáře  TrEdu.  Celý  archiv  je  rozbalen  do  podadresáře  tredlib\contrib\  

voice_control_zcu. V dalším textu na tento adresář odkazuji jako <VOICE_CONTROL>. 

Dále je vytvořen soubor tredVoice.bat přímo v instalačním adresáři TrEdu.

Dále je potřeba upravit stylesheety TrEdu. Při odkazování na jednotlivé uzly se totiž často 

používají jejich čísla, která normálně nejsou zobrazena. Do všech stylesheetů, které budete 

chtít používat společně s hlasovým ovládáním, je tedy třeba přidat následující řádek:

node: #{orange}<? TredMacro::isRecognitionStarted() ? 

'['.TredMacro::GetNodeIndex($this).']' : ''?>

Tento  řádek  přidá  ke  každému  uzlu  jeho  číslo  na  samostatném  řádku  v hranatých 

závorkách a oranžové barvě. 

Pokud nechcete zabírat celý nový řádek a zvětšovat tak plochu nutnou k zobrazení stromu, 

lze číslo přidat i na stejný řádek společně s nějakým, již existujícím, textem. Uděláte to tak, 
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že  najdete  příslušný  řádek  s textem  v odpovídajícím  stylesheetu  (bude  začínat  textem 

node:) a nakonec tohoto řádku přidáte výše uvedený text bez počátečního node:. 

Příklad: 

Chci přidat číslo uzlu na stejný řádek, na jakém je slovní forma při použití stylesheetu 

PML_A. Najdu tedy řádek se slovní formou, který vypadá následovně:

node:<? $${afun} eq "AuxS" ? '${id}' : '${m/form}' ?>

Na jeho konec přidám výše uvedený text, takže nyní řádek vypadá takto:

node:<? $${afun} eq "AuxS" ? '${id}' : '${m/form}' ?> #{orange}<? 

                TredMacro::isRecognitionStarted() ?

               '['.TredMacro::GetNodeIndex($this).']' : ''?>

A jsem hotov. Nyní se vždy vedle slovní formy zobrazí i číslo příslušného uzlu.

Pokud jste TrEd nainstalovali čerstvě nebo ještě nemáte žádné vlastní stylesheety (anebo 

vám nevadí jejich přepsání), je zde i jednodušší postup. Vytvořil jsem soubor s upravenými 

stylesheety  pro  všechny  kontexty,  které  můj  program  podporuje.  Naleznete  ho  na 

instalačním  CD  v souboru  resources/.tred-stylesheets .  Tímto  souborem  stačí  přepsat 

soubor  .tred-stylesheets  ve  vašem  adresáři  Data  aplikací  (na  tento  adresář  odkazuje 

systémová proměnná  APPDATA).  Přepsání  můžete snadno provést spuštěním programu 

installStylesheets.bat z kořenového adresáře CD. Ještě jednou upozorňuji – spuštění tohoto 

programu přepíše všechny uživatelské stylesheety!

Věřím, že se program osvědčí a stane se do budoucna přímo součástí  instalace TrEdu, 

takže tato instalace již nebude nutná.

Dalším nutným krokem je registrace hlasového serveru. Program pro rozpoznávání hlasu, 

který byl vytvořen na ZČU, není totiž poskytován volně. O registraci je možno žádat Ing. 

Luboše Šmídla, PhD. na e-mailové adrese smidl@kky.zcu.cz. K e-mailu je třeba přiložit 

soubor  ConfNum_ASR4CUNI_PC01_Prikryl.txt,  který  je  vytvořen  při  prvním  spuštění 

hlasového serveru v adresáři <VOICE_CONTROL>/voiceServer. 

V případě,  že  bude  vaše  registrace  uznána,  dostanete  zpět  registrační  soubor 

RegNum_ASR4CUNI_PC01_Prikryl.bin,  který  je  potřeba  uložit  do  adresáře 

<VOICE_CONTROL>/voiceServer. Teprve potom je možné používat hlasové ovládání.
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Registrační soubor je závislý na konkrétním počítači i instalovaném operačním systému. 

V případě reinstalace systému či změny konfigurace je potřeba požádat o nový registrační 

soubor.

3.3 Adaptace na mluvčího

Přiložená  verze  programu  obsahuje  již  natrénovaný  modul  pro  rozpoznávání  hlasu. 

Funguje poměrně dobře i nezávisle na mluvčím. Pro zvýšení přesnosti  rozpoznávání  je 

možno ve spolupráci  se ZČU provést adaptaci  rozpoznávače na konkrétního mluvčího. 

Jedná se ale  o  poměrně  zdlouhavou práci,  která  vyžaduje  namluvení  většího  množství 

textu. Pokud tedy nebudete mít s přesností rozpoznávače velké problémy, raději se do toho 

nepouštějte. V takovém případě můžete zbytek kapitoly přeskočit.

Prvním krokem adaptace rozpoznávače je namluvení textů. Jedná se jednak o obecné texty 

a dále pak o konkrétní povely, které budou používány k ovládání TrEdu. Obecné texty není 

problém získat od ZČU, povely je potřeba vygenerovat na základě gramatik používaných 

v programu.

Ke generování povelů slouží program generateSentences.bat, který se nachází v adresáři 

<VOICE_CONTROL>. Jeho použití je následující:

generateSentences.bat grammar n count files 

nebo

generateSentences.bat grammar n count -l filelist

kde  grammar je  jméno  gramatiky  (odpovídá  vždy jménu  kontextu  TrEdu),  n je  počet 

povelů, které mají být vygenerovány z jedné věty,  count  je celkový počet povelů, které 

mají být vygenerovány. Poslední parametr je buď seznam souborů se stromy ve formátu 

čitelném pro TrEd, nebo parametr –l následovaný jménem souboru s filelistem TrEdu.

Program  načte  věty  (stromy)  z daných  souborů  a  vygeneruje  určený  počet  vět, 

odpovídajících  gramatice.  Pokud  dané  soubory  obsahují  méně  vět,  než  je  třeba  pro 

vygenerování  požadovaného  počtu  povelů,  vygeneruje  jich  program  méně.  Výsledek 

vypíše na standardní výstup (který lze samozřejmě přesměrovat do souboru). Na každém 

řádku výstupu je číslo věty následované tabelátorem a samotnou větou.

Dalším krokem je vlastní namluvení vět a následná adaptace rozpoznávače. Tyto kroky je 

již třeba provést ve spolupráci se ZČU. 
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Osobně jsem se adaptací  na mluvčího nezabýval,  protože na můj hlas reaguje program 

velmi přesně.

3.4 Spuštění

Před spuštěním se ujistěte, že máte vstup do zvukové karty přepnutý na mikrofon a že je 

mikrofon řádně připojen k počítači a funguje.

Nejjednodušší  cesta  ke  spuštění  TrEdu  s hlasovým  ovládáním  je  spuštění  souboru 

tredVoice.bat, který je při instalaci vytvořen v instalačním adresáři TrEdu. Tento dávkový 

soubor zajistí  spuštění  serveru pro rozpoznávání  hlasu i  samotného TrEdu s makry pro 

hlasové ovládání.

Ihned po spuštění se makro pro hlasové ovládání připojí k hlasovému serveru. Po ukončení 

TrEdu se makro opět od serveru odpojí a server je ukončen.

Hlasové  ovládání  zapnete  pomocí  položky  menu  User-defined  /  VoiceControl  /  Start  

Recognition a ukončíte ho položkou User-defined / VoiceControl / Stop Recognition.

Po spuštění hlasového ovládání se u každého uzlu objeví oranžové číslo v hranaté závorce. 

Tomuto číslu budu dále říkat číslo uzlu. Dále se otevře okno „Hlasové ovládání. Toto okno 

slouží k zobrazování různých zpráv a upozornění týkajících se hlasového ovládání. Dále 

mu budu říkat stavové okno. 

Velikost  a  pozici  stavového  okna  si  program  pamatuje  –  ukládá  ji  do  souboru 

<VOICE_CONTROL>/vcinfo.  Pokud  se  vyskytnou  problémy se  zobrazením stavového 

okna (například je po změně rozlišení větší než obrazovka a nejde zmenšit),  stačí tento 

soubor vymazat. Velikost a pozici okna se tím nastaví na výchozí hodnoty.

3.5 Použití

Použití programu je vcelku jasné a uživatelsky příjemné. Po zapnutí hlasového ovládání se 

TrEd snaží rozpoznat všechny vyřčené povely a vykonat odpovídající příkazy.

Každý kontext TrEdu má svoje makra a své speciální příkazy. Je tedy logické, že i povely 

se pro jednotlivé kontexty liší.  Seznam všech podporovaných kontextů včetně seznamů 

všech možných povelů najdete v příloze.

Vždy, když je vyřčen nějaký povel, ve stavovém okně se objeví text povelu tak, jak mu 

rozuměl rozpoznávací server. Pokud server rozpoznal povel s jistotou, provede příslušný 
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příkaz. Pokud sice rozpoznal nějaký povel, ale není si moc jistý, že je to skutečně povel, 

který byl vysloven, zobrazí o tom upozornění ve stavovém okně a příkaz neprovede.

Při změně kontextu nebo stylesheetu TrEdu (v případě některých gramatik i  při změně 

věty) se musí do rozpoznávacího serveru nahrát nová sada povelů. Pokud je sada větší, 

může to trvat delší dobu. Během této doby je ve stavovém okně zobrazen text „Nahrávám 

gramatiku…“ a šipka myši je změněna na čekací kurzor. Načítání končí v momentě, kdy se 

ve  stavovém  okně  objeví  „OK“  nebo  jiná  zpráva.  V průběhu  tohoto  načítání  je 

rozpoznávání řeči vypnuto a program tedy nebude reagovat na žádné hlasové povely.

Ve stavovém okně se rovněž mohou zobrazovat chyby,  které hlásí rozpoznávací server. 

Především  to  mohou  být  chyby  v komunikaci,  případně  chyby  v gramatikách  (sadách 

povelů) – ty ale s dodanými gramatikami nenastávají.  Objeví se spíše v případě, kdy si 

budou uživatelé definovat nové povely.

Ve všech kontextech lze použít funkci zpět, která vrátí poslední hlasový povel. Pro vrácení 

hlasového povelu je potřeba použít hlasovou funkci zpět.  Nedoporučuje se kombinovat 

používání hlasové a TrEdové funkce zpět!

3.6 Nastavení parametrů mikrofonu

Program jsem testoval s různými mikrofony a různými hlasy a vždy fungoval s přijatelnou 

spolehlivostí. Pokud program nerozpoznává povely správně, může být na vině nastavení 

mikrofonu. Jde v zásadě o následující nastavení:

1. Hlasitost mikrofonu – hlasitost musí být přiměřená (ani moc velká ani moc malá). 

Doporučuji  vypnout  funkci  „Zesílení  mikrofonu“  (Microphone  Boost), 

kterou  podporuje  většina  zvukových  karet  a  často  bývá  ve  výchozím 

nastavení zapnuta.

2. Detekce  ticha –  pokud  program přehnaně  reaguje  i  na  šum z okolí  a  neustále 

rozeznává povely, které nebyly vyřčeny, nebo naopak nereaguje na tišší 

povely, je třeba upravit parametry detektoru ticha. Naleznete je v souboru 

<VOICE_  CONTROL>/voiceServer/ERISEngineFile.ini v sekci 

[SilenceDetector]. Hlavní parametr je MinEnergyForSpeech, který určuje 

spodní práh hlasitosti, od které je zvuk považován za povel (a ne jen za 

šum).  Čím větší  je tato hodnota, tím hlasitější  musí být povel,  aby byl 

rozpoznán.
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3. Práh spolehlivosti – pokud program příliš často odmítá správně rozpoznaný povel 

s tím, že si není jist, nebo naopak přijímá i špatně rozpoznané povely, je 

třeba  upravit  práh  spolehlivosti.  Jeho  nastavení  naleznete  v souboru 

<VOICE_  CONTROL>/voiceServer/ERISEngineFile.ini v sekci 

[Decoder].  Hlavní  parametr  je  DefaultRejectionLevel.  Může  nabývat 

hodnoty 1 – 99. Při hodnotě 1 přijme vše, při 99 vše zamítne.
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4 Gramatiky

4.1 Popis ESGF gramatik

Základem  rozpoznávání  jsou  gramatiky  ve  formátu  ESGF.  Následující  text  není 

vyčerpávajícím popisem ESGF gramatik – popisuje pouze její části nutné k pochopení a 

případné úpravě gramatik používaných programem. Více o ESGF gramatikách se dočtete v 

[2].

Každá gramatika musí být uložena v samostatném souboru. Gramatika se skládá z hlavičky 

a těla.

4.1.1 Hlavička gramatiky

Každý ESGF soubor začíná identifikující hlavičkou. Formát hlavičky je následující:

#ESGF verze znakova_sada jazyk;

• verze je verze ESGF, ve které je gramatika napsána (v našem případě V1.0)

• znakova_sada je znaková sada, ve které je gramatika napsána

• jazyk je jazyk, ve kterém je gramatika napsána

Parametry  znakova_sada  a  jazyk  jsou  volitelné.  Pokud  je  ale  uveden  jazyk,  musí  být 

uvedena  i  znaková  sada.  Všechny  gramatiky  používané  programem  musí  být  v jedné 

znakové sadě. Více se o tom dočtete v kapitole 4.4.

Dále  hlavička  povinně  specifikuje  název  gramatiky  a  to  za  pomoci  klíčového  slova 

grammar.

Syntaxe je následující:

grammar nazevGramatiky;

nazevGramatiky  je název složený s písmen anglické abecedy.
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4.1.2 Rozšíření pravidel a jejich kombinace

Tělo  gramatiky  se  skládá  z jednotlivých  pravidel,  která  určují,  co  všechno  může  být 

vysloveno a jak na to má program reagovat. Pravidla mají tvar:

<název_pravidla> =  rozšíření_pravidla;

kde  rozšíření_pravidla  definuje,  jak  může  být  pravidlo  vysloveno.  Bývají  to  logické 

kombinace  terminálů  (slov  z přirozeného  jazyka)  a  odkazů na  jiná  pravidla.  Možné 

kombinace jsou:

• Skládání  posloupností rozšíření a množin alternativních rozšíření.

• Seskupování užívající kulaté a hranaté závorky.

• Unární operátory zajišťující opakování rozšíření.

• Připojování tagů závislých na aplikaci.

Skládání

Skládat  se dá do  posloupností a  alternativ.  Jejich členem může být  libovolné rozšíření 

včetně  těch  popsaných  níže.  Jednotlivé  členy  posloupnosti  se  oddělují  mezerou,  členy 

alternativy se oddělují znakem ‘|‘ (svislítko). 

Posloupnost znamená, že jednotlivé symboly musí být vysloveny tak, jak jdou za sebou.

Například pro vyslovení pravidla:

<bydliste> = bydlím v <mesto>;

musím vyslovit „bydlím v“ a místo <mesto>  vyslovit terminál(y), na odpovídající pravidlu 

<mesto>.

Alternativa se používá pro výběr z více možností – vyslovena musí být právě jedna z nich.

Například pro vyslovení pravidla:

<mesto> = Praha | Jihlava;

musím vyslovit buď „Praha“ nebo „Jihlava“.
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Seskupování

Seskupovat lze pomocí kulatých nebo hranatých závorek. 

Seskupování  pomocí  kulatých  závorek  se  používá  hlavně  k určení  priorit.  Například, 

protože posloupnost má větší prioritu než alternativa, je k napsání pravidla přijímajícího 

„prosím otevřete“ a  „prosím zavřete“ nutno užít závorek.

<akce> = prosím (otevřete | zavřete);

Hranaté  závorky  říkají,  že  jejich  obsah  je  volitelný  (může,  ale  nemusí  být  vysloven). 

Například pro vyslovení pravidla:

<akce> = [prosím] zavřete;

mohu vyslovit „prosím zavřete“ nebo jenom „zavřete“.

Unární operátory

V ESGF jsou tři unární operátory – hvězdička, plus a tag. Všechny se píší za rozšíření 

pravidla.

Rozšíření  pravidla  následované  symbolem  ‘*‘  (hvězdička)  znamená,  že  toto  rozšíření 

nemusí být řečeno nebo může být řečeno vícekrát.

Pro symbol ‘+‘ platí, že rozšíření před ním může být vysloveno jednou nebo vícekrát.

O tazích pojednává další kapitola.

Tagy

Tagy jsou v podstatě také unární operátory. Stejně jako ostatní unární operátory přísluší 

k bezprostředně předchozímu rozšíření. Tag je libovolný řetězec ve složených závorkách, 

který je pak vrácen jako doplňková informace společně s rozpoznaným textem. Tagy hrají 

v hlasovém  ovládání  TrEdu  zásadní  roli.  Díky  nim  jsou  předávány  veškeré  příkazy  a 

parametry.

4.1.3 Priorita kombinací

Mezi kombinacemi musí být stanoveny priority, aby bylo jasné, jak pravidlo vyhodnotit. 

Priority  lze  upravit  pomocí  kulatých  závorek.  Následuje  seznam  priorit  od  nejvyšší 

k nejnižší.
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1. Jméno pravidla uvnitř znaků ‘<‘ a ‘>‘.

2. Kulaté závorky na seskupování a hranaté závorky na volitelné seskupování.

3. Unární  operátory  (plus,  hvězdička  a  tag),  které  jsou  aplikovány  vždy  na 

bezprostředně předcházející rozšíření pravidla.

4. Posloupnost rozšíření pravidla.

5. Množina alternativ rozdělená znakem ‘|‘.

4.1.4 Veřejná pravidla

Libovolné pravidlo gramatiky může být definováno jako veřejné pomocí klíčového slova 

public uvedeného před názvem pravidla. Veřejná pravidla jsou jediná aktivní pravidla pro 

rozpoznávání.  To  znamená,  že  mohou  být  užita  rozpoznávačem  k určení,  co  bylo 

promluveno řečníkem. 

Každá gramatika v tomto programu obsahuje právě jedno veřejné pravidlo.  Jmenuje se 

<sekvence>. Není to ovšem striktní omezení. Program by uměl pracovat i s gramatikami 

s více veřejnými pravidly.

4.1.5 Speciální jména pravidel

ESGF  obsahuje  několik  pravidel  s vyhrazenými  názvy,  která  nejde  předefinovat.  Tato 

pravidla  mají  speciální  význam.  Uvedu  zde  jen  dvě,  která  jsou  použita  v gramatikách 

programu. Jsou to pravidla <BEGIN_GRAMMAR> a <END_GRAMMAR>, která určují 

vstupní a koncový bod gramatiky.

4.1.6 Komentáře

V gramatice je možno použít komentáře ve stejném formátu jako v jazyce C++ (komentář 

je tedy vše od // do konce řádku nebo cokoliv uzavřené mezi /* a */).
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4.2 Úpravy ESGF pro použití v programu

Kvůli  přehlednosti  a  lepší  použitelnosti  pro  účel  programu jsem zavedl  jisté  úpravy a 

některá rozšíření obecných ESGF gramatik.

4.2.1 Názvy gramatik

Gramatiky  používané  v programu jsou pojmenovány podle  kontextů  TrEdu,  ke  kterým 

přísluší.  Při  přepnutí  kontextu  se  automaticky  přepne  i  gramatika.  Název  souboru  s 

gramatikou je tvořen názvem kontextu TrEdu a příponou esgf. Všechny gramatiky jsou 

uloženy v adresáři grammars.

4.2.2 Druhy pravidel

Spíše pro přehlednost jsem pravidla rozdělil na tři typy – pravidla bez parametrů, pravidla 

s parametry a pravidla s funkcemi.

• Pravidla  bez  parametrů mají  názvy  tvořené  pouze  malými  písmeny  anglické 

abecedy a podtržítkem. Tato pravidla nesmí obsahovat žádné tagy.

• Pravidla  s parametry mají  názvy  tvořené  pouze  velkými  písmeny  anglické 

abecedy a podtržítkem. Tato pravidla smí obsahovat pouze terminály a ke každému 

terminálu  musí  příslušet  právě  jeden  tag.  Tento  tag  je  hodnotou  parametru 

odpovídající danému terminálu.

• Pravidla  s funkcemi –  v současné  podobě  obsahuje  každá  gramatika  programu 

jediné  pravidlo  s funkcí,  a  to  pravidlo  <prikaz>.  Toto  pravidlo  je  alternativou 

posloupností,  z nichž  každá  musí  obsahovat  alespoň  jednu  funkci,  tj.  terminál 

s tagem začínajícím vykřičníkem. O funkcích dále v kapitole 4.2.6.

Výjimku tvoří rezervovaná pravidla ESGF, která mají názvy také tvořené velkými písmeny 

(např. <BEGIN_GRAMMAR> a <END_GRAMMAR>).

4.2.3 Automaticky přidávaná pravidla

Protože je většina gramatik závislá na aktuálním stavu TrEdu (např. právě zobrazené větě), 

jsou  některá  pravidla  přidávaná  za  běhu.  V dalším textu  je  označuji  jako  automaticky  

přidávaná pravidla.  Jsou to vždy pravidla  s parametry.  Pravidlo se do gramatiky přidá 

pomocí následující syntaxe:

// add_rule nazev_pravidla
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Tento příkaz může být umístěn kdekoliv v gramatice.  nazev_pravidla je název jednoho 

z předdefinovaných pravidel. Jejich seznam následuje.

• CISLO_UZLU - čísla jednotlivých uzlů ve větě, parametr je číslo uzlu

• PORADI_UZLU - pořadová čísla uzlů ve větě (první, druhý, ...), parametr je číslo 

uzlu

• NAZEV_UZLU - jednotlivá slova věty, parametr je číslo uzlu

• CISLO_STROMU - čísla jednotlivých stromů, parametr je číslo stromu

• PORADI_STROMU - pořadová čísla stromů (první, druhý, ...), parametr je číslo 

stromu

Všechna tato pravidla mají za hodnoty parametrů celá čísla.

Samozřejmě je možno vytvořit další automaticky přidávaná pravidla (viz kapitola 7.3). 

4.2.4 Statické využití automaticky přidávaných pravidel

Automaticky přidávaná pravidla  mají  ještě  jedno speciální  použití  – statické.  Někdy je 

vhodné  vygenerovat  některé  z  výše  uvedených  pravidel  tak,  aby  nebylo  závislé  na 

kontextu. Toto použití je v některých případech nutné kvůli efektivitě (viz kapitola 6.3.1).

Statické použití není možné u pravidla NAZEV_UZLU.

Syntaxe pro přidání pravidla je potom následující:

// add_rule nazev_pravidla max

kde  cislo  je  maximální  hodnota  parametru.  Takovýto  příkaz  vygeneruje  pravidlo 

s hodnotami parametru od 0 resp. 1 (pro čísla uzlů resp. čísla stromů)  do max.

Samozřejmě by bylo možné statické pravidlo napsat ručně přímo do gramatiky (protože 

není závislé na kontextu). Jde tedy hlavně o pohodlí uživatele – ušetří si práci se psaním 

pravidel, která mohou být i poměrně rozsáhlá (např. všechna možná čísla slov ve větě).

4.2.5 Výběr atributu pro pravidlo <NAZEV_UZLU>

Při automatickém generování pravidla <NAZEV_UZLU>  je jako název uzlu použit nějaký 

atribut  daného  uzlu.  V případě  analytických  kontextů  (obsahují  v názvu  _A_)  je  to 

parametr  m/form  (tj.  povrchová forma slova tak,  jak je  ve větě).  U tektogramatických 
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kontextů to pak je atribut  t_lemma  (tektogramatické lemma). V obou případech je to ten 

atribut, který je v TrEdu zobrazen přímo u uzlu.

Pokud budete  hlasové  ovládání  rozšiřovat  o  další  gramatiky  pro  jiné  než  analytické  a 

tektogramatické  kontexty  a  budete  chtít  v těchto  gramatikách  používat  automaticky 

přidávané  pravidlo  <NAZEV_UZLU>,  musíte  zvolit  vhodný  atribut  pro  název  uzlu  a 

příslušným způsobem upravit  kód.  Konkrétně  se  jedná  o  funkci  generateSentenceRule  

v souboru  Grammar.pm.  V této  funkci  se  na  základě  názvu  kontextu  rozhoduje,  který 

atribut bude použit jako název uzlu.

4.2.6 Funkce a parametry

Aby mohl TrEd reagovat na mluvené povely uživatele, je nutné přiřadit každé větě, která 

může  být  vyslovena,  nějakou  funkci.  Nezřídka  je  potřeba,  aby  měla  funkce  i  nějaké 

parametry.

Funkce a parametry jsou zaneseny přímo v gramatice. K tomuto účelu jsou využity tagy.

Parametry jsou realizovány pomocí pravidel s parametrem (viz výše).

Funkce jsou realizovány pomocí pravidel s funkcemi. Funkce je tag ve speciálním tvaru. 

Začíná vykřičníkem,  následuje název funkce a pak její  parametry v závorce.  Jednotlivé 

parametry jsou od sebe odděleny čárkou. Každá funkce odpovídá stejnojmenné perlovské 

funkci v souboru TredWrap.pm. 

Parametry  je  možno  zadat  přímo  hodnotou  nebo  odkazem  na  parametr  (realizovaný 

pravidlem s parametry).  Odkaz má tvar $n, kde n je pořadové číslo odkazu na pravidlo 

s parametrem v rámci tohoto pravidla.

Příklad:

<ZNACKA_UZLU> = (velký {1} | malý {2});

<AFUN> = (podmět {Sb} | předmět {Obj});

<prikaz> = (analytická {!SetAttribute(afun,$1,$2)} funkce uzlu <ZNACKA_UZLU> je 

<AFUN>);

Příklad ukazuje tři pravidla. První dvě jsou pravidla s parametry a třetí je pravidlo s funkcí. 

Pravidlo  <prikaz>  zavolá  funkci  SetAttributte  z modulu  TredWrap.pm.  Prvním 

parametrem bude text „afun“ (parametr daný hodnotou). Druhý parametr bude buď 1, nebo 

2  podle toho, která z alternativ pravidla <ZNACKA_UZLU> bude vyslovena (protože $1 
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odkazuje  na  první  pravidlo  s parametrem  v rámci  tohoto  pravidla,  tj.  pravidlo 

<ZNACKA_UZLU>).  Podobně  třetí  parametr  bude  buď  Sb  nebo  Obj  v závislosti  na 

vyslovení pravidla <AFUN>.

V příkladu jsou všechny odkazy na pravidla s parametry až za tagem funkcí, ale není to 

nutné. Pravidla s parametry se mohou v pravidle s funkcí objevit i před tagem s funkcí.

Protože  tag  může  příslušet  pouze  k terminálu  a  ke  každému  terminálu  může  příslušet 

nejvýše jeden tag, je nutné, aby každá alternativa pravidla s funkcemi obsahovala alespoň 

jeden terminál – ten, ke kterému je přiřazen tag s funkcí.

Obsahuje-li  posloupnost  více  terminálů,  může  být  tag  s funkcí  přiřazen  k libovolnému 

z nich. Pro přehlednost se ale ve všech gramatikách snažím zachovávat pravidlo, že tag 

s funkcí je u prvního terminálu.

Z faktu, že funkce začíná vykřičníkem plyne jasné omezení. Hodnota žádného parametru 

nesmí začínat vykřičníkem. Další omezení plyne z tvaru odkazu na parametr - $n. Žádná 

pevně daná hodnota parametru nesmí mít tento tvar.

4.3 Zvýrazňování syntaxe

Pro usnadnění tvorby ESGF gramatik jsem napsal skript pro zvýrazňování  syntaxe pro 

editor Vim. Skript je určen pro ESGF gramatiky s výše uvedenými rozšířením. Naleznete 

ho na přiloženém CD v souboru resources/esgf.vim.

Soubor nainstalujete zkopírováním do adresáře s popisy syntaxe Vimu (zpravidla adresář 

syntax). Dále je třeba přidat následující řádek do souboru filetype.vim:

au BufNewFile,BufRead *.esgf   setf esgf

4.4  Vytvořené gramatiky

Jako  součást  svojí  práce  jsem  vytvořil  2  gramatiky.  Slouží  k prohlížení  a  editaci 

analytických stromů. Mají hodně společných rysů. Doporučoval bych, aby nově vytvořené 

gramatiky  tyto  konvence  také  dodržovaly.  Není  to  nutné,  ale  myslím,  že  nejsou příliš 

svazující a rozhodně přispějí k celkové přehlednosti.

Všechny  gramatiky  obsahují  stejné  veřejné  pravidlo,  které  je  zároveň  jejich  jediným 

veřejným pravidlem. Vypadá takto:

public <sekvence> = ( <BEGIN_GRAMMAR> <povel> <END_GRAMMAR> );
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Vyřčeno tedy může být jakékoliv rozvinutí pravidla  <povel>.  Z toho jasně vyplývá,  že 

pravidlo <povel> musí být také obsaženo v každé gramatice. Toto pravidlo tvoří základní 

část každé gramatiky. Je tvořeno alternativou všech možných povelů, které lze pro daný 

kontext (odpovídající gramatice) použít.

Všechny gramatiky jsou v kódování windows-1250. Je to hlavně proto, že program byl 

vyvíjen v prostředí MS Windows a že toto kódování používá rozpoznávací server. Není ale 

problém  kódování  gramatik  bez  větších  zásahů  do  programu  změnit.  Pouze  musí  být 

dodržena podmínka, že všechny gramatiky jsou ve stejném kódování.

Konkrétní gramatiky jsou popsány v kapitole 6.6.
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5 Komunikace s TrEdem
Komunikace rozpoznávače řeči s TrEdem probíhá prostřednictvím protokolu TCP/IP. 

5.1 Klient

Klientskou část tvoří makro TrEdu VoiceControl. Jako kostra pro toto makro mi posloužilo 

již existující makro  RemoteControl  od Petra Pajase. Makro a všechny jeho moduly jsou 

napsány v Perlu, grafické rozhraní za použití Perl/Tk.

Hlavní část tohoto makra naleznete v souboru <VOICE_CONTROL>/voice_control.mak. 

Toto  makro  není  automaticky  nahráváno  do  TrEdu.  Jeho  nahrání  musíte  vynutit 

parametrem -I tredlib\contrib\voice_control_mk2\voice_contrib.mak při spouštění TrEdu. 

Pokud TrEd  s hlasovým ovládání  spouštíte  pomocí  souboru  tredVoice.bat  (doporučený 

způsob), nemusíte se o toto starat.

Po spuštění TrEdu s načteným makrem pro hlasové ovládání naleznete toto makro v menu 

User-defined/VoiceControl.

5.2 Server

Server,  který  má na starost  rozpoznávání  řeči,  je  napsán v C++ a byl  z převážné části 

vytvořen na ZČU v Plzni. Tento software není volně přístupný, takže na přiloženém CD 

nenajdete zdrojový kód serveru. 

V adresáři server, ale najdete alespoň kostru tohoto serveru. Místo hlasového vstupu se do 

ní povely zadávají pomocí klávesnice. Tuto verzi serveru lze použít pro testování. Případně 

ji je možné využít pro tvorbu dalších serverů. Tímto způsobem je možné vytvořit prakticky 

libovolné ovládací rozhraní k TrEdu.

Dále je na CD též testovací verze klienta, která pomáhala při vývoji serveru. Najdete ji v 

souboru client/client.pl.  Jedná se o jednoduchou aplikaci v Perl/Tk se dvěma textovými 

poli – jedno slouží pro zadání gramatiky a ve druhém se zobrazují zprávy od serveru. Dále 

jsou  k dispozici  tři  tlačítka  –  pro  změnu  gramatiky  a  dále  pro  zapnutí  a  vypnutí 

rozpoznávání.

Server spustíte souborem <VOICE_CONTROL>/voiceServer/tcpSrv.exe. Server vyžaduje 

registraci – viz kapitola 3.2.
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Server  standardně  běží  na  portu  2345.  Komunikace  probíhá  obousměrně.  Server  je 

realizován  pomocí  dvou  vláken  –  jedno  slouží  pro  příjem  zpráv  a  druhé  pro  jejich 

odesílání.

5.3 Zprávy klienta serveru

Server je schopen rozpoznat následující zprávy od klienta:

• Start – spustí rozpoznávání 

• Stop – zastaví rozpoznávání

• Change gramatika – změní gramatiku na gramatika

Všechny zprávy končí znakem s ASCII kódem 0 (standardní konec řetězce v C++).

5.4 Zprávy serveru klientovi

Klient může od serveru obdržet zprávu tří typů. Typ zprávy je určen prvním znakem. Tento 

znak je následován tabelátorem a za ním následuje vlastní text zprávy. Možné znaky na 

první pozici jsou:

• 1 – text za tabelátorem je text z rozpoznávače, který byl s určitostí rozpoznán

• 0 – text za tabelátorem je text, který nebyl rozpoznán s určitostí (rozpoznávač si 

není jistý)

• X – text za tabelátorem je zpráva od serveru (chybová nebo informační hláška)

Text  z rozpoznávače  je  posloupnost  terminálů,  o  které  si  rozpoznávač  myslí,  že  byla 

vyslovena.  Tato  posloupnost  vždy  odpovídá  rozvinutí  nějakého  pravidla  aktuálně 

nastavené gramatiky. Posloupnost je doplněna o tagy. Tagy jsou v hranatých závorkách za 

příslušným terminálem (na rozdíl od gramatiky, kde se uvádějí ve složených závorkách). 

Všechny zprávy končí sekvencí znaků s ASCII kódy 015 012 (CRLF – standardní konec 

řádku v MS Windows).

5.5 Limity a omezení

Délka  zprávy  je  omezena  konstantami  danými  v serveru.  V přiloženém  programu  je 

maximální délky zprávy nastavena na 300 000 bytů. Konstanty je možné změnit, ale pouze 

po dohodě se ZČU, protože zdrojové kódy serveru nejsou volně dostupné.
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5.6 Interpretace zpráv ze serveru

Po  obdržení  zprávy  ze  serveru  se  klient  rozhoduje  podle  typu  zprávy.  Pokud  jde  o 

chybovou nebo informační  hlášku nebo text,  kterým si  není  rozpoznávač jistý,  zobrazí 

chybovou hlášku ve stavovém okně. Pokud jde o zprávu rozpoznanou s jistotou, provede 

příslušný příkaz.

Určení konkrétního příkazu, který má být proveden se skládá z několika kroků. Všechen 

text, který není v hranatých závorkách (tzn. není to tag), je ignorován. Veškerou hodnotnou 

informaci nesou pouze tagy. Mezi tagy se nalezne ten, který začíná vykřičníkem. To je 

funkce, která se má provést. Mezi parametry této funkce se vyhledají všechny parametry 

určené  odkazem  (začínají  značkou  $).  Tyto  parametry  jsou  nahrazeny  hodnotami 

parametrů z příslušných hranatých závorek ($1 z první závorky, $2 z druhé, atd., přičemž 

závorka s funkcí se do tohoto pořadí nepočítá). Nakonec už se jen před funkci doplní prefix 

TredWrap:: (protože každá funkce z gramatiky odpovídá nějaké funkci z TredWrap.pm) a 

tato funkce se spustí.
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6 Vlastní implementace

6.1 Popis jednotlivých souborů

V této  kapitole  je  jenom  velice  stručný  popis  jednotlivých  souborů.  Dokumentace 

k jednotlivým  funkcím  byla  automaticky  vygenerována  z komentářů  programem 

NaturalDocs  (http://www.naturaldocs.org).  Naleznete  ji  v příloze  C.  Dokumentaci  si 

můžete  prohlédnout  také  v její  elektronické  podobě,  kde  můžete  využít  výhod 

hypertextových  odkazů.  Elektronickou  podobu  naleznete  na  přiloženém  CD  v adresáři 

docs. Prohlížení zahájíte otevřením souboru index.html.

6.1.1 Soubor voice_control.mak

Tento  soubor  definuje  makro  pro  TrEd.  Je  hlavním a  základním  souborem pro  tento 

program. 

6.1.2 Soubor Grammar.pm

Modul starající se o práci s gramatikami. Zajišťuje jejich načítání ze souborů a doplňování 

automaticky přidávaných pravidel. Také provádí převod symbolů a čísel na odpovídající 

textové vyjádření.

obr. 2 Vztahy a komunikace mezi jednotlivými soubory
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6.1.3 Soubor Number2String.pm

Modul sloužící k převodu čísel na jejich slovní reprezentaci. Používá se jednak při přepisu 

čísel z textu a také ke generování automaticky přidávaných pravidel.

6.1.4 Soubor TredWrap.pm

Tento  modul  tvoří  rozhraní  mezi  klientem  (gramatikami)  a  TrEdem.  Všechny  funkce 

volané z gramatik musí být v tomto souboru. Funkce v tomto souboru nazývám obalující 

funkce,  protože zpravidla  jen obalují  volání  nějakého makra TrEdu. Více o obalujících 

funkcích a jejich tvorbě se dočtete v kapitole 7.1.2.

Kromě obalujících funkcí je v tomto souboru ještě několik pomocných funkcí. Následuje 

jejich popis. Některé funkce mají za parametr číslo uzlu. Více informací o těchto číslech 

najdete v 6.2.

addToUndoStack($f)

Slouží k uložení funkcí zpět na zásobník funkcí zpět. Každá obalující funkce musí na tento 

zásobník přidat odpovídající funkci zpět. 

Parametrem  této  funkce  je  buď  funkce  zpět,  nebo  undef  –  v tom  případě  se  použije 

standardní funkce zpět TrEdu (ta je ale definována jen pro funkce, které mění data).

Toto je také důvod, proč se nesmí kombinovat používání hlasové funkce zpět a funkce zpět 

vestavěné v TrEdu. Použití  vestavěné funkce by totiž umazalo funkci pouze z vnitřního 

zásobníku TrEdu, ale v zásobníku hlasového ovládání by byla stále uložena. Toto omezení 

nelze snadno obejít, ale myslím, že není příliš svazující.

nodeExists($node), treeExists($tree)

Funkce ověřují, zda existuje uzel (resp. strom) s daným číslem. Každá obalující funkce, 

která má za parametr číslo uzlu nebo stromu, musí nejdříve ověřit, zda daný uzel (resp. 

strom)  existuje.  Ověření  je  nutné,  protože  díky  statickému  použití  automaticky 

přidávaných pravidel se může stát, že v povelu bude vyřčeno číslo neexistujícího uzlu nebo 

stromu (číslo větší,  než je nejvyšší  číslo právě zobrazeného uzlu nebo číslo posledního 

stromu v souboru). V takovém případě musí obalující funkce vrátit chybovou hlášku.

getNode($node)
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Funkce bere jako parametr  číslo  uzlu a vrací  skutečný uzel  (datovou strukturu TrEdu) 

s tímto číslem. Uzel musí existovat – funkce to nijak netestuje!

6.1.5 Soubor Const.pm

Obsahuje veškeré konstanty využívané všemi moduly. Stará se taky o načítání a ukládání 

souboru vcinfo. V tomto souboru je uložena velikost a pozice stavového okna. 

6.2 Čísla uzlů

Původní myšlenka byla, že na uzel stromu se bude v povelech odkazovat pomocí slovní 

formy příslušné k daném uzlu. Může se ale stát, že ve stromě bude několik uzlu se stejnou 

slovní formou. Je tedy potřeba tyto slovní formy nějak odlišit.

Později se ukázalo, že u rozsáhlejších gramatik není odkazování pomocí slovních forem 

možné  z důvodu  efektivity.  Bylo  tedy  potřeba  vymyslet  nějaký  alternativní  způsob 

odkazování.

Z těchto  dvou  důvodů  bylo  nutné  zavést  nějaké  jednoznačné  identifikátory  uzlů.  Jako 

nejlepší řešení se nabízí číslování uzlů. Jako čísla jsem použil pořadí uzlů v poli vráceném 

funkcí  TredMacro::GetNodes().  K převodu  z čísla  na  uzel  lze  použít  funkci 

TredWrap::get-Node($nodeNumber).   K převodu  opačným  směrem  slouží  funkce 

TredMacro::GetNode-Index($node). Čísla uzlů jsou v TrEdu zobrazena oranžovou barvou 

v hranatých závorkách vedle příslušného uzlu.

6.3 Problémy při tvorbě gramatik

6.3.1 Závislost gramatik na kontextu

Původní myšlenka byla, že gramatiky budou silně závislé na konkrétní situaci v TrEdu a 

budou se tedy často měnit.  Ukázalo se ale,  že pro složitější  gramatiky není toto řešení 

použitelné. Zpracování větších gramatik trvá rozpoznávacímu serveru příliš dlouho, takže 

by se program stal nepoužitelným, protože uživatel  by pořád jen čekal na načtení nové 

gramatiky.

Původní záměr jsem tedy musel  poupravit.  Rozpoznávací  server byl  pevně daný, takže 

zbývají v zásadě dvě možnosti řešení.

První  možnost je zmenšit velikost gramatik na minimum. To ovšem značně omezuje počet 

možných  povelů  a  tím  i  možnosti  hlasového  ovládání.  U  některých  kontextů  (hlavně 
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prohlížecích)  to  nevadí,  protože  množina  možných  povelů  je  relativně  malá.  V tomto 

případě si můžeme dovolit měnit gramatiky poměrně často. 

U prohlížecích kontextů (jejich název končí na „View“) tedy měním gramatiku po každé 

načtené  větě.  Gramatika  tak  může  obsahovat  i  jednotlivá  slova  aktuální  věty,  takže  je 

možné na uzly stromu odkazovat i pomocí příslušných slov. Slova věty jsou do gramatiky 

vložena pomocí automaticky přidávaných pravidel.

Druhá možnost je minimalizovat počet změn gramatiky. Uživatel je sice nucen počkat si 

delší  dobu na  první  načtení,  pak  se ale  gramatika  dlouho nemění,  takže  nemusí  čekat 

vůbec. Toto řešení používám u editačních kontextů (jejich název končí na „Edit“), protože 

u nich je počet možných povelů poměrně vysoký. Gramatika je načtena pouze jednou při 

změně kontextu nebo souboru a při změně věty zůstává nezměněna. 

Přináší  to  s sebou  samozřejmě  i  nevýhody.  Tou  hlavní  je,  že  na  jednotlivé  uzly  lze 

odkazovat pouze pomocí jejich čísel. Není totiž technicky možné sestavit pravidlo, které 

by obsahovalo všechna možná slova. 

Další nevýhodou těchto gramatik je, že může být vysloveno i větší číslo uzlu, než je počet 

uzlů ve stromě.  Množina čísel,  která je možné vyslovit,  se totiž  také nemůže s každou 

větou  měnit,  protože  by  to  vyžadovalo  změnu  gramatiky.  Pokud  uživatel  použije 

neexistující číslo uzlu, zobrazí se o tom upozornění (a pochopitelně není proveden žádný 

příkaz). 

Automaticky  přidávaná  pravidla  pro  čísla  slov  ve  větě  jsou  v editačních  kontextech 

nahrazena jejich statickými podobami. Za parametr (tedy maximální číslo uzlu) je zvoleno 

60. Největší  strom nalezený v aktuálních datech má 194 uzlů.  Pro některé stromy tedy 

zvolené maximum nedostačuje. Toto řešení jsem zvolil z důvodu efektivity. Když jsem za 

maximum použil číslo 194, byla doba načítání gramatiky delší než jedna minuta. Zvolené 

maximum dostačuje pro většinu běžných stromů. Pokud by maximum nedostačovalo, není 

problém ho v gramatikách změnit.

Automaticky  přidávané  pravidlo  pro  pořadí  stromů  je  v editačních  kontextech  také 

nahrazeno  statickou  podobou.  Za   maximum  je  zvoleno  číslo  40,  které  dostačuje  pro 

všechny existující soubory.
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6.3.2 Nejednoznačné určení parametrů

Další problém se projeví při odkazování na uzly pomocí příslušných slov. Může se totiž 

stát, že stejné slovo se ve větě vyskytuje víckrát. Použije-li uživatel toto slovo, není jasné, 

na jaký uzel odkazuje.  Tato situace by se dala  řešit  tím,  že by byl  uživatel  požádán o 

upřesnění (například o doplnění čísla uzlu). Pokud by ale toto doplnění mělo být učiněno 

prostřednictvím hlasového ovládání (což je podle mě více než žádoucí), znamenalo by to 

dvojí změnu gramatiky – na gramatiku žádající upřesnění a pak zpět na původní – což by 

bylo  časově  příliš  náročné.  Situaci  tedy  řeším  tak,  že  zobrazím  upozornění  o 

nejednoznačném  zadání  parametru.  Uživatel  pak  musí  povel  zopakovat  a  použít  jiný 

způsob odkazu na uzel (jeho číslo). 

6.4 Rychlé změny gramatik

Načtení gramatiky může být poměrně pomalý proces, takže se může stát, že ještě než je 

načtena, už je žádána další změna gramatiky (například při rychlém přepínání mezi větami 

pomocí myši). Server je naprogramován tak, že jednou zahájené načítání nelze přerušit. 

Pokud během načítání přijde další požadavek na změnu gramatiky, je zařazen do fronty a 

proveden hned po dokončení načítání.

Kdyby uživatel provedl příliš mnoho změn během načítání, budou všechny zařazeny do 

fronty a postupně vykonávány, takže by musel velmi dlouho čekat, než se konečně načte 

žádaná  gramatika  (ta  pro  poslední  větu).  Přitom všechny  změny  kromě  poslední  jsou 

zbytečné.

Tuto situaci řeším tak, že pokud přijde požadavek na změnu během načítání, neposílám ho 

serveru  ihned,  ale  pouze  si  ho  zapamatuji.  Když  během stejného  načítání  přijde  další 

požadavek,  přepíšu jím ten  zapamatovaný.  Až je  změna dokončena,  podívám se,  jestli 

mám nějaký zapamatovaný požadavek na změnu. Pokud ne, znamená to, že žádný nepřišel. 

Pokud  ano,  je  zapamatovaný  požadavek  na  změnu  ten  poslední.  Spustím  tedy  změnu 

gramatiky s tímto požadavkem. Vyhnu se tak zbytečným změnám gramatiky, které by jen 

zdržovaly.

6.5 Minimalizace počtu změn gramatik

Jak  již  bylo  zmíněno,  časově  nejnáročnější  operací  hlasového  ovládání  je  změna 

gramatiky. Je tedy třeba omezit počet těchto změn na nezbytné minimum. Kromě toho, že 

jsem  u  velkých  gramatik  minimalizoval  závislost  na  kontextu  (použitím  statických 
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automaticky  přidávaných  pravidel),  jsem  ještě  chtěl,  aby  se  nikdy  nestalo,  že  bude 

gramatika  změněna  na  naprosto  stejnou  gramatiku.  Nakonec  jsem  se  rozhodl  pro 

nejjednodušší  a  zároveň  nejobecnější  řešení.  Uchovávám  si  starou  gramatiku  a  před 

změnou ověřím, zda gramatika, na kterou mám měnit, není stejná.

6.6 Dostupné gramatiky

Jako součást svojí práce jsem vytvořil 2 gramatiky - PML_A_Edit a PML_A_View. Slouží 

k prohlížení a editaci analytických stromů. Tvorba dalších gramatik má podle mě smysl až 

poté, co se současné gramatiky nasadí do praxe a otestují. Na základě zkušeností, pak bude 

možné navrhnout mnohem lepší gramatiky,  šité na míru lidem, co by hlasové ovládání 

používali.

6.6.1 PML_A_View

Jednoduchá gramatika pro prohlížení analytických stromů. Obsahuje v podstatě jen povely 

pro navigaci mezi stromy a uzly. Výpis všech  možných povelů najdete v příloze A.

Gramatika je malá, takže může být poměrně hodně závislá na kontextu. Neobsahuje tedy 

žádná statická automaticky přidávaná pravidla. Na jednotlivé uzly lze díky tomu odkazovat 

i pomocí příslušných slovních tvarů.

6.6.2 PML_A_Edit

Složitější  gramatika  pro  editaci  analytických  stromů.  Samozřejmě  umožňuje  i  jejich 

prohlížení, takže obsahuje většinu gramatiky PML_A_View. Výpis všech možných povelů 

naleznete v příloze B.

Tato gramatika již nemůže být úplně závislá na kontextu, protože její načtení trvá kolem 

20 sekund. Obsahuje tedy statická automaticky přidávaná pravidla pro čísla uzlů a pořadí 

stromů. Na uzly lze odkazovat pouze pomocí čísel.  Odkazování příslušnými slovy není 

možné. 

Z důvodu efektivity byla vynechána pravidla pro pořadí uzlů a čísla stromů. Vynecháním 

těchto  dvou  statických  automaticky  přidávaných  pravidel  se  doba  načítání  gramatiky 

snížila na polovinu.

Gramatika obsahuje i několik pravidel s parametry (<AFUN>, <TRUEFALSE>, <PAD>). 

Ukazuje tedy všechny možnosti gramatik a může tak posloužit jako dobrá inspirace pro 

psaní dalších gramatik nebo pravidel.
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6.7 Funkce Zpět

Při hlasovém ovládání je možnost vrátit chybně provedený příkaz velmi potřebná. Občas 

se  stane,  že  se  uživatel  přeřekne nebo mu počítač  špatně  porozumí.  Pak je  dobré mít 

možnost vzít příkaz zpět a vrátit vše do původního stavu.

TrEd  již  obsahuje  funkci  zpět,  která  umožňuje  vrátit  jakékoliv  makro,  které  provedlo 

nějaké změny. U hlasového ovládání je ale užitečné mít možnost vrátit i ty příkazy, které 

neprovedly žádnou změnu dat (například výběr uzlu, přechod na jiný strom, …). 

Bylo tedy nutné přidat vlastní podporu funkce zpět. K tomu mi slouží zásobník funkce zpět 

(undoStack).  Je  to  pole  funkcí,  z nichž  každá  vrátí  zpět  právě  jeden provedený povel. 

Zásobník má omezenou velikost danou konstantou MAX_UNDO ze souboru Const.pm. 

Každá obalující funkce z TredMacro.pm musí na zásobník funkce zpět přidat funkci, která 

dokáže vrátit vše do stavu před zavoláním této funkce. U funkcí, které provádějí změny dat 

(tj.  těch které  volají  TredMacro::ChangingFile(1)),  je to  jednoduché.  Tam stačí  použít 

standardní Undo funkci TrEdu. Pro funkce,  které změny neprovádí,  je třeba příslušnou 

funkci napsat ručně.

6.8 Praktické zkušenosti s rozpoznávacím serverem

Jádro rozpoznávacího serveru bylo vytvořeno na ZČU v Plzni. Rozpoznávač není závislý 

na mluvčím, i když lze na konkrétního mluvčího adaptovat. Podle mých zkušeností to není 

nutné. Program s dostatečnou přesností rozpoznává mužský i ženský hlas a to i při použití 

nepříliš kvalitního mikrofonu. Problémy s přesností se objevují až u velkých gramatik. U 

gramatik používaných pro ovládání TrEdu se ale tyto problémy neprojevují.

Rozpoznávač má zřejmě velmi dobrý modul výslovnosti. Zvládá dobře i neobvyklá slova a 

poměrně  obstojně  i  slova  zcela  vymyšlená.  Poradí  si  i  s některými  cizími  (hlavně 

anglickými) slovy.

Jako  všechny  rozpoznávače,  se  kterými  jsem  zatím  pracoval,  má  i  tento  problémy 

se šumem  a  s větami  zcela  mimo  gramatiku  (například  spontánním hovorem).  Je  tedy 

dobré, aby byl zapnutý jen když skutečně dostává povely.

Rozpoznávač zvládá jen psaný text. Čísla a symboly jsem tedy musel ošetřit ručně. V mém 

případě  naštěstí  nenastával  problém  s výslovností  čísel.  Použil  jsem  vždy  první  pád 

základního druhu číslovky. Čísla ve větách by vyžadovala mnohem náročnější ošetření.
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Další  věc,  kterou jsem musel  ošetřit,  jsou jednopísmenná slova.  Program je uzpůsoben 

spíše pro čtení celých vět, než jednotlivých slov. Vyskytuje-li se tedy samostatné písmeno, 

má  tendenci  ho  připojit  k předchozímu  nebo  následujícímu  slovu  (například  jako 

předložku).  Jednotlivá  písmena  jsem  tedy  ošetřil  stejně  jako  symboly,  tj.  pomocí 

přepisovacích pravidel. Množina přepisovacích pravidel lze snadno rozšířit (viz kapitola 

7.4).
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7 Další rozšiřování
Stávající  program lze  snadno rozšířit  přidáním nových povelů do stávajících  gramatik, 

případně i přidáním celých gramatik.

7.1 Přidání povelu

Přidání  povelu  se  skládá  ze  dvou  kroků  –  rozšíření  gramatiky  o  novou  textovou 

reprezentaci a přidání příslušné obalující funkce do modulu TredWrap.pm. 

Gramatiky jsou ze souborů načítány jen jednou, hned po spuštění programu. Má-li se tedy 

změna provedená v gramatice projevit, je třeba program restartovat.

7.1.1 Rozšíření gramatiky

Všechny přiložené gramatiky obsahují  pravidlo  povel,  které  tvoří  jádro celé  gramatiky. 

V tomto pravidle jsou (jako alternativy) uvedeny všechny možné povely, které mohou být 

vyřčeny,  včetně  příslušných příkazů,  které  mají  být  provedeny,  a  jejich parametrů.  Do 

tohoto pravidla je třeba přidat nový povel.

Povel musí splňovat pravidla gramatiky. Musí být v kulatých závorkách a jako alternativa 

oddělen  znakem ‚|‘  od  ostatních  povelů.  Pro  přehlednost  doporučuji  dodržovat  systém 

jeden povel na řádek.

Každý povel musí popisovat i příslušný příkaz, který má být proveden. Je to vždy volání 

nějaké funkce z TredWrap.pm s případnými parametry. Více o tom, jak má povel vypadat, 

se dočtete v kapitole 4. 

7.1.2 Přidání obalující funkce

Druhým krokem je přidání příslušné obalující funkce, tedy příkazu, který bude při vyřčení 

povelu proveden. Všechny obalující funkce jsou v souboru TredWrap.pm. 

Funkce mohou být i velmi složité, ale zpravidla obsahují jen jednoduché volání nějakého 

makra TrEdu (proto jim říkám obalující – obalují volání maker TrEdu). Hlasové ovládání 

totiž neposkytuje žádné nové funkce, jen jiný způsob, jak je volat.

Všechny obalující funkce musí splňovat následující pravidla (Všechny pomocné funkce, na 

které se následující pravidla odkazují, jsou popsány v kapitole 6.1.4):
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1. Každá obalující funkce musí při každém voláním (tj. libovolném průběhu touto 

funkcí) volat funkci  TredMacro::ChangingFile  s parametrem. Jeho hodnota je 

buď 1, pokud funkce změnila data, nebo 0, pokud data nezměnila.

Pozor  na  situace,  kdy  makro  skončí  chybou  (např.  není  nalezen  uzel 

s příslušným  číslem).  Pak  se  totiž  zpravidla  nic  neprovede  a  makro 

ChangingFile by tedy mělo být voláno s parametrem 0.

2. Každá funkce, která bere za parametr číslo uzlu nebo stromu, musí ověřovat 

jeho existenci. Ta totiž není zaručena. Je to dáno možností statického použití 

automaticky přidávaných pravidel pro číslo stromu a uzlu. Může se tak stát, že 

vyřčené číslo je větší než největší číslo uzlu nebo stromu. K snadnému ověření 

slouží pomocné funkce nodeExists a treeExists.

3. Každá funkce musí na zásobník funkce zpět (undoStack) přidat funkci, která 

vrátí  všechny změny do stavu před jejím zavoláním. Funkce se na zásobník 

přidávají voláním pomocné funkce addToUndoStack. 

Pro funkce, které mění data (tj. ty, co volají  ChangingFile(1)), se tato funkce 

volá bez parametru.  Jako funkce zpět  se  v tomto případě  použije standardní 

funkce  zpět  TrEdu,  která  umí  vrátit  všechna makra,  která  provedla  nějakou 

změnu dat. 

Pro funkce, které data nemění, je třeba tuto funkci napsat ručně a zavolat funkci 

addToUndoStack s touto ručně napsanou funkcí jako parametrem. 

Funkce  addToUndoStack  by neměla  být  volána  v  případě,  že  volání  makra 

skončí chybou (např. není nalezen uzel s daným číslem). Potom se totiž makro 

neprovede, takže ani není co vracet zpět.

4. Všechny obalující funkce vrací buď  undef, v případě, že funkce byla úspěšně 

provedena, nebo vrací chybovou hlášku, která bude zobrazena uživateli.

7.2 Přidání gramatiky

Pokud chcete  přidat  novou sadu povelů  pro  kontext,  pro  který  zatím žádná  gramatika 

neexistuje,  musíte  přidat  celou  novou  gramatiku.  Uložena  musí  být  v adresáři 

<VOICE_CON-TROL>/grammars   v souboru,  jehož  název  tvoří  jméno  příslušného 

kontextu a koncovka  .esgf. Sada povelů popsaná v této gramatice pak bude automaticky 

použita vždy, když bude zapnuto hlasové ovládání a daný kontext bude aktivní.
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Nový  soubor  s gramatikou  doporučuji  vytvořit  zkopírováním  nějaké  již  existující 

gramatiky  z adresáře  grammars.  Ušetříte  si  tak  práci  s psaním  hlavičky  a  společných 

pravidel. Nezapomeňte na fakt, že všechny gramatiky musí být ve stejném kódování. 

Další krokem (spíše formálním) je změna názvu gramatiky. Ten se nachází za klíčovým 

slovem grammar. Jako název doporučuji použít jméno příslušného kontextu.

Dále následují automaticky přidávaná pravidla. Záleží jen na vás, která přidáte nebo zda si 

vytvoříte  i  nějaká  nová  (viz  další  kapitola).  Mějte  ovšem  na  paměti,  že  automaticky 

přidávaná pravidla závislá na aktuálně načtené větě nutí program načítat novou gramatiku 

při  každém přechodu na jinou větu,  což může program značně zpomalit.  Tato pravidla 

doporučuji přidávat jen do malých gramatik. 

Pro větší gramatiky je lepší použít statická automaticky přidávaná pravidla (viz kapitola 

4.2.4). Sice ztratíme možnost dynamicky měnit gramatiku v závislosti na větě (například 

přidat slova z věty do gramatiky), ale značně zrychlíme načítání gramatiky při změně věty.

Veřejné  pravidlo  public  <sekvence>  doporučuji  ponechat  nezměněno.  Pokud  jej 

ponecháte, je třeba definovat pravidlo povel, ve kterém budou definované všechny možné 

povely (jako jednotlivé alternativy). 

Dále  je  samozřejmě  možné  definovat  libovolné  množství  dalších  pravidel  a  pravidel  s 

parametry  podle  popisu  v kapitole  4.2.  Doporučuji  dodržovat  konvence  použité  v již 

vytvořených gramatikách a popsané ve výše uvedené kapitole.

Pokud píšete gramatiku pro jiný než analytický nebo tektogramatický kontext a použijete 

automaticky přidávané pravidlo  <NAZEV_UZLU>,  musíte  ještě  definovat,  který atribut 

uzlu bude použit  jako jeho název.  Jak a  kde je  možné název uzlu definovat  naleznete 

v kapitole 4.2.5. 

7.3 Přidání automaticky přidávaného pravidla

Automaticky přidávaná pravidla byla zavedena, aby gramatiky mohly odrážet aktuální stav 

TrEdu  (aby  například  bylo  možné  přidat  do  gramatiky  slova  právě  zobrazené  věty). 

Základní  verze programu obsahuje automaticky přidávaná pravidla  pro slova ve větě  a 

jejich čísla a dále pro čísla a pořadí stromů. Může se stát, že nově vytvářená gramatika 

bude potřebovat zavedení nového automaticky přidávaného pravidla.

Vytvoření nového automaticky přidávaného pravidlo je ze všech možností rozšiřování ta 

nejsložitější. Vyžaduje znalost programovacího jazyka Perl.
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Současná  automaticky  přidávaná  pravidla  mají  názvy  složené  jen  z velkých  písmen 

anglické  abecedy a  podtržítka.  Není  to  nutná  podmínka,  ale  doporučuji  tuto  konvenci 

dodržovat.

Základ  automaticky  přidávaných  pravidel  je  ve  funkci  generateRule v souboru 

Grammar.pm. Funkce  bere  jako parametr  název pravidla  (s  případnými  parametry  pro 

statickou  verzi)  a  vrací  již  vygenerované  pravidlo  gramatiky  (jako  řetězec  zakončený 

znakem konce řádku). 

Funkce nejprve oddělí parametr od názvu pravidla. Počítá se pouze s jedním parametrem, 

který musí být přirozené číslo. Pokud by bylo nutné použít více parametrů nebo i nečíselné 

hodnoty, je třeba upravit regulární výraz, který parametr odděluje. Parametr je uložen do 

proměnné $param. 

V další části se funkce větví (pomocí konstrukcí  if, elseif, else). Podle názvu pravidla je 

zavolána funkce s příslušnými parametry,  která vytvoří odpovídající pravidlo. Parametry 

jsou  buď  známy  (je  použita  proměnná  $param –  pro  statická  automaticky  přidávaná 

pravidla) nebo zjištěny z aktuálního stavu TrEdu (např. počtu slov ve větě nebo stromů v 

souboru).

Pro vytvoření automaticky přidávaného pravidla jsou tedy nutné tyto kroky:

• Volba názvu (doporučuji dodržet konvenci).

• Přidání nové else-if větve do funkce generateRule v souboru Grammar.pm.

• Vytvoření funkce, která pravidlo na základě parametrů vygeneruje.

• Pokud má mít pravidlo i statickou verzi, je třeba otestovat, zda není zadán parametr 

(pokud je zadán, je definována proměnná $param, která obsahuje jeho hodnotu) a 

pokud ano, použít ho a vygenerovat odpovídající pravidlo.

Automaticky  přidávané  pravidlo  pak  do  gramatiky  vložíte  pomocí  klíčového  slova 

add_rule (viz kapitola 4.2.3).

7.4 Přidání přepisovacího pravidla

Přepisovací  pravidla  slouží  k definování  výslovnosti  nealfanumerických  symbolů  a 

jednopísmenných slov.  Nové přepisovací  pravidlo  vytvoříte  snadno – přidáním nového 

řádku do souboru <VOICE_CONTROL>/grammars/symbols. Každý řádek tohoto souboru 
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obsahuje  nejprve  příslušný symbol  (symbol  nesmí  být  bílý  znak),  pak  libovolný  počet 

bílých znaků (mezer, tabelátorů) a nakonec příslušnou výslovnost.

Lze  definovat  i  více  výslovností  jednoho  symbolu.  Musí  ale  být  na  jednom  řádku  a 

dodržovat pravidla gramatiky (tzn. všechny výslovnosti musí být uzavřeny v závorkách a 

jednotlivé výslovnosti musí být odděleny znakem ‚|‘ („svislítko“)). V současném souboru 

přepisovacích symbolů najdete několik příkladů symbolů s více možnými výslovnosti.

Pokud je výslovnost jednoho symbolu uvedena na více řádcích (více řádků začíná stejným 

symbolem), je použita poslední definice a ostatní jsou bez varování ignorovány.

Všechna přepisovací pravidla jsou načtena při prvním použití  kteréhokoliv z nich a pak 

jsou držena v paměti.  Chcete-li tedy, aby se změna nebo přidání přepisovacího pravidla 

projevily, je třeba restartovat program.

7.5 Nápady na další vylepšení

Hlavním problémem současného řešení je příliš  pomalé načítání  jednotlivých gramatik. 

S tím úzce souvisí i druhý problém rozsáhlejších gramatik. Tím je nemožnost odkazovat se 

na jednotlivé uzly pomocí odpovídajících slovních forem.

Diskutoval jsem o tom s tvůrci rozpoznávače hlasu. Nebyl by pro ně velký problém upravit 

rozpoznávací server tak, aby si jednou načtené gramatiky pamatoval. Při prvním načtení 

gramatiky by server vrátil identifikátor, pomocí kterého by se dalo kdykoliv vyžádat její 

obnovení. Už by se nemusel znovu vytvářet příslušný model, takže toto obnovení by bylo 

mnohem  rychlejší  než  načtení.  Úpravu  jsme  ale  bohužel  z časových  důvodů  nestihli 

naprogramovat. 

Kdybychom měli tuto úpravu, nebylo by těžké realizovat ještě další nápad na vylepšení. 

Ani ukládání a znovupoužívání již přeložených gramatik nám totiž nepomůže s druhým 

problémem. Pokud chceme na jednotlivé uzly odkazovat pomocí příslušných slov, musíme 

tato slova zahrnout do gramatiky. A protože jsou v každé větě jiná slova, musíme stejně 

pokaždé znovu načíst celou gramatiku. Není totiž možné si část gramatiky předpřipravit a 

pak do ní jen vložit další slova.

Bylo by ale možné provádět načítání gramatik na pozadí. Při přepnutí na strom, pro který 

dosud  nebyla  vytvořena  gramatika,  by  se  použila  gramatika  se  staticky  použitým 

automaticky přidávaným pravidlem. Ta by byla pro všechny stromy stejná (odkazování na 
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uzly by bylo možné jen pomocí jejich čísel), takže by se načetla pouze jednou a pak už by 

se jen obnovovala, což by byla dost rychlá operace. 

Hned po načtení této gramatiky by server dostal požadavek na zpracování gramatiky, která 

by obsahovala  i  všechna slova.  Tuto  operaci  by provádělo  samostatné  vlákno serveru, 

takže server by byl stále schopen přijímat a rozpoznávat povely. Server je již v současné 

implementaci  vícevláknový,  takže  by to  nebyl  velký problém.  Než by se gramatika  se 

slovy  načetla,  uživatel  by  mohl  na  uzly  odkazovat  pomocí  čísel.  Po  načtení  by  bylo 

automaticky přepnuto na gramatiku se slovy. Uživatel by o tom byl informován a od té 

chvíle by mohl na uzly odkazovat i pomocí slov. Možnost odkazování pomocí čísel by 

samozřejmě zůstala zachována. 

Pokud by došlo k přepnutí na další větu dřív, než by se gramatika se slovy stihla načíst,  

vlákno  by  bylo  ukončeno.  Potom  by  bylo  vytvořeno  nové,  které  by  načítalo  novou 

gramatiku s jinými slovy.

7.6 Další využití rozpoznávacího serveru

Rozpoznávací  server  je  navržen  tak,  aby šel  použít  poměrně  univerzálně.  Komunikuje 

pomocí protokolu TCP/IP, takže je k němu možné napsat klienta v jakémkoliv jazyce a 

klient ani nemusí běžet na stejném počítači (čímž by šlo v případě nouze obejít omezení na 

operační  systém – zatím totiž  existuje jen verze pro Windows).  Server  má tedy široké 

uplatnění.  Před použitím je  ale  třeba  vyžádat  si  povolení  od tvůrců programu ze ZČU 

v Plzni, kteří vlastní práva k programu.

Pokud by nová aplikace,  používající  tento server pro rozpoznávání hlasu,  byla  napsána 

v Perlu, lze použít i některé části mého kódu. Samotný klient je do značné míry integrován 

v souboru  voice_control.mak, takže jeho použití v jiném programu by bylo obtížné. Jiné 

moduly by ale šly bez problémů použít. 

Nejsnáze použitelný je modul  Number2String.pm,  který slouží k převodu čísel na jejich 

textovou reprezentaci. Zvládá základní číslovky do 999 999 999 a řadové číslovky do 999 

pro všechny rody. V modulu Grammar.pm pak naleznete funkce, které vygenerují pravidla 

obsahující  všechna  čísla  z daného  rozsahu.  Detailní  popis  funkcí  a  jejich  parametrů 

naleznete  v elektronické dokumentaci na přiloženém CD (viz kapitola 6.1).

Dalším užitečným modulem může být  modul  Generate.pm,  který  slouží  ke  generování 

náhodných vět  z ESGF gramatiky.  Tyto  věty  pak jdou použít  pro  adaptaci  serveru  na 
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konkrétního mluvčího. Jednoduchými úpravami by šel modul předělat,  aby vygeneroval 

všechny možné věty odpovídající dané gramatice. Modul nepodporuje unární operátory.
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8 Závěr
Hlasové ovládání se bude určitě v budoucnosti značně rozšiřovat. Zatím bohužel neumíme 

automaticky  rozpoznat  logický  význam  obecné  věty,  takže  hlasové  ovládání  lze 

s úspěchem používat jen ve specializovaných oblastech s pevně (nebo alespoň z větší části 

pevně)  definovanou  gramatikou  (která  vymezuje  konečný  počet  povelů).  Velikost 

gramatiky je limitována nejen možnostmi hardwaru, ale také kvalitou rozpoznávače. Když 

gramatika obsahuje hodně možných povelů, které se od sebe liší jen nepatrně (v několika 

písmenech), dochází většinou k nepřesnostem v rozpoznávání.

V současné  době  se  hlasové  ovládání  nemůže  rychlostí  a  přesností  rovnat  klasickému 

ovládání pomocí klávesnice a myši. Má tedy význam hlavně tam, kde jiné ovládání nelze 

použít.  Ať už jde například o to, umožnit ovládání počítače lidem, kteří z nejrůznějších 

důvodů nemohou klasické ovládání používat, nebo například o ovládání přes telefon (např. 

vyhledávání v jízdních řádech).

Můj  program  v současné  podobě  neumožňuje  ovládání  úplně  bez  použití  klasických 

ovládacích periferií.  Kdyby toho měl  být schopen, bylo  by potřeba napsat  a integrovat 

gramatiky pro naprosto všechny dialogy.  A ani to by ještě nebylo všechno. V TrEdu je 

někdy potřeba zadat slovo do vstupního pole. To by se současným rozpoznávačem řeči 

nebylo možné, protože ten zvládne jen slova, která jsou v gramatice. A není možné napsat 

gramatiku, která by obsahovala všechna slova. Jediná možnost by byla nadiktovat slovo po 

jednotlivých písmenech.

I  tak  ale  může  být  můj  program  užitečný  a  to  nejen  pro  experimenty  s hlasovým 

ovládáním, ale i pro samotné ovládání TrEdu. Některé složitější funkce je někdy rychlejší 

popsat  slovním  příkazem,  než  použitím  klávesnice  a  myši.   A  některé  těžko 

zapamatovatelné klávesové zkratky mohou být nahrazeny přirozenými hlasovými příkazy. 

Problémy způsobuje hlavně všudypřítomný šum. Nelze totiž zabránit tomu, že mikrofon 

občas zachytí i něco jiného než hlas uživatele a rozpoznávač interpretuje šum jako nějaký 

povel a provede příslušný (nechtěný) příkaz.

Doufám, že díky možnosti snadno přidávat nové povely si hlasové ovládání TrEdu najde 

své uživatele, kterým alespoň trochu usnadní používání tohoto programu.
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Příloha A – Seznam povelů PML_A_View

Práce s uzly:

vyber uzel <ZNACKA_UZLU>

vyber  <PORADI_UZLU> uzel

vpravo

doprava

vlevo

doleva

nahoru

dolů

Práce se stromy:

jdi na předchozí větu 

jdi na předcházející větu

jdi na další větu

jdi na následující větu

předchozí věta

předcházející věta

další věta

následující věta

jdi na poslední větu

poslední věta

jdi na první větu

první věta

jdi na větu číslo <CISLO_STROMU> 
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věta  číslo <CISLO_STROMU> 

jdi na <PORADI_STROMU> strom   

<PORADI_STROMU> strom

Funkce zpět:

zpět

zruš poslední příkaz

zruš poslední 2 (3, 4) příkazy

zruš posledních 5 (6, 7, 8, 9, 10) příkazů

vrať poslední příkaz

vrať poslední 2 (3, 4) příkazy

vrať posledních 5 (6, 7, 8, 9, 10) příkazů

Přepnutí kontextu:

přepni na editaci

Poznámky: 

• místo slova „uzel“ (ve všech tvarech) lze ve všech povelech použít slovo „vrchol“ 

• místo slova „věta“ lze použít „strom“

• místo  <ZNACKA_UZLU> je  třeba  vyslovit  slovo  z aktuálně  načtené  věty  (ve 

stejném tvaru, v jakém je zobrazeno), případně číslo uzlu

• místo <PORADI_UZLU> je třeba vyslovit pořadové číslo uzlu

• místo <CISLO_STROMU> je třeba vyslovit číslo stromu

• místo <PORADI_STROMU> je třeba vyslovit pořadí stromu
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Příloha B – Seznam povelů PML_A_Edit

Práce s uzly:

[vytvoř] nový uzel [pod tímto]

nový syn

[vytvoř] nový uzel pod uzlem <CISLO_UZLU>

[vytvoř] nový uzel nad tímto

[vytvoř] nový uzel nad uzlem <CISLO_UZLU>

vytvoř nového pravého bratra

nový pravý bratr

vytvoř [nový] uzel vpravo [od aktuálního]

nový uzel vpravo [od aktuálního]

vytvoř nového pravého bratra [vedle] uzlu <CISLO_UZLU>

nový  pravý bratr uzlu <CISLO_UZLU>

vytvoř [nový] uzel vpravo od uzlu <CISLO_UZLU>

nový uzel vpravo od uzlu <CISLO_UZLU>

vytvoř nového levého bratra

nový levý bratr

vytvoř [nový] uzel vlevo  [od aktuálního]

nový uzel vlevo  [od aktuálního]

vytvoř nového levého bratra [vedle] uzlu <CISLO_UZLU>

nový levý bratr uzlu <CISLO_UZLU>

vytvoř [nový] uzel vlevo od uzlu <CISLO_UZLU>

nový uzel vlevo od uzlu <CISLO_UZLU>

přesuň uzel <CISLO_UZLU> pod [uzel] <CISLO_UZLU>

pověs uzel <CISLO_UZLU> pod [uzel] <CISLO_UZLU>
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přesuň  [uzel] pod [uzel] <CISLO_UZLU>

pověs  [uzel] pod [uzel] <CISLO_UZLU>

vymaž  [tento] uzel

vymaž uzel <CISLO_UZLU>

vyber  [uzel] <CISLO_UZLU>

vlevo

doleva

vpravo

doprava

nahoru 

dolů

Práce se stromy:

[jdi na] předchozí větu

[jdi na] předcházející větu

[jdi na] další větu

[jdi na] následující větu

[jdi na] poslední  strom

 [jdi na] <PORADI_STROMU> strom  

[vytvoř] nový  strom [před aktuálním]

[vytvoř] nový strom před tímto

[vytvoř] nový  strom za aktuálním

[vytvoř] nový  strom za tímto

vymaž  [tento] strom

vymaž [tuto] větu

vymaž <PORADI_STROMU> strom
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Práce s atributy analytické roviny:

změň [analytickou] funkci [uzlu] na <AFUN>

analytická funkce [je] <AFUN>

analytická funkce uzlu <CISLO_UZLU> je <AFUN>

změň [analytickou] funkci uzlu <CISLO_UZLU> na <AFUN>

 [uzel] <CISLO_UZLU> je <AFUN>

• místo  <AFUN> je  třeba  vyslovit  jednu  z následujících  posloupností  slov 

(Posloupnosti  jsou  od  sebe  odděleny  čárkou  –  v jedné  odrážce  může  být  více 

možných posloupností se stejným významem. Slova v hranatých závorkách nemusí 

být vyslovena):

o pomocné sloveso [být] 

o Coord, koordinační [uzel], souřadné spojení, koordinace

o Apos,  apozice

o AuxT, zvratné se, reflexivum tantum, reflexivní tantum

o AuxR, pasivum reflexivní, reflexivní pasivum

o AuxP, předložka primární, primární předložka

o AuxC, [podřadicí] spojka, spojka podřadicí

o AuxO, nadbytečný element, odkazovací element, emotivní element

o AuxZ, zdůrazňovací slovo,

o AuxX, čárka

o AuxG, grafický symbol, grafické symboly

o AuxY, příslovce, částice

o AuxS, kořen [stromu]

o AuxK, interpunkce, konec věty

o ExD
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o AtrAtr 

o AtrAdv

o AdvAtr

o AtrObj 

o ObjAtr

změň [atribut] is member na <TRUEFALSE>

změň [atribut] je členem [koordinace] na <TRUEFALSE>

změň [atribut] is member uzlu <CISLO_UZLU> na <TRUEFALSE>

změň [atribut] je členem [koordinace] uzlu <CISLO_UZLU> na <TRUEFALSE>

[uzel] <CISLO_UZLU> je  členem [koordinace]

[uzel] <CISLO_UZLU> není  členem [koordinace]

             

změň [atribut] is parenthesis root na <TRUEFALSE>

změň [atribut] je kořenem závorky na <TRUEFALSE>

změň [atribut] is parenthesi root uzlu <CISLO_UZLU> na <TRUEFALSE>

změň [atribut] je kořenem závorky uzlu <CISLO_UZLU> na <TRUEFALSE>

[uzel] <CISLO_UZLU> je kořenem závorky

[uzel] <CISLO_UZLU> není kořenem závorky

• místo  <TRUEFALSE> je  třeba  vyslovit  jedno z následujících  slov:  nula,  nulu, 

false, nepravda, jedna, jedničku, true, pravda, undef, nedefinováno

Práce s atributy morfologické roviny:

tento uzel je <PAD>

nastav <PAD>
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přiřaď <PAD>

edituj tag [aktuálního uzlu]

edituj tag uzlu <CISLO_UZLU>     

edituj lemma [aktuálního uzlu]

edituj lemma uzlu <CISLO_UZLU>

• místo  <PAD> je  třeba  vyslovit  jednu  z následujících  posloupností  slov 

(posloupnosti  jsou  od  sebe  odděleny  čárkou  –  v každé  odrážce  jsou  tři  možné 

posloupnosti se stejným významem):

o první pád, v prvním pádě, nominativ

o druhý pád, v druhém pádě, genitiv

o třetí pád, ve třetím pádě, dativ

o čtvrtý pád, ve čtvrtém pádě, akuzativ

o pátý pád, v pátém pádě, vokativ

o šestý pád, v šestém pádě, lokál

o sedmý pád, v sedmém pádě, instrumentál

Funkce zpět:

zpět

zruš poslední příkaz

zruš poslední 2 (3, 4) příkazy

zruš posledních 5 (6, 7, 8, 9, 10) příkazů

vrať poslední příkaz

vrať poslední 2 (3, 4) příkazy

vrať posledních 5 (6, 7, 8, 9, 10) příkazů
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Přepnutí kontextu:

přepni na prohlížení

Poznámky: 

• slova nebo části vět v hranatých závorkách nemusí být vyslovena

• místo slova „uzel“ (ve všech tvarech) lze ve všech povelech použít slovo „vrchol“ 

• místo slova „věta“ lze použít „strom“

• místo slova „vymaž“ lze použít „odstraň“ nebo „smaž“

• místo slova „vytvoř“ lze použít „vlož“

• místo slova „změň“ lze použít „nastav“

• místo <CISLO_UZLU> je třeba vyslovit číslo uzlu

• místo <PORADI_STROMU> je třeba vyslovit pořadí stromu
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Příloha C – Programátorská dokumentace k modulům

Const.pm – konstanty

$DEBUG

debugovací hlášky vypnuty/zapnuty (0/1).

$MAX_UNDO

maximální počet operací, které lze vzít zpět

$WORKING_DIR

adresář, ve kterém je program pro hlasové ovládání.  Doporučuji použít absolutní cestu.  

Pokud změníte tuto konstantu, změňte ji prosím i v bloku BEGIN tohoto modulu!

$GRAMMAR_ENCODING

kódování souborů s gramatikami

$DEFAULT_REMOTE_ADDR

defaultní adresa rozpoznávacího serveru

$DEFAULT_REMOTE_PORT

defaultní port rozpoznávacího serveru

$GRAMMAR_FILES_LOCATION

cesta k adresáři s gramatikami

$SYMBOLS_FILE

cesta k souboru s přepisy symbolů na textovou reprezentaci

$STATUS_WINDOW_WIDTH

šířka stavového okna.  Pokud existuje soubor vcinfo, je hodnota načtena z něj, jinak je 

použita defaultní.

$STATUS_WINDOW_HEIGHT

výška stavového okna.  Pokud existuje soubor vcinfo, je hodnota načtena z něj, jinak je 

použita defaultní.
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$STATUS_WINDOW_X

x-ová souřadnice levého horního rohu stavového okna.  Pokud existuje soubor vcinfo, je 

hodnota načtena z něj, jinak je použita defaultní.

$STATUS_WINDOW_Y

y-ová souřadnice levého horního rohu stavového okna.  Pokud existuje soubor vcinfo, je 

hodnota načtena z něj, jinak je použita defaultní.

Generate.pm – funkce

getRules
načte pravidla z gramatiky v daném řetězci do globální proměnné %RULES

Parametry

$grammar řetězec s danou gramatikou

Vrací

hash s pravidly.  Klíč je vždy název pravidla a hodnota je rozšíření pravidla s vynechanými 

tagy.  Veřejná pravidla jsou převedena do jediného pravidla (jako alternativy) a uložena 

pod klíčem <PUBLIC>.

combineArrays
Skombinuje dvě pole řetězců.  Tj. vrátí pole, které obsahuje všechny možné řetězce X Y 

(X mezera Y) takové, že X je řetězec z prvního pole a Y je řetězec z druhého pole

Parametry

$Parray1 ukazatel na první pole

$Parray2 ukazatel na druhé pole

Vrací

skombinované pole

rule2Alternatives
převede pravidlo na pole posloupností.  Jeden prvek pole odpovídá jedné alternativě.  

Nepodporuje unární operátory (tag, hvězdička a plus).

Parametry

$rule rozšíření  pravidla  bez  unárních  operátorů  (tzn.  pravidlo  bez  názvu,  = 
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(rovnítka), koncového středníku a tagů)

Vrací

pole posloupností terminálů a odkazů na pravidla.  Prvky pole vzájemně jednoznačně 

odpovídají možným alternativám pravidla.

generateRandomSentence
rozvine dané pravidlo (provede jednu úroveň substituce odkazů na pravidla).  Pokud má 

pravidlo více alternativ, vybere náhodně jednu.  Zavoláním této funkce s parametrem 

$ruleName = “<PUBLIC>” získáme náhodně vygenerovanou větu, odpovídající gramatice.

Parametry

$Prules
ukazatel  na hash se všemi pravidly gramatiky ve tvaru v jakém je vrací 

funkce rule2Alternatives
$ruleName jméno pravidla, které má být rozvinuto

Vrací

rozvinuté pravidlo

generateSentences
vygeneruje daný počet náhodných vět z gramatiky (za použití slov z aktuálně načtené 

věty).  Tyto věty vytiskne na standardní výstup.  V globální proměnné $i si pamatuje počet 

vygenerovaných vět a pokud je větší než maximální zadaný počet, ukončí program.  Toto 

makro je určeno ke spouštění btredem.

Parametry

$grammarName název gramatiky

$count počet vět, které mají být vygenerovány

$max celkový počet vět, které mají být vygenerovány

Vrací

nic

Grammar.pm – funkce

readAllGrammars
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načte všechny gramatiky ze souborů v adresáři Const::$GRAMMAR_FILES_LOCATION 

do proměnné %GRAMMARS

Parametry

žádné

Vrací

nic

readSymbols
načte textové podoby symbolů ze souboru Const::$SYMBOLS_FILE do globální 

proměnné %SYMBOLS

Parametry

žádné

Vrací

nic

substituteSymbol
nahradí symbol jeho textovou reprezentací.  Řetězce obsahující jen číslice a písmena české 

abecedy nechá beze změny.  Neznámé symboly nahradí slovem SYMBOL.

Parametry

$text text, který má být nahrazen

Vrací

upravený text

generateNumberRule
vygeneruje pravidlo gramatiky, které přijme celá čísla ze zadaného intervalu (včetně 

krajních bodů)

Parametry

$rule název pravidla gramatiky, které bude vytvořeno

$from počátek intervalu

$to konec intervalu

Vrací

pravidlo gramatiky tvaru <$rule> = čísla od $from do $to
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generateNumberRuleArray
vygeneruje pravidlo gramatiky, které přijme celá čísla ze zadaného pole

Parametry

$rule název pravidla gramatiky, které bude vytvořeno

$Parray ukazatel na pole celých čísel

Vrací

pravidlo gramatiky tvaru <$rule> = čísla za pole

generateOrdinalMRule
vygeneruje pravidlo gramatiky, které přijme řadové číslovky v mužském rodě ze zadaného 

intervalu (včetně krajních bodů)

Parametry

$rule název pravidla gramatiky, které bude vytvořeno

$from počátek intervalu

$to konec intervalu

Vrací

pravidlo gramatiky tvaru <$rule> = čísla od $from do $to

generateOrdinalNRuleArray
vygeneruje pravidlo gramatiky, které přijme řadové číslovky ve středním rodě ze zadaného 

pole celých čísel

Parametry

$rule název pravidla gramatiky, které bude vytvořeno

$Parray ukazatel na pole celých čísel

Vrací

pravidlo gramatiky tvaru <$rule> = čísla z pole

generateSentenceRule
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vygeneruje pravidlo gramatiky, které přijme jednotlivá slova věty v aktuálním okně.  Ke 

každému slovu přiřadí jako atribut jeho pořadové číslo.  Technický kořen označí slovem 

“kořen”.

Parametry

$rule název pravidla gramatiky, které bude vytvořeno

Vrací

pravidlo gramatiky tvaru <$rule> = kořen {0} | první_slovo {1} | druhé_slovo {2} ...  

Pokud je ve větě více stejných slov, je každé uvedeno jen jednou a za ním je seznam všech 

pozic (slovo {1,5})

generateRule
vygeneruje automaticky přidávané pravidlo.  Tato pravidla bývají závislá na aktuálním 

stavu TrEdu (např. právě zobrazené větě)

Parametry

$name jméno pravidla

Vrací

vygenerované pravidlo zakončené koncem řádku

getGrammar
vrátí gramatiku v jednom řetězci.  Najde příslušnou gramatiku v proměnné 

%GRAMMARS a vygeneruje potřebná pravidla.  Pokud gramatiku nenajde, vrátí undef.

Parametry

$name jméno gramatiky

Vrací

gramatiku v jednom řetězci nebo undef

Number2String.pm – funkce
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shortNumber2String
převede číslo menší než 1000 na odpovídající textové vyjádření.  Jenom pomocná funkce, 

pro převod čísel je určena funkce number2String.

Paramtery

$num číslo, které má být převedeno (<1000)

Vrací

textové vyjádření čísla

number2String
převede číslo na odpovídající textové vyjádření

Paramtery

$num číslo, které má být převedeno (<1 000 000 000)

Vrací

textové vyjádření čísla

ordinal2String
převede řadovou číslovku na odpovídající textové vyjádření

Paramtery

$gend číslo rodu, který má být použit (0 - mužský, 1 - ženský, 2 -střední)

$num číslo, které má být převedeno (<1000)

Vrací

textové vyjádření čísla

TredWrap.pm – funkce

nodeExists
otestuje, zda existuje uzel s daným číslem

Parametry

$node číslo uzlu

Vrací

undef pokud uzel existuje
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chybovou hlášku pokud neexistuje

treeExists
otestuje, zda existuje strom s daným číslem

Parametry

$tree číslo stromu

Vrací

undef pokud strom existuje

chybovou hlášku pokud neexistuje

addToUndoStack
vloží “zpět funkci” do undo zásobníku.  Pokud není funkce definována, vloží tam defaultní 

TrEdovskou funkci Undo.  Ta je schopna vrátit všechny příkazy, které provedly nějakou 

změnu.

Parametry

$f ukazatel na funkci vedoucí k obnovení předchozího stavu nebo undef

Vrací

nic

getNode
vrátí uzel s daným číslem.  Uzel musí existovat, funkce to netestuje!

Parametry

$node číslo uzlu nebo undef (pak je vrácen aktuální uzel)

Vrací

odkaz na uzel s daným číslem

CreateNodeUnder
vytvoří nový uzel pod daným uzlem.  Není-li zadán žádný uzel, je nový uzel vytvořen pod 

aktuálním uzlem.

Parametry

$node číslo uzlu nebo undef
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Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

CreateNodeAbove
vytvoří nový uzel nad daným uzlem.  Není-li zadán žádný uzel, je nový uzel vytvořen nad 

aktuálním uzlem.

Parametry

$node číslo uzlu nebo undef

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

MoveNodeUnder
přesune uzel (a celý jeho podstrom) pod daný uzel.  Není-li zadán uzel k přesunutí, přesune 

se aktuální.

Parametry

$node číslo uzlu, který má být přesunut, nebo undef

$underNode číslo uzlu, pod který má být přesunut uzel s číslem $node

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

SelectNode
vybere uzel s daným číslem

Parametry

$node číslo uzlu, který má být vybrán

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku
chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli
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DeleteNode
smaže uzel s daným číslem

Parametry

$node
číslo uzlu, který má být smazán; pokud je undef, bude smazán aktuální 

uzel

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

CreateRightBrother
vytvoří pravého bratra k danému uzlu.  Pokud není zadán uzel, je vytvořen bratr aktuálního 

uzlu

Parametry

$node číslo uzlu, kterému má být vytvořen bratr

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

CreateLefttBrother
vytvoří levého bratra k danému uzlu.  Pokud není zadán uzel, je vytvořen bratr aktuálního 

uzlu

Parametry

$node číslo uzlu, kterému má být vytvořen bratr

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

RemoveSubtree
odstraní uzel a celý jeho podstrom.  Pokud není zadán, smaže se podstrom aktuálního uzlu.

Parametry

$node číslo uzlu, který má být smazán
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Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

PrevTree
přepne na předchozí strom

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

NextTree
přepne na následující strom

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

NewTreeBefore
vytvoří nový strom před aktuálním stromem

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

NewTreeAfter
vytvoří nový strom za aktuálním stromem

Parametry

žádné
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Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

LastTree
přepne na poslední strom v souboru

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

GoToTree
přepne na strom s daným číslem

Parametry

$tree číslo stromu, na který má být přepnuto

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

DeleteTree
smaže strom s daným číslem

Parametry

$tree
číslo stromu, který má být smazán; pokud je undef smaže se aktuální 

strom

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

SetAttribute
nastaví hodnotu daného atributu uzlu
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Parametry

$attr jméno atributu, který má být nastaven

$node číslo uzlu nebo undef (pak se použije aktuální uzel)

$value nová hodnota atributu (0, 1, nebo undef)

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

EditAttribute
otevře dialog pro editaci daného atributu uzlu

Parametry

$attr jméno atributu, který má být editován

$node číslo uzlu nebo undef (pak se použije aktuální uzel)

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku
chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

SetTagPosition
nastaví hodnotu dané pozice v tagu

Parametry

$node číslo uzlu nebo undef (pak se použije aktuální uzel)

$pos číslo pozice, která má být upravena (0-14)

$value nová hodnota atributu dané pozice

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

UndoVoiceCommand
vrátí zpět daný počet hlasových povelů (maximálně Const::$MAX_UNDO)

Parametry

$n počet příkazů, které mají být vráceny
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Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

LeftNode
přepne na uzel vlevo od aktuálního

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

RightNode
přepne na uzel vlevo od aktuálního

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

UpNode
přepne na uzel vlevo od aktuálního

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli
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DownNode
přepne na uzel vlevo od aktuálního

Parametry

žádné

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

SwitchContext
přepne kontext

Parametry

$context kontext, na který má být přepnuto

Vrací

undef pokud vše proběhlo v pořádku

chybovou hlášku v případě, že nastala chyba; tato hláška bude zobrazena uživateli

voice_control.mak – funkce

Start

Spustí rozpoznávání.  Tato funkce je zavolána při volbě “Start Recognition” v menu 

TrEdu.

Parametry

žádné
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Vrací

nic

Stop

Zastaví rozpoznávání.  Tato funkce je zavolána při volbě “Stop Recognition” v menu 

TrEdu.

Parametry

žádné

Vrací

nic

root_style_hook
Dokumentace převzata z tred-docs.  This hook is executed once every time the tree is being 

drawn before the content of a currently selected stylesheet is applied and before 

node_style_hook is called.  The first argument is the root-node of the tree and styles are as 

in node_style_hook above.

Této automaticky spouštěné funkce je využito k případné změně gramatiky při načtení 

nového stromu.

Parametry

root-node styles

Vrací

nic

printDebug

Na chybový výstup vytiskne debugovací hlášku.  Pouze pokud je hodnota konstanty 

MorfoConst::$DEBUG true.

Parametry

text debugovací hláška, která má být vytištěna

Vrací

nic
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isRecognitionStarted

Ověří, zda je spuštěné rozpoznávání.  Tato funkce je využita ve stylesheetech TrEdu.  V 

závislosti na vrácené hodnotě se buď zobrazí, nebo nezobrazí oranžová čísla jednotlivých 

uzlů.

Parametry

žádné

Vrací

0 pokud rozpoznávání neběží

1 pokud je rozpoznávání spuštěno

addStatusWindowText

přidá text na konec textového pole stavového okna

Parametry

$text text, který má být do okna přidán

Vrací

nic

ambivalentParameter

zavolá se v případě, že není jednoznačně určen parametr (například jsou ve větě dvě stejná 

slova).

Parametry

$params všechny možné číselné hodnoty parametru

$word slovo, které je nejednoznačně určeno

Vrací

undef pokud parametr nebyl upřesněn

číslo vybraného parametr pokud byl upřesněn

resolveRemoteCommand

přečte příkaz ze serveru, provede substituci parametrů a sestaví příkaz, který má být 

spuštěn
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Parametry

$text příkaz tak, jak byl přečten ze serveru

Vrací

příkaz, který má být spuštěn (většinou makro s parametry)

runCommand

spustí daný příkaz z <TredWrap.pm>

Parametry

$grp $TredMacro::grp

$command příkaz i s parametry (bez názvu modulu, tj. počátečního TredWrap::).

Vrací

nic

onRemoteCommand

přečte data (příkazy) ze serveru a provede příslušné akce

Parametry

$grp $TredMacro::grp

Vrací

nic

periodicSocketCanReadCheck

periodicky ověřuje, zda nejde číst ze soketu.  Pokud ano zavolá čtení ze socketu.  Toto 

řešení jsem musel zvolit, protože ve Windows nefungují fileevents na sockety.

Parametry

$grp $TredMacro::grp

Vrací

nic

connectToRemoteControl

zeptá se uživatele na adresu a port a připojí se k serveru

Parametry

žádné
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Vrací

nic

disconnectFromRemoteControl

odpojí se od serveru a zobrazí o tom zprávu

Parametry

$message
zpráva, která se má zobrazit (pokud není parametr zadán, není zobrazena 

žádná zpráva )

Vrací

nic

askRemoteControlInfo

dialog, který se uživatele zeptá na adresu a port serveru

Parametry

$peer_addr přednastavená hodnota adresy serveru

$peer_port přednastavená hodnota portu serveru

Vrací

dvouprvkové pole (adresa, port)

tartRecognition

spustí rozpoznávání.  Před prvním spuštěním této funkce je potřeba nastavit gramatiku 

pomocí funkce changeGrammar.

Parametry

žádné

Vrací

nic

stopRecognition

ukončí rozpoznávání s aktuálně nastavenou gramatikou

Parametry

žádné
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Vrací

nic

changeGrammar

změní gramatiku podle aktuálního kontextu TrEdu.  Pokud je nová gramatika stejná jako 

aktuální, nedělá nic.  Před změnou gramatiky vypne rozpoznávání.  Pokud bylo před 

změnou spuštěné rozpoznávání, opět ho spustí.  Pokud neexistuje gramatika pro aktuální 

kontext, zobrazí o tom upozornění a vypne rozpoznávání.

Parametry

žádné

Vrací

nic
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