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Abstract
This work focuses on music score for vision-impaired musicians. It outlines basic
knowledge of the discipline of recording and printing of music score in Braille.
According to the information from vision-impaired musicians and workers of the
printing office for the vision-impaired, this work suggests and implements an
application for the simplification and automatization of notation printing for visionimpaired musicians.
As a research method for this work user research has been used. Thanks to it
principal information on notation and printing of notes has been found out. Basic
requirements for the created application have been defined. The second research
method of this work is a literature survey for sighted musicians.
The application was created and tested according to the needs and requirements of
the Library and Printing Office for vision-impaired of K. E. Macan which accounts for
the major portion of music score printing in the Czech Republic. Other possibilities of
application development are suggested at the end of the work.

Abstrakt
Tato pr{ce se zabýv{ problematikou notového z{pisu pro nevidomé hudebníky.
Rozebír{ z{kladní poznatky z oboru z{znamu a tisku hudebních z{pisů v Braillově
písmu. Na z{kladě informací přímo od zrakově postižených hudebníků a pracovníků
tisk{rny pro nevidomé tato pr{ce navrhuje a implementuje aplikaci pro zjednodušení a
automatizaci tisku not pro nevidomé hudebníky.
Jako výzkumn{ metoda pro tuto pr{ci byl použit uživatelský průzkum. Díky němu
byly zjištěny z{sadní informace o z{pisu a tisku not a byly definov{ny z{kladní
požadavky na vytv{řenou aplikaci. Další výzkumnou metodou této pr{ce je rešerše
hudebního z{pisu pro vidoucí hudebníky.
Aplikace byla vytvořena a otestov{na v souladu s potřebami a požadavky
Knihovny a tisk{rny pro nevidomé K. E. Macana, kter{ tvoří největší podíl tisku
notového z{pisu v Braillově písmu v České republice. V z{věru pr{ce jsou rozebr{ny
další možnosti rozvoje aplikace.
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SEZNAM PŘÍLOH

Konvertor notového z{pisu pro nevidomé

Kapitola 1
Úvod
Ve světě hudby je notový z{pis z{sadním prostředkem pro z{znam a možnost
interpretace skladby. V současné době existuje nepřeberné množství různých způsobů
z{pisu či z{znamu hudby, valn{ většina z nich se však zaměřuje přev{žně na vidoucí
hudebníky. Ať již jde o programy určené pro klasický z{pis not nebo o tvorbu
syntetické hudby, téměř ž{dný software není určen prim{rně pro potřeby nevidomých
hudebníků.
Interakci s nevidomým uživatelem lze prov{dět v z{sadě dvěma z{kladními
způsoby. Místo zrakových vjemů je nutné využívat sluchu nebo hmatu uživatele. Pro
samotný fyzický z{znam notového z{pisu je zvukový vjem nepoužitelný, proto se pro
notový z{pis nevidomých využív{ hmatové Braillovo písmo. Jedn{ se o z{znam
takový, jak jej zn{me z klasického z{pisu notové osnovy, pouze vytištěno v bodovém
písmu se zvl{štní gramatikou. Zvukový výstup je pro nevidomého hudebníka v z{sadě
nevyhovující, jelikož vyžaduje dokonalý hudební sluch, díky kterému by bylo možné
skladbu odposlouchat a naučit se.
Některé z existujících softwarových n{strojů umožňují vytvoření dokumentů v
Braillově písmu, které ovšem nevyhovují potřeb{m bodových tisk{ren. Jedn{ se zde
především o tvar dat, kter{ mají být posl{na na Braillovu tisk{rnu. Další obtíže se
z{znamem notopisu pro nevidomé nast{v{ při přepisu již existujících not v
černotiskové podobě do bodového písma. Na trhu zatím neexistuje n{stroj, který by
umožňoval převod not do požadovaného tvaru pro již zmíněné tisk{rny.
Tato pr{ce se zaměřuje na vytvoření programu, který umožní převést existující
noty do Braillova písma tak, aby je mohli využívat nevidomí hudebníci. Hlavní využití
by pak tento program mohl nalézt především ve veřejných tisk{rn{ch Braillských
dokumentů. Aplikace je připravena na českou gramatiku z{pisu a české konvence dat
posílaných na tisk{rnu, ale drobnými změnami ji lze přizpůsobit většině znakových
sad na světě.
Aplikace je navržena tak, aby ji mohli používat nevidomí uživatelé, hlavní využití
však bude patrně přev{žně vidoucími pracovníky tisk{ren, protože soukromé Braillské
tisk{rny zatím nejsou příliš rozšířené.

1.1.

Struktura práce

Struktura pr{ce vych{zí z chronologického vývoje aplikace. Je rozdělena do
několika logických bloků, které zahrnují jednotlivé f{ze vývoje. První kapitolou je
uživatelský výzkum, který přin{ší z{sadní informace pro tuto pr{ci. Nastíní celou
problematiku Braillova z{pisu not a jeho tisku. Další č{stí pr{ce je rešerše existujících
z{znamů hudby a různých hudebních form{tů, n{sleduje analýza klasického notového
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z{pisu a analýza z{pisu Braillova písma, a pak n{vrh samotného systému. Tato
kapitola se zaměřuje na z{kladní stavbu programu, některé algoritmy a navrhuje
možn{ implementační řešení. Konkrétní použit{ implementační řešení aplikace jsou
pak rozebr{na v n{sledující kapitole - Implementace. Kromě ní se však tato pr{ce
zaměřuje také na testov{ní vytvořené aplikace. A to nejen testov{ní z hlediska aplikace
samotné, ale jde také o testy funkčnosti a praktického využití vytvořených not. Průběh
a výsledky testů jsou zaznamen{ny v poslední kapitole - Testov{ní.
V r{mci příloh je umístěna i praktick{ uk{zka převodu not z černotiskové podoby
do Braillova písma. Uk{zka je předvedena na skladbě Vítězslava Nov{ka, Můj M{j.
Tisk dokumentu v Braillově písmu proběhl v Knihovně a tisk{rně pro nevidomé K.E.
Macana.
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Kapitola 2
Podklady práce
2.1.

Notový zápis hudby

Notovým z{pisem hudby se rozumí způsob zaznamen{ní hudby v unifikované
podobě, které rozumí většina hudebníků po celém světě. V kontextu této pr{ce je
notovým z{pisem míněna klasick{ partitura z{padní hudební notace, tvořen{
systémem pěti linek a čtyř mezer. N{zorný obr{zek č{sti partitury s popisem se
nach{zí v č{sti Obrazové přílohy, obr. 1.
Pro editory not a programy pracující s notovým z{pisem musí ovl{dat všechny
značky, které se mohou v notopisu vyskytnout. Stejně je tomu i s konvertory not. Z
tohoto důvodu se v této a navazující pr{ci budu více zabývat samotným z{pisem
hudby. Vynech{m ty č{sti, které nebudou podstatné pro pozdější vytv{ření konvertoru
not.

2.1.1. Klíč
Notový klíč je první symbol na notové osnově. Určuje rozložení notové osnovy a
z{roveň řík{, pro který n{stroj je tato notov{ osnova naps{na. Nejčastěji se setk{me s
klíčem houslovým (housle a jiné n{stroje, které mají shodné nebo podobné ladění),
basovým (kontrabas, basový part klavíru apod.) nebo violovým. V z{sadě klíč
transponuje1 celou partituru do požadované tóniny pro daný n{stroj.

2.1.2. Noty
Noty jsou určeny svou výškou a délkou. Dle délky se dělí na noty celé, půlové,
čtvrťové, osminové, šestn{ctinové, atd. Délka noty je vyj{dřena jako podíl délky vůči
notě celé, kter{ m{ 4 doby.
2.1.2.1.

Výška tónu

Výška je zn{zorněna polohou na notové osnově, půltóny jsou vyj{dřeny křížky
(zvýšení o půltón) a béčky (snížení o půltón). Z{kladní n{zvy tónů jsou C, D, E, F, G,
A, H (ve světové hudbě a literatuře B). D{le je určena okt{va daných tónů. Tzv.
okt{vový klíč n{m stanoví, v jaké okt{vě se tón nach{zí. Okt{vy zn{me od nejnižší Subkontra, Kontra, Velk{, Mal{, 1-č{rkovan{, 2-č{rkovan{, ..., 5-č{rkovan{. Např. tón
C n{ležící 1-č{rkované okt{vě se pak značí c1, 2-č{rkované c2 atd.

1
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Tyto tóny jsou podle temperovaného ladění2 určeny svou frekvencí. Z{kladem je
pro hudebníky tón a1 (také komorní a), jehož frekvence je 440 Hz (někdy laděno na 442
12
Hz). Vyšší tóny jsou odvozeny jako 2 n{sobky dané frekvence, paralelně nižší jsou
podíly frekvence. Z toho vyplýv{, že okt{va (8 tónů, neboli 12 půltónů) tvoří přesně
dvojn{sobnou frekvenci. Tedy podíl tónu a2 a a1 je 2.
2.1.2.2.

Další symboly pro noty

Další ovlivňov{ní délky znějícího tónu a vyznění tónu zajišťuje legato a ligatura.
Ty se vyjadřují obloučkem mezi spojenými notami, přičemž legato v{že noty různé
výšky, ligatura noty shodné výšky. Zkracov{ní not zajistíme tzv. staccatem, neboli
tečkou pod/nad notou.
Akordy, neboli souzvuky 2 a více tónů se zapisují jako několik nad sebou ležících
not v r{mci 1 notové osnovy.

2.1.3. Tempo
Tempo skladby je vyj{dřeno více způsoby. Rychlost skladby se vyj{dří jako trv{ní
jedné doby, také zn{mé pod n{zvem metronom. Viz obr. 2. Druhým způsobem je z{pis
na zač{tku partitury, jako vyj{dření, kolik kterých dob se vyskytuje v jednom taktu.
Např. 4/4 takt znamen{, že jsou v taktu 4 čtvrťové doby. Kromě číselných údajů se
někdy také používají symboly. Nejčastěji pro 4/4 takt nebo 2/2 (tzv. Alla breve) takt.
Tempo v r{mci skladby lze ještě ovlivňovat dalšími výrazy, většinou italskými
slovy, které vyjadřují zrychlení (accelerando), zpomalení (ritardando) apod. Pro
zkr{cení z{pisu změn tempa se vžily zkratky jako acc. nebo rit. Občas se můžeme také
setkat s výrazy jiného jazyka, jako langsam, rychle, zrychlit apod., ale není to příliš
obvyklé a neodpovíd{ to konvencím hudebního z{pisu.

2.1.4. Předznamenání
Předznamen{ní skladby vyjadřuje, v jaké tónině je skladba naps{na, tím p{dem
které noty budou zvýšeny/sníženy. Předznamen{ní se píše na zač{tku skladby, hned
za symbol notového klíče. Předznamen{ní skladby se zn{zorňuje daným počtem
křížků (nebo béček), který odpovíd{ tónině skladby. Z{kladní tóninou je tónina CDur/a-moll. Ta nem{ ž{dné předznamen{ní a tedy ž{dný tón neposouv{. Další tóniny
se pak odvozují pomocí kvintového, resp. kvartového kruhu. Viz obr. 3.

2.1.5. Takty
Takty silně souvisí s tempem. Do taktu se vejde vždy stejný počet dob, jak je
definov{no v tempu na zač{tku partitury. Takty jsou odděleny svislou taktovou čarou
přes notovou osnovu. Tato č{ra může mít různý význam a různou podobu. Obyčejn{
taktov{ č{ra je jednoduch{, svisl{ a spojit{. D{le pak zn{me dvojitou taktovou č{ru,
přerušovanou taktovou č{ru a například také taktovou č{ru se symbolem opakov{ní
(repetice). V takovém případě se můžeme setkat také se symbolem rozdílných
zakončení tohoto opakov{ní. Jde o tzv. prima-voltu a sekunda-voltu.
Temperované ladění - způsob hudebního ladění, kdy jsou čisté intervaly z{měrně rozladěny, aby se daly
lépe naladit intervaly jiné. Evropské ladění odpovíd{ rovnoměrnému temperovanému ladění, které
vych{zí z n{sobků frekvence a je často nespr{vně označov{no pr{vě za temperované ladění.
2
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2.1.6. Dynamika
Dynamika, neboli síla tónu, je ovlivněna značkami, slovy i písmennými zkratkami.
Například piano lze zkr{tit na p, fortissimo na ff apod. Slova piano (slabě), forte (silně)
apod. vych{zí opět z italštiny. Značky a symboly pak znamenají především změnu
dynamiky. Symbol
znamen{ zesílení (crescendo), symbol
zeslabení (diminuendo) atd.

2.1.7. Melodické ozdoby
Melodické ozdoby jsou značky, které upravují barvu a vyznění tónu, tzv. zdobí
melodii. Ať jde o důraz, příraz, skupinku, tenuto, staccato nebo jiné melodické ozdoby,
v z{pisu existuje vždy speci{lní symbol pro každou ozdobu. Na obr. 4 jsou uvedeny
některé melodické ozdoby.

2.1.8. Další značky
Dalšími značkami v notového z{pisu jsou myšleny veškeré ostatní symboly, slova,
značky a zkratky, které nebyly zahrnuty v předchozích skupin{ch. Zde uvedu
například text a akordy skladeb, n{dechy a smyky, sešl{pnutí ped{lu klavíru, tah/tlak
akordeonu apod. Některé z těchto značek jsou zobrazeny na obr. 4

2.1.9. Víceřádková partitura
Víceř{dkov{ partitura je použív{na pro vícehlasé a orchestr{lní skladby. Je
zaps{na tak, že více ř{dků not vyjadřují pouze jeden ř{dek skladby, a to i pro několik
n{strojů z{roveň. Takový z{pis slouží v praxi zejména pro dirigenty, klavíristy a
všechny n{stroje, které jsou schopny hr{t z{roveň více různých melodií. Jako příklad
víceř{dkové partitury slouží příloha Můj M{j - černotisk, kde je uvedena uk{zka
skladby pro klavír.
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2.2.

Počítačové hudební formáty

Pro uložení hudby a zvuků se běžně využív{ velké množství form{tů. Pouze
některé z nich však umožňují zpětné vytvoření notového z{pisu, které by se dalo
zobrazit a tisknout v běžném notopisu. K nejpoužívanějším z těchto form{tů patří
MIDI, WAV, MusicXML a další. Zaměřím se na tyto tři uvedené form{ty hudebních
souborů.

2.2.1. MIDI
MIDI je standardizovaný protokol definovaný v roce 1982. Zkratka MIDI (Musical
Instrument Digital Interface) naznačuje, že se jedn{ o standard, který dovoluje přenos
dat přímo z hudebních n{strojů přizpůsobených standardu MIDI. Takto mohou
komunikovat n{stroje s počítačem nebo mezi sebou. Pro z{pis jednoho tónu se využív{
7-bitové číslo, které vyjadřuje sílu, délku, barvu tónu, vibrato apod. D{le lze určit
n{stroj, který tón hraje.
Pro notový z{pis ovšem není form{t MIDI ide{lní, protože neuchov{v{ informaci o
tónině a dalších hudebních informacích, které se bezprostředně netýkají znějících tónů
(např. značky o dynamice, taktové č{ry nebo označení tempa). Přesto je tento form{t
využív{n především z důvodu rozšířenosti tohoto standardu a poměrně malý objem
uložených dat.

2.2.2. WAV
Form{t WAV je tvořen line{rní pulzně-kódovou modulací. Lze jej sice používat v
komprimované podobě, ale častěji se využív{ jako nekomprimovaný form{t, který je
snadno převoditelný na CD form{t.
WAV nepředstavuje přímo form{t, který by sloužil k z{znamu notového z{pisu,
ale lze jej pomocí konvertoru snadno transformovat na jiný form{t, např. MIDI, proto
ho zde uv{dím jako form{t souboru pro z{znam a uložení hudby.

2.2.3. Nativní formáty editorů hudby
Mezi notační form{ty v počítači se řadí také nativní form{ty hudebních editorů.
Například editor Capella m{ nativní form{t .cap, který je určen pro zobrazení, tvorbu,
editaci a n{sledující tisk nebo uložení not. Obdobné form{ty souborů mají i další
editory, jako jsou Sibelius, MuseScore, Composer a další.
Tyto form{ty se vyznačují tím, že je lze z editačních programů přímo exportovat
do form{tů jiných (přev{žně MIDI), případně do nich jiné form{ty importovat. Tyto
konverze jsou většinou implementov{ny přímo v editorech.

2.2.4. MusicXML
MusicXML je XML form{t, který umožňuje z{znam hudby v podobě, kter{ přesně
odpovíd{ notovému z{pisu. XML notace je široce používan{ a podporovan{ různými
platformami, proto představuje MusicXML form{t, který by mohl být budoucností ve
vývoji z{znamu z{padního notového z{pisu.
MusicXML je form{t vytvořený skupinou Recordare. Vznikl z důvodu velkého
množství rozdílných form{tů souborů, které spravují stejnou problematiku ukl{d{ní
notového z{pisu. Na rozdíl od dalšího unifikovaného form{tu MIDI přid{v{ informaci
6
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o tónině a dalších značk{ch. XML form{t je navíc podporov{n internetovými
prohlížeči, takže jeho rozšiřov{ní je poměrně jednoduché.
V dnešní době je form{t MusicXML podporov{n již nejméně stovkou hudebních
aplikací a st{le se rozšiřuje. Je produktem pod licencí Royalty-free license a díky tomu
je tvorba takovýchto souborů bezplatn{.
2.2.4.1.

Struktura MusicXML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC
"-//Recordare//DTD MusicXML 2.0 Partwise//EN"
"http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd">
<score-partwise version="2.0">
<part-list>
<score-part id="P1">
<part-name>Music</part-name>
</score-part>
</part-list>
<part id="P1">
<measure number="1">
<attributes>
<divisions>1</divisions>
<key>
<fifths>0</fifths>
</key>
<time>
<beats>4</beats>
<beat-type>4</beat-type>
</time>
<clef>
<sign>G</sign>
<line>2</line>
</clef>
</attributes>
<note>
<pitch>
<step>C</step>
<octave>4</octave>
</pitch>
<duration>4</duration>
<type>whole</type>
</note>
</measure>
</part>
</score-partwise>

Na tomto jednoduchém příkladu je zn{zorněna struktura dokumentu MusicXML.
Nejprve je uvedena deklarace XML form{tu s pravidly DTD. N{sleduje n{zev
partitury, a potom samotn{ partitura. V té určíme klíč a tempo. Pak n{sleduje
předznamen{ní a samotné noty, u kterých je určena délka a výška. V tomto příkladě
m{me celou notu C v C-dur. V klasickém notovém z{pisu by vypadala takto:

obr. 5 - notový z{pis celé noty C1
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Je vidět, že XML form{t je mnohem delší a n{ročnější na čtení uživatelem, ale je
daleko sn{ze zpracovatelný počítačem. Obsahuje všechny informace, které se dají
vyj{dřit v notopisu a z{roveň umožňuje rozšiřitelnost o další informace. Například
pokud vznikne nov{ značka, stačí pouze upravit pravidlo v DTD, které danou značku
povolí a definuje mu přesné atributy a polohu v XML dokumentu. Pak už lze jen
vepsat novou značku do dokumentu a nový symbol je vytvořen.
2.2.4.2.

DTD

DTD pravidla určují přesnou strukturu MusicXML. Z{kladní struktura DTD
dokumentu vypad{ n{sledovně:
<![ %partwise; [
<!ELEMENT score-partwise (%score-header;, part+)>
<!ELEMENT part (measure+)>
<!ELEMENT measure (%music-data;)>
]]>
<![ %timewise; [
<!ELEMENT score-timewise (%score-header;, measure+)>
<!ELEMENT measure (part+)>
<!ELEMENT part (%music-data;)>
]]>

Tato uk{zka definuje kořenové elementy a jaké potomky mohou mít. MusicXML je
definov{n dvěma různými způsoby. Buď je kořenovým elementem <score-partwise> a
platí pravidla DTD %partwise nebo je kořenovým elementem <score-timewise> a pak
platí DTD pravidla pro %timewise. Tato 2 pravidla umožňují vybrat si možnost, zda je
pro z{pis not důležitější part nebo informace o tempu. Další pravidla zn{zorňují
element partwise a timewise, jeho potomky, jejich počet a pořadí v XML dokumentu.
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2.3.

Notový zápis pro zrakově postižené

Notový z{pis pro zrakově postižené je nutno vytvořit tak, aby byli schopni z{pis
využít i lidé bez zrakového vjemu. Jedinými možnostmi tedy zbývají sluch a hmat.
Sluchový vjem je vhodný zejména pro lidi s hudebním sluchem, jimž stačí přehr{t
danou skladbu. Takovýchto lidí je ovšem poměrně m{lo, proto se budu zabývat
notopisem, který je založen na hmatovém vjemu. Tímto z{pisem se zabýv{ Braillovo
písmo pro zrakově postižené.

2.3.1. Braillovo písmo
Braillovo písmo je bodové písmo, které lze číst hmatem. Jeden znak se skl{d{ ze 6
bodů, rozložených v obdélníku 2x3 body (viz obr. 6), čili písmo n{m nabízí 26 různých
znaků. Ovšem 64 znaků n{m nemůže stačit na zaps{ní veškerých matematických,
chemických, hudebních a jiných symbolů, proto samotné Braillovo písmo zav{dí velké
množství prefixů, které určují charakter n{sledujících znaků. Takovýmto způsobem
existuje například prefix pro písmena, čísla, chemické značky apod. Tabulka tab. 1
zn{zorňuje písmena a čísla vyj{dřen{ pomocí braillských znaků.
Braillovo písmo vytvořil Louis Braille v roce 1821 úpravou francouzského
vojenského písma pro čtení potmě. Poté, co byl znak rozšířen o další dvojici bodů, bylo
možné vyj{dřit 256 znaků ASCII. Tato sada byla zahrnuta také ve standardu
UNICODE, Braille Patterns 2800-28FF (viz *6+). V praxi se ovšem nejčastěji využív{
šestibodový znak v podobě, v jaké je uk{zka v tabulce tab. 1.
Problémem při tvorbě dokumentu v Braillově písmu je fakt, že Braillovo písmo je v
z{sadě line{rní. Nelze tedy jakkoli strukturalizovat dokument, který je v tištěné
podobě zn{zorněn jako více znaků pohromadě. V případě notopisu je pr{vě tento
problém tvorby braillského z{pisu notové osnovy.
Pro psaní Braillova písma na kl{vesnici se využívají různé aplikace, které ovšem
mají stejný způsob z{pisu. Pro jednotlivé body znaku (viz obr. 6) jsou vyhrazeny
kl{vesy na kl{vesnici. Pro znak 1 - F, 2 - D, 3 - S, 4 - J, 5 - K, 6 - L. Tímto způsobem lze
ps{t samotné znaky bez jakékoli konverze písma nebo jiných znaků do Brailla. Tento
způsob z{pisu ovšem vyžaduje dobrou znalost Braillova písma a všech z{konitostí,
které se psaní týkají.

2.3.2. Tisk Braillova písma
Tisk Braillova písma se prov{dí plastickým vytlačov{ním jednotlivých znaků do
papíru, fólie nebo jiného média. K tisku se využívají speci{lní braillské tisk{rny. Ať už
jde o dom{cí tisk{rny nebo o profesion{lní tisk, vytlačov{ní bodů m{ jednotn{
pravidla pro každý n{rod. Například české Braillovo písmo splňuje n{sledující
požadavky na typografii. Jeden znak m{ rozměry 7,5x5 mm. Na str{nku A4 se vejde do
ř{dku 36 znaků a 26-27 ř{dků na str{nku. Počet ř{dků se odvíjí od toho, zda se jedn{ o
str{nku sudou (27 ř{dků) nebo lichou, str{nkovanou (26 ř{dků + číslo str{nky).
V typografii Braillova písma je z{sadním problémem pr{vě unifikace písma. Nelze
upravovat velikost ani rozestup znaků a ř{dků. Ať jde tedy o textový dokument, z{pis
not nebo matematický vzorec, výsledné Braillovo písmo bude vypadat vždy stejně.
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2.3.2.1.

Tiskárny uzpůsobené Braillovu tisku

Pro tisk Braillova písma se používají speci{lní tisk{rny. Pro dom{cí tisk existuje
poměrně dostupn{ tisk{rna Index, v profesion{lním tisku jde pak nejčastěji o zařízení
Puma, E-PROM, Braille-440 a další.
Všechny tisk{rny se však shodují na form{tu dat, který mohou přijímat. Jde o holý
text v ASCII znacích, které odpovídají znakové sadě Kamenických. Tisk{rna si pak
takovýto soubor zpracuje a přetransformuje přímo do Braillova písma. Tabulka znaků
v kódu Kamenických je v příloze, tab. 2.

2.3.3. Notový zápis v Braillově písmu
Pro samotný přepis not do Brailla je největším problémem linearita výstupu a to,
že Braillskému notopisu rozumí v podstatě jen ti, kteří jej aktivně využívají, tzn.
zrakově postižení hudebníci. V dnešní době probíh{ přepis not do Braillova z{pisu
n{sledujícím způsobem. Ať jde o přepis na zak{zku nebo archivaci not, vždy je
potřebný člověk, který dok{že číst noty a z{roveň je zapisovat ve tvaru pro Braillovu
tisk{rnu. Někdy bývají pro tento účel vyhrazeni 2 lidé, z nichž jeden čte a druhý
zapisuje.
Již vytištěné dokumenty v Braillově písmu lze zpětně skenovat znaky na skenerech
za použití OBR3, které sním{ stíny jednotlivých bodů. N{chylnost povrchu dokumentu
na změny a porušení je ovšem příliš vysok{, proto při skenov{ní doch{zí k mnoha
chyb{m v z{pisu, které je nutné manu{lně odstranit. Zkoušením bylo odhaleno, že při
chybovosti více než 10% je výhodnější a rychlejší použít ruční přepis not.
Další možností přepisu not je automatizovan{ konverze form{tů již existujících
souborů s notovým z{pisem. Tato konverze pak může být použita jak pro nově vzniklé
hudební z{pisy, tak i pro starší, již napsané, ať již jsou uloženy v digit{lní podobě nebo
jsou vytištěny na klasické tisk{rně. O digitalizaci not z tištěného zdroje se star{ zvl{štní
software, např. Capella-scan apod. Sporných výsledků dos{hneme skenov{ním ručně
psaných not, ale to je předmětem dalšího vývoje rozpozn{vacích aplikací a přístrojů,
pro tuto pr{ci tedy není tato skutečnost podstatn{.
2.3.3.1.

Vlastnosti notopisu

Samotný z{pis not v Braillově písmu je poměrně složit{ disciplína. Pro celkové
pochopení Braillova notopisu je nutné nastudovat hudební teorii jako takovou, a
n{sledně také Braillovo písmo a jeho význam. Nejlepší cestou je zvolit např. učebnici
not pro nevidomé, viz *1+, kter{ podrobně vysvětlí veškeré n{ležitosti z{pisu Braillova
písma. Důležité je také to, že každý n{rod m{ vlastní, pro své potřeby upravenou sadu
znaků, takže se význam stejného z{pisu může pro různé n{rody lišit. Je to mimo jiné
d{no také tím, že například česk{ znakov{ sada m{ na rozdíl od germ{nského písma
diakritiku. V notovém z{pisu se pak tyto znaky mohou objevit s odlišným významem.
Rozdíly však nejsou pouze ve významu samotných znaků, ale například i v
rozložení notového z{pisu na str{nce. Ilustrativním příkladem může být klavírní part.
Ten se zcela běžně skl{d{ z partu pro pravou ruku a z partu pro levou ruku. Pro
line{rní z{pis Braillova písma m{me však problém se stříd{ním jednotlivých hlasů.
OBR (Optical Braille Recognition) - software, který z naskenovaného dokumentu v Braillově písmu
dok{že získat dokument v digit{lní podobě. V podstatě je to Braillský ekvivalent pro OCR (Optical
Character Recognition), který je využív{n pro černotisk.
3
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Zatímco česk{ gramatika z{pisu striktně dodržuje stříd{ní po taktech, například
německý z{pis not mění ruce po fr{zích. Takže ve výsledku získ{me 2 naprosto odlišné
z{pisy pro tutéž skladbu.
Notový z{pis v Braillově písmu je tedy nutné vždy upravit pro potřeby českého
hudebníka, přizpůsobit se gramatice, na kterou je již zvyklý.
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Kapitola 3
Uživatelský výzkum
Pr{ce byla vytvořena na z{kladě poznatků z uživatelského výzkumu, který byl
proveden přímo s lidmi z okruhu zad{ní této pr{ce, tedy s nevidomými hudebníky a
pracovníky tisk{rny pro nevidomé. V této kapitole jsou shrnuty veškeré poznatky o
tvorbě a tisku not v Braillově písmu, které byly získ{ny v r{mci uživatelského
výzkumu.

3.1.

Notový zápis nevidomých

Na z{kladě informací od J. Budína jsem získal celkový obraz o notovém z{pisu
v Braillově písmu. Postavíme-li jej proti klasickému z{pisu not v notové osnově,
získ{me řadu shod, ale také velkou č{st odlišností. Veškeré podrobnosti o notovém
z{pisu nevidomých jsou rozebr{ny v kapitole 3.3 Notový z{pis pro zrakově postižené.
3.1.1.

Přepis not do Braillova písma

Informace o přepisu již existujících not, ať v černotiskové nebo Braillově podobě,
jsem získal od Bohdana Rouleho, ředitele Knihovny a tisk{rny pro nevidomé K. E.
Macana (d{le jen KTN). Zde jsem zjistil, že přepis not do Brailla se spoléh{ pouze na
ruční přepis do počítače. To obn{ší potřebu nejméně jednoho (někdy i více) školených
lidí pr{vě na přepis. Takový člověk musí zn{t jak hudební značky, tak i jejich
odpovídající znaky v Braillově písmu. Tento přepis je naprosto neautomatizovaný a
pomalý.
3.1.2.

Automatický převod do Braillova písma

Automatickým převodem not do Braillova dokumentu se již zabýv{ například
software Freedots4, který dok{že převést MusicXML form{t na znaky Braillovy
abecedy, ovšem jeho výstup je nevyhovující pro tisk. Svou gramatikou i znakovou
sadou se do značné míry liší od českých standardů (viz 2.1.4 Konvertor notopisu).
3.1.3.

Nástroje nevidomých pro práci s hudbou

Existuje několik n{strojů, které nevidomí běžně využívají pro svou pr{ci na
počítači. Jak již bylo zmíněno, jsou ochuzeni o vizu{lní vjemy, proto ke své pr{ci
potřebují tzv. screen-reader5. Díky informacím od M. Habrnala jsem zjistil, že pro pr{ci
s hudebním z{pisem se v české komunitě zrakově postižených nejčastěji využív{
FreeDots - software pro konverzi MusicXML do Braillských znaků (více viz *13+)
screen-reader - program, který je určen ke čtení obsahu obrazovky pro zrakově postižené. Výstup je
typicky zvukový, program čte strojovým hlasem text, který je na obrazovce aktivní. Příkladem takového
programu může být např. Jaws, Orca nebo NVDA (NonVisual Desktop Access)
4
5
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kombinace programu Capella6 a screen-readeru Jaws. Tato kombinace programů je pro
potřeby nevidomých dostačující, m{ ovšem silné nedostatky v oblasti tisku Braillova
písma pro českou komunitu hudebníků.
3.1.4.

Konvertor notopisu

Na z{kladě získaných informací byly vytvořeny n{sledující z{kladní požadavky na
systém. N{vrh a implementace konvertoru form{tu MusicXML7 do form{tu vhodného
pro tisk na Braillových tisk{rn{ch. Při tvorbě tohoto n{stroje se bude postupovat v
souladu s požadavky KTN, kter{ m{ s tiskem not na Braillských tisk{rn{ch zkušenosti
a v Čech{ch je největším dodavatelem dokumentů v Braillu a z{roveň je jakýmsi
českým standardem tvorby dokumentů.
Vstupním form{tem konvertoru tedy bude soubor v XML tvaru, s gramatikou
form{tu MusicXML. Výstupem pak bude textový soubor ASCII znaků (KTN běžně
použív{ příponu .p2 podle tisk{rny značky Puma nebo .brl jako příponu Braillova
písma). Form{t výstupního souboru bude uzpůsoben tisku, tedy bude obsahovat 36
znaků na ř{dku a 26 - 27 ř{dků na str{nku8.
ASCII kódov{ní bylo zavedeno ještě v dob{ch, kdy byl na počítačích běžně
nainstalov{n operační systém MS-DOS. V tomto prostředí byl běžný textový editor
T602, jehož jedním form{tem pro ukl{d{ní bylo ASCII 2, které odpovíd{ našemu
požadovanému výstupu. Je paradoxem, že moderně vybaven{ knihovna KTN pro
z{pis v Braillově písmu st{le využív{ programy v systému MS-DOS, ale je to logický
důsledek toho, že všechny přístroje jsou již uzpůsobeny na tuto technologii a jak{koliv
změna by znamenala velké investice do nových zařízení.
3.1.5.




User research - požadavky na systém

Konvertor z MusicXML souboru do ASCII kódu
Výstupní soubor musí být v kódu Kamenických
Form{t výstupního souboru musí odpovídat českým konvencím Braillova
dokumentu

Capella - německý software pro tvorbu a tisk notového textu
MusicXML - form{t souboru, který umožňuje zaznamen{v{ní hudby v podobě, kter{ odpovíd{
tištěnému notopisu. Viz odstavec 3.4 MusicXML
8 Pro tisk Braillova písma se běžně využív{ 36 znaků na ř{dek a 27 ř{dků na str{nku. Každ{ lich{ str{nka
je však číslovan{, proto je poslední ř{dka vyhrazena pro číslo str{nky. Viz 4.2. Tisk Braillova písma.
6
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Kapitola 4
Návrh systému
V n{sledující kapitole bude rozebr{na analýza programu, který bude sloužit jako
konvertor notového z{pisu. Nejprve si však zopakujme požadavky na systém, které
byly získ{ny při uživatelském průzkumu. (viz Kapitola 3 - Uživatelský výzkum)

4.1.

Požadavky na systém

N{sledující požadavky na systém byly upraveny pro potřeby KTN:
 Konvertor z MusicXML souboru do ASCII kódu
 Výstupní soubor musí být v kódu Kamenických
 Form{t výstupního souboru musí odpovídat českým konvencím Braillova
dokumentu
 Konvertor musí být použitelný i z příkazového ř{dku

4.1.1. Návrh aplikace
Pro n{vrh aplikace jsou tedy připraveny podmínky a požadavky na konkrétní
program. Jedn{ se v podstatě o XML parser9, který dok{že zpracovat vstupní soubor a
vytěží z něj všechny informace potřebné pro vytvoření textové reprezentace.

4.1.2. XML parser
Z{kladem aplikace bude XML parser, který zpracuje vstupní MusicXML
dokument. Na parser bude nav{z{n listener, který při průchodu souborem pro každý
XML tag vytvoří vlastní ud{lost. Ud{lost pak vytvoří daný prvek notového z{pisu.
Linearita Braillova dokumentu nabízí vytvoření XML parseru jako jednoduchý
line{rní průchod souborem. Jedn{ se o tzv. sekvenční parser. Příkladem takovéhoto
parseru je například rozhraní SAX (Simple API for XML).
Opakem line{rního průchodu je způsob, kdy si celý dokument načteme do paměti
a n{sledně k jednotlivým atributům přistupujeme pomocí jmen. V podstatě v paměti
počítače vytvoříme stromovou strukturu elementů a atributů. Tato metoda je
komplexnější a m{ širší spektrum využití, ale je časově i paměťově n{ročnější.
Příkladem tohoto rozhraní je například DOM (Document Object Model).
Pro zpracov{ní hudebního z{pisu, tedy form{tu MusicXML, je nutné zvolit
vhodný parser, který dok{že zpracovat všechna vstupní data. Pro jednohlasou skladbu
je to bezpochyby line{rní průchod. Je zcela dostačující a z{roveň je rychlý, jednoduchý
a nen{ročný. Do problémů se ovšem dostaneme v případě vícehlasu nebo složité
9

XML parser - software, který umožňuje aplikaci přes vhodné rozhraní zpracov{vat XML elementy
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partitury. Zde je nutné často měnit aktu{lní pozici v XML souboru a "sk{kat" tak po
partituře. Pro tento případ se n{m mnohem více hodí stromov{ struktura rozhraní
DOM. Pro komplexnější řešení aplikace je tedy vhodnější rozhraní DOM.

4.1.3. GUI
Grafické uživatelské rozhraní, neboli GUI (Graphical User Interface), aplikace jsem
zvolil toho z důvodu, že s touto aplikací budou pracovat i lidé vidoucí, pro které je
pr{ce s grafickým rozhraním přijatelnější a jednodušší. Při vytvoření grafického
rozhraní je nutné postarat se o co nejvíce intuitivní prostředí.
4.1.3.1.

Návrh GUI

Grafické prostředí aplikace nepotřebuje příliš mnoho prvků, přesto je nutné
vytvořit si z{kladní strukturu, kterou je potřeba při implementaci dodržet. Z{kladem
grafické č{sti aplikace bude hlavní okno, ze kterého bude možné celý program řídit.
Odtud bude možné zad{vat vstupní a výstupní soubor, spouštět konvertor souborů
apod.
Menu bude obsahovat položky pro nastavení výstupu apod. N{pověda pak
umožní uživateli zjistit z{kladní funkce programu a ovl{d{ní. Pro bližší popis viz obr.
7 - schéma GUI.
4.1.3.2.

Nastavení

Okno s nastavením bude vytvořeno jako samostatné, aby bylo nastavov{ní
vlastností výstupního dokumentu přehlednější. Nastavení bude obsahovat položky
jako počet znaků na ř{dku, počet ř{dků na str{nku, zapín{ní/vypín{ní zobrazov{ní
taktových čar apod. Více viz obr. 8 - okno Nastavení. Nastavení bude uchov{vat
poslední zvolené hodnoty. Z{roveň je možné nastavit si všechny hodnoty na výchozí.
4.1.3.3.

Klávesové zkratky

Všechny z{kladní příkazy, jako je volba vstupního/výstupního souboru, spuštění
konvertoru, změna nastavení apod. budou spojeny s kl{vesovou zkratkou, což umožní
uživateli jednodušší a rychlejší pr{ci s grafickým rozhraním.

4.1.4. Příkazový řádek
Aplikaci bude možné spouštět také z příkazového ř{dku. Program se v takovém
případě dot{že na vstupní a výstupní soubor, zjistí potřebné nastavení a vytvoří
výstupní soubor bez nutnosti otevír{ní okna aplikace. To umožní pr{ci i zrakově
postiženým, kteří budou chtít využít tento program.
Pro vešker{ nastavení výstupu budou vytvořeny přepínače, které ovlivní form{t
výstupu stejně tak, jako nastavení výstupu v grafickém rozhraní (viz Nastavení).

4.1.5. Vstup
Jak již bylo výše zmíněno, vstupním form{tem souborů pro aplikaci bude
MusicXML. Program však bude možné v budoucnu rozšířit o další vstupní form{ty. To
se může st{t n{mětem dalších prací.
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4.1.6. Výstup
Výstupní soubor bude mít form{t, který bude zvolen v nastavení před
konvertov{ním. Pokud nebyly hodnoty nastavení měněny, zůst{vají ty, které byly v
aplikaci zvoleny naposledy.
Výstupní form{t si může uživatel zvolit libovolně, půjde však vždy o soubor ASCII
znaků, které jsou uspoř{d{ny podle zvolených pravidel. Z{kladem je počet ř{dků a
sloupců na str{nce. Ten si může uživatel zvolit podle svých potřeb. Výchozí je však 36
sloupců a 27 ř{dků. D{le bude možné zvolit způsob zach{zení s některými hudebními
znaky.
4.1.6.1.

Taktová čára

Taktov{ č{ra může mít více různých podob. Ať už se jedn{ o jednoduchou,
přerušovanou, dvojitou nebo koncovou taktovou č{ru, taktovou č{ru s repeticí apod.,
vždy m{ v Braillově písmu jiné vyj{dření. Ale v českém notopisu se můžeme setkat s
tím, že se taktov{ č{ra nepíše, resp. je zastoupena mezerou (pr{zdný znak). Musíme
tedy uživateli povolit volbu, zda chce taktové č{ry zobrazovat, či ne.
4.1.6.2.

Vícehlas a akordy

Pro vícehlas psaný na jedné notové osnově a pro akordy se v Braillově písmu
používají různé z{pisy. Místo n{zvů not se běžně uvede n{zev nejvyšší noty v akordu
a další noty jsou pak odvozeny intervalem10. Další možností však je, že se ponechají
n{zvy not, ale píší se ve znacích pod sebou. Tím se poruší linearita z{pisu, protože
akordy lze číst ve sloupcích pod sebou. Opět musíme umožnit uživateli, aby si mohl
zvolit způsob zach{zení s akordy.
4.1.6.3.

Klavírní part

Pro klavírní part byl problém již definov{n v č{sti 3.3.3.1 Vlastnosti notopisu.
Problematiku stříd{ní rukou vyřeší uživatel volbou v nastavení, kde si může vybrat,
jakým způsobem chce zpracovat klavírní part.
4.1.6.4.

Další znaky

Pro další znaky, jako je dynamika apod. je možné zvolit, zda se mají zobrazovat ve
výsledném souboru. Pokud je vynech{me, bude z{pis jednodušší a z{roveň může
sloužit k výukovým účelům. Například pokud by chtěl učitel, aby si ž{k vymyslel
vlastní dynamiku ke skladbě, je tato volba velmi praktick{.

4.1.7. Braille vs. XML
V této kapitole se zaměřím na shody a rozdíly mezi MusicXML souborem a
výsledným Braillovým z{pisem. Uvedu nejvýznamnější příklady, které jsou důležité
pro pozdější implementaci.

Interval - rozdíl mezi 2 tóny. Interval je určen podílem frekvence mezi těmito dvěma tóny (viz kapitola
2.2. Noty). Z{kladními intervaly jsou prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima a okt{va. Další
dělení intervalů není pro tuto pr{ci potřebné.
10

17

N[VRH SYSTÉMU
4.1.7.1.

Shody

Oba dva z{pisy se shodují v tom, že jejich z{pis je v z{sadě line{rní. Až na některé
konkrétní případy (např. vícehlas apod.) se d{ říct, že jde o shodnou posloupnost
hudebních znaků, které jsou zaznamen{ny rozdílným způsobem. To velice ulehčuje
implementaci dané problematiky.
Další shoda se d{ najít v z{pisech jednotlivých not. Většina informací je v obou
z{pisech uvedena přímo u noty, tedy výška i délka noty, její ozdoby apod. Jediný
rozdíl v tomto případě znamen{ předznamen{ní noty.
4.1.7.2.

Odlišnosti

První ze z{sadních odlišností je předznamen{ní. Zatímco černotisk uvede na
zač{tku skladby předznamen{ní, a pak už je ve skladbě znovu neopakuje, MusicXML
pro každou notu v z{pisu vypíše její skutečně znějící podobu. Tedy jinými slovy nedb{
na předznamen{ní v úvodu skladby. V tomto ohledu se Braillův z{pis více podob{
klasickému z{pisu, tedy také pouze na zač{tku skladby užije předznamen{ní a d{l se k
němu nevrací. Další noty jsou tedy posunuty pouze v případě, že posuvky nespadají
do tóniny. Je tedy nutné br{t při implementaci v úvahu, že ne každý tón s posuvkou
m{ být posunut.
Dalším rozdílem je z{pis okt{v. V MusicXML souboru m{ každý tón uvedenu
okt{vu, ve které se nach{zí. Pro Braillský z{pis ovšem existuje řada pravidel, kter{
musí být splněna, aby byl okt{vový klíč zad{n. N{sleduje výpis všech těchto pravidel
(citace [1], UNN 1: I. 1. b.):
1. Znak okt{vy píšeme vždy před první notu na zač{tku skladby nebo její č{sti a
po slovních pokynech a označeních, kter{ přerušují notový z{pis.
2. Znak pro okt{vu píšeme vždy bezprostředně před notu. Mezi okt{vový klíč a
notu tedy nesmíme vepsat jakýkoli jiný znak.
3. Jestliže melodie postupuje na sousední tón (krokem sekundy) nebo ob jeden tón
(krokem tercie), nikdy nepíšeme před tuto druhou notu okt{vové značení, a to ani
v případě, kdy přech{zíme do jiné okt{vy.
4. M{me-li v melodii krok kvarty nebo kvinty, píšeme před touto notou okt{vový
klíč jedině v případě, přech{zíme-li tímto krokem do jiné okt{vy.
5. Jestliže melodie postupuje krokem sexty nebo větším, píšeme před touto notou
okt{vový klíč vždy.
6. Na zač{tku taktu musíme ps{t znak okt{vy jen v z{pisu vícehlasu.
7. Č{st skladby, kter{ m{ být hr{na o okt{vu výš nebo níž, je na zač{tku i na konci
označena zdvojením okt{vového znaku. Toto zdvojení n{s informuje o okt{vovém
posunu v černotiskové předloze.
Z toho je patrné, že aplikace musí kromě dat z XML souboru zpracov{vat i údaje o
skladbě jako takové a musí uchov{vat data o intervalech, aby byla schopna spr{vně
zad{vat okt{vové klíče pro jednotlivé noty.
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Kapitola 5
Implementace
5.1. Základ implementačního řešení
N{sledující kapitoly se vztahují k samotným implementačním č{stem této pr{ce.
Konvertor z MusicXML do ASCII kódu jsem se rozhodl programovat
v programovacím jazyce Java. Pro tento jazyk jsem se rozhodl z důvodu, že nabízí
velké množství knihoven, které n{m pracují s XML soubory. Nespornou výhodou
tohoto jazyka je také velk{ obliba u uživatelů, rozšíření a multiplatformovost. Možnost
moderního a objektového programov{ní je taktéž výhodn{.

5.1.1. Základní vlastnosti programu
Z{kladní stavební prvky programu byly pops{ny již v analytické č{sti (III. N{vrh
systému). Jedn{ se tedy o XML parser, který načte vstupní soubor, při jeho zpracov{ní
pošle aplikaci ud{losti, na z{kladě kterých se vytvoří výstupní soubor. Cel{ aplikace
bude ovladateln{ z grafického prostředí. Pro zpracov{ní jednotlivých č{stí programu
jsem zvolil v Javě dostupné knihovny.

5.1.2. Knihovny
K vytvoření grafického uživatelského prostředí byla v implementaci využita
knihovna grafického rozhraní Swing11. Její komponenty zahrnují vše potřebné pro
vytvoření kompletního řešení grafického uživatelského rozhraní. Konkrétní řešení
uživatelského prostředí bude pops{no v kapitole 5.2 Implementace.
Jak již bylo několikr{t zmíněno, hlavní logickou č{stí aplikace je XML parser. Pro
ten je také vhodné použít nějakou již předpřipravenou knihovnu. Využil jsem
knihovnu XOM, kter{ nabízí třídy pro pr{ci s XML dokumentem. D{le jsem objevil
knihovnu JFugue, kter{ v podstatě řeší přesně problém zpracov{ní MusicXML
souboru. Další podrobnosti o knihovně JFugue jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Knihovna
JFugue. Knihovna XOM splňuje veškeré naše požadavky pro pr{ci s XML
dokumentem, tedy můžeme díky této knihovně načíst soubor do paměti a pracovat s
ním pomocí XML elementů a atributů. Navíc nabízí možnosti XSL transformací
vstupního dokumentu, které nejsou pro tuto aplikaci potřebné, ale pro případné
rozšíření zad{ní by bylo možné program snadno upravit.

balíček javax.swing umožňuje jednoduchou spr{vu grafického prostředí pomocí tzv. "lightweight"
komponent. Na rozdíl od předchůdce java.awt vykresluje okna nez{visle na prostředí operačního
systému. To n{m umožní sjednotit vzhled aplikace pro různé platformy.
11
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5.1.3. Rozšiřitelnost
Aplikace byla navržena a vytvořena tak, aby bylo možné ji nad{le rozšiřovat. Na
z{kladě licencov{ní (viz JFugue) je tento program volně šiřitelný a rozšiřitelný.
Aplikace m{ předpřipraveny třídy tak, aby jejich doplňov{ní a přid{v{ní bylo co
nejjednodušší.

5.2. Implementace
V této kapitole bude pops{na konkrétní implementace aplikace. Nejprve se
zaměříme na logickou str{nku programu, teprve pak se budeme zabývat grafickou
podobou uživatelského rozhraní. Začněme knihovnou JFugue, kter{ implementuje
zpracov{ní XML souboru s gramatikou MusicXML.

5.2.1. Schéma aplikace
Na úvod implementační č{sti uvedu schéma aplikace, které zobrazuje z{kladní
princip pr{ce programu. Popsané schéma se nach{zí v příloh{ch obr{zků, obr. 9.

5.2.2. Knihovna JFugue
JFugue je opensource knihovna, kter{ je určena pro programov{ní hudby v jazyce
Java. Tato knihovna byla vytvořena v roce 2002 Davidem Koellem a původně byla
určena pro programov{ní v MIDI. Později však byla rozšířena funkcionalita o form{t
MusicXML. Nyní je tedy možné jak vytv{řet, tak načítat data form{tu MIDI nebo
MusicXML, a to pomocí knihovny JFugue.
5.2.2.1.

Licence

Knihovna JFugue je vytvořena pod licencí GNU Lesser General Public License 12,
což pro n{s znamen{ ve zkratce to, že lze software využívat a z{roveň také upravovat,
pokud budou zachov{ny stejné licenční podmínky. Tedy že se tento software nesmí
komerčně využívat.
5.2.2.2.

Chyby v JFugue

Knihovna JFugue nabízí třídu Parser, kter{ se star{ o načtení souboru XML
form{tu a n{sledné zpracov{ní elementů a atributů. Při implementaci této pr{ce jsem
však narazil na jisté obtíže s touto třídou. Po podrobnějším rozboru třídy Parser jsem
objevil nespr{vný způsob zach{zení s některými elementy. Konkrétně se jednalo
například o tag pro legato, kde DTD gramatika pro MusicXML zav{dí element "tied" s
atributy "start" pro zač{tek legata a "stop" pro jeho zakončení. Třída Parser však
implementovala ukončovací atribut "end", který nevyhovoval DTD gramatice a výstup
pak d{val nespr{vné hodnoty.
Dalším nalezeným problémem v knihovně JFugue byla skutečnost, že prim{rní
význam knihovny byl určen pro programov{ní hudby, při kterém je uživatel odstíněn
od problematiky hudebního form{tu MIDI. Z tohoto důvodu nevyhovoval jak Parser,

GNU Lesser General Public License - licence často používan{ pro knihovny, použitím knihovny této
licence se program{tor zavazuje dodržet licenci své aplikace pod touto nebo přísnější GNU GPL licencí.
12

20

Konvertor notového z{pisu pro nevidomé
tak ani třídy, které představují jednotlivé hudební symboly, které jsou odchyt{v{ny
ud{lostmi. Některé elementy dokonce nebyly zachyceny vůbec.
Takovým příkladem můžou být například některé melodické ozdoby. Jejich
absence je však poměrně logick{, když si uvědomíme původní účel knihovny. Pro
form{t MIDI jsou údaje jako staccato či skupinka naprosto nepodstatné.
Dalším, asi nejpodstatnějším problémem se však uk{zalo samotné vyjadřov{ní not,
konkrétně výšky not. Zatímco notový z{pis, MusicXML form{t i Braillův z{pis
používají klasick{ jména not (tedy C, D, E, ...) a jejich zvýšené a snížené formy, Parser
knihovny JFugue poměrně neprakticky přev{dí n{zvy not do číselné podoby. Tím se
ztr{cí původní informace o výšce tónu13. Opět je tento jev vysvětlitelný tím, že v MIDI
se číseln{ reprezentace not běžně použív{.
5.2.2.3.

Úprava knihovny

Z těchto důvodů jsem se rozhodl některé třídy knihovny JFugue upravit pro
potřeby z{pisu Braillova písma. Úprava třídy Parser tedy zahrnovala všechny výše
uvedené body. Současn{ podoba tedy vyhovuje způsobu Braillova z{pisu. Not{m byla
ponech{na původní písmenn{ hodnota, byly přid{ny hodnoty melodických ozdob a
byla opravena nespr{vn{ gramatika XML parseru.
Spolu s úpravami bylo nutné vytvořit nové třídy pro symboly, které původně
nebyly zpracov{v{ny. Mezi ně patří například klíč (třída BrailleKeySignature.java),
určení partitury (Part.java a Partitura.java), taktov{ č{ra (BarLine.java) apod. Veškeré
tyto symboly mají totiž v Braillově reprezentaci vlastní značení a bylo nutné je proto
zpracovat.
Další úpravou bylo vytvoření podmínek pro text skladby a další slovní z{pisy v
hudbě. Vzhledem k tomu, že knihovna JFugue pracuje pouze s tóny, bylo nutné přidat
další třídy. Výsledn{ architektura systému je pops{na v kapitole 5.2.4 Architektura
systému.

5.2.3. Knihovna XOM
Knihovna XOM je XML objektový model, který umožňuje pr{ci s XML
dokumentem pomocí programovacího jazyka Java. Je to open-sourceový software pod
licencí LGPL14.
Knihovna XOM zpracov{v{ vstupní XML soubor a přev{dí na reprezentaci
stromové struktury. Pomocí třídy Builder sestaví celý dokument a načte jej do paměti.
Pomocí tříd elementů, atributů, jmenných prostorů apod. umožňuje poměrně elegantní
zach{zení s celým dokumentem. Příklad načtení a pr{ce s XML dokumentem je
uveden v č{sti 5.2.5 Uk{zky kódu.
Podobných výsledků jako s knihovnou XOM lze dos{hnout také s použitím dalších
java knihoven, např. DOM (balíček org.w3c.dom) nebo SAX (balíček org.xml.sax).

Ztr{ta informace spočív{ v tom, že přestože zn{me číselnou reprezentaci, nemůžeme zpětně dostat
n{zev noty. Problém nast{v{ např. u enharmonických z{měn, kdy 2 různé tóny stejně zní (a v tomto
případě jsou vyj{dřeny stejným číslem), např. tóny Gis a As jsou stejně znějící, ale různý z{pis.
14 LGPL - GNU Lesser General Public License je copyleftov{ licence, kter{ umožňuje využívat software
například jako knihovnu. Program, který takovou knihovnu využív{, může mít i copyright licence, pokud
však není dílem odvozeným od této knihovny. (čerp{no z *8+)
13
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5.2.4. Architektura systému
Souborový systém je rozdělen přehledně do balíčků, které spolu logicky souvisí.
Veškeré třídy, které poch{zí z knihovny JFugue a jsou upraveny, jsou začleněny mezi
ostatní soubory. Pouze jsou u nich dod{ny koment{ře ke změn{m.
5.2.4.1.

MVC

Aplikace byla vytvořena tak, aby splňovala vlastnosti architektury MVC. Tato
zkratka představuje Model-View-Controller, což je takový typ architektury systému,
který od sebe odděluje jednotlivé uzavřené logické bloky. Model představuje např.
pr{ci se soubory, s datab{zí apod. V tomto programu se model zabýv{ především
načít{ním souborů a z{pisem do souboru. Interakci uživatele se systémem
zprostředkov{v{ blok View, neboli v tomto případě grafické rozhraní. Blok Controller
m{ na starosti veškerou logiku aplikace. Zpracov{v{ uživatelský vstup do programu,
spouští konverzi dokumentů apod. N{sledující obr{zek ilustruje pr{ci MVC
architektury systému.

obr. 10 - schéma MVC architektury

5.2.5. Ukázky kódu
Tato kapitola obsahuje uk{zky některých č{stí kódu programu. Zaměříme se na
načít{ní a pr{ci s XML souborem.
5.2.5.1.

Práce s XML

N{sleduje uk{zka sestavení dokumentu ze zdrojového souboru fileXMLin. Třída
Builder sestaví dokument metodou build. Musí být ošetřena proti jednotlivým
výjimk{m.
1 private Builder xomBuilder;
2 private Document xomDoc;
3
4 try {
5
xomDoc = xomBuilder.build(fileXMLin);
6
parse();
7 } catch (ValidityException e) {
8
// nevalidni soubor
9 } catch (ParsingException e) {
10
// chyba vstupniho souboru
11 } catch (IOException e) {
12
// chyba vstupu
13 } catch (Exception e) {
14
// jina chyba
15 }
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Další uk{zka kódu zobrazuje způsob zach{zení s elementy a atributy. Jedn{ se o
načtení elementu pro legato mezi notami. Na ř{dku 8 je možné vidět atribut type
elementu tied. Tento atribut ud{v{ konec legata. Jak bylo pops{no již v kapitole 8.2.2.,
tento atribut byl původně testov{n na řetězec "end". Jedn{ se o jednu ze změn
provedených v knihovně JFugue.
1 Element tied = notations.getFirstChildElement("tied");
2 if (tied != null) {
3
Attribute tiedType = tied.getAttribute("type");
4
String sTiedType = tiedType.getValue();
5
if (sTiedType.compareToIgnoreCase("start") == 0) {
6
isStartOfTie = true;
7
tie = true;
8
} else if (sTiedType.compareToIgnoreCase("stop") == 0) {
9
isEndOfTie = true;
10
tie = false;
11
}
12 }

5.2.6. Problematická místa
V této č{sti jsou uvedeny určité problémy, které by mohly nastat při použití
potencion{lním uživatelem. Jsou to problematick{ místa, kter{ nejsou ošetřena, a to
z důvodu, že se netýkají přímo převodu souboru jako takového. Především se jedn{ o
chyby vstupních souborů.
5.2.6.1.

Formát XML souboru

Vzhledem k tomu, že aplikace nedok{že ovlivnit formu vstupního XML souboru,
může nastat problém v konverzi dat. Pokud totiž nebude vstupní soubor odpovídat
přesně gramatice MusicXML, mohou být některé elementy dokumentu vynech{ny
nebo nespr{vně zpracov{ny.
Form{t vstupního souboru plně z{visí na software, který tento soubor vytvořil.
Aplikace byla odladěna pro XML výstup programu Capella, ale pokud by některý
software vytv{řel soubory s odlišnou gramatikou, nemusí být výstup spr{vný.
Dalším problémem ve form{tu souboru je to, že každý program může vytvořit
odlišnou hlavičku XML souboru. To m{ za n{sledek fakt, že nelze jednoduše získat
např. n{zev nebo autora skladby. Tyto informace jsou ud{v{ny v hlavičce souboru, a to
pouze jako doplňkové. Navíc jsou uvedeny pod stejným n{zvem elementu. Pro jejich
identifikaci by tedy bylo nutné zn{t přesné pořadí těchto informací, což se však může
pro jednotlivé XML soubory lišit.
5.2.6.2.

DTD vstupního souboru

Dalším z problematických míst se uk{zala být definice DTD souboru pro daný
XML dokument. V z{hlaví je totiž uvedeno umístění dané gramatiky, podle které se
m{ MusicXML soubor chovat. Většina gener{torů MusicXML dokumentů jako
defaultní umístění DTD gramatiky uv{dí veřejně dostupnou internetovou adresu
"http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd", odkud si pak XML parser ověřuje
validnost souboru.
Z{sadní problém však nastane, když nem{me k dispozici internetové připojení. V
takovém případě nemůže parser danou gramatiku najít, považuje XML soubor za
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nevalidní a konverze neproběhne. Tento problém se d{ odstranit tak, že do hlavičky
XML dokumentu napíšeme adresu DTD souboru, který je uložen na dostupném
úložišti. Tento přepis hlavičky lze prov{dět ručně nebo automatizovaně. V této aplikaci
je oprava zajištěna automatizovaně, a to ihned po spuštění konverze. Nejprve
proběhne kontrola adresy DTD souboru a pokud není na dostupné pozici, přepíše se
hlavička XML souboru.

5.2.7. Vlákna
Za zmínku v implementačním řešení aplikace stojí také to, že je vytvořena
vícevl{knově. V praxi to znamen{ to, že m{me-li více souborů, které potřebujeme
konvertovat, lze tyto konverze pouštět nar{z. Toto implementační řešení se st{v{
užitečným zejména v momentě, m{me-li rozs{hlejší soubory dat, které by aplikace
zpracov{vala delší dobu. Dalším využitím je také případ, že nem{me na lok{lním
disku umístěnu DTD gramatiku XML souboru a aplikace se musí dotazovat serveru.
Tím se ček{ poměrně dlouhou dobu na samotné připojení k serveru a z{roveň rychlost
konverze z{visí na rychlosti připojení k internetu. Experimentem bylo zjištěno, že s
DTD souborem kontrolovaným na serveru je zpracov{ní souborů delší cca o 5-15
sekund (v z{vislosti na rychlosti připojení).
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Kapitola 6
Testování
6.1. Test
Pro spr{vnou funkcionalitu programu bylo nutné otestovat nejen uživatelské
rozhraní a srozumitelnost programu pro uživatele, ale také logickou funkcionalitu.
Tedy to, že výsledný výstupní soubor odpovíd{ přesně form{tu, který je vhodný pro
tisk na Braillově tisk{rně a také to, že takto vytištěné noty přesně odpovídají českým
zvyklostem notového z{pisu.
Aplikace byla testov{na metodou kognitivního průchodu, výstup pak byl testov{n
přímo uživatelem, který dostal za úkol přečíst noty v Braillově písmu a n{sledně
zahr{t.

6.1.1.

Kognitivní průchod

Na zač{tku testu jsem si stanovil úkol, který s aplikací chceme prov{dět. V tomto
případě je to poměrně jednoduché, jedn{ se pouze o konverzi souboru. Cel{ úloha se
skl{d{ z několika kroků, proto jsem ji rozdělil do č{stí. Pro každou č{st jsem určil
n{sledující z{kladní ot{zky, které je potřeba zodpovědět:
 O1: Je jasný další krok pro dosažení cíle?
 O2: Je zřejmé, jak tohoto kroku dos{hnout?
 O3: M{me dostatečnou odezvu na provedení kroku?
Na z{kladě těchto ot{zek byl testov{n program a získal jsem odpovědi v
n{sledujících krocích:
6.1.1.1.

Určení vstupního souboru

O1: Ano, chceme načíst vstupní soubor, který chceme konvertovat
O2: Na první pohled ne, menu n{m nabízí tlačítka s ikonami, o kterých nevíme, co
znamenají. Po otevření menu Soubor se objeví nabídka Vstupní soubor, čili zn{me
řešení tohoto úkolu.
O3: Ano, v hlavním panelu aplikace se vyplní kolonka vstupního souboru.
6.1.1.2.

Určení výstupního souboru

Zde jsem došel ke shodným z{věrům jako u předchozího úkolu.
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6.1.1.3.

Konverze dat

O1: Ano, chceme převést soubor do Braillova písma
O2: Na první pohled ne, menu n{m nabízí tlačítka s ikonami, o kterých nevíme, co
znamenají. Po volbě menu Spustit se objeví nabídka konvertovat, čili zn{me řešení
tohoto úkolu.
O3: Ne, dolní panel n{m sice řík{, že soubor byl uložen, ale hl{ška je příliš malým
písmem a navíc neřík{, jaký soubor a kam byl uložen.
6.1.1.4.

Ukončení

Tento úkol navazuje na problém ot{zky O3 předchozího úkolu. Pokud nevíme, zda
byla ukončena konverze souboru, nemůžeme si být jisti, můžeme-li program zavřít.

6.1.2.

Testování s uživatelem

Nejzajímavější na celém testov{ní byl test použitelnosti výsledných not. Testov{ní
bylo provedeno tak, že testujícímu uživateli (d{le jen uživatel) byly předloženy noty v
Braillově písmu. Uživatel měl čas na nastudov{ní a naučení se č{sti skladby. Pro toto
testov{ní byl použit pouze jeden uživatel, což ale v tomto případě příliš nevadí, neboť
šlo pouze o testov{ní spr{vné stavby dokumentu a funkčnost notového z{pisu.

6.1.3.

Výsledky testování

Výsledek kognitivního průchodu n{m odhalil několik z{sadních problémů
v ovl{d{ní programu. Prvním problémem bylo nedořešené menu, které bylo zcela
matoucí, nemělo ř{dné popisky. Dalším problémem byla mal{ interaktivita aplikace v
momentě, kdy uživatel ček{ nějakou odezvu na zpracov{ní souborů. Zobrazení zpr{vy
ve spodní liště je nedostačující a často i nezpozorovatelné.
Výsledek testu s uživatelem byl poměrně uspokojivý, největším problémem
v z{pisu bylo form{tov{ní hudebního textu. Ačkoli jsem při implementaci postupoval
podle pravidel z učebnice notopisu *1+, někter{ pravidla form{tov{ní nebyla zahrnuta,
a tak noty neodpovídaly konvencím a zvyklostem bodového z{pisu. Jedn{ se zejména
o odř{dkov{ní nebo vertik{lní umístění akordů pod sebou tak, aby se uživateli snadno
četly.

6.1.4.

Závěry testování

Na z{kladě poznatků z kognitivního průchodu byla navržena implementační
řešení na zlepšení programu. Například ikony musí mít popisek a měly by být
přístupné i pomocí kl{vesových zkratek. Lišta ve spodní č{sti okna by měla být
zvětšena, přesunuta na viditelnější místo, nebo alespoň podpořena nějakou hl{škou
uživateli např. ve formě dialogového okna.
Z uživatelského testu vyplynulo, že je nutné upravit výstupní form{tov{ní
souboru podle konvencí tak, aby notový z{pis vyhovoval českým zrakově postiženým
hudebníkům.
Všechny odhalené chyby při testov{ní byly odstraněny a aplikace byla upravena
do výsledné podoby tak, aby vyhovovala požadavkům na systém.
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Kapitola 7
Závěr
7.1.

Zhodnocení

Cílem této pr{ce bylo vytvořit n{stroj, který by byl schopen automatického
převodu notového z{pisu do form{tu vhodného pro tisk Braillových znaků. Mnou
vytvořený konvertor dok{že přijímat XML soubory ve form{tu MusicXML a
zpracov{vat je tak, že výstupem je soubor ASCII znaků vhodných na odesl{ní přímo
na Braillskou tisk{rnu.
Pomocí této aplikace se podařilo vytvořit kompletní soubor pro tisk na Braillské
tisk{rně. Uk{zka notového z{pisu, ASCII znaků i výsledný bodový tisk se naléz{
v příloh{ch Můj M{j - černotisk, Můj M{j - ASCII a Můj M{j - Braillovo písmo.

7.2.

Další možný vývoj

V současné době je aplikace funkční a je schopna konvertovat notový z{pis pro
sólové party, klavírní part a jednotlivé hlasy vícehlasé partitury. Tyto hlasy bere jako
jednotlivé sólové hlasy. Paralelní zpracov{ní orchestr{lní partitury nebylo z{měrem
této pr{ce, ovšem dalo by se zpracovat v možné další f{zi vývoje aplikace. Využití
takovéto partitury je ovšem poměrně diskutabilní.
Další vývoj by se také mohl týkat dalších skutečností, které nebyly v implementaci
zahrnuty. Například nebyly řešeny smyky pro smyčcové n{stroje nebo tah{ní měchu
akordeonu. Přehled takto neimplementovaných značek je uveden v příloze Přehled
neimplementovaných znaků.
Otevřen{ je také rozšiřitelnost do dalších znakových sad nebo rozšíření
zpracov{vaných souborů. Například konverze MIDI souborů do Braillova písma se
poměrně nabízí, dokonce jsou pro ni z možných vstupních souborů připraveny
nejlepší podmínky.
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Přílohy
Obrazová příloha

obr. 1 - Schéma notového z{pisu

obr. 2 - Vyj{dření tempa skladby (častěji italsky)

obr. 3 - kvintový/kvartový kruh (zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvintový_kruh)
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PŘÍLOHY

houslový klíč

koruna

3/4 takt

metronom

glisando

tenuto

čtvrťová nota

accent

staccato

snížená nota

10 taktů pauza

repetice

zvýšená nota

nátryl

pomlka celá

obal

piano pianissimo

coda (závěr)

violový klíč

triola

basový klíč

trilek

4/4 takt

sešlápnout pedál

alla breve

pustit pedál

obr. 4 - Přehled některých hudebních symbolů
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_musical_symbols)

obr. 6 - Schéma Braillova znaku

obr. 7 - schéma GUI
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obr. 8 - Okno Nastavení

obr. 9 - Schéma pr{ce aplikace (aplikace se zabýv{ modře podbarvenou č{stí)
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PŘÍLOHY

Příloha tabulek
tab. 1 - Tabulka písmen a čísel v Braillově písmu - česk{ sada
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tab. 2 - tabulka znaků v kódu Kamenických
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PŘÍLOHY

Přehled neimplementovaných znaků











špička/pata levé a pravé nohy při hře na varhany
určení hrajícího prstu pro strunné, kl{vesové a dechové n{stroje
první/druhý ventil dechových n{strojů
použití dusítka (dechové n{stroje)
roztažení/zavření měchu akordeonu
úhoz apoyando a triando (hra na kytaru)
zapnutí a vypnutí rejstříku (akordeon, varhany)
určení polohy (smyčcové n{stroje)
některé symboly ozdob (détaché, martellato, mordent)
některé symboly sv{zané především s hrou na akordeon, kytaru a varhany
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Uživatelská a instalační příručka
Tato uživatelsk{ a instalační příručka obsahuje popis postupu pro instalaci,
spuštění a použív{ní programu.
Aplikace je přeloženým programem ve formě JAR nebo EXE souboru a není ji
nutné instalovat. Stačí soubor zkopírovat na disk a je možné jej spustit.
Po spuštění programu se zobrazí hlavní okno aplikace. Pro konverzi souboru je
nutné nejprve zvolit vstup a výstup. Vstupní i výstupní soubor se volí pomocí
průzkumníka (okno pro volbu souboru). Pro výstup lze stanovit libovolnou příponu
souboru.
Nastavení konvertoru je možné měnit v menu Nastavení. Otevře se okno s
nastavením parametrů převodu souboru XML do ASCII kódu. Aktu{lní nastavení je
uchov{v{no v konfiguračním souboru.
Samotn{ konverze souboru se spustí tlačítkem konverze nebo kl{vesou F5. O
úspěšném převodu informuje program ve stavovém ř{dku.
Uk{zky obr{zků aplikace jsou na obr. 7 a obr. 8.
Při spuštění programu z příkazové ř{dky slouží pro nastavov{ní sada přepínačů,
které ovlivní počet ř{dků a znaků na str{nce. Jednotlivé přepínače a jejich funkce jsou
podrobně pops{ny v souboru readme.txt, který je umístěn v kořenovém adres{ři
přiloženého disku.
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PŘÍLOHY

Obsah přiloženého DVD






/pdf
/doc
/jar
/exe
/source




/data
/readme.txt

tisknutelný tvar textu bakal{řské pr{ce ve form{tu PDF
text bakal{řské pr{ce ve zdrojovém form{tu DOCX
spustitelný přeložený program ve form{tu JAR
spustitelný přeložený program ve form{tu EXE
zdrojové kódy aplikace (vnitřní stavba adres{ře odpovíd{
adres{řové struktuře projektu v NetBeans)
zkušební MusicXML data, se kterými byl program testov{n
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