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1 Anotace 
Předmětem záměru je výzkum inženýrských metod návrhu, verifikace,  implementace a hodnocení 
informačních a řídicích systémů a jejich složek, postihujících úroveň jak programových, tak i 
technických prostředků. Tento výzkum je směrován do tří oblastí odpovídajících logickým úrovním 
architektur řídicích systémů a systémů podporujících rozhodování: 
1. oblast informačních systémů a podpora řízení manažérské úrovně, 
2. oblast komunikace, řídicích algoritmů a systémů procesní a operační úrovně, 
3. sběr dat a jejich vyhodnocování. 
Záměr je strukturován na následující problémové okruhy, které budou předmětem vlastního výzkumu: 
Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů - výzkum metod specifikace systémů, 
formálních modelů systémů, využití Petriho sítí pro specifikaci, analýzu a návrh systémů, výzkum 
metod velmi přesné a rychlé simulace spojitých systémů využitím Taylorova rozvoje, vývoj 
moderních simulačních prostředků. 
Technologie a návrh informačních systémů - výzkum metod návrhu workflow systémů a informačních 
a databázových systémů s důrazem na objektový přístup, metod a technik zajištění bezpečnosti 
informačních systémů, využití statistických přístupů a metod umělé inteligence pro získávání 
užitečných znalostí z databází informačních systémů. 
Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací - výzkum algoritmů členění 
systému na softwarové a hardwarové moduly, distribuovaná simulace heterogenních systémů, 
rekonfigurovatelné, flexibilní a adaptivní systémy, distribuované systémy reálného času, formální 
specifikace a verifikace, jazyky a operační systémy se souběžností. 
Počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech, počítačové vidění - výzkum 
metod realistického zobrazování a rekonstrukce prostorových grafických scén, metody interakce 
uživatele s počítačem, specializované architektury technického vybavení pro práci a přenos obrazu, 
návrh nástrojů a technického vybavení pro práci s obrazem a multimediálními daty, výzkum 
zpracování a záznamu zvukových signálů, kódování řeči na velmi nízkých bitových rychlostech, 
extrakce robustních příznaků pro rozpoznávání řeči, rozpoznávání řeči, výzkum počítačového vidění 
v průmyslových a dopravních aplikacích, měření přesných rozměrů, detekce povrchových vad, měření 
a monitorování pohyblivých objektů v prostoru, extrakce informace z obrazu, vývoj nestandardních 
prostředků pro snímání a zpracování obrazu. 
Počítači podporované řízení - výzkum a vývoj moderních algoritmů automatického řízení 
dynamických systémů, včetně využití principů a výsledků umělé inteligence, výzkum dynamiky, 
robustnosti, stability a bezpečnosti takových algoritmů, výzkum metod řízení a modelování robotů, 
manipulátorů a mechatronických systémů. 
Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace - výzkum a aplikace průmyslových 
regulátorů, mikrokontrolerů, programovatelných automatů a dalších počítačových prostředků, včetně 
jejich vzájemného propojení lokálními sítěmi, výzkum počítačem podporovaných distribuovaných 
systémů, počítačových lokálních průmyslových sítí a systémů SCADA se zřetelem na bezpečnost a 
vysokou funkčnost. 
Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů - výzkum principů a použití 
širokého spektra senzorů včetně problematiky jejich připojení k počítači a měřícímu systému, výzkum 
počítačem podporovaných měřicích systémů, jejich metrologických parametrů a problematiky 
počítačového zpracování získaných dat. 
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2 Formulace cílů výzkumného záměru pro 5. rok řešení 
Cíle, jak byly formulovány ve zprávě výzkumného záměru za rok 2002, jsou strukturovány podle 
výzkumných skupin. 

Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

Cílem výzkumu bude mj. rozvoj metod modelování, simulace, formální analýzy a verifikace systémů s 
využitím heterogenních modelů. Výzkum bude vycházet z doposud zkoumaných objektově 
orientovaných Petriho sítí (OOPN). Důraz bude kladen na heterogenitu, distribuovanost a využití 
transformací Petriho sítí při návrhu systému. Bude rovněž pokračovat výzkum v oblasti paralelní 
deterministické syntaktické analýzy a alternativních topologických struktur. V oblasti výzkumu 
simulačních metod a nástrojů bude věnována pozornost optimalizačním metodám – optimalizaci 
simulačních experimentů, optimalizaci parametrů a struktury simulačních modelů. Dále bude výzkum 
zaměřen na bezpečnost a analýzu rizik informačních systémů a aplikaci multiagentních přístupů. Bude 
pokračovat vývoj spojitého simulačního jazyka TKSL a jeho ověřování na konkrétních modelech. 
Výzkum multiagentních systémů bude zaměřen na problematiku sociálního chování. 

Technologie a návrh informačních systémů 

V oblasti získávání znalostí se předpokládá dokončení experimentální implementace jazyka DMSL. 
Dále bude dokončen  návrh algoritmů pro dolování asociačních pravidel z relačních dat, algoritmů pro 
reprezentaci obsahu obrazových dat pro účely podobnostního vyhledávání a získávání znalostí a 
algoritmů pro získávání znalostí na WWW. Vlastnosti navržených algoritmů a struktur budou 
experimentálně ověřeny. V oblasti návrhu metodologie pro formální popis procesů projektového řízení 
bude provedena analýza a návrh objektového modelu řízení projektů. Využitím moderních 
simulačních technik bude model realizován, simulace bude poskytovat informace důležité z hlediska 
projektového řízení. Model projektového řízení bude akceptovat moderní přístupy v této oblasti jako 
jsou: teorie omezení, vizualizace v projektovém řízení, projektové řízení objektově orientovaných 
projektů. Konkrétně bude zkoumána analýza metody Six Sigma s ohledem na její využití v oblasti 
řízení kvality vývoje  softwarových produktů a zejména specifikace  požadavků na systém pro 
podporu řízení kvality s využitím metody Six Sigma. V oblasti bezpečnosti informačních systémů 
bude pokračovat návrh metodologie a experimentálního znalostně orientovaného systému pro analýzu 
rizik v informačních systémech. Dále bude prováděn výzkum bezpečnosti hardwarových 
kryptografických modulů a čipových karet. V oblasti systémů řízení toku aktivit bude probíhat 
průzkum v oblasti možnosti implementace těchto systémů přímo v prostředí databázových systémů, 
zejména potom v databázových systémech post-relačních, které by měly poskytovat dostatek 
nezbytných prvků. V případě objektových databází budou zkoumány vlastnosti objektových databází 
vzhledem k jejich použití v interpretovaných systémech. Dále bude proveden rozvoj obecného 
grafového modelu použitelného pro zobecnění navigace a reference ve jmenných prostorech. 
Výsledky výzkumné činnosti budou uplatněny při realizaci a rozšiřování rozhraní pro předávání údajů 
mezi informačním systémem Fakulty informačních technologií a ústřední databází VUT Brno. 

Počítačová grafika, moderní prostředky interakce pro řídicí a informační systémy, počítačové vidění 

V období roku 2004 ze zaměříme zejména na následující cíle: 
Z oblasti zpracování obrazů a scén: 

• zpracovat algoritmy počítačové grafiky pro užití v systémech akcelerovaných FPGA a DSP, 
• nasadit systém pro zpracování 3D grafických systémů v reálných projektech, 
• navrhnout nové metody interpretace 3D rastrových dat a rozpoznávání struktur ve 3D datech. 

Z oblasti moderních prostředků interakce: 
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• aplikovat modely pohybu člověka, obličeje člověka a rukou člověka pro komunikaci, 
• rozpracovat metodiku  3D uživatelských rozhraní a experimentovat s aplikacemi. 

Z oblasti zpracování zvuku a řeči: 
• využít robustní vyhledávání příznaků pro rozpoznání řeči v rozpoznávání řeči, 
• implementovat nové vlastnosti do analyzátorů příznaků v pro dlouhých časových trajektorie, 
• aplikovat metody pro detekci klíčových slov v aplikacích. 

Z prostředků počítačového vidění: 
• zpracovat nové metody řízení a vzorkování signálů z CCD čipů pomocí FPGA, 
• přenést metody ověřování algoritmů pro 3D rastr do desek se signálovými procesoremy, 
• aplikovat metody sledování částí lidského těla v obraze. 

Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Každý rok přestávají současné možnosti implementací vestavěných systémů stačit na nové aplikace. 
Vestavěné systémy jsou stále více síťové, požadavky zákazníků na vyšší funkcionalitu zvyšují 
složitost software a stupňují tlak na rekonfigurabilitu, takže potřeba účinnějších modelů hw/sw, 
souběžného návrhu (hardware, software, configware), nových metod návrhu (vývojem nebo učením) a 
optimalizaci je více než zřejmá. V 6.roce projektu bude proto cílem  reflektovat tyto nové výzvy 
v tvorbě  metodik a postupů návrhu, včetně formálního popisu, modelování, simulace a prototypování. 
V předchozím období byla podrobně zmapována oblast evolučních algoritmů EDA založených na 
pravděpodobnostních modelech (Estimation of Distribution Algorithms). Byly  navrženy a ověřeny  
optimalizační algoritmy využívající koncept Bayesovských sítí a rozhodovacích stromů. Jistou jejich 
nevýhodou je však nutnost používat relativně velké populace řešení. Jednou z možných cest jak řešit 
tento problém je  využít symbiózy EDA algoritmů a klasických genetických algoritmů. To je cílem 
výzkumné činnosti v 6. roce projektu, který je formulován jako návrh koncepce agregace klasických 
genetických algoritmů a evolučních algoritmů využívajících Bayesovskou statistiku. 
Pokud jde o aplikačně-specifické paralelní systémy, důraz bude jednak na modelování RT 
vestavěných systémů, jednak na simulaci a návrh dynamicky konfigurovatelných polí procesorových 
prvků typu XPP. Tato pole se stále více uplatňují jako zákaznické výpočetní systémy hlavně ve 
zpracování proudů dat (stream processing), tj. signálů, obrazů, video sekvencí, řeči apod. Při 
modelování RT vestavěných systémů (časových požadavků a lhůt) budou testovány možnosti 
simulačního nástroje Transim a dále JCSP (komunikující procesy v Javě). 
V oblasti diagnostiky číslicových obvodů bude cílem návrh automatizovaných postupů, které doporučí 
vhodné pořadí testu jednotlivých komponent obvodu, možnosti jejich paralelního testování a 
synchronizace toku diagnostických dat. To umožní syntézu řadiče testu, který bude řídit test obvodu 
tak, aby proběhl v co nejkratším čase.  
Obecně bude sledována podpora návrhu a implementace vestavěných systémů zohledňující požadavky 
na jejich autonomní testování. Bude posouzena možnost použití pojmů z teorie Petriho sítí.   
Dlouhodobě v rámci doktorských prací budou řešena témata „Formální model vestavěného systému a 
jeho využití pro diagnostické účely“ (model vestavěného systému, metodika aplikace testu, formální 
specifikace řadiče testu) a „Metodika analýzy testovatelnosti na úrovni RT založená na identifikaci 
testovatelných jader“ (pojem testovatelných jader v obvodě na úrovni RT, použití při analýye 
testovatelnosti a syntéze testovatelných obvodů). 
Výzkum v oblasti návrhu specializovaných obvodů pro grafiku a multimedia a  návrhu obvodů 
s využitím evolučních principů se zaměří na výzkum modifikované Burrows – Wheelerovy 
transformace, hledání nových kompresních metod a jejich aplikací v univerzálním výpočtovém 
prostředí a v diagnostice. 
Dále bude rozvíjena matematická teorie vyvíjejících se strojů, zejména jejich super-turingovská 
výpočetní síla. Tento formální přístup by měl také být využitelný pro návrhový systém vyvíjejících se 
obvodů. 
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V oblasti formálních specifikací  bude cílem vytvořit koncepce a nástroje spojující oblasti formálních 
specifikací chování a návrhu architektur vestavěných distribuovaných systémů, které byly zatím 
studovány nezávisle na sobě. Vytvářené koncepty a nástroje budou zaměřeny na efektivní podporu 
návrhu vestavěných aplikací. 

Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Bude realizováno plné integrování systému DELTA V do kontextu Laboratoře moderních metod 
automatizace jako příkladu moderního DCS. Definice a realizace protokolů pro bezdrátový přenos dat 
v průmyslovém prostředí a studie samokonfigurace a samoorganizace Bluetooth komponentů. Bude 
vypracována studie zabezpečení dat v bezdrátové variantě a studie bateriového a dalších způsobů 
napájení odloučených jednotek s Bluetooth. Bude provedena studie jiných variant bezdrátového 
přenosu dat v oblasti průmyslové automatizace.  

Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Předpokládá se další spolupráce s EGÚ Brno a.s. při měření kvality dodávky elektrické energie a 
modifikaci programových prostředků monitorů kvality. Totéž se týká i spolupráce v rámci školení 
příp. kurzu uživatelů monitorovací techniky ve vn i nn sítích. 
Dále budou pokračovat práce v laboratoři měření průtoku a tlaku a současně i v měření a analýze 
mechanických kmitů.  
V roce 2004 by také měla být ukončena výstavba a vybavení nové specializované laboratoře pro 
bezdotykové měření teploty a ukončeno řešení grantu týkajícího se problematiky přesných převodovek 
(vývoj metod měření a jejich experimentální ověřování). 

Počítači podporované řízení 

Výzkum a vývoj moderních algoritmů automatického řízení dynamických systémů, včetně využití 
principů a výsledků umělé inteligence, výzkum dynamiky, robustnosti, stability a bezpečnosti 
takových algoritmů, výzkum metod modelování a řízení mechatronických systémů. 
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3 Formování řešitelského týmu 

1. Metody a nástroje modelování systémů 

Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. (600) 
Prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (600) 
Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (600) 
Ing. Vladimír Janoušek, PhD. (600) 
RNDr. Martin Kovár, PhD. (600)  
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (600) 
Ing. Vladimír Marek (200) 
Doc. RNDr. Alexandr  Meduna, CSc. (600) 
Prof. RNDR. František Melkes, CSc. (200) 
Dr. Ing. Petr Peringer (600) 
Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (300) 
Doc. Ing. František Zbořil, CSc. (600) 

2.  Technologie a návrh informačních systémů 

Ing. Daniel Cvrček, Ph.D. (600) 
Dr. Ing. Dušan Kolář (600) 
Ing. Miloš Eysselt, CSc. (600) 
Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (600) 
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (600) 
RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (600) 
Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (600) 

3. Počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech 

Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík (600) 
Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (600) 
Dr. Ing. Jan Černocký (600) 
Prof. Ing. Ivo Serba, CSc. (50) 
Doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (600) 
Ing. Miroslav Richter (600) 
Ing. Pavel Valenta (600) 

4. Architektura software a hardware vestavěných aplikací 

Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (600) 
Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (600) 
Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (600) 
Ing. Josef Schwarz, CSc. (600) 
Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (400) 
Dr. Ing. Otto Fučík, CSc. (500) 
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Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (600) 
Ing. Richard Růžička, Ph.D. (600) 
Ing. Jaroslav Ráb (300) 

5. Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (200) 
Ing. Radovan Holek, CSc. (600) 
Ing. Tomáš Macho (600) 
Ing. Zdeněk Bradáč (200) 
Ing. Petr Vaňous (300) 
Ing. Radek Štohl (300) 
Ing. Marie Havlíková (500) 

6. Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených systémů 

Doc. Ing. Luděk Bejček, CSc. (300) 
Ing. Petr Beneš (300) 
Ing. Miloslav Čejka, CSc. (300) 
Ing. Karel Hoder (300) 

7. Počítači podporované řízení 

Doc. Ing. František Šolc, CSc. (300) 
Doc. Ing. Zdeněk Malec, CSc. (300) 
Doc. Ing. Pavel Jura, CSc. (400) 

Jazykový expert 

PhDr. Marcela Borecká z Ústavu jazyků FEKT VUT 

Techničtí pracovníci FIT 

Ing. Petr Lampa 
Ing. Zdeněk Bouša 
Ing. Rudolf Čejka 
Ing. Petr Gaďorek 
Karel Kappler 
Ing. František Kreslík 
Ing. Bohumil Michal 
Eva Kapplerová 
 

Techničtí pracovníci ÚAMT FEKT 

Ing. Luděk Anděra 
Jan Vodička 
Milan Zbořil 
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Do řešení VZ se v roce 2003 na FIT zapojilo 79 a na ÚAMT FEKT 12 doktorských studentů, včetně 
studentů, kteří v průběhu roku ukončili prezenční studium, a těch, kteří nastoupili jako noví v září (u 
školitelů je uvedeno číslo výzkumné skupiny). 
 
Dr. Ing. Jan Černocký (7) Ing. František Grézl Ing. Petr Motlíček 
 Ing. Lukáš Burget Ing. Petr Schwarz 
 Ing. Martin Karafiát Ing. Tomáš Vícha 
 Ing. Petr Jenderka  
   
Prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (7) Ing. Luděk Haša Ing. Milan Urbášek 
 Ing. Bohuslav Křena Ing. Nasibakhon Turakhodjaeva
 Mgr. Adam Rogalewicz Ing. Aleš Smrčka 
 Ing. Pavel Erlebach  
   
Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (2) Ing. Luděk Crha Ing. Štěpán Friedl 
   
Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (6) Ing. Rudolf Čejka Ing. Vladimír Kutálek 
 Ing. Tomáš Kašpárek Ing. Jiří Staroba 
 Ing. Tomáš Martínek Ing. Jak Kořenek 
   
Prof. Ing. Jan. M. Honzík, CSc. (2) Ing. Tomáš Vojta Ing. Vladimír Čech 
   
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (4) Ing. Jakub Güttner Mgr. Tomáš Burger 
 Ing. Roman Petrucha Ing. Petr Lampa 
   
Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (5) Ing. Daniel Mika Ing. Pavel Tupec 
 Ing. Josef Strnadel Ing. Hynek Urbiš 
  Ing. Tomáš Pečenka 
   
RNDr. Jitka Kreslíková, CSc (2) Ing. David Bednář Ing. Lubomír Kubát 
   
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (4) Ing. Jiří Petřek Ing. Petr Tomica 
 Ing. David Řezáč Ing. Dalibor Zacios 
   
Doc. RNDr. Alexandr Meduna, CSc.(10) Ing. Martin Vítek Ing. Luboš Lorenc 
 Ing. Stanislav Elbl Ing. Martin Švec 
 Ing. Petr Kaláb Ing. Oto Škrkal 
 Ing. Milan Kolka Ing. Petr Vurm 
 Ing. Tomáš Kopeček Ing. Roman Lukáš 
   
Doc. Ing. Zdeňka Rábová, CSc. (9) Ing. David Bednář Ing. Jaroslav Mašovský 
 Ing. Jakub Černohorský Ing. Radek Kočí 
 Ing. Martin Hrubý Ing. František Zbořil 
 Ing. David Martinek Ing. Vladimír Florián 
 Ing. Pavel Slavíček  
   
Ing. Josef Schwarz, CSc. (2) Ing. Jiří Jaroš Ing. Miloš Ohlídal 
   
Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (5) Ing. František Bureš Ing. Michal Strach 
 Ing. Pavel Očenášek Ing. František Ščuglík 
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 Ing. Ondřej Ryšavý  
   
Doc. Ing. František Zbořil, CSc. (3) Ing. Martin Drahanský Ing. Filip Orság 
 Mgr. Dominik Pospíšil  
   
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík (5) Ing. Adam Herout Ing. Igor Potúček 
 Ing. Ibrahim Abu Kteish Ing. Stanislav Sumec 
 Ing. Jan Pečiva  
   
Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.(6) Ing. Vladimír Bartík Ing. Radek Burget 
 Ing. Martin Heckel Ing. Vladislav Kubíček 
 Ing. Ivan Šmarda Ing. Jaroslav Švec 
   
   
Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (1) Ing. Gratz Petr  
   
Doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (6) Ing. Brambor Jaromír Ing. Čábel Miloš 
 Ing. Honec Petr Ing. Lisztwan Marek 
 Ing. Petyovský Petr Ing. Valach Soběslav 
   
Doc. Ing. František Šolc, CSc. (1) Ing. Hrabec Jakub Ing. Michal Hrouzek 
 Ing. Michal Vašina  
   
Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (4) Ing. Černý Luděk Ing. Hynčica Ondřej 
 Ing. Honzík Petr Ing. Knotek Michal 
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4 Výsledky a výstupy v roce 2003 a cíle na rok 2004 

4.1 Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

Tato oblast zahrnuje výzkum teoretických základů potřebných pro návrh informačních a řídících 
systémů a výzkum metod modelování těchto systémů. Výzkumné práce se  zde v souladu s koncepcí 
stanovenou na rok 2003 soustředily na metody modelování, prototypování a verifikace pomocí Petriho 
sítí a dalších formalismů, obecnou teorii formálních jazyků a algebraicko-topologických struktur, 
různé techniky modelování a simulace vhodné pro aplikace v heterogenních systémech a umělou 
inteligenci a neuronové sítě.  

V oblasti výzkumu prototypování a verifikace pomocí formálních modelů byla pozornost 
zaměřena zejména na možnost tvorby heterogenních modelů kombinujících objektově orientované 
Petriho sítě (OOPN) vyvinuté v předchozích letech projektu s jinými formalismy a na metody formální 
verifikace konečně stavových, parametrických i nekonečně stavových systémů popsaných OOPN či 
jinými vhodnými formalismy. Práce v oblasti teorie jazyků se zabývala systémy formálních modelů, 
které jsou založeny na řadě spolupracujících automatů a gramatik. V rámci výzkumu obecných 
algebraicko-topologických struktur se podařilo rozhodnout některé teoretické otázky a nevyřešené 
problémy o vlastnostech těchto struktur teoretické informatiky. Výzkum simulačních metod a nástrojů 
pokračoval zdokonalováním vytvořených simulačních systémů, jejich propojováním a realizací 
modelů z oblasti analýzy a rizik.Výzkum v oblasti umělé inteligence a neuronových sítí byl zaměřen 
na získávání, sdílení a distribuci informací v multiagentních systémech a na vývoj technologií 
rozpoznávání otisků prstů a rozpoznávání mluvčích pro biometrické bezpečnostní systémy. 

Methods and tools for information and control system modelling 
This area includes the research of theoretical basis for the design of information and control systems 
and the research of modelling methods for these systems. In accordance with the concept preset for 
2003 the research work focused on methods of modelling, prototyping and verification with the aid of 
Petri nets and other formalisms, on general theory of formal languages and algebraic-topological 
structures, various modelling and simulation techniques suitable for applications in heterogeneous 
systems, artificial intelligence and neural nets. 
In the research area of prototyping and verification through formal models, we focused on creating 
heterogeneous models combining object-oriented Petri nets (OOPN) developed in previous years with 
other formalisms and on methods of formal verification of finite-state, parametric and infinite-state 
systems described by OOPN or other suitable formalisms. 
The research in the field of the theory of formal languages concerned the systems of formal models 
which are based on a number of co-operating automata and grammars. 
Within the research of general algebraic-topological structures some theoretical and open questions 
concerning some features of structures of the theoretical informatics were solved. As for the research 
of simulation methods and tools we continued improving the existing simulation systems, their 
interconnecting and introducing models in the field of risk analysis. The research in the field of 
artificial intelligence and neural nets focused on gaining, sharing and distributing information in 
multiagent systems and on development of technologies for fingerprint recognition and speech 
recognition for biometric security systems. 

4.1.1 Modelování, prototypování a verifikace systémů popsaných objektově 
orientovanými Petriho sítěmi a dalšími formalismy 
Obecným cílem výzkumu v této oblasti bylo využití formálních modelů pro prototypování a verifikaci 
(zejména) softwarových systémů. Důraz byl přitom kladen na využití objektově orientovaných Petriho 
sítí (OOPN) vyvinutých v předchozích fázích projektu. Výzkum OOPN  byl zaměřen dvěma hlavními 
směry – na možnost tvorby heterogenních modelů kombinujících OOPN s jinými formalismy a 
formální verifikaci nad OOPN. 
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 Architektura simulátoru OOPN byla s ohledem na práci s heterogenními modely dále vyvíjena 
směrem k interoperabilitě, zejména pak byla věnována pozornost metaobjektovému protokolu, 
umožňujícímu propojovat simulátory různých formalismů [1-11]. Jako perspektivní se ukázala 
zejména možnost propojení OOPN a DEVS, zmíněná v [1-21]. Samotný simulátor DEVS, použitelný 
k tomuto účelu, byl prototypově implementován [1-37]. Důraz byl v této implementaci kladen na 
otevřenost a reflektivitu, právě s ohledem na možnost propojení se simulátorem OOPN a na možné 
aplikace z oblasti umělé inteligence. 
 V oblasti formální verifikace nad OOPN byl výzkum zaměřen na metody redukce jejich 
stavových prostorů a paralelizaci generování těchto stavových prostorů. V [1-1] byly zkoumány 
možnosti přizpůsobení metody redukce stavových prostorů založené na částečném uspořádání akcí 
(partial-order reduction) pro využití nad stavovými prostory OOPN, kde je zapotřebí vyrovnat se s 
dynamickou instanciací, pozdní vazbou, garbage collectingem apod. V [1-12] byl za použití těchto 
metod navržen nástroj pro verifikaci vlastností OOPN popsaných lineární temporální logikou. V [1-
22] byla diskutována možnost použití nové temporální logiky – tzv. alokační temporální logiky 
(allocational temporal logic), pro verifikaci OOPN modelů. Byl prototypově implementován paralelní 
generátor stavových prostorů OOPN na architekturách se sdílenou pamětí. V [1-2] pak byly shrnuty 
výsledky předchozího výzkumu typové analýzy OOPN. 

V oblasti praktických aplikací Petriho sítí byla ve spolupráci s Universitou Malta publikována 
studie modelování a optimalizace výrobního systému (beverage-line manufacturing system) s využitím 
zobecněných časovaných stochastických Petriho sítí a simulačního nástroje Petrisim [1-13]. 
 Kromě metod formální verifikace nad OOPN, jež předpokládají na vstupu konečně stavový 
model, byla věnována pozornost také možnostem verifikace systémů parametrických a nekonečně 
stavových. Ve spolupráci s laboratoří LIAFA, Université Paris 7/CNRS UMR 7089 byla rozpracována 
originální metoda verifikace takových systémů založená na kombinaci automatizované abstrakce a 
symbolické representace nekonečných množin stavů konečnými automaty.  

Na podporu dalšího výzkumu v dané oblasti byl získán grant GA ČR č. 102/04/0780 
„Automatizované metody a nástroje pro vývoj spolehlivých paralelních a distribuovaných systémů“ a 
PostDoc grant GA ČR č. 102/03/D211 „Pokročilé metody automatické verifikace parametrických a 
nekonečně stavových systémů“. 
 

4.1.2 Modely založené na automatech, gramatikách 

Tato výzkumná oblast v prvé řadě systematicky  vyvíjí a studuje formální modely založené na 
gramatikách a automatech.  Většina diskutovaných modelů  je  založena na zcela přirozených a 
poměrně jednoduchých modifikacích základních verzí automatů a gramatik, které se běžně používají 
v teorii formálních jazyků. Důraz je kladen na modifikace, které vycházejí z kombinace a vzájemné 
spolupráce celé řady gramatik a automatů.  Přestože se tato oblast výzkumu pochopitelně hlavně 
soustředí na  výhody zavedených modifikací, upozorňuje také na nežádoucí situace a podmínky, které 
komplikují či omezují užití těchto modifikovaných modelů.  

V popisovaném roce řešení výzkumného záměru bylo v dané oblasti výzkumu dosaženo 
podstatné redukce velikosti různých typů formálních modelů paralelních systémů, zejména modelů 
založených na gramatikách. Redukce se zaměřila na minimalizaci fundamentálních komponent těchto 
modelů, jako např. minimalizace kardinality množin pravidel či množin symbolů. Navržené redukce 
činí studované formální modely snadno a úsporně implementovatelné. Využití se očekává zejména 
v oblastech informatiky, jež se zabývají formálními modely simulujícími organismy používané 
v molekulární biologii a genetice. Výsledky byly publikovány v řadě článků v mezinárodních 
časopisech (viz [1-3], [1-4], [1-5], [1-6], [1-7], [1-8], [1-9]). 
 

4.1.3 Diskrétní a spojité  modely obecných výpočetních procesů 

V rámci našeho dlouhodobého výzkumu algebraicko-topologických struktur vhodných k modelování 
obecných výpočetních procesů se podařilo dokázat, že druhá mocnina de Grootova duálního operátoru 
je idempotentní a vyřešit tak dlouholetý otevřený problém (Problem 540 v Lawson, J.D., Mislove, M.: 
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Problems in domain theory and topology, Open Problems in Topology, North-Holland, Amsterdam, 
1990, 349-372), na jehož podkladě jsme dosáhli dalších původních výsledků [1-10]. Tím jsme přispěli 
k možnému budoucímu objasnění jiného, dosud otevřeného problému, zda totiž (a  případně v jakém 
rozsahu) platí známá Hofmann-Mislovova věta ve své duální podobě. Aby bylo možné rozhodnout 
tuto otázku, pokračovali jsme ve výzkumu  irreducibility kompaktních množin v  případě obecných 
topologií bez oddělovacích axiómů  a vztahů mezi Scottovou topologií a topologií generovanou 
Scottově otevřenými filtry. V této oblasti jsme v rámci výzkumného záměru dosáhli dílčího pokroku a 
ve speciálním případě Hofmann-Mislovovy direktně úplné uspořádané množiny se podařilo zmíněný 
vztah objasnit na základě de Grootovy duality. Tím byl částečně vyřešen další známý a doposud 
otevřený problém  (Problem 527 v Lawson, J.D., Mislove, M.: Problems in domain theory and 
topology, Open Problems in Topology, North-Holland, Amsterdam, 1990, 349-372) O těchto 
výsledcích bylo v popisovaném roce referováno na dvou mezinárodních konferencích [1-15] a [1-16], 
v případě posledně jmenované konference na pozvání ogranizačním výborem sekce Topology in 
Computer Science (R. Kopperman, J. Lawson  a M. Mislove). 

4.1.4 Prostředky pro simulaci systémů 

Vývoj prostředků pro modelování a simulaci systémů pokračoval zdokonalováním prostředí 
SIMLIB/C++, HELEF a TKSL/C. 

Byla vytvořena nová verze simulační knihovny SIMLIB/C++ [1-35] s modernějším návrhem a 
implementací (využití šablon, novější algoritmy, možnost klient-server simulace). V souvislosti s tím 
byl vytvořen klient-server vizualizační nástroj pro zobrazování výsledků simulace [1-23]. 

V oblasti nástrojů pro modelování systémů vznikl editor simulačních modelů v prostředí 
Eclipse [1-33], [1-34]. Tento editor využívá XML formát pro specifikaci modelů a bude vhodným 
doplňkem pro klient-server simulační systém budovaný v rámci projektu SIMLIB. 

Pokračovalo propojování systémů založených na různých paradigmatech modelování a 
simulace[1-21], [1-24], které vyústilo vytvořením moderního simulačního jazyka HELEF [1-20], [1-
29]. 

Nová verze simulačního jazyka TKSL/C, umožňuje detekci tuhých systémů, která je založena 
na testování velikosti členů Taylorovy řady [1-14], [1-30], [1-31], [1-32]. 

Oblast modelování analýzy rizik byla rozšířena o problematiku detekce útoků v rámci 
bezpečnosti informačních systémů [1-36]. Tyto modely byly rozšířeny o využití mobilních agentů, 
zvláště v distribuovaných sítích. 

 

4.1.5 Umělá inteligence a neuronové sítě 

První ze dvou směrů, kterými byl veden výzkum v této oblasti, se věnoval problematice modelování a 
návrhu  inteligentního systému postaveného na agentech. Byl zaměřen zejména na získávání, sdílení a 
distribuci informací v multiagentních systémech (MAS) [1-28] a dále na přehodnocování plánu agentů 
v dynamickém a nedeterministickém prostředí [1-27]. Formální specifikace systému byla provedena 
na základě BDI (Believes-Desires-Intentions) logiky a byl navržen hierarchický model multiagentního 
systému se sdílenými informacemi [1-18]. Rovněž byl započat výzkum technických agentů (robotů) 
s cílem praktického ověřování teoretických modelů jejich chování ve skupinách [1-19].   

Druhým směrem byla oblast biometrických bezpečnostních systémů a zde byla pozornost 
zaměřena zejména na vývoj technologií rozpoznávání otisků prstů a rozpoznávání mluvčích [1-25], [1-
26]. Důraz byl kladen na návrh a vývoj komplexního bezpečnostního systému integrujícího několik 
biometrických bezpečnostních prvků v jeden celek [1-17]. Jako pomocné nástroje byly v mnoha 
etapách návrhu využity neuronové sítě. 

Hlavní cíle pro další období 
Jedním z hlavních cílů výzkumu pro rok 2004 je propojení simulátoru OOPN s obecným simulátorem 
DEVS. Stávající metody pro formální verifikaci budou dále rozvíjeny směrem k vyšší efektivitě a širší 
třídě pokrytých systémů a vlastností a bude pokračovat jejich prototypová implementace v sekvenční i 
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paralelizované podobě.  
Oblast výzkumu modelů založených na automatech a gramatikách se i v budoucnosti zaměří 

na studium systémů formálních modelů, které modelují distribuci, kooperaci a paralelismus, což jsou 
fundamentální rysy a principy výpočtu na vzájemně propojených multiprocesorových počítačích 
dnešní informatiky.  Zásadní pozornost bude věnována paralelním gramatickým a  automatovým 
systémům.  Teoretický výzkum bude diskutovat zobecnění, uniformitu a ekonomii těchto systémů.   
Nadto bude pragmaticky orientovaná část výzkumu zkoumat využití diskutovaných systémů v celé 
řadě aplikačních oblastí informatiky, jako např. lingvistika či umělá inteligence.  Zcela zásadní 
pozornost bude věnována využití těchto modelů v molekulární genetice a na ní založených různých 
výpočetních biotechnologiích, zejména DNA výpočtu. 

V následujícím roce budeme nadále pokračovat rovněž ve zkoumání obecných algebraických, 
kategoriálních a topologických struktur, vhodných k matematické reprezentaci, modelování a 
aproximaci výpočetních procesů, obrazů a dalších objektů teoretické informatiky. Pozornost bude 
soustředěna zejména na symetrické a asymetrické vlastnosti topologických bezbodových a 
domainových struktur a na vztahy mezi jejich přirozenou a primární algebraicko-topologickou 
strukturou na straně jedné a kompaktností na straně druhé. 

V oblasti prostředků pro simulaci systémů bude řešení projektu pokračovat integrací 
jednotlivých vytvořených komponent do prostředí pro efektivní modelování heterogenních systémů. 
Funkce vytvořeného prostředí bude ověřena na vhodně zvolených modelech z různých aplikačních 
oblastí. 

Výzkum v oblasti umělé inteligence bude zaměřen na zdokonalování modelů multiagentních 
systémů, speciálně na výzkum sociálního chování agentů (pro účely praktické realizace bude 
uvažován systém analýzy rizik a skupina mobilních robotů) a na realizaci návrhů komplexních 
bezpečnostních systémů s možnou integrací dalších technologií (mimo již uvažovaného rozpoznávání 
otisků prstů a mluvčích). 
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Springer, 2003, p. 265-278, ISBN 3-540-20221-8 

[1-2] Křena Bohuslav: Object-oriented Petri Nets and their Application and Type Analysis, In: 
Information Technologies and Control, roč. 1, č. 1, Sofia, BG, p. 27-31  

[1-3] Meduna, Alexander a Ferrau, Henning: A Simultaneous Reduction of Several Measures of 
Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars, In: Information Processing Letters, 
roč. 2003, č. 84, Amsterdam, NL, p. 214-219, ISSN 0020-0190 
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Science, roč. 2003, č. 54, Paris, FR, p. 256-276, ISSN 0303-3975 

[1-7] Meduna Alexander: Coincidental Extention of Scattered Context Languages, In: Acta 
Informatica, roč. 2003, č. 112, Berlin, DE, p. 212-219, ISSN 0236-0112 

[1-8] Meduna Alexander: Simultaneously One-Turn Two-Pushdown Automata, In: International 
Journal of Computer Mathematics, roč. 2003, č. 82, GB, p. 1-9, ISSN 0020-7160 

[1-9] Meduna Alexander: Two-Way Metalinear PC Grammar Sysytems and Their Descriptional 
Complexity, In: Acta Cybernetica (in press) 
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[1-10] Martin Kovár: At most 4 topologies can arise from iterating the de Groot dual, Topology and 
its Applications, 130 (2003),  175-182, ISSN: 0166-8641 

 
b) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[1-11] Janoušek Vladimír, Kočí Radek: PNtalk: Concurrent Language with MOP, In: Proceedings of 
the CS&P'2003 Workshop, Warsawa, PL, UW, 2003, p. 271-282, ISBN 83-88374-71-0 

[1-12] Haša Luděk, Češka Milan: Design of a Model Checker for Object-Oriented Petri Net Models, 
In: IPSI-2003 Proceedings, Belgrad, YU, IPSI, 2003, p. 6, ISBN 88-85280-62-5 

[1-13] Caruana Etienne, Češka Milan, Sklenář Jaroslav: Using Petri Nets in Simulation of 
Manufacturing Systems, In: IPSI-2003 Proceedings, Belgrad, YU, IPSI, 2003, p. 5, ISBN 88-85280-
62-5    

[1-14]  Kunovský Jiří, Řezáč David: Paralelní výpočty založené na metodě Taylorovy řady, In: 
Proceedings 4th MATHMOD Vienna, Wien, AT, ARGESIM, 2003, p. 316-317, ISBN 3-901608-24-9 

[1-15] Martin Kovár: On topologies arising from de Groot dual I,  Conference in Honor of Alexander 
Arhangelskii,  29.6. - 3.7. 2003, Brooklyn College, New York, USA. 

[1-16] Martin Kovár: On topologies arising from de Groot dual II,  The 2003 Summer  Conference 
on Topology and  its Applications, 9.7.-12. 7. 2003, Howard University, Washington, DC, USA.  

[1-17] Drahanský Martin, Orság Filip: Biometric Security Systems: Fingerprint and Speech 
Technology, In: 1st Indian International Conference on Artificial Intelligence, Hyderabad, IN, 2003, 
p. 9, v tisku 

[1-18] Zbořil František ml.: Risk Analysis through Multiagent Systems, In: Proceedings of 
International Carpathian Control Conference, Košice, SK, TU v Košiciach, 2003, p. 845-848, ISBN 
80-7099-509-2 

[1-19] Hanáček Petr, Rábová Zdeňka, Zbořil František: Model okolního prostředí mobilního robota, 
TU Žilina, SK, 2003, p. 25-30, ISBN 80-8070-139  

[1-20] Hrubý Martin, Kočí Radek: Modern Simulation Techniques and Tools, In: Proceedings of the 
International Workshop MOSMIC'2003, Žilina, SK, FRI ŽU, 2003, p. 7-15, ISBN 80-8070-139-3 
 
c) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[1-21] Janoušek Vladimír, Slavíček Pavel: Heterogenní simulace na bázi DEVS, In: Proceedings of 
XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 213-218, ISBN 
80-58988-88-7 

[1-22] Haša Luděk, Češka Milan: Allocational Temporal Logic in Model Checking for Object-
Oriented Petri Nets, In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and 
Simulation of Systems, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 177-182, ISBN 80-85988-86-0  

[1-23] Florián Vladimír, Peringer Petr: Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace, In: 
Proceedings of XXV-th International Autumn Colloquium ASIS 2003, Ostrava, CZ, MARQ, 2003 

[1-24] Slavíček Pavel: Discrete Event System Specification - DEVS, In: Proceedings of the 9th 
Conference and Competition STUDENT EEICT 2003, Brno, CZ, VUT v Brně, 2003, p. 3, ISBN 80-
214-2378-1  

[1-25] Drahanský Martin, Orság Filip, Smolík Luděk: Biometrické bezpečnostní systémy, In: 
Sborník Mikulášské kryptobesídky 2003, Praha, CZ, ECOM, 2003, p. 1-10, v tisku 

[1-26] Orság Filip, Zbořil František: Endpoint Detection in the Continuous Speech Using the Neural 
Networks, In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of 
Systems, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 7, ISBN 80-85988-86-0 
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[1-27] Zbořil František ml., Zbořil František: Plan Reconsideration in Hybrid Agent System, In: 
Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, 
p. 315-321, ISBN 80-85988-88-1-7 

[1-28]  Zbořil František ml.: Information Sharing and Distribution in Multiagent Systems, In: 
Proceedings of 37th International Conference MOSIS '03, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 287-292, 
ISBN 80-85988-86-0  

[1-29]   Hrubý Martin: Formal Specification of the HELEF Simulation Language, In: Proceedings of 
37th Internation Conference MOSIS'03, Ostrava, CZ, 2003, p. 143-148, ISBN 80-85988-86-0 

[1-30]   Kunovský Jiří, Melkes František, Petřek Jiří: Zjednodušení systému rovnic při využití 
metody Taylorova rozvoje, In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03, Ostrava, CZ, 
MARQ, 2003, p. 165-170, ISBN 80-85988-86-0 

[1-31]   Kunovský Jiří, Řezáč David: Detekce stiff systémů pomocí metody Taylorova rozvoje, In: 
Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems, 
Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 275-278, ISBN 80-85988-88-7 

[1-32]  Kunovský Jiří, Zacios Dalibor: Dynamika simulace v reálném čase, In: Proceedings of 
XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems, Ostrava, CZ, 
2003, p. 271-274, ISBN 80-85988-88-7 

[1-33]   Martinek David, Černohorský Jakub, Rábová Zdeňka: Eclipse as Modelling Platform, In: 
Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems, 
Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 203-208, ISBN 80-85988-88-7 

[1-34]   Martinek David, Černohorský Jakub, Rábová Zdeňka: Graphical Interface of Simulation, In: 
Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03 Modelling and Simulation of Systems, 
Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 131-136, ISBN 80-85988-86-0 

[1-35]   Martinek David, Peringer Petr: Parallel modelling in FuzzySIMLIB/C++, In: Proceedings of 
37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems, Ostrava, CZ, MARQ, 
2003, p. 157-164, ISBN 80-85988-86-0 

[1-36]   Hanáček Petr, Rábová Zdeňka: Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti, In: Proceedings of 
ASIS 2003, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 9-13, ISBN 80-85988-88-7 

 
d) Inženýrská díla: 

[1-37] Janoušek Vladimír: SmallDEVS. Software pro Squeak Smalltalk. 
http://map1.squeakfoundation.org/sm/package/3d14ccc4-e61e-436e-8c32-bcfbab4885f1 
 
e) Disertační a habilitační práce: 

[1-38]  Sklenář J.: Nástroje diskrétní simulace, FIT VUT Brno, 2003. 
 
f) Technické a výzkumné zprávy: 

[1-39] Drahanský Martin, Orság Filip, Smolík Luděk: Návrh biometrického bezpečnostního systému, 
Bonn, DE, BSI, 2003, p. 1-4 
 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce: MOSIS 2003 
Charakter: Mezinárodní konference zaměřená na modelování a simulaci systémů 
Organizátor: FIT VUT Brno, MARQ Ostrava 
Termín: 28-30 dubna 2003, Brno, ČR 
Účastníci: 95 účastníků 



 17

 
Název akce: ASIS 2003 
Charakter: Mezinárodní kolokvium zaměřené na aplikace modelování a simulace systémů 
Organizátor: FIT VUT Brno, MARQ Ostrava 
Termín: 8-10 září 2003, Sv. Hostýn, ČR 
Účastníci: 78 účastníků 
 

Spolupráce se zahraničím 
Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. ukončil v září 2003 dvouletou stáž v laboratoři LIAFA, Université Paris 
7/CNRS UMR 7089 v Paříži.Předpokládá se ovšem další spolupráce mezi skupinami zabývajícími se 
formální verifikací na FIT VUT v Brně a  v laboratoři LIAFA. Dokladem toho je mj. podepsání 
bilaterální smlouvy o spolupráci, uzavření kontraktu v rámci programu Socrates/Erasmus a podání 
společného grantového projektu v česko-francouzském programu Barrande. Uvažuje se též o možnosti 
participace na společném projektu v rámci 6. rámcového programu EU. 
 Ing. Bohuslav Křena v období od 21. 5. 2003 do 9. 7. 2003 pobýval v rámci stáže v Edinburgh 
ParallelComputing Centre, University of Edinburgh, kde se zabýval paralelním generováním 
stavových prostorů OOPN na architekturách se sdílenou pamětí. Ing. Křena se dále zúčastnil 4th 
Advanced Course on Petri Nets, 14. 9. 2003 - 29. 7. 2003, Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt, Eichstätt, Německo, kde navázal kontakt s Prof. Mauro Pezzem z Universita degli Studi di 
Milano-Bicocca. Na základě tohoto kontaktu se v příštích dvou letech uskuteční dvě stáže Ing. Křeny 
v Itálii. 

Ing. Martin Drahanský je od září 2002 na stáži na německé univerzitě v Siegenu, kde 
spolupracuje na projektu BioFinger, který se zabývá spolehlivostí bezpečnostních systémů založených 
na otiscích prstů. Předpokládá se další spolupráce s tamní univerzitou v oblasti biometrických 
bezpečnostních systémů. Stáž Ing. Drahanského bude ukončena v dubnu roku 2004. 

V roce 2002 navázal M. Kovár spolupráci s profesorem Ralphem Koppermanem z City 
College, University of New York, předním oborníkem na digitální topologii. V letošním roce profesor 
Kopperman navštívil  Brno ve dnech 16. 4. až 18. 4. 2003 a přednesl zde přednášku Finite 
appoximation of compact Hausdorff spaces  z oblasti digitální topologie. Ve dnech 4.7. až 8.7. 2003  
M. Kovár  navštívil City College v New Yorku, kde se zúčastnil semináře z digitální topologie. 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 
Organizace: LIAFA, Université Paris 7/CNRS UMR 7089, Paříž, Francie 
Obsah smlouvy: Cílem je spolupráce ve výzkumu metod formální verifikace systémů se složitou a 
případně dynamicky se měnící strukturou a systémů s pokročilými kvantitativními rysy chování 
(časování, parametry spolehlivosti apod.). 
Doba trvání:3 roky 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace  
Téma: Rozpoznávání otisků prstů 
Přednášející: Ing. Martin Drahanský, přednáška pro studenty na Fachhoschule Wiesbaden, Německo 
Termín: 9.1.2003 

Jiné hrdinské činy akce související s řešením VZ v roce 2003 
Mezi další významné aktivity  řešitelů patří rovněž účast v programových výborech konferencí 
MOSIS, ASIS a MOSMIC (M. Češka, Z. Rábová, F. Zbořil). Odborná úroveň řešitelů byla oceněna na 
těchto konferencích jmenováním řady řešitelů předsedy odborných sekcí. V neposlední řadě 
pokračovala také recenzní činnost řešitelů v různých časopisech a na konferencích. 
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4.2 Technologie a návrh informačních systémů 

 I v roce 2003 se výzkum v této oblasti zabýval metodami návrhu procesní části informačních a 
databázových systémů s důrazem na objektový přístup, zajištění bezpečnosti informačních systémů, 
využití umělé inteligence pro získávání užitečných znalostí z databází informačních systémů. 
Konkrétně bylo provedeno vyhodnocení softwarových metrik a výsledky byly využity ke zdokonalení 
procesů vývoje těchto produktů. Byl vytvořen model procesů projektového řízení programový systém 
a provedena simulace chování projektově řídících aktivit. Kromě toho byly zkoumány vztahy mezi 
managementem projektů a normami ISO. Na základě výsledků použití jazyka XML v oblasti OO 
modelů byl realizován menší informační systém a uveden do provozu. Dále byly zkoumány aspekty 
sémantického webu v OO modelech, vyhovujícího formalismu a unifikace jmenných prostorů. 
V oblasti získávání znalostí z databází probíhal výzkum ve čtyřech směrech – formalizace procesu 
získávání znalostí a návrh odpovídajícího specifikačního jazyka, dolování asociačních pravidel, 
reprezentace obrazových dat pro podobnostní vyhledávání a získávání znalostí a získávání znalostí na 
WWW. Byl implementován experimentální systém na bází jazyka DMSL, který je výstupem 
formalizace procesu získávání znalostí. V oblasti bezpečnosti hlavním směrem výzkumu byl 
hodnocení a audit informačních systémů z hlediska bezpečnosti. Dále byl výzkum rozšířen na oblast 
čipových karet, které slouží k identifikaci v rámci informačních systémů, kde byla navázána i 
spolupráce s externími subjekty. V rámci systémů řízení toku aktivit byly rozvinuty dva směry, jednak 
studium dalších formálních aparátů vhodných pro popis jejich činnosti a dále zahájena implementace 
podpůrných systémů v rámci postrelačního DB systému. 

Technology and Design of Information Systems 
Research dealt with the processing of information and database design, stressing the object oriented 
approach, of information systems security, application of artificial intelligence for getting useful 
knowledge from information systems databases. Software metrics were evaluated and the results were 
used to improve the development of these products. An object-oriented model of processes in project 
management was created as well as behaviour simulation of project-control activities. 
Apart from that, interrelationship between the project management and ISO standards were studied. 
Based on use of XML language in object-oriented models a small information system was introduced 
and put into operation. 
Different aspects of the semantic web in object-oriented models as a suitable formalism were studied. 
In the area of name space unification, a prototype implementation preparation was started. 
In the area of knowledge discovery in databases (KDD), research was carried on in the following four 
directions – KDD process formalization and design of a corresponding specification language, mining 
of associate rules, image data representation for similarity search and knowledge discovery, and 
knowledge discovery on the Web. An experimental system based on DMSL language, which is an 
output of the knowledge acquisition process formalisation, was implemented. Our main activity in the 
area of research of information systems security was focused on design of methodology and design of 
an experimental knowledge-based system for risk analysis in information systems. The research was 
expanded to cover the area of chip cards, which serve the identification in information systems, and 
external co-operation started. In workflow systems two lines developed – the study of further 
formalisms suitable for descriptions of their activities, and implementation of the support systems 
within the postrelational database system. 

4.2.1 Bezpečnost a kryptografie 

Významnou částí výzkumu v oblasti bezpečnosti informačních systémů a aplikované kryptografie 
bylo hodnocení a audit bezpečnosti informačních systémů, především informačních systémů 
podporujících elektronický podpis. Výsledky byly publikovány jednak na odborné konferenci ([2-3]) a 
také v samostatné publikaci (habilitační práci)  [2-18].   
Vzhledem k tomu, že pro implementaci kryptografických mechanismů včetně elektronického podpisu 
se často používají čipové karty, je bezpečnost těchto systémů také závislá na odolnosti těchto čipových 



 19

karet proti přímým i nepřímým útokům. Proto započaty přípravy na výzkum v oblasti bezpečnosti 
čipových karet. Některé výsledky byly prezentovány na konferencích SmartWorld 2003 a Datakon 
2003 ([2-12] a [2-10]). Význam dosažených výsledků a ohlasy jsou vyjádřeny zejména spoluprací s 
odborem Elektronického podpisu Ministerstva informatiky ČR a několika zvanými přednáškami na 
národních i mezinárodních konferencích (ASIS 2003, SmartWorld 2003, Datakon 2003) [2-11]. 

4.2.2 Formální OO modely 

Na základě metasystému popisujícího objektově orientovaný databázový systém s webovským XML 
rozhraním byl realizován informační systém zpracovávající informace o vědě a výzkumu. Jeho popis 
byl publikován v přehledové monografii 4[2-1]. Byl zkoumán formální popis objektového modelu 
v nové oblasti sémantického webu. Jeho prostředky byly porovnány se stávajícími rysy objektových 
databází a navržen postup jeho použití jako vyhovujícího formalismu [2-9]. V oblasti unifikace 
jmenných prostorů byla zahájena příprava prototypu jejich využití [2-16]. 

4.2.3 Kvalita a řízení projektů softwarových produktů 

Za účelem identifikace projektově řídících procesů byly zkoumány znalostní oblasti projektového 
řízení [2-14]. Byla provedena analýza životního cyklu projektu a byl vytvořen objektově orientovaný 
model procesů projektového řízení [2-5]. Vytvořený model byl transformován do objektově 
orientované Petriho sítě a pomocí nástroje PNtalk byla provedena simulace chování projektově 
řídících aktivit [2-6]. 
Výsledky analýzy metrik v programových produktech byly využity ke zdokonalení procesů vývoje 
těchto produktů [2-8]. V oblasti zlepšování kvality vývoje informačních systémů byly zkoumány 
vztahy mezi managementem projektů a normami ISO 9001 [2-15]. 

4.2.4 Systémy pro řízení toku aktivit – workflow systémy 
Tato oblast zaznamenala nutnost studia dalších formalismů pro možný popis a modelování činnosti 
systémů pro řízeni toku aktivit. V rámci příprav a studia popisu těchto systémů byl zahájen výzkum 
v oblasti možnosti efektivní analýzy kontextových jazyků, kde se na pracovišti již v minulých letech 
objevily slibné výsledky. Dále byly odstartovány dva projekty, které do posteralčního DB systému 
Caché v rámci spolupráce s firmou Intersystems.cz zabudovávají podporu pro časové a prostorové DB 
systémy. Tento krok bude využit jednak z hlediska ověření otevřenosti systému pro implementaci 
systému pro řízení toku aktivit, jedna proto, že možnost využití např. časových informací přímo na 
úrovni DB systému by mohla být velmi výhodná. 

4.2.5 Vyhledávání znalostí z databází 

V oblasti vyhledávání znalostí z databází probíhal výzkum v souladu se stanoveným záměrem ve 
čtyřech oblastech. V rámci prvé byl dokončen návrh formalizace kroku předzpracování procesu  a 
návrh jazyka DMSL (Data Mining Slecification Language). Formalismus zavádí unifikovaný rámec 
pro výběr, transformaci a čištění dat, který se opírá o tři matematické pojmy: relace, grafy a funkce. 
DMSL je jazyk, který implementuje navržený formální rámec a dává mu podobu prakticky 
použitelného prostředku. Výsledky byly publikovány na [2-13] a jsou obsahem disertační práce [2-19]. 
V rámci diplomových prací bylo implementováno jádro experimentálního systému na bázi jazyka 
DMSL, včetně modulů pro dolování asociačních pravidel, charakterizaci a klasifikaci. 
Druhou oblastí byl výzkum algoritmů pro dolování asociačních pravidel z relačních dat. Zde byl 
výsledkem návrh algoritmu pro dolování z dat zahrnujících jak kategorické, tak kvantitativní atributy. 
Myšlenka algoritmu spočívá jednak v oddělení zpracování kategorických a kvantitativních algoritmů, 
jednak v zavedení metriky „průměrná vzdálenost“, která řídí diskretizaci hodnot kvantitativních 
atributů. Výsledky byly publikovány na [2-2]. 
V oblasti reprezentace obrazových dat pro účely podobnostního vyhledávání a získávání znalostí 
z obrazových dat probíhal výzkum ve dvou směrech. Prvý byl zaměřen na kombinaci několika 
přístupů při texturní analýze, včetně využití asociačních pravidel [2-4], Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.. Druhý směr, jehož výsledkem je dokončovaná disertační práce, se zaměřuje na využití 
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neterminálních fuzzy gramatiky pro reprezentaci obsahu obrazové databáze a při podobnostním 
vyhledávání. Poslední oblastí byl výzkum metod extrakce informace z WWW. Byla navržena metoda 
extrakce logické struktury HTML dokumentu a je rozpracován formální model, o který se metoda 
opírá. Výsledky byly publikovány v [2-7].  

Hlavní cíle pro další období 
V dalším období bude výzkum v oblasti bezpečnosti a kryptografie informačních systémů zaměřen na 
bezpečnost hardwarových mikrokontrolérů a čipových karet proti útokům. V případě objektových 
databází budou zkoumány vlastnosti objektových databází vzhledem k jejich použití v 
interpretovaných systémech. Dále bude proveden rozvoj obecného grafového modelu použitelného pro 
zobecnění navigace a reference ve jmenných prostorech. Výsledky budou uplatněny při realizaci 
prototypového informačního systému Fakulty informačních technologií. V oblasti návrhu metodologie 
pro formální popis procesů projektového řízení budou zkoumány možnosti formální definice 
objektově orientovaného modelu projektového řízení a jeho verifikace. Dále budou zkoumány klíčové 
oblasti pro zlepšování kvality vývoje informačních systémů. V oblasti vyhledávání znalostí bude 
pokračovat vývoj experimentálního systému na bázi jazyka DMSL se zaměřením na efektivní 
implementaci a návrh rozšíření jazyka. Bude dokončeno experimentální ověřování vlastností 
navrženého algoritmu pro dolování asociačních pravidel, navržené metody texturní analýzy, využití 
fuzzy gramatiky pro podobnostní vyhledávání a dokončen návrh modelu pro extrakci logické struktury 
HTML dokumentu a experimentální ověření navržené metody. Předpokládáme dokončení čtyř 
doktorských prací. V oblasti workflow systémů bude výzkum zaměřen na možnost efektivního 
zpracování kontextových jazyků, které by mohly být vhodné pro jejich textový popis. 

Seznam výstupů v roce 2003 
a) Monografie: 

[2-1] Smolík P., Hruška T.: Application of an Object-Oriented Metasystem in University 
Information System Development, kapitola publikace Annals of Cases on Information Technology, 
Hershey, US, IDEA, 2003, p. 550-562, ISBN 1-59149-061-9  

 
b) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[2-2] Bartík Vladimír, Zendulka Jaroslav: Mining Association Rules from Relational Data - 
Average Distance Based Method, In: On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, 
DOA and ODBASE, Catania, IT, Springer, 2003, p. 757-766, ISBN 3-540-20498-9, ISSN 0302-9743 

[2-3] Hanáček P.: Audit certifikačních autorit v ČR, In: Elektronický podpis - kľúč k moderným 
elektronickým službám, Bratislava, CZ, 2003, p. 5 

[2-4] Heckel Martin, Zendulka Jaroslav: Data Mining and Its Use in Texture Analysis, In: 
Proceedings of the CS&P'2003 Workshop, Warsaw, PL, UW, 2003, p. 225-234, ISBN 83-88374-71-0 

 
c) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[2-5] Bednář David, Kreslíková Jitka: Object-oriented model of Processes in Project Management, 
In: ASIS 2003, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 8, ISBN 80-85988-88-7. 

[2-6] Bednář David, Kreslíková Jitka: Object-oriented modelling and simulation of software 
development lifecycle, In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and 
Simulation of Systems, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 8, ISBN 80-85988-86-0. 

[2-7] Burget Radek: Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat, In: Sborník 
příspěvků 2. ročníku konference Znalosti 2003, Ostrava, CZ, FEI VŠB, 2003, p. 271-280, ISBN 80-
248-0229-5 
[2-8] Čech Vladimír, Kreslíková Jitka: Výuka řízení projektů na příkladech ve studentských 
projektech, In: EDMAN 03 Education for Management, Plzeň, CZ, 2003, p. 13, ISBN 80-86596-25-7. 
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[2-9] Güttner J., Hruška T.: Sémantický web jako flexibilní databáze, In: Sborník konference 
Datakon 2003, Brno, CZ, 2003, p. 6 

[2-10] Hanáček, P.: Čipové karty v informačních systémech, In: Sborník konference Datakon 2003, 
Brno, CZ, MUNI, 2003, p. 15-22, ISBN 80-210-3215-4 

[2-11] Hanáček P., Rábová Z.: Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti, In: Proceedings of ASIS 
2003, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, p. 9-13, ISBN 80-85988-88-7 

[2-12] Hanáček P.: Bezpečnostní profily pro čipové karty, In: Sborník konference SmartWorld 2003, 
Zlín, CZ, 2003, p. 5 

[2-13] Kotásek Petr, Zendulka Jaroslav: Data Cleaning Functionality in DMSL, In: Proceedings of 
6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modelling, Ostrava, 
CZ, MARQ, 2003, p. 99-108, ISBN 80-85988-84-4. 

[2-14] Kreslíková Jitka, Bednář David: Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí, In: 
EDMAN 03, Plzeň, CZ, EVIDA, 2003, p. 8, ISBN 80-86596-25-7. 
[2-15] Kreslíková Jitka, Kubát Lubomír: Jakost v managementu projektu a ISO 9001, In: PROMA 
03, Plzeň, CZ, EVIDA, 2003, p. 11, ISBN 80-86596-28-1. 

[2-16] Máčel M., Hruška T.: Kolaborativní aplikace, In: Systems Integration 2003 - Proceedings, 
Praha, CZ, 2003, p. 429-436, ISBN 80-245-0522-3 

[2-17] Heckel Martin: Texture Analysis via Data Mining, In: Proceedings of the 2nd Australasian 
Data Mining Workshop, Sydney, AU, 2003, p. 95-104, ISBN 0-9751724-1-7 

 
d) Disertační a habilitační práce: 

[2-18] Hanáček P.: Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů, habilitační práce, Brno, 
CZ, FIT VUT, 2003, p. 71 

[2-19] Kotásek Petr: DMSL: The Data Mining Specification Language. Brno, CZ, FIT VUT, 2003, p. 
179. 

 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce: Information System Modelling and Implementation ISIM 2003 – mezinárodní konference 
zaměřená zejména na problematiku databázových technologií a informačních systémů.. 
Charakter: mezinárodní 
Organizátor: KI FEI VŠB – TU Ostrava, FIT VUT v Brně, MARQ Ostrava 
Termín: 28. – 30.4. 2003 
Účastníci: 30 ze 7 zemí 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 
Organizace:  Universidad de Valladolid, Španělsko 
Obsah smlouvy: Výměny učitelů a studentů 
Kontext: Bilaterální smlouva v rámci programu EU Socrates Erasmus. 
Doba trvání: 1 rok, finanční podpora výjezdů. 

Jiné hrdinské činy akce související s řešením VZ v roce 2003 
V rámci řešení VZ by vypracován technický audit k certifikaci dle ISO 9001 pro FRAM Consult a.s., 
v dubnu 2003. 
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Řešitelé byli zapojeni do práce programových výborů řady mezinárodních konferencí konaných u nás 
i v zahraničí – The IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling ASM 
2003, 2nd IASTED International Conference on Information and Knowledge Sharing IKS 2003, 
Information System Modelling and Implementation ISIM 2003, Modelling and Simulation of Systems 
MOSIS 2003, Znalosti 2003 a SoftCOM 2003. 
 
Krom toho byli členem přípravného výboru mezinárodní konference PROMA 03. 
 

4.3 Počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech, 

počítačové vidění 

V současnosti výzkum v oblasti počítačové grafiky probíhá další praktické ověřování programového 
systému pro práci s obrazem,  testy virtuálního stroje pro algoritmy pracujících s obrazem a signály, 
testování programového vybavení na signálových procesorech (DSP). Navíc oproti původním plánům 
byla ověřena možnost akcelerace grafických algoritmů pomocí programovatelných logických obvodů 
a DSP. Jsou ověřovány metody počítačové grafiky v medicíně, animaci člověka a v 3D rozhraních, 
zejména se zaměřením na animaci obličeje.  
V oblasti zpracování zvukových signálů (téma bylo oproti původním plánům doplněno v minulém 
roce) pracujeme na ověřování robustního rozpoznávače založeném na fúzování rozhodnutí, jehož 
hlavním přínosem je odolnost vůči šumu a zkreslení. Jsou zpracovávány i metody získávání robustních 
příznaků pro rozpoznávání řeči. 
Pracujeme s experimentálními deskami s DSP Texas Instruments řady C6x a FPGA řady Xilinx Virtex 
E, II a II Pro pro zpracování obrazových dat, jejich kompresi a přenos. Tyto prostředky jsou 
ověřovány na algoritmech pro průmysl a dopravu. 
Výše uvedená aktivita částečně spadá do postdoktorandských i standardních projektů řešených v rámci 
grantů GAČR (postdoktorandské Černocký, Kršek, standardní Zemčík) a EU (5. rámcový program - 
Multimodal Meeting Manager - M4, 6. rámcový program – schválený projekt Advanced Multiparty 
Interfaces - AMI). 
Uvedený výzkum je zpracováván ve spolupráci s ostatními skupinami zapojenými do tohoto 
výzkumného záměru, dalšími fakultami VUT v Brně, zejména FEKT a FAVU, dalšími školami v ČR 
(ČVUT v Praze, FI MU v Brně) a zahraničními institucemi (viz níže). 

Computer graphics and multimedia in information and control systems, 
computer vision 
At present, the research in computer graphics concentrates on further practical verification of a 
software system for image processing, on testing the virtual machine for image processing algorithms, 
and on testing software on digital signal processors (DSP). In addition to the original plans, the 
possibility of acceleration of the graphics algorithms using programmable logic devices and DSPs was 
verified. The applications of computer graphics are also being evaluated: in medical applications, 
human body animation in 3D interface, especially face animation. 
In sound processing, (the topic was added last year), we verify the robust recogniser based on fusion 
of the decisions, whose main advantage is its noise and distortion resistance. We are also working on 
methods of robust feature extraction for speech recognition. 
We continue working with Texas Instruments C6x DSPs and FPGA Xilinx Virtex E, II and II Pro 
experimental boards for image processing, compression and transmission and we verify them one 
algorithms for industrial and traffic applications. 
The above activities partially belong to postdoctoral and standard grants of GAČR (postdoctoral 
Černocký, Kršek, standard Zemčík) and the EU (5th framework project -Multimodal Meeting 
Manager (M4), 6th framework – the approved project called Advanced Multiparty Interfaces – AMI). 
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The research is done in co-operation with other groups involved in this research project, with other 
faculties of Brno University of Technology, especially FEEC and newly also FFA, with other 
universities in the Czech Republic (ČVUT in Prague and FI MU in Brno), and foreign institutions (see 
below). 

4.3.1 Algoritmy počítačové grafiky 

Programový systém pro práci s rastrovým obrazem, který byl implementován v minulém roce, byl 
poprvé nasazen v testovacích aplikacích a v rámci ročníkových a diplomových prací studentů (Španěl 
Michal: Rozpoznávání gest ve videosekvencích, Zeman Martin: Měření závislosti výkonu PC na 
multimediálním zatížení, atd.). Nadále probíhá i užití výsledků ve vývoji platformy pro DSP a FPGA 
a začíná se používat i pro zpracování obrazu. 
Probíhá praktické ověřování programového systému pro práci s obrazem a virtuálního stroje pro 
algoritmy pracujících s obrazem a testování programového vybavení na signálových procesorech. 
Výzkum algoritmů zobrazování a možnost akcelerace grafických algoritmů sledování paprsku, 
přímého zobrazování 3D rastru a zobrazování částicových systémů je dokončována a je provedena 
optimalizace a konfigurace programovatelných obvodů. Nadále je zkoumána i možnost použití 
akcelerace v systémech obrazových databází . 
Byly zahájeny práce na implementaci 3D rozhraní s využitím poznatků získaných v minulých letech – 
doktorandské studium na toto téma zahájil Ing. Robert Chudý (absolvoval Fakultu výtvarných umění 
VUT v Brně), který se zabývá výtvarným návrhem 3D rozhraní a též Ing. Vítězslav Beran 
(diplomovou práci vypracoval na University of Surrey, Guildford, Velká Británíe) a Ing. Jaroslav 
Kadlec. Algoritmy pro animaci se užívají především k animaci lidského obličeje a částečně postavy. 
Důvodem k takovému vývoji je účast na projektech orientovaných na komunikaci člověka počítačem, 
v nichž lidská postava a tvář velmi podstatná. V oblasti medicínských aplikací využíváme možnosti 
zobrazování dat získaných z CT (Computer Tomography), NMR (Nuclear Magnetic Resonance), 
případně jinak získaná data ve formě 3D rastru, metody pro segmentaci takových dat, jejich 
rozpoznání, interpretaci a převod do formátů s povrchovou reprezentací pro užití v CAD, CAM 
a obdobných systémech [3-4]. 

4.3.2 Zpracování zvuku a řeči 

Skupina pro zpracování zvuku a řeči se věnuje následujícím oblastem: 

a) Zpracování meetingových dat: zpracování dat z živých jednání v souvislosti s projektem M4 
(Multimodal meeting manager) v rámci 5. rámcového programu EC. Cílem projektu je vyvinout 
systém pro snímání, analýzu, strukturování a browsing živých jednání několika účastníků. Řečová 
skupina na projektu spolupracuje se skupinou počítačové grafiky a jejími hlavními úkoly jsou: 
robustní rozpoznávání fonémů v mluvené řeči, audio-vizuální rozpoznávání a pořizování 
meetingových dat. Jednotlivé body jsou blíže rozvedeny v následujících sekcích.  

b) Robustní parametrizace řeči pro rozpoznávání: parametrizace (feature extraction) je prvním 
blokem všech systémů pro rozpoznávání řeči. Pracovali jsme na spektrálním modelování pomocí 
AR modelů [3-8],[3-37] s velice dobrými výsledky na reálných databázích projektu AURORA 
(ETSI standard pro distribuované rozpoznávání řeči). Další oblastí byl výzkum parametrizace řeči 
pomocí časových trajektorií (TRAPs) [3-36], kde jsou parametry získávány v jednom frekvenčním 
pásmu s dlouhým časovým kontextem a probíhá jejich klasifikace pomocí umělých neuronových 
sítí. Ukázali jsme, že tyto parametry jsou velmi dobré v kombinaci s klasickými parametry jako 
MFCC, ale v posledních pracích tyto parametry díky použití nových časově-frekvenčních 
operátorů 4[3-1] MFCC koeficienty dokonce překonaly. Studovali jsme dále alternativní přístupy 
pro výpočet TRAPs přímo v  časové oblasti [3-9].  

c) Rozpoznávání řeči a jazyka: v oblasti rozpoznávání jsme se soustředili na robustní rozpoznávání 
fonémů v mluvené řeči. Na americké databázi TIMIT jsme dosáhli s rozpoznávačem založeným na 
TRAPs, neuronových sítích a Viterbiho dekodéru [3-10] výsledků srovnatelných se světovou 
špičkou. Tento systém je volně k disposici z webových stránek naší skupiny: 
http://www.fit.vutbr.cz/speech/sw/phnrec a to pro americkou angličtinu i češtinu. V současné době 
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probíhají práce na rozpoznávání fonémů v meeting-datech na databázích z ICSI (Berkeley) 
a IDIAP (Martigny, Švýcarsko). Pro tuto oblast pracujeme také na vizualizaci výsledků 
rozpoznávání [3-12].  

d) Kódování řeči na velmi nízkých bitových rychlostech: v této oblasti jsme pracovali na zlepšení 
základního kodéru na velmi nízkých bitových rychlostech (very low bit-rate VLBR), který pracuje 
s automaticky získanými řečovými jednotkami, na syntéze typu HNM (Harmoic Noise Model) 
a na real-time aspektech kódování. Podstatnou částí disertační práce Petra Motlíčka, "Modeling of 
spectra and temporal trajectories in speech processing" je právě VLBR kódování. Další doktorand, 
Igor Szoke, pracoval již během své diplomové práce na HNM syntéze. Jeho práce je využitelná 
v modulu dekódování, kde by HNM syntéza měla přinést zlepšení kvality výstupní řeči. Během 
diplomové práce Zdeňka Píchy byl vytvořen demonstrátor VLBR přenosu řeči mezi dvěma 
počítači připojenými na Internet. Společně s průmyslovým partnerem Thales Communications 
a dalšími evropskými průmyslovými a akademickými partnery jsme připravili návrh evropského 
projektu STREP pro 6. rámcový program. Projekt "MobiNews" (Automatic Compilation of 
Broadcast News for Mobile Devices  with Audio Playback) byl podán k říjnovému termínu IST.  

e) Tvorba velkých řečových databází: podmínkou pro jakoukoliv práci v rozpoznávání řeči je 
dostupnost velkého množství anotovaných řečových dat. Skupina zpracování řeči byla v tomto 
směru aktivní ve dvou směrech: 
• navržením a sestavením mobilního nahrávacího zařízení pro pořizování multimodálních 

meetingových dat. Toto zařízení se skládá z notebooku, standardní kamery doplněné 
hyperbolickým zrcadlem pro 360°snímání, dvěma Hi-Fi zvukovými kartami a kvalitními 
mixážními pulty a mikrofony. Pomocí tohoto zařízení bylo pořízeno několik testovacích 
jednání, které jsou v současné době anotovány na úrovni slov (audio) a základních 
dialogových událostí (audio a video). 

• Prací na první velké české řečové databázi nahrané v reálných podmínkách v rámci projektu 
SpeeCon [3-35]. Tento projekt zahrnoval specifikaci databáze, nahrání 50-ti dětských a 590-ti 
dospělých mluvčích v reálných podmínkách (domov, kancelář, veřejné prostranství, auto) 
a ortografickou anotaci dat. Výsledná databáze podstupuje expertízu společnosti SPEX. 

4.3.3 Počítačové vidění 

Počítačové vidění a zpracování obrazu jsou předmětem velmi intenzivního výzkumu ve světě i 
v České republice. Z obecného hlediska tyto úlohy dosud nejsou uspokojivě zpracovány, některé 
metody počítačového vidění a zpracování obrazu však již nyní mají zásadní roli při kontrole kvality v 
průmyslu, v řízení, v dopravě, v bezpečnostních aplikacích a v řadě dalších aplikací. Předmětem 
výzkumu v rámci výzkumného záměru v této oblasti jsou programovatelné logické obvody 
v počítačovém vidění. Na této bázi byly realizovámy programovatelné CCD kamery, které mají 
unikátní vlastnosti z hlediska možnosti snímání s velmi vysokým rozlišením a současně s flexibilním 
časování, které umožňuje přesné asynchronní řízení kamer. 
Navazujícím stupněm po snímání obrazu je digitalizace a číslicové zpracování obrazu. V oblasti 
digitalizace probíhají experimenty v oblasti 10 a 12 bitové digitalizace obrazu též s použitím 
programovatelných logických obvodů. V uplynulém roce byly implementovány algoritmy zpracování 
obrazu na platformě s procesorem Texas Instruments řady C6x. Byly též dopracovány prostředky (pro 
interface) k této desce a její nasazení do praktických aplikací. 
V oblasti metod pro zpracování obrazu byly vyvinuty další algoritmy pro sledování dopravy pomocí 
kamer. Tyto algoritmy budou následně testovány v „embedded“ systému schopného samostatné 
funkce bez přítomnosti PC. 

Hlavní cíle pro další období 
V následujícím období ze zaměříme zejména na následující cíle: 

Z oblasti zpracování obrazů a scén: 
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• testovat a vyhodnotit programové vybavení pro vývoj 2D obrazových aplikací v praxi, 
• ověřit experimentální systém pro zpracování 3D grafických systémů, 
• ověřit nové metody segmentace a interpretace 3D rastrových dat. 

Z oblasti moderních prostředků interakce: 

• aplikovat modely pohybu člověka, obličeje člověka, případně rukou člověka, 
• vypracovat systém 3D uživatelských rozhraní. 

Z oblasti zpracování zvuku a řeči: 

• Zvýšení robustnosti fonémového rozpoznávače v reálných podmínkách živých jednání (hluky 
okolí a mluvčích, změna pozice mluvčích, atd), rozpoznávání fonémů ve více jazycích.  

• Integrace videa do rozpoznávání fonémů.  
• Zvýšení úspěšnosti rozpoznávacího systému s velkým slovníkem LVCSR na meeting-datech.  
• Tvorba aplikací využívajících fonémový rozpoznávač.  
• Další zpřesnění detekce jazyků v systému LID (language identification) 
• Zkvalitnění syntézy pro kodér na velmi nízkých bitových rychlostech. 
• Práce na statistickém přístupu pro automatické určování řečových jednotek, založeném na 

EHMM (Ergodic Hidden Markov model) 
• Další rozšiřování databáze meeting-dat, anotace a analýza dat. 

Z prostředků počítačového vidění: 

• aplikovat kamery s vysokým rozlišením a řádkové kamery kamer, 
• aplikovat dále desku s DSP TMS320C6211/6711 a FGPA Xilinx Virtex E-300, 
• rozpracovat déle metodiku sledování dopravy. 

Seznam výstupů v roce 2003 

a) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[3-1] Crha Luděk, Fučík Otto, Zemčík Pavel, Drábek Vladimír, Tupec Pavel: Inter Chip 
Communicating System with Dynamically Reconfigurable Hardware Support, Poznaň, PL, 2003, p. 
311-312, ISBN 83-7143-557-6  

[3-2] Zemčík Pavel, Herout Adam, Tišnovský Pavel: Particle Rendering Pipeline, In: Spring 
Conference on Computer Graphics 2003 Proceedings, Bratislava, SK, STUBA, 2003, p. 180-186, 
ISBN 80-223-1837-X  

[3-3] Zemčík Pavel: Education and Industry - Czech experience, Herakleion, GR, TEI Heracleion, 
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[3-9] Motlíček Petr, Černocký Jan: Time-domain based Temporal Processing with Application of 
Orthogonal Transformations, In: Proc. EUROSPEECH 2003, Geneva, CH, IDIAP, 2003, p. 821-824, 
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b) Články v tuzemských časopisech: 
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c) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 
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[3-33] Herout Adam, Řezáč David, Tišnovský Pavel: Vizualizace 3D potenciálových polí 
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d) Inženýrská díla: 

[3-35] Pollák Petr, Černocký Jan & kolektiv: Databáze SpeeCon: první velká řečová databáze češtiny 
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verze habilitační práce, Brno, CZ, VUTIUM, 2003, p. 30, ISBN 80-214-2395-1.   

[3-37] Motlíček Petr: Modeling of Spectra and Temporal Trajectories in Speech Processing, PhD 
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Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce: 6th International Conference, Text Speech Dialogue TSD 2003, mezinárodní 

konference zaměřená na počítačovou lingvistiku a zpracování řečových 
signálů, konaná pravidelně v Brně nebo v jižních Čechách. 

Charakter: mezinárodní 
Organizátor: Masarykova univerzita v Brně a Západočeská univerzita v Plzni, Jan Černocký 

byl členem mezinárodního programového výboru konference. 
Termín: 8.-11. září 2003 
Účastníci: cca 150, z celého světa. 
  
Název akce: The 2003 NIST Language Recognition Evaluation Workshop, workshop 

vyhodnocující výsledky srovnání systémů pro identifikaci jazyka, 
Washington DC. 

Charakter: mezinárodní 
Organizátor: US National Institute for Standardization and Technology (NIST), účastníci Petr 

Schwarz a Pavel Matějka 
Termín: 28.-29. dubna 2003 
Účastníci: cca 50, z celého světa, především USA. 
  
Název akce: AICT (Akademie informačních a komunikačních technologií) - soutěže 

KŘIŠŤÁLOVÝ DISK, INVEX 2003 
Charakter: národní 
Organizátor: Kongresové centrum Brno, participant Jan Černocký. 
Termín: 5.10.2003 
Účastníci: cca 50 hodnotitelů z ČR a SR. 
  
Název akce: IST event 2003 - Milano. Presentace evropských projektů programu IST, ve 

spojení s největším italským veletrhem výpočetní techniky SMAU. 
Presentace projektu M4 a aktivit skupin zpracování řeči a počítačové 
grafiky. 

Charakter: mezinárodní 
Organizátor: Evropská komise, program IST. Participant Lukáš Burget. 
Termín: 2.-4.10.2003 
Účastníci: cca 1000 účastníků z celého světa. 
  
Název akce: SEŘVITE! (SEminář pro Řeč, VIdeo a TExt) pro pracovníky a doktorandy, 

kteří se v Brně zabývají zpracováním přirozeného jazyka, řeči a videa. 
Charakter: národní 
Organizátor: ÚPGM FIT VUT a skupiny zpracování přirozeného jazyka (NLP) a řeči a 

dialogu (LSD) na FI MU. 
Termín: během celého roku 2003, většinou ve 14-denních intervalech. 
Účastníci: cca 20 pravidelných účastníků. 

 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce:  Série přednášek na FEI VŠB-TU Ostrava 
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Charakter:  Národní 
Organizátor:  FEI VŠB-TU Ostrava (Dr. Šarman) a ÚPGM FIT VUT v Brně (Doc. Zemčík) 
Termín:  zimní semestr školního roku 2003/2004 
Účastníci:  Zaměstnanci a doktorandi ÚIVT FEI (Herout, Kršek, Potůček, Pečiva) 
  
Název akce:  Very Low Bit Rate speeco coding, letní škola Euromasters in Speech and 

Language, Barcelona. 
Charakter:  mezinárodní 
Organizátor:  projekt EuroMasters in Speech and Language, participant Petr Motlíček.   
Termín:  7.-11.7.2003 
Účastníci:  cca 40 studentů z celé Evropy, členové výboru EuroMasters.   
  
Název akce:  Rozpoznávání a kódování řeči. 
Charakter:  národní - Francie. 
Organizátor:  ESIEE, participant Jan Černocký 
Termín:  20.-21.3.2003 
Účastníci:  cca 30 francouzských studentů. 

Nově budovaná (vybudovaná) pracoviště či laboratoře  
Název: Pracoviště pro pořizování Multimodálních meeting-dat. Pracoviště je vybaveno notebookem, 
kamerou a hyperbolickým zrcadlem a zařízením pro simultánní snímání 4 audio kanálů.  
Použití: pracoviště je společným se skupinou počítačové grafiky na ÚPGM FIT, slouží pro pořizování 
dat pro evropský projekt M4 (Multi-Modal meeting manager) a pro další související projekty. Získaná 
data budou sloužit pro teoretické a aplikační studie multimodálního rozpoznávání.  

Jednorázové odborné přednášky či prezentace  
Téma: Zobrazení „particles“ akcelerované DSP a FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Doc. Zemčík, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: květen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Medical imaging 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Dr. Kršek, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: květen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Advanced medical modeling and tissue modeling 
Přednášející:  University La Rochelle, Francie, Dr. Kršek, ÚPGM FIT VUT 

v Brně 
Termín: červen 2003 v rámci projektu SOCRATES/IP 
  
Téma:  Akcelerace 3D grafických výpočtů pomocí DSP a FPGA 
Přednášející:  University of Joensuu, Finsko, Doc. Zemčík, ÚIVT FEI 
Termín: červen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma:  3D tissue geometry modeling 
Přednášející:  University of Joensuu, Finsko, Dr. Kršek, ÚIVT FEI 
Termín: červen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
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Téma: Zobrazování 3D rastru pomocí FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Ing. Herout, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: říjen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Zobrazování 3D rastru pomocí FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Doc. Zemčík, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: říjen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Metodika návrhu aplikací zpracování obrazu 
Přednášející:  University of Surrey, Guildford,UK,Ing. Herout, ÚPGM FIT VUT 

v Brně 
Termín: říjen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Akcelerační platoforma pro systémy zpracování obrazu 
Přednášející:  University of Surrey, Guildford,UK,Doc.Zemčík, ÚPGM FIT VUT 

v Brně 
Termín: Říjen 2003 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
 

4.4 Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Mezi nejvýznamnější výsledky skupiny patří publikování monografie o vyvíjejících se komponentách 
nakladatelstvím Springer Verlag a dále jedna úspěšně obhájená habilitační a dvě doktorské práce. Byli 
jsme pověřeni uspořádáním prestižní konference IEEE Engineering of Computer-Based Systems 
v Brně v roce 2004 (Prof. Švéda – general chair, Prof. Dvořák – program chair). Snad nejdůležitější 
akcí zahraniční spolupráce bylo dokončení  návrhu projektu REHITEC v říjnu 2003 a to za kooperace 
desítek zahraničních partnerů. Dr. Fučík se rovněž podílel na vývoji a uvedení do provozu vizuálního 
systému pro měření průměrné rychlosti vozidel. Několik doktorandů se podílelo pod vedením Dr. 
Fučíka na realizaci karty pro IPv6 směrovač. Čtyři doktorandi se chystají odevzdat v příštím roce své 
doktorské práce. Zorganizovali jsme nový typ česko-slovenských seminářů pro studenty doktorského 
studia s názvem Počítačové architektury a diagnostika, kde mají doktorandi možnost prezentovat a 
konzultovat své práce s předními odborníky v oboru. Podařilo se nám popularizovat výzkum 
v médiích. 

Architecture of hardware and software for embedded systems   
One of the outstanding results of the group was a monograph on developing components published by 
Springer Verlag and one habilitation thesis and two doctoral theses defended. We are in charge of 
organizing an important conference - IEEE Engineering of Computer-Based Systems in Brno in 2004 
(Prof. Švéda – general chair, Prof. Dvořák – program chair). The most important event as far as the 
international co-operation is concerned was the completion of REHITEC project proposal in October 
2003 on which dozens of foreign partners co-operated. Dr. Fučík also contributed to the development 
and implementation of a visual system for measuring average speeds of vehicles. Several PhD. 
students contributed to the realization of a card for IPv6 router. Four PhD. students are on the point of 
submitting their doctoral theses. We organized a new type of Czech-Slovak seminars called Computer 
Architectures and Diagnostics where doctoral students can present and consult their work with leading 
experts in the branch. We managed to make research popular in media. 
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4.4.1 Paralelní vestavěné systémy 

Výzkum byl zaměřen na simulace paralelních výpočtů a architektur SMP se sběrnicí  i svazku 
počítačů. Výsledky jsou součástí doktorské práce „Modelování a predikce výkonnosti paralelních 
výpočtů“, která bude odevzdána začátkem r. 2004 (doktorand Staroba) [4-29], [4-34]. Jelikož 
multiprocesorové systémy a paralelní aplikace se stále více dostávají na úroveň jednoho čipu (MPSoC 
- MultiProcessor Systems on Chip) a jejich optimalizace je velmi aktuální problém, byla  provedena 
studie optimálního návrhu propojení procesorů v rámci jednoho čipu [4-6][4-7]. Na konkrétní aplikaci 
ze zpracování obrazů (FWT) se pracuje (doktorand Kutálek) [4-30]. Jiný sledovaný směr, ladění a 
simulace výkonnosti vestavěných paralelních systémů s proměnnou (dynamicky rekonfigurovatelnou) 
architekturou, vedl k vypracování řadiče paměti cache s dynamickým přepínáním koherenčního 
protokolu [4-11] a vytvoření obecného modelu konfigurovatelné výpočetní platformy na bázi PPM 
(Phase-Parallel Model).  

4.4.2 Aplikované evoluční algoritmy 

Hlavním výsledkem bylo publikování habilitační práce „Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi 
v úlohách dekompozice a alokace“ [4-37], která shrnuje výsledky autorova výzkumu v oblasti využití 
evolučních algoritmů na bázi pravděpodobnostních modelů pro řešení kombinatorických úloh, 
zejména z oblasti fyzického návrhu číslicových obvodů. Dalším významným přínosem byla disertační 
práce Ing. J. Očenáška, PhD [4-38].  Jedná se zejména o návrh a implementaci paralelní verze  
Bayesovského optimalizačního algoritmu (BOA) a implementace smíšeného spojitě-diskrétního 
algoritmu MBOA. Dále byla navržena koncepce distribuované verze BOA algoritmu s vláknovou 
strukturou [4-10]. Byla také publikována metodika akcelerace BOA algoritmů [4-33]. 

4.4.3 Metody a prostředky pro  analýzu testovatelnosti číslicových obvodů  

Výsledky výzkumu můžeme rozdělit do následujících oblastí: (1) Tvorba metodik využívajících 
koncept i cesty a i režimu prvků; řešení problematiky nastavování i režimu a i cesty prvku; problém 
detekce kolize diagnostických dat přenášených obvodem po i cestách, které sdílí jeden nebo více 
prvků či spojů, pomocí Petriho sítí.(2) Tvorba metodik využívající evoluční algoritmus [4-8] schopný 
nalézt přijatelný kompromis mezi návrhovými omezeními a testovatelností obvodu pomocí techniky 
scan - byla řešena otázka binární reprezentace problému  [4-22][4-24]. (3) Doplnění již navržených 
vztahů a algoritmů pro analýzu testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů 
o analýzu závislostí zpětnovazebních smyček [4-21][4-23]. (4) Plán aplikace testu obvodu na úrovni 
RT [4-9].  

4.4.4 Formální specifikace 

Hlavními výsledky v oblasti formálních specifikací byl další vývoj paradigmatu lokálního času pro 
formální specifikace chování vestavěných systémů pracujících v reálném čase [4-4] a [4-26], a dále 
tvorba nástrojů jak pro strukturované, tak i objektově orientované formální specifikace vestavěných 
systémů [4-5], [4-12], [4-19], [4-20].  

4.4.5 Architektura distribuovaných systémů 

V architektuře vestavěných distribuovaných systémů byly dále zobecňovány principy vzájemného 
propojování komponent vestavěných systémů prostřednictvím Internetu a vytvářeny opakovaně 
využitelné návrhové vzory [4-26], [4-27], [4-35]. 

4.4.6 Evoluční návrh hardware 

Hlavním výsledkem bylo publikování monografie Evolvable Components 4[4-1], která shrnuje 
výsledky našeho výzkumu v oblasti využití biologií inspirovaných technik pro návrh hardware. Jedná 
se zejména o zavedení komponentního přístupu, formální definici vyvíjejícího se stoje včetně 
vyšetření jeho výpočetní síly, evoluční návrh obrazových operátorů a využití virtuálních 
rekonfigurovatelných obvodů. Virtuální rekonfigurovatelné obvody ve spojení s obvodovou realizací 
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evolučního algoritmu umožnily implementovat vyvíjející se IP makro na úrovni jazyka VHDL  [4-15]. 
Dále byla detailně rozpracována koncepce vyvíjejících se výpočetních strojů [4-16]. Pomocí 
evolučních technik se nám podařilo navrhnout zajímavé obrazové operátory s vynikajícím poměrem 
kvalita/cena, které jsou současně i snadno testovatelné [4-17][4-18]. 

4.4.7 Komprese a šifrování dat 

V oblasti šifrování dat byla publikována práce zabývající se obvodovou podporou Montgomeryho 
modulárního dělení, které je používáno ve většině šifrovacích algoritmů [4-28]. V oblasti komprese 
dat probíhá vývoj kompresních metod pro kompresi videosekvencí pořizovaných televizní kamerou a 
obvodové podpory Burrows-Wheelerovy transformace. Výsledky byly publikovány formou 
diplomových prací, které zde neuvádíme. 

4.4.8 Systém pro monitorování dopravy 

Hlavním výsledkem byl vývoj a uvedení do provozu vizuálního systému pro měření průměrné 
rychlosti vozidel v úseku komunikace. Jedná se o vývoj původního zařízení pracujícího na principu 
snímání obrazu kamerami a následné detekci vozidel v obraze. Systém využívá umělé inteligence a 
obraz zpracovává na původních specializovaných výpočetních prostředcích využitím FPGA. Systém 
by v roce 2003 instalován v lokalitě Zlícho-Radlická a v roce 2004 se připravuje jeho instalace do 
tunelů Mrázovka a Strahov, Praha. Praktické výsledky použití systému byly prezentovány na 
mezinárodním veletrhu PragoTraffic 03 [4-31], Praha. Dále se podařilo v rámci grantu sdružení Cesnet 
[www.liberoutre.org] realizovat základ PC směrovače – PCI karu Combo6 postavenou na bázi 
technologie FPGA [4-12][4-13][4-40][4-41]. 

Hlavní cíle pro další období 
V oblasti paralelních vestavěných systémů se chceme zaměřit na kritickou část ovlivňující výkonnost 
– propojovací síť. Bude vypracována metodika usnadňující výběr optimálního propojení (topologie) a 
počtu procesorů k danému specifickému algoritmu a pro dané časové limity na dobu provedení 
algoritmu. Metodika bude založena na modelech režie spojené s interakcí procesů, zejména 
skupinových komunikací. Chceme ji dále rozšířit i na rekonfigurovatelná pole procesorů, která se stále 
více uplatňují při zpracování signálů a obrazů v mobilních zařízeních. V oblasti rekonfigurovatelných 
vestavěných systémů, jejich specifikaci a technikách návrhu hodláme pracovat  s podporou EU (bude-
li schválen projekt REHITEC) nebo i bez ní a využít kontaktů z připravované sítě excellence .  
 
Budeme pokračovat v testování Bayesovských optimalizačních algoritmů pro nové aplikace zejména 
z oblasti plánování úloh a souběžného návrhu technických a programových prostředků. Dalším 
záměrem je testování vhodných metrik pro Bayesovské sítě a návrh koncepce paralelizace pokročilých 
evolučních algoritmů. Dále bude pokračovat inovace paralelního algoritmu simulovaného žíhání 
(PSA) ve spojení s genetickými algoritmy. Nově se budeme zabývat využitím inteligentních výpočtů 
(softcomputing) pro úlohy z oblasti umělé inteligence. 
 
V oblasti formálních specifikací a architektury distribuovaných systémů bude cílem vytvořit koncepce 
a nástroje spojující oblasti formálních specifikací chování a architektur vestavěných distribuovaných 
systémů, které byly zatím studovány nezávisle na sobě. Vytvářené koncepty a nástroje budou 
zaměřeny na efektivní podporu návrhu vestavěných aplikací.  
 
V oblasti diagnostiky a návrhu snadno testovatelných obvodů bude výzkum orientován na návrh 
efektivní metody extrakce transparentních režimů z vhodného popisu prvků, návrh metody 
automatizované konstrukce řadiče testu, rozšíření používaného modelu a metod o sběrnicově 
orientované systémy a systémy na vyšších úrovních popisu, rozšíření o další techniky pro zlepšení 
testovatelnosti (např. JTAG, BIST), dále budeme pokračovat v návrhu metody pro generování testu 
založené na využití transparentních vlastností a řešení problému synchronizace diagnostických dat tak, 
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aby byla diagnostická data jdoucí různými cestami k různým vstupům jedné komponenty na těchto 
vstupech současně. 
 
V oblasti vyvíjejících se obvodů se budeme zabývat evolučním návrhem složitějších číslicových 
obvodů, jako jsou např. velké řadicí sítě a mediány. Budou proto zkoumány různé možnosti netriviální 
konstrukce fenotypu (obvodu) z genotypu (bitového řetězce). Dále bude pokračovat realizace 
vyvíjejících se systémů s využitím virtuálních rekonfigurovatelných obvodů v FPGA. Cílem bude 
vytvořit vyvíjející se IP makra na úrovni jazyka VHDL pro reálné problémy. Nově se budeme zabývat 
využitím evolučních postupů pro zajištění zotavení funkce obvodu při poruše. 
 
V oblasti komprese a šifrování dat budou probíhat práce na návrhu nových metod a vývoji obvodové 
podpory komprese videosekvencí silničního provozu pořizovaných televizní kamerou v reálném čase. 
Další oblastí je návrh obvodové podpory Montgomeryho modulárního dělení. 
 
V oblasti vizuálních systémů se budeme zabývat návrhem akcelerátoru výpočtů nad obrazem na bázi 
FPGA a DSP. Budou zkoumány možnosti využití dynamické rekonfigurace FPGA.  

Spolupráce se zahraničím 
Prof. Dvořák strávil 3 měsíce tvůrčího volna na Dept. of Statistics, Operational Research and 
Computing, La Laguna University, Tenerife, Spain, 2003, kde spolupracoval se skupinou paralelních 
výpočtů (PCGULL, http://nereida.deioc.ull.es/,  Prof. Casiano R. Léon) na tvorbě publikace (skript) 
„Architektura a programování paralelních systémů“. Termín vydání je konec roku 2004. Je předsedou 
programového výboru IEEE konference Engineering of Computer-Based Systems, která se bude konat 
v květnu 2004, editorem časopisu J.UCS – The Journal of Universal Computer Science 
(http://www.jucs.org/) a byl hostujícím editorem listopadového čísla (2003) tohoto časopisu 
zaměřeného na Formal Specifications of Computer-Based Systems.  
Další  snaha o rozšíření dvoustranné spolupráce se týkala skupiny paralelních výpočtů na Univerzitě v 
Žilině (Prof. Hanuliak). Byl podán společný projekt „Efektivni paralelizace úloh pro svazky počítaču 
a SMP”, v současné době ve výběrovém řízení. 
 
Snad nejdůležitější akcí zahraniční spolupráce bylo ale dokončení  návrhu projektu REHITEC v říjnu 
2003 a to ve spolupráci s desítkami zahraničních partnerů. 
 
Prof. Švéda byl v roce 2003 členem programových výborů následujících odborných akcí: (i) 10th 
IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems, 
Huntsville, Alabama, USA, 2003; (ii) 4th IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on 
Formal Specifications of Computer-Based Systems, Huntsville, Alabama, USA, 2003; (iii) 
International IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, Ostrava, 2003 a (iv) 2nd 
WSEAS International Conference on Software Engineering, Parallel and Distributed Systems, Crete, 
Greece, 2003. Dále byl recenzentem časopisů Journal of Universal Computer Science (Know Center + 
IICM, Austria and Springer, Germany) a WSEAS Transactions on Computers, Washington, D.C., 
USA. Je autorem vyžádané kapitoly v knize M. Ilyas, I. Mahgoub (Eds.): Handbook of Sensor 
Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, která vyjde v lednu 2004 v nakladatelství 
CRC Press LLC, Boca Raton, FL, USA. 
 
Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. je členem programového výboru následujících odborných akcí: 
International Mendel Conference on Soft Computing 2003 a International conference MOSIS 2003. 
Spolupracoval s Dr. Jiřím Očenáškem z ETH Zurich – publikován článek pro mezinárodní konferenci 
GECCO 2003 a Mendel  2003.  
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Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. je členem programového a řídicího výboru workshopu IEEE Design 
and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2003. Byl pověřen vedením sekce na workshopu 
IEEE European Test Workshop 2003 konané v Maastrichtu, Holandsko ve dnech 25. – 28. května 
2003. 
 
Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. je členem programového výboru následujících odborných akcí: 1st 
European Workshop on Hardware Optimisation EvoHOT 2004 (Coimbra, Portugalsko), The 5th 
International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware ICES 2003 (Trondheim, 
Norsko) a Congress on Evolutionary Computation CEC2003 - Special Session on Evolutionary Design 
Automation (Canberra, Australia), dále recenzentem časopisu IEEE Transactions on Evolutionary 
Computation a konference the 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics 
(Orlando, USA). 
 
Ing. Richard Růžička, Ph.D. byl pověřen vedením sekce System-on-a-Chip and Verificatin/Validation 
na mezinárodní konferenci EUROMICRO Symposium on Digital System Design: Architecture, 
Methods and Tools, 2.-5.9.2003, Belek, Turecko. 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce: 4th IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of 
Computer-Based Systems, Huntsville, Alabama, USA, 2003. 
Prof. Švéda uspořádal ve spolupráci s Prof. Rattrayem z University of Stirling, UK, a Prof. 
Rozenblitem z University of Arizona, Tuscon, Arizona, USA, workshop Formal Specifications of 
Computer-Based Systems, viz sborník [4-2]. 
Charakter: (mezinárodní) 
Organizátor: Prof. Švéda, Prof. Rattray z University of Stirling, UK a Prof. Rozenblit z University of 
Arizona, Tuscon, Arizona, USA 
Termín: 9.-10.4.2003 
Účastníci: 10 účastníků z USA, Kanady a České republiky 
 
Název akce: Pracovní seminář Počítačové Architektury & Diagnostika 2003 pro studenty doktorského 
studia   
Charakter: česko-slovenský 
Organizátor: UPSY FIT VUT Brno 
Termín: 24.-26.9.2003 
Účastníci: 31 

Návštěvy na FIT 

Téma: Nanotechnologie a molekulární stavebnice: Od molekulárního motoru k nanopočítači 
Přednášející: RNDr. Jaroslav Vacek, Ph.D. z Heyrovského ústavu fyzikální chemie AV ČR 
Termín: 10.4.2003 na FIT 
 
Téma: Výzkum a projekty na UTIA 
Přednášející: Dr. Ing. Jiří Schier, Ing. Martin Daněk a Ing. Rudolf Matoušek z UTIA AV ČR 
Termín: 15.5.2003 na FIT 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace  
Téma: Communication Architectures for Application-Specific Multiprocessor Systems (on a Chip)   
Přednášející: Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. 
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Termín: 13.3.2003 (1 hodina) 7th seminar in Last Advances in Computer Science: Processors, 
Memories and Programming na  La Laguna University, Tenerife, Spain. 
 
Téma: Component Approach to Evolvable Systems 
Přednášející: Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. 
Termín: 10.1.2003 (2 hodiny) na UTIA AV ČR a CAK v Praze 
 
Téma: Theory of Evolvable Systems 
Přednášející: Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. 
Termín: 10.3.2003 (1 hodina) na Ústavu informatiky AV ČR v Praze 

Jiné významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2003 
Doc. Schwarz se habilitoval prací „Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách 
dekompozice a alokace“. Dokončení a obhajoba doktorské práce Ing. J. Očenáška  s názvem Parallel 
Estimation of Distribution  Algorithms (Paralelní evoluční algoritmy využívající pravděpodobnostní 
modely). Dokončení a obhajoba doktorské práce zahraničního studenta Ing. A. M. Sllame s názvem 
Design Space Exploration of High-Performance Digital Systems. 
 
Zpracování výchozího návrhu projektu evropské sítě excelence REHITECH za FIT, který byl za celé 
konsorcium podán úspěšně do Bruselu hlavním koordinátorem Prof. A. Ferrarim (P). Projekt má název 
Reconfigurable Embedded Systems, High-Level Specification and Advanced Techniques for Design 
and Test (č. ID: 004831) a týká se bezprostředně týmu VZ zaměřeného na Architekturu technického a 
programového vybavení vestavěných aplikací (prakticky všech členů týmu). 
 
Dokončení návrhu evropského projektu COTS (Making Component-based Development Cost-
effective for SMEs) v listopadu 2003 (kategorie Cooperative Research), probíhá výběrové řízení. 
 
Prof. Švéda byl pověřen IEEE Computer Society, TC-ECBS (jako General Chair) společně s Prof. 
Dvořákem (jako Program Chair), uspořádáním mezinárodní konference IEEE Engineering of 
Computer-Based Systems v Brně. 
 
Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. popularizoval výsledky výzkumu v televizním pořadu Popularis 
(26.6.2003 na ČT2), v časopisu Česká hlava a svět vědy (6/2003) a na stránkách EvoNet - Featured 
members. Získal Cenu Josefa Hlávky za výsledky ve výzkumu biologií inspirovaných obvodů, Cenu 
Siemens 2003 za doktorskou disertační práci a cenu za nejlepší prezentaci na konferenci Evolvable 
Systems: From Biology to Hardware ICES 2003, Trondheim, Norsko.   
 
Ing. Daniel Mika a Ing. Vladimír Kutálek získali Cenu Siemens 2003 – stipendijní podpora pro 
doktorandy. 
 
Práce Ing. Lukáše  Sekanina, Ph.D. byly 7 krát citovány (u dvou prácí spoluautor Ing. Richard 
Růžička, Ph.D.). 

Seznam výstupů v roce 2003 
a) Monografie, sborníky: 

[4-1] Sekanina, L.: Evolvable Components. Natural Computing Series, Springer Verlag, 2003. 
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[4-2] Rattray, Ch., Švéda M., Rozenblit J.: Proceedings IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint 
Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, Huntsville, AL, USA, 2003, ISBN 
1-85769-189X. 
 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[4-3] Dvořák, V.: Formal Specifications of Computer-Based Systems, Journal of Universal 
Computer Science, Graz, AT, 2003, p. 3, ISBN 3-540-62047-8  

[4-4] Švéda M.: Local Time for Formal Specification of Networked Embedded System, In: WSEAS 
Transactions on Computers, roč. 2, č. 1, Athens, GR, p. 4-9, ISSN 1109-2750 
 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[4-5] Bureš F., Ryšavý O.: Formal specification of IEEE1451.1 fragments, In: 11. International 
Conference on Software, Telecommunications & Computer Networks, Split, HR, FESB UoS, 2003, p. 
282-287, ISBN 953-6114-64-X 

[4-6] Dvořák V., Kutálek V.: A Methodology for Designing Communication Architectures for 
Multiprocessor SoCs, In: Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - 
Architectures, Methods and Tools, DSD 2003, Belek, TR, 2003, p. 455-458, ISBN 0-7695-2003-0  

[4-7] Dvořák Václav: Communication Architectures for Application-Specific Multiprocessor 
Systems (on a Chip), In: Proc. of the 11th International Conference on Software, Telecommunications 
and Computer Networks SoftCOM 2003, Split, HR, FESB, 2003, p. 778-782, ISBN 953-6114-64-X   

[4-8] Kotásek Z., Mika D., Strnadel J.: Methodologies of RTL Partial Scan Analysis and Their 
Comparison, In: Proceedings of IEEE Workshop on Design and Diagnostic of Electronic Circuits and 
Systems, Poznan, PL, UNI-DRUK, 2003, s. 233-238, ISBN 83-7143-557-6 

[4-9] Kotásek Z., Mika D., Strnadel J.: Test scheduling for embedded systems, In: Proceedings of 
EUROMICRO Symposium on Digital System Design–Architectures, Methods and Tools, Los 
Alamitos, USA, IEEE Computer Society Press, 2003, s. 463-467, ISBN 0-7695-2003-0 

[4-10] Očenášek J., Schwarz J., Pelikán J: Design of Multithreaded Estimation of Distribution 
Algorithms. Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO-2003, Chicago, July 2003,  
In: Procceedings of GECCO 2003, USA, Chicago, US, 2003, p. 12, ISBN 3-540-40-603-4          

[4-11] Kutálek Vladimír, Dvořák Václav: A Multi-protocol cache controller, In: IFAC Workshop on 
Programmable devices and systems - PDS 2003, Ostrava, CZ, 2003, p. 220-225, ISBN 0-08-044130-0  

[4-12] Novotný, J., Fučík, O., Anotš, D.: Project of IPv6 Router with FPGA Hardware Accelerator, 
Field-Programmable Logic and Applications, 13th International Conference FPL 2003, Proceedings. 
Lisbon, Portugal : Springer Verlag, 2003. od s. 964-967, 4 s. ISBN 3-540-40822-3. 

[4-13] Novotný, J., Fučík, O., Anotš, D.:Liberouter - New Way in IPv6 Routers.In ICETA 2003 2nd 
International Conference Proceedings. Kosice : elfa, Kosice, 2003. od s. 153-158, 6 s. ISBN 80-
89066-67-4. 

[4-14] Ryšavý Ondřej, Švéda Miroslav: A Minimal Formal Language for Object-Oriented 
Specifications, In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal 
Specifications of Computer-Based Systems, 2003, Huntsville, AL, US, US, 2003, p. 35-40, ISBN 1-
85769-189X 

[4-15] Sekanina, L.: Towards Evolvable IP Cores for FPGAs, In: Proc. of The 2003 NASA/DoD 
Conference on Evolvable Hardware, Chicago, USA, IEEE Computer Society Press, 2003, s. 145-154, 
ISBN 0-7695-1977-6 

[4-16] Sekanina, L.: From Implementations to a General Concept of Evolvable Machines. In: Proc. 
of the 6th European Conference on Genetic Programming, Colchester, UK, LNCS 2610, Springer 
Verlag, 2003, s. 424-433, ISBN 3-540-00971-X 
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[4-17] Sekanina, L., Růžička, R.: Easily Testable Image Operators: The Class of Circuits Where 
Evolution Beats Engineers. In: Proc. of The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware, 
Chicago, USA, IEEE Computer Society Press, 2003, s. 135-144, ISBN 0-7695-1977-6 

[4-18] Sekanina, L., Růžička, R.: On the Automatic Design of Testable Circuits. In: Proceedings of 
IEEE Workshop on Design nad Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Poznań, PL, UNI-
DRUK, 2003, s. 299-300, ISBN 83-7143-557-6 

[4-19] Ščuglík František: Vizualizace formálních specifikací využitím diagramů, In: 11. International 
Conference on Software, Telecommunications & Computer Networks, Split, HR, FESB UoS, 2003, p. 
5, ISBN 953-6114-64-X 

[4-20] Ščuglík František, Švéda Miroslav: Automatically Generated CSP Specifications, In: 
Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of 
Computer-Based Systems, 2003, Huntsville, AL, USA, IEEE Computer Society, 2003, p. 41-47, ISBN 
1-85769-189X 

[4-21] Strnadel J.: Algebraic Analysis of Feedback Loop Dependencies in Order of Improving RTL 
Digital Circuit Testability, In: Proceedings of IEEE Workshop on Design and Diagnostic of Electronic 
Circuits and Systems, Poznan, PL, UNI-DRUK, 2003, s. 303-304, ISBN 83-7143-557-6 

[4-22] Strnadel J.: Analýza a zlepšení testovatelnosti RTL číslicového obvodu, In: Sborník příspěvků 
ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika, Brno, CZ, FIT VUT, 2003, s. 24-29, ISBN 80-
214-2471-0 

[4-23] Strnadel Josef: Nested Loops Degree Impact on RTL Digital Circuit Testability, In: 
Programmable Devices and Systems, Oxford, GB, Elsevier, 2003, s. 202-207, ISBN 0-08-044130-0 

[4-24] Strnadel Josef: Scan Layout Encoding by Means of a Binary String, In: Proceedings of 37th 
International Conference on Modelling and Simulation of Systems, Ostrava, CZ, MARQ, 2003, s. 
115-122, ISBN 80-85988-86-0 

[4-25] Švéda Miroslav, Rattray Charles, Rozenblit Jerzy: Formal Specifications of Computer-Based 
Systems, In: Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of 
Computer-Based Systems 2003, Huntsville, AL, US, ICSP, 2003, p. 169-172, ISBN 0-7695-1917-2  

[4-26] Švéda Miroslav: Executable Specifications with Rapid Prototyping for Embedded Distributed 
Systems, In: Programmable Devices and Systems 2003, Kidlington, Oxford, GB, Elsevier, 2003, p. 
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d) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 
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ISBN 80-214-2411-7 

[4-35] Švéda Miroslav: Engineering of Computer-Based Systems: Brno in 2004, In: Proceedings 
EDS'03, Brno, CZ, VUT v Brně, 2003, p. 85-88, ISBN 80-214-2452-4  
 
e) Inženýrská díla: 

[4-36] Fučík, O.: Multifunkční vizuální systém pro monitorování dopravy Unicam. 

 
f) Disertační a habilitační práce: 

[4-37] Schwarz, J.: Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, 
habilitační práce, Brno, CZ, FIT VUT, 2003, p. 137 

[4-38] Očenášek, J.: Parallel Estimation of Distribution  Algorithms (Paralelní evoluční algoritmy 
využívající pravděpodobnostní modely), CZ, FIT VUT, 2003, p. 148 

[4-39] Sllame, A. M.: Design Space Exploration of High-Performance Digital Systems, Brno, CZ, 
2003, p. 1-125 
 
g) Technické a výzkumné zprávy: 

[4-40] Novotný, J., Fučík, O., Bardas, R.: Schematic of COMBO-4MTX Card. Tecnická zpráva 
Cesnet, Praha, CZ, 13/2003. 

[4-41] Novotný, J., Fučík, O., Bardas, R.: Schematic of COMBO-4SFP Card. Tecnická zpráva 
Cesnet, Praha, CZ, 12/2003. 
 

4.5 Průmyslové počítačové sítě a prostředky průmyslové automatizace 

Výzkumná a vývojová aktivita skupiny byla v roce 2003 zaměřena především na výzkum a vývoj 
v oblasti bezdrátové komunikace řídicích systémů a procesní instrumentace. Pokračovaly experimenty 
s jednoduchou pikonetou Bluetooth technologie a  byl zahájen vývoj experimentální mobilní 
platformy pro implementaci bezdrátové varianty komunikace, podporovaný grantem GAČR 
102/03/1097 s názvem IBWDA. V rámci doktorské práce byl dokončen formální popis bezdrátové 
varianty průmyslové sítě PROFIBUS. Byla dokončena modulární varianta web serveru ve funkčním 
vzorku a dlouhodobě testována jako bezpapírový záznamník. V oblasti průmyslových řídicích systémů 
byla dokončena instalace a oživení tréninkových panelů průmyslové sběrnice PROFIBUS PA, která je 
vhodná pro použití v procesech s nebezpečím výbuchu. V rámci diplomové práce byl dokončen vývoj 
PROFIBUS DP slave. Nový doktorand zahájil práci na novém tématu s názvem Příspěvek k teorii 
řízení logicko – dynamických systémů. Dvě diplomové práce, vypracované v zahraničí, řešily 
problematiku výzkumu a vývoje mikrořadičového řízení mobilního robota, další práce se zabývala 
teoretickými otázkami řízení produkčních systémů. Byl vypracován a podán projekt s nazvem Real – 
time and Internet based  Embedded technologies for Automation do 6. rámcového programu EU.  
 

Industrial Buses and Industrial Automation Systems 
Research and progress activities of our group were mostly in 2003 aimed on research and progress in 
the sphere of wireless communication, control systems and process instrumentation. The experiments 
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with simple piconet Bluetooth networks were continuing and the research of experimental mobile 
platform for implementation wireless variants supported by grant GACR 102/03/1097 called IBWDA 
has started. Formal description of wireless variant of the industrial network PROFIBUS was finished 
in one of the dissertation work. Functional prototype of modular variant of web server was finished 
and it will be long time tested as data logger. In the sphere of the industrial control systems the 
installation and activation trainings panels of the industrial network PROFIBUS PA was finished; this 
fieldbus is convenient for usage in the risk processes. The new PROFIBUS DP slave was finished. 
New PhD student began work in the new sphere „A contribution in theory of logic-dynamic control“. 
Two diploma works finished at foreign departments solved problematic research and progress of 
microcontroller control of microcontroller of mobile robot and the theoretical questions of control of 
production systems. Under the 6th frame European project the project „Real-Time and Embedded 
Internet Based Technologies for Automation“ has been prepared. 

4.5.1 Průmyslové řídicí systémy 

Byla dokončena instalace a oživení tréninkových panelů průmyslové sběrnice PROFIBUS PA [5-5], 
[5-6], [5-7], která je vhodná pro použití v procesech s nebezpečím výbuchu. Laboratoř je tak vybavena 
oběma nejmodernějšími průmyslovými sběrnicemi pro řízení procesů s nebezpečím výbuchu 
(PROFIBUS PA a Foundation Fieldbus H1). Na základě diplomové práce [5-10], vypracované na 
spolupracujícím pracovišti na INPG v Grenoblu bylo zahájeno doktorandské studium s cílem dvojího 
diplomu na téma Robustness of production systems.  
V diplomové práci [5-8] Michala Novotného, vypracované na universitě v Aalborgu  byly vytvořeny a 
simulačně otestovány originální algoritmy lokalizace 360-ti stupňového sonarového scanu místnosti 
v předem dané mapě. Zkoumaný sonarový systém a navržené algoritmy jsou určeny pro navigaci 
mobilních autonomních robotů ve vnitřních prostorách. Navržené metody jsou metoda histogramu 
vzdáleností, ze skupiny tzv. landmark-matching metod, a metoda kriteriálního okna, ze skupiny map-
matching.  
 

4.5.2 Průmyslové počítačové sítě 

Ondřej Hynčica vypracoval diplomovou práci na Universitě v Aalborgu, ve které navrhl komunikační 
protokolu pro komunikaci mezi mobilními autonomními roboty pomocí bezdrátového spojení 
Bluetooth [5-9]. Navržený protokol klade důraz na formaci a strukturování sítě se strukturou scatternet 
ve vysoce mobilních situacích. Chování bylo simulováno na modelu kooperativního průzkumu 
neznámé oblasti skupinou mobilních robotů. 
Na pracovišti v Brně byl zahájen vývoj experimentální mobilní platformy pro implementaci 
bezdrátové varianty komunikace, podporovaný grantem GAČR 102/03/1097 s názvem IBWDA.  
V rámci doktorské práce [5-12] ing. Pavla Kučery byl dokončen formální popis protokolů linkové 
vrstvy drátové I bezdrátové varianty průmyslové sítě PROFIBUS ve VHDL. V rámci diplomové práce 
bylo navrženo a realizováno čidlo s vestavěným protokolem PROFIBUS DP [5-11].  
Skupina spolupracovala na podání projektu z oblasti vestavěných systémů netradičních energetických 
zdrojů a jejich strategie v kooperaci s energetickou sítí do 6. rámcovém programu EU  (nástroj 
STREP) ke dni 17.12.2003. 
 

Hlavní cíle pro další období 
Výzkumná a vývojová aktivita skupiny bude v roce 2004 zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti 
bezdrátové komunikace řídicích systémů a procesní instrumentace. Bude pokračovat vývoj mobilní 
platformy, komunikující s prostředím pomocí Bluetooth technologie. Bude provedena studie 
použitelnosti této technologie v průmyslovém prostředí. Budou prováděny pilotní experimenty se 
stabilní testovací platformou. Tento projekt bude rovněž částečně podporován grantem GAČR 
102/03/1097 s názvem IBWDA. Bude pokračovat vývoj internetového programování PLC a řídicích 
PC prostřednictvím Ethernet  TCP/IP. Budou změřeny časové odezvy a vyhodnocena použitelnost. Je 
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plánován studijní pobyt dvou doktorandů na zahraničních pracovištích s cílem rozpracovat téma 
Příspěvek k řízení hybridních systémů (ESIEE Paris) a Robustní řízení produkčních systémů (INPG 
Grenoble). Předpokládá se další spolupráce při získávání grantů v 6. rámcovém programu EU. 
 

Seznam výstupů v roce 2003 
a) Monografie: 

[5-1] Zezulka F.: Prostředky průmyslové automatizace. VUTIUM Brno, 2003 (připravováno do 
tisku ke konci roku 2003). 

 
b) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[5-2] Kučera P., Zezulka F., Bradac Z.: Formal Method for High reliability of Industrial 
Automation. ICIT´2003, Maribor, Slovenia, str. 891 – 895. ISBN 0-7803-7853-9. 

[5-3] Fiedler P., Zezulka F.: Interoperable Technologies for Automation, ICIT´2003, Maribor, 
Slovenia, str. 877 – 880. ISBN 0-7803-7853-9. 

[5-4] Knotek M., Zezulka F., Siemeau-Abazi Z., Bouredji Z.: Robust control and its implementation 
on PLC for Multi-hoist surface treatment lines, ICIT´2003, Maribor, Slovenia, str. 887 – 890. ISBN 0-
7803-7853-9 
 
c) Články v tuzemských časopisech: 

[5-5] ŠTOHL, R., ČERNÝ, L.  Výukový panel sítě PROFIBUS-PA. Automa, ISSN 1210-9592, 
2003, roč. 9, č. 7, s. 43 - 44. 
 
d) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[5-6] Černý, L., Štohl, R.  Training panels with current loop and PROFIBUS-PA utilization In 
Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Student EEICT 
2003. Brno. s. 234 - 238, ISBN 80-214-2378-1. 

[5-7] ŠTOHL, R., ČERNÝ, L.  Výukové panely s instrumentací PROFIBUS-PA In Sborník 
přednášek z technické konference při PRAGOREGULA-ELEXPO 2003. PRAGOREGULA-ELEXPO 
2003. Praha: Masarykova akademie práce, 2003, s. 37 - 40, ISBN 80-902131-9-7. 
 
e) Inženýrská díla: 

[5-8] Novotný, M.: Mobile robots positioning. Diplomová práce. Univerzita v Aalborgu, Dánsko. 
2003 

[5-9] Hynčica, O.: Mobile robots communication. Diplomová práce. Univerzita v Aalborgu, 
Dánsko. 2003 

[5-10] Knotek, M.: Robustness study of production systems: Application to surface treatment 
workshop control. Diplomová práce. INPG Grenoble, Francie. 2003 

[5-11] Polčák, J.: Vývojový systém pro průmyslové sběrnice. Diplomová práce. Brno. 2003 
 
f) Disertační a habilitační práce: 

[5-12] Kučera, P.: Formal methods in industrial Communication. Disertační práce. 22. 12. 2003 

 
g) Technické a výzkumné zprávy: 

[5-13] Heat exchanger. Report I. Dep. Of Control and Instrumentation DCI, Brno, 3rd Feb. 2003 
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[5-14] Heat exchanger. Report I. Dep. Of Control and Instrumentation DCI, Brno, 15th April 2003 

[5-15] Heat exchanger. Report I. Dep. Of Control and Instrumentation DCI, Brno, 29th August 2003 
 
h) Skripta: 

[5-16] Zezulka F., Bradáč Z., Kučera P., Slezák P.: Standardizované metody projektování PLC- Část 
1. Norma IEC 1131. Vysoce bezpečné a vysoce funkční PLC řízení. Učební texty kursu, březen 2003 

[5-17] Zezulka F., Bradáč Z., Kučera P., Slezák P.: Standardizované metody projektování PLC- Část 
2. FT systémy a standardy. Petriho sítě. Grafcet. Učební texty kursu, březen 2003 
 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce: Seminář teorie a praxe automatizace 
Charakter: Národní 
Organizátor: UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín: 21.11.2003 
Účastníci: Zástupci 15 firem, a 3 ústavů FEKT a FSI VUT, 1 ústavu VŠB, 2 SPŠE, redaktor casopisu 
AUTOMA 
 
Název akce: Communication and SW technologies for imbedded , distributed and internet based 
automation 
Charakter: Mezinárodní  
Organizátor: ISTG Grenoble, Francie (Doc.Ing.František Zezulka,CSc.) 
Termín: 8.7.2003, ISTG Grenoble, Francie 
Účastníci: Doktorandi a učitelé ISTG Grenoble 
 
Název akce: Development in Safety and reliability in Industrial Automation 
Charakter: Mezinárodní 
Organizátor: UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín: 3.7.2003, University of Magdeburg, Germany 
Účastníci: Studenti Otto von Gierecke Universitaet Magdeburg 
 
Název akce: Modellierung von passiven Elementen,für  Mikrowellen-schaltungen 
Charakter: Mezinárodní 
Organizátor: UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín: 13.8.2003, UREL FEKT, VUT Brno 
Účastníci: Studenti, doktorandi a učitelé FEKT VUT v Brně 
 

Spolupráce se zahraničím 
V roce 2003 pokračovala spolupráce s odbornými pracovišti partnerských zahraničních universit, 
fakult a institutů. Využily se k tomu prostředky především z programů Socrates – Erasmus a CEEPUS. 
Jednalo se o zvané přednášky doc. F.Zezulky na Univeristy of Aalborg, University J.Fourier Grenoble 
a Otto von Gierecke Universitaet Magdeburg. Pro účely dalších vědeckých stáží pro doktorandy týmu 
řešitelů se využily i zdroje z Rozvojových projektů MŠMT (3 měsíční studijní pobyt ing.P.Honzíka na 
TU Siegen, Germany) a studijní pobyty v rámci programu Ceepus (2 týdení studijní doc.F.Zezulky na 
Universitě v Mariboru).  
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Využití technického vybavení pořízeného z VZ 
Pro měřicí pracoviště byla zakoupena karta PC-GPIB rozhraním od firmy National Instruments v ceně 
41.505,- Kč a osobní počítač s monitorem v ceně 43.500,- Kč. 
 

4.6 Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Pokračoval vývoj technických prostředků měření kvality dodávky elektrické energie ve spolupráci s 
EGÚ Brno, programových prostředků monitorů kvality dle požadavků norem. Další spolupráce s EGÚ 
Brno, a.s. se odvíjela při modifikaci programových prostředků monitorů kvality [6-12]. Byl dokončen 
a rozšířen projekt síťového monitorování kvality sítí a pokračovala spolupráce při školení uživatelů (tj. 
pracovníků REAS) pro efektivní využívání monitorovací techniky ve vn i nn sítích [6-14][6-15][6-
17][6-18][6-19][6-20][6-21]. 
Byla dokončena a vylepšena instalace základního měřícího systému v laboratoři měření průtoku. 
Pokračovalo se ve výzkumu měření a analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích 
v prostorách FEKT na Údolní [6-11], ve vibroakustickém měření zemědělských plodů a akustické 
holografii [6-2][6-4][6-6]. Dále se zdokonalovalo měřící zařízení pro měření parametrů přesných 
převodovek včetně vývoje metod měření. Dokončení budovaných pracovišť a laboratoří, další ověření 
snímačů průtoku pevných částic v průmyslových podmínkách, vývoj širokopásmových snímačů 
akustické emise a rychlostních průtokoměrů (optimalizace a rozšíření rozsahu) [6-7][6-8][6-11]. 
Byla zahájena projektová příprava nové specializované laboratoře pro bezdotykové měření teploty ve 
spolupráci s firmou Raytek (TSI System) [6-9]. 

Sensors, digital processing and computer analysis of measured signals 
The development of technical means for measuring of quality of the electrical energy supply continued 
in 2003 in cooperation with the „EGU“ institute. The basic requirements on the monitoring of were 
defined by the technical standards. The following cooperation with the „EGU“ institute was concerned 
on the modification of the programmatory and software means of quality monitors [6-12]. The project 
of the monitoring of quality of networks has been finished and extended and simultaneously the 
cooperation followed in the area of education of users of the monitoring techniques (the employees of 
„REAS“) appointed as for high-voltage so as for low voltage networks [6-14][6-15][6-17][6-18][6-
19][6-20][6-21]. 
The instalation of the basic measuring system in the laboratory of flow measuring has been finished 
and improved. The research of the measuring and analysis of the mechanical oscillations in thin 
pipelines continued in the buildings of „FEKT“ on Udolni street [6-11]. Also continued the activities 
in vibroaccoustic measuring of agricultural products.  A new activities started in the area of accoustic 
holography [6-2][6-4][6-6]. There has been improoved the mechanical measuring stand and the 
electronic equipment for measuring of parameters of precision gearboxes, simultaneously has been 
extended the software for the evaluation of measuring results. The workplaces and laboratoriy tasks 
being solved in the recent year were finished, namely the workplace using the sensors for the flow of 
solid particles working under industrial conditions, the development of broad-band sensors of 
accoustic emission and the optimalization and range extending of fast flowmeters [6-7][6-8][6-11]. 
There was started a preliminary project of a new specialized laboratory for contact-less measuring of 
temperature.   These activities are performed in coopertaion with the „Raytek“ Co. (TSI Systems) [6-
9]. 

4.6.1 Snímače 

Pokračovalo se se zdokonalováním měřicího systému v laboratoři měření průtoku vzduchu a započato 
s přípravou výstavby zkušební trati pro kapaliny (Js 50 mm) v prostorách FEKT na Údolní Dále se 
pokračovalo ve výzkumu měření a analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích. 
Pokračovalo se v optimalizaci snímačů a metod měření v nové laboratoři Měření průtoku a tlaku. Byly 
využity poznatky a výsledky práce v oblasti akustické holografie doktoranda v zahraničí [6-16]. 
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Byl realizován další snímač vyhovujícího podmínkám normy IEEE 1451. Dokončovaly se některé 
práce u kalibračního pracoviště pro primární a sekundární kalibraci snímačů akustické emise, včetně 
příslušného zabezpečení přístrojovou technikou a software. 

4.6.2 Číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Pozornost byla věnována dalším metodám číslicového měření kvality dodávky elektrické energie s 
orientací na kvalitu napětí a výkonu. Pokračoval vývoj technických prostředků měření kvality 
dodávky elektrické energie ve spolupráci s EGÚ Brno [6-17][6-18][6-19] a programových prostředků 
monitorů kvality dle požadavků norem [6-14][6-20][6-21].  
Měření a analýza dynamických jevů 
V návaznosti na předchozí práce bylo dále rozpracováno a prakticky ověřeno  používání 
multifunkčního čtyřkanálového multianalyzátoru Brüel & Kjaer 3560-C Portable PULSE, včetně 
příslušenství a piezoelektrických snímačů zrychlení Brüel & Kjaer [6-5][6-16] a výzkum v prostorách 
nové laboratoře měření průtoku a tlaku na Ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně 
[6-11]. 
Vzhledem na unikátnost zařízení PULSE pokračoval dále ve spolupráci s VŠZ v Brně rozsáhlý 
projekt, jehož cílem je určování mechanických i nutričních vlastností zemědělských plodů pomocí 
akustických a vibračních měření [6-2]. Výsledky vzbudily pozornost i na mezinárodním fóru[6-4][6-
6]. 

Hlavní cíle pro další období 
Spolupráce s EGÚ Brno a.s. bude i nadále pokračovat ve stávajících rovinách - Vývoj technických 
prostředků měření kvality dodávky elektrické energie a v modifikaci programových prostředků 
monitorů kvality. Dále se bude připravovat další kurs z této problematiky pro pracovníky z praxe. 
Ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, s Fakultou  zahradnickou, 
Ústavem posklizňové technologie zahradnických produktů v Lednici na Moravě, se budeme i nadále 
zabývat metodikou a vibračněakustickým měřením , směřujícím k stanovení základních parametrů 
zahradnických plodů nestandardními metodami a postupy. 
Podobné metody a přístupy budou aplikovány i při dalších záměrech, především v oblasti měření na 
spalovacích motorech (snímače klepání), převodovkách apod. 
Na základě podepsané smlouvy mezi VUT FEKT Brno, Ústaverm automatizace a měřicí techniky a 
výrobcem bezdotykových měřičů teploty Raytek (TSI Systém) se bude pokračovat na přípravě a 
vybudování nové specializované laboratoře pro tuto odbornou tématiku [6-9].  

Seznam výstupů v roce 2003 
a) Monografie: 

[6-1] SVEDA, M., BENES P., VRBA,R., ZEZULKA,F.: Introduction to Industrial Sensor 
Networking. Chapter in Handbook of Sensor Networks, CRC Press, přijato k publikaci 
 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[6-2] GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., GRÄTZ, P., KLUSÁČEK, S.  Mechanical Resonance Method for 
Evaluation of Firmness of Peach Fruit. Horticultural Science, ISSN 0862-867X, 2003, roč. 30, č. 1. 

[6-3] BENEŠ, P., MAZAL, L., PAZDERA,V.: Practical tests of acoustic emission method at Brno 
University of Technology. NDT World, No.1, Vol. 19, 2003, St. Petersburg, Rusko. 
 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[6-4] GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., GRATZ, P., KLUSÁČEK, S.  Mechanical Resonance Method for 
Evaluation of Firmness of Peach Fruit. Horticultural Science, ISSN 0862-867X, 2003, roč. 30, č. 1, 
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[6-5] GRATZ, P.  Linear microphone arrays for visualisation of sound fields In Advanced Control 
Theory and Applications. International Summer School - Advanced Control Theory and Applications. 
Plovdiv, Bulharsko: Technical University - Sofia, 2003, s. 48 - 55, ISBN 954-8779-44-7 

[6-6]  BEJČEK, L., GRÄTZ, P., KLUSÁČEK, S.  Biological product testing using mechanical 
response In TEST 2003 Proceedings. TEST 2003 International Conference on Materials Testing. 
Wunstorf, SRN: AMA Service GmbH, 2003, s. 203 – 207. 

[6-7] MALEC Z., BENEŠ P.: Experimental stand for quality measurement of precision gearings. 
Proceedings International Conference on Materials Testing TEST 2003, AMA Service, Nuremberg, 
Germany, 13-15. May 2003, pp.213-217. 

[6-8] MALEC Z., BENEŠ P.: An Automatic System for Measuring of Properties of Precision 
Gearboxes. Proceedings XVII IMEKO World Congress, HMD, Dubrovnik, Croatia, June 22-27, 2003, 
pp. 1502-1505, ISBN 953-7124-00-2. 

 
 
d) Články v tuzemských časopisech: 

[6-9] BEJČEK,L.: Bezdotykové měření teploty – novinka na trhu. AUTOMA roč.9 (2003), č.l, 
str.29-30, ISSN 1210-9592 
 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[6-10] KLUSÁČEK, S., GRATZ, P., BEJČEK, L.  Testování biologických produktů pomocí 
multianalyzátoru PULSE In . Seminář uživatelů PULSE. : , 2003 

[6-11] ŠEDIVÁ S., BEJČEK L. Zkušební trať průtoku ÚAMT FEKT VUT Brno. Sborník příspěvků 
Průtok 2003, Praha, 2003, str. 71 – 78, ISBN  80-86742-01-6.  

[6-12] ČEJKA,M.:  Prezentace monitru QN20 a jeho koncepce - seminář EGÚ Brno, a.s  
květen 2003. 

 
f) Inženýrská díla: 

[6-13] BEJČEK,L.: Studie výběru koncepcí snímání hladiny ve vyvíječi páry [výzkumná zpráva pro 
BMT, a.s. Brno]. VUT FEKT ÚAMT Brno, červen 2003 

[6-14] ČEJKA,M.: Rozšírení programového vybavení pro monitor kvality QN20. Zpráva  
pro EGÚ Brno, a.s, únor 2003 

[6-15] ČEJKA,M.: Simulátor analýzy kvality napětí na bázi algoritmů monitoru kvality QN20. 
Zpráva a sw pro EGÚ Brno, a.s. duben 2003. 
 
g) Disertační a habilitační práce: 

[6-16] GRATZ, P.: Vizualizace zvukových polí užitím akustické holografie. VUT Brno FEKT, 2003  
 
h) Technické a výzkumné zprávy: 

[6-17] ČEJKA,M.: Návrh a oživení procesorové desky DSP TMS320Vc5402A. MEGA Blansko, 
s.r.o. Květen 2003  

[6-18] ČEJKA,M.:  Požadavky na měřené veličiny pro monitor napětí a 
proudů druhé generace. Zpráva pro MEgA Blansko, s.r.o. Červen 2003.  

[6-19] ČEJKA,M.: Vstupní obvody monitoru napětí a proudů druhé generace. Zpráva pro MegA 
Blansko, s.r.o. červen 2003. 
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[6-20] ČEJKA,M.:  Firmware pro ověření EMC monitoru PQ. Software pro MEgA Blansko, s.r.o., 
červen 2003. 

[6-21] ČEJKA,M.:  Monitor PQ - firmware, analogová část, procesorová část (mimo zdroje a 
konstrukčního řešení) - vystavováno na MSV Brno 2003, expozice SME. 
 

4.7 Počítačem podporované řízení 

Byl prováděn výzkum v oblasti fuzzy aritmetiky, fuzzy rozhodování a řízení za podmínek neurčitosti. 
V oblasti modelování dynamických systémů byla pozornost zaměřena na netradiční postupy 
využívající orthogonálních posloupností funkcí, zvláště pak funkcí Laguerrových. V této části byly 
simulovány některé vybrané postupy vhodné pro modelování dynamických systémů. Výsledky byly 
prezentovány na mezinárodní [7-1] a národních konferencích [7-2], [7-3]. 
V souladu se záměrem byly v oblasti robotických a mechatronických systémů zkoumány modely a 
řízení stacionárních [7-4] i mobilních robotů a pokračovaly práce ve výzkumu a použití modelování 
pomocí vazebních grafů. V oblasti mobilní robotiky pracovníci skupiny vyvinuli nový řídicí systém 
pro lehké diferenciálně řízené roboty. S tímto systémem se členové skupiny zúčastnili mistrovství 
Evropy ve fotbale robotů. Byly zahájeny práce na modelování a řízení netradičních pohonů pro 
robotiku. 
V oblasti měření a diagnostiky mechatronických systémů - byl vypracován návrh blokového i 
obvodového schématu elektronického zařízení pro počítání odskoků kontaktů elektromechanického 
relé při  spínání a pro určování jejich rozložení v čase. Zpracovaný návrh zařízení a popis jeho funkce 
je podkladem pro realizaci zařízení na úrovni funkčního vzorku. 
 

Computer Aided Control 
Research in year 2003 was performed in region of fuzzy arithmetic, fuzzy decision and control under 
effect of uncertainty. Research in modeling of dynamical systems was oriented in unconventional 
methods using orthogonal sequences of functions, especially Laguerre functions. In this area there 
were simulated some methods which are suitable for modeling of dynamical systems especially. 
Results were  published in international [7-1] and national conferences [7-2], [7-3]. 
In accordance with goals of the research project there were studied models and control methods of 
stationary [7-4] and mobile robots as well as methods of modeling by help of bond graphs. In area of 
mobile robotics there was developed a new control system for control of differentially driven mobile 
robots. This new system was used in European championship of soccer robots. Research in modeling 
and control of unconventional drives for robotics was started in this year. 
In area of measurement and diagnostics of mechatronic systems there was designed scheme of an 
electronic system for electromechanical relay chatter counting. The system allows to measure time 
distribution of chatters. The scheme and technical description is ready to be used for construction of a 
prototype of a diagnostic machine. 
 

Hlavní cíle pro další období 
Modelování a řízení robotů s využitím netradičních pohonů. Modelování a řízení mobilních robotů. 
Modelování nelineárních fyzikálních systémů a fyzikálních systémů s prvky neurčitosti. 
Ověřit vypovídací hodnotu měření prováděných při pokusném provozu několika vybraných typů 
elektromechanických relé za různých provozních podmínek (velikost zatížení kontaktů a druh spínané 
zátěže), zhodnotit funkčnost zařízení a navrženou metodiku. 
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Seznam výstupů v roce 2003 
a) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[7-1] MACHO, T., JURA, P.  Using Orthonormal Functions for System Identification and 
Modelling. In PROCESS CONTROL '03. 14th International Conference on Process Control 2003. 
Bratislava: Slovak University of Technolgy, 2003, s. 85 - 85, ISBN 80-227-1902-1 
 
b) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[7-2] MACHO, T., JURA, P.  Využití Laguerrových funkcí pro identifikaci dynamických systémů. 
In Inteligentní systémy pro praxi. Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava - Poruba: AD&M, 
konferenční servis, 2003, s. 35 - 36, ISBN 80-239-0201-6. 

[7-3] MACHO, T., JURA, P.  Application of Orthonormal Functions in System Modeling and 
Identification. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 03 - PROCEEDINGS. EDS 2003 
Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 
105, 2003, s. 98 - 101, ISBN 80-214-2452-4. 
 
c) Disertační a habilitační práce: 

[7-4] ŠOLC F. Robot Modelling and Control. Habilitační práce FEKT VUT v Brně. 2003  
 
d) Skripta: 

[7-5] JURA, P. Signály a systémy. Elektronické skriptum pro předmět Signály a systémy. VUT 
v Brně, 2003 
 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 
Název akce: Vedení rozvojového projektu „Rozvoj strukturovaného studia na FEKT VUT v Brně jako 
výraz podpory Boloňské deklarace“. 
Charakter: národní 
Organizátor: Doc. pavel Jura 
Termín: celoročně rok 2003 
Účastníci: 100 pedagogů FEKT VUT v Brně 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 
Organizace:  University of Salford 
Obsah smlouvy: Výměny učitelů a studentů 
Kontext: Bilaterální smlouva v rámci projektu EU, Socrates. 
Doba trvání: 1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 
Organizace:  University of Roma, La Sapienza 
Obsah smlouvy: Výměny učitelů a studentů 
Kontext: Bilaterální smlouva v rámci projektu EU, Socrates. 
Doba trvání: 1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 

Nově budovaná (vybudovaná) pracoviště či laboratoře  
Název: Laboratoř netradičních pohonů pro robotiku. 
Použití: Měření charakteristik speciálních pohonů – pneumatických svalů. 
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Jednorázové odborné přednášky či prezentace  
Téma: Robot Control, Sensing and Navigation 
Přednášející: Doc. Šolc, pro studenty a vědecké pracovníky, Lab. of Advanced Robotics, University 
of Salford, v. Britanie. 
Termín: 17.-27.7.2003  

Využití technického vybavení pořízeného z VZ 
Skupina zakoupila z VZ technické vybavení (CCD kameru, grabber a senzory) které bylo použito pro 
konstrukci mobilních robotů. 
  


