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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. 

2 Formulace cílů výzkumného záměru pro 4. rok řešení 
Cíle, jak byly formulovány ve zprávě výzkumného záměru za rok 2001, jsou strukturovány podle 
výzkumných skupin. 
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Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

V oblasti teoretického výzkumu budeme pokračovat v návrhu a studiu formálních modelů 
informačních a řídicích systémů se zaměřením na modelování paralelně pracujících systémů. Centrum 
výzkumu bude tvořit studium vlastností, které mají centrální význam pro využití diskutovaných 
modelů v praxi; zásadní pozornost bude v tomto smyslu věnována ekonomii popisu a determinismu. 
Vedle teoretického výzkumu těchto modelů bude proto zkoumáno i jejich užití v různých pragmaticky 
orientovaných oblastech informatiky, jako je například paralelní deterministická syntaktická analýza. 
Bude pokračovat rovněž výzkum v oblasti teorie kategorií a v oblasti alternativních topologických 
struktur. 
Vývoj systému PNtalk bude dále probíhat směrem k distribuované simulaci a budou vyvíjeny metody 
a nástroje pro analýzu a verifikaci OOPN. Budou zahájeny práce na reimplementaci v minulých letech 
vytvořeného prototypu nástroje pro generování a využití stavových prostoru OOPN tak, aby byly 
odstraněny některé nedostatky stávajícího prototypu. Budou zváženy možnosti aplikace metod 
redukce stavových prostorů na základě komutativity akcí v kontextu OOPN. 
V oblasti simulačních metod a nástrojů navážeme na výsledky předcházejících projektů a zhodnotíme 
použitelnost stávajících metod a prostředků pro modelování heterogenních systémů. Výzkum bude 
pokračovat experimentální implementací propojení systémů založených na různých paradigmatech 
modelování a simulace, návrhem nových simulačních abstrakcí, zdokonalováním simulační knihovny 
SIMLIB, jejím propojením se systémem SWI Prolog a vývojem jazyka HELEF (Heterogeneous 
Language Environment, Final version). Zaměříme se rovněž na simulaci ve virtuální realitě, grafickou 
podporu simulace a na testování vytvořených systémů při jejich praktickém využití, zejména v analýze 
rizik. Bude vytvořena nová verze simulačního jazyka TKSL/C, která bude testována na rozsáhlých 
soustavách obyčejných diferenciálních rovnic. 
Bude pokračovat jak výzkum fuzzy neuronových sítí, tak i výzkum inteligentních agentů. Část 
výzkumných prací bude zaměřená na rozpoznávání biometrických charakteristik osob s cílem jejich 
využití při zjišťování přístupových práv v informačních systémech.  

Technologie a návrh informačních a systémů 

V příštím roce se budeme zabývat použitím značkovacích jazyků jako univerzálního prostředku pro 
strukturovaný přenos údajů pro objektové databázové systémy. Návrh univerzální komunikační 
struktury pro objektové databáze v XML a formalizace popisu workflow systémů bude jen přirozeným 
rozšířením těchto aktivit. V oblasti kvality a řízení bude prováděna analýza a definování postupů pro 
posuzování kvality vývoje programových produktů v návaznosti na sérii norem ISO 9000-2000. Bude 
implementován systém pro podporu řízení kvality programových produktů a analýzu možností exportu 
softwarových metrik z nástrojů CASE. Kromě toho bude prováděn výzkum shromažďování 
empirických dat softwarových metrik z projektů vývoje programových produktů za účelem jejich 
následného statistického vyhodnocení. V oblasti vyhledávání dat předpokládáme dokončení návrhu 
unifikujícího modelu a jazyka pro modelování dolovacího problému. Dále bude pokračovat výzkum v 
oblasti asociačních pravidel s perspektivním využitím pro multimediální data, výzkum způsobů 
reprezentace obrázků pro podobnostní vyhledávání a získávání znalostí z obrazových dat. Nově bude 
zařazen výzkum získávání znalostí v prostředí WWW. V dalším období se předpokládá pokračování v 
návrhu metodologie a experimentálního znalostně orientovaného systému pro analýzu rizik v 
informačních systémech a v jeho postupné implementaci a testování. 

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

V následujícím období ze zaměříme zejména na následující cíle: 
V oblasti zpracování obrazů a scén testovat metodiku a programové vybavení pro vývoj 2D 
obrazových aplikací v praxi, zůstává úkol implementovat experimentální systému pro zpracování 3D 
grafických systémů. 
V oblasti moderních prostředků interakce ověřit modely pohybu člověka a zvířat pro virtuální realitu, 
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dokončit experimenty s vkládáním umělého obrazu do videosekvencí a implementovat v DSP. 
Z prostředků počítačového vidění - realizovat videokameru s řádkovým snímačem a ověřit kameru s 
vysokým rozlišením, ověřit nově vyvinutou desku se signálovým procesorem TMS320C6211/6711. 

Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Genetické algoritmy budou aplikovány v návrhu číslicových obvodů a bude vypracován algoritmus 
BOA pro spojité optimalizační problémy. Bude vyvinuta nová verze výukového vývojového systému 
pro třídu Bayesovských optimalizačních algoritmů včetně vzorových aplikací. 
V paralelních vestavěných systémech bude optimalizována architektura i algoritmus pro řešení 
hustých systémů lineárních rovnic. Dále bude vytipován a odsimulován vzor architektury MPSoC 
(MultiProcesor System on a Chip) pro širší třídu úloh reálného času. Prototypování úloh „rozděl a 
panuj“ bude vyzkoušeno pomocí simulace dynamických procesů v Transimu. Transim bude také 
využit při prototypování asynchronních obvodů. 
Budou hledány optimální obvodové struktury pro podporu speciálních operací jako jsou komprese dat, 
modulová aritmetika, tvorba digitálních vodoznaků jako obdoba šifrovacích metod. Výzkum 
konfigurovatelného počítání a evolučních obvodů bude pokračovat. 
V analýze testovatelnosti na úrovni RT půjde jednak o vytvoření a implementaci algoritmů 
využívajících formální aparát pro popis diagnostických vlastností obvodů, jednak o studium využití 
jazyka Prolog a genetických algoritmů. Bude dotvářena metodika pro návrh řadiče testu. 
V oblasti opakovatelné využitelnosti FS budou pokračovat experimenty s klasifikačními schématy s 
využitím struktury formulí temporální logiky. V architektuře vestavěných distribuovaných systémů 
budou zobecňovány principy vzájemného propojování obecných komponent prostřednictvím 
Internetu. 

Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Vývoj a dokončení rozhraní přístroje A2000 ke sběrnici Ethernet v rámci diplomové práce. Na toto 
rozhraní bude vyvinut uživatelský interface v jazyce Java. Dále bude vyvinuta sada univerzálních 
komponent, určených pro realizaci webovských serverů přístrojů a dalších vestavěných systémů 
průmyslové automatizace a měření. 
Bude zahájen vývoj bezdrátové komunikace koncentrátorů dat, vyvinutých v loňském roce. 
Komunikace bude založena na technologii Bluetooth. Předpokládané použití pro sběr dat z těžko 
přístupných částí průmyslových systémů. Rovněž bude zahájen vývoj levnější varianty fyzické vrstvy 
webovských serverů pro nenáročné aplikace. 
V disertačních pracích doktorandů bude dokončena studie synchronizace průmyslových 
komunikačních sítí, dynamické zálohování řídicích systémů, propojených heterogenními 
průmyslovými sběrnicemi, metodika řízení logicko dynamických systémů. Na zahraničních 
pracovištích bude dokončena disertační práce na téma diagnostický systém komplexních 
procesů.Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Spolupráce s EGÚ Brno a.s. - Vývoj technických prostředků měření kvality dodávky elektrické 
energie. 
V dalším období bude pokračovat spolupráce s EGÚ Brno, a.s a to při modifikaci programových 
prostředků monitorů kvality dle požadavků norem. Bude rozpracován projekt síťového monitorování 
kvality pro prognózování požadavků na rekonstrukci vedení. Bude pokračovat spolupráce v rámci 
školení uživatelů (tj. pracovníků REAS) pro efektivní využívání monitorovací techniky ve vn i nn 
sítích. 
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Dokončení budovaných pracovišť a laboratoře, ověření nových typů snímačů průtoku pevných částic v 
průmyslových podmínkách, vývoj širokopásmových snímačů akustické emise a rychlostních 
průtokoměrů (optimalizace a rozšíření rozsahu). 
Praktická realizace kompletního Smart Transducer Network System založeného na standardu IEEE 
1451 (ve spolupráci se skupinou doc. Zezulky a doc. Švédy). 
Realizace funkčního vzorku stacionárního monitoru QNK na bázi multiprocesorového systému. Návrh 
operačního systému, aplikační sw pro měření kvality napětí ve více uzlech současně. 
Dokončit instalaci měřicího systému v laboratoři měření průtoku a zahájit vlastní výzkum měření a 
analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích. 
Vybudování měřicího zařízení pro měření parametrů přesných převodovek včetně vývoje metod 
měření. 

Počítači podporované řízení 

V dalším období budou práce v oblasti neurčitosti zaměřeny především do oblasti vázané fuzzy 
aritmetiky s využitím různých dvojic t-norem a konorem. Budou zkoumány i další problémy chování 
neurčitých systémů, obzvláště systémů nelineárních. 
V oblasti robotických a mechatronických systémů se v příštím roce předpokládají další práce na 
zpřesnění a vytváření modelů mobilních robotů a mobilních platforem. Předpokládáme rovněž 
teoretický výzkum orientace a navigace takových robotů v prostoru. Dále budou pokračovat práce na 
výzkumu stavby modelů s pomocí vazebních grafů.  
Provedení dalšího souboru měření se statistickým vyhodnocením výsledků, jehož cílem je u 
konkrétních typů relé zjišťování dlouhodobých trendů a změn charakteristik těchto relé za účelem 
zjištění spolehlivostních parametrů charakterizující stárnutí relé.  
Dále se budou porovnávat kontaktní a bezkontaktní spínací prvky a sledovány směry a možnosti 
vyhodnocování dynamické (rázové) zatížitelnosti napájecích zdrojů pro řídicí techniku. 
 

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 Kovar, PhD. (600)  
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (600) 
Doc. RNDr. Alexandr  Meduna, CSc. (600) 
Prof. RNDR. František Melkes, CSc. (200) 
Dr. Ing. Petr Peringer (600) 
Ing. Tomáš Vojnar (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) 
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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. (400) 
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) 
Doc. Ing. Miroslav Linhart, CSc. (140) 
Ing. Josef Schwarz, CSc. (600) 
Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (200) 
Dr. Ing. Otto Fučík, CSc. (400) 

5. Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (600) 
Ing. Radovan Holek, CSc. (600) 
Ing. Tomáš Macho (600) 
Ing. Zdeněk Bradáč (600) 
Ing. Petr Vaňous (300) 

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 
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Techničtí pracovníci ÚAMT FEKT 

Ing. Luděk Anděra 
Lenka Petrová 
Jan Vodička 
Milan Zbořil 

Do řešení VZ se v roce 2002 na FIT zapojilo 63 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 (3) 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. (1) Ing. Luděk Haša Ing. Ivan Schwarz 
 Ing. Bohuslav Křena Ing. Nasibakhon Turakhodjaeva
 Ing. Jiří Mencák  
   
Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (4) Ing. Luděk Crha Ing. Lukáš Sekanina 
   
Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (4) Ing. Rudolf Čejka Ing. Vladimír Kutálek 
 Ing. Tomáš Kašpárek Ing. Jiří Staroba 
   
Prof. Ing. Jan. M. Honzík, CSc. (1) Ing. Tomáš Vojta  
   
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (2) Ing. Jakub Güttner  
   
Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (4) Ing. Daniel Mika Ing. Pavel Tupec 
 Ing. Richard Růžička Ing. Hynek Urbiš 
 Ing. Josef Strnadel  
   
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (1) Ing. Jiří Petřek Ing. Petr Tomica 
 Ing. David Řezáč Ing. Dalibor Zacios 
   
Prof. Ing. Alexandr Meduna, CSc.(1) Ing. Roman Bílek Ing. Luboš Lorenc 
 Ing. Stanislav Elbl Ing. Martin Švec 
 Ing. Petr Kaláb Ing. Oto Škrkal 
 Ing. Milan Kolka Ing. Petr Vurm 
   
Doc. Ing. Zdeňka Rábová, CSc. (1) Ing. David Bednář Ing. Jaroslav Mašovský 
 Ing. Jakub Černohorský Ing. Radek Kočí 
 Ing. Martin Hrubý Ing. František Zbořil 
 Ing. David Martinek  
   
Ing. Josef Schwarz, CSc. (4) Ing. Jiří Očenášek  
   
Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (4) Ing. František Bureš Ing. Michal Strach 
 Ing. Jaroslav Ráb Ing. František Ščuglík 
 Ing. Ondřej Ryšavý  
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Doc. Ing. František Zbořil, CSc. (1) Ing. Martin Drahanský Ing. Filip Orság 
   
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík (3) Ing. Adam Herout Ing. Igor Potúček 
 Ing. Ibrahim Abu Kteish Ing. Stanislav Sumec 
 Ing. Jan Pečiva  
   
Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.(2) Ing. Vladimír Bartík Ing. Martin Matějů 
 Ing. Radek Burget Ing. Per Kotásek 
 Ing. Martin Heckel Ing. Jaroslav Švec 
 Ing. Vladislav Kubíček  
   
Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (5) Ing. Gratz Petr  
   
Doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (3) Ing. Brambor Jaromír Ing. Čábel Miloš 
 Ing. Honec Petr Ing. Lisztwan Marek 
 Ing. Petyovský Petr Ing. Valach Soběslav 
   
Doc. Ing. František Šolc, CSc. (6) Ing. Hrabec Jakub  
   
Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (4) Ing. Cach Petr Ing. Fojtík Pavel 
 Ing. Honzík Petr Ing. Kučera Pavel 

4 Výsledky a výstupy v roce 2002 a cíle na rok 2003 

4.1 Metody a nástroje modelování informačních a řídících systémů 

Výzkumné práce na projektu probíhaly v souladu s časovým plánem a koncepcí výzkumu, které byly 
stanoveny na rok 2002. Výzkum byl zaměřen do oblasti Petriho sítí, teorie formálních jazyků, různých 
technik modelování a simulace vhodných pro aplikace v heterogenních systémech a do umělé 
inteligence a neuronových sítí. 

V oblasti výzkumu OOPN byla pozornost věnována především formální analýze a verifikaci 
(typová analýza, aplikace teorie kategorií a verifikace parametrizovaných systémů). Dále byla 
pozornost věnována distribuované simulaci v heterogenním prostředí. 

Práce z oblasti teorie jazyků se zabývají gramatikami s rozptýleným kontextem, paralelními 
gramatikami, speciálními zásobníkovými automaty a homogenními gramatikami s omezeným počtem 
bezkontextových pravidel. 

V rámci simulačních metod a nástrojů jsme se zaměřili na propojování systémů založených na 
různých paradigmatech modelování a simulace. Zabývali jsme se návrhem nových simulačních 
abstrakcí, simulací ve virtuální realitě a vznikla a byla testována nová verze jazyka TKSL. Pro 
podporu bezpečnosti navrhovaných systémů pokračoval výzkum v oblasti analýzy rizik. Byla 
navržena struktura báze znalostí jako základ systému pro automatické provádění analýzy rizik v 
různých heterogenních modelech. 

Výzkum umělé inteligence a neuronových sítí byl rozdělen do tří částí: pokračoval výzkum 
neuronových sítí typu FRCE, výzkum popisu chování inteligentních agentů a započaly výzkumné 
práce zaměřené na biometrické systémy. V rámci výzkumu inteligentních agentů byly studovány 
různé typy logik pro popis těchto agentů. 

Methods and tools of information and control system modelling 
The development of our project proceeded in conformance with the time schedule and the research 
conception preset in year 2002. The research was focused into the areas of Petri Nets, the formal 
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languages theory, various modelling and simulation techniques suitable for applications in 
heterogeneous systems, and artifical intelligence and neural nets. 

We concentrated our OOPN research mainly on formal analysis and verification (type analysis, 
applications of the category theory, and verification of parameterized systems). We also paid attention 
to distributed simulation in a heterogeneous environment. 

Our work in the field of the theory of formal languages concerned scattered context grammars, 
parallel grammars, special stack automatas, and homogeneous grammars with a limited number of 
context-free rules. 

In the area of simulation methods and tools, we concerned an interconnection of systems based on 
various modelling and simulation paradigms. We have also designed some new simulation 
abstractions and considered simulation in virtual reality too. A new version of the TKSL language has 
been created and tested. Our research of risk analysis proceeded towards a support of security of 
systems being designed. We have specified a structure of a knowledge base as the kernel of a system 
supporting automated processing of risk analysis in various heterogeneous models. 

Our reasearch of artifical intelligence and neural nets was split into three parts: We continued our 
research on FRCE neural nets as well as on description of intelligent agents and their behavior. 
Furthermore, we have started some new research activities in the area of biometric systems. As a part 
of the research of intelligent agents, various types of logics describing the agents were studied. 

4.1.1 Modelování, simulace a verifikace systému popsaných objektově 
orientovanými Petriho sítěmi 

Výzkum objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) v roce 2002 navázal na výsledky dosažené v 
roce 2001. Pozornost byla věnována dvěma hlavním směrům - formální analýze a verifikaci OOPN a 
vývoji systému pro distribuovanou simulaci OOPN. Byla navržena architektura programového 
nástroje umožňující integraci typového analyzátoru s generátorem stavových prostorů OOPN [37], 
jehož první část - typový analyzátor - byla prototypově implementována [137].  Architektura 
simulátoru OOPN byla dále vyvíjena směrem k interoperabilitě a distribuovanosti [100], zejména pak 
byla věnována pozornost transparentní invokaci a migraci objektů na obecné úrovni. Pro ověření 
praktické použitelnosti vyvíjených nástrojů a pro ilustraci modelovacích možností OOPN byla 
vytvořena případová studie Alternating Bit Protocol [103]. 

V oblasti výzkumu aplikací teorie kategorií v Petriho sítích pokračovala spolupráce s Technickou 
univerzitou v Berlíně v rámci projektů APPLIGRAPH a Petri Net Technology. V publikacích [14], 
[56] byla řešena metoda návrhu zachovávající požadované vlastnosti systému, založená na pravidlech 
(Rule-Based Approach) a byly nalezeny nové transformace zachovávající bezpečnost a živost 
systému. 

V rámci projektu Advance byla pozornost zameřena na možnosti automatizované verifikace 
systémů, jejichž stavové prostory jsou nekonečné v důsledku parametrizace (počet procesů, počet 
zdrojů, apod.), či použití neomezených datových struktur (zásobníky, fronty, apod.). Zvláštní 
pozornost je věnována možnostem verifikace parametrizovaných systémů procesů přistupujících ke 
sdíleným zdrojům, přičemž přístup k těmto zdrojům je řízen na základě FIFO strategie s prioritami. 
Cílem je ukázat, že alespoň některé verifikační problémy v dané oblasti jsou rozhodnutelné a je možné 
je převést na konečně stavovou verifikaci, a to stanovením maximálního počtu procesů, který postačí 
uvažovat pro ověření obecné platnosti příslušných vlastností. 

V této oblasti se řešitelé zapojili do projektu GAČR: GA102/00/1017 Modelování, verifikace a 
prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí (řesitel: Prof. Češka). 

4.1.2 Modely založené na automatech, gramatikách 

Výzkum v této oblasti byl zaměřen na alternativní topologické oddělovací axiomy, dále byly 
zkoumány speciální zásobníkové automaty získané redukcí klasických zásobníkových automatů a 
jejich vlastností [7]. Bylo dokázáno, že výpočetní síla simultáních zásobníkových automatů odpovídá 
výpočetní síle Turingova stroje [12]. V oblasti gramatik byly zkoumány především homogenní 
gramatiky s omezeným počtem bezkontextových pravidel [8] a různé redukce gramatik s rozptýleným 
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kontextem [9] či zobecněných zakazujících gramatik [11]. Dále byly porovnávány různé formální 
modely, které simulují paralelně pracující informační systémy a upravují klasické sekvenční gramatiky 
tak, aby obsahovaly pouze redukovaný počet pravidel. Byla diskutována složitost popisu gramatik s 
kontextovými podmínkami. 

Dále jsme se věnovali problémům existence slabé reflekce topologického prostoru v jistých 
třídách topologických prostorů, konkrétně těch, které obsahují třídu prostorů kompaktních a samy jsou 
obsaženy  ve třídě prostorů theta-regulárních [5]. Dále byl výzkum zaměřen na topologický prostor, 
jehož uzavřená báze je tvořena kompaktními saturovanými množinami původní topologie. Všechny 
studované pojmy jsou motivovány výzkumem v teoretické informatice, kde by měly být využity ke 
studiu struktury obecných výpočetních procesů. 

4.1.3 Prostředky pro simulaci systémů 

Z pohledu na současné nástroje pro modelování a simulaci systémů vyplývá, že je stále nedostatečná 
podpora vytváření a verifikace modelů heterogenních systémů, jejichž specifickými vlastnostmi jsou 
velká rozsáhlost, neúplnost daných informací, kvalitativní charakter parametrů, velká dynamičnost 
probíhajících procesů a složité vztahy mezi objekty systému. Komplexní analýzu těchto systémů 
prostřednictvím jejich modelů usnadňuje kombinace metod a přístupů, které společně tvoří vhodné 
prostředí.  Globálním cílem projektu je nalezení metod a nástrojů, které umožní propojit klasické 
spojité a diskrétní simulační abstrakce se znalostním modelováním. 

Simulační knihovna SIMLIB je postupně modernizována [118], především z hlediska jejího 
návrhu (použití návrhových vzorů a nových vlastností ISO C++). Byl proveden návrh nových 
simulačních abstrakcí propojujících různé implementace částí modelu. 

Pokračovala experimentální implementace propojování systémů založených na různých 
paradigmatech modelování a simulace[***DOPLNITxKYBERNETES***]. Vytvořili jsme 
experimentální nástroj tvořený simulační knihovnou SIMLIB a logickým programovacím jazykem 
SWI-Prolog. Zaměřili jsme se na implementaci heterogenního simulačního jazyka, který podporuje 
budování komunikačních rozhraní mezi různými nástroji a systémy [28], [97]. Zabývali jsme se 
rovněž grafickými vstupy a výstupy simulačních jazyků a byly navrženy objekty, které mají 
definované chování a formy zobrazení; budou využitelné v prostředí virtuální reality [112]. 

Nová verze spojitého simulačního jazyka TKSL/C je multiplatformní. Jako testovací příklady 
byly zvoleny úlohy označované jako "kruhové testy", při nichž se ve smyčce až 10^6 diferenciálních 
rovnic opakovaně generují harmonické signály. Potvrdila se vysoká kvalita i rychlost výpočtu. Jazyk 
TKSL/C byl aplikován v oblasti numerického řešení nelineárního elektromagnetického stacionárního 
pole za použití metody konečných prvků pro prostorovou diskretizaci a metody Taylorova rozvoje pro 
časovou diskretizaci.  

Pro podporu bezpečnosti navrhovaných systémů pokračoval výzkum v oblasti analýzy rizik. Byla 
navržena struktura báze znalostí jako základ systému pro automatické provádění analýzy rizik v 
různých heterogenních modelech. 

V oblasti modelování a simulace systémů se řešitelé zapojili do projektu GAČR 102/01/1485 
Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systému. 

4.1.4 Umělá inteligence a neuronové sítě 

Výzkum v roce 2002 byl rozdělen do tří částí: pokračoval výzkum neuronových sítě typu FRCE 
(Fuzzy Restricted Coulomb Energy), výzkum popisu chování inteligentních agentů a započaly 
výzkumné práce zaměřené na biometrické systémy. Výzkum FRCE neuronových sítí se týkal 
především algoritmů učení. Cíl použití těchto sítí zůstal stejný jako v předcházejícím roce – 
klasifikace poškozených či neúplných vstupních vektorů/obrazů. V rámci výzkumu inteligentních 
agentů byly studovány různé typy logik pro popis těchto agentů, především pak CTL (Computation 
Tree Logic) a BDI (Believes, Desires, Intentions) logiky. Výzkum biometrických bezpečnostních 
systémů byl zaměřen na úvodní studium možnosti návrhu komplexnějšího biometrického systému, 
který by současně prověřoval více biometrických charakteristik. 
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Hlavní cíle pro další období 
Mezi základní cíle výzkumu pro rok 2003 patří zařazení objektově orientovaných Petriho sítí do 
heterogenního simulačního prostředí a dokončení implementace typového analyzátoru objektově 
orientovaných Petriho sítí. Dále budou studovány duální topologie a bude pokračovat vývoj některých 
alternativních matematických struktur, vhodných pro počítačovou matematiku. Pokračovat bude rovněž výzkum 
v teorii kategorií. 
V oblasti modelování a simulace systémů se budeme věnovat problematice heterogenních modelů,a 
zlepšování integrace jednotlivých komponent systému pro vytváření heterogenních modelů, zejména s 
využitím systému TKSL/C. Bude pokračovat implementace simulačních abstrakcí a jejich testování na 
vhodných modelech a nová verze simulační knihovny SIMLIB v distribuovaném simulačním prostředí 
(klient-server simulace a visualizace). 
Výzkum bude pokračovat také v oblastech analýzy rizik, aplikace multiagentních systémů, 
„softcomputing“ (se zaměřením na různé kombinace neuronových sítí, fuzzy logiky a genetických 
algoritmů), inteligentních agentů a biometrických systémů. 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled vědeckých akcí 
Název akce:  ASU 2002 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: FIT 
Termín: 26.9-1.10.2002 
Místo: Brno, CZ 

 
Název akce:  MOSIS 2002 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: FIT, MARQ 
Termín: 22-24.4.2002 
Místo: Rožnov pod Radhoštěm, CZ 
 

Název akce:  ASIS 2002 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: FIT, MARQ 
Termín: 9-11.9.2002 
Místo: Krnov, CZ 

Přehled pedagogických akcí 
Název akce:  Série přednášek na FI MU 
Charakter:  Národní 
Organizátor:  FI MU 
Termín:  Školní rok 2002/3 
Účastníci:  Studenti a pedagogové FI MU a FIT 
 

Jednorázové prednášky 
Téma: Simulace dynamických systémů 
Prednášející:  Dr. Baynham, Dr. Moore – GB ADI 
Termín, místo:  15.9.2002, Brno, Ústav inteligentních systémů FIT VUT 
  
 
Téma: Projekt  APPLIGRAPH a Petri Net Technology  
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Prednášející:  Ing. Milan Urbášek 
Termín, místo:  25.5.2002, Brno, Ústav inteligentních systémů FIT VUT 
  

Spolupráce se zahraničím 

Pokračovala spolupráce s University Of Malta, kde je stále kontaktní osobou Doc. Ing. J. Sklenář, Csc. 
V rámci této spolupráce byla vytvořena společná publikace [78] z oblasti aplikace stochastických 
Petriho sítí a proběhla rovněž příprava 28. mezinárodní konference ASU -- The Simulation 
Languages, kterou pořádalo naše pracoviště. 
Ing. Tomáši Vojnarovi, Ph.D. byla prodloužena stáž v laboratoři LIAFA na Universitě Paříž 7 - Denis 
Diderot na další rok. Tento pobyt je hrazen francouzskou stranou v rámci projektu EU Advance, jenž 
je zaměřen na pokročilé metody verifikace telekomunikačních protokolů. 
V průběhu konference ADIUS'02 v USA se uskutečnila řada odborných jednání Doc. Kunovského 
s vedoucími pracovníky společnosti ADI (prof. Howe, dr. Baynham, dr. Moore, dr. McIntosh) o 
novém přístupu aplikace Taylorovy řady k simulaci dynamických systémů a byly stanoveny konkrétní 
speciální oblasti společného výzkumného zájmu. Doc. Kunovský byl pověřen zpracováním 
konkrétních simulačních experimentů, jejichž srovnání s dosavadní metodikou firmy ADI bude náplní 
další spolupráce. Vzhledem k zájmu firmy ADI uspořádat odborná jednání a konferenci ADIUS 
v České  republice, se zúčastnili dr. Baynham a dr. Moore také naší konference ASIS'02 Krnov, kde ve 
speciální sekci informovali o náplni a záměrech společnosti ADI.  
Ing. Bohuslav Křena se v září zúčastnil konference Brazilian Petri Net Meeting (Natal, Brazílie), kde 
prezentoval článek [37]. Od 16. 10. 2002 do 19. 12. 2002 pobýval Ing. Bohuslav Křena v rámci stáže 
na Central Laboratory for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Science v Sofii. V průběhu stáže 
byly prezentovány objektově orientované Petriho sítě a s nimi související výzkum na FIT, hostícímu 
pracovišti. Ing. Křena se dále seznamoval s tamějším výzkumem souvisejícím především s 
využitelností Petriho sítí a s možnostmi paralelního generování stavového prostoru modelů. Byla také 
navázána spolupráce umožňující návštěvy dalších studentů a pracovníků FIT na Bulharské akademii 
věd v roce 2003. 
RNDr. Martin Kovár přednesl zvanou přednášku z oblasti topologie na The Second Workshop On 
Formal Topology, Venezia, Itálie, 3.4.--7.4. 2002, Workshop on Topology in Computer Science, New 
York, USA, 3.5.--4.5. 2002 a Topology in Matsue, Matsue, Japonsko, 24.6.--28.6. 2002 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2002 

Mezi další akce rovněž patří působení Prof. Češky ve vědeckém výboru 4. Mezinárodního kongresu 
EUROSIM 2002. Účast řešitelů v programových výborech konferencí ASU, MOSIS, ASIS a 
Electronic Computers & Informatics'2002 (M. Češka, Z. Rábová, F. Zbořil). Odborná úroveň řešitelů 
byla oceněna na těchto konferencích jmenováním řady řešitelů předsedy odborných sekcí. Pokračovala 
recenzní činnost v různých časopisech a na konferencích. 

4.2 Technologie a návrh informačních systémů 

I v dalším roce se výzkum v této oblasti technologie a návrhu informačních systémů 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 
empirických dat softwarových metrik realizovaných týmových projektů. Byl vytvořen programový 
systém, který umožňuje export/import OO softwarových metrik z aplikace CASE Rational Rose do 
prostředí Microsoft Project s využitím projektových šablon LEAD. Dále byl vytvořen programový 
systém pro podporu kvality vývoje programových produktů. Bylo zkoumáno chování objektového 
modelu v interpretovaných systémech a použití jazyka XML v komunikačním kanále exprimantálního 
informačního systému. 
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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.  V oblasti bezpečnosti hlavním směrem výzkumu byl návrh metodologie a experimentálního 
znalostně orientovaného systému pro analýzu rizik v informačních systémech. Byl proveden průzkum 
možnosti implementace systémů řízení toku aktivit v rámci tradičních databázových systémů, který se 
zejména zabýval možnostmi postrelačních systémů instalovaných na pracovišti FIT. Kromě možnosti 
začlenění implementace byla rozvinuta i činnost v oblasti využít vlastnosti těchto systémů pro 
zkoumání vlastností popisovaných systémů toku řízení.  Výsledky výzkumné činnosti byly v r.2002 
využity pro konverzi dat z databáze evidence výuky do nově budovaného informačního systému a pro 
úvodní realizaci rozhraní mezi IS-FIT a ústřední databází VUT Brno.  

Technology and Design of Information Systems 
Also in the next year in the area of technology and design of information systems, research of 
workflow systems design and information and database systems design was continued. In the frame of 
software metrics, empiric data of software metrics of realized team projects was evaluated. The system 
for export and import of object-oriented metrics from CASE Rational Rose in Microsoft Project using 
the project patterns environment was implemented. Also, the software system for support of quality 
development software products was designed.  We investige the behavior of an object model in the 
frame of interpreted systems and using of XML language in the communication channel of an 
experimental information system. 
In the area of knowledge discovery in databases (KDD), research was carried on the following four 
directions – KDD process formalization and design of a corresponding specification language, mining 
of association rules, image data representation for similarity search and knowledge discovery, and 
knowledge discovery on the Web. 
Our main activity in the area of research of information systems security was focused on design of 
methodology and design of an experimental knowledge oriented system for risk analysis in 
information systems. 
Also investigation of possible implementation of workflow systems within generally used database 
systems has been started. Especially, we focused on possibilities of post-relational systems installed 
and used at the Faculty of Information Technology. Besides possibilities of the bare implementation, 
we studied possibilities of such database systems in gaining some features of described workflow 
systems. 

4.2.1 Kvalita a řízení projektů softwareových produktů 

Empirická data softwarových metrik získaná z řešení sedmi týmových projektů, byla analyzována a 
vyhodnocena. Výsledky byly prezentovány na konferenci Student EEICT 2002. Aplikace pro 
Export/import softwarových metrik umožňuje automatizované zjištění základních metrik 
v jednotlivých fázích vývoje programového díla v objektově orientovaném prostředí. Metriky  zjištěné 
v CASE Rational Rose exportuje  do šablony plánu projektu vytvořeného v aplikaci MS Project. 
Tímto je podstatně urychleno vytvoření skutečného plánu projektu konkrétního díla. Programový 
systém pro podporu kvality vývoje programových produktů umožňuje vizuálně definovat, vyhledávat 
a spravovat mapovací vztahy standardu ISO 9001 a projektových šablon. Tyto vztahy představují 
informace o pokrytí resp. nepokrytí daného požadavku ISO 9001 v projektové šabloně. 

4.2.2 Objektové modelování 

V oblasti objektového modelu bylo konkrétně zkoumáno chování a vlastnosti tohoto v prostředí 
interpretovaných systémů. Nové vlastnosti plynoucí z rozdílu od kompilovaných systémů byly 
popsány v [88]. 
Využití jazyka XML jako prostředku komunikace tenkého klienta s databází zejména v prostředí 
Internetu bylo dalším výsledkem výzkumu. Realizace systému pro generování XML rozhraní databáze 
a jeho praktické použití pro univerzitní informační systém bylo publikováno v [50]. 
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4.2.3 Vyhledávání znalostí z dat 

V roce 2002 pokračoval výzkum v souladu se stanoveným záměrem ve čtyřech oblastech. První byla 
oblast unifikujícího modelu a jazyka pro modelování dolovacího problému. Zde byl navržen formální 
model pro etapu předzpracování procesu získávání znalostí z databází a dokončen návrh jazyka DMSL 
(Data Mining Slecification Language), což je jazyk na bázi XML pro popis procesu získávání znalostí 
s důrazem na etapu předzpracování. Výsledky byly publikovány v [30] a dokončuje a doktorská 
disertační práce. 
Druhou oblastí byla oblast dolování asociačních pravidel se výzkum soustředil na metody dolování 
víceúrovňových asociačních pravidel. Výsledky byly publikovány v [66]. 
V oblasti výzkumu způsobů reprezentace obrázků pro podobnostní vyhledávání a získávání znalostí z 
obrazových dat byly studovány metody analýzy obrazových dat s užším zaměřením na metody 
texturní analýzy - statistické metody, metody založené na modelech tvorby textur, geometrické 
metody a techniky využívajícího zpracování signálů. Výsledky byly publikovány v [95] a byly 
studovány možnosti využití gramatik pro reprezentaci obsahu obrazové databáze a navržen algoritmus 
využívající fuzzy gramatik [36]. 
Výzkum v oblasti získávání znalostí v prostředí WWW se zaměřoval na problematiku modelování 
logické struktury a obsahu dokumentů HTML a webovských míst a vývojem algoritmů pro analýzu 
kódu HTML za účelem automatického vytvoření takového modelu pro libovolné webovské místo 
[75], [76]. Dále byly zkoumány možnosti využití takto vytvořeného modelu pro extrakci informace 
z WWW a byl navržen a implementován experimentální systém pro extrakci informace s využitím 
technologie XML a XSLT.  
Navíc byla dokončena disertační práce [132] k problematice signaturních souborů se signaturami 
proměnné délky, jejichž výzkum v rámci výzkumného záměru probíhal v roce 1999. 

4.2.4 Bezpečnost informačních systémů 

V oblasti bezpečnosti informačních systémů byla, stejně jako v předchozím roce, věnována 
pozornost především využití znalostního modelování při provádění analýzy rizik informačních 
systémů. 
Druhou oblastí, které byla věnována pozornost, bylo využití aplikované kryptografie v informačních 
systémech, podporující elektronický podpis [25]. Vzhledem k tomu, že pro implementaci 
kryptografických mechanismů včetně elektronického podpisu se často používají čipové karty nebo jiné 
hardwarové tokeny, je bezpečnost těchto systémů také závislá na odolnosti těchto čipových karet proti 
přímým i nepřímým útokům. Proto započaty přípravy na výzkum v oblasti bezpečnosti čipových karet 
a jednočipových kryptografických modulů. Význam dosažených výsledků a ohlasy jsou vyjádřeny 
zejména přizváním ke spolupráci s odborem Elektronického podpisu (nyní Ministerstvo informatiky 
ČR) a několika zvanými přednáškami na národních i mezinárodních konferencích (Security 2002, 
ASIS 2002, SmartWorld 2002) [25], [91], [92], [93]. 

4.2.5 Systémy pro řízení toku aktivit – workflow systémy 

V souvislosti s výzkumem sémantiky systémů řízení toku aktivit byla dosažena fáze, kdy by bylo 
vhodné implementačně ověřit vlastnosti přímo v praktickém nasazení. V rámci těchto aktivit byl 
zvolen přístup implementace systému řízení toku aktivit přímo v prostředí samotného databázového 
systému, který je jinak nositelem zpracovávaných informací. Tento přístup by totiž poskytoval na 
první pohled patrné výhody. Jakou součást průzkumu postrelačních databázových systémů a v rámci 
přidružené aktivity pro inovační strategie byl vypracován materiál sloužící jako podklad pro výuku v 
předmětu Postrelační databáze. 
První získané poznatky ukazují, že jisté možnosti v oblasti deduktivních databází a aktivních systémů 
by mohly umožnit implementaci systémů řízení toku aktivit přímo na úrovní samotných databázových 
systémů. Otázkou, kterou se budeme muset zabývat i nadále, je však možnost vložení systému řízení 
toku aktivit do databáze vhodným způsobem, aby byla umožněna následně plnohodnotná práce se 
systémem a to jak z hlediska samotného řízení, tak z hlediska zkoumání vlastností takového systému. 
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Hlavní cíle pro další období 
V oblasti bezpečnosti informačních systémů bude řešen znalostně orientovaný systém pro analýzu 
rizik v informačních systémech. V oblasti kryptografie bude výzkum zaměřen na bezpečnost 
hardwarových kryptografických modulů a čipových karet. V oblasti systémů workflow bude 
rozpracována možnost implementace těchto systémů  zejména 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 v souvislosti s agentními systémy a bude rozpracována formální definice modelu. V oblasti 
získávání znalostí bude zahájena experimentální implementace jazyka DMSL. Dále bude realizován 
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. Bude zahájeno experimentální ověřování navržených postupů. V oblasti návrhu 
metodologie pro formální popis procesů projektového řízení bude pokračovat analýza a návrh 
objektového modelu řízení projektů. Dále bude zahájen návrh obecného grafového modelu 
použitelného pro zobecnění navigace a reference ve jmenných prostorech.  Tako aktivita by měla 
vyústit v návrh manipulačního jazyka nad takovým modelem.  
 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled vědeckých akcí 

Název akce:  Information system modelling ISM 2002 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: MARQ, FIT 
Termín: 22.-24.4.2002 
Místo: Rožnov po Radhoštěm, Česká republika 
 

Spolupráce se zahraničím 

Ing. Radek Burget absolvoval v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS tříměsíční pobyt na 
Universidad de Valladolid ve Španělsku, kde pokračoval ve své práci v oblasti získávání znalostí na 
WWW. 
 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

Organizace:  Universidad de Valladolid, Španělsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci  
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů  

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2002 

Akce: Audit k cerifikaci ISO 9001, ÚRS PRAHA, a.s. 
Auditor: RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. 
Termín: duben   2002 
 
Řešitelé byli zapojeni do práce programových výborů řady mezinárodních konferencí konaných u nás 
i v zahraničí – ISM 2002, MOSIS 2002, WITASI’02, ADBIS 2002. 
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4.3 Počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech, 

počítačové vidění 

V současnosti výzkum v oblasti počítačové grafiky probíhá testování programového systému pro práci 
s obrazem,  implementace virtuálního stroje pro algoritmy pracujících s obrazem a implementace 
programového vybavení na signálových procesorech. Oproti původnímu plánu je navíc zhodnocována 
možnost akcelerace grafických algoritmů pomocí programovatelných logických obvodů a DSP. Jsou 
rozpracovávány možnosti nasazení metod počítačové grafiky v medicíně a v animaci člověka, zejména 
se zaměřením na animaci obličeje.  
V oblasti zpracování zvukových signálů, též nově zpracovávaném tématu, pracujeme na budování 
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. 
Provádíme počáteční experimenty s programovatelnými „plošnými“ kamerami s vysokým rozlišením 
a s řádkovým snímačem. Budujeme experimentální desky s DSP Texas Instruments řady C6x a FPGA 
pro zpracování obrazových dat, jejich kompresi a přenos a pracujeme 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). Od léta roku 2002 se 
účastníme projektu (5. rámcový program) Multimodal Meeting Manager (M4), zaměřeného na 
audiovizuální zpracování schůzí (rozpoznávání, sumarizace, prohledávání). 
Uvedený výzkum je zpracováván ve spolupráci s ostatními skupinami zapojenými do tohoto 
výzkumného záměru, dalšími fakultami VUT v Brně, zejména FEKT a nově i 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 
Our current research in computer graphics focuses on testing a software system for image processing, 
implementation of virtual machine for image processing algorithms, and implementation of such 
system on digital signal processors. In addition to the riginal plan we also evaluate possibilities of 
acceleration of the graphics algorithms using programmable logic devices and DSPs. The applications 
of computer graphics in medical applications and animation of human body are also being evaluated. 
In sound processing, also newly incorporated topic, we focus on robust recogniser based on fusion of 
the decisions, whose main advantage over the more traditional approaches is that it can withstand 
noise and distortion in the signal. We are also working on mehods of robust feature extraction for 
speech recognition. 
We are making first experiments with programmable “2D” high-resolution cameras and with high-
resolution line scanners. We are building experimental boards with Texas Instruments C6x DSPs and 
FPGA for high performance image processing, and we evaluate and improve algorithms for industrial 
and traffic applications. 
The above activities partially belong to postdoctoral and standard grants of GAČR (postdoctoral 
Černocký, Kršek, standard Zemčík). Since summer 2002 we also participate on (5th framework) 
project Multimodal Meeting Manager (M4), targeted on audiovisual processing of meetings 
(recognition, summarization and searching). 
The research is done in co-operation with other groups of this project, other faculties of VUT, 
especially FEKT and newly also FAVU, 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 diplomových prací studentů (Nevrtal Tomáš: 
Prostředí pro programování 2D animací, Španěl Michal: Rozpoznávání gest ve videosekvencích a 
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Zahálka Jiří: Interaktivní výukový systém). Probíhá i užití ve vývoji platformy pro DSP a FPGA [85] a 
začíná se používat i pro zpracování obrazu. Nadále probíhají experimenty s programovým systémem 
pro 3D a i na toto téma se zpracovávají diplomové práce (Hlučka Martin: Modulární grafický engine 
nad knihovnou OpenGL, Floryán Marek: Modulární grafické uživatelské rozhraní s využitím grafické 
knihovny OpenGL, Mackovik Robert: Podpora OpenGL v jazyce LISP). 
Probíhá testování programového systému pro práci s obrazem,  implementace virtuálního stroje pro 
algoritmy pracujících s obrazem a implementace programového vybavení na signálových procesorech. 
Výzkum algoritmů zobrazování a možnost akcelerace grafických algoritmů sledování paprsku, 
přímého zobrazování 3D rastru a zobrazování částicových systémů je předmětem intenzivního 
zkoumání a u všech těchto metod jsme získali řadu statistických údajů jako podklad optimalizaci a 
případnou konfiguraci programovatelných obvodů [27], [55], [57], [58], metody jsou i předmětem 
studentských prací (Pavel Flíček: Metody nerealistického vykreslování ve 3D s využitím OpenGL, 
Makovský Dušan: Algoritmy pro stochastické fraktály, Míček Petr: Vizualizace trojrozměrných map). 
Je zkoumána i možnost použití akcelerace v systémech obrazových databází [26]. 
Pokračuje výzkum 3D uživatelských rozhraní a v rámci diplomových prací (Kadlec Jaroslav: 
Uživatelská rozhraní ve 3D prostoru, Erlebach Pavel: Multimediální výukový systém) byly 
implementovány základní prostředky 3D uživatelských rozhraní na nichž je možno provádět 
experimenty a vyhodnocení rozhraní uživateli a případně estetické a funkční ohodnocení rozhraní. Za 
tímto účelem byla navázána spolupráce též s FAVU (Fakultou výtvarných umění) VUT v Brně. 
Algoritmy pro animaci se dále rozvíjejí především směrem k animaci lidských postav a zejména 
obličeje. 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 zkoumáme 
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 [2], [34], [59], [61], [101], [102]. 

4.3.2 Zpracování zvuku a řeči 

Hlavní aktivitou byla práce na algoritmech pro extrakci robustních příznaků pro rozpoznávání řeči. 
Pracovali jsme na definici nového standardu pro distribuované rozpoznávání řeči a zúčastnili jsme se 
jeho evaluací v rámci projektu AURORA [61]. Zaměřili jsme se i na některé aspekty odšumování 
řečových signálů v kombinaci s jinými robustními technikami. Publikace [42], [43] a [44] se věnují 
různým aspektům odhadu šumového pozadí pro Wienerovo filtrování řečového signálu.  
Druhým tématem v parametrizaci řeči je práce na TempoRAl Patterns (TRAPs), kde jsou 
klasifikovány dlouhé časové trajektorie. Výsledný vektor pravděpodobností je pak upraven tak, aby jej 
bylo možné použít na vstupu standardního rozpoznávače se skrytými Markovovými modely a 
modelováním pomocí směsí Gaussových rozdělení. Pracovali jsme především na kombinaci TRAPs s 
Lineární diskriminační analýzou (LDA), což nám umožňuje snížit počet parametrů klasifikovaných 
neuronovými sítěmi, zvýšit přesnost systému schopnost generalizace. Pro  post-zpracování dat pro 
HMM jsme testovali metody explicitní Gaussianizace [38] a [39], které přinesly pozitivní výsledky při 
rozpoznávání americké angličtiny (databáze SPINE 2000) a češtiny (SpeechDat-E).  
V oblasti kódování na velmi nízkých bitových rychlostech pomocí automaticky určených jednotek 
ALISP (Automatic, language independent speech processing) jsme pracovali na zlepšení metod 
syntézy pro kódování, na kódování nezávislém na řečníkovi (speaker-independent) a na výběru 
vhodných syntezačních jednotek. Práce je shrnuta v [15], [18]. Pracovali jsme i na metodách pro 
detekci klíčových slov. Detekovaná slova jsou modelována pomocí standardních kontextově závislých 
trifonů [29] a je použit modifikovaný Viterbiho algoritmus [48]. 

4.3.3 Počítačové vidění 

Počítačové vidění a zpracování obrazu jsou předmětem velmi intenzivního výzkumu a to i ve světě. 
Ačkoli z obecného hlediska tyto úlohy nejsou uspokojivě zpracovány, některé metody počítačového 
vidění a zpracování obrazu mají zásadní roli při kontrole kvality v průmyslu, v řízení, v dopravě, v 
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bezpečnostních aplikacích a v řadě dalších aplikací. Předmětem našeho výzkumu v této oblasti jsou 
programovatelné kamery. Realizované programovatelné CCD kamery 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. V uplynulém roce byly 
implementovány první algoritmy zpracování obrazu a přenos dat na desce 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 rekonstrukci tvaru povrchu 
pomocí CCD kamer. Jedná se o rekonstrukci tvaru pomocí „stereosnímků“ založených na dvou 
kamerách nebo na dvojici kamera-projektor a o rekonstrukci detailů povrchu pomocí mřížkových 
interferenčních metod „moire“ kdy CCD čip zastupuje jednu z mřížek. 
Posledním tématem výzkumu, které bylo v uplynulém roce doplněno vzhledem k novému vývoji 
metod 3D interakce, bylo sledování lidské tváře a končetin člověka (zejména rukou) v obraze. 

Hlavní cíle pro další období 
V následujícím období ze zaměříme zejména na následující cíle: 
Z oblasti zpracování obrazů a scén: 

• dopracovat programové vybavení pro vývoj 2D obrazových aplikací v praxi, 
• testovat experimentální systém pro zpracování 3D grafických systémů, 
• navrhnout nové metody segmentace a interpretace 3D rastrových dat. 

Z oblasti moderních prostředků interakce: 
• ověřit modely pohybu člověka, obličeje člověka, případně rukou člověka, 
• rozpracovat metodiku  3D uživatelských rozhraní a zobrazení scén do videosekvencí. 

Z oblasti zpracování zvuku a řeči: 
• dále zpracovávat metodiku robustního vyhledávání příznaků pro rozpoznání řeči, 
• popsat vlastnosti analyzátorů příznaků v dlouhých časových trajektoriích, 
• dopracovat metodiku kódování a syntézu nezávislé na řečníkovi. 

Z prostředků počítačového vidění: 
• ověřit aplikace kamer s vysokým rozlišením a řádkových kamer, 
• aplikovat nově vyvinutou desku se signálovým procesorem TMS320C6211/6711, 
• rozpracovat metodiku sledování částí lidského těla v obraze. 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Název akce:  Série přednášek na FEI VŠB-TU Ostrava 
Charakter:  Národní 
Organizátor:  FEI VŠB-TU Ostrava (Dr. Šarman) a ÚPGM FIT VUT v Brně (Doc. Zemčík) 
Termín:  zimní semestr školního roku 2000/2001 
Účastníci:  Zaměstnanci a doktorandi ÚIVT FEI (Čapek, Herout, Kršek, Tišnovský) 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

Téma: Grafické algoritmy akcelerované DSP a FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Doc. Zemčík, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: červenec 2002 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
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Téma: Akcelerace grafických algoritmů pomocí DSP a FPGA 
Přednášející:  TEI Chania, Kréta, Řecko, Doc. Zemčík, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: červenec 2002 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 2002 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma:  Rekonstrukce tvaru povrchu pomocí CCD kamer 
Přednášející:  University of Joensuu, Finsko, Ing. Richter, FEI VUT v Brně 
Termín: červen 2002 v rámci projektu SOCRATES 
  
Téma: Zobrazování 3D rastru pomocí FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Ing. Herout, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: prosinec 2002 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Rozpoznávání řeči pomocí HMM 
Přednášející:  ESIEE, Paris, Francie, Dr. Černocký, ÚPGM FIT VUT v Brně 
Termín: březen 2002 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  
Téma: Rozpoznávání řeči pomocí HMM 
Přednášející:  Fachhochschule Wiesbaden, Německo, Dr. Černocký, ÚPGM FIT 
Termín: květen 2002 v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
  

Výjezdy studentů do zahraničí a příjezdy ze zahraničí 

Příjezdy: 
Jméno studenta Doba pobytu Univerzita 
Roman Bednařík 1 - 8 / 2002 Finsko Joensuu IMPIT 
Vítězslav Beran 1 - 6 / 2002 UK Guidlford 
 10 - 12 / 2002 UK Guildford (mimo ERASMUS) 
Luděk Crha 2 - 6 / 2002 Francie ESIEE Paris 
Michal Hronec 1 - 9 / 2002 Finsko Joensuu IMPIT 
David Navrátil 1 - 8 / 2002 Finsko Joensuu IMPIT 
Jan Pečiva 2 - 5 / 2002 UK Bristol 
 10 - 12 / 2002 UK Bristol (mimo ERASMUS) 
David Pulkrábek 1 - 8 / 2002 Finsko Joensuu IMPIT 
Jaroslav Uher  1 - 9 / 2002 Finsko Joensuu IMPIT 
Milan Holub 9 - 12 / 2002 UK Bristol 
Jiří Horák 9 - 12 / 2002 UK Bristol 
Zdeněk Vráblík 9 - 12 / 2002 Rakousko TU Graz 
Ivo Zatloukal 8 - 12 / 2002 Finsko Lappeenranta 
Ing. Pavel Matějka 5-8 / 2002 USA OGI Oregon 
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Ing. Pavel Schwarz 5-8 / 2002 USA OGI Oregon 
Ing. Petr Motlíček 9-12 / 2002 USA OGI Oregon 
Ing. František Grézl 9-12 / 2002 USA OGI Oregon 
Ing. Ibrahim Abu Kteisch 10-12 / 2002 Finsko TU Helsinki (mimo ERASMUS) 
Ing. Martin Drahanský 4 / 2002 – 3 / 2003 Německo Siegen  
Tomáš Kašpárek 10-12 / 2002 UK Bristol (mimo ERASMUS) 
Ing. Bohuslav Křena 10-12 / 2002 Bulharsko Sofia 
Václav Šimek 7 / 2002 Řecko TEI Chania 
 9 / 2002 Belgie KHO Oostende 
Stanislav Chromčák 7 / 2002 Řecko TEI Chania 
Neoznačené pobyty: Finance SOCRATES/ERASMUS, MŠMT ČR a mobilitní fond VUT 
IMPIT: International Masters Programme in Infomation Technology (finance - vláda Finska) 
 
Příjezdy: 
Jméno studenta Doba pobytu Univerzita 
Pratibha Jain 10-11 / 2002 USA, OGI Oregon 
Miika Lindfors 10 / 2002 – 1 / 2003 Finsko, LUT Lappeenranta 
 

Spolupráce se zahraničími univerzitami a institucemi 

Pokračovala spolupráce se zahraničními organizacemi v oblasti počítačové grafiky a vidění a díky 
příchodům nových pracovníků se rozvinula se spolupráce v oblasti zpracování řeči. Spolupráce 
v oblasti počítačové grafiky a zpracování obrazu probíhá zejména s Lappeenranta University of 
Technology, Finsko, University of Joensuu, Finsko a Helsinky University of Technology, Finsko, 
University of Bristol, Velká Británie a University of Surrey, Guildford, Velká Británie. V rámci výuky 
probíhá i spolupráce s dalšími pracovišti, a to především v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS 
(viz též přehled smluv se zahraničními organizacemi), byla navázána další spolupráce s IDIAP, 
Martigny, Švýcarsko v rámci projektu M4. 
Spolupráce s Department of Information Processing, Lappeenranta University of Technology, Finsko, 
začala v roce 1996 a její náplní je zpracování obrazu a výuková činnost. Výzkumná činnost byla 
připravována a částečně prováděna během pobytů pracovníků ÚIVT ve Finsku (3x Doc. Zemčík po 
cca 1.5 měsíci a 1x Ing. Marušinec cca 1 měsíc – všechny pobyty hrazeny z prostředků Lappeenranta 
University of Technology) i během krátkodobých návštěv. Na základě dlouhodobé spolupráce byla 
FEI VUT a poté FIT VUT zařazena i do projektu mezinárodního vzdělávání. Tento projekt je zaměřen 
na magisterské studium bakalářů z Ruska a východní Evropy a v rámci tohoto projektu v současnosti 
studuje ve Finsku šest studentů z VUT. Na tuto spolupráci navázala v roce 1998 i spolupráce 
s University of Joensuu a v roce 2000 s Helsinki University of Technology, kde v současnosti pobývá 
na 10-měsíčním pracovním pobytu Ing. Dobšík. 
Centre for Vision, Sound, and Signal Processing (CVSSP), University of Surrey, Guildford, Velká 
Británie, je dalším spolupracujícím pracovištěm. Spolupráce s ním probíhá od roku 1995. Toto 
centrum má světovou úroveň ve zpracování obrazu. Forma spolupráce s tímto pracovištěm má spíše 
charakter získávání zkušeností a práce na konkrétních projektech zpracovávaných v CVSSP, která se 
odráží v interních zprávách CVSSP. Pracovníci a doktorandi ÚIVT vyjeli opakovaně na studijní 
pobyty do CVSSP (Doc. Zemčík 3x cca po 1 měsíci, Ing. Havel 2x cca po 1,5 měsíci, Ing. Dobšík 3 
měsíce). Vzhledem k výzkumné spolupráci a personálnímu propojení CVSSP a Centre for Machine 
Perception (CMP) FEL ČVUT má tato mezinárodní spolupráce odraz i v těsnější vazbě na vzniklé 
CAK (Centrum aplikované kybernetiky), v němž je zapojen Doc. Zemčík. 
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Nejdelší tradici má spolupráce s Department of Computer Science, University of Bristol, Velká 
Británie. Tato spolupráce byla zahájena na základě projektu TEMPUS, jehož nositelem byl prof. 
Dvořák z ÚIVT. Výjezd Doc. Zemčíka na studijní University of Bristol vyústil v navázání spolupráce 
a vzájemných návštěvách pracovníků University of Bristol a FEI VUT (již přes 20), které byly nejprve 
financovány z prostředku The British Council (1993-1997) a později v rámci projektu 
SOCRATES/ERASMUS. Spolupráce probíhala na projektech výzkumu metod pro realistické 
zobrazení v počítačové grafice, virtuální rekonstrukce archeologických nalezišť (spolu s Katedrou 
archeologie FI MU Brno). V uplynulém roce pobýval na University of Bristol opakovaně doktorand 
Ing. Jan Pečiva, Ing. Tomáš Kašpárek a dva studenti z VUT. 
Při příchodu nového pracovníka zapojeného ve výzkumném záměru, Dr. Ing. Jana Černockého, na FIT 
byla do projektu v roce 2002 vnesena i spolupráce s partnerskou skupinou Anthropic Speech 
Processing Group z OGI School of Science and Engineering, Portland, Oregon, USA. Na tomto 
pracovišti pobýval v roce 2001 cca 6 měsíců Dr. Ing. Jan Černocký a poté řada doktorandů ze skupiny 
zpracování řeči. Na tomto tématu spolupracujeme též s francouzskými kolegy z ENST a ESIEE Paris. 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

Organizace:  University of Bristol, Velká Británie 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
  
Organizace:  University of Surrey, Guildford, Velká Británie 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
  
Organizace:  Lappeenranta University of Technology, Finsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
  
Organizace:  University of Joensuu, Finsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
  
Organizace:  Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugalsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
  
Organizace:  Helsinki University of Technology, Finsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
  
Organizace:  ESIEE, Paris,Francie 
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Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 
 

4.4 Architektura technického a programového vybavení vestavěných systémů 

Růst složitosti hw a sw vestavěných systémů v posledních letech a jejich souběžný návrh si vyžadují     
rozpracování metod optimalizace s více kriterii a průzkum prostoru možných řešení. Proto byly 
předmětem zájmu evoluční algoritmy a pravděpodobnostní distribuce. Genetické algoritmy byly 
aplikovány v návrhu  číslicových obvodů a byl vypracován algoritmus BOA pro spojité optimalizační 
problémy. Byla vyvinuta nová verze výukového vývojového systému pro třídu Bayesovských 
optimalizačních algoritmů včetně vzorových aplikací. 
V paralelních vestavěných systémech bylo studováno řešení hustých systémů lineárních rovnic na 
různých paralelních architekturách s cílem dosažení maximální výkonnosti.  Dále byla jako generická 
architektura MPSoC (MultiProcesor System on a Chip) pro širší třídu úloh reálného času simulována 
architektura zřetězených farem. Prototypování úloh „rozděl a panuj“ bylo úspěšně vyzkoušeno pomocí 
simulace dynamických procesů v simulačním nástroji Transim.   
Byly optimalizovány obvodové struktury pro podporu speciálních operací jako jsou komprese dat, 
modulová aritmetika, tvorba digitálních vodoznaků jako obdoba šifrovacích metod. Pokračoval 
výzkum  konfigurovatelného počítání a evolučních obvodů. Zejména ve vyvíjejících se obvodech bylo 
dosaženo významných výsledků jak teoretických tak praktických (adaptivní obrazové filtry). 
Tvorba a implementace algoritmů pro analýzu testovatelnosti na úrovni RT pokračovala s využitím  
formálního aparátu pro popis diagnostických vlastností obvodů, bylo studováno i využití jazyka 
Prolog a genetických algoritmů. Dále byla dotvářena metodika pro návrh řadiče testu. 
V oblasti opakovatelné využitelnosti formálních specifikací pokračovaly experimenty s klasifikačními 
schématy s využitím struktury formulí temporální logiky. V architektuře vestavěných distribuovaných 
systémů byl výzkum zaměřen na zobecňování principů vzájemného propojování obecných komponent 
prostřednictvím Internetu. 
 

Architecture of hardware and software for embedded systems   
An increase of embedded systems’ hardware and software complexity in recent years and the growing 
complexity of hw-sw codesign require development of new optimization methods with multiple goals 
and new methods of design space exploration. That is why one research interest has been focused on 
evolutionary algorithms and probability distributions. Genetic algorithms have been applied in the 
digital circuit design and the BOA algorithm for continuous optimization problems has been 
developed. A new version of the development system for a class of Bayesian Optimization Algorithms 
has also been introduced for teaching purposes including some typical applications.    
Parallel embedded systems with several hardware architectures have been studied using the popular 
benchmark of dense systems of linear equations with the goal of maximizing performance. As a 
generic architecture MPSoC (MultiProcesor System on a Chip) suitable for a wider class of RT tasks, 
a pipelined farm architecture has been selected and simulated. Prototyping applications with „divide-
and-conquer“ has been tested successfuly by means of dynamic process creation in the Transim 
simulating tool.      
Logic modules supporting special operations such as data compression, modulo arithmetic, creation of 
watermarks as analogy of encryption methods have been optimized. Research in configurable 
computing as well as in evolvable hardware has continued.  Significant results have been obtained 
especially in evolvable circuits, not only theoretical ones, but also practical ones (adaptive image 
filters).   
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Design and implementation of algorithms for testability analysis at the RT level has gone on with the 
use of formal notation for description of diagnostic properties of circuits, and the use of Prolog 
language and genetic algorithms have also been studied. Further the design metodology for a test 
controller has been cleared up. 
In the area of formal specification reuse, experiments with classification schema have continued with 
the use of temporal logic formula structures. In the architecture of embedded distributed systems the 
research has been aimed at generalization of component interconnections by means of the Internet.   

4.4.1. Aplikace optimalizačních algoritmů ve vestavěných systémech   

Byl vytvořen Bayesovský optimalizační algoritmus MBOA s BDD pravděpodobnostním modelem, 
který umožňuje řešit složité optimalizační úlohy se smíšenými spojitě diskrétními parametry [45]. 
Byl publikován vývojový systém DEBOA pro rychlé prototypování Bayesovských optimalizačních 
algoritmů a byla nastíněna koncepce dalšího rozšíření [115]. 
Algoritmus MBOA byl aplikován v úloze dekompozice číslicových obvodů s poměrovým kriteriem 
optimality řezů (ratio-cut partitioning) pro různé metriky podle kontextu řešených problémů. Nejlepší 
výsledky byly dosaženy s metrikou  reprezentující počet elementárních spojů mezi dekomponovanými 
částmi obvodů. Byl také úspěšně ověřen algoritmus pro reprezentaci logických funkcí na bázi BDD 
diagramů využívající Bayes-Dirichletovu metriku [120], [121]. 

4.4.2. Simulace paralelních výpočtů a architektur  

Řešení hustých systémů lineárních rovnic a optimalizace architektury byly předmětem prací [126], 
[21] a [1]. V posledně jmenované práci byl prezentován a model nejsložitějšího systému, svazku čtyř 
SMP, každý se 3 procesory. Zde byly zcela vyčerpány možnosti používaného simulačního nástroje 
Transim (obrovský počet událostí přesahující limit simulátoru a doba simulace si vynutily paralelní 
simulaci), ale dovolil predikci doby řešení lineárního systému až 840 rovnic v různých konfiguracích 
systému (1 x 12, 12 x 1, 4 x 3).  Použití stejných aproximací v modelech tří konfigurací umožnilo 
věrohodné porovnání jejich relativní výhodnosti. 
Modelování, simulace a predikce výkonnosti byla prováděna jednak u tradiční architektury 
symetrického multiprocesoru se sběrnicí [82], jednak u  aplikačně specifických struktur (řetězených 
farem) v práci [22] a [105] nebo u třídy paralelních aplikací „rozděl a panuj“ [104]. Uvedené vzory 
paralelních aplikací se často vyskytují v praxi a poskytly proto vhodné testovací úlohy. U řetězených 
farem je na základě simulačního programu možné velmi rychle zkonfigurovat multiprocesorový 
systém pro zadané zřetězené podúlohy různého trvání tak, aby propustnost (počet úloh za jednotku 
času) byla maximalizována. V úlohách typu rozděl a panuj je zase možno ověřovat výkonnost při 
různých hloubkách rekurze na různých topologiích sítě procesorů.  

4.4.3. Návrh specializovaných obvodů pro grafiku a multimedia, návrh obvodů 
s využitím evolučních principů 

Výzkum se soustředil na metody a algoritmy syntézy na vysoké úrovni. V první práci [124] je popsána 
metodika založená na plánování, výběru modulů a stanovení počtu hodinových cyklů, která může být 
použita ve stávajících systémech návrhu na vysoké úrovni. Je tvořena úvodním krokem a třemi 
hlavními fázemi, které se optimalizují nezávisle. Postup je zahájen plánovacím algoritmem 
s množinou omezených zdrojů a vrací optimální množinu s minimální návrhovou plochou.   
V další práci [49] se plánování pokládá za nejvýznamnější úkol syntézy na vysoké úrovni. Práce 
presentuje nový plánovací algoritmus založený na seznamu využívající informaci získanou z grafu 
toku dat (DFG), který urychluje činnost plánovače při hledání téměř optimálního řešení.  Následující 
práce [123] rozvíjí předchozí publikaci o možnost funkcionálního pipeliningu a výběru modulů. Jsou 
uvedeny experimentální výsledky pro standardní benchmarky, které dokazují efektivnost použití 
funkcionálního pipeliningu v procesu prozkoumávání návrhu.   
V disertační práci [134] byl navržen model založený na komponentním přístupu pro návrh aplikací 
vyvíjejících se obvodů. Pomocí evoluce se podařilo nalézt číslicové obvody (obrazové operátory), 
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které jsou schopny přinejmenším konkurovat konvenčně navrženým obvodům. Pomocí tzv. virtuálních 
rekonfigurovatelných obvodů lze tyto aplikace implementovat v běžných FPGA. Dále byl zaveden 
formální popis pro vyvíjející se stroje, který umožňuje studovat tyto stroje z pohledu teoretické 
informatiky. Evoluční algoritmy byly také úspěšně aplikovány pro výběr výhodných modulů v 
procesu syntézy obvodu.  
  

4.4.4. Metody a prostředky pro  analýzu testovatelnosti číslicových obvodů 

V oblasti analýzy testovatelnosti číslicových obvodů byly realizovány tyto činnosti: 
Vytvoření formálního aparátu pro popis strukturálních vlastností číslicového obvodu na úrovni RT 
pomocí pojmů diskrétní matematiky, umožňující převést tento problém na problémy diskrétní 
matematiky [133]. 
Vytvoření a implementace metodiky umožňující identifikovat registry do řetězce scan pomocí 
genetických algoritmů [52], [128]. 
Vytvoření a implementace metodiky pro analýzu testovatelnosti na úrovni RT založená na identifikaci 
zpětnovazebních smyček [31]. 
Vytvoření principů vyhodnocení dopadu zásahu do struktury obvodu s cílem zlepšit jeho diagnostické 
vlastnosti pomocí těchto faktorů: zvýšení řiditelnosti/pozorovatelnosti vnitřních prvků obvodu, 
zvětšení plochy na čipu, doby trvání testu obvodu, zvýšení počtu vstupů/výstupů (vývodů) obvodu. 
 

4.4.5. Formální specifikace a verifikace 

Hlavním směrem výzkumu zůstávají formální specifikace vestavěných systémů resp. systémů 
založených na počítačích [53], viz také sborník [46]. Byla zejména dále rozvinuta metoda rychlého 
prototypování formálních specifikací vestavěných systémů [130].  
 

4.4.6. Architektura distribuovaných systémů 

Problematika vestavěných distribuovaných systémů připojovaných k Internetu je studována v [54]. 
Jedná se o zobecnění architektur připojení čidel k Internetu na propojování komponent vestavěných 
systémů a vestavěných systémů vzájemně. 
 

Hlavní cíle pro další období 
V oblasti optimalizačních algoritmů ve vestavěných systémech budou cílem efektivní metody 
paralelizace úloh diskrétní optimalizace (doktorand Ing. Staroba).  Další práce se týkají jednak návrhu  
knihovního vývojového systému pro messy-genetické algoritmy, které umožní řešit složité 
optimalizační úlohy včetně tzv. klamných úloh (deceptive problems), jednak návrh vývojového 
systému pro vytváření paralelních genetických algoritmů na platformě PC clusteru navazujícího na 
existující návrhový výukový systém GaDesign. Cílem je vytvořit efektivní výpočetní prostředek pro 
řešení složitých  optimalizačních úloh s velkou výpočetní náročností.  Celkové shrnutí klasických a 
evolučních optimalizačních metod je cílem habilitační práce ing. Schwarze „Bayesovké evoluční 
algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace“ (plánovaná obhajoba: květen 2003).    
V pátém roce projektu budou cílem simulace paralelních výpočtů a architektur sběrnicově orientované 
architektury se sdílenou pamětí (nyní již častěji i na jednom čipu, MSoC – Multiprocessor Systems on 
Chip) a paralelní techniky zpracování obrazů (doktorand Kutálek). Jiný sledovaný směr bude ladění a 
simulace výkonnosti vestavěných paralelních systémů s proměnnou (dynamicky rekonfigurovatelnou) 
architekturou (CSoC, Configurable Systems on Chip). Bude provedena úvodní studie řadiče paměti 
cache s dynamickým přepínáním koherenčního protokolu a vytvořen obecný model konfigurovatelné 
výpočetní platformy.  (Trend k MSoC a CSoC bude dále zdůrazněn v šestém roce řešení projektu.). 
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Jelikož se multiprocesorové systémy a paralelní aplikace stále více dostávají na úroveň jednoho čipu a 
jejich optimalizace je velmi aktuální problém, bude provedena i studie návrhu optimálního propojení 
procesorů v rámci jednoho čipu pro určitou třídu aplikací 
Efektivní návrh vestavěných systémů je podmíněn též snadným nebo autonomním testováním a tedy 
nabývá na významu analýza testovatelnosti. Ukázalo se, že Petriho sítě jsou vhodným aparátem 
k analýze dosažitelnosti uzlů ve struktuře číslicového obvodu na úrovni RT a jejich potenciál umožní 
navázáním a rozvinutím navržených postupů  v budoucnu řešit i další problémy spojené s testováním 
číslicových obvodů, např. problém rozvržení pořadí testu a řešení možností paralelního testování více 
obvodových prvků. 
V rámci uplatnění principů diagnostiky při návrhu vestavěných systémů bude studována podpora 
návrhu a implementace vestavěných systémů zohledňující požadavky na jejich autonomní testování a 
sice vytvoření algoritmů na bázi evolučních postupů pro syntézu obvodu reflektujících funkci obvodu 
jako celku, funkci prvků v obvodě, rozdělení funkcí obvodu na jeho hardwarové a softwarové 
komponenty, příkon obvodu, způsob aplikace testu. Bude vytvořena metodika zohledňující tyto 
aspekty.  
V oblasti vyvíjejících se obvodů je cílem je vypracovat, ověřit a zavést metodologii pro návrh aplikací 
založených na vyvíjejících se obvodech v běžně dostupných FPGA. Zejména se bude jednat o 
implementaci návrhového systému (popř. modulů návrhového systému), který bude asistovat návrháři 
během návrhu aplikace a který umožní automaticky vygenerovat programy a obvody cílové aplikace 
(např. jako IP makra). Metodologie bude založena na komponentním přístupu k vyvíjejícím se 
obvodům a virtuálních rekonfigurovatelných obvodech. Aplikační oblastí je návrh adaptivních 
vestavěných systémů. Dílčím cílem je vytvořit vzorovou aplikaci s využitím zavedené metodologie.  
Další téma bude výzkum Burrows - Wheelerovy transformace a jejího využití pro kompresi 
diagnostických dat. Bude zpracována srovnávací studie kompresních metod a bude programově 
implementován kódovací řetězec modifikované Burrows – Wheelerovy transformace. Další studie 
bude zaměřena na výzkum nových kompresních metod. 
V oblasti formálních specifikací bude završena metoda rychlého prototypování vestavěných systémů 
pracujících v reálném čase a bude demonstrována na případových studiích. V architektuře vestavěných 
distribuovaných systémů budou dále zobecňovány principy vzájemného propojování komponent 
vestavěných systémů prostřednictvím Internetu s cílem vytvoření opakovaně využitelných návrhových 
vzorů.  

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled vědeckých akcí 

Název akce:  3rd IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specification of Computer-Based Systems 
2002   

Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: FIT VUT + University of Stirling, UK + University of Arizona, USA  
Termín: 10.-11. 3. 2002 
Místo: Lund, Švédsko 
 
Název akce:  IEEE DDECS 2002   
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: FIT,  VUT v Brně, ocenění Certificate of Appreciation od IEEE Computer Society 
Termín: 17. – 19. 4. 2002 
Místo: Brno 

Jednorázové prednášky 

Téma:   Partial Scan Methodologies – A Survey [33] 
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Prednášející:  Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. 
Termín, místo:  9.10.2002, Tallinn, Estonsko 
  
Téma:  Basic Principles of Bio-Inspired Approaches to Fault-Tolerance [20] 
Prednášející:  Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. 
Termín, místo:  9.10.2002, Tallinn, Estonsko 

Spolupráce se zahraničím 

Na IEEE konferenci a workshopu ECBS 02 (Engineering of Computer-Based Systems) od 8. do 11. 
dubna 2002  pracoval Doc. Švéda ve funkci  člena programového a výkonného výboru  a předsedající 
jedné sekce konference ECBS a také spolupředseda workshopu FS (Formální specifikace). Prof. 
Dvořák pracoval v programovém výboru a byl kooptován do výkonného výboru konference ECBS. 
Výkonný výbor se sešel dvakrát, jednalo se alokaci konferencí 2003 (Huntsville, Alabama) a 2004 
(pořádatelství získalo Brno, doc. Švéda jako hlavní předseda konference a prof. Dvořák předseda 
programového výboru). 
V oblasti paralelních evolučních výpočtů byl navázán kontakt jednak s prof. Marco Laumannsem 
z ETHZ  Zurich (ing. Očenášek po obhajobě disertační práce v lednu 2003 odchází na ETHZ, kde 
bude další rok působit), jednak se skupinou paralelních výpočtů na La Laguna University (ULL) ve 
Španělsku (prof. Casiano Rodriguez). Počítá se s účastí Prof. C. Rodrigueze jako spoluautora knihy  o 
paralelních architekturách a výpočtech. 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2002 

Dokončení doktorské práce Formální přístup k analýze testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni 
RT, Ing. Richard Růžička, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně, Ústav počítačových 
systémů, 2002, 102 stran do 3 let od zahájení. Doktorand navíc úspěšně podal žádost o přidělení 
postdoktorandského grantu GAČR Formální přístup k plánování testu číslicových obvodů (GACR 
102/03/P176).  
Dokončení doktorské práce Component Approach to Evolvable Systems, Ing. Lukáš Sekanina, Fakulta 
informačních technologií, VUT v Brně, Ústav počítačových systémů, 2002, do 3 let od zahájení. 
Doktorand navíc úspěšně podal žádost o přidělení postdoktorandského grantu GAČR Metody návrhu 
aplikací založených na vyvíjejících se obvodech (GACR 102/03/P004). 
Doktorand Ing. Josef Strnadel dostal za úspěšné působení v doktorandském studiu Cenu Siemens - 
stipendijní podpora doktoranda. 
Implementace systému pro měřeni průměrné rychlosti vozidel (Fučík, Zemčík, Honec, Richter, 
Valenta), získání  certifikátu a přihlášky patentů. Podle provedeného průzkumu jde o unikátní zařízení, 
které nemá obdobu nikde v Evropě (a možná ani jinde ve světě). Popis díla je na 
http://www.camea.cz/products/unicam_velocity.cz.htm, graficke znázornění principu činnosti je na 
http://www.camea.cz/products/demos.cz.htm. 
Doktorand Ing.Richard Růžička obdržel Cenu rektora VUT v Brně za vynikající výsledky ve vědecké 
přípravě, přínosu k rozvoji vědy a v aktivitách ve prospěch VUT. 
Ocenění (The Best Paper Award) příspěvku Sekanina Lukáš, Drábek Vladimír: Automatic Design of 
Image Operators Using Evolvable Hardware na konferenci  IEEE DDECS 2003. 
Stali jsem se členským uzlem EvoNet - The European Network of Excellence in Evolutionary 
Computing http://evonet.dcs.napier.ac.uk/evoweb/membership/nodes/node1163.html 
Ocenění (The best paper award) příspěvku Sekanina Lukáš: Automata of Evolvable Computational 
Machines na studentské konferenci: EEICT Student Conference, 2002. 
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4.5 Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

V souladu s plánem byl dokončen vývoj rozhraní přístroje A2000 ke sběrnici Ethernet v rámci 
diplomové práce. Na toto rozhraní byl vyvinut uživatelský interface v jazyce Java. Dále byla vyvinuta 
sada univerzálních komponent, určených pro realizaci webovských serverů přístrojů a dalších 
vestavěných systémů průmyslové automatizace a měření. Byl vyvinut modulární web server pro sběr 
dat z procesu a jednoduché off line řízení. 
Byl zahájen vývoj bezdrátové komunikace koncentrátorů dat, vyvinutých v loňském roce. 
Komunikace je založena na technologii Bluetooth. Předpokládané použití pro sběr dat z těžko 
přístupných částí průmyslových systémů a mobilních platforem. Na toto téma byl vypracován a získán 
3 letý grant GA ČR.  
Byl zrušen úkol vývoj levnější varianty fyzické vrstvy webovských serverů pro nenáročné aplikace, 
neboť vzhledem k vývoji v této oblasti se řešitelům nejeví jako perspektivní (nestandardizovaná 
varianta). 
V disertačních pracích doktorandů bude rozpracovávána studie synchronizace průmyslových 
komunikačních sítí, dynamické zálohování řídicích systémů, propojených heterogenními 
průmyslovými sběrnicemi a metodika řízení logicko dynamických systémů. Na zahraničním  
pracovišti byla rozpracována disertační práce na téma Formal methods in an industrial Automation.  
V roce 2002 byly zahájeny první experimenty s Linuxem pro potřeby automatizace. V rámci 
studentských prací bylo realizováno linuxové pracoviště, které sloužilo pro experimenty s 
komunikační kartou sběrnice CAN, multifunkční kartou vstupů a výstupů Advantech PCI-1710A a 
rozhraním Bluetooth. Za účelem experimentů se zpracováním automatizačních úloh  v reálném čase v 
prostředí OS Linux bylo nainstalováno rozšíření OS Linux RedHat 7.2 o RTLinux a byly vytvořeny 
softwarové modely turbíny a výměníkové stanice. 

Fieldbuses and systems for industrial automation 
As a diploma work there has been successfully developed an Ethernet interface for A2000 device. The 
capabilities of this interface have been extended by a user’s interface in Java language. Also there has 
been developed a set of universal components for development of embedded web servers for 
measurement and automation devices. Among others there has been developed a modular data 
acquisition system for acquisition of data from technological processes and simple remote control. 
Also there has been started development of wireless communication interfaces for the data 
concentrators that had been developed in the last year. The wireless communication builds on 
Bluetooth technology. The intended applications lie in data acquisition from hard to reach locations 
and from rotating or moving objects that do not allow for easy wired communication. A GAČR grant 
lasting for three years has been acquired to gain additional resources for research and development in 
the area of this state-of-the art technology. 
Due to the latest development there has been cancelled a development of low cost physical layer for 
interfacing of embedded web servers. Now it seems that development of such non-standard solution is 
not very perspective. 
As dissertation theses there has been performed research in the field of clock synchronization of 
communication networks, dynamic backup of control processes, interconnection of heterogeneous 
fieldbuses and methodology for control of logical-dynamical systems. At foreign workplace there has 
been solved a dissertation theses named „Formal methods in an industrial Automation“ 
In the year 2002 there has been started first attempts to utilize Linux  for automation purposes. In the 
frame of student activities there has been created a Linux workplace that was utilized for experiments 
with usage of CAN communication interface card, multifunctional I/O card and Bluetooth interface 
under Linux. To gain some experience with real-time processing under Linux there has been installed 
a RTLinux extension into the standard RedHat 7.2 distribution. On this system there have been created 
sample applications – software models of turbine and heat exchanger. 
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Hlavní cíle pro další období 
Výzkumná a vývojová aktivita skupiny bude v roce 2003 zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti 
bezdrátové komunikace řídicích systémů a procesní instrumentace. Budou pokračovat experimenty 
s jednoduchou piconet Bluetooth technologie a  vývoj experimentální mobilní platformy pro 
implementaci bezdrátové varianty komunikace. Bude provedena studie použitelnosti bezdrátové 
technologie pro těžké průmyslové prostředí, v rámci doktorské práce dokončen formální popis 
bezdrátové varianty průmyslové sítě PROFIBUS. Tento projekt bude rovněž podporován grantem 
GAČR 102/03/1097 s názvem IBWDA. Bude dokončena modulární varinta web serveru ve funkčním 
vzorku se zřetelem na minimální spotřebu energie a dlouhodobě testována jako bezpapírový 
záznamník. Bude dokončena instalace a oživení tréninkových panelů průmyslové sběrnice PROFIBUS 
PA, která je vhodná pro použití v procesech s nebezpečím výbuchu. Bude dokončen vývoj PROFIBUS 
DP slave.  

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled pedagogických akcí 

Název akce:  Seminář teorie a praxe automatizace 
Charakter:  národní 
Organizátor:  UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín:  8.11.2002 
Účastníci:  Zástupci 10 firem a 3 ústavů FEKT a FSI VUT 
 
Název akce:  Budoucnost informačních technologií dnes a rizhodnutí pro zítřek 

(přednáška zahraničního hosta - Prof. Dr.-Ing. Dietmar Paul Franz Möller) 
Charakter:  mezinárodní 
Organizátor:  UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín:  28.3.2002 
Účastníci:  Zástupci ústavů FEKT VUT 
 
Název akce:  Real time programming in PEARL-90 

(přednáška zahraničního hosta - Prof. Dr. Dr. W. A. Halang) 
Charakter:  mezinárodní 
Organizátor:  UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín:  4.6.2002 
Účastníci:  Zástupci ústavů FEKT VUT 
 
 
Název akce:  HW protection of IT systems versus virus etc. 

(přednáška zahraničního hosta - Prof. Dr. Dr. W. A. Halang) 
Charakter:  mezinárodní 
Organizátor:  UAMT FEKT VUT v Brně (doc.F.Zezulka) 
Termín:  5.6.2002 
Účastníci:  Zástupci ústavů FEKT VUT 

Jednorázové prednášky 

Téma: Sériové sběrnice – moderní prostředek průmyslové automatizace  
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Prednášející:  Doc.Ing.František Zezulka,CSc.  
Termín, místo:  9.4.2002, AMPÉR 2002 
Účastníci: Odborná technická veřejnost 
 
Téma: Communication and SW technologies for imbedded , distributed and 

internet based automation 
Prednášející:  Doc.Ing.František Zezulka,CSc.  
Termín, místo:  19.6.2002, ISTG Grenoble, Francie 
Účastníci: Studenti, doktorandi a učitelé ISTG Grenoble 
 
Téma: Communication systems for automation 
Prednášející:  Doc.Ing.František Zezulka,CSc.  
Termín, místo:  9.12.2002, Tampere University of Technology, Finland, Department of Automation 

Institut of Automation and Control 
Účastníci: Studenti, doktorandi a učitelé Tampere University of Technology 
 
Téma: Formal specification in Automation 
Prednášející:  Doc.Ing.František Zezulka,CSc.  
Termín, místo:  9.12.2002, Tampere University of Technology, Finland, Department of Automation 

Institut of Automation and Control 
Účastníci: Studenti, doktorandi a učitelé Tampere University of Technology 
 
Téma: Control systems - Theory and engineering practice 
Prednášející:  Ing. Zdeněk Bradáč  
Termín, místo:  10.7.2002, Tampere University of Technology, Finland, Department of Automation 

Institut of Automation and Control 
Účastníci: Studenti, doktorandi a učitelé Tampere University of Technology 
 

Spolupráce se zahraničím 

V roce 2002 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 Tampere, University J.Fourier Grenoble 
a o zvanou přednášku ing. Bradáče na Univeristy of Tampere. Pro účely dalších vědeckých stáží pro 
doktorandy týmu řešitelů se uzavřely nové bilaterální smlouvy programu Socrates s FH Furtwangen a 
HTWK Leipzig a s Department of Automation Tampere University of Technology.  
V souvislosti s formováním řešitelského týmu navrhovaného integrovaného projektu do 6th 
Framework program získal tým odborné kontakty na 29 výzkumných týmů z celé Evropy. Vzhledem 
k tomu, že osud IP bude velmi nejistý, využije tým řešitelů těchto kontaktů k spolupráci ve vědě a 
výzkumu kupř. v rámci mezinárodní sítě Network of Excellence jako nové aktivity 6th Framework 
programu. V centu pozornosti bude bezdrátová komunikace mezi procesní a řídicí úrovní 
distribuovaných řídicích systémů a v oblasti vestavných (embedded) systémů. 
 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2002 

1. Rozpracování a podání Expression of Interest pro Integrovaný projekt (IP) v 6th Framework 
Programu s názvem Communication and Software Technologies for Embedded, Distributed 
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and Internt- based Automation. Spoluúčast 29 výzkumných skupin z 26 českých a 
zahraničních univrsit  výzkumných center, dalších 5 účastníků projevilo zájem po zveřejnění 
EoI.  

 

4.6 Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Pokračoval vývoj technických prostředků měření kvality dodávky elektrické energie ve spolupráci s 
EGÚ Brno [135], programových prostředků monitorů kvality dle požadavků norem [136]. Byl 
realizován posgraduální jednosemestrový kurz pro uživatele využívající monitorovací techniky ve vn i 
nn sítích na ÚAMT. Další spolupráce s EGÚ Brno, a.s. se odvíjela při modifikaci programových 
prostředků monitorů kvality. Byl rozpracován projekt síťového monitorování kvality pro prognózování 
požadavků na rekonstrukci vedení.  
Dokončení instalace měřícího systému v laboratoři měření průtoku. Zahájen vlastní výzkum měření a 
analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích v prostorách FEKT na Údolní. 
Vybudování měřícího zařízení pro měření parametrů přesných převodovek včetně vývoje metod 
měření.  

Sensors, digital processing and computer analysis of measured signals 
Continuation of the development of the devices for the quality of the power distribution measurement 
[135]. Development of the software applications for monitoring of the power quality. This research is 
realized in the cooperation with the EGÚ Brno a.s.  
There has been realized one semestral postgradual course for VN and NN monitoring users at UAMT. 
Cooperation with EGÚ on the modification of the software applications for the monitoring of the 
power quality. It has started the project for the network monitoring of the power quality for 
requirements forecasting of the reconstruction of the power lines. 
There has been finished the installation of the measurement system in the specialized flow 
measurement laboratory and the research of the measurement and analysis of the vibrations and 
hydraulic shocks in the thin pipelines has started. 
Development and realization of the measurement system for the measurement of the parameters of the 
precision gearboxes. 

4.6.1 Snímače 

Byla dokončena instalace měřicího systému v laboratoři měření průtoku v prostorách FEKT na Údolní 
a zahájen vlastní výzkum měření a analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích. Byl 
opětovně zorganizován jednodenní seminář o řídicí a měřicí technice pro zájemce mimo VUT [67]. 
Pokračovalo se v optimalizaci snímačů a metod měření v nové laboratoři Měření průtoku a tlaku [116] 
a [117]. Byly využity poznatky a výsledky práce doktoranda v zahraničí [23]. 
Byl realizován snímač vyhovujícího podmínkám normy IEEE 1451. Pokračovaly práce na zřizování 
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 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 [135], programových prostředků monitorů kvality dle 
požadavků norem [136]. Výsledky byly využity při návrhu hw i sw monitoru výkonů QV, který je v 
rámci opakované výroby dodáván závodům REAS. Výsledky jsou celostátně využívány v rámci 
distribučních společností REAS (JME, SME, SČE …) 
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4.6.3 Měření a analýza dynamických jevů 

V návaznosti na předchozí práce byl nasazen do používání multifunkční čtyřkanálový multianalyzátor 
Brüel & Kjaer 3560-C Portable PULSE, včetně příslušenství a piezoelektrických snímačů zrychlení 
Brüel & Kjaer [60], [68] a [69]. Pokračoval výzkum v prostorách nově vybudované laboratoře měření 
průtoku a tlaku na Ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně [60], [117]a [116]. 
Vzhledem na unikátnost zařízení PULSE pokračoval ve spolupráci s VŠZ v Brně rozsáhlý projekt, 
jehož cílem je určování mechanických i nutričních vlastností zemědělských plodů pomocí akustických 
a vibračních měření [68], [69]. Výsledky vzbudily velkou pozornost. 

Hlavní cíle pro další období 
Spolupráce s EGÚ Brno a.s. bude nadále pokračovat ve dvou rovinách - Vývoj technických prostředků 
měření kvality dodávky elektrické energie a v modifikaci programových prostředků monitorů kvality. 
Bude dokončen a rozšířen projekt síťového monitorování kvality sítí. Dále bude pokračovat 
spolupráce při školení uživatelů (tj. pracovníků REAS) pro efektivní využívání monitorovací techniky 
ve vn i nn sítích. 
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) [117]. 
Vylepšení měřicího systému v laboratoři měření průtoku a pokračování v měření a analýze 
mechanických kmitů. 
Pokračování budování měřicího zařízení pro měření parametrů přesných převodovek včetně vývoje 
metod měření a jejich experimentální ověřování. 
Příprava nové specializované laboratoře pro bezdotykové měření teploty ve spolupráci s firmou 
Raytek (TSI Systém). 

4.7 Počítači podporované řízení 

Byl prováděn výzkum v oblasti neurčitosti, zaměřený především do oblasti fuzzy aritmetiky L-R fuzzy 
čísel [99]. Byly studovány problémy modelování a řízení heterogenního systému tvořeného héliovým 
kryostatem [63], [98]. V souladu se záměrem byly v oblasti robotických a mechatronických systémů 
zkoumány modely a řízení mobilních robotů a pokračovaly práce ve výzkumu a použití modelování 
pomocí vazebních grafů [51]. 
V oblasti měření a diagnostiky mechatronických systémů – mechanických relé byla zpracována studie 
pojednávající o ztrátě energie ve spínacím obvodu 
a) s kontaktním spínačem 
b) s bipolárním tranzistorem  
c) s tranzistorem MOS.  
Jednotlivé spínače byly posuzovány z hlediska 
1) energie ztracené ve spínaném obvodu v průběhu jednoho sepnutí 
2) energie, která musela být dodána k uvedení spínacího prvku do sepnutého stavu 
3) výkonu, který musí být dodáván k udržení prvku v sepnutém stavu 
4) monotónnosti průběhu spínacího děje. 
U kontaktního spínače dochází k degradaci kontaktů, která se projevuje výraznou změnou 
statistického rozložení přetržek ve spínacím (i rozpínacím) ději, proto bylo navrženo schéma zařízení, 
které by umožňovalo tyto přetržky evidovat a sledovat vývoj jejich rozložení v závislosti na počtu 
uskutečněných sepnutí. 
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Computer Aided Control 
Research in area of fuzzy systems was concentrated in fuzzy arithmetic of L-R numbers [99]. There 
were studied problems of modelling and control of heterogenous system - Helium cryostat  [63], [98]. 
In accordance with goals of the project in area of mechatronic systems there were studied models of 
mobile robots and their control. There were investigated methods of modelling of mechatronic systems 
based on bond graphs [51]. 
In area of measurement and diagnostics of mechatronic systems (electromechanical relays), the 
research was concentrated on energy losses in switching circuits. The considered circuits were 
a) circuits with mechanical switches 
b) circuits with bipolar transistors 
c) circuits with MOS transistors 
Individual switches were evaluated according to 
1) energy losses during switching on phase 
2) energy necessary for switching on phase 
3) power necessary for keeping switch on 
4) transient behaviour of switching 
Mechanical switching elements suffer from mechanical degradation contacts which is characterized by 
significant changes of statistics of switching imperfections. That is why there was designed scheme of 
measurement system which will be able to monitor function of contacts and evaluate switching 
imperfections statistics in dependence on number of switching cycles. 

Hlavní cíle pro další období 
Bude pokračovat výzkum v oblasti fuzzy aritmetiky, fuzzy rozhodování a řízení za podmínek 
neurčitosti, pozornost bude věnována aplikacím v oblasti modelování, analýzy a aplikace řídicích 
systémů v procesech a robotice. 
V oblasti robotických a mechatronických systémů se v příštím roce předpokládají další práce na 
zpřesnění a vytváření modelů mobilních robotů, jejich řízení, práce na modelování, řízení a použití 
netradičních pohonů v robotice. Dále budou pokračovat práce na výzkumu stavby modelů 
mechatronických systémů pomocí vazebních grafů.  
V roce 2003 by měla být provedena realizace zařízení pro sledování vývoje statistického rozložení 
nespojitostí ve spínání mechanických relé. 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Jednorázové prednášky 

Téma: Modelling of Mechatronic Systems 
Prednášející:  Šolc.  
Termín, místo:  May 24., 2002  

Uniniversity of Salford, England 
  
 
Téma: Modelling of Electromechanical Systems by Bond Graphs 
Prednášející:  Šolc.  
Termín, místo:  Oct. 12., 2002  

University of Roma, Italy 
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Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
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6  Předpokládané hlavní cíle pro rok 2004 

Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

Cílem výzkumu bude 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 pokračovat výzkum v oblasti paralelní deterministické syntaktické analýzy a alternativních 
topologických struktur.  
V oblasti výzkumu simulačních metod a nástrojů se budeme věnovat optimalizačním metodám – 
optimalizaci simulačních experimentů, optimalizaci parametrů a struktury simulačních modelů. 
Dále bude výzkum zaměřen na bezpečnost a analýzu rizik informačních systémů a aplikací 
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. 
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Z oblasti moderních prostředků interakce: 
• 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. 
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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. 
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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