1

Moduł Dźwiekowy
˛

Moduª D¹wi¦kowy umozliwia odtwarzanie plików muzycznych (w formatach
*.wav oraz *.mp3) wykorzystuj¡c do tego kart¦ d¹wi¦kow¡ zainstalowan¡ w
komputerze. Pozwala takze na identy kacj¦ podstawowych informacji o pliku
oraz zmian¦ gªo±no±ci odtwarzania. Moze by¢ stosowany do konstrukcji mechanizmów wykorzystuj¡cych powiadomienia gªosowe, jak równiez prostego systemu multimedialnego.

1.1

Współpraca Modułu Dźwiekowego
˛
z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª Moduªu D¹wi¦kowego pozwala na powi¡zanie warunków i
akcji podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•

Autor,
Utwór,
Album,
Odtwarzanie,
Gªo±no±¢ odtwarzanego pliku

oraz nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•
1.1.1

Zatrzymanie odtwarzania,
Jednokrotne odtworzenie,
Odtwarzanie ci¡gªe,
Ustaw gªo±no±¢.
Warunek: Autor

Warunek jest speªniony w momencie, gdy odtwarzany jest plik mp3, który
zawiera w tagu ID3v1 informacje o autorze. Kon guracja sygnaªu zostaªa
przedstawiona na rysunku 1.

Za pomoc¡ parametrów Równy lub Zawiera mozna wprowadzi¢ dodatkowe
obostrzenia, po speªnieniu których warunek zostanie zrealizowany. Zaznaczenie
opcji Bezwarunkowo umozliwia wykorzystanie informacji pozyskanej z pliku
MP3, bez dodatkowej obróbki, w innych elementach skªadowych Systemu Vision.
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Rysunek 1: Konfiguracja warunku: Autor
1.1.2

Warunek: Utwór

Warunek ten jest speªniony w momencie, gdy odtwarzany jest plik mp3, który
zawiera w tagu ID3v1 informacje o utworze. Kon guracja odbywa si¦ analogicznie do kon guracji warunku Autor .
1.1.3

Warunek: Album

Warunek ten jest speªniony w momencie, gdy odtwarzany jest plik mp3, który
zawiera w tagu ID3v1 informacje o rodzaju albumu. Kon guracja odbywa si¦
analogicznie do kon guracji warunku Autor .
1.1.4

Warunek: Odtwarzanie

Warunek ten jest speªniony, gdy aktualnie odtwarzany jest dowolny plik *.wav
lub *.mp3.
1.1.5

Warunek: Głośność odtwarzanego pliku

Warunek ten jest speªniony, je±li aktualna gªo±no±¢ odtwarzanego pliku
pokrywa si¦ z ustawieniami parametrów warunku. Kon guracja zostaªa przedstawiona na rysunku.

1.1.6

Akcja: Zatrzymanie odtwarzania

Uruchomienie tej akcji powoduje zatrzymanie aktualnie odtwarzanego pliku.
Dotyczy to jednak tylko przypadku, gdy byª on odtworzony jednokrotnie - nie w
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Rysunek 2: Konfiguracja warunku: Głośność odtwarzanego pliku

sposób ci¡gªy.
1.1.7

Akcja: Jednokrotne odtworzenie

Uruchomienie tej akcji powoduje jednokrotne odtworzenie wskazanego
pliku. Jej kon guracja polega na okre±leniu ±ciezki do pliku d¹wi¦kowego oraz
ustawieniu gªo±no±ci odtwarzania (rys. 3).

Rysunek 3: Konfiguracja akcji: Jednokrotne odtworzenie

1.1.8

Akcja: Odtwarzanie ciagłe
˛

Uruchomienie tej akcji powoduje wielokrotne odtworzenie wskazanego pliku.
Trwa to tak dªugo, jak speªnione s¡ warunki w jednostce decyzyjnej. Sposób
kon guracji jest identyczny jak dla akcji Jednokrotne odtworzenie.
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1.1.9

Akcja: Ustaw głośność

Uruchomienie akcji spowoduje zmian¦ gªo±no±ci aktualnie odtwarzanego
pliku na warto±¢ podan¡ jako parametr akcji (rys. 4). Warto±¢ ta powinna
mie±ci¢ si¦ w zakresie 0 do 100.

Rysunek 4: Konfiguracja akcji: Ustaw głośność

1.2

Błedy
˛
generowane przez Moduł Dźwiekowy
˛

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach dost¦pnych w Raporcie
Bª¦dów Systemu Vision, jakie moze wygenerowa¢ Moduª D¹wi¦kowy. Ponizsze
opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.2.1

”Brak karty dźwiekowej”
˛

Bª¡d jest generowany w momencie, gdy moduª nie odnajdzie karty
d¹wi¦kowej, która pozwoliªa by mu na odtworzenie pliku d¹wi¦kowego. Nalezy
upewni¢ si¦ czy w kon guracji sprz¦tu zycznie znajduje si¦ karta d¹wi¦kowa i
czy nie jest ona wyª¡czona w panelu sterowania systemu operacyjnego.
1.2.2

”Brak pliku do odtworzenia”

Bª¡d ten jest generowany w momencie, gdy nie znaleziono pliku do odtworzenia, który zostaª wskazany w kon guracji akcji. Nalezy upewni¢ si¦ czy
plik nie zostaª usuni¦ty oraz czy wskazana ±ciezka jest poprawna.
1.2.3

”Nie można otworzyć pliku - <ścieżka do pliku>”

Oznacza to, ze plik przeznaczony do odtworzenia byª zablokowany przed odczytem. Najcz¦±ciej oznacza to, ze uzywa go inny proces - na przykªad odtwarzacz multimediów. Nalezy zadba¢ o to, aby pliki z komunikatami byªy wolne od
ingerencji systemów innych niz Vision.
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1.2.4

”Wartość głośności poza zakresem”

Bª¡d ten jest generowany w momencie, gdy warto±¢ gªo±no±ci ustawiana np.
ze zmiennej wspóªdzielonej jest spoza zakresu 0 do 100. Nalezy upewni¢ si¦ czy
zmienna nie przyjmuje warto±ci spoza tego zakresu.
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