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Motivação e apresentação do problema

● Descobrir o nome de determinada música através da 
melodia da mesma, cantando ou cantarolando um trecho 
desta.

● Desenvolvimento de um sistema que, ao receber a 
gravação de um trecho de uma música cantado por uma 
pessoa, retorna o nome da música ou das possíveis 
músicas que representam o trecho fornecido.



Representação digital de ondas 
sonoras

Taxa de amostragem (Hz) 

Profundidade de bits 

Exemplo:
CD - 44,1 kHz 16bit

Roads, Curtis (1996). The Computer Music Tutorial



Representação digital de ondas 
sonoras

● 1-N faixas por arquivo de áudio
 

● Exemplos de formatos usados:
○ WAV
○ MP3
○ MIDI



Arquitetura do sistema



Arquitetura do treinamento



Pré-processamento das músicas

● Arquivo de música possui vários instrumentos, mas o que 
nos mais interessa é a voz;

● Algumas informações interessantes:
○ Partes mais significativas da música estão entre 0.6 

KHz e 2 KHz;
○ Mesmo em qualidade mais baixa é possível identificar a 

melodia
● O que nos leva a seguinte ideia:

Tarefas típicas de editores de áudio.
Nossa escolha: sox.



Extração de características

● Partir diretamente da representação digital para calcular 
distâncias não é uma boa abordagem;

● Precisamos de características que representem um dado 
som, para então partir para as próximas etapas;

● É inviável criarmos algoritmos para esta parte, dado que há 
muitas ferramentas que o fazem.

● Exemplos:
○ jAudio
○ Marsyas 
○ openSMILE 



Extração de características - jAudio

● jAudio é uma ferramenta que faz parte do projeto jMIR, um 
conjunto de ferramentas feitas em java para auxiliar em 
tarefas de busca de músicas por conteúdo;

● jAudio extrai características de sons, funcionando com 
formatos como MP3, WAV e Midi;

● Usada em trabalhos como classificação de música;
● Possui interface gráfica e também linha de comando;
● Trabalha com XML para entrada e saída de dados.



Extração de características - jAudio

http://jmir.sourceforge.net/images/jAudio_screen_shot.gif



Busca por similaridade

● Como medir similaridade entre duas músicas? 
○ Comprimento?
○ Frequência?
○ Timbre?

 
● Difícil escolher uma entre diversas características



Similaridade



Programação Genética

● Combinar as características das músicas;

● Encontrar uma função de distância entre as músicas.



Programação Genética



Programação Genética - Indivíduo



JGAP

● Indivíduo é um programa, representado por uma árvore
● Possui terminais e funções
● Operações:

○ Cross Over: feita automaticamente
○ Mutação e reprodução: necessário implementar 

interface 
● Criação de configuração onde parâmetros são colocados:

○ Altura da árvore
○ Tamanho da população
○ Porcentagem das operações anteriores
○ ...

● Criação do genótipo: define o conjunto de comandos 
válidos (terminais e funções - defaults ou personalizados)



JGAP - Função de fitness 

● Em cada geração e para cada indivíduo da PG faremos:
○ usar a fórmula na query de entrada
○ usar a fórmula em todas as músicas do banco de 

treinamento (usando as matrizes de distância calculadas 
anteriormente para cada descritor)

○ escolheremos, usando KNN, as K músicas mais 
próximas da entrada

○ calcularemos a função de fitness, influenciada por:
■ se a música correta está entre as classificadas
■ a posição da música correta no ranking

○ isso será possível devido a criação do banco de 
treinamento, no qual informaremos a música correta 
para cada query 



Trabalhos correlatos - artigo

Leon Fu, Xiangyang Xue. A New Spectral-based Approach 
to Query-by-Humming for MP3 Songs Database

● Baseado em músicas MP3;
● Combina duas características para fazer medida de 

similaridade, através de um algoritmo que computa 
distâncias;

● Tem um funcionamento bom para músicas cantadas, mas 
possui problemas em músicas instrumentais, duetos e 
corais.



Trabalhos correlatos - midomi



Trabalhos correlatos - midomi
● Sistema Comercial
● Rede Social  
● SoundHound - Versão Mobile do midomi

○ iPhone, iPad, Android, Windows Mobile e Symbian
● Tecnologia usada: Sound2Sound (S2S) Search Science

○ Extração de características
○ Identificação de música
○ Cantando e cantarolando

■  Trecho X Trecho
○ Reconhecimento de fala
○ Busca de texto



Criação do Banco de Dados

● Extração dos trechos cantados (queries) por usuários do 
Midomi

● Como entrada: CSV relacionando músicas que queremos 
baixar (queries).

● Usa os termos contidos no CSV (cantor/banda e nome da 
música) para fazer uma busca no site.

 
 
 

 

● Coleta os trechos (queries) dos usuários do primeiro 
resultado da busca.



Criação do Banco de Dados

● Os trechos, em formato FLV, são organizados por música 
● Áudio convertido de Nelly Moser ASAO (44100 hz, 16 bits) 

para mp3 - ffmpeg
● Automatizado em Java, multithread, utilizando biblioteca 

HTML Parser



O que já foi feito

● Automatização do processo de pré-processamento e 
extração de características da música

● Métodos para a construção do banco de treinamento a 
partir da extração de músicas e queries 



O que está sendo feito

● Criação do banco de treinamento, marcando a relevância 
das músicas para cada query

● Automatização do cálculo das matrizes de distâncias
● Programação genética + função de fitness + KNN 



O que falta ser feito

● Aplicar o treinamento
● Realizar testes e analisar os resultados obtidos
● Definir se usaremos a segmentação das músicas do banco
● Realizar o pré-processamento de mais músicas para o 

banco final 
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Perguntas?


