
  

Classificador automático de gêneros 
musicais para o formato mp3

Grupo XIII
Segundo Semestre 2011

Integrantes
Bruno Gonçalves
Diego Fernandes Gonçalves Martins
Fabiano Fidêncio de Oliveira
Filipe Eiji Oshiro



  

Explicando o problema e porque 
resolveremos

✔Atualmente temos quantidades enormes de 
arquivos de música para classificar.

✔O problema de classificação pode estar inserido 
em uma esfera comercial ou mesmo em 

computadores pessoais



  

Explicando o problema e porque 
resolveremos

Resolver o problema de forma eficiente e eficaz 
significa:

✔Otimizar processos em situações de 
classificação musical com grandes quantidades 

de dados de forma suficientemente rápida e 
correta

✔Fornecer contribuição ativa que possivelmente 
irá motivar outras pessoas a realizar trabalhos 

nesta área 



  

Dificuldades e soluções

● Principal dificuldade enfrentada até o momento: 

Extrair as características musicais
● Como resolver esta situação e dimensionar nossa 

musica através de um vetor de características?

Duas possibilidades: 

1)Construir um conjunto de API's capaz de extrair 
exatamente as características necessárias

2)Pesquisar por API's que façam algo parecido e 
moldá-las para realizar a extração



  

Escolhendo a opção 2, utilizando o 
Marsyas

✔ O que é o Marsyas?
✔ Conjunto de API's para C++ que, 

fundamentalmente, nos auxilia na extração das 
características musicais

✔ Há bindings para Python de tal conjunto de 
API's



  

Extraindo Características- Domínio 
do tempo x Domínio da frequência

● As características de uma música, serão sua 
identidade no processo de treinamento e 
classificação

● Temos dois tipos de características para um sinal 
musical:

Características temporais:
● Características extraídas no domínio do tempo.

Resumindo: São características que possui o tempo 
como coordenada independente, conforme sua variação, 
temos uma variação no valor da característica em si.



  

Extraindo Características- Domínio 
do tempo x Domínio da frequência

● Características frequênciais:

São características extraídas no domínio da 
frequência.

Como podemos extrair características no domínio 
da frequência?

Resp: Usaremos transformadas de Fourier



  

Uma breve idéia do que significa 
transformada de Fourier

● Basicamente é representar a função como uma 
soma de funções senoidais para o caso discreto. 
Ou como a soma infinitesimal para o caso 
contínuo, onde o resultado é uma integral.

● Utilizada quando queremos observar um sinal 
através de sua frequência é suas respectivas 
amplitudes.

● Muito utilizada para análise espectral no ramo 
das telecomunicações: largura de banda, pico 
do sinal, frequência de corte e criação de filtros.



  

Quais características são 
importantes para o projeto?

● Existem caracteristicas importantes no domínio 
da frequência e no domínio do tempo

● Daremos enfase nas características relevantes 
para análise do pitch e do timbre do sinal.

Timbre: O timbre nos permite através de suas 
caractéristicas distingir duas notas, 
provenientes de instrumentos diferentes

pitch: Qualitativamente é a percepção do quão 
agudo ou grave é um som.



  

Projeto para extração de 
característica

● Primeiramente faremos um janelamento do sinal musical. Cada janela terá 512 
amostras com alguns milisegundos de música em cada amostra.

● Extração das características bases

Características extraídas dentro de uma única janela. Ainda não definido, mais 
segundo leituras extrairemos como bases:

No tempo

● zcr (cruzamento do sinal com o eixo do tempo)

● loudness(Característica perceptual que o ouvido humano tem do som)

Na frequência

● Centróide(média das amplitudes das frequências)

● Largura de banda(Faixa de frequência ocupada pelo sinal)

● Uniformidade(Mede a similaridade entre as amplitudes e as correspondentes 
frequências). Esta característica é fundamental para verificar se uma mesma 
amplitude permanece para uma gama de frequências.



  

Projeto para extração de 
característica intermediárias

● Características extraídas para um conjunto pré 
definido de janelas.

● Baseada na extração de características base
● São as mesmas características base, porém 

calculadas em intervalos de tempo pré definidos 
– Exemplo- De 2 em 2 segundos.

● De posse destes valores no intervalo, aplicamos 
ferramentas estátisticas para dar origem as 
novas características- desvio padrão, média e 
etc



  

Projeto para extração de 
característica globais

● São características extraídas em todo intervalo 
musical analisado.

● Serão portanto as operações estátisticas 
aplicadas nas características intermediárias

● Pensamento: Extrair aproximadamente 40 
características, partindo de 5 características 
base. 



  

O que existe de IA no nosso 
projeto?

● No final da extração temos um vetor de 
características relativamente grande.

● Usando técnicas vistas em aula, podemos 
treinar nosso algoritmo a reconhecer gênero 
musical através de características

● Podemos comparar implementações de pelo 
menos 2 algoritmos distintos

● Como “plus” para o projeto podemos comparar 
diferentes subgêneros musicais, dizendo o quão 
perto eles estão



  

Como estamos até o momento?

● Conseguimos entender de forma satisfatória o 
funcionamento das API's do Marsyas – foi 
relativamente dificil pela defasagem da 
documentação em relação ao código atual. 

● Baseado no Marsyas aumentamos seu leque 
de possibilidades para satisfazer nosso projeto 
(correção de pequenos bugs).  

● Extraímos as primeiras características base



  

O que falta fazer?

● Praticamente, implementar algoritmos de 
classificação

● Analisar a eficácia do nosso sistema
● Sugerir melhorias futuras
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