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Αυτή η Διδακτορική Διατριβή στοιχειοθετήθηκε με το πρόγραμμα XELATEX (διανομή teTeX),
χρησιμοποιώντας τη μορφή vpp_thesis. Η συγγραφή έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Textmate (σε λειτουργικά συστήματα Mac OSX 10.7). Η τελική ηλεκτρονική μορφή
(Portable Document Format – PDF) δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα PDFLATEX. Για την
ανάπτυξη και τον έλεγχο των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η προγραμματιστική
πλατφόρμα Matlab, οι γλώσσες προγραμματισμού Java και Processing, το προγραμματιστικό
περιβάλλον Max/MSP, καθώς και προγράμματα παραγωγής μουσικής όπως Ableton Live και
Sybelius. Η επικοινωνία μεταξύ των παραπάνω προγραμμάτων, όπου αυτό ήταν απαραίτητο,
έγινε με το πρωτόκολλο OSC. Οι γραφικές παραστάσεις έγιναν με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, ενώ για τα γραφήματα χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Xfig, Inkscape και
Omnigraffle.
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Στους γονείς μου Αγγελική και Θανάση, και στον αδερφή μου Ιωάννα,
για την αμέριστη στήριξη και υπομονή
τους.

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με την εφαρμογή της υπολογιστικής νοημοσύνης στη μουσική, επιχειρώντας ταπεινά να συνεισφέρει, έστω και κατ’
ελάχιστο, στην μακραίωνη πορεία της σύζευξης των μουσικών εννοιών με τα μαθηματικά. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτή η διατριβή αφορούν
τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για α) την εξέταση των μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών με στόχο την επιτυχή κατηγοριοποίηση, αναγνώριση και χαρακτηρισμό περιεχομένου σε μουσικά κομμάτια, β) την ευφυή αυτόματη σύνθεση μουσικής βάσει μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών και γ) τη
διαδραστική ευφυή σύνθεση μουσικής και τις επεκτάσεις της. Ενώ οι τρεις αυτοί
πυλώνες φαίνονται επιφανειακά ασύνδετοι, το κοινό τους θεμέλιο είναι τα μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά και ο ρόλος που αυτά διαδραματίζουν έτσι ώστε
να αναπτυχθούν μοντέλα υπολογιστικής νοημοσύνης που τελικά προσομοιάζουν
τον τρόπο που οι άνθρωποι “αντιλαμβάνονται” τη μουσική. Το γεγονός ότι όλοι οι
δίαυλοι έρευνας που παρουσιάζονται σε αυτή τη διατριβή διοχετεύονται στο ίδιο
κανάλι, γίνεται φανερό στο τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 9) όπου τα μαθηματικά
μουσικά χαρακτηριστικά, η ευφυής σύνθεση μουσικής και η διαδραστική ευφυής
σύνθεση μουσικής, ενσωματώνονται σε ένα καινοτόμο σύστημα που περιγράφεται
λεπτομερώς στο εν λόγω κεφάλαιο. Επίσης, βασική μέριμνα των μελετών που παρουσιάζονται στης έρευνες που αποτελούν την παρούσα διατριβή ήταν η απόδοση
αντικειμενικών, λεπτομερών και αμερόληπτων αποτελεσμάτων, μέσα από εξαντλητικές πειραματικές διαδικασίες, πολλές από τις οποίες περιείχαν και καθεαυτές
νεοτερισμούς. Η επισήμανση της παραπάνω πρότασης θέλει να καταδείξει τη διαφοροποίηση της παρούσας διατριβής από την εν πολλοίς καθεστηκυία αντίληψη για
τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων για τις μεθόδους αυτόματης σύνθεσης
μουσικής, μέσα από την εμφάνιση τμημάτων από συνθέσεις (σε μορφή παρτιτούρας
ή ήχου).
Το πρώτο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 2 και 3, όπου μελετάται η κατηγοριοποίηση μουσικών κομματιών σε συμβολική μορφή, καθώς και η
αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός περιεχομένου από ηχογραφήσεις. Στόχος του μέρους αυτού είναι η παρουσίαση της καθοριστικότητας αφενός του χώρου του προφίλ
τονικής τάξης για την ανάπτυξη μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών που ενσωματώνουν την ανθρώπινη μουσική αντίληψη μέχρι ενός βαθμού, και αφετέρου
η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης ως
εργαλεία αποτελεσματικού εντοπισμού αυτής της ιδιότητας των προαναφερθέντων
χαρακτηριστικών. Η συνεισφορά του πρώτου μέρους αφορά κυρίως την πρόταση
νέων μεθοδολογιών που επιτελούν αποτελεσματικά προσομοιώσεις κατηγοριοποίησης κομματιών ανά συνθέτη ή είδος, αναγνώρισης περιεχομένου ηχογράφησης
τυμπάνων και χαρακτηρισμού μουσικού ηχητικού υλικού με τμηματοποίηση σε
περιοχές με διαφορετικό κλειδί σύνθεσης. Επίσης, στη συνεισφορά του μέρους αυτού μπορεί να ενταχθεί και η εισαγωγή και ανάλυση του πρωτεύοντος χρωματικού
ιδιοχώρου.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 4, 5, 6 και 7, στα οποία αναλύεται
η συνεισφορά της διατριβής στον τομέα της ευφυούς αυτόματης σύνθεσης μουσικής.
Συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Κεφαλαίου 4 είναι η πρόταση μιας κατηγοριοποί-
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ησης των ευφυών μεθόδων σύνθεσης σύμφωνα με το αποτέλεσμα που επιδιώκουν,
προτείνοντας δηλαδή τις κατηγορίες των μη επιβλεπόμενων, των επιβλεπόμενων και
των διαδραστικών συστημάτων ευφυούς σύνθεσης. Με αυτή την κατηγοριοποίηση
ο αναγνώστης εισάγεται στα επόμενα κεφάλαια όπου περιγράφονται τα καινοτόμα
συστήματα που προτάθηκαν, κυρίως για επιβλεπόμενη σύνθεση βάσει χαρακτηριστικών, για την ευφυή παραγωγή ρυθμών (Κεφάλαιο 5), τόνων (Κεφάλαιο 6), καθώς
και για την ολοκλήρωση των συνθέσεων μέσω της έννοιας της οριζόντιας αντιγραφής
ενορχήστρωσης και την ευφυή συνοδεία αυτοσχεδιαστή (Κεφάλαιο 7). Τα αποτελέσματα που παρέχονται για όλα τα συστήματα αυτού του μέρους εξετάζουν ενδελεχώς
πολλές πτυχές των συνθετικών τους ιδιοτήτων, αποκαλύπτοντας τα σημεία υπεροχής
τους αλλά και τις αδυναμίες τους.
Στο τρίτο μέρος γίνεται η περιγραφή των διαδραστικών συστημάτων που μελετήθηκαν στη διατριβή, αναλύοντας όχι μόνο την ανάπτυξη των αλγόριθμων πίσω από
τα συστήματα αυτά, αλλά εστιάζοντας κυρίως στα ουσιώδη ζητήματα που άπτονται της αντίληψης της ανθρώπινης μουσικής και της σύνδεσής της με την ευφυή–
αυτόματη σύνθεση. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 8 γίνεται αρχικά η παρουσίαση
ενός καινοτόμου υπολογιστικού συστήματος που εξελίσσει διαδραστικά (με βαθμολογίες παρεχόμενες από τον χρήστη) συναρτήσεις με τη μέθοδο του γενετικού
προγραμματισμού. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η παραγωγή κυματομορφών που ακούγονται γενιά με τη γενιά όλο και πιο ευχάριστες για την προσωπική
του αισθητική του χρήστη. Μέσω αυτού του συστήματος προτάθηκε το ενδεχόμενο
της άντλησης πληροφοριών για τα ηχητικά χαρακτηριστικά των μελωδιών σε διαφορετικά εξελικτικά στάδια – από τις μη εξελιγμένες και χαμηλά βαθμολογημένες
στις εξελιγμένες και υψηλά βαθμολογημένες μελωδίες – έτσι ώστε να μελετηθεί το
κατά πόσο τα ηχητικά χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να παρέχουν ενδείξεις για την
αισθητική αρτιότητα μιας μελωδίας. Αυτό το σύστημα επίσης αξιοποιήθηκε για την
ανάπτυξη των γενετικών τελεστών προσαρμοσμένου βάθους, οι οποίοι, συνδυαζόμενοι με την παράμετρο “παράγοντα ρίσκου”, δίνουν στον χρήστη έναν επιπλέον
έλεγχο στην εξελικτική διαδικασία, απαλλάσσοντάς τον από ένα μέρος του φαινομένου της κόπωσης του χρήστη.
Το τρίτο μέρος, και η ερευνητική διαδρομή αυτής της διατριβής, κλείνει με το
Κεφάλαιο 9, όπου παρουσιάζεται ένα διαδραστικό σύστημα εξελικτικής σύνθεσης
μουσικής σε δύο επίπεδα, το οποίο πέρα από το ότι συνδυάζει την έρευνα που έγινε
σχεδόν σε ολόκληρη τη διατριβή, περιέχει επίσης νεοτερισμούς σε πολλά επίπεδα:
από την κεντρική σύλληψη, την υλοποίηση, ως και τη διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων. Η κεντρική σύλληψη αφορά την εξέλιξη των μαθηματικών μουσικών
χαρακτηριστικών που περιγράφουν μια μελωδία αντί για τη μελωδία καθεαυτή (ή
το μοντέλο που την παράγει). Η υλοποίηση έγινε σε δύο επίπεδα, τον πάνω επίπεδο
εξέλιξης χαρακτηριστικών και το κάτω επίπεδο ευφυούς επιβλεπόμενης σύνθεσης
μουσικής με καινοτόμους αλγόριθμους και στα δύο επίπεδα. Τέλος, η πειραματική
διαδικασία που ακολουθήθηκε, στην οποία προτάθηκε και υλοποιήθηκε η χρήση
αυτόματων βαθμολογητών που προσομοιάζουν τη βαθμολογική συμπεριφορά των
ανθρώπων, επέτρεψε την πλήρως αντικειμενική εξέταση των δυνατοτήτων του συστήματος να συγκλίνει στις βέλτιστες μελωδίες του χρήστη.

Ευχαριστίες

Τελείωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην κατεύθυνση των θεωρητικών μαθηματικών. Κατά το τελευταίο
έτος των σπουδών μου, είχα την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω έναν μεγάλο δάσκαλο και επιστήμονα, τον δάσκαλό μου, Μιχαήλ Ν. Βραχάτη. Ο τρόπος που εμφυσούσε την ουσία των ιδεών που πραγματεύονταν τα μαθήματα στις διαλέξεις του,
θα είναι πάντα για μένα γνώμονας καθορισμού του πως πρέπει να είναι ο καλός
“δάσκαλος”. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που με κάνει να νιώθω τυχερός που γνώρισα
τον κύριο Βραχάτη. Κυρίως νιώθω τυχερός για την επιμονή του να συνδυάσω το
πάθος για το αντικείμενο σπουδών μου με το πάθος για το πολυτιμότερο αγαθό που
μου επεφύλαξε αυτή η ζωή: τη μουσική. Θυμάμαι πως τελειώνοντας το μεταπτυχιακό, ο δάσκαλος ήταν πολύ ενθουσιώδης με το ενδεχόμενο να κάνω μια πτυχιακή
εργασία που να συνδυάζει τα μαθηματικά με τη μουσική. Η τόσο ισχυρή διαίσθησή
του πάνω στην “μαθηματικοποίηση” της μουσικής ήταν ό,τι χρειαζόμουν για να τον
πιστέψω και να πάρω τη σημαντικότερη απόφαση της ζωής μου μέχρι τώρα. Από τη
στιγμή που τον πίστεψα, πίστεψα και στον εαυτό μου και ξεκίνησα να ασχολούμαι
με το αντικείμενο που είχε προτείνει. Έτσι, η ζωή μου βρήκε έναν δρόμο ευχάριστης
περιπέτειας: στη “δουλειά” μου πλέον είχα να αντιμετωπίσω τα πιο ευχάριστα προβλήματα που θα μπορούσα να βρω στη ζωή. Παρά κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες,
κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών της δύσκολης περιόδου που εξελίχθηκε η
έρευνα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, και τις δύσκολες στιγμές που μπορεί
να έχουν οποιοιδήποτε δουλεύουν σε συνεργασία, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον δάσκαλό μου για την επιμονή του και την εμπιστοσύνη του.
Ξεκινώντας το διδακτορικό, είχα την πολυτέλεια να μπορώ να έχω απαντήσεις
σε πάρα πολλά θέματα, σχεδόν πριν καν διατυπώσω ερωτήσεις. Δεν υπήρξε στιγμή
που να μην ένιωσα την απόλυτη ασφάλεια ότι αν δεν ξέρω πως γίνεται κάτι, σίγουρα
θα μου πει πως γίνεται ο “Μάικ”. Ο Μιχάλης Επιτροπάκης, ήταν και είναι πάντα
εκεί. Μου έδινε και μου δίνει λύσεις σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει – και μπορεί να
βοηθήσει σε πάρα πολλά – από την πρώτη μέρα που του ζήτησα βοήθεια, αν θυμάμαι
καλά στο προπτυχιακό μου μάθημα “Μικροϋπολογιστές”, που μου έκανε μαθήματα
στο εργαστήριο κατά το επικουρικό του έργο. Αν και σίγουρα αδικώ πολλά άλλα
προτερήματα του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, η διάθεση του Μιχάλη να
βοηθήσει τη στιγμή που τον ρωτούσα κάτι, παρατώντας ό,τι μπορεί να έκανε εκείνη
τη στιγμή, είναι τουλάχιστον συγκινητική. Γενικά, ο Μιχάλης ήταν από την αρχή
στο ακριβώς επόμενο βήμα σπουδών από μένα, οπότε είχα (και έχω) την πολυτέλεια
να έχω την άμεση και ουσιώδη βοήθειά του στα πάντα. Πέρα από τη συγκλονιστική
βοήθειά του στο κοινό μέρος του γνωστικού μας αντικειμένου, είχα τη βοήθειά του
και σε πολλά προσωπικά ζητήματα. Ο Μιχάλης είναι δάσκαλος, φίλος και αδερφός
μου. Σε ευχαριστώ Μιχάλη, αν δεν ήσουν εσύ ίσως να μην είχα τελειώσει καν το
προπτυχιακό.
Ίσως η πιο σωστή επιλογή που έκανα κατά την πορεία του διδακτορικού μου,
ήταν να συνεργαστώ με τον Αντρέα. Ο καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Αντρέας Φλώρος, είναι ο άνθρωπος που μου έχει μεταδώσει τη μεγαλύτερη
γνώση αναλογικά με το πλήθος των λεγομένων του. Αυτό δεν σημαίνει πως μου έχει
πει λίγα μέχρι τώρα, αντιθέτως. Σημαίνει όμως, πως όποια κατεύθυνση δίνει λει-
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τουργεί για μένα σαν σπόρος που γεννά ένα δέντρο γνώσης, το οποίο με τη σειρά
του κουβαλάει πολλούς σπόρους έτοιμους να γεννήσουν και άλλα δέντρα, αν και
όποτε το επιλέξω. Επίσης, έχει την μοναδική ικανότητα να βρίσκει ακριβώς το κενό
στη σκέψη μου (ή του φοιτητή γενικότερα) και να παρέχει ακριβώς την πληροφορία που χρειάζεται για να λειτουργήσει ως αρμός για να καλυφθεί συμπαγώς το
κενό αυτό, αλλά και ως εφαλτήριο για να διανθιστεί η γνώση. Έτσι, η καθοδήγησή
του πάντα υπήρξε ουσιώδης, ακριβής, ξεκούραστη, επίκαιρη, καινοτόμα, εξαιρετικά καινοτόμα, πολύπλευρη, ψύχραιμη, καθώς και άλλα πολλά επίθετα που ίσως
κουράσουν τον αναγνώστη. Πέρα από τις πολλές διδακτικές ικανότητες που έχει, ο
Αντρέας έχει και το μοναδικό χάρισμα να με κάνει να ανακτώ την ψυχραιμία μου,
όταν όλα δείχνουν να καταρρέουν. Και όλα αυτά με την ιδανική μείξη προσωπικής και επαγγελματικής προσέγγισης, γεγονός που εμπνέει την πλήρη ειλικρίνεια
και προκαλεί τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, έχοντας σαν αποτέλεσμα την τέλεια
συνεργασία. Αντρέα, σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτό που αισθάνθηκα ως απογείωση.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον καθηγητή στο Μαθηματικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Πατρών, τον Παναγιώτη Αλεβίζο, ο οποίος μου έδωσε την χαρά και
μου έκανε την τιμή να συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή του διδακτορικού. Μπορεί
να μην είχαμε πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούμε, όμως ο ελεύθερος τρόπος που
αντιμετωπίζει τη ζωή και την επιστήμη, απ’ όσο κατάλαβα, με έκαναν πολλές φορές
να ξανασκεφτώ ποια πρέπει να είναι τα ιδανικά της ζωής και που τελικά πρέπει να
διοχετεύεται ο καθημερινός μόχθος.
Καλές στιγμές, γέλιο, ανακούφιση, ατελή στήριξη, ακούραστη συμπαράσταση
και πολλά άλλα καλά και αγνά συναισθήματα έλαβα από τα “αδέρφια” μου, όπως
μας αποκαλεί ο δάσκαλος, τα παιδιά του CILab. Από τους “παλιούς” που βρήκα εκεί
όταν ξεκίνησα, μέχρι και τους “νέους” που ήρθαν όσο ήμουν κι εγώ εκεί. Από τους
“παλιούς”, θέλω να ευχαριστήσω τον Γεράσιμο (Αντζουλάτο) που ήταν πάντα έτοιμος
να βοηθήσει σε οτιδήποτε. Πέρα από τη βοήθειά του σε πολλά ζητήματα, έχει και μια
ικανότητα να με κάνει να νιώθω ευχάριστα και οικεία, κάνοντας τη συμβίωση στο
εργαστήριο μια απόλαυση. Ο Μάνος (Οικονομάκης), με το “Αγγλικό” του χιούμορ
και την καλή και ψύχραιμη διάθεσή του είναι πάντα ένας άνθρωπος που θέλεις
να ακούσεις, όταν τα πράγματα πάνε καλά ή άσχημα. Ο Σταύρος (Αδάμ) με την
ψύχραιμη αντιμετώπιση και την πεισματική αφοσίωση στους στόχους, με κάνει να
βλέπω πως η επιμονή μπορεί να δώσει δικαίωση και χαρά. Από τους “νέους” του
εργαστηρίου, η Αφροδίτη (Βενέτη) με το διαμαντένιο της μυαλό, το οξύ χιούμορ
και την αναλυτική σκέψη της με κάνει να γελάω με τα αστεία που λέει και γράφει,
αλλά και να στεναχωριέμαι που δεν έχω και εγώ τον δομημένο τρόπο σκέψης της.
Ο Μάκης (Σταμάτης–Άγγελος Αλεξανδρόπουλος), με τον πληθωρικό του χαρακτήρα
και την εναλλασσόμενη συναισθηματική αντιμετώπιση των πραγμάτων – στα όρια
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“Ο Χριστός ξανασταυρώνεται”,
Νίκος Καζατζάκης
(18 Φεβ. 1883 – 25 Οκτ. 1957)

Μάξιμος Καλιακάτσος–Παπακώστας.
Αθήνα, 1 Ιουλίου, 2013.
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Α

πό την αρχαιότητα, και συγκεκριμένα από την εποχή του Πυθαγόρα (περίπου το 550 π.Χ.), έχει γίνει αντιληπτή η σύνδεση των μαθηματικών με τη
μουσική. Η μουσική θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα μέσο ηχητικής
προβολής των συναισθηματικών διεργασιών που συμβαίνουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα μαθηματικά από την άλλη, περιγράφουν τον τρόπο που ο ανθρώπινος
εγκέφαλος δομεί τα φαινόμενα του περιβάλλοντος τα οποία αντιλαμβάνεται με καθαρά λογικό τρόπο. Έτσι, η οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης αυτών των δύο εννοιών
είναι ελκυστική, τουλάχιστον εξαιτίας του γεγονότος ότι προσπαθεί να γεφυρώσει το
χάσμα μεταξύ λογικής και συναισθήματος, το οποίο φαίνεται να είναι έμφυτο στους
ανθρώπους. Πριν την έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η έρευνα πάνω στη
διασύνδεση μαθηματικών και μουσικής αφορούσε κυρίως την αναζήτηση μοτίβων
και εργαλείων που επιτρέπουν αντιστοιχίες στο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών:
από νότες κομματιών σε σύνολα αριθμών που έχουν μαθηματική δομή και το αντίστροφο. Με την έλευση των υπολογιστών, η έρευνα πάνω σε αυτή τη γεφύρωση άρχισε να κινείται σε πιο “πρακτικές” κατευθύνσεις, αφενός λόγω της δυνατότητας που
δινόταν από την αυξημένη ταχύτητα των υπολογισμών (σε συνδυασμό με την τεχνολογική–επιστημονική πρόοδο και σε άλλες επιστήμες όπως η επεξεργασία σήματος),
αλλά και αφετέρου λόγω των αναγκών της μουσικής βιομηχανίας που προκύπτουν
συνεχώς από την πρόοδο σε συναφείς τεχνολογικούς–επιστημονικούς κλάδους. Με
τον όρο “πρακτικές” κατευθύνσεις δεν υπονοείται κανενός είδους ισοπέδωση των
“αγνών” αξιών που εμπεριέχει η γεφύρωση μαθηματικών και μουσικής, τονίζεται
όμως το γεγονός ότι τα εργαλεία που διατίθενται πλέον για αυτή την αναζήτηση, είναι πιο άμεσα στην ανθρώπινη αντίληψη. Παρέχονται, δηλαδή, επιπλέον εργαλεία
για την εξέταση των ίδιων “αγνών” ανερωτήσεων. Μια πληθώρα τέτοιων εργαλείων
παρέχεται από έναν επιστημονικό κλάδο που θεμελιώνεται στα μαθηματικά, αλλά
αναρριχάται σχεδόν σε όλο το επιστημονικό οικοδόμημα: την υπολογιστική νοημοσύνη.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης στη μουσική και τον ήχο. Η χρήση τέτοιων μεθόδων έχει επιτρέψει
σε μια πληθώρα εφαρμογών να ευοδωθούν, ενώ στη διατριβή αυτή αναπτύχθηκαν
και άλλες πρωτοποριακές μέθοδοι σε συγκεκριμένους τομείς που άπτονται της γενικότερης θεματολογίας που συζητείται. Κάποιες από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά την ερευνητική πορεία αυτού του διδακτορικού αποσκοπούν στο να
προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που τα συνοδεύει μια σχετικά ευρεία βιβλιογραφία, δηλαδή προβλήματα με τα οποία έχουν καταπιαστεί αρκετά μέλη
της σχετικής επιστημονικής κοινότητας. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι η
αναγνώριση του συνθέτη ενός κομματιού, η κατηγοριοποίηση κομματιών σε είδος, η
αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός περιεχομένου (για παράδειγμα η τμηματοποίηση
ενός κομματιού σε μέρη με διαφορετικά κλειδιά σύνθεσης) αλλά και η αυτόματη
σύνθεση μουσικής εν γένει, με λεπτομερέστερο διαχωρισμό σε μεθόδους σύνθεσης
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ρυθμού, τόνων και ενορχήστρωσης. Από την άλλη, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες και εισήχθησαν έννοιες που προτείνουν νέες
κατευθύνσεις έρευνας γύρω από θέματα που δεν είχαν εξεταστεί ενδελεχώς μέχρι
πρότινος. Για παράδειγμα, προτάθηκε η έννοια της οριζόντιας αντιγραφής ενορχήστρωσης, μελετήθηκε η έννοια του αυτοσχεδιασμού χωρίς περιορισμούς ενός ανθρώπου με αυτόματη συνοδεία υπολογιστή, προτάθηκε η χρήση εξελικτικών μεθόδων
για την αναγνώριση αισθητικών κριτηρίων, εξετάστηκε το ενδεχόμενο περιορισμού
της κόπωσης του χρήστη σε διαδραστικά συστήματα με χρήση παραμέτρων ελέγχου της τυχαιότητας των γενετικών τελεστών, ενώ τέλος προτάθηκε η διαδραστική
εξελικτική σύνθεση μουσικής μέσω της εξέλιξης μουσικών χαρακτηριστικών.
Η διδακτορική διατριβή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει
τη μελέτη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για τη διεξαγωγή διάφορων προσομοιώσεων κατηγοριοποίησης μουσικών κομματιών, αναγνώρισης και χαρακτηρισμού περιεχομένου. Το μέρος αυτό ξεκινά με μια μαθηματική μελέτη του χρωματικού χώρου, που είναι ο χώρος που μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε εξαντλητικά
στα πλαίσια της διατριβής, μιας και παρείχε πολύ καλής ποιότητας πληροφορίες
για πολλές από τις θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται. Οι προσομοιώσεις που
ακολουθούν αφορούν την αναγνώριση συνθέτη και μουσικού είδους, την αναγνώριση περιεχομένου ηχογραφήσεων καθώς και τον χαρακτηρισμό περιεχομένου. Οι
μελέτες του πρώτου μέρους καταδεικνύουν τη χρησιμότητα και την περιεκτικότητα
πληροφορίας που μπορεί να έχουν κάποια μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά,
οδηγώντας έτσι στις μελέτες που ακολουθούν στη συνέχεια της διατριβής. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος γίνεται εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών αυτών για
την αυτόματη σύνθεση μουσικής. Το δεύτερο μέρος δηλαδή, εισάγει την έννοια της
ευφυούς σύνθεσης μουσικής, ενώ εστιάζει σε μεθόδους “επιβλεπόμενης” ευφυούς
σύνθεσης που προτάθηκαν. Γίνεται αναφορά σε μεθόδους σύνθεσης ρυθμών, τόνων, ενορχήστρωσης και αυτόματης συνοδείας, με την τελευταία μελέτη να βρίσκεται
στις παρυφές της διαδραστικής ευφυούς αυτόματης σύνθεσης μουσικής. Οι μέθοδοι
διαδραστικής ευφυούς αυτόματης σύνθεσης που προτάθηκαν στα πλαίσια του διδακτορικού αυτού παρουσιάζονται στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Σε αυτό το μέρος
γίνονται μελέτες που αναδεικνύουν τον ρόλο των μουσικών χαρακτηριστικών, όπως
κάποια από αυτά παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος, ενώ προτείνονται μεθοδολογίες αυτόματου εντοπισμού των αισθητικών κριτηρίων μέσω των μεθόδων εξελικτικού υπολογισμού, καθώς επίσης μελετώνται και μέθοδοι μείωσης του φαινομένου
της κόπωσης του χρήστη που είναι σύνηθες σε διαδραστικά εξελικτικά συστήματα.
Συγκεκριμένα για τα περιεχόμενα του κάθε μέρους, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αρχικά μια μελέτη του χρωματικού χώρου που παράγεται από ένα κομμάτι, ενώ εισάγεται η έννοια του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στην πιο περιεκτική σε πληροφορίες προβολή του χώρου αυτού, το πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος, με παροχή ενδείξεων για πιθανές χρήσης του διανύσματος αυτού
για την επίτευξη διάφορων στόχων που άπτονται της αυτοματοποιημένης μουσικής
ανάλυσης. Έπειτα, παρουσιάζονται τρία μοντέλα που προτάθηκαν, τα οποία με την
άντληση μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών και τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στην αναγνώριση συνθέτη και
μουσικού είδους. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών που προτάθηκε στα μοντέλα αυτά
στηρίζεται στην ανάλυση του χρωματικού χώρου με την εξαγωγή του διανύσματος
δωδεκαφωνικού ίχνους (dodecaphonic trace vector ή DTV), την ανάλυση των μεταβάσεων μέσω του μοντέλου των σταθμισμένων αλυσίδων Markov (weighted Markov
chain ή WMC) ή μέσω της μέτρησης στατιστικών πάνω στην εντροπία πληροφορίας
Shannon (Shannon information entropy ή SIE) του προφίλ τονικής τάξης (pitch
class proﬁle ή PCP). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς και η μελέτη του χρωμα-
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τικού χώρου που προηγήθηκε, αποσκοπούν στην άντληση των “ουδέτερων” μουσικών χαρακτηριστικών, δηλαδή στον εντοπισμό χαρακτηριστικών που δεν αφορούν το
τονικό γίγνεσθαι καθεαυτό ενός κομματιού, αλλά των στοιχείων του κομματιού που
του δίνουν τον “χαρακτήρα” του. Οι πειραματικοί έλεγχοι δείχνουν πως κάτι τέτοιο
επιτεύχθηκε, μιας και οι μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκαν (πιθανοτικά και εμπρόσθιας τροφοδότησης νευρωνικά δίκτυα, η μέθοδος του
k –οστού εγγύτερου γείτονα και οι μηχανές υποστηρικτικών διανυσμάτων) πέτυχαν
σημαντικά ποσοστά διαχωρισμού των κομματιών ανά συνθέτη ή ανά είδος, ακόμα
και για την αναγνώριση συνθέτη σε ιδιαίτερα απαιτητικά σύνολα κομματιών, όπως
των κουαρτέτων εγχόρδων των Haydn και Mozart ή των έργων των Bach και Hendel.
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μια μελέτη πάνω στην χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό περιεχομένου πάνω
σε ηχογραφημένα σήματα. Η αναγνώριση περιεχομένου περιλαμβάνει τον ακριβέστερο δυνατό προσδιορισμό των γεγονότων μέσα σε μια ηχογράφηση, ενώ ο χαρακτηρισμός περιεχομένου αποσκοπεί στο να παρέχει μια εννοιολογική περιγραφή
των τμημάτων μιας ηχογράφησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ακριβής αναγνώριση
του περιεχομένου. Σε αυτό το Κεφάλαιο προτάθηκε μια μεθοδολογία που επιτρέπει
την αναγνώριση του περιεχομένου σε ηχογραφήσεις τυμπάνων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα για υλοποίηση του συστήματος αυτού για την αναγνώριση σε πραγματικό
χρόνο. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει μια πολύ απλή αρχιτεκτονική, η οποία
γίνεται αποτελεσματική λόγω του καινοτόμου σχήματος εκπαίδευσης που προτάθηκε, το οποίο βασίζεται στον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο. Τα αποτελέσματα της
μεθοδολογίας αυτής κρίθηκαν ως ικανοποιητικά, μιας και η αναγνώριση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο είναι δυνατό να συμβεί με απόκλιση λίγων χιλιοστών
του δευτερολέπτου. Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό περιεχομένου, προτάθηκε μια
μεθοδολογία για τον χωρισμό ενός ηχογραφημένου κομματιού σε περιοχές με διαφορετικό κλειδί σύνθεσης, μέσα από μια μέθοδο που βασίζεται στην ομαδοποίηση.
Ένας επιπλέον νεοτερισμός αυτής της εργασίας ήταν και η πρόταση για την κατασκευή τεχνητών κομματιών, ως ένα μέσο εξαντλητικού ελέγχου της αποδοτικότητας
παρόμοιων αλγόριθμων υπό ελεγχόμενες τονικές συνθήκες. Πράγματι, τα τεχνητά
κομμάτια επέτρεψαν μια αναλυτική εξέταση του τρόπου που οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι λειτουργούν, σε πολλά διαφορετικά σενάρια αλλαγών κλειδιού. Επίσης, η
προτεινόμενη μεθοδολογία φάνηκε να είναι αποδοτικότερη σε σύγκριση με διάφορες άλλες επιτυχημένες μεθόδους της βιβλιογραφίας, σε ένα σύνολο μη–τεχνητών
ηχογραφημένων κομματιών.
Από το Κεφάλαιο 4 και για τη συνέχεια της διατριβής, αξιοποιείται η εμπειρία που αποκομίστηκε στα 2 πρώτα Κεφάλαια και η στόχευση του περιεχομένου
στρέφεται προς την αυτόματη σύνθεση. Το Κεφάλαιο 4 συγκεκριμένα, εισάγει τον
αναγνώστη στο ακριβές αντικείμενο που τα υπόλοιπα Κεφάλαια πραγματεύονται:
την ευφυή σύνθεση μουσικής. Έτσι, παρουσιάζεται μια ανασκόπηση διάφορων μεθόδων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις μεθόδους ευφυούς σύνθεσης
μουσικής, οι οποίες περιλαμβάνουν αλγόριθμους που έχουν κάποιας μορφής ευφυΐα. Παράλληλα, παρουσιάζεται και η κατηγοριοποίηση αυτών των μεθόδων που
προτάθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Η κατηγοριοποίηση
αυτή χωρίζει τις μεθόδους στις κατηγορίες ανεπίβλεπτης, επιβλεπόμενης και διαδραστικής ευφυούς σύνθεσης, ανάλογα με τη μορφή του μουσικού αποτελέσματος
που επιδιώκουν. Η εκτενής βιβλιογραφία που παρουσιάζεται σε αυτό το Κεφάλαιο,
επιτρέπει τον κατατοπισμό του αναγνώστη που δεν έχει εξοικείωση με τέτοιες μεθόδους, κυρίως παρέχοντάς του πληροφόρηση για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες
των εν λόγω συστημάτων. Ο εξοικειωμένος αναγνώστης στην αυτόματη σύνθεση μουσικής από την άλλη, μπορεί να βρει μια κατηγοριοποίηση αυτών των συστημάτων όχι
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βάσει των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται, αλλά του επιδιωκομένου μουσικού
αποτελέσματος: αν υπάρχει μουσικός στόχος ή όχι, ή αν υπάρχει άμεσα ανθρώπινη
επιλογή–διάδραση.
Το Κεφάλαιο 5 της παρούσας διατριβής παρουσιάζει τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν πάνω στην ευφυή σύνθεση ρυθμών. Γίνεται λοιπόν μια αναλυτική αναφορά
σε μεθόδους και συστήματα που παράγουν αυτόματα ρυθμικές ακολουθίες για
κρουστικά ή για τονικά μουσικά όργανα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το σύστημα
evoDrummer, το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς αλγόριθμους για να παράγει νέους ρυθμούς, ανάλογα με κάποιες επιλογές του χρήστη. Η ανάπτυξη και η μελέτη
του συστήματος evoDrummer περιλαμβάνει διάφορα καινοτομικά στοιχεία: από τον
πρόταση πολλών μαθηματικών ρυθμικών χαρακτηριστικών, την εισαγωγή της έννοιας της ρυθμικής απόκλισης μέχρι τα σχήματα αρχικοποίησης του πληθυσμού
των ρυθμών. Αναφορικά με την σύνθεση ρυθμών για τονικά όργανα, παρουσιάζονται τα Finite L–systems (FL–systems), η κατασκευή των οποίων αποτελεί μέρος
του ερευνητικού έργου της παρούσας διατριβής και αποτελούν μια παραλλαγή των
L–systems. Επίσης, προτάθηκε ένα καινοτόμο σχήμα εξέλιξης των κανόνων των L
και των FL–systems, έτσι ώστε να παράγουν ρυθμούς που πληρούν συγκεκριμένα
ρυθμικά κριτήρια. Το σύστημα evoDrummer διαπιστώθηκε πως έχει υψηλή προσαρμοστικότητα στις ρυθμικές απαιτήσεις του χρήστη μέχρι ενός σημείου ζητούμενης ρυθμικής απόκλισης, ενώ από εκείνο το σημείο και μετά διαπιστώθηκε πως το
evoDrummer δεν προσαρμόζεται καλά, λόγω του τρόπου με τον οποίον ορίζεται το
μέτρο ρυθμικής απόκλισης. Τα FL–systems παρουσίασαν την ικανότητα να συνθέτουν ρυθμούς με μεγαλύτερη ποικιλία πολυπλοκότητας σε σχέση με τα L–systems,
ιδιαίτερα για ρυθμούς με μικρότερη πολυπλοκότητα, μιας και τα L–systems φάνηκε
να μη έχουν την ικανότητα να παράγουν ρυθμικές ακολουθίες με δομή μοτίβων –
γεγονός απαραίτητο βάσει του τρόπου αντίληψης του ρυθμού από τον άνθρωπο.
Επιπλέον, η γενετική προσαρμογή των FL–systems υποδείχθηκε επίσης πιο αποτελεσματική από αυτή των L–systems, αφού τα πρώτα συστήματα είχαν τη δυνατότητα
να κατασκευάζουν ρυθμούς που ακολουθούσαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό κάποια
γενικά ρυθμικά χαρακτηριστικά–στόχους.
Η μελέτη της διατριβής για το τονικό μέρος που αφορά στους αλγόριθμους ευφυούς σύνθεσης, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6. Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη παρουσίαση ενός συστήματος το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει ολοκληρωμένη μουσική μέσα από την χρήση συγκεκριμένων δυναμικών συστημάτων.
Το δυναμικό σύστημα παρέχει όλες τις ουσιώδεις μουσικές πληροφορίες, για τους
ρυθμούς τους τόνους και τις εντάσεις, ενώ ο χρήστης μπορεί μέσα από τη ρύθμιση
διαφόρων παραμέτρων να παρέμβει στη σύνθεση. Στη συνέχεια, η μελέτη εστιάζει
στους τόνους, μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών σε τονικές ακολουθίες από ένα μεγάλο σύνολο γνωστών μουσικών έργων. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ενός
εξελικτικού σχήματος που βασίζεται στον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο, το οποίο
προσαρμόζει τις παραμέτρους διαφόρων δυναμικών συστημάτων έτσι ώστε ομοιάζουν στα παραπάνω έργα. Η ομοιότητα αυτή στηρίζεται σε κάποια μουσικά τονικά
χαρακτηριστικά – εμπνευσμένα και από τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν στο
Κεφάλαιο 2. Τόσο το βάθος της μελέτης για την ανάλυση χρονοσειρών – με την ανακατασκευή του χώρου φάσεων, την μέτρηση του μεγαλύτερου εκθέτη Lyapunov και
τον υπολογισμό της διάστασης fractal – όσο και το εξελικτικό σχήμα, περιλαμβάνουν
νεοτερισμούς σε πολλά επίπεδα, ενώ προσέφεραν αποτελέσματα που ανοίγουν επιπλέον ερευνητικές προοπτικές ενώ βοηθούν στην κατανόηση των συνθετικών δυνατοτήτων των δυναμικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση χρονοσειρών δείχνει
τον τρόπο με τον οποίον γίνεται μέχρι κάποιο βαθμό αντιληπτή η διαφοροποίηση
στα δυναμικά χαρακτηριστικά των κομματιών που ανήκουν σε διαφορετικό είδος ή
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συνθέτη. Αναφορικά με τις συνθετικές δυνατότητες των δυναμικών συστημάτων, τα
αποτελέσματα φανερώνουν πως τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες να αναπαράγουν συγκεκριμένες μουσικές δομές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι τα δυναμικά συστήματα της μελέτης είχαν πιο “απλή” δυναμική δομή από αυτή
που αποκαλύφθηκε πως έχουν τα ανθρώπινα μουσικά έργα, όπως αυτή φάνηκε
μέσα από την ανάλυση χρονοσειρών.
Η ολοκλήρωση των συστημάτων ευφυούς σύνθεσης μέσα από την αντιγραφή της
ενορχήστρωσης και την ευφυή συνοδεία ανθρώπου αυτοσχεδιαστή παρουσιάζεται
στο Κεφάλαιο 7. Για την αντιγραφή της ενορχήστρωσης, παρουσιάστηκε η έννοια
της οριζόντιας αντιγραφής της ενορχήστρωσης, που αποτελεί μια καινοτόμο οπτική
για την ενορχήστρωση η οποία διαφοροποιείται ριζικά από την κάθετη αντιγραφή
ενορχήστρωσης που είχε μελετηθεί μέχρι πρότινος. Η οριζόντια αντιγραφή ενορχήστρωσης αποσκοπεί στο να παρέχει σε μια αυτόματη σύνθεση την ενορχήστρωση
που έχει ένα επιθυμητό κομμάτι–στόχος, ενώ διατηρείται η αυτονομία του συστήματος αυτόματης σύνθεσης μουσικής. Η προσαρμογή των παραμέτρων του αλγόριθμου για διαφορετικά μουσικά όργανα γίνεται μέσω του διαφοροεξελικτικού αλγόριθμου. Η ευφυής συνοδεία αυτοσχεδιαστή περιλαμβάνει την εισαγωγή της έννοιας του αυτοσχεδιασμού χωρίς περιορισμούς: το σύστημα δηλαδή που παρέχει
τη συνοδεία δεν πρέπει να εξάγει συμπεράσματα για τις μουσικές προθέσεις του
αυτοσχεδιαστή. Έτσι, το σύστημα καλείται να λάβει ως είσοδο τα τονικά, ρυθμικά
και εκφραστικά χαρακτηριστικά που του παρέχει ο αυτοσχεδιαστής και να παράγει κατάλληλη συνοδεία όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Το σύστημα που υλοποιήθηκε
περιλαμβάνει τα γενετικά προσαρμοζόμενα FL–systems για την παραγωγή των ρυθμών, την εξελικτική προσαρμογή της λογιστικής απεικόνισης για του τόνους, ενώ
απλές στατιστικές τιμές παρέχουν ενδείξεις για τις εντάσεις ανταπόκρισης του συστήματος. Τα αποτελέσματα για την οριζόντια ενορχήστρωση φανερώνουν πως αυτή
η νέα προσέγγιση που παρουσιάστηκε μπορεί να παρέχει μουσικά κομμάτια τα
οποία γίνονται ηχητικά αντιληπτά ως όμοια με τα κομμάτια–στόχους. Επίσης, η
ευφυής συνοδεία αυτοσχεδιαστή για αυτοσχεδιασμό χωρίς περιορισμούς φάνηκε
πως μπορεί να παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, μιας και το ευφυές σύστημα
προσαρμόζεται σχετικά αποτελεσματικά και άμεσα στην είσοδο που παρέχεται από
τον αυτοσχεδιαστή. Μέσω της πειραματικής διαδικασίας, υποδείχθηκαν επίσης και
σαφείς κατευθύνσεις προς τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει μελλοντική βελτίωση
της ταχύτητας της προσαρμοστικότητας.
Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται η πρώτη μελέτη του διδακτορικού για τα διαδραστικά συστήματα ευφυούς σύνθεσης ήχου και μελωδιών. Η βασική συνεισφορά του
Κεφαλαίου βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός εξελικτικού σχήματος για την προσαρμογή κάποιων ειδικών συναρτήσεων έτσι ώστε να συνθέτουν ήχους–μελωδίες που
προσεγγίζουν τις προσωπικές προτιμήσεις των ανθρώπων, βάσει των βαθμολογιών
που παρέχουν στην κάθε μελωδία κατά την εξέλιξη. Η προσαρμοστική διαδικασία
περιλαμβάνει την εξέλιξη των εν λόγω συναρτήσεων μέσω της μεθόδου του γενετικού προγραμματισμού, με τη συνάρτηση καταλληλότητας να παρέχεται απευθείας
από τον χρήστη του προγράμματος. Με βάση το εξελικτικό σύστημα αυτό, αρχικά
προτάθηκε η χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του ήχου που ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της αισθητικής αξίας τους, μέσω μιας
ευθείας αντιπαραβολής των τιμών των χαρακτηριστικών και των αντίστοιχων βαθμολογιών του κάθε ήχου. Με αυτή τη μελέτη δόθηκαν ενδείξεις ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά, οι τιμές των οποίων μπορούν να καθορίσουν το αν οι μελωδίες αυτές
έχουν μεγάλη αισθητική αξία. Η συμμετοχή όμως των ανθρώπων σε διαδραστικά
εξελικτικά συστήματα αναμένεται να οδηγήσει σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό
ως “κόπωση του χρήστη”, γεγονός που επηρεάζει την κρίση και κατά συνέπεια τις
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βαθμολογίες του χρήστη, παραπλανώντας ενδεχομένως την εξελικτική διαδικασία.
Έτσι, η μελέτη στράφηκε στη μετρίαση του φαινομένου της κόπωσης του χρήστη
σε αυτό το σύστημα μέσω της χρήσης γενετικών τελεστών προσαρμοσμένου βάθους.
Σύμφωνα με αυτή την καινοτόμο έκδοση των γενετικών τελεστών του γενετικού προγραμματισμού, η βαθμολογία της κάθε μελωδίας καθορίζει το επίπεδο τυχαιότητας
των απογόνων που η μελωδία αυτή θα παράξει: οι καλύτερα βαθμολογημένες μελωδίες θα δώσουν απογόνους με μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τις χαμηλότερα βαθμολογημένες. Επιπλέον, ορίστηκε ο παράγοντας ρίσκου ως μια μια μεταβλητή του
συστήματος, που επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει τον βαθμό αυτής της παρεμβατικότητας των τροποποιημένων τελεστών, παρέχοντάς του μια αίσθηση ελέγχου
πάνω στην εξελικτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της δυνατότητας των χρηστών
να ελέγχουν την τυχαιότητα της εξέλιξης μέσω του παράγοντα ρίσκου ήταν θετικά.
Ως εκ τούτου, οι χρήστες χρησιμοποίησαν το σύστημα για περισσότερες γενιές –
άκουσαν περισσότερες μελωδίες – και η σχετική βελτίωση των βαθμολογιών ήταν
καλύτερη σε σχέση με την έκδοση του συστήματος με τους τυπικούς τελεστές.
Η καταγραφή της έρευνας στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής
κλείνει με το Κεφάλαιο 9, όπου παρουσιάζεται ένα καινοτόμο διαδραστικό εξελικτικό σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής, το οποίο εισάγει την έννοια της
σύνθεσης βάσει εξέλιξης μουσικών χαρακτηριστικών, μέσα από τις υποκειμενικές
βαθμολογίες του χρήστη. Το σύστημα αυτό έχει δύο εξελικτικά επίπεδα. Το πάνω
επίπεδο εξελίσσει μουσικά χαρακτηριστικά μέσω του αλγορίθμου βελτιστοποίησης
σμηνών σωματιδίων (particle swarm optimization ή PSO) και μιας παραλλαγής
του που προτάθηκε στα πλαίσια της διατριβής που ονομάζεται “βάσει–βαθμού PSO”
(rating–based PSO ή r-PSO) και απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα για το παρόν
σύστημα σε σχέση με την τυπική PSO. Το κάτω επίπεδο περιλαμβάνει ένα μείγμα
ευφυών μεθόδων αυτόματης επιβλεπόμενης σύνθεσης μουσικής βάσει των χαρακτηριστικών που παρέχονται από το πάνω επίπεδο. Έτσι, τα χαρακτηριστικά (συντεταγμένες των πρακτόρων της PSO ή της r–PSO) του πάνω επιπέδου εξελίσσονται
με την τιμή καταλληλότητας να παρέχεται από τις βαθμολογίες του χρήστη, ενώ στο
κάτω επίπεδο εξελίσσονται μελωδίες με τη συνάρτηση καταλληλότητας να παρέχεται
από τα χαρακτηριστικά που φέρουν οι πράκτορες της μεθόδου PSO ή της r–PSO
στο πάνω επίπεδο. Το πλεονέκτημα που προσφέρει το σύστημα αυτό, είναι ότι οι
επιλογές του χρήστη μέσω των βαθμολογιών που παρέχει προκαλούν κάτι που θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “εξέλιξη φαινοτύπου”, μιας και εξελίσσονται μουσικά χαρακτηριστικά, τα οποία όπως φάνηκε στο Κεφάλαιο 2 δίνουν τη δυνατότητα
καθορισμού της συνθετικής μοναδικότητας των κομματιών σε μεγάλο βαθμό.
Πέρα από τον νεοτερισμό στη σύλληψη της κεντρικής ιδέας – δηλαδή της εξέλιξης
φαινοτύπου, στη μελέτη αυτού του Κεφαλαίου προτάθηκε και μια καινοτόμα πειραματική μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει την ασφαλή και αντικειμενική εξαγωγή
συμπερασμάτων για τις ικανότητες του μοντέλου. Η πειραματική μεθοδολογία αυτή
πραγματεύεται την κατασκευή αυτόματων βαθμολογητών, οι οποίοι βαθμολογούν τις
μελωδίες που παράγει το σύστημα με έναν τρόπο που ομοιάζει με τον τρόπο βαθμολόγησης των ανθρώπων – με τη χρήση κάποιων καμπυλών βαθμολόγησης που
προσομοιάζουν τέσσερις κλίμακες αυστηρότητας στις βαθμολογίες που περιλαμβάνουν και τυχαιότητα. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι οι αυτόματοι βαθμολογητές έχουν
μια συγκεκριμένη μελωδία (σύνολο χαρακτηριστικών) την οποία θεωρούν ως ιδανική σε κάθε προσομοίωση, ενώ τα χαρακτηριστικά των μελωδιών που ακούγονται
ως ευχάριστες στους ανθρώπους μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας
προσομοίωσης. Έτσι, η χρήση των αυτόματων βαθμολογητών εγγυάται την αντικειμενική μέτρηση του κατά πόσο το σύστημα είναι ικανό να συγκλίνει στην εκάστοτε
ιδανική μελωδία που έχει κατά νου ο χρήστης, ενώ παράλληλα επιτρέπεται και
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η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις δυνατότητες του συστήματος για τη
μελωδική ποικιλία που παρουσιάζει στον χρήστη κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, γεγονός που επηρεάζει την δραστικότητα του φαινομένου της κόπωσης του
χρήστη. Μέσω της παραπάνω πειραματικής διαδικασίας, τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν αφορούσαν την εν γένη ικανότητα του συστήματος να συγκλίνει στις εκάστοτε μελωδίες που επιλέγει ο χρήστης ως βέλτιστες, ενώ οι όποιες
δυσκολίες σύγκλισης αντανακλώνται στις παρερμηνείες που προκύπτουν από την
ανικανότητα των ευφυών αλγόριθμων στο κάτω επίπεδο να συνθέσουν μουσική που
να ικανοποιεί με ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά–στόχους που παρέχονται από το
πάνω επίπεδο. Τέλος, η προτεινόμενη μεθοδολογία εξέλιξης των χαρακτηριστικών,
η r–PSO, φάνηκε πως είναι ισοδύναμη με την τυπική PSO, σε μερικές περιπτώσεις
καλύτερη, ενώ οδηγεί στην παραγωγή μελωδιών με σημαντικά μεγαλύτερη ποικιλία, γεγονός που αναμένεται να επιβραδύνει την κόπωση του χρήστη που εν πολλοίς
επιβάλλεται από τη διαρκή έκθεσή του σε παρόμοιο μουσικό περιεχόμενο.
Τελικά όμως, ποιος ήταν ο θεματικός στόχος της διατριβής? Πριν επιχειρηθεί
μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γίνεται μια μικρή παρέκβαση γενίκευσης πάνω
στο ποιος μπορεί να είναι ο στόχος ενός ερευνητικού έργου. Μπορεί εν γένει να
θεωρηθεί δύσκολος ο ακριβής προσδιορισμός μιας ερευνητικής πορείας πριν αυτή
αρχίσει, γιατί αν ήταν γνωστό εξ αρχής το αποτέλεσμα που θα απέδιδε η έρευνα
πάνω σε ένα θέμα, τότε θα ήταν μάταιη η κοπιώδης βάσανος – μιας και η λύση θα
ήταν εκ των προτέρων γνωστή. Επίσης, είναι θεμιτό μια ερευνητική διαδρομή να παράγει και παρακλάδια τα οποία δεν επεκτείνονται όσο ο κορμός, μιας και έτσι είναι
πιθανότερη η άφιξη σε μη προσδοκώμενα, με την ευχάριστη έννοια, αποτελέσματα,
ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και ο κορμός της έρευνας συνάμα με
το νοητικό πεδίο του ερευνητή ή της ερευνητικής ομάδας. Σε μια εποχή ακραίας και
ολοκληρωτικής εξειδίκευσης, αυτές οι έννοιες ίσως φαίνονται ως αντιπαραγωγικές,
όμως κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως αντανακλούν αλήθειες που υπήρχαν
για πολύ καιρό πριν την έλευση της εποχής αυτής και ίσως συνεχίσουν να υπάρχουν, ειδικά τώρα που η τάση αυτή για εξειδίκευση αρχίζει να δείχνει το απάνθρωπό
της πρόσωπο – τόσο σε επίπεδο ελλιπούς ατομικής πνευματική ολοκλήρωσης αλλά
και σε επίπεδο ταχείας αναλωσιμότητας σε χώρους εργασίας.
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Μέρος I

Μαθηματικά μουσικά
χαρακτηριστικά για
κατηγοριοποίηση, αναγνώριση
και χαρακτηρισμό μουσικού
περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Κατηγοριοποίηση μουσικής: αναγνώριση
συνθέτη μέσω συμβολικών μουσικών
χαρακτηριστικών

Η

χρήση μαθηματικών χώρων για τη μοντελοποίηση της μουσικής είναι ένα
ευρύ πεδίο μελέτης, παράγοντας αποτελέσματα που συνδέουν διάφορες
μουσικές έννοιες που επιδρούν στην ανθρώπινη νόηση με τον φορμαλισμό των μαθηματικών. Η ενδελεχής εξέταση και ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων μπορεί
να παρέχει νέες ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για τους τρόπους που αλληλεπιδρούν οι
μουσικές με τις μαθηματικές έννοιες. Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί, η μελέτη ξεκινά με την παρουσίαση κάποιων θεωρητικών αποτελεσμάτων πάνω στον θεμελιώδη
τονικό χώρο που ονομάζεται χρωματικός χώρος και περιλαμβάνει τη χρωματική
αναπαράσταση μουσικών κομματιών σε ηχογραφημένη ή σε συμβολική μορφή. Η
αναπαράσταση αυτή εξετάζεται υπό το πρίσμα της ανάλυσης πρωτευόντων στοιχείων
και συγκεκριμένα με τη χρήση δύο ειδών αποσύνθεσης του χρωματικού πίνακα κάποιου κομματιού, ενώ η μελέτη αυτή εστιάζει στην πιο πυκνή – από άποψης πληροφορίας – αναπαράσταση που δίνεται από το πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος. Έπειτα,
παρουσιάζεται η ανάπτυξη τριών ειδών μαθηματικών μοντέλων για την εξαγωγή πληροφοριών από μουσικά κομμάτια μέσω καθολικών μουσικών χαρακτηριστικών. Η
δεινότητα των χαρακτηριστικών αυτών στο να περιγράφουν ποιοτικά στοιχεία της
μουσικής εξετάζεται με τη διεξαγωγή προσομοιώσεων αναγνώρισης συνθέτη σε διάφορα σύνολα κομματιών, ενώ για την κατηγοριοποίηση χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης όπως νευρωνικά δίκτυα, k –οστοί εγγύτεροι γείτονες και
μηχανές υποστηρικτικών διανυσμάτων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως οι μοντελοποιήσεις που αφορούν το προφίλ τονικής τάξης, δύνανται να παρέχουν επαρκής ποιοτικές πληροφορίες περιγραφής της μουσικής, ενώ τα αποτελέσματα αυτά
φαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα στην ανάπτυξη των μεθοδολογιών αυτόματης σύνθεσης
μουσικής που περιγράφονται στα επόμενα Κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής.

2.1

Εισαγωγή

Η μαθηματική σκοπιά πάνω στη μουσική έχει παράγει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών αποτελεσμάτων, όχι μόνο από θεωρητικής άποψης πάνω στη μουσική και
τα μαθηματικά, αλλά και με αλγόριθμους που επιτυγχάνουν διάφορες διεργασίες
αξιοποιώντας την υπολογιστική δεινότητα των υπολογιστών. Ο κοινός τόπος όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι η μεταφορά της μουσικής γλώσσας σε ένα μαθηματικό
πλαίσιο, με τα μουσικά στοιχεία να αναπαριστώνται από μαθηματικά αντικείμενα.
Με δεδομένη μια συνεπή αναπαράσταση, το αυστηρό μαθηματικό πλαίσιο επιτρέπει τον εντοπισμό σχέσεων και περιορισμών των μουσικών οντοτήτων που αλλιώς
θα παρέμεναν απαρατήρητα. Είναι εμφανές ότι η ενδελεχής μελέτη στα αποτελέσματα της μουσικής μοντελοποίησης είναι ουσιώδους σημασίας όχι μόνο για την
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ενδεχόμενη βελτίωση κάποιων αλγόριθμων που εφαρμόζονται σε αυτόματη άντληση
πληροφοριών από μουσική, αλλά και για την μοντελοποίηση καθεαυτή, η οποία
προσφέρει εναλλακτικές αναπαραστάσεις της μουσικής. Η ισχυρή σχέση μεταξύ
μαθηματικών και μουσικής έχει εντοπιστεί σχεδόν από την απαρχή της μουσικής
μέσω των Πυθαγορείων διαστημάτων και το μονόχορδο [300], καθώς επίσης και την
θέσπιση της έννοιας του τόνου, του χρόνου και της χροιάς με αφηρημένες μαθηματικές έννοιες [202]. Εκτεταμένη έρευνα έχει οδηγήσει στη δημιουργία πολλών
μαθηματικών μοντέλων (βλέπε την εργασία [48, 321] και της περιεχόμενές της αναφορές), με τα περισσότερα από αυτά να χρησιμοποιούν την πληροφορία των τονικών
τάξεων από μουσικά τμήματα, με μετασχηματισμούς σε μετρικούς χώρους όπου η
αντιλαμβανόμενη μουσική απόσταση αντανακλάται στον μετρικό χώρο του μοντέλου.
Το παρόν Κεφάλαιο ξεκινά μελετώντας την εφαρμογή της ανάλυσης πρωτευόντων στοιχείων (principal component analysis ή PCA) σε μια θεμελιώδη μαθηματική
αναπαράσταση της μουσικής, μέσω του χρωματικού χώρου. Αναφέρονται αρχικά
αποτελέσματα που εστιάζουν σε δύο είδη αποσύνθεσης πινάκων ιδιοδιανυσμάτων,
παράγοντας δύο τεχνικές που εφαρμόζονται σε ηχογραφημένα μουσικά κομμάτια,
δηλαδή σε μουσικά δεδομένα που δεν διατίθενται σε συμβολική μορφή. Η πρώτη
αποσύνθεση αφορά τον πίνακα δεύτερων στιγμών, η δεύτερη τον πίνακα συνδιασποράς, ενώ και οι δύο εφαρμόζονται στην χρωματική αναπαράσταση των κομματιών
που επιτυγχάνεται μέσω του χρωματικού πίνακα. Η τελευταία αποσύνθεση παρέχει μια ορθογώνια βάση, η οποία καλείται πρωτεύων χρωματικός ιδιόχωρος και εκφράζει τα μοναδικά τονικά χαρακτηριστικά του κάθε κομματιού. Ανάμεσα στους
στόχους αυτής της μελέτης, η οποία έγινε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής
διατριβής, δεν ήταν μόνο η αναφορά αυτών των αρχικών αποτελεσμάτων, αλλά και
η υπόδειξη της PCA ως κατάλληλης τεχνικής για χρήση σε διάφορες μελέτες που
άπτονται της αυτοματοποιημένης μουσικής ανάλυσης. Ως εκ τούτου, παρέχονται
και κάποιες ενδείξεις για πιθανά πεδία χρήσης του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου σε διάφορες προσομοιώσεις άντλησης μουσικής πληροφορίας.
Μετά από τη μελέτη αυτή, εξετάζεται στην πράξη η αποτελεσματικότητα κάποιων στοιχείων που μπορούν να αντληθούν από τον χρωματικό χώρο, αναφορικά
με το πρόβλημα της αναγνώρισης συνθέτη. Στην βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί σημαντικές εργασίες που εφαρμόζουν υπολογιστικές τεχνικές για την αναγνώριση και τον διαχωρισμό μουσικού περιεχομένου σε διάφορα επίπεδα. Αν και
περισσότερη βιβλιογραφία δίδεται στις Ενότητες 2.2.1 και 2.2.2, γίνεται μια ενδεικτική αναφορά σε εργασίες που μελετούν την αναγνώριση του κλειδιού σύνθεσης [103, 174, 238, 255, 304, 305], συγχορδιών [88, 103, 233], εντοπισμού διαφορών μεταξύ ηχογραφήσεων και αρχείων MIDI [64], την αυτόματη σύνθεση μουσικής [222] (που συζητείται ενδελεχώς στα Κεφάλαια 6, 7 και 9 της παρούσας διδακτορικής διατριβής), καθώς και την κατηγοριοποίηση κομματιών ανά μουσικό
είδος [17, 205, 213, 247, 322].
Η αναγνώριση συνθέτη έχει μελετηθεί σε διάφορες εργασίες [93, 124, 125, 145–
147, 173, 178, 182, 206, 245, 334]. Σε αυτό το Κεφάλαιο αναλύονται οι μεθοδολογίες και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τρεις μελέτες που έγιναν στα πλαίσια
της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Οι μεθοδολογίες αυτές βασίζονται στην αναπαράσταση ολοκληρωμένων κομματιών μέσω κάποιων τιμών, οι οποίες ονομάζονται
καθολικά χαρακτηριστικά (global features) [205]. Δανειζόμενοι στοιχεία της φρασεολογίας από την εργασία [125], θα μπορούσε να δοθεί ο παρακάτω ορισμός για τα
καθολικά χαρακτηριστικά:
Τα καθολικά χαρακτηριστικά είναι αριθμητικές, ονομαστικές ή δυαδικές
τιμές που περιέχουν πληροφορία για ολόκληρο το κομμάτι μέσα σε μια τιμή,
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ένα διάνυσμα ή έναν πίνακα.
Στις τρεις εργασίες που πραγματεύονται την αναγνώριση συνθέτη και πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής [145–147], τα μουσικά
κομμάτια συλλέχθηκαν σε μορφή MIDI (musical instrument digital interface) όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Το πρωτόκολλο MIDI συνοπτικά μπορεί να
περιγραφεί σαν ένα πρωτόκολλο που αποτελεί το αντίστοιχο της παρτιτούρας για την
αναπαράσταση ενός κομματιού σε υπολογιστή.
Αρχικά, περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών από το διάνυσμα
δωδεκαφωνικού ίχνους (dodecaphonic trace vector ή DTV) για την αναγνώριση συνθέτη [145]. Σε γενικές γραμμές, το DTV αναπαριστά τις πυκνότητες των βαθμίδων
της διατονικής μείζονος κλίμακας στην οποία έχει συντεθεί ένα κομμάτι, ενώ ο υπολογισμός του πραγματοποιείται με απλή μετάθεση στοιχείων του προφίλ χρωματικής τάξης [88]. Για την αναγνώριση συνθέτη μέσω του DTV ενός κομματιού, αρχικά
εξετάζονται οι ομοιότητες των DTVs από κομμάτια διαφορετικών συνθετών μέσω πιθανοτικών νευρωνικών δικτύων και έπειτα τα διανύσματα αυτά τροφοδοτούνται σε
εκπαιδευμένα νευρωνικά δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης, για τον δυαδικό διαχωρισμό ζευγαριών συνθετών. Το σύνολο των κομματιών από τα οποία λαμβάνονται
τα πειραματικά αποτελέσματα, αποτελείται από 350 κομμάτια, 50 κομμάτια από 7
συνθέτες που έζησαν και συνέθεσαν σε διαφορετικές εποχές, ενώ το συνθετικό έργο
μερικών αντλεί επιρροές από κάποιους άλλους εντός των 7, όπως για παράδειγμα
τα ζευγάρια Bach–Handel ή Mozart–Haydn.
Μετά την ανάλυση για το DTV, περιγράφεται η άντληση καθολικών χαρακτηριστικών από την εντροπία πληροφορίας Shannon (Shannon information entropy ή
SIE) [146]. Το μέγεθος αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία δίνοντας σημαντικά αποτελέσματα για τον διαχωρισμό της φωνής που περιέχει την βασική μελωδία
ενός κομματιού [187, 189, 190], γεγονός το οποίο επαληθεύεται και στην εργασία
που έγινε στα πλαίσια του διδακτορικού αυτού. Μέσω της SIE, μετράται η εντροπία
πληροφορίας στις κατανομές των PCPs εντός τμημάτων του μουσικού κομματιού,
ενώ έπειτα υπολογίζονται τα θεμελιώδη στατιστικά των τιμών εντροπίας, παρέχοντας
έτσι τα επιδιωκόμενα καθολικά χαρακτηριστικά. Η κατηγοριοποίηση βάσει αυτών
των χαρακτηριστικών πραγματοποιείται με τον κατηγοριοποιητή k –οστοί εγγύτεροι
γείτονες (k−th Nearest Neighbor ή k NN). Η αναγνώριση των συνθετών τεκμηριώνεται
πειραματικά με τη χρήση μουσικών κομματιών του Bach, αλλά και των κουαρτέτων
εγχόρδων των Mozart, Haydn και Beethoven.
Τέλος, με δεδομένο ότι οι πιο επιτυχημένες μεθοδολογίες για την αναγνώριση
συνθέτη έχουν δοθεί με την άντληση χαρακτηριστικών από μοντέλα αλυσίδων Markov
(που ονομάζονται αλλιώς και μοντέλα n-grams) [124, 125, 334], στην εργασία [147]
που έγινε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, προτάθηκε και εξετάστηκε η τροποποίηση των αλυσίδων Markov πρώτης τάξης ανάλογα με κάποιες
στατιστικές παρατηρήσεις επί του κομματιού στο οποίο εφαρμόζονται. Βάσει αυτής της μοντελοποίησης κάθε μετάβαση από μια νότα σε μια άλλη, σταθμίζεται με
έναν συντελεστή ανάλογα με το χρονικό και το τονικό διάστημα που η μετάβαση
αυτή περιέχει, γεγονός που δίνει και την ονομασία του εν λόγω μοντέλου: μοντέλο
σταθμισμένων αλυσίδων Markov (weighted Markov chain model ή WMC). Με αυτό
τον τρόπο επιδιώχθηκε ο προσδιορισμός των “σημαντικών” μεταβάσεων, όπως αυτές
εκφράζονται από τις στατιστικές κατανομές χρονικών και τονικών διαστημάτων του
κάθε κομματιού. Ο προσδιορισμός αυτός περνά μέσα από μια εξελικτική διαδικασία, με την οποία προσαρμόζονται κάποιοι συντελεστές που κρίνουν την καθοριστικότητα των στατιστικών κατανομών στο βάρος που αποδίδεται σε κάθε μετάβαση.
Η διαδικασία αναγνώρισης εφαρμόζεται στο δύσκολο σύνολο των κουαρτέτων εγχόρδων των Mozart, Haydn και Beethoven, χρησιμοποιείται ο κατηγοριοποιητής
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υποστηρικτικών διανυσμάτων (suport vector machines ή SVM), ενώ η προσαρμογή
των παραμέτρων του μοντέλου γίνεται με τον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο (diﬀerential evolution ή DE).
Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, πέρα από το ότι προσέφεραν κάποιες νέες οπτικές επί της αναγνώρισης συνθέτη, επέτρεψαν στην κατανόηση του ρόλου των καθολικών χαρακτηριστικών και ειδικότερα της πληροφορίας
που περιέχεται στο προφίλ τονικής τάξης. Μέσα από την κατανόηση του ρόλου των
τονικών τάξεων στην ποιοτική περιγραφή της μουσικής, όπως αυτή καταμαρτυράται
από τα μεγάλα ποσοστά στην αναγνώριση συνθέτη με τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, έγινε στη συνέχεια εφικτή η μελέτη τεχνικών αυτόματης και
ευφυούς σύνθεσης μουσικής. Έτσι, η βαθύτερη κατανόηση του σημαινόμενου των
τονικών τάξεων, ιδιαίτερα μέσα από την εντροπία πληροφορίας Shannon, επέτρεψε
την παραγωγή ευφυών συστημάτων που συνθέτουν αυτόματα μουσική βάσει χαρακτηριστικών ή και διαδραστικά, όπως μελετάται στα Κεφάλαια 6, 7 και 9. Επίσης,
μέσω της κατανόησης του χρωματικού χώρου, επιτεύχθηκε η ανάπτυξη μιας τεχνικής για την τμηματοποίηση κομματιών σε μέρη με διαφορετικά κλειδιά σύνθεσης,
όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3.
Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου δομείται όπως περιγράφεται σε αυτή την παράγραφο. Στην Ενότητα2.2 παρουσιάζεται μια θεωρητική μελέτη γύρω από τον χρωματικό χώρο που περιγράφει το προφίλ τονικής τάξης ενός κομματιού. Μετά από
μια λεπτομερή βιβλιογραφική αναφορά στον ρόλο του προφίλ τονικής τάξης για την
εξαγωγή διαφόρων ειδών πληροφορίας, μελετάται η εφαρμογή της τεχνικής PCA
πάνω στη χρωματική αναπαράσταση ενός κομματιού, παρέχοντας τον πρωτεύοντα
χρωματικό ιδιόχωρο του κομματιού που παρατηρείται πως έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Στην Ενότητα 2.3 παρουσιάζονται τρεις τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας από μουσικά κομμάτια μέσα από καθολικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα
από το DTV, από την SIE του PCP και από τους πίνακες που παράγονται με τη μεθοδολογία των WMCs. Τα πειραματικά αποτελέσματα αυτών των τεχνικών για την
αναγνώριση συνθέτη παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.4, όπου γίνεται φανερή η ποσότητα πληροφοριών που περιέχει ο χρωματικός χώρος. Τέλος, το Κεφάλαιο κλείνει
στην Ενότητα 2.5, όπου γίνεται ένας απολογισμός των ευρημάτων και της συνεισφοράς από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο
αυτό.

2.2

Εξαγωγή ουδέτερης μουσικής πληροφορίας μέσω του
πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου

Η συγκερασμένη Δυτική μουσική βασίζεται σε 12 τόνους που είναι διαχωρισμένοι σε ίσα τονικά διαστήματα, τα ημιτόνια, με τους τόνους αυτούς να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές οκτάβες. Μία συνήθης μέθοδος καταγραφής του τονικού
περιεχομένου ενός μουσικού τμήματος με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, είναι
η μέτρηση των τόνων που συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από την οκτάβα τους.
Η αγνόηση της πληροφορίας οκτάβας δεν έχει απλά ως σκοπό τη γενική μείωση
της πληροφορίας που περιγράφει ένα τμήμα, αλλά κυρίως για να επιτρέψει στη
μέθοδο καταγραφής του τονικού περιεχομένου να γενικεύει καταγράφοντας καθολικά τονικά στοιχεία, δηλαδή να καταγράφει την τονική πληροφορία ανεξάρτητα,
για παράδειγμα, από τα μουσικά όργανα που συμμετέχουν σε αυτό, ή την εκτέλεση
που ενδεχομένως κάποιος μουσικός να επιχειρεί. Στην Ενότητα 2.3.1 περιγράφεται
μια τέτοια μέθοδος καταγραφής του τονικού περιεχομένου ενός μουσικού τμήμα-
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τος που είναι ευρέως διαδεδομένη και καλείται προφίλ τονικής τάξης (pitch class
proﬁle ή PCP [88]), που, όπως θα αναλυθεί αργότερα, ικανοποιεί την ισοτιμία οκτάβας [275, 323] και την ισοτιμία ομοηχίας. Με τις παραπάνω παραδοχές ισοτιμίας,
κάθε τόνος μπορεί να περιγραφεί από έναν ακέραιο αριθμό t ∈ {0, 1, . . . , 11}, που
καλείται τονική τάξη.
Με βάση τον παραπάνω ισχυρισμό, το PCP μπορεί να θεωρηθεί πως δίνει την
ποσότητα ενεργοποίησης της κάθε τονικής τάξης. Η προαναφερθείσα ενεργοποίηση
μπορεί να καταγραφεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το είδος του μουσικού
υλικού που διατίθεται, για παράδειγμα σε συμβολική μουσική ή σε ηχογραφήσεις,
ή το είδος καταγραφής που απαιτείται, για παράδειγμα δυαδική καταγραφή (υπόδειξη αν είναι ενεργός ένας τόνος ανεξάρτητα από την ποσότητα ενεργοποίησης) και
άλλα. Συνήθως, οι μεθοδολογίες που εξετάζουν ηχογραφημένο μουσικό περιεχόμενο εξετάζουν την ενεργοποίηση μιας τονικής τάξης ενός μουσικού τμήματος με
το άθροισμα των εντάσεων όλων των τόνων εντός του τμήματος που ανήκουν στην
τονική τάξη αυτή. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να οριστεί ένας χώρος, ονομαζόμενος
ως χρωματικός χώρος, ο οποίος επιτρέπει την καταγραφή του τονικού περιεχομένου
μουσικών τμημάτων ενός κομματιού. Μια αναλυτικότερη περιγραφή του χρωματικού χώρου δίνεται στον Ορισμό 2.1.
Ορισμός 2.1 Ο χρωματικός χώρος είναι ο 12-διάστατος χώρος στον οποίο εκφράζεται το προφίλ τονικής τάξης ενός μουσικού τμήματος.
Συρράπτοντας τις ενεργοποιήσεις του προφίλ τονικής τάξης στα διαδοχικά τμήματα ενός μουσικού κομματιού, είναι δυνατή η καταγραφή της τονικής κίνησης
κατά μήκος του κομματιού, όπως η κίνηση αυτή εκφράζεται στον 12-διάστατο χρωματικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο, κάθε τμήμα του κομματιού καταγράφεται ως ένα
σημείο στον 12-διάστατο χρωματικό χώρο, ενώ η εξέλιξη του κομματιού καταγράφεται σαν μία διαδρομή που διατρέχει τα σημεία αυτά. Στην τετριμμένη περίπτωση
που το τμήμα καταγραφής είναι ολόκληρο το κομμάτι, τότε το κομμάτι αυτό περιγράφεται σαν ένα σημείο στον χρωματικό χώρο, οι συντεταγμένες του οποίου συνήθως καλούνται ως “προφίλ τονικής τάξης του κομματιού”. Στις Ενότητες 2.2.1
και 2.2.2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται κάποιες εργασίες που χρησιμοποιούν
πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρωματικό χώρο, χρησιμοποιώντας κομμάτια
είτε σε συμβολική είτε σε ηχογραφημένη μορφή. Αυτή η αναφορά αναδεικνύει τον
σημαντικό ρόλο που παίζει ο χρωματικός χώρος στην αυτοματοποιημένη μουσική
ανάλυση, καθιστώντας τη μαθηματική μελέτη του χρωματικού χώρου σημαντική για
την περαιτέρω εξαγωγή συμπερασμάτων. Η καθοριστικότητα των πληροφοριών που
περιλαμβάνει αυτός ο χώρος, φαίνεται από τα χρήσιμα συμπεράσματα που παρέχει
και τις επιπλέον μεθοδολογίες που επιτρέπει να αναπτυχθούν σε διαφορετικά πεδία
της μουσικής πληροφορικής, όπως φαίνεται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας
διδακτορικής διατριβής. Συνοπτικά, στο Κεφάλαιο 3 επιτρέπει τον διαχωρισμό ενός
κομματιού σε περιοχές με διαφορετικό κλειδί σύνθεσης, ενώ στα Κεφάλαια 6, 7 και
9 παρέχει μια πληθώρα καθοριστικών χαρακτηριστικών για την αυτόματη σύνθεση
μουσικής.

2.2.1

Συμβολική μουσική

Με τη συμβατική μουσική ανάλυση, που πραγματοποιείται από έμπειρους μουσικούς με χρήση μουσικής θεωρίας και επίπονης λεπτομερούς μελέτης, δεν είναι
δυνατή η εξέταση μεγάλου όγκου μουσικών δεδομένων. Αντιθέτως, με τη μη συμβατική ανάλυση μέσω υπολογιστή, είναι δυνατή η επεξεργασία μεγάλων βάσεων δεδομένων από μουσικά κομμάτια σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέποντας την άντληση
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παρόμοιων αποτελεσμάτων με τη συμβατική ανάλυση αλλά σε πολύ πιο γρήγορους
ρυθμούς. Επίσης, θεωρώντας τη δυσκολία αλλά και τη μεγάλη κατανάλωση χρόνου
που απαιτείται από τη χειρωνακτική μετατροπή παρτιτούρας σε διανύσματα στον
χρωματικό χώρο, το πρωτόκολλο MIDI (musical instrument digital interface) [278]
και κάποια άλλα που παράγονται από αυτό [170, 295], μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποιημένη αναπαράσταση μουσικών κομματιών με τη χρήση
υπολογιστών. Αυτές οι αναπαραστάσεις δίνουν πληροφορίες παρόμοιες με αυτές
που δίνονται από μια παρτιτούρα, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για τους τόνους, τις διάρκειες, τις εντάσεις και τη χροιά (στη μορφή ονομασίας μουσικού οργάνου) για κάθε μουσικό γεγονός του κομματιού. Επίσης δίνονται και διάφορες
καθολικές πληροφορίες, όπως το τέμπο, το (τονικό και χρονικό) κλειδί σύνθεσης
και άλλα.
Πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις παραπάνω ή παρόμοιες αναπαραστάσεις συμβολικής μουσικής έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ερευνών. Από
τις πρώτες και βασικότερες μελέτες ήταν οι μελέτες για την αυτόματη αναγνώριση
(τονικού) κλειδιού σύνθεση μέσω του προφίλ τονικής τάξης (PCP) [174, 188, 255,
285, 304, 305]. Στα βιβλία [174, 304, 305] παρουσιάζονται επίσης αλγόριθμοι αναγνώρισης του σημείου αλλαγής κλειδιού σύνθεσης εντός ενός κομματιού. Επίσης,
μελετήθηκε η αναγνώριση των α–μοτίβων ενός κομματιού, δοθείσης μιας κατάλληλης τμηματοποίησής του [306]. Σε αυτές τις εργασίες, η ποσότητα ενεργοποίησης
της κάθε τονικής τάξης μετρήθηκε όχι μόνο ανάλογα με την παρουσία των τόνων
εντός των τμημάτων, αλλά και ανάλογα με τη διάρκειά τους. Σε κάποιες εργασίες η
έννοια του Ευκλείδειου χρωματικού χώρου επεκτάθηκε, δημιουργώντας μετασχηματισμούς όπως αυτός του σπειροειδούς διανύσματος (spiral array) [49].
Με τη χρήση πληροφοριών που παρέχονται από το προφίλ τονικής τάξης κομματιών σε συμβολική μορφή, επιχειρήθηκε επίσης η κατηγοριοποίηση κομματιών
ανά συνθέτη, είδος και εποχή σύνθεσης μεταξύ άλλων [125, 145, 146, 173, 194,
195, 334], με τις μελέτες αυτές να αναλύονται λεπτομερέστερα παρακάτω σε αυτό
το Κεφάλαιο. Επίσης, η μέτρηση στατιστικών επί των μεταβάσεων μεταξύ τονικών
τάξεων έχει χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση συνθέτη, και συγκεκριμένα για
το δύσκολο σύνολο δεδομένων διαχωρισμού μεταξύ των κουαρτέτων εγχόρδων των
Haydn και Mozart [124, 182], αλλά επίσης των δύο προηγούμενων συνθετών και
του Beethoven [147], με τις μελέτες αυτές να αναλύονται επίσης παρακάτω. Διάφορες άλλες μεθοδολογίες έχουν χρησιμοποιήσει πληροφορίες που βασίζονται στον
χρωματικό χώρο που παράγεται από συμβολική μουσική, όπως διαχωρισμός της
κυρίας μελωδίας [189] ή του χαρακτηρισμού μελωδιών [247] μεταξύ άλλων.

2.2.2

Ηχογραφημένη μουσική

Η εξαγωγή τονικών χαρακτηριστικών από ηλεκτρονικά αρχεία ηχογραφημένης
μουσικής αποτελεί ένα ευρύ φάσμα έρευνας, έχοντας σχετιστεί με πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ήχου σε μορφή MIDI, αναγνώριση
μουσικού είδους, αναγνώριση και τμηματοποίηση περιεχομένου και διαχωρισμό
ηχητικών πηγών μουσικών οργάνων. Σε πολλές εργασίες που μελετούνται τα παραπάνω, χρησιμοποιείται πληροφορία που σχετίζεται με τον χρωματικό χώρο ηχογραφημένων κομματιών. Διάφορες τεχνικές έχουν προταθεί για την εξαγωγή του
προφίλ τονικής τάξης [88] από ηχογραφημένα κομμάτια, όπως ο μετασχηματισμός
σταθερού Q (constant Q transform) [33], το αρμονικό προφίλ τονικής τάξης (harmonic PCP) [102], ή μιας τεχνικής που βασίζεται στη μέση ενέργεια που περιέχεται
σε μικρά χρονικά τμήματα σε συχνοτικές περιοχές των τόνων που αντιστοιχούν στη
συγκερασμένη κλίμακα χωρισμού των τόνων [219]. Η αναπαράσταση που παρέ-
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χεται από την τελευταία εργασία χρησιμοποιείται παρακάτω για την εξαγωγή της
τονικής πληροφορίας από ηχογραφήσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη μελέτη που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, η αναπαράσταση αυτή καλείται ως “κανονικοποιημένα στατιστικά κατανομής χρωματικής ενέργειας” (Chroma Energy distribution Normalized Statistics ή CENS), και περιέχεται στο Matlab Chroma Toolbox [215, 216, 218, 219]. Περισσότερες λεπτομέρειες για την αναπαράσταση αυτή
δίνονται στην Ενότητα 2.2.4.
Τεχνικές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμβολική μουσική, έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ηχογραφημένη μουσική για αναγνώριση του
κλειδιού σύνθεσης [102, 103, 133, 238], με χρήση πληροφορίας από τον χρωματικό χώρο. Επιπλέον, έχει μελετηθεί η αναγνώριση του σημείου αλλαγής κλειδιού
σε ηχογραφημένη μουσική με μοντέλα κρυφών αλυσίδων Markov (hidden Markov
models ή HMM) [42, 43, 221, 231, 232] πάνω στον χρωματικό χώρο, ή εξετάζοντας γεωμετρικές ιδιότητες του προφίλ τονικής τάξης από διαδοχικά τμήματα ενός
κομματιού [54, 134, 157]. Οι τελευταίες εργασίες εξετάζονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 3. Η χρήση πληροφορίας του χρωματικού χώρου έχει επίσης οδηγήσει στην
ανάπτυξη αλγορίθμων για τη δομική τμηματοποίηση κομματιών [1, 11], τεχνικές οι
οποίες εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα τονικά και χρονικά πρότυπα εντός ενός κομματιού, αναγνωρίζοντας έτσι τμήματα με δομική ομοιότητα που οριοθετούν διαφορετικά συνθετικά μέρη. Επεκτείνοντας την έννοια της μουσικής ομοιότητας ανάμεσα
σε διαφορετικά κομμάτια, η χρήση χρωματικών χαρακτηριστικών ενός κομματιού
έχει δώσει αποτελέσματα για την αναγνώριση διασκευών κομματιών [165, 280], δηλαδή την αναγνώριση διαφορετικών εκτελέσεων ενός κομματιού. Τέλος, ανάμεσα
σε πολλές άλλες εργασίες, μπορούν να ξεχωρίσουν αυτές που εξάγουν πληροφορίες από τον χρωματικό χώρο για κατηγοριοποίηση κομματιών ανά μουσικό είδος [16, 228, 322].

2.2.3

Ανάλυση πρωτευόντων στοιχείων (PCA)

Στην εξόρυξη δεδομένων και ιδιαίτερα στη βιοπληροφορική, η επίτευξη της μέγιστης συρρίκνωσης της διάστασης των παρατηρήσεων με ελάχιστη απώλεια πληροφορίας είναι ένα μεγάλο πεδίο έρευνας. Σε πολλές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα
που λαμβάνονται από τη μείωση των διαστάσεων παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα
κατηγοριοποίησης, αλλά και προσφέρουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης δεδομένων
που υπάρχουν σε διαστάσεις περισσότερες των τριών. Μια δημοφιλής και αποτελεσματική τεχνική μείωσης της διάστασης είναι η ανάλυση πρωτευόντων στοιχείων
(principal component analysis ή PCA) [139], όπου δημιουργείται ένας γραμμικός ορθογώνιος χώρος, στον οποίο όταν προβληθούν τα δεδομένα παρατηρήσεων,
παρουσιάζουν τη μέγιστη διασπορά. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περιγραφή της
ανάπτυξης της PCA για να θεσπιστούν οι συμβολισμοί και οι έννοιες εν όψη της συνέχειας της μελέτης. Για το υπόλοιπο της Ενότητας 2.2, ένας πραγματικός πίνακας
A με n γραμμές και m στήλες θα αναπαριστάται ως A ∈ Rn×m .
Θεωρώντας ένα σύνολο δεδομένων από m παρατηρήσεις σε n διαστάσεις, μπορούμε να αναπαραστήσουμε τις παρατηρήσεις αυτές με έναν πίνακα A ∈ Rn×m ,
όπου η κάθε παρατήρηση περιγράφεται από κάθε γραμμή του πίνακα, ai ∈ Rn×1 , i ∈
{1, 2, . . . , m}. Επιπλέον, υποθέτουμε πως οι τιμές του A είναι κεντροποιημένες1 , με
την έννοια ότι οι μέσες τιμές ανά διάσταση σε κάθε παρατήρηση είναι μηδέν. Η
μεθοδολογία PCA στοχεύει στο να εντοπίσει ένα διάνυσμα w
⃗ ∈ Rn×1 , στο οποίο αν
προβληθεί κάθε μία από τις m παρατηρήσεις στο A, να υπάρχει η μέγιστη διασπορά.
1
Στην Ενότητα 2.2.4 εξετάζεται η εφαρμογή σε κεντροποιημένα αλλά και μη κεντροποιημένα μουσικά δεδομένα.
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Χωρίς απώλεια της γενικότητας, μπορεί να υποτεθεί ότι το διάνυσμα w
⃗ έχει μοναδιαίο μήκος, δηλαδή ||w||
⃗ = 1, επιτρέποντας τον υπολογισμό της προβολής της κάθε
παρατήρησης του A πάνω στο w
⃗ ως p⃗ = w
⃗ ⊤ · A ∈ R1×m , όπου ο εκθέτης ⊤ υποδεικνύει την αναστροφή πίνακα. Η διασπορά των προβολών κάθε παρατήρησης, p⃗,
δίνεται από την Εξίσωση 2.1:

1 ∑ ⊤
1 ∑ ⊤
Var(⃗
p) =
(w
⃗ · ⃗ai )2 =
(w
⃗ · a⃗i ) · (⃗
ai ⊤ · w)
⃗ .
m
m
m

m

i=1

i=1

(2.1)

∑
Υποθέτοντας πως ο πίνακας A είναι κεντροποιημένος, το άθροισμα m
⃗i · a⃗i ⊤
i=1 a
είναι ο πίνακας συνδιασποράς του πίνακα A με τον εαυτό του, ο οποίος συμβολίζεται με S . Κατά συνέπεια, ζητώντας μεγιστοποίηση της διασποράς, απαιτείται η
μεγιστοποίηση του
m
∑
Var(⃗
p) =
w
⃗⊤ · S · w
⃗,
(2.2)
i=1

ως προς w
⃗ , υπό τον περιορισμό ||w||
⃗ = 1. Σχηματίζοντας τους πολλαπλασιαστές
Lagrange και θέτοντας την κλίση ίση με μηδέν, λαμβάνεται ότι

L(⃗
p) = w
⃗⊤ · S · w
⃗ + λ(1 − w
⃗ ⊤ · w)
⃗ ,
∇w⃗ L(⃗
p) = 2S w
⃗ − λw
⃗ = 0,
Sw
⃗ = λw
⃗.

(2.3)

Η μεγιστοποίηση της ποσότητας στην Εξίσωση 2.2 επιτυγχάνεται από το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα S στην Εξίσωση 2.3. Συνεπώς,
το διάνυσμα w
⃗ πάνω στο οποίο μεγιστοποιείται η διασπορά των παρατηρήσεων του
A είναι το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα του πίνακα συνδιασποράς του A. Μια αναλυτικότερη περιγραφή της PCA μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο [139].

2.2.4

Ο πρωτεύων χρωματικός ιδιόχωρος

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζονται κάποιες ιδιότητες των ιδιοδιανυσμάτων που
δίνονται από δύο ειδών πίνακες που σχετίζονται με τη χρωματική αναπαράσταση
ενός κομματιού, συγκεκριμένα του πίνακα των δεύτερων στιγμών και του πίνακα
συνδιασποράς του χρωματικού πίνακα ενός κομματιού. Μετά από μια μικρή παρουσίαση του τρόπου αναπαράστασης ενός ηχογραφημένου κομματιού με έναν χρωματικό πίνακα, εξετάζονται οι ιδιότητες των ιδιοδιανυσμάτων που παράγονται από
τους προαναφερθέντες τετραγωνικούς πίνακες (δεύτερων στιγμών και συνδιασποράς), επιτρέποντας τον ορισμό του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου (principal
chroma eigenspace ή PCE). Παράλληλα, προετοιμάζεται το έδαφος για την παρουσίαση της μελέτης του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιο–ίχνους (principal chroma
eigen–trace ή PCE–t), που αποτελεί την μονοδιάστατη απεικόνιση του PCE που περιέχει τις περισσότερες πληροφορίες.
Για την απόκτηση της χρωματικής αναπαράσταση ενός κομματιού, χρησιμοποιείται η αναπαράσταση CENS, η οποία εφαρμόζεται σε μη συμβολικές μουσικές
κυματομορφές. Κάθε κομμάτι αναπαριστάται ως ένας πίνακας A ∈ R12×F , με κάθε
τονική τάξη να καταλαμβάνει μία από τις 12 γραμμές του πίνακα κατά αντιστοιχία.
Το κομμάτι χωρίζεται σε F ισομήκη καρέ ή τμήματα μήκους 0.1 δευτερολέπτων,
γεγονός που δίνει μια αρκετά εκλεπτυσμένη διαμέριση, επιτρέποντας λεπτομερή
άντληση πληροφοριών σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα για την εξέταση του τονικού περιεχομένου. Με αυτό τον τρόπο, το ηχητικό περιεχόμενο που υπάρχει εντός 0.1 δευτερολέπτων θεωρείται ως μία παρατήρηση, ενώ κάθε κομμάτι περιέχει
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s
F = ⌈ 0.1
⌉ τμήματα–παρατηρήσεις, όπου s είναι η συνολική διάρκεια του κομματιού σε δευτερόλεπτα. Επιπλέον, με αυτή την αναπαράσταση γίνεται συνέλιξη του
κάθε τμήματος με τα γειτονικά του, χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο Hanning μεγέθους 45 τμημάτων (4.5 δευτερολέπτων). Η χρήση αυτού του παραθύρου συνέλιξης
επιτρέπει τον εντοπισμό της χρωματικής δραστηριότητας σε μεγάλη κλίμακα [219].
Ένα γραφικό παράδειγμα της αναπαράστασης CENS της πέμπτης συμφωνίας του
Beethoven φαίνεται στην Εικόνα 2.1. Ακολουθώντας την ανάλυση που έγινε παραπάνω, είναι δυνατή η εφαρμογή της PCA σε δύο πίνακες, παραγόμενους από τον
CENS πίνακα ενός ηχογραφημένου κομματιού A ∈ R12×F , όπως συζητείται παρακάτω. Σύμφωνα με τη CENS αναπαράσταση μπορεί να οριστεί ο χρωματικός πίνακας
ενός κομματιού όπως στον Ορισμό 2.2
Ορισμός 2.2 Ο χρωματικός πίνακας ενός κομματιού είναι ένας πίνακας A ∈ R12×F ,
όπου κάθε στήλη περιγράφει το προφίλ τονικής τάξης του κομματιού αυτού εντός F
ισομηκών χρονικών τμημάτων.
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Σχήμα 2.1: Αναπαράσταση CENS από την Πέμπτη του Beethoven. Τα πιο σκούρα χρώματα
υποδεικνύουν μεγαλύτερη τονική δραστηριότητα.

H μη κεντροποιημένη περίπτωση
Η περίπτωση που ο πίνακας A παραμένει μη κεντροποιημένος, δηλαδή η μέση
τιμή των στοιχείων των γραμμών του δεν είναι απαραίτητα μηδέν, έχει εξεταστεί
σε διάφορα προβλήματα οικολογίας [32], χημείας ( [135] σελ. 72-75), αστρονομίας [57], νευρο–απεικόνισης [108] και σε δεδομένα από micro–arrays [7] στη βιοπληροφορική, ανάμεσα σε πολλά άλλα πεδία. Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζονται τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα T = A·A⊤ , όπου ο πίνακας T καλείται πίνακας των
δεύτερων στιγμών του A. Θεωρώντας τον A ∈ Rn×m και κατά συνέπεια τον T ∈ Rn×n ,
το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα του T είναι ένα διάνυσμα στο Rn×1 , το οποίο επίσης είναι
συσχετισμένο σε μεγάλο βαθμό με το διάνυσμα του μέσου όρου των στοιχείων όλων
των γραμμών του A.
Σύμφωνα με κατεστημένες μεθοδολογίες, ο υπολογισμός του τονικού κλειδιού
ενός ολόκληρου κομματιού συμβολικής ή ηχογραφημένης μουσικής πραγματοποιείται με τη σύγκριση του προφίλ τονικής τάξης (περιγράφεται από το διάνυσμα
του μέσου όρου των γραμμών του A) του κομματιού με κάποια προκαθορισμένα
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πρότυπα διανύσματα κλειδιών [174, 304, 305]. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ως
κλειδί σύνθεσης κρίνεται αυτό του οποίου το πρότυπο συσχετίζεται περισσότερο με
το προφίλ τονικής τάξης του κομματιού. Ένα σύνηθες σύνολο κομματιών πάνω στο
οποίο εξετάζονται οι αλγόριθμοι εύρεσης κλειδιού σύνθεσης είναι το σύνολο των
48 έργων από πρελούδια και φούγκες (Well Tempered Clavier ή WTC) του J.S.
Bach. Για τις προσομοιώσεις αναγνώρισης κλειδιού που ακολουθούν, χρησιμοποιήθηκαν οι 48 εκτελέσεις για τα πρελούδια και φούγκες από τον John Lewis Grant
που υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της “Piano Society” [297]. Από τη στιγμή
που το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα του πίνακα δεύτερων στιγμών είναι υψηλά συσχετισμένο με το διάνυσμα του μέσου όρου όλων των γραμμών του χρωματικού πίνακα,
αναμένεται να είναι κατά συνέπεια συσχετισμένο με το προφίλ τονικής τάξης. Συνεπώς, το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση
κλειδιού. Στον Πίνακα 2.1 συνοψίζονται οι επιτυχίες στην αναγνώριση κλειδιού με
τη χρήση του προφίλ τονικής τάξης και του πρωτεύοντος ιδιοδιανύσματος, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα κλειδιών του Temperley [305]. Επίσης, ο Πίνακας αυτός
δείχνει και τη μέση συσχέτιση ανάμεσα στα διανύσματα των προφίλ τονικής τάξης
και τα πρωτεύοντα ιδιοδιανύσματα του πίνακα δευτέρων στιγμών όλων των κομματιών της μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν την ίδια ακριβώς
επιτυχία στην αναγνώριση κλειδιού, αποτυγχάνοντας να αναγνωρίσουν τα ίδια κομμάτια.
H κεντροποιημένη περίπτωση
Από έναν πίνακα CENS A, λαμβάνεται ο κεντροποιημένος πίνακας C με την
αφαίρεση του μέσου όρου της κάθε γραμμής από το κάθε στοιχείο της αντίστοιχης γραμμής. Το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα του πίνακα συνδιασποράς του C παρέχει
την κατεύθυνση μέγιστης διασποράς των δεδομένων, δηλαδή την κατεύθυνση που
η διασπορά είναι μέγιστη ανάμεσα σε όλες τις κεντροποιημένες τονικές τάξεις κάθε
παρατήρησης (στήλης του A). Από την άλλη, ο πίνακας δεύτερων στιγμών του A
παρέχει πληροφορίες για το μέσο όρο των γραμμών, ή για το προφίλ τονικής τάξης
ολόκληρου του κομματιού που περιγράφεται από τον πίνακα A. Κατά συνέπεια,
μπορεί αν υποτεθεί πως τα πρωτεύοντα ιδιοδιανύσματα των δεύτερων στιγμών από
δύο πίνακες δύο κομματιών που ανήκουν στο ίδιο κλειδί σύνθεσης, είναι παρόμοια.
Το ίδιο ισχύει και για κομμάτια σε διαφορετικά κλειδιά, αλλά με κατάλληλη μετάθεση των στοιχείων των ιδιοδιανυσμάτων ανάλογα με το κλειδί σύνθεσης. Αντίθετα,
δεν υπάρχει αντίστοιχη διαισθητική προσέγγιση για τα πρωτεύοντα ιδιοδιανύσματα
του πίνακα συνδιασποράς.
Οι παραπάνω υποθέσεις ερευνώνται πάνω στις 12 φούγκες σε μείζονα κλίμακα,
για κάθε μία από τις οποίες υπολογίζεται το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα του πίνακα
δευτέρων στιγμών, αλλά και του πίνακα συνδιασποράς. Έπειτα, γίνεται κυκλική
μετάθεση των ιδιοδιανυσμάτων αυτών ούτως ώστε το σύστημα αναφοράς να είναι
η βαθμίδα της κλίμακας σύνθεσης – ισοδύναμα μπορεί να θεωρηθεί μετάθεση του
χρωματικού προφίλ όλων των κομματιών ώστε να φαίνονται ως συντεθειμένα στη

Πίνακας 2.1: Επιτυχία αναγνώρισης του κλειδιού σύνθεσης χρησιμοποιώντας το προφίλ
τονικής τάξης και των πρωτευουσών ιδιοδιανυσμάτων των πινάκων των δεύτερων στιγμών,
μαζί με την αντίστοιχη (ως προς τη μέθοδο υπολογισμού) μέση συσχέτιση σε όλα τα κομμάτια.
WTC
πρελούδια
φούγκες

προφίλ τονικής τάξης
23/24
22/24

πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα
23/24
22/24

μέση συσχέτιση
0.9986
0.9992
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ντο μείζονα. Τα ιδιοδιανύσματα που λαμβάνονται από την παραπάνω διαδικασία
για όλες τις φούγκες, απεικονίζονται στην Εικόνα 2.2 (a) για τη μη κεντροποιημένη
περίπτωση (δεύτερες στιγμές) και στην Εικόνα 2.2 (b) για την κεντροποιημένη περίπτωση (συνδιασπορά). Στη μη κεντροποιημένη περίπτωση, η μέση συσχέτιση των
ιδιοδιανυσμάτων όλων των κομματιών είναι 0.8893, ενώ η αντίστοιχη μέση απόλυτη
συσχέτιση στην κεντροποιημένη περίπτωση είναι 0.5503. Επισημαίνεται ότι στην κεντροποιημένη περίπτωση λαμβάνεται η απόλυτη συσχέτιση γιατί ενδιαφέρει η διεύθυνση του ιδιοδιανύσματος και όχι η κατεύθυνσή του. Στην μη κεντροποιημένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, μιας και η κατεύθυνση του ιδιοδιανύσματος
θα είναι πάντα προς τα θετικά τεταρτημόρια, αφού ο μέσος όρος θετικών τιμών θα
είναι πάντα θετική τιμή.
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Σχήμα 2.2: Πρωτεύοντα ιδιοδιανύσματα (a) μη κεντροποιημένου και (b) κεντροποιημένου
χρωματικού πίνακα ανάλογα με το κλειδί σύνθεσης για τις 12 φούγκες του J.S. Bach σε μείζονα κλίμακα. Τα ιδιοδιανύσματα έχουν μετατεθεί κυκλικά έτσι ώστε το σύστημα αναφοράς
να είναι ο βαθμός της κλίμακας για το κλειδί σύνθεσης.

Παρατηρήθηκε επίσης μια ομοιότητα μεταξύ των διανυσμάτων της κεντροποιημένης και της μη κεντροποιημένης περίπτωσης αναφορικά με τη συσχέτιση των
ιδιοδιανυσμάτων σε διαφορετικές ιεραρχίες. Για τη συνέχεια της Ενότητας, τα ιδιοδιανύσματα της μη κεντροποιημένης (δεύτερων στιγμών) και κεντροποιημένης (συνδιασποράς) περίπτωσης συμβολίζονται ως ni και ci αντίστοιχα, με i ∈ {1, 2, . . . 12}.
Στους παραπάνω συμβολισμούς υποτίθεται ότι τα ιδιοδιανύσματα με μεγαλύτερο
δείκτη ανήκουν και σε υψηλότερη ιεραρχία, δηλαδή αντιστοιχούν σε ιδιοτιμές με
μεγαλύτερη απόλυτη τιμή, για παράδειγμα τα ιδιοδιανύσματα n12 και c12 είναι τα
πρωτεύοντα ιδιοδιανύσματα της κάθε περίπτωσης. Υπενθυμίζεται ότι με τη χρήση
αυτών των συμβολισμών το ιδιοδιάνυσμα n12 είναι ισχυρά συσχετισμένο με το προφίλ τονικής τάξης του κομματιού. Η Εικόνα 2.3 (a) απεικονίζει τα στατιστικά για
τις απόλυτες συσχετίσεις των ιδιοδιανυσμάτων ni και ci+1 , με i ∈ {1, 2, . . . , 12} για
τις 24 φούγκες του Bach. Εκεί, φαίνεται ξεκάθαρα ότι για υψηλότερες τιμές του
i η απόλυτη συσχέτιση είναι υψηλότερη, ενώ επισημαίνεται πως χρησιμοποιείται
ξανά η απόλυτη συσχέτιση για να μη ληφθεί υπόψη η κατεύθυνση των ιδιοδιανυσμάτων συνδιασποράς. Ειδικά στην περίπτωση του δεύτερου ιδιοδιανύσματος του
πίνακα δεύτερων στιγμών, η απόλυτη συσχέτιση με το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα είναι κοντά στη μονάδα. Αυτού του είδους η σχέση εξετάστηκε και για τη συσχέτιση
των ιδιοδιανυσμάτων διαφορετικών ιεραρχιών για άλλους – πέρα από μουσικούς –
πίνακες. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν 24 “τυχαία” αντίγραφα των έργων του
Bach, δημιουργώντας εξολοκλήρου τυχαίους CENS πίνακες με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς. Η Εικόνα 2.3 (b) δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοδιανυσμάτων
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διαφορετικών ιεραρχιών των τυχαίων πινάκων, όπου είναι φανερό πως η απόλυτη
συσχέτιση είναι μειωμένη ακόμα και για υψηλές τιμές του i.
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Σχήμα 2.3: (a) Απόλυτη τιμή της συσχέτισης μεταξύ των ιδιοδιανυσμάτων ni και ci+1 των
πινάκων δεύτερων στιγμών και συνδιασποράς αντίστοιχα με i ∈ {1, 2, . . . , 12}, για τις 24
φούγκες του J.S. Bach. (b) Η ίδια ανάλυση με 24 τυχαίους χρωματικούς πίνακες ίδιου
μεγέθους με τις αντίστοιχες φούγκες.

Στην μη κεντροποιημένη περίπτωση, το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα δίνει πληροφορίες για τη μέση παρουσία ενός τόνου καθ’ όλη τη διάρκεια του κομματιού. Όπως
μελετήθηκε νωρίτερα, αυτές οι πρωτεύουσες ιδιοτιμές από διαφορετικά κομμάτια
παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες, όταν μετατεθούν κυκλικά ως προς το κλειδί σύνθεσης. Αντίθετα, στην κεντροποιημένη περίπτωση η ομοιότητα αυτή εξαφανίζεται,
επιτρέποντας την υπόθεση πως τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα συνδιασποράς παράγουν έναν χώρο που χαρακτηρίζει κάθε κομμάτι ξεχωριστά, ανάλογα με τον χρωματικό του πίνακα. Από τη στιγμή που ο κάθε χρωματικός πίνακας έχει τη δική του
αναπαράσταση μέσα στον δικό του χώρο πρωτευόντων συστατικών, αυτό ο χώρος
ονομάζεται πρωτεύων χρωματικός ιδιόχωρος, ο οποίος μπορεί να οριστεί ως εξής:
Ορισμός 2.3 Ο πρωτεύων χρωματικός ιδιόχωρος ενός κομματιού με χρωματικό πίνακα A είναι ο ορθογώνιος2 χώρος που παράγεται από τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα
συνδιασποράς του A.

2.2.5

Το πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος

Η προβολή ενός κομματιού στο πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα του πρωτεύοντα χρωματικού ιδιοχώρου (PCE) του, παρέχει τη αναπαράσταση του κομματιού που προσφέρει την μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών σε μία διάσταση. Η μονοδιάστατη αυτή
προβολή καλείται πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος (PCE–t) του κομματιού. Ο όρος
πρωτεύον αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτός ο χώρος παρέχεται από την εφαρμογή
της PCA στο κομμάτι αυτό, και συγκεκριμένα από τον πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα. Ο
όρος χρωματικό αποκαλύπτει πως χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά πληροφορίες
του χρωματικού πίνακα του κομματιού, αξιοποιώντας την ισοτιμία οκτάβας και ομοηχιών. Τέλος, ο όρος ιδιο–ίχνος δίνει έμφαση στο ότι το ίχνος αυτό του κομματιού
παράγεται από έναν χώρο που με τη σειρά του παράγεται από το κομμάτι καθεαυτό3 . Επομένως, προτάθηκε ο Ορισμός 2.4 για το PCE–t.
2

Το ότι ο χώρος αυτός είναι ορθογώνιος, δίνεται από το γεγονός ότι ο πίνακας A είναι συμμετρικός.
Για την Αγγλική απόδοση του eigen–trace, ο όρος eigen έχει ρίζες από τη Γερμανική γλώσσα και
σημαίνει own (εαυτός ή ίδιος).
3
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Ορισμός 2.4 Θεωρούμε τον χρωματικό πίνακα ενός κομματιού, A. Το πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος (PCE–t) του A είναι η προβολή της κάθε στήλης του A στο πρωτεύον
ιδιοδιάνυσμα του πίνακα συνδιασποράς του.
Το PCE–t ενός κομματιού έχει τις εξής δύο ιδιότητες, που αμφότερες πηγάζουν
από την Παρατήρηση 2.1 και τα Θεωρήματα 2.1 και 2.2 που ακολουθούν. Για μια
πιο λεπτομερή παρουσίαση των ιδιοτήτων και των ορισμών των όρων που χρησιμοποιούνται στα ακόλουθα θεωρήματα, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο βιβλίο [299].
1. Το PCE–t είναι αναλλοίωτο από αλλαγές κλειδιού ως προς πρόσημο4 (το αναλλοίωτο του κλειδιού).
2. Το PCE–t είναι αναλλοίωτο στις ανταλλαγές βαθμίδων της κλίμακας, ως προς
πρόσημο.
Παρατήρηση 2.1 Ας υποθέσουμε πως A ∈ Rn×m και S = A · A⊤ . Αν ανταλλάξουμε
δύο γραμμές του A, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αμοιβαία ανταλλαγή των αντίστοιχων
γραμμών και στηλών του S .
Θεώρημα 2.1 Θεωρούμε S ∈ Rm×m έναν πραγματικό συμμετρικό πίνακα με ιδιοτιμές
λi , i ∈ {1, 2, . . . , m} όπου |λi+1 | ≥ |λi |. Υποθέτουμε επίσης πως ο πίνακας T είναι ο
S με αμοιβαία ανταλλαγή ενός ζευγαριού γραμμών και στηλών, α και β . Αν κi , i ∈
{1, 2, . . . , m} όπου |κi+1 | ≥ |κi | είναι οι ιδιοτιμές του T τότε λi = κi , i ∈ {1, 2, . . . , m}.
Απόδειξη : Υποθέτουμε πως X είναι ο πίνακας μεταθέσεων που επιτυγχάνει την
επιθυμητή ανταλλαγή γραμμών και στηλών του S . Τότε έχουμε ότι T = XSX και
από τη στιγμή που οι πίνακες μετάθεσης είναι συμμετρικοί και ορθογώνιοι, έχουμε
ότι T = X −1 SX . Συνεπώς οι S και T είναι όμοιοι, άρα έχουν τι ίδιες ιδιοτιμές.
■
Θεώρημα 2.2 Υποθέτουμε πως οι πίνακες S και T είναι αυτοί που ορίστηκαν στο
Θεώρημα 2.1, με ιδιοτιμές λi και κi , αντίστοιχα. Αν σi είναι το ιδιοδιάνυσμα του S που
αντιστοιχεί στη λi και τi είναι το ιδιοδιάνυσμα του T που αντιστοιχεί στην κi , τότε το τi
ταυτίζεται με το σi με ανταλλαγμένα τα α-οστά και β -οστά στοιχεία του.
Απόδειξη : Θεωρούμε V και U τους modal πίνακες του S και T αντίστοιχα, με τους
V και U να έχουν σαν στήλες τα ιδιοδιανύσματα των S και T κανονικοποιημένα
σε μοναδιαίο μήκος και τοποθετημένα κατά αύξουσα σειρά αντίστοιχης απόλυτης
ιδιοτιμής. Θεωρούμε επίσης ως Λ και K τους διαγώνιους πίνακες με στοιχεία τις
ιδιοτιμές των S και T αντίστοιχα, τοποθετημένες σε αύξουσα απόλυτη τιμή. Παίρνουμε ότι
{
S = V ΛV ⊤
(2.4)
T = U KU ⊤ .
Συμβολίζοντας ως X τον πίνακα μετάθεσης που ανταλλάζει τα στοιχεία α και β ενός
πίνακα, από το θεώρημα 2.1 έχουμε ότι Λ = K , συνεπώς

T = U ΛU ⊤ ⇒ X −1 SX = U ΛU ⊤ ⇒ S = XU ΛU ⊤ X −1
και μιας και X −1 = X ⊤ έχουμε ότι

S = ΨΛΨ⊤ ,
4
Ο όρος “ως προς πρόσημο” υποδεικνύει ότι τα πρωτεύοντα ιδιοδιανύσματα του κομματιού με το
αρχικό και το κλειδί αλλαγής θα είναι συγγραμικά και ιδίου μήκους, ακόμα και αν έχουν αντίθετη
κατεύθυνση. Αυτό το φαινόμενο οδηγεί σε δύο PCE–ts που είναι συμμετρικά με άξονα συμμετρίας τη
γραμμή y = 0.
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όπου Ψ = XU . Η Εξίσωση 2.4 δίνει ότι V = Ψ ⇒ U = XV , που σημαίνει ότι κάθε
στήλη (ιδιοδιάνυσμα) του U είναι μια στήλη (ιδιοδιάνυσμα) του V με το στοιχείο α
και β αμοιβαία ανταλλαγμένα.
■
Η διαισθητική προσέγγιση της Ιδιότητας 1 είναι πως το PCE–t στην πραγματικότητα περιγράφει την τονική κίνηση του κομματιού εντός των βαθμίδων κλίμακας
του κλειδιού σύνθεσης. Η Ιδιότητα 2 με μια πρώτη ματιά, δεν φαίνεται να προσφέρει
κάποια πρακτική πληροφορία, μιας και η ανταλλαγή βαθμίδων της κλίμακας σε ένα
ολόκληρο κομμάτι δεν είναι τουλάχιστον συνηθισμένο φαινόμενο. Παρόλα αυτά, η
Ιδιότητα 2 εξασφαλίζει ότι η πληροφορία που παρέχεται από το PCE–t δεν έχει να
κάνει καθόλου με την κλίμακα σύνθεσης ή τις βασικές συγχορδίες που χρησιμοποιούνται στο κομμάτι. Προσφέρει όμως πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι
κλίμακες ή οι συγχορδίες εναλλάσσονται, δηλαδή το πόσο γρήγορα συμβαίνουν οι
αλλαγές ή το αν υπάρχουν τονικές περιοχές που είναι πιο επιθυμητές από άλλες.
Εν τέλει, και οι δύο ιδιότητες δείχνουν πως το PCE–t προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα ουδέτερα συνθετικά χαρακτηριστικά του κάθε κομματιού, απορρίπτοντας
πληροφορίες σχετικά με το κλειδί ή την κλίμακα σύνθεσης.

2.2.6

Πιθανές εφαρμογές του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιο-ίχνους

Στην αρχή της Ενότητας2.2, έγινε αναφορά σε μια πληθώρα αλγόριθμων που
χρησιμοποιούν πληροφορίες που σχετίζονται με το χρωματικό αποτύπωμα ενός
κομματιού, παρέχοντας σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την αυτοματοποιημένη μουσική ανάλυση. Κατά συνέπεια, η χρήση του PCE–t μπορεί επίσης να φανεί
χρήσιμη για κάποιες εφαρμογές, μιας και περιγράφει τα ουδέτερα μουσικά χαρακτηριστικά του κομματιού. Ένα παράδειγμα ουδέτερου χαρακτηριστικού είναι η
“ευστάθεια” του κλειδιού σύνθεσης, δηλαδή οι πιθανές αλλαγές κλειδιού ανεξάρτητα
από την ταυτότητά τους. Η αλλαγή κλειδιού σύνθεσης είναι μια συνήθης τακτική
στην Δυτική μουσική, ενώ η ακριβής τμηματοποίηση ενός κομματιού σε περιοχές
σύνθεσης διαφορετικού κλειδιού επιτρέπει την επιπλέον ανάλυση του κομματιού,
όπως τον εντοπισμό όμοιων σημείων [42] ή την αναγνώριση συγχορδιών [179] ανάμεσα σε άλλα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το PCE–t θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες για τις χρονικές στιγμές που συμβαίνει μια αλλαγή κλειδιού εντός του
κομματιού, όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα 2.4 (a). Σε αυτή την Εικόνα φαίνεται το PCE–t του κομματιού “Humoresque No. 7” του Dvorak, που περιλαμβάνει
τρία τμήματα με δύο διαφορετικά κλειδιά σύνθεσης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο
αλλαγές κλειδιών, από G♭ μείζονα σε F ♯ ελάσσονα και πάλι πίσω. Οι στιγμές που
συμβαίνει η αλλαγή κλειδιού σημειώνονται από κάθετες γραμμές, οι οποίες συμπίπτουν με τις έντονες αλλαγές των τιμών του PCE–t. Συνεπώς, ένας αλγόριθμος
που εντοπίζει τέτοιες αλλαγές στις τιμές του PCE–t θα μπορούσε να προβλέπει με
σχετική ακρίβεια τις θέσεις αλλαγής κλειδιού ενός κομματιού.
Ένα επιπλέον πρόβλημα, για τη λύση του οποίου η χρήση του PCE–t θα απέφερε πιθανότατα οφέλη, είναι η “δομική τμηματοποίηση” ενός κομματιού, δηλαδή
ο χωρισμός του κομματιού σε τμήματα που κάποια στιγμή επαναλαμβάνονται. Η
ακριβής δομική τμηματοποίηση είναι προαπαιτούμενη για διάφορες επιπλέον μελέτες, όπως η αναγνώριση ρεφρέν σε δημοφιλή μουσική [12] και τον καθορισμό του
μουσικού είδους [213] συμπεριλαμβανομένων και άλλων. Η Εικόνα 2.4 (b) απεικονίζει μια εκτέλεση σε πιάνο από τον Raymond Smullyan του κομματιού“Moment
musical No. 2”, ηχογράφηση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της “Piano
Society” [297]. Αυτή η εκτέλεση χαρακτηρίζεται από τη μουσική εκφραστικότητά
της, με την έννοια ότι υπάρχουν τονικές και ρυθμικές ανομοιομορφίες μεταξύ επαναλαμβανόμενων τμημάτων του κομματιού. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί τε-
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χνικές [1, 11] που εντοπίζουν τα επαναλαμβανόμενα τμήματα κομματιών, παρά τις
ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η χρήση του PCE–t αποκαλύπτει τις ομοιότητες μεταξύ τέτοιων τμημάτων,
ακόμα και αν δεν είναι ακριβή αντίγραφα το ένα του άλλου, τονίζοντας την γενική
τονική κίνησή τους πάνω στην πρωτεύουσα κατεύθυνση. Στην Εικόνα 2.4 (b) φαίνονται δύο τμήματα του PCE–t του παραπάνω κομματιού, τα οποία δεν φαίνονται
με μια πρώτη ματιά όμοια, όμως έχουν αυξημένη συσχέτιση (0.7874) και στην πραγματικότητα αποτελούν τα δύο επαναλαμβανόμενα μέρη του κομματιού, τα οποία
όμως είναι εκτελεσμένα με εντελώς διαφορετική εκφραστικότητα αναφορικά με τον
ρυθμό αλλά και τους τόνους. Η δομική τμηματοποίηση με τη χρήση του PCE–t
μπορεί να πραγματοποιηθεί με μαθηματικά εργαλεία όπως η αυτοσυσχέτιση (autocorrelation) [31] ή η αμοιβαία πληροφορία [87].
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Σχήμα 2.4: Τα PCE–t των κομματιών “Humoresque No. 7” και “Moment musical No. 2”
των Dvorak και Schubert αντίστοιχα. Τα μέρη αλλαγής κλειδιού στο (a) των τμημάτων επαναλήψεων στο (b), είναι σημειωμένα με κάθετες γραμμές.

Η ιδιότητα 1, όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 2.2.5, αποκαλύπτει ότι το PCE–
t παραμένει αναλλοίωτο υπό μετατροπές βαθμίδων της κλίμακας, δηλαδή ότι δύο
εκτελέσεις του ίδιου κομματιού σε διαφορετικές τονικότητες θα παρήγαγαν το ίδιο
PCE–t. Αυτό το γεγονός επιτρέπει την ευθεία σύγκριση διαφορετικών τμημάτων ενός
κομματιού, τα οποία έχουν τον ίδιο μελωδικό περιεχόμενο, αλλά σε διαφορετική
κλίμακα. Θεωρώντας την ουδέτερη τονική πληροφορία που εμπεριέχεται στο PCE–t,
ένας συνδυασμός του με υπάρχουσες μεθοδολογίες που επιτυγχάνουν αναγνώριση
διασκευών κομματιών [165,280] θα μπορούσε να παρέχει καλύτερα αποτελέσματα.
Επιπλέον, η ανάλυση θα μπορούσε να οδηγηθεί σε πιο αφηρημένα μαθηματικά πεδία, έτσι ώστε να επιτευχθεί η σκιαγράφηση της δυναμικής συμπεριφοράς του PCE–
t που παράγεται από διάφορα κομμάτια, με χρήση δυναμικών μοντέλων [290]. Για
παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπολογιστούν διάφορα στοιχεία του PCE–t, όπως
οι εκθέτες Lyapunov [74], ή ακόμα και να γίνει προσέγγιση του PCE–t με συνήθης διαφορικές εξισώσεις [47], οι οποίες ενδεχομένως να περιγράφουν τα συνθετικά
χαρακτηριστικά συνθετών ή ειδών μουσικής.

2.3

Μέθοδοι εξαγωγής πληροφορίας συμβολικής μουσικής για την αναγνώριση συνθέτη

Μετά την παραπάνω μελέτη για κάποιες από τις ιδιότητες του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου, ακολουθεί η εξέταση τριών μεθοδολογιών που εκμεταλλεύον-
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ται τις πληροφορίες που αντλούνται από τον χρωματικό χώρο για την αναγνώριση
του συνθέτη ενός κομματιού. Στις τεχνικές αυτές το κάθε κομμάτι αναπαριστάται
από απλές τιμές που αντλούνται από το προφίλ χρωματικής τάξης και δίνονται στη
μορφή αριθμών, διανυσμάτων ή πινάκων, με τις τιμές αυτές να αξιοποιούνται σε συνδυασμό με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης, παρέχοντας σχετικά ακριβή αποτελέσματα για την αναγνώριση συνθέτη. Συγκεκριμένα, στην Ενότητα 2.3.1 παρουσιάζεται η εξαγωγή του διανύσματος δωδεκαφωνικού ίχνους που παράγεται απευθείας από το διάνυσμα του προφίλ τονικής τάξης, με απλή μετάθεση των στοιχείων
του κατά τόσες θέσεις, ώστε η κλίμακα σύνθεσης να ταυτίζεται με τις βαθμίδες της
αντίστοιχης διατονικής μείζονος κλίμακας. Στην Ενότητα 2.3.2 παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές εξαγωγής καθολικών χαρακτηριστικών από την εντροπία πληροφορίας Shannon μέσω του προφίλ τονικής τάξης. Τέλος, στην Ενότητα 2.3.3 παρουσιάζεται η τεχνική εξαγωγής πληροφοριών μέσω του μοντέλου σταθμισμένων αλυσίδων�Markov, η οποία περιλαμβάνει την προσμέτρηση των μεταβάσεων με κάποιο
βάρος, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται σε υπολογισμούς στατιστικών στοιχείων
του κάθε κομματιού για τις κατανομές των χρονικών και τονικών διαστημάτων του,
ενώ κάποιες παράμετροι του μοντέλου ρυθμίζονται με εξελικτικές διαδικασίες ώστε
να προσαρμόζονται βέλτιστα στο ζευγάρι των συνθετών υπό διαχωρισμό.

2.3.1

Διάνυσμα δωδεκαφωνικού ίχνους (DTV)

Η τονική διαδρομή ενός κομματιού, από την αρχή του μέχρι το τέλος του, αποτυπώνεται από τη διαδρομή που ακολουθούν οι τόνοι του αναφορικά με το κλειδί
και την κλίμακα σύνθεσης ανά τμήματα του κομματιού. Η διαδρομή και οι μεταβολές των τόνων ενός κομματιού αποτυπώνεται στο χρωματικό προφίλ [127] (chroma
proﬁle), που είναι γνωστό και ως προφίλ τονικής τάξης [88] (pitch class proﬁle ή
PCP). Παρόλα αυτά, δοθέντος του κλειδιού σύνθεσης ενός τμήματος του κομματιού,
η ξεχωριστή ταυτότητα του τμήματος αυτού δίνεται από τις συσχετίσεις των τόνων μεταξύ τους, έχοντας σαν σημείο αναφοράς το κλειδί σύνθεσης. Οι συσχετίσεις αυτές
μπορούν να αποτυπωθούν ανεξάρτητα από την ονομασία των τόνων που περιλαμβάνονται στο τμήμα του κομματιού, εξουδετερώνοντας δηλαδή την ταυτότητα του
κλειδιού σύνθεσης και κρατώντας απλά τη βαθμίδα που ανήκει ο κάθε τόνος, αναφορικά με το κλειδί σύνθεσης. Αντίθετα με τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη
πρόταση, το προφίλ τονικής τάξης (PCP) περιέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για
τον καθορισμό του κλειδιού σύνθεσης [174, 304, 305] ή συγχορδιών [88], πράγμα
που το καθιστά ακατάλληλο για την εξέταση της προσωπικής συνθετικής σφραγίδας που μπορεί να περιέχουν τα κομμάτια του κάθε συνθέτη. Η προαναφερθείσα
εξουδετέρωση της πληροφορίας κλειδιού επιτυγχάνεται με την κυκλική μετάθεση
του διανύσματος του PCP κατά τόσες θέσεις, ώστε η τονική του κλειδιού σύνθεσης
ενός κομματιού σε μείζονα κλίμακα να βρεθεί στην πρώτη θέση, σχηματίζοντας το
διάνυσμα δωδεκαφωνικού ίχνους (dodecaphonic trace vector ή DTV), η κατασκευή
του οποίου περιγράφεται στη συνέχεια.
Τυπικά, το PCP ενός μουσικού τμήματος είναι ένα διάνυσμα 12 διαστάσεων και
⃗ = (CP
⃗ (1), CP
⃗ (2), . . . , CP
⃗ (12)), ενώ υπολογίζεται από τη σχέση
συμβολίζεται ως CP
∑
(
)
⃗ n mod (12) + 1 =
CP
1,
(2.5)
n mod (12)∈M

όπου το n υποδηλώνει έναν τόνο μέσα στο μουσικό τμήμα M 5 . Σύμφωνα με την
⃗ (1), είναι το άθροισμα των τόνων
Εξίσωση 2.5, το πρώτο στοιχείο του διανύσματος, CP
5

Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.4.1, σαν τμήμα κομματιού θεωρείται ολόκληρο το κομμάτι.
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για τους οποίους ισχύει n mod (12) ≡ 0, γεγονός το οποίο έχει ονομαστεί ως ισοτι⃗ (2) φανερώνει
μία οκτάβας [275, 323] (octave equivalence). Ομοίως, το στοιχείο CP
το άθροισμα όλων των C♯ και D♭ σε κάθε οκτάβα, γεγονός που έχει ονομαστεί ως
ισοτιμία ομοηχίας [323] (harmonic equivalence). Επιπλέον, το μέτρο του διανύσμα⃗ εξαρτάται από το συνολικό πλήθος των τόνων του κομματιού, γεγονός που
τος CP
αυτομάτως διαχωρίζει τα μικρά από τα μεγάλα κομμάτια και παραπλανά την κύρια
στόχευση που είναι η αναγνώριση συνθέτη. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η κα⃗ σε ένα διάνυσμα μοναδιαίου μεγίστου στοιχείου,
νονικοποίηση του διανύσματος CP
⃗ = (N
⃗ (1), N
⃗ (2), . . . , N
⃗ (12)), το οποίο υπολογίζεται ως
το N

⃗ (i) =
N

⃗ (i)
CP
,
⃗ (j)
max CP

για

i ∈ {1, 2, . . . , 12.}

(2.6)

1⩽j⩽12

Τελικά, το διάνυσμα δωδεκαφωνικού ίχνους (DTV) υπολογίζεται με κυκλική μετά⃗ έτσι ώστε τα κομμάτια σε μείζονα κλίμακα να έχουν την
θεση του διανύσματος N
τονική τους στην πρώτη θέση και τα κομμάτια σε ελάσσονα κλίμακα στην ένατη (ή
στην έκτη διατονική βαθμίδα). Κατά συνέπεια, για τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην Ενότητα 2.4.1, τα κομμάτια με μείζονα κλίμακα μετατράπηκαν σε ντο
μείζονα, ενώ τα κομμάτια σε ελάσσονα μετατράπηκαν σε λα ελάσσονα.

2.3.2

Εντροπία πληροφορίας Shannon στο προφίλ τονικής τάξης
(PCP–SIE)

Η διαδρομή ενός μουσικού κομματιού, όπως αυτή αποτυπώθηκε παραπάνω,
μπορεί να θεωρηθεί πως έχει διάφορους ενδιάμεσους σταθμούς νοηματικής μουσικά συνοχής. Αυτά τα τμήματα που αποτελούν ένα κομμάτι έχουν σαφή ιεραρχική δομή, για παράδειγμα τα μουσικά μέρη περιέχουν μέτρα, τα μέτρα περιέχουν μουσικές φράσεις, ενώ αυτές με τη σειρά τους αποτελούνται από διάρκειες
τετάρτων, δεκάτων έκτων και ούτω καθεξής. Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής
διατριβής και συγκεκριμένα στην εργασία [146], εξετάστηκε το κατά πόσο η τονική
εντροπία πληροφορίας σε κάποια από αυτά τα τμήματα ιεραρχικής δομής μπορεί
να παράγει ένα σύνολο χαρακτηριστικών βάσει του οποίου να είναι δυνατές διάφορες προσομοιώσεις κατηγοριοποίησης, όπως για παράδειγμα κατηγοριοποίησης
ανά συνθέτη, μεταξύ διάφορων συνόλων κομματιών. Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάστηκαν δύο προσεγγίσεις που αξιοποιούν την εντροπία πληροφορίας του PCP σε
μουσικά τμήματα επιλεγμένα με διαφορετικό τρόπο6 . Η πρώτη από τις δύο προσεγγίσεις τμηματοποίησης ενός κομματιού περιλαμβάνει τον χωρισμό του κομματιού
σε αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων, δηλαδή κάθε τμήμα ή παράθυρο ξεκινάει από ένα μουσικό γεγονός και τελειώνει σε ένα άλλο μουσικό γεγονός. Τα
διαδοχικά παράθυρα είναι αλληλοκαλυπτόμενα, δηλαδή κάθε επόμενο παράθυρο
ξεκινάει από ένα μουσικό γεγονός που βρίσκεται εντός του προηγουμένου του. Ο
όρος “μουσικό γεγονός” αποτελεί μετάφραση του Αγγλικού όρου “onset event” ή
απλά “onset” και υποδεικνύει τη χρονική στιγμή εκκίνησης μιας νότας. Η δεύτερη
προσέγγιση τμηματοποίησης χωρίζει το κομμάτι σε μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής διάρκειας, η διάρκεια των οποίων είναι πολλαπλάσιο της διάρκειας
ενός μέτρου του κομματιού. Επιπλέον, στη δεύτερη προσέγγιση εξετάστηκε και η
εντροπία πληροφορίας της τονικής κίνησης κατά την εξέλιξη του κομματιού, μεταξύ
των διαδοχικών μη αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων.
6
Επισημαίνεται πως η εντροπία πληροφορίας του PCP “εξουδετερώνει” – όπως το DTV – την ταυτότητα του κλειδιού, μιας και οποιαδήποτε μετάθεση των στοιχείων ενός διανύσματος αφήνει την
εντροπία πληροφορίας του αναλλοίωτη, όπως φαίνεται παρακάτω από τον ορισμό της εντροπίας πληροφορίας στην Εξίσωση 2.8.
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Η εργασία [146] εμπνεύστηκε από τη δουλειά των Madsen και Widmer [187,
189, 190], επιδιώκοντας να επεκτείνει τις ιδέες που παρουσιάστηκαν εκεί για την
εντροπία πληροφορίας σε τονικά στοιχεία ενός κομματιού. Η εντροπία πληροφορίας μετράται με την εντροπία πληροφορίας Shannon [282] (Shannon information
entropy ή SIE) και είναι ένα μέτρο αβεβαιότητας και τυχαιότητας για μία διακριτή
κατανομή. Μια κατανομή με μεγαλύτερη τιμή εντροπίας πληροφορίας Shannon
έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα, δηλαδή τα πιθανά ενδεχόμενα είναι λιγότερο προβλέψιμα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με μικρότερες τιμές της εντροπίας πληροφορίας
Shannon. Η διακριτή κατανομή στην οποία εφαρμόζεται η εντροπία πληροφορίας
Shannon σε αυτή την περίπτωση είναι η κατανομή του χρωματικού αποτυπώματος
των τμημάτων κομματιών, όπως αυτή εκφράζεται από το PCP. Η τυπική απόδοση
της εντροπίας πληροφορίας του Shannon, όπως αυτή χρησιμοποιείται στα πλαίσια
της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας, απαιτεί αρχικά την κανονικοποίηση σε μοναδιαίο άθροισμα του διανύσματος PCP του εξεταζόμενου μουσικού τμήματος, έτσι
ώστε να λάβει χαρακτηριστικά διακριτής κατανομής πιθανοτήτων. Συγκεκριμένα,
το διάνυσμα αυτό λαμβάνεται από το διάνυσμα της Εξίσωσης 2.5 ως εξής

p⃗(i) =

⃗ (i)
CP
∑
,
⃗ (j)
CP

για

i ∈ {1, 2, . . . , 12.}

(2.7)

1⩽j⩽12

Δοθέντος ότι το διάνυσμα p⃗ περιγράφει μια συνάρτηση διακριτής κατανομής, αφού
από την Εξίσωση 2.7 διασφαλίζεται το μοναδιαίο άθροισμα των στοιχείων του, η
εντροπία πληροφορίας του Shannon μπορεί να υπολογιστεί ως

H(X) = −

n
∑

(⃗
p(i))log(⃗
p(i)).

(2.8)

i=1

Αλληλοκαλυπτόμενα κυλιόμενα παράθυρα μουσικών γεγονότων
Ένα κομμάτι μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αλληλουχία μουσικών γεγονότων, που
τοποθετημένα σε χρονική σειρά μπορούν να αποτυπωθούν ως ένα σύνολο E = {e1 ,
e2 , . . . , en }. Ένα μουσικό γεγονός ei θεωρείται πως προηγείται χρονικά ενός γεγονότος ej , αν ισχύει για τους δείκτες ότι i < j . Επίσης, κάθε γεγονός ei μπορεί
να είναι μονοφωνικό ή πολυφωνικό, περιέχοντας μία ή περισσότερες νότες αντίστοιχα. Ένα παράθυρο γεγονότων με μήκος l είναι ένα μουσικό τμήμα που περιέχει τα διαδοχικά γεγονότα {ei , ei+1 , . . . , ei+l }, ενώ από αυτό το τμήμα μπορεί να
⃗ l
υπολογιστεί το PCP, το οποίο συμβολίζεται σε διανυσματική μορφή ως CP
(i).
onset

Κυλώντας το παράθυρο αυτό κατά ένα μουσικό γεγονός, λαμβάνεται ένα νέο παράθυρο {ei+1 , ei+2 , . . . , ei+l+1 }, του οποίου το PCP περιγράφεται από το διάνυσμα
⃗ lonset (i + 1). Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο κύλισης των παραθύρων γεγονότων, από
CP
ένα κομμάτι με n συνολικά γεγονότα, μπορούν να εξαχθούν n − l + 1 παράθυρα μήκους l, αποκτώντας και τα αντίστοιχα διανύσματα PCP του. Με την μετατροπή των
διανυσμάτων PCP σε συναρτήσεις διακριτής κατανομής, όπως περιγράφηκε στην
Εξίσωση 2.7, είναι δυνατός ο υπολογισμός της εντροπίας πληροφορίας Shannon
για κάθε ένα από τα n − l + 1 μουσικά τμήματα μέσω της εξίσωσης 2.8, δίνοντας
⃗l
n − l + 1 τιμές, οι οποίες συμβολίζονται ως S
onset (i), όπου το i δείχνει το μουσικό
τμήμα με i ∈ {1, 2, . . . , n − l + 1}.
⃗l
Οι τιμές κάθε στοιχείου του S
onset (i) αφορούν ξεχωριστά τμήματα του μουσικού
κομματιού, όμως μέσω αυτών των τιμών μπορούν να εξαχθούν καθολικά χαρακτηριστικά για το ολόκληρο κομμάτι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί θεωρώντας κάποια απλά
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στατιστικά στοιχεία των τιμών αυτών των μεγεθών κατά μήκους του κομματιού, δηλαδή συγκεκριμένα τον μέσο όρο (µonset )

1 ∑ ⃗l
Sonset (i)
n−l
n−l

µonset =

(2.9)

i=1

και τη διασπορά (σonset )

(
σonset =

1
n−l−1

n−l (
∑

l
⃗onset
S
(i) − µonset

)2

) 12
.

(2.10)

i=1

Διαισθητικά, η μέση τιμή των εντροπιών πληροφορίας του κομματιού σε αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων υποδεικνύει την συνολική τονική αβεβαιότητα
του κομματιού, δηλαδή την τάση για επαναληψιμότητα συγκεκριμένων τόνων στο
κομμάτι. Από την άλλη μεριά, η διασπορά υποδεικνύει το κατά πόσο υπάρχουν τμήματα του κομματιού με τονική ευστάθεια, που γίνεται δηλαδή χρήση λίγων τόνων,
και πόσο γρήγορα γίνεται η εναλλαγή αυτών των τμημάτων με πιο ασταθή κομμάτια
τονικής αβεβαιότητας. Με αυτή την προσέγγιση, κάθε μουσικό κομμάτι μπορεί να
περιγραφεί με δύο καθολικά χαρακτηριστικά, τα µonset και σonset .
Μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής διάρκειας
Με την παραπάνω προσέγγιση δεν λαμβάνεται υπόψη η χρονική δομή του κομματιού, μιας και τα παράθυρα προωθούνται στο επόμενο γεγονός ανεξάρτητα από
την χρονική απόσταση στην οποία αυτό συμβαίνει. Αυτό ενδεχομένως να αποτελεί
ένα μειονέκτημα από τη στιγμή που απομακρυσμένα χρονικά γεγονότα ασκούν μικρότερη επίδραση στη μνήμη αναφορικά με την τονική δομή του κομματιού [174].
Η εναλλακτική προσέγγιση για την θεώρηση των χρονικών αποστάσεων είναι η θεώρηση της τονικής πληροφορίας σε τμήματα σταθερής διάρκειας, η οποία καθορίζεται
από την θεμελιώδη διάρκεια του μέτρου [248]. Προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο η
προσέγγιση των μη αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων σταθερής διάρκειας, σύμφωνα
με την οποία το κομμάτι χωρίζεται σε παράθυρα σταθερής χρονικής διάρκειας, με
τη διάρκεια αυτή να είναι πολλαπλάσιο της διάρκειας του μέτρου του κομματιού.
Από το κάθε τμήμα i διάρκειας m μέτρων, εξάγεται το PCP, το οποίο συμβολίζεται
⃗ m
ως CP
bar (i). Από το PCP αυτού του τμήματος, μπορούμε, αφού το κανονικοποιήσουμε σε μοναδιαίο άθροισμα, να υπολογίσουμε την εντροπία πληροφορίας Shan⃗ m . Η χρήση του γράμματος C για τον
non, την τιμή της οποίας συμβολίζουμε ως C
bar(i)
⃗ m του διανύσματος των εντροπιών πληροφορίας Shannon των τμημάσυμβολισμό C
των διάρκειας m μέτρων, οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογισμός αυτός αφορά το
τρέχον (current) παράθυρο. Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζεται μια μέθοδος
εξαγωγής παρόμοιας πληροφορίας όχι μόνο από το τρέχον μέτρο, αλλά από την
τονική κίνηση του προηγούμενου προς το τρέχον μέτρο.
Με τον όρο τονική κίνηση υποδεικνύεται η διαφορά στην εντροπία πληροφορίας μεταξύ διαδοχικών μη αλληλοκαλυπτόμενων τμημάτων, δηλαδή των τμημάτων
⃗ m (i − 1) και CP
⃗ m (i)
i − 1 και i, τα οποία περιγράφονται από τα διανύσματα PCP CP
bar
bar
αντίστοιχα. Η διαφορά στο τονικό περιεχόμενό τους αποτυπώνεται απλά από το διά⃗ M = |CP
⃗ m (i − 1) − CP
⃗ m (i)|, που περιέχει τις διαφορές των διανυσμα διαφορών CP
bar
bar
νυσμάτων των PCPs μεταξύ των τμημάτων i − 1 και i. Με αυτό τον τρόπο, η εντροπία
πληροφορίας αυτής της διαφοράς μπορεί να οριστεί ως η εντροπία πληροφορίας
⃗ M , δηλαδή την
Shannon του διανύσματος που περιγράφει την κατανομή του CP
κανονικοποίηση του τελευταίου διανύσματος σε μοναδιαίο άθροισμα. Η εντροπία
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m (i). Με αυτή
πληροφορίας της διαφοράς των εν λόγω τμημάτων συμβολίζεται ως Mbar
την προσέγγιση, κάθε κομμάτι μπορεί να περιγραφεί με δύο ή με τέσσερα καθολικά
χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται η πληροφορία της τονικής κίνησης. Στην περίπτωση των δύο χαρακτηριστικών, κάθε κομμάτι περιγράφεται με τη
μέση τιμή και τη διασπορά των διανυσμάτων εντροπίας πληροφορίας του τρέχοντος
curr
μέτρου που συμβολίζονται ως µcurr
bar και σbar αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση που
περιλαμβάνεται και η έννοια της τονικής κίνησης χρησιμοποιούνται και τα χαραmove
κτηριστικά µmove
bar και σbar . Ο υπολογισμός των τεσσάρων τελευταίων διανυσμάτων
⃗ m και M
⃗ m με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που
πραγματοποιείται από τα διανύσματα C
παρουσιάζεται στις Εξισώσεις 2.9 και 2.10.

2.3.3

Αλυσίδες Markov και σταθμισμένες αλυσίδες Markov (WMC)

Μια μονοφωνική μελωδία μπορεί να θεωρηθεί ως αλυσίδα Markov διακριτών γεγονότων. Οι αλυσίδες Markov (MC) διακριτών γεγονότων περιγράφουν τυχαίες ακολουθίες γεγονότων που περιγράφονται από “καταστάσεις” (states), οι οποίες με τη
σειρά τους λαμβάνουν τιμές σε έναν χώρο πεπερασμένων διακριτών πιθανών καταστάσεων. Σε μία MC πρώτης τάξης η τιμή της κατάστασης ενός γεγονότος σε κάποια
θέση της ακολουθίας εξαρτάται αποκλειστικά από την κατάσταση του προηγούμενου γεγονότος του. Γενικεύοντας, σε MCs k τάξης, η τιμή της κατάστασης ενός γεγονότος, εξαρτάται από τις καταστάσεις των k προηγούμενων γεγονότων, όμως σε αυτή
την Ενότητα γίνεται αναφορά μόνο στις αλυσίδες Markov πρώτης τάξης. Επιπλέον,
κάθε MC χαρακτηρίζεται από έναν πίνακα πιθανότητας μετάβασης, που αναπαριστά τις πιθανότητες να γίνει μια μετάβαση από μια κατάσταση σε κάθε άλλη. Κάθε
μελωδία, ως ακολουθία διακριτών γεγονότων – των βαθμίδων της κλίμακας, μπορεί
να περιγραφεί από μία MC, με τη μοντελοποίηση αυτή να έχει χρησιμοποιηθεί για
αυτόματη σύνθεση μουσικής, για παράδειγμα από τον Ξενάκη [336], αλλά και για
αναγνώριση συνθέτη [182] μεταξύ των κουαρτέτων εγχόρδων των Haydn και Mozart.
Για τη μετατροπή μια μονοφωνικής μελωδίας σε έναν πίνακα πιθανότητας μετάβασης πρώτης τάξης, γίνεται η υπόθεση πως κάθε ξεχωριστή νότα στη μελωδία
εξαρτάται αποκλειστικά από την προηγούμενή της. Αυτή η υπόθεση δεν αποτελεί υπέρ–απλούστευση της συνθετικής διαδικασίας, αλλά έναν στατιστικό συμβιβασμό που επιτρέπει την επιδιωκόμενη μοντελοποίηση. Περισσότερο λεπτομερής
περιγραφή των μελωδιών θα μπορούσε να γίνει εφικτή με την μοντελοποίηση των
κομματιών σε MCs ανώτερης τάξης, όπως στην εργασία [334], θεωρώντας πως μια
νότα εξαρτάται από περισσότερες της μίας προηγούμενές της. Ομοίως με τη μελέτη
που περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.1, το μοντέλο MC που χρησιμοποιήθηκε στην
εργασία [147], αλλά και προηγουμένως στην [182], θεωρεί τις μεταβάσεις όχι από
τόνο σε τόνο, αλλά από βαθμίδα σε βαθμίδα με αναφορά στην τονική της σχετικής
μείζονος κλίμακας της σύνθεσης. Επίσης, ομοίως με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.1, τα κομμάτια μετατράπηκαν στη σχετική μείζονα σύνθεσης, δηλαδή τα κομμάτια σε μείζονα κλίμακα μετατράπηκαν σε ντο μείζονα, ενώ τα
κομμάτια σε ελάσσονα μετατράπηκαν σε λα ελάσσονα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, κάθε
κομμάτι M μπορεί να περιγραφεί από έναν τετραγωνικό πίνακα πιθανότητας μετάβασης, TM ∈ R12×12 , όπου το στοιχείο TM (i, j), δηλαδή της γραμμής i και της στήλης
j , δείχνει την πιθανότητα μετάβασης από τη βαθμίδα i στη βαθμίδα j της κλίμακας
σύνθεσης.
Με την περιγραφή των MCs στις παραπάνω παραγράφους, παρέχεται πληροφορία μόνο για την ακολουθία βαθμίδων της κλίμακας που σχηματίζουν τη μελωδία,
ανεξάρτητα από τις δομές φράσεων που τις ενσωματώνουν. Οι δομές φράσεις θα
μπορούσαν να αναδειχτούν από δύο μουσικές έννοιες, ανάμεσα σε άλλες, όπως της
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χρονικής απόστασης γεγονότων (inter onset intervals) και των τονικών διαστημάτων
(pitch intervals) μεταξύ διαδοχικών τόνων. Η χρονική απόσταση γεγονότων είναι η
απόσταση μεταξύ των χρονικών στιγμών που ξεκινούν δύο διαδοχικές νότες, ενώ
το τονικό διάστημα είναι η διαφορά σε ημιτόνια μεταξύ δύο διαδοχικών τόνων. Η
στατιστική επεξεργασία των δύο παραπάνω εννοιών σε μονοφωνικές μελωδίες μπορεί να οδηγήσει σε κριτήρια για το ποιες μεταβάσεις είναι περισσότερο ή λιγότερο
μουσικά σημαντικές. Για παράδειγμα, δύο διαδοχικές νότες με μεγάλη χρονική
απόσταση μεταξύ τους είναι πιθανό να ανήκουν σε διαφορετικές φράσεις, έτσι η
μετάβαση από τη μία στην άλλη να μην πρέπει να καταμετρηθεί με την ίδια βαρύτητα που θα καταμετρηθεί η μετάβαση μεταξύ δύο νότων που ανήκουν στην ίδια
φράση. Από την άλλη, ζευγάρια διαδοχικών νότων που χωρίζονται από πολύ μικρό
διάστημα χρονικής απόστασης, μπορεί επίσης να μην πρέπει να καταμετρηθούν με
μεγάλη βαρύτητα, μιας και ενδεχομένως αποτελούν εκφραστικά και όχι μελωδικά
συστατικά. Ομοίως, μεταβάσεις μεταξύ διαδοχικών τόνων που έχουν μεγάλη τονική
απόσταση, για παράδειγμα μεγαλύτερο της οκτάβας, πιθανόν ανήκουν σε διαφορετική φράση, δηλαδή η πρώτη νότα στο τέλος της μιας φράσης και η δεύτερη νότα
στην αρχή της άλλης φράσης.
Αντιθέτως, τα ζευγάρια διαδοχικών νότων που το χρονικό ή και το τονικό τους διάστημα βρίσκεται κοντά στη μέση τιμή μεταβάσεων για το εν λόγω κομμάτι, έχουν περισσότερες πιθανότητες να περιλαμβάνουν συνοχή φράσης. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την συνθετική ιδιοσυγκρασία
του συνθέτη. Οι σταθμισμένες αλυσίδες Markov (weighted Markov chains ή WMCs)
αποτελούν μια “σταθμισμένη” έκδοση των απλών MCs, δίνοντας περισσότερο βαρύτητα σε μεταβάσεις που βρίσκονται πιο κοντά στον “μέσο όρο των χαρακτηριστικών”
του κάθε κομματιού, αναφορικά με τα χρονικά και τονικά διαστήματα απόστασης
των διαδοχικών νότων. Έτσι, προσφέρουν μια στατιστική περιγραφή που περιέχει
μουσικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς οι μεταβάσεις με περισσότερο μουσικό
νόημα βαρύνονται περισσότερο, ωστόσο παραμένει να απαντηθεί το “πόσο” περισσότερο και με “ποιον τρόπο” συμβαίνει αυτή η μεροληψία. Οι επόμενες παράγραφοι
περιγράφουν λεπτομερώς τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την κατασκευή του
πίνακα πιθανότητας μετάβασης με βάση το μοντέλο WMC.
Η απάντηση στο πόσο και με ποιον τρόπο πρέπει να συμβαίνει η μεροληψία
υπέρ των πιο σημαντικών μεταβάσεων, μπορεί να δοθεί παρατηρώντας τα στατιστικά
στοιχεία για τα χρονικά και τα τονικά διαστήματα διαδοχικών νότων των ίδιων των
κομματιών. Τα κουαρτέτα εγχόρδων αποτελούν ένα ιδανικό σύνολο κομματιών για
μια τέτοια διερεύνηση, μιας και αποτελούνται από τέσσερις μονοφωνικές μελωδίες,
στην κάθε μία από τις οποίες είναι ξεκάθαρες οι μεταβάσεις μεταξύ νότων. Τα κουαρτέτα εγχόρδων που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτή τη μελέτη είναι έργα των Haydn,
Mozart και Beethoven, ενώ πιο λεπτομερής αναφορά για τα κομμάτια αυτά γίνεται
στην στην Ενότητα 2.4.3, που παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα. Από
τα παραπάνω κομμάτια, παρατηρήθηκε ότι και τα χρονικά και τονικά διαστήματα
και στις τέσσερις φωνές των κουαρτέτων εγχόρδων ακολουθούν μια κατανομή που
μπορεί να προσεγγιστεί από μία Γκαουσιανή καμπύλη. Παραδείγματα τέτοιων κατανομών δίνονται στην Εικόνα 2.5, με τα δεδομένα να αντλούνται από την πρώτη
φωνή τριών κουαρτέτων εγχόρδων που επιλέχθηκαν τυχαία, ένα από κάθε συνθέτη.
Στα παραδείγματα αυτά, οι κατανομές φαίνονται με μπάρες, ενώ έχουν επίσης προσαρμοστεί και οι κατάλληλες Γκαουσιανές καμπύλες. Κατά συνέπεια, η κάθε Γκαουσιανή καμπύλη μπορεί να θεωρηθεί πως περιέχει πληροφορία για τα διαστήματα
που είναι συχνότερα χρησιμοποιημένα (οριζόντιος άξονας) για το κομμάτι, και άρα
πρέπει να βαρύνονται περισσότερο στον πίνακα πιθανότητας μετάβασης, και για
την τιμή βάρους (κάθετος άξονας) με την οποία αυτά τα διαστήματα θα πρέπει να
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βαρύνονται.
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Σχήμα 2.5: Απεικόνιση των κατανομών για τα τονικά (αριστερά) και τα χρονικά διαστήματα (δεξιά), καθώς και οι προσαρμοσμένες Γκαουσιανές καμπύλες για το πρώτο βιολί ενός
κομματιού του Haydn (πάνω), του Mozart (μέση) και του Beethoven (κάτω).

Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στην αναζήτηση των χαρακτηριστικών αυτών των
Γκαουσιανών καμπυλών σε κάθε κομμάτι, για να επιτευχθεί ο καθορισμός των χαρακτηριστικών της μεροληψίας που θα σταθμίζει τις μεταβάσεις, καθώς και την εν
συνεχεία αποτύπωση των βαρών αυτών στον πίνακα πιθανότητας μετάβασης. Συγκεκριμένα, για το μουσικό κομμάτι M , ορίζεται μία Γκαουσιανή καμπύλη για τα
τονικά διαστήματα, PitchM (x, y), και μία για τα χρονικά διαστήματα, TimeM (x, y),
ως εξής:
((
)2 )
p(x, y) − mp (M )
PitchM (x, y) = exp
,
(2.11)
2sp (M )2
((
)2 )
t(x, y) − mt (M )
TimeM (x, y) = exp
,
(2.12)
2st (M )2
όπου τα x και y αναπαριστούν δύο διαδοχικές νότες του κομματιού M που σχηματίζουν τη μετάβαση, το p(x, y) υποδεικνύει την τονική απόσταση της μετάβασης,
το t(x, y) συμβολίζει το χρονικό διάστημα, οι ποσότητες mp (M ) και mt (M ) είναι οι
μέσες τιμές όλων των τονικών και χρονικών διαστημάτων αντίστοιχα για ολόκληρο
το κομμάτι, ενώ οι τιμές sp (M ) και st (M ) δείχνουν τις αντίστοιχες διασπορές.
Οι Εξισώσεις 2.11 και 2.12 υπολογίζουν τα στατιστικά που είναι απαραίτητα για
τον σχηματισμό του μοντέλου WMC, όπως αυτό συζητήθηκε μέχρι τώρα, και αυτοί
οι υπολογισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για να σταθμίζουν κάθε
μετάβαση στον πίνακα πιθανότητας μετάβασης. Συγκεκριμένα, η τιμή του πίνακα
πιθανότητας μετάβασης TransM (x, y) που αφορά στη μετάβαση από τη νότα x στη
νότα y , καθορίζεται από το γινόμενο των τιμών των Γκαουσιανών καμπυλών στα
τονικά και τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή ισχύει
TransM (x, y) = TimeM (x, y) PitchM (x, y).

(2.13)

Μιας και οι κατανομές των τονικών και χρονικών διαστημάτων διαφέρουν από κομμάτι σε κομμάτι, οι διαφορές αυτές πρέπει να αποτυπώνονται και στα χαρακτηριστικά των προσαρμοσμένων στο κάθε κομμάτι Γκαουσιανών καμπυλών. Πράγματι,
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τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε κομματιού ενσωματώνονται στις βαρύτητες
μεροληψίας της Εξίσωσης 2.13 μέσω των τιμών TimeM (x, y) και PitchM (x, y), που με
τη σειρά τους αίρουν τα προαναφερθέντα ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία μεταβάσεων
του κομματιού από τις τιμές mt (M ), sp (M ) και st (M ) των Εξισώσεων 2.11 και 2.12.
Σημειώνεται ότι στην Εξίσωση 2.11 για την ταυτοτική μετάβαση, δηλαδή από τη νότα
με τόνο x σε μια νότα με τον ίδιο τόνο, ισχύει ότι p(x, x) = 0. Για να διασφαλιστεί
ότι PitchM (x, x) = 1, θεωρείται εκ των προτέρων ότι mp (M ) = 0 για κάθε μουσικό
κομμάτι, γεγονός που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, μιας και το μέσο
τονικό διάστημα κάθε κομματιού είναι κοντά στο 0. Επίσης, ακολουθώντας αυτή
τη μέθοδο μεροληψίας, γίνεται αντιληπτό πως κάποιες αρκετά συχνές μεταβάσεις
δεν λαμβάνουν τη βαρύτητα που ενδεχομένως θα έπρεπε. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 2.5 παρατηρείται μια μετάβαση με τονικό διάστημα p(x, y) = 12, η οποία είναι
αρκετά συχνή για να αγνοηθεί παντελώς, όπως φαίνεται από την γραμμή βαρύτητας
που της προσδίδει η Γκαουσιανή.
Για να μετριαστεί αυτό το φαινόμενο, εισάγονται δύο παράμετροι, οι r1 και r2 , οι
οποίες καθορίζουν το πόσο “κλειστή” θα είναι η κάθε Γκαουσιανή καμπύλη που
προσεγγίζει τις κατανομές των τονικών ή των χρονικών διαστημάτων αντίστοιχα.
Έτσι, οι Εξισώσεις 2.11 και 2.12 μετασχηματίζονται στις παρακάτω, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις παραπάνω παραμέτρους:
( (
)2 )
p(x,
y)
−
m
(M
)
p
,
(2.14)
PitchrM1 (x, y) = exp r1
2sp (M )2

( (
TimerM2 (x, y) = exp r2

)2 )
t(x, y) − mt (M )
,
2st (M )2

(2.15)

όπου r1 , r2 ⩾ 0. Στην ακραία περίπτωση που r1 = r2 = 0, όλες οι μεταβάσεις έχουν
το ίδιο βάρος που ισούται με 1, γεγονός που μας δίνει το απλό μοντέλο MC. Επίσης,
όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές των παραμέτρων r1 και r2 , τόσο πιο “σφιχτές” είναι
οι καμπύλες γύρω από τις μέσες τιμές. Μια απεικόνιση του παραπάνω φαινομένου
δίνεται στην Εικόνα 2.6, όπου δίνονται τα γραφήματα για τρεις διαφορετικές τιμές
των παραμέτρων r1 και r2 , συγκεκριμένα οι 0.1, 1, και 10. Τελικά, ο συντελεστής
βάρους της μετάβασης από μια νότα x σε μια άλλη y για το μοντέλο WMC, δίνονται
από την εξίσωση
Trans(r1 ,r2 ) (x, y) = PitchrM1 (x, y) TimerM2 (x, y).

(2.16)

Η Εξίσωση 2.16 επιτρέπει την βέλτιστη προσαρμογή των παραμέτρων r1 και r2 ,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη διαχωρισιμότητα μεταξύ οποιουδήποτε ζευγαριού συνθετών. Δοθέντος δηλαδή ενός συνόλου κομματιών από δύο συνθέτες, είναι
δυνατή η προσαρμογή των παραμέτρων r1 και r2 έτσι ώστε το μοντέλο WMC να αποδίδει μέγιστη διαχωριστική ικανότητα για τους δύο αυτούς συνθέτες. Τα βήματα για
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα παρακάτω:
1. Η προσαρμογή των παραμέτρων r1 και r2 γίνεται με τη χρήση ενός ευφυούς
αλγόριθμου βελτιστοποίησης, σε συνδυασμό με τα παρακάτω βήματα.
2. Δοθέντων κάποιων τιμών για τις παραμέτρους r1 και r2 , γίνεται μετατροπή των
μονοφωνικών μελωδιών σε πίνακες πιθανότητας μετάβασης, χρησιμοποιώντας
τα βάρη της Εξίσωσης 2.16.
3. Γίνεται κατηγοριοποίηση των προηγουμένως σχηματισμένων πινάκων πιθανότητας μετάβασης, με τη στρατηγική αποκλεισμού ενός (leave one out strategy)
με τη χρήση ενός κατηγοριοποιητή που εκπαιδεύεται με επίβλεψη.
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Σχήμα 2.6: Προσαρμοσμένες Γκαουσιανές καμπύλες στις κατανομές τονικών διαστήματα
(τρία πάνω γραφήματα) με r1 = 0.1, r1 = 1 και r1 = 10 αντίστοιχα για κάθε γράφημα, και στις
κατανομές χρονικών διαστημάτων (τρία κάτω γραφήματα) για r2 = 0.1, r2 = 1 και r2 = 10
αντίστοιχα για κάθε γράφημα.

4. Το ποσοστό επιτυχίας κατηγοριοποίησης εισάγεται σαν συνάρτηση καταλληλότητας στον αλγόριθμο ευφυούς βελτιστοποίησης, σύμφωνα με τον οποίο προσαρμόζονται οι παράμετροι r1 και r2 .
5. Τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος
ευφυούς βελτιστοποίησης, είτε επιτυγχάνοντας ικανοποιητικά ποσοστά διαχωρισμού των συνθετών (βρίσκοντας τις βέλτιστες τιμές των παραμέτρων r1 και
r2 ) είτε με κάποιο άλλο κριτήριο τερματισμού (για παράδειγμα την υπέρβαση
ενός μεγάλου αριθμού επαναλήψεων).

2.4

Πειραματικά αποτελέσματα στην αναγνώριση συνθέτη

Μετά την αναλυτική περιγραφή των τεχνικών για την εξαγωγή των καθολικών
χαρακτηριστικών από ολόκληρα μουσικά κομμάτια, ακολουθεί η ανάλυση των μεθοδολογιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στο κατά πόσο τα χαρακτηριστικά αυτά περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για την αναγνώριση συνθέτη. Οι μεθοδολογίες αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία μηχανικής μάθησης, όπως πιθανοτικά
νευρωνικά δίκτυα (probabilistic neural networks ή PNN), νευρωνικά δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης (feedforward neural networks ή FNN) και άλλες γεωμετρικές
μεθόδους, όπως τη μέθοδο των k –οστών εγγύτερων γειτόνων (k –the nearest neighbor ή k NN) και τις μηχανές υποστηρικτικών διανυσμάτων (support vector machines
ή SVM). Με βάση τα αποτελέσματα που λαμβάνονται, αποκαλύπτεται πως το προφίλ χρωματικής τάξης, καθώς και οι παράγωγες έννοιες, περιλαμβάνουν επαρκείς
πληροφορίες για την αναγνώριση συνθέτη, και κατά συνέπεια για την ποιοτική περιγραφή της μουσικής.

2.4 Πειραματικά αποτελέσματα στην αναγνώριση συνθέτη

2.4.1
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Χρήση PNN και FNN με τη χρήση του DTV

Η μεθοδολογία για την αναγνώριση συνθέτη μέσω του DTV έχει δύο βήματα.
Αρχικά γίνεται η χρήση ενός PNN, μέσω του οποίου κατασκευάζεται ένας πίνακας
ομοιότητας. Ο πίνακας αυτός αναμένεται να προσφέρει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα για
τα πιο πιθανά ζευγάρια συνθετών ανάμεσα στα οποία θα χρειαστεί να αναζητηθεί ο
συνθέτης ενός κομματιού. Έπειτα, ο συνθέτης αναζητείται με τη χρήση των FNNs,
με τα οποία γίνεται δυαδική κατηγοριοποίηση σε όλα τα πιθανότερα ζευγάρια συνθετών, όπως αυτά δόθηκαν από τα PNNs. Το σύνολο συνθετών που διατέθηκαν για
τον έλεγχο της πειραματικής διαδικασίας της παραπάνω μεθοδολογίας είναι μικρό
και αποτελείται από 7 συνθέτες, έτσι ο αριθμός των συνθετών σε αυτή την πειραματική διαδικασία δεν είναι πολύ μεγάλος για να καθίσταται απαραίτητη η φάση
ξεκαθαρίσματος με τον πίνακα ομοιότητας των PNNs. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό
το μικρό σύνολο κομματιών επιτρέπει τον έλεγχο της εν λόγω προσέγγισης. Για την
πραγματοποίηση των παρακάτω πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν 50 κομμάτια από
κάθε συνθέτη (συνολικά 350 κομμάτια) τα οποία μετατράπηκαν στην κλίμακα σύνθεσης ντο μείζονα (ή λα ελάσσονα) για να αποσπαστεί το DTV από το PCP τους. Η
μετατροπή έγινε εξ ακοής σε κάθε κομμάτι ξεχωριστά, ενώ θα μπορούσε να είχε
χρησιμοποιηθεί μια αυτόματη μεθοδολογία αναγνώρισης κλειδιού σύνθεσης, σαν
αυτές που περιγράφονται στα βιβλία [174, 304, 305].
Ο υπολογισμός της ομοιότητας μεταξύ των συνθετών γίνεται με τη χρήση των
PNNs, με την κατασκευή ενός πίνακα ομοιότητας. Ο πίνακας ομοιότητας είναι τετραγωνικός, έχοντας τόσες γραμμές όσες και στήλες, με κάθε γραμμή και στήλη να
αντιστοιχεί σε έναν συνθέτη, έχοντας δηλαδή έναν αριθμό 7 γραμμών και στηλών
στην εξεταζόμενη περίπτωση. Ο πίνακας ομοιότητας αναμένεται να δώσει ενδείξεις
για την ομοιότητα ενός συνθέτη με όλους τους υπόλοιπους στη βάση δεδομένων που
διατίθεται. Αξίζει να σημειωθεί πως, με τον τρόπο που κατασκευάζεται ο πίνακας
ομοιότητας, ο οποίος εξηγείται παρακάτω, δεν έχει νόημα ο υπολογισμός των στοιχείων της διαγωνίου, δηλαδή ο έλεγχος της ομοιότητας ενός συνθέτη με τον εαυτό
του. Κάτι τέτοιο θα έδινε 100% ομοιότητα ενός συνθέτη με τον εαυτό του απαγορεύοντας τον έλεγχο ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών συνθετών. Υπενθυμίζεται πως
τα PNNs κατηγοριοποιούν τα δεδομένα εισόδου τους σε κατηγορίες που σχηματίστηκαν κατά την διαδικασία εκπαίδευσής τους. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία
εκπαίδευσης, παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα τα οποία είναι γνωστό σε ποια
κατηγορία ανήκουν, επιτρέποντας στα PNNs να δημιουργήσουν συσχετίσεις μεταξύ
των παραδειγμάτων που βρίσκονται σε ίδιες κατηγορίες. Οι συσχετίσεις αυτές βασίζονται στη θεωρία πιθανοτήτων και επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για την
κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νέο παράδειγμα του οποίου η κατηγορία δεν είναι
γνωστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες στον τρόπο λειτουργίας των PNN ο χρήστης
παραπέμπεται στις εργασίες [96, 97, 111, 292].
Ο τρόπος κατασκευής του πίνακα ομοιότητας περιγράφεται με μια παραδειγματική εφαρμογή για έναν από τους 7 συνθέτες της βάσης δεδομένων, συγκεκριμένα
του J.S. Bach. Στον πίνακα ομοιότητας του παραδείγματος ο J.S. Bach καταλαμβάνει την πρώτη γραμμή και στήλη του πίνακα ομοιότητας. Για τον έλεγχο ομοιότητας
του J.S. Bach με τους υπόλοιπους 6 συνθέτες της βάσης δεδομένων, εκπαιδεύουμε
ένα PNN με 6 κατηγορίες, μία για κάθε συνθέτη εκτός από τον J.S. Bach. Στην
εκπαίδευση του PNN χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια από τους συνθέτες, δηλαδή για την παρούσα πειραματική διάταξη τα 50 κομμάτια από τους 6
συνθέτες (εκτός του J.S. Bach). Έπειτα, τα 50 κομμάτια του εξεταζόμενου συνθέτη,
δηλαδή του J.S. Bach, τροφοδοτούνται στο PNN για κατηγοριοποίηση, επιτρέποντας στο PNN να τα κατατάξει στις κλάσεις των εταίρων συνθετών ανάλογα με την
ομοιότητα. Με αυτό τον τρόπο, το PNN είναι αναγκασμένο να κατατάξει τα κομμά-
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τια του J.S. Bach στις κατηγορίες των 6 υπολοίπων συνθετών, τοποθετώντας πιθανόν
διαφορετικό πλήθος κομματιών του J.S. Bach στις κατηγορίες διαφορετικών συνθετών. Ελέγχοντας το ποσοστό των κομματιών του J.S. Bach που έχουν τοποθετηθεί
στην κατηγορία κάποιου από τους άλλους συνθέτες, μπορούμε να υποθέσουμε την
ομοιότητα μεταξύ των κομματιών τους, με μεγαλύτερα ποσοστά να υποδεικνύουν
μεγαλύτερη ομοιότητα.
Τα ποσοστά κατηγοριοποίησης με αυτό τον τρόπο για όλους τους συνθέτες φαίνονται στον Πίνακα 2.2. Σε αυτό τον Πίνακα τα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί σε μοναδιαίο άθροισμα ανά στήλη, για να εκφράζουν κατανομή, με παράμετρο
στα PNN σ = 0.1. Παρατηρείται ότι το άθροισμα των στοιχείων ανά γραμμή δεν είναι είναι μοναδιαίο, ενώ παρατηρείται επίσης ασυμμετρία του πίνακα ομοιότητας,
ενώ θα ήταν αναμενόμενο ένας πίνακας ομοιότητας να είναι συμμετρικός. Για παράδειγμα, μεγάλη ασυμμετρία μπορεί να παρατηρηθεί στο ζευγάρι συνθετών Bach και
Haydn, όπου το 26% των κομματιών του Bach έχουν τοποθετηθεί στην κατηγορία
του Haydn, ενώ μόλις 8% των κομματιών του Haydn τοποθετήθηκαν στην κατηγορία του Bach. Αν και αυτή η ασυμμετρία μπορεί να θεωρηθεί ως μια αδυναμία
της εν λόγω προσέγγισης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν κάποια
συμπεράσματα αναφορικά με την επιρροή κάποιου συνθέτη σε κάποιον άλλον, επιτρέποντας πιθανές ιστορικές συνδέσεις για την εξέλιξη των μουσικών μορφών όπως
αυτές εκφράζονται από τη συνθετική ιδιοσυγκρασία του κάθε συνθέτη.
Πίνακας 2.2: Πίνακας ομοιότητας συνθετών με PNN.
Bach
Beethoven
Brahms
Chopin
Handel
Haydn
Mozart

Bach

Beethoven

Brahms

Chopin

Handel

Haydn

Mozart

—
0.12
0.16
0.00
0.30
0.26
0.16

0.08
—
0.10
0.18
0.00
0.22
0.42

0.14
0.26
—
0.36
0.04
0.08
0.12

0.08
0.22
0.30
—
0.08
0.26
0.06

0.36
0.02
0.06
0.04
—
0.22
0.30

0.08
0.20
0.08
0.12
0.18
—
0.34

0.06
0.34
0.08
0.08
0.26
0.18
—

Αξιοσημείωτα αποτελέσματα δόθηκαν επίσης από μια διαφορετική διαδικασία
κατηγοριοποίησης. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, για κάθε συνθέτη κατασκευάστηκαν δύο σύνολα: (a) ένα σύνολο κομματιών εκπαίδευσης και (b) ένα σύνολο κομματιών ελέγχου. Το πρώτο σύνολο αποτελείται από 35 κομμάτια για κάθε συνθέτη,
ενώ το δεύτερο από τα υπόλοιπα 15. Τα 35 κομμάτια εκπαίδευσης από όλους τους
συνθέτες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός PNN με 7 κατηγορίες αυτή
τη φορά. Μετά, τα 15 κομμάτια του συνόλου ελέγχου παρουσιάστηκαν στο εκπαιδευμένο PNN, επιτρέποντας την κατηγοριοποίησή τους στις 7 κατηγορίες όλων των
συνθετών. Τα αποτελέσματα αυτή της κατηγοριοποίησης φαίνονται στις στήλες του
Πίνακα 2.3. Συγκεκριμένα, στον πίνακα αυτόν φαίνονται οι μέσοι όροι 100 τέτοιων
προσομοιώσεων, με 100 τυχαία σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. Για παράδειγμα,
στην πρώτη στήλη φαίνεται ο μέσος όρος των ποσοστών κατηγοριοποίησης των κομματιών του Bach σε κάθε συνθέτη, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου του Bach.
Αξίζει να σχολιαστεί πως τα στοιχεία της διαγωνίου είναι κατά κανόνα μεγαλύτερα
από τα υπόλοιπα στοιχεία των γραμμών και των στηλών, με μια εξαίρεση στο έκτο
διαγώνιο στοιχείο. Το γεγονός ότι οι τιμές της διαγωνίου είναι κατά κανόνα μεγαλύτερες, δείχνει την πυκνότητα πληροφορίας που εμπεριέχεται στο DTV. Από την
άλλη, ορισμένες μεγάλες τιμές σε μερικά μη διαγώνια στοιχεία επιτρέπουν την διεξαγωγή υποθέσεων αναφορικά με τις ομοιότητες συνθετών, όπως αυτές ορίζονται και
σε μουσικολογική και χρονολογική βάση, όπως π.χ. τις ομοιότητες μεταξύ Mozart–
Haydn και Bach–Handel.
Η διαδικασία αναγνώρισης συνθέτη μέσω FNN [117, 192, 242, 243, 272] γίνεται
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Πίνακας 2.3: Πίνακας επαλήθευσης PNN.
Bach
Beethoven
Brahms
Chopin
Handel
Haydn
Mozart

Bach

Beethoven

Brahms

Chopin

Handel

Haydn

Mozart

64.6%
3.4%
1.4%
0.2%
13.4%
6.1%
10.9%

6.1%
33.3%
4.7%
12.4%
0.5%
12.4%
30.6%

4.5%
13.9%
39.1%
20.2%
4.7%
6.5%
11.1%

6.6%
11.1%
15.0%
53.0%
1.7%
8.8%
3.8%

14.3%
0.5%
0.7%
2.0%
66.1%
6.6%
9.8%

6.4%
13.6%
5.0%
5.6%
18.8%
24.3%
26.3%

5.5%
10.1%
3.5%
2.0%
10.6%
11.6%
56.7%

μέσω μιας δυαδικής διαδικασίας αναγνώρισης, όπου τα κομμάτια ζευγαριών συνθετών χωρίζονται σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου, εκπαιδεύοντας και ελέγχοντας
ένα FNN για κάθε ζευγάρι συνθετών. Με αυτό τον τρόπο, κάθε FNN εξειδικεύεται
σε ένα ζευγάρι συνθετών, προσφέροντας συμπεράσματα για το πόσο οι συνθέτες
του εν λόγω ζευγαριού διαφέρουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε πως ένα
FNN εκπαιδεύεται για να διαχωρίσει τους συνθέτες A και B , δηλαδή να αναγνωρίζει
τον συνθέτη κάποιου κομματιού, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αναφορικά με την
παρούσα βάση δεδομένων, τα FNNs εκπαιδεύονται με 35 από τα 50 κομμάτια του
κάθε συνθέτη (από τους A και B ) και η επίδοσή τους ελέγχεται πάνω στα 15 (από
τους A και B ) υπολειπόμενα. Το κάθε FNN έχει 12 εσόδους, μία για κάθε στοιχείο
του DTV, και μία έξοδο η οποία κατά την εκπαίδευση παίρνει τιμές 0 ή 1, ανάλογα
με το αν παρουσιάζεται το DTV κομματιού από τον A ή B αντίστοιχα. Η διαδικασία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε ήταν η batch training, παρουσιάζοντας όλα
τα παραδείγματα στόχου στο FNN μονομιάς, και κατά συνέπεια μεριμνήθηκε να
μην υπάρχουν πολλά (πάνω από 4) συνεχόμενα παραδείγματα με στόχο 0 ή 1. Μετά
τη διαδικασία εκπαίδευσης ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου, κατά την οποία παρουσιάζονται άγνωστα προς το FNN κομμάτια, από τα 15 κομμάτια του συνόλου
ελέγχου, και η απάντηση του FNN θεωρείται 0 (δηλαδή συνθέτης A), αν η έξοδός
του είναι μικρότερη του 0.5, και 1 (δηλαδή συνθέτης B ) αν η έξοδός του είναι μεγαλύτερη ή ίση από το 0.5.
Για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων έγιναν 50 διαφορετικές τέτοιες
προσομοιώσεις για κάθε ζευγάρι συνθετών, χρησιμοποιώντας τυχαία σύνολα εκπαίδευσης (35 κομμάτια από κάθε συνθέτη) και επαλήθευσης (15 κομμάτια από
κάθε συνθέτη) κάθε φορά. Οι μέσοι όροι πάνω και στις 50 επαναλήψεις συγκεντρώθηκαν σε έναν πίνακα που καλείται πίνακας επιτυχίας διαχωρισμού. Σε αυτό
τον πίνακα, ο συνθέτης της γραμμής θεωρείται ο συνθέτης A, παίρνοντας την τιμή
ετικέτας 0 από το FNN, ενώ ο συνθέτης της στήλης θεωρείται ο B με τιμή ετικέτας 1. Στους Πίνακες 2.4–2.7 φαίνονται οι πίνακες επιτυχίας διαχωρισμού με FNN
που εκπαιδεύτηκαν με διαφορετικές μεθόδους. Συγκεκριμένα στον Πίνακα 2.4 τα
FNN εκπαιδεύτηκαν με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt (LM) [109, 199], στον Πίνακα 2.5 με τη μέθοδο Resilient Back-propagation (Rprop) [263], στον Πίνακα 2.6
με τη Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) [98, 220], ενώ στο Πίνακα 2.7
ακολουθήθηκε μια εξελικτική διαδικασία εκπαίδευσης, ο διαφοροεξελικτικός αλγόριθμος [251] (Diﬀerential Evolution ή DE). Οι προσομοιώσεις των FNN έγιναν με
το Neural Networks Toolbox του MATLAB [68] χρησιμοποιώντας τυπικές ρυθμίσεις
παραμέτρων, ενώ στον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική DE/best/1/bin με χρήση τυπικών παραμέτρων, δηλαδή F = 0.5 και CR =
0.9 [251]. Αξίζει να σημειωθεί πως για όλους τους Πίνακες αποκτήθηκαν παρόμοια
αποτελέσματα εφαρμόζοντας επαλήθευση 5-απλής διασταύρωσης (5-fold cross validation).
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Πίνακας 2.4: Πίνακας επιτυχίας διαχωρισμού με FNNs εκπαιδευμένα με τη μέθοδο LM.
Bach
Beethoven
Brahms
Chopin
Handel
Haydn
Mozart

Bach

Beethoven

Brahms

Chopin

Handel

Haydn

Mozart

—
83.13%
75.80%
85.46%
69.80%
71.40%
82.33%

81.20%
—
66.40%
64.86%
84.53%
62.33%
71.06%

76.40%
66.46%
—
55.33%
84.93%
76.73%
80.00%

87.00%
63.86%
54.06%
—
85.33%
74.80%
79.06%

67.13%
84.06%
84.13%
85.73%
—
69.13%
80.06%

69.33%
65.00%
76.20%
77.86%
70.86%
—
53.60%

82.20%
69.80%
78.00%
77.00%
78.06%
55.80%
—

Πίνακας 2.5: Πίνακας επιτυχίας διαχωρισμού με FNNs εκπαιδευμένα με τη μέθοδο Rprop.
Bach
Beethoven
Brahms
Chopin
Handel
Haydn
Mozart

Bach

Beethoven

Brahms

Chopin

Handel

Haydn

Mozart

—
83.13%
79.86%
87.06%
69.13%
72.20%
83.53%

82.86%
—
66.60%
65.00%
86.60%
65.67%
73.00%

78.20%
70.00%
—
54.93%
86.06%
77.67%
80.06%

85.00%
65.20%
52.73%
—
88.73%
76.33%
77.86%

68.46%
85.40%
85.46%
87.40%
—
72.20%
80.60%

72.06%
65.60%
79.26%
76.80%
71.60%
—
53.93%

83.20%
71.06%
80.60%
78.66%
78.40%
55.06%
—

Πίνακας 2.6: Πίνακας επιτυχίας διαχωρισμού με FNNs εκπαιδευμένα με τη μέθοδο BFGS.
Bach
Beethoven
Brahms
Chopin
Handel
Haydn
Mozart

Bach

Beethoven

Brahms

Chopin

Handel

Haydn

Mozart

—
84.00%
77.46%
86.40%
65.33%
70.13%
81.53%

83.46%
—
68.33%
66.53%
85.60%
63.66%
72.46%

79.26%
66.20%
—
55.13%
85.86%
78.80%
79.06%

87.33%
66.06%
53.66%
—
88.86%
75.33%
78.53%

67.60%
86.86%
85.13%
88.53%
—
67.13%
78.33%

72.46%
64.26%
78.86%
74.93%
70.53%
—
54.60%

82.73%
72.40%
77.33%
79.26%
79.53%
53.86%
—

Πίνακας 2.7: Πίνακας επιτυχίας διαχωρισμού με FNNs εκπαιδευμένα με τη μέθοδο
DE/best/1/bin.
Bach
Beethoven
Brahms
Chopin
Handel
Haydn
Mozart

2.4.2

Bach

Beethoven

Brahms

Chopin

Handel

Haydn

Mozart

—
80.80%
75.86%
83.80%
69.66%
72.80%
82.60%

82.20%
—
68.33%
64.66%
86.46%
66.66%
71.80%

75.13%
62.60%
—
47.46%
79.60%
77.93%
78.00%

83.53%
66.20%
50.06%
—
86.40%
75.73%
75.26%

69.00%
80.86%
82.53%
84.53%
—
72.00%
79.53%

71.80%
66.40%
79.40%
76.86%
70.53%
—
52.26%

81.80%
69.80%
77.00%
78.73%
80.93%
51.40%
—

Χρήση k NN με το PCP–SIE

Η αποτελεσματικότητα των καθολικών χαρακτηριστικών PCP–SIE, όπως αυτά
περιγράφονται στην Ενότητα 2.3.2, ελέγχθηκε με τη χρήση του κατηγοριοποιητή
k –οστοί εγγύτεροι γείτονες (k –th Nearest Neighbor ή σε συντομογραφία k NN). Αυτός
ο κατηγοριοποιητής ανήκει στο σύνολο των κατηγοριοποιητών που εκπαιδεύονται
με επίβλεψη, δηλαδή είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων γνώση της κατηγορίας
στην οποία ανήκουν κάποια παραδείγματα, έτσι ώστε με βάση αυτά να κατηγοριοποιηθούν τα νέα παραδείγματα. Το σύνολο δεδομένο πάνω στο οποίο έγιναν τα πειράματα αποτελείται από 200 συνολικά κομμάτια, 50 κομμάτια από τον J.S. Bach
και από 50 κουαρτέτα εγχόρδων των Haydn, Mozart και Beethoven. Τα κομμάτια
συλλέχθηκαν σε μορφή MIDI (musical instrument digital interface) από δύο ιστοσελίδες [56, 75, 295] και η επεξεργασία στους σε μορφή κειμένου έγινε μέσω του
πρωτοκόλλου MSQ [170]. Οι δύο προσεγγίσεις που συζητούνται στην Ενότητα 2.3.2
(με αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων και με μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής διάρκειας) εξετάζονται σε δύο πειραματικές διατάξεις. Η πρώτη
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διάταξη θεωρεί τα κομμάτια ως έχουν, δηλαδή ως πολυφωνικές μελωδίες, ενώ η
δεύτερη είναι ειδικά προσαρμοσμένη στη δομή των κουαρτέτο εγχόρδων και αφορά
μόνο αυτά, καθώς θεωρεί τις 4 φωνές που τα απαρτίζουν ως εν δυνάμει αυτοτελείς
μελωδίες.
Η αναγνώριση συνθέτη γίνεται θεωρώντας ζευγάρια συνθετών με στρατηγική
αποκλεισμού ενός παραδείγματος (leave one out strategy), όπως έχει επίσης δοκιμαστεί σε παρόμοιες προσομοιώσεις κατηγοριοποίησης [124, 173]. Η πειραματική
διαδικασία δηλαδή, περιλαμβάνει την εξαγωγή των καθολικών χαρακτηριστικών από
κάθε κομμάτι, όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.2, και την εκπαίδευση του k NN
με τη συμμετοχή όλων των κομματιών που αφορούν την προσομοίωση αναγνώρισης
εκτός από ένα κομμάτι. Το κομμάτι αυτό κατηγοριοποιείται με τον εκπαιδευμένο
k NN και ο μέσος όρος επιτυχίας, όταν αυτή η διαδικασία γίνεται για όλα τα κομμάτια, χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των καθολικών χαρακτηριστικών για την αναγνώριση συνθέτη. Οι προσομοιώσεις κατηγοριοποίησης
γίνονται σε δύο μέρη με διαφορετική στόχευση: το πρώτο μέρος αφορά την κατηγοριοποίηση σε μουσικό ύφος και το δεύτερο στην αναγνώριση συνθέτη. Στο πρώτο
μέρος ελέγχεται ο διαχωρισμός των κομματιών ανά μουσικό ύφος, διαχωρίζοντας τα
κομμάτια του Bach από τα κουαρτέτα εγχόρδων, ενώ το δεύτερο μέρος δείχνει την
αποτελεσματικότητα στον διαχωρισμό των κουαρτέτο εγχόρδων ανά συνθέτη.
Πολυφωνικά δεδομένα
Θεωρώντας τα κομμάτια σαν πολυφωνικά δεδομένα, γίνεται δεκτό ότι σε ένα μοναδικό χρονικά μουσικό γεγονός μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες από μία
νότες. Υπενθυμίζεται πως στην προσέγγιση με τα αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων, κάθε μουσικό κομμάτι εκπροσωπείται από δύο καθολικά χαρακτηριστικά,
συγκεκριμένα την μέση τιμή (µonset ) και τη διασπορά (σonset ) της εντροπίας πληροφορίας του Shannon εντός διαφορετικών παραθύρων γεγονότων. Τα αποτελέσματα
διαχωρισμού μεταξύ των κομματιών του Bach και των κουαρτέτων εγχόρδων με
χρήση αυτών των χαρακτηριστικών φαίνονται στην Εικόνα 2.7. Εκεί, παρατηρείται πως τα καλύτερα αποτελέσματα διαχωρισμού λαμβάνονται για μικρότερες τιμές
παραθύρων, ενώ λαμβάνονται γενικά παρόμοια ποσοστά επιτυχίας για τιμές του
k μικρότερες του 40. Η επιτυχία αναγνώρισης (η διαχωρισμού) μειώνεται καθώς
αυξάνεται το μέγεθος του παραθύρου, γεγονός που αποκαλύπτει πως η πληροφορία μετάβασης από γεγονός σε γεγονός είναι κρίσιμη για την ορθότερη αναγνώριση
ενός κομματιού αναφορικά με αυτή την κατηγοριοποίηση (Bach έναντι κουαρτέτων
εγχόρδων). Στην Εικόνα 2.8 φαίνεται η αναγνώριση συνθέτη ανάμεσα στα κουαρτέτα εγχόρδων, όπου παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο αναφορικά με το μέγεθος
του παραθύρου και την αναγνωριστική ικανότητα: μικρότερα παράθυρα δίνουν καλύτερα ποσοστά αναγνώρισης. Αυτό το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην
Εικόνα 2.8b), όπου απεικονίζονται τα αποτελέσματα του “δύσκολου” διαχωρισμού
μεταξύ των κουαρτέτων εγχόρδων των Haydn και Mozart. Συγκεκριμένα, σε αυτή
την Εικόνα φαίνεται πως τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται για μια περιοχή
που συνδυάζει μικρές τιμές του k και μεγάλα παράθυρα.
Στην προσέγγιση αναγνώρισης με μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής
διάρκειας, κάθε κομμάτι εκπροσωπείται από τους μέσους όρους και τις διασπορές
curr
του τρέχοντος παραθύρου (µcurr
bar , σbar αντίστοιχα) και τους μέσους όρους και τις διαmove
σπορές της διαφοράς του τρέχοντος από το προηγούμενο παράθυρο (µmove
bar , σbar
αντίστοιχα), της εντροπίας πληροφορίας του Shannon, όπου τα παράθυρα είναι διαδοχικά, μη αλληλοκαλυπτόμενα και σταθερού χρονικού μεγέθους. Στην Εικόνα 2.9
φαίνονται τα αποτελέσματα αναγνώρισης μεταξύ των κομματιών του Bach και των
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Σχήμα 2.7: Επιτυχία αναγνώρισης μεταξύ των κωμματιών του J.S. Bach και των κουαρτέτο εγχόρδων των Haydn, Mozart και Beethoven, για διαφορετικά αλληλοκαλυπτόμενα
παράθυρα γεγονότων και διαφορετικές τιμές του k . Προσομοιώσεις αναγνώρισης: a) Bach –
Beethoven, b) Bach – Haydn and c) Bach – Mozart.

κουαρτέτων εγχόρδων, όπου παρατηρείται μια σχετικά σταθερή απόδοση για μεγάλα παράθυρα, δηλαδή παράθυρα που περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό μέτρων. Αυτό φανερώνει πως η εντροπία πληροφορίας Shannon εντός παραθύρων που
περιέχουν λιγότερα μέτρα δεν φανερώνει τις διαφορές μεταξύ των κομματιών για το
εξεταζόμενο σύνολο συνθετών. Αυτή η παρατήρηση δεν έρχεται σε αντίθεση με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Εικόνα 2.7, αλλά τα συμπληρώνουν. Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 2.7 φαίνεται πως ένα πλήθος δύο έως τεσσάρων
γεγονότων είναι ιδανικά για τον διαχωρισμό αυτών των συνθετών, ενώ η επιτυχία
αναγνώρισης μειώνεται δραστικά για παράθυρα μεγέθους δέκα γεγονότων, μέγεθος
το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο πλήθος των μουσικών γεγονότων ενός μέτρου. Συνδυάζοντας λοιπόν, τα αποτελέσματα των Εικόνων 2.9 και 2.7, συνάγεται πως για τον
διαχωρισμό των έργων του Bach από τα κουαρτέτα εγχόρδων είναι αποδοτικότερη
η μέτρηση την εντροπίας πληροφορίας Shannon σε πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Στην Εικόνα 2.10, όπου απεικονίζεται η επίδοση της προσέγγισης για τον διαχωρισμό των κουαρτέτων εγχόρδων, φαίνεται πως η επιτυχία αναγνώρισης αυξάνεται για μεγαλύτερα μεγέθη μη αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων και μικρότερες
τιμές του k , με μια εξαίρεση στο ζευγάρι των Mozart-Beethoven, που μικρότερα
παράθυρα είναι αποδοτικότερα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η μέγιστη επιτυχία
αναγνώρισης μεταξύ των κουαρτέτων των Haydn και Mozart είναι 72%, ποσοστό
που είναι συγκρίσιμο με ή καλύτερο από αποτελέσματα προηγούμενων μελετών σε
παρόμοια σύνολα κομματιών (επίσης κουαρτέτα εγχόρδων των Haydn και Mozart,
αλλά όχι τα ίδια έργα με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτορική
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Σχήμα 2.8: Επιτυχία αναγνώρισης μεταξύ των κουαρτέτο εγχόρδων των Haydn, Mozart και
Beethoven, για διαφορετικά αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων και διαφορετικές
τιμές του k . Προσομοιώσεις αναγνώρισης: a) Beethoven – Haydn, b) Haydn – Mozart and
c) Mozart – Beethoven.

διατριβή). Στην εργασία [173], η χρήση 20 καθολικών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιήθηκαν (σε σύγκριση με τα 2 ή 4 που χρησιμοποιήθηκαν με τις προσεγγίσεις
που παρουσιάστηκαν) είχε ως αποτέλεσμα μια επιτυχία αναγνώρισης που προσεγγίζει το 80%. Στην εργασία [124], η χρήση 60 καθολικών χαρακτηριστικών από
το σύνολο χαρακτηριστικών του McKay [205], έφερε επιτυχία κοντά στο 70%. Τα
κουαρτέτα εγχόρδων έχουν επίσης μοντελοποιηθεί σαν αλυσίδες Markov πρώτης
τάξης [182], δεύτερης τάξης [124] και σαν σταθμισμένες αλυσίδες Markov πρώτης
τάξης [147], με ποσοστά επιτυχίας περίπου 65%, 80% και 70%, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην Ενότητα 2.4.3. Τα ποσοστά επιτυχίας που συζητήθηκαν
παραπάνω φαίνονται και στον Πίνακα 2.8.
Μονοφωνικός συνδυασμός
Αυτό το πειραματικό σχήμα αναγνώρισης αφορά την αναγνώριση του συνθέτη
ανάμεσα στα 150 κουαρτέτα εγχόρδων των Haydn, Mozart και Beethoven. Κατασκευάζεται λοιπόν μια προσαρμοσμένη μεθοδολογία αναγνώρισης που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τα κουαρτέτα έχουν το ίδιο πλήθος φωνών (τέσσερις) οι οποίες
λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Συγκεκριμένα, αυτό το σχήμα αναγνώρισης αφορά
τον συνδυασμό των καθολικών χαρακτηριστικών που εξάγονται από την εντροπία
πληροφορίας Shannon για κάθε μία από τις τέσσερις φωνή ξεχωριστά. Για κάθε
κομμάτι δηλαδή, εξάγονται οι μέσες τιμές και οι διασπορές των εντροπιών πληροφορίας των παραθύρων όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.2 για κάθε φωνή
ξεχωριστά, δίνοντας ένα σύνολο περιγραφής του κομματιού με οκτώ καθολικά χα-
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Σχήμα 2.9: Επιτυχία αναγνώρισης μεταξύ των κωμματιών του J.S. Bach και των κουαρτέτο εγχόρδων των Haydn, Mozart και Beethoven, για διαφορετικά μη αλληλοκαλυπτόμενα
παράθυρα σταθερού χρόνου και διαφορετικές τιμές του k . Προσομοιώσεις αναγνώρισης: a)
Bach – Beethoven, b) Bach – Haydn and c) Bach – Mozart.
Πίνακας 2.8: Τα καλύτερα αποτελέσματα και για τις δύο προσεγγίσεις στο πολυφωνικό
σχήμα αναγνώρισης.
Αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων
συνθέτης
επιτυχία
μέγεθος παραθύρου (γεγονότα)
τιμή του k
Bach – Beethoven
97%
2
25
Bach – Mozart
95%
2
3
Bach – Haydn
98%
2
10
Haydn - Mozart
67%
26
2
Mozart – Beethoven
73%
21
17
Beethoven – Haydn
72%
12
31
Μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής διάρκειας
συνθέτης
επιτυχία
μέγεθος παραθύρου (μέτρα)
τιμή του k
Bach – Beethoven
92%
20
5
Bach – Mozart
86%
20
6
Bach – Haydn
84%
3
14
Haydn - Mozart
72%
19
26
Mozart – Beethoven
73%
19
2
Beethoven – Haydn
80%
19
13

ρακτηριστικά για την προσέγγιση αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων γεγονότων και
δεκαέξι για την προσέγγιση μη αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων σταθερής διάρκειας. Τα αποτελέσματα του προσαρμοσμένου σχήματος αναγνώρισης φαίνονται τον
Πίνακα 2.9, όπου δίνεται η καλύτερη τιμή ποσοστού αναγνώρισης με την εφαρμογή
του κατηγοριοποιητή k ΝΝ στον 8-διάστατο και 16-διάστατο χώρο που παράγεται
με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Σε αυτό τον Πίνακα είναι φανερό
πως όχι μόνο δεν υπάρχει βελτίωση στην επιτυχία διαχωρισμού των κουαρτέτων
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Σχήμα 2.10: Επιτυχία αναγνώρισης μεταξύ των κουαρτέτο εγχόρδων των Haydn, Mozart
και Beethoven, για διαφορετικά μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής διάρκειας και
διαφορετικές τιμές του k . Προσομοιώσεις αναγνώρισης: a) Beethoven – Haydn, b) Haydn –
Mozart and c) Mozart – Beethoven.

εγχόρδων, σε σύγκριση με την αποτύπωση της πολυφωνικής περίπτωσης που φαίνεται στον Πίνακα 2.8, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται και χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό το γεγονός αποκαλύπτει την επάρκεια της πολυφωνικής
μεθοδολογίας αναγνώρισης, ακόμα και για κομμάτια με αυστηρή και σαφή δομή
φωνών.
Πίνακας 2.9: Τα καλύτερα αποτελέσματα για τα κουαρτέτα εγχόρδων και για τις δύο προσεγγίσεις, με το σχήμα αναγνώρισης μονοφωνικού συνδυασμού.
συνθέτης
Haydn – Mozart
Mozart – Beethoven
Beethoven – Haydn
συνθέτης
Haydn – Mozart
Mozart – Beethoven
Beethoven – Haydn

Αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα γεγονότων
επιτυχία
μέγεθος παραθύρου (γεγονότα)
Μονοφωνικά
Πολυφωνικά
58%
67%
18
75%
73%
19
73%
72%
20
Μη αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα σταθερής διάρκειας
επιτυχία
μέγεθος παραθύρου (μέτρα)
Monophonic
Polyphonic
77%
72%
19
72%
73%
3
81%
80%
20

τιμή του k
19
4
31
τιμή του k
4
7
2

Αξίζει να σημειωθεί ένα επιπλέον συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί προς υποστήριξη του ισχυρισμού των Madsen και Widmer που έγινε στην εργασία [190]:
“η μελωδία είναι η μουσική γραμμή που επιτάσσει τη μέγιστη προσοχή και
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παρουσιάζει τον μέγιστο νεοτερισμό πληροφορίας 7 ”.

Εξετάζοντας την μέση τιμή της εντροπίας πληροφορίας Shannon για κάθε φωνή στα
κουαρτέτα εγχόρδων, γίνεται αντιληπτό ότι οι τιμές αυτές αυξάνουν καθώς αυξάνει
η ιεραρχία της εξεταζόμενης φωνής, δηλαδή η τέταρτη φωνή έχει τη χαμηλότερη
εντροπία πληροφορίας, ενώ η πρώτη, που φέρει τη κυρίως μελωδική γραμμή, έχει
την υψηλότερη εντροπία πληροφορίας. Το γεγονός αυτό έρχεται προς επίρρωση
του ισχυρισμού των Madsen και Widmer [190] που δόθηκε παραπάνω. Αυτό το
αποτέλεσμα δίνεται στην απεικόνιση της Εικόνας 2.11, όπου φαίνονται οι τιμές
curr
move
move σε διάρκεια ενός μέτρου, για τα
των χαρακτηριστικών µcurr
bar , σbar , µbar και σbar
κουαρτέτα εγχόρδων του Beethoven, ενώ σημειώνεται πως τα αποτελέσματα για τα
υπόλοιπα κουαρτέτα είναι παρόμοια. Από αυτή την Εικόνα είναι επίσης φανερό
πως οι πιο “πολύπλοκες” φωνές (υψηλότερης ιεραρχίας) έχουν μικρότερη διασπορά,
φανερώνοντας πως οι πιο πολύπλοκες φωνές παραμένουν πιο πολύπλοκες καθ’ όλη
τη διάρκεια του κομματιού (με μια στατιστική έννοια), ενώ οι λιγότερο πολύπλοκες
φωνές παρουσιάζουν εντονότερες “ταλαντώσεις” με ξεσπάσματα πολύπλοκων μερών.
Beethoven Current Entropy Means
2

Beethoven Current Entropy St.D.
1
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Σχήμα 2.11: Μέσες τιμές των χαρακτηριστικών µcurr
bar , σbar , µbar και σbar σε διάρκεια ενός
μέτρου, για κάθε φωνή στα κουαρτέτα εγχόρδων του Beethoven.

7

Αυτολεξεί στα αγγλικά: “the melody is the musical line that commands most attention and
presents most new information”

2.4 Πειραματικά αποτελέσματα στην αναγνώριση συνθέτη
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Χρήση SVM με σταθμισμένες αλυσίδες Markov

Η πειραματική επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της μοντελοποίησης με
σταθμισμένες αλυσίδες Markov γίνεται με τη χρήση των κουαρτέτων εγχόρδων των
Haydn, Mozart και Beethoven, όπως περιγράφηκε παραπάνω, με τα 150 έργα (50
για κάθε συνθέτη) που αποτελούν τη βάση δεδομένων να συλλέγονται από τις διαδικτυακές τοποθεσίες [56, 75]. Για τους σκοπούς των πειραμάτων όλα τα έργα μετατράπηκαν στην κλίμακα ντο μείζονα εξ ακοής, ενώ θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί μια αυτόματη μεθοδολογία αναγνώρισης κλειδιού σύνθεσης, σας αυτές
που περιγράφονται στα βιβλία [174, 304, 305]. Υπενθυμίζεται πως τα κουαρτέτα εγχόρδων έχουν αυστηρά καθορισμένη δομή, γεγονός που καθιστά αυτό το σύνολο
δεδομένων ένα δύσκολο σύνολο για την αναγνώριση συνθέτη. Επισημαίνεται πως οι
τέσσερις φωνές έχουν συγκεκριμένο ρόλο στην έκφραση και εξέλιξη του κομματιού,
ενώ υπενθυμίζεται επίσης πως η ιεραρχία των φωνών φανερώνει τη λειτουργικότητά
τους εντός του κομματιού και το μέσο τονικό ύψος που αναμένεται να έχουν κατά
τη διάρκειά του. Συγκεκριμένα, η πρώτη φωνή έχει το υψηλότερο τονικό ύψος και
φέρει τη μελωδία σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του κομματιού, οι δεύτερη και τρίτη
καθορίζουν την αρμονία, ενώ η τέταρτη, έχοντας το χαμηλότερο τονικό ύψος, φέρει
σχεδόν αποκλειστικά την γραμμή του μπάσου. Οι τέσσερις φωνές είναι κατά κύριο
λόγο μονοφωνικές και μπορούν εύκολα να διαχωριστούν σε τέσσερα διαφορετικά
μονοφωνικά κανάλια. Στις σπάνιες περιπτώσεις που συμβαίνει πολυφωνία εντός της
κάθε ξεχωριστής φωνής, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος της “γραμμής ουρανού” [323]
(skyline algorithm), σύμφωνα με τον οποίο διατηρείται μόνο η υψηλότερη τονικά
νότα μιας πολυφωνικής ομάδας.
Για τη διαδικασία κατηγοριοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 2.3.3,
χρησιμοποιήθηκε ο κατηγοριοποιητής υποστηρικτικών διανυσμάτων [34, 60, 296]
(support vector machine ή SVM) ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για
πληθώρα δύσκολων προβλημάτων κατηγοριοποίησης. Ο SVM είναι ένας δυαδικός
κατηγοριοποιητής που μαθαίνει με επίβλεψη, δηλαδή εκπαιδεύεται σε ένα σύνολο
παραδειγμάτων που η ετικέτα της κατηγορίας τους είναι εκ των προτέρων γνωστή.
Με βάση την εκπαίδευσή του σε αυτά τα παραδείγματα, κατηγοριοποιεί κάθε νέο
και άγνωστο παράδειγμα που του παρουσιάζεται σε μία από τις δύο κατηγορίες που
έμαθε κατά την εκπαίδευση, απεικονίζοντάς το με ειδικό τρόπο σαν ένα σημείο στον
χώρο κατηγοριοποίησης. Η ειδική απεικόνιση αυτή είναι κατάλληλα διαμορφωμένη
ώστε όλα τα παραδείγματα των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης να διαχωρίζονται γραμμικά και σαφώς από μία “ζώνη” η οποία είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Όταν ένα
νέο παράδειγμα εισέρχεται προς κατηγοριοποίηση, ο κατηγοριοποιητής SVM το κατηγοριοποιεί ανάλογα με τη μεριά της “ζώνης” (σε ποια από τις δύο κατηγορίες) στην
οποία έχει βρεθεί. Τεχνικά, για τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται,
χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη libSVM [44], μετατρέποντας επίσης τους πίνακες
μετάβασης και σταθμισμένης μετάβασης σε κανονικοποιημένα διανύσματα μοναδιαίου μεγίστου στοιχείου, για να προσαρμοστούν με τον διανυσματικό φορμαλισμό
των SVM.
Επιπλέον, για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων r1 και r2 χρησιμοποιήθηκε
ένας αλγόριθμος ολικής βελτιστοποίησης που μπορεί να χειριστεί συναρτήσεις μη
συνεχείς και μη διαφορίσιμες, ο οποίος ονομάζεται διαφοροεξελικτικός αλγόριθμος [251, 298] (Diﬀerential Evolution ή DE). Ο DE είναι ένας στοχαστικός αλγόριθμος που βασίζεται στην εξέλιξη πληθυσμών από άτομα που περιγράφουν πιθανές
λύσεις του προβλήματος, εκμεταλλευόμενος την εξέλιξη αυτή για να εξερευνήσει τον
χώρο λύσεων προς αναζήτηση πιο πολλά υποσχόμενων ατόμων. Οι βασικές έννοιες
πάνω στις οποίες στηρίζεται η εξέλιξη αυτή, αίρουν τον φορμαλισμό τους από έννοιες της φυσικής επιλογής και της βιολογικής εξέλιξης, με μεταφορά των γενετικών
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τελεστών (όπως η διασταύρωση και η μετάλλαξη). Τεχνικά, η στρατηγική βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της μελέτης που παρουσιάζεται είναι
η DE/rand/1/bin, με πληθισμό 20 ατόμων και πρότυπες τιμές παραμέτρων [298]
(F = 0.5, CR = 0.9.). Ο μέγιστος πληθυσμός γενεών για όλες τις πειραματικές προσομοιώσεις είναι 200.
Τα πειραματικά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από την κατηγοριοποίηση των
σταθμισμένων αλυσίδων Markov για κάθε φωνή των κουαρτέτων εγχόρδων με τον
κατηγοριοποιητή SVM φαίνονται στον Πίνακα 2.10. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα αναγνώρισης συνθέτη για τα ζευγάρια Haydn–Mozart, Beethoven–
Haydn και Mozart–Beethoven, η τιτλοφορούμενη στήλη “φωνή” υποδεικνύει την
φωνή που εξετάζεται, στις στήλες με τίτλο “MC επιτυχία” και “WMC επιτυχία” φαίνεται η επιτυχία αναγνώρισης με τη χρήση των απλών και των σταθμισμένων αλυσίδων Markov αντίστοιχα, ενώ η στήλη “βελτίωση” δείχνει την ποσοστιαία βελτίωση
που έδωσε το μοντέλο σταθμισμένων αλυσίδων σε σύγκριση με το απλό. Όλα τα ποσοστά επιτυχίας λαμβάνονται ως ο μέσος όρος 30 προσομοιώσεων αναγνώρισης με
τη χρήση του κάθε μοντέλου (απλών και σταθμισμένων αλυσίδων Markov), ενώ για
το μοντέλο των σταθμισμένων αλυσίδων παρατίθενται και οι μέσοι όροι των παραμέτρων r1 και r2 για τις οποίες επιτεύχθηκαν τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Πίνακας 2.10: Πειραματικά αποτελέσματα για το απλό μοντέλο αλυσίδων Markov, για το
μοντέλο σταθμισμένων αλυσίδων Markov και οι μέσες τιμές r1 και r2 που αυτά επιτεύχθηκαν.
φωνή
πρώτη
δεύτερη
τρίτη
τέταρτη
φωνή
πρώτη
δεύτερη
τρίτη
τέταρτη
φωνή
πρώτη
δεύτερη
τρίτη
τέταρτη

Haydn – Mozart
WMC
βελτίωση
επιτυχία
65%
2%
70%
17%
67%
10%
63%
8%
Beethoven – Haydn
MC
WMC
βελτίωση
επιτυχία επιτυχία
66%
88%
22%
71%
75%
4%
61%
59%
-2%
64%
78%
14%
Mozart – Beethoven
MC
WMC
βελτίωση
επιτυχία επιτυχία
82%
87%
5%
68%
74%
6%
67%
71%
4%
70%
77%
7%
MC
επιτυχία
63%
53%
57%
55%

r1
0.6760
0.8025
2.7398
3.0347

r2
15.1925
5.7154
18.1810
9.9962

r1

r2

3.1389
1.3641
3.5439
0.0071

0.1204
0.8872
2.3682
8.9264

r1

r2

6.5461
3.9459
0.1840
0.7016

0.9697
0.4409
2.9747
5.1395

Ένα πρώτο σχόλια από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.10
έχει να κάνει με το γεγονός ότι το σταθμισμένο μοντέλο αλυσίδων βελτιώνει το απλό
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, έστω και σε μικρό ποσοστό. Η εξαίρεση φαίνεται
για την αναγνώριση συνθέτη στην τρίτη φωνή μεταξύ των συνθετών Beethoven και
Haydn, όπου ο αλγόριθμος DE φαίνεται να έχει παγιδευτεί σε ένα τοπικό ελάχιστο, μιας και υπήρχε σίγουρα καλύτερη επιλογή για τις παραμέτρους αφού για
r1 = r2 = 0 η κατηγοριοποίηση θα έδινε σίγουρα τα ίδια αποτελέσματα με το
απλό μοντέλο αλυσίδων Markov. Για τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια, ανάμεσα στους
Beethoven–Haydn και Haydn–Mozart, το σταθμισμένο μοντέλο επιδεικνύει καθαρή
βελτίωση για την αναγνώριση συνθέτη στις περιπτώσεις της κάθε φωνής. Επιπλέον,
για το ζευγάρι Mozart–Beethoven φαίνεται πως οι δύο πρώτες φωνές έχουν βέλτιστη
παράμετρο r2 < 1, ενώ ταυτόχρονα ισχύει ότι r1 > 1. Το αντίθετο συμβαίνει για την
τρίτη και την τέταρτη φωνή, με μια εξαίρεση στην παράμετρο r1 της τρίτης φωνής
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του ζευγαριού Beethoven–Haydn. Αυτό ίσως υποδεικνύει πως ο Beethoven έχει μια
διαφορετική οπτική για την λειτουργικότητα της τέταρτης φωνής στα κουαρτέτα εγχόρδων σε σύγκριση με του Haydn και Mozart. Εξ’ αυτού συμπεραίνουμε πως ο
Beethoven χρησιμοποιεί μικρότερα διαστήματα τόνων εντός των φράσεων της τέταρτης φωνής, ενώ παράλληλα η χρονική απόσταση των μουσικών γεγονότων εντός
των φράσεων την τρίτης και της τέταρτης φωνής είναι μικρότερα.
Στο ζευγάρι Haydn–Mozart, που είναι από τα πιο δύσκολα σύνολα στην αναγνώριση συνθέτη, και στην πρώτη φωνή φαίνεται πως υπάρχει η μικρότερη βελτίωση με
τη χρήση της σταθμισμένης έκδοσης των αλυσίδων Markov. Η πρώτη φωνή φέρει
την μελωδία του κομματιού, γεγονός που σημαίνει πως ήδη περιέχει την περισσότερη πληροφορία για τον διαχωρισμό των συνθετών. Έτσι, σε αυτή τη φωνή το απλό
μοντέλο αλυσίδων Markov επιτυγχάνει την μεγαλύτερη επιτυχία αναγνώρισης, μην
αφήνοντας πολλά περιθώρια βελτίωσης με τη χρήση της σταθμισμένης έκδοσης,
για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ένα επιπλέον σχόλιο για το ζευγάρι Haydn–Mozart
έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι τιμές του r1 κρατήθηκαν σε επίπεδα κοντά του
μηδενός, γεγονός που υποδεικνύει πως τα τονικά διαστήματα διαδοχικών μουσικών γεγονότων παίζουν σημαντικό ρόλο στον διαχωρισμό αυτών των δύο συνθετών.
Μια μουσική εξήγηση για το παραπάνω σχόλιο θα μπορούσε να είναι ότι οι νότες
που απέχουν πολύ σε τονικό ύψος, μπορεί να ανήκουν στην ίδια μουσική φράση,
γεγονός το οποίο παρατηρείται και για τη δεύτερη φωνή. Αντιθέτως, οι τιμές της
παραμέτρου r2 για την πρώτη φωνή κρατήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στο 15,
γεγονός που υποδεικνύει πως μουσικά γεγονότα που χωρίζονται από μεγάλη χρονική απόσταση είναι λιγότερο σημαντικά, πράγμα που με τη σειρά του σημαίνει πως
πιθανόν να σηματοδοτούν τη λήξη μουσικών φράσεων. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται για την τρίτη φωνή του εν λόγω ζευγαριού συνθετών. Τέλος, οι τρίτη και
τέταρτη φωνή επιδεικνύουν καλά αποτελέσματα για υψηλές τιμές της παραμέτρου
r1 , φανερώνοντας πως οι συνθέτες Haydn και Mozart κάνουν διαφορετική χρήση των
διαδοχικών τόνων, αναφορικά με τα τονικά διαστήματά τους. Παρόμοια σχόλια μπορούν να πραγματοποιηθούν και για τα υπόλοιπα ζευγάρια συνθετών αναλύοντας τις
αντίστοιχες παραμέτρους r1 και r2 για διαφορετικές φωνές. Επιπλέον ανάλυση από
μουσικολόγους θα μπορούσε αρχικά να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τα παραπάνω
σχόλια που εξήχθησαν από τη σταθμισμένη έκδοση, αποκαλύπτοντας ενδεχομένως
επιπλέον πληροφορίες για τις συγκρίσεις των ζευγαριών αυτών.

2.5

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Σε αυτό το Κεφάλαιο αρχικά μελετήθηκε η αποσύνθεση της χρωματικής αναπαράστασης ενός κομματιού σε έναν χώρο που δημιουργείται από τον χρωματικό
πίνακα του ίδιου του κομματιού. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν δύο αποσυνθέσεις
ενός χρωματικού πίνακα, χρησιμοποιώντας τον πίνακα δεύτερων στιγμών και τον
πίνακα συνδιασποράς αντίστοιχα, ενώ δόθηκαν και κάποια στοιχεία για τις σχέσεις
των δύο αυτών ειδών αποσύνθεσης. Η προαναφερθείσα ανάλυση περιελάμβανε μια
εξέταση στις 24 φούγκες του Bach. Επιπλέον, δόθηκαν οι ορισμοί για τον πρωτεύοντα χρωματικό ιδιόχωρο ενός κομματιού, καθώς επίσης έγινε μια επιπλέον ανάλυση σε κάποιες ιδιότητες της πιο περιεκτικής αναπαράστασης του χώρου αυτού
από άποψη πληροφορίας, του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιο–ίχνους (PCE–t). Για
το PCE–t συγκεκριμένα, εξετάστηκαν κάποιες θεωρητικές πτυχές που υποδεικνύουν ότι αυτή η χρονοσειρά περιέχει τις ουδέτερες τονικές πληροφορίες ενός κομματιού. Έπειτα, δόθηκαν κάποιες πιθανές κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας που
περιλαμβάνουν την χρήση του PCE–t, μέσω κάποιων παραδειγμάτων για τον εντοπισμό αλλαγής κλειδιού σύνθεσης και της δομικής τμηματοποίησης. Δόθηκαν επίσης
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κάποιες διαισθητικές προσεγγίσεις για την δυνατότητα πραγματοποίησης διαφόρων μελετών γύρω από την κατηγοριοποίηση μουσικών κομματιών και την άντληση
μουσικής πληροφορίας.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν πειραματικά αποτελέσματα από την χρήση πληροφοριών του χρωματικού χώρου, αντλούμενες από το προφίλ τονικής τάξης των
κομματιών, για την αναγνώριση του συνθέτη ενός κομματιού. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα τρεις μεθοδολογίες για την εξαγωγή καθολικών χαρακτηριστικών από
μουσικά κομμάτια, τιμών δηλαδή που περιγράφουν τα διαφορετικά κομμάτια με
σύνολα συγκρίσιμων ποσοτήτων, για παράδειγμα αριθμητικές τιμές, διανύσματα ή
πίνακες. Η πρώτη μεθοδολογία για την εξαγωγή καθολικών χαρακτηριστικών πραγματεύεται τον καθορισμό του διανύσματος δωδεκαφωνικού ίχνους (DTV), το οποίο
είναι η κυκλική μετάθεση του διανύσματος που περιγράφει το προφίλ χρωματικής
τάξης κατά τόσες θέσεις ώστε η κλίμακα σύνθεσης να ταυτίζεται με τις βαθμίδες
της διατονικής μείζονος. Η δεύτερη μεθοδολογία χρησιμοποιεί τα θεμελιώδη στατιστικά από την εντροπία πληροφορίας Shannon (SIE) για να εξάγει καθολικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν την εντροπία του τονικού καθεστώτος τμημάτων του
κομματιού, αλλά και των μεταβάσεων από τμήμα σε τμήμα. Τέλος, η τρίτη μεθοδολογία περιλαμβάνει την εξαγωγή καθολικών χαρακτηριστικών με το μοντέλο σταθμισμένων αλυσίδων Markov (WMC), μέσω της οποία κατασκευάζεται ένας πίνακας
σταθμισμένων μεταβάσεων από νότα σε νότα, έτσι ώστε να βαρύνονται περισσότερο
οι μεταβάσεις που έχουν πιο συχνή εμφάνιση από άποψης χρονικών και τονικών
διαστημάτων. Το μοντέλο WMC περιλαμβάνει επίσης μια διαδικασία προσαρμογής κάποιων παραμέτρων μέσω του διαφοροεξελικτικού αλγόριθμου (DE), με τέτοιο
τρόπο ώστε να διαχωρίζονται βέλτιστα συγκεκριμένα ζευγάρια συνθετών.
Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν με τη χρήση των τριών παραπάνω μεθοδολογιών αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης, δείχνουν ότι
η αναγνώριση συνθέτη μπορεί να επιτευχθεί με σχετική ακρίβεια ανάλογα με τα
ζευγάρια συνθετών που εξετάζονται. Και οι τρεις παραπάνω μεθοδολογίες, καθώς κι
η ανάλυση του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου αποτελούν συνεισφορές της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Παρόλο που η αναγνώριση συνθέτη μπορεί να μην
έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις προκλήσεις που θέτουν οι σύγχρονες ανάγκες
της σημερινής εποχής – για παράδειγμα η αναγνώριση είδους σε δημοφιλή κομμάτια θα έβρισκε περισσότερο ενδιαφέρον από τον κοινό και τη μουσική βιομηχανία
– οι μελέτες αυτές επέτρεψαν την πληρέστερη κατανόηση του χρωματικού χώρου
και του προφίλ τονικής τάξης, ανοίγοντας τον δρόμο για τις μελέτες που παρουσιάζονται στα επόμενα Κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί,
παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό της θέσης αλλαγής κλειδιού σε
ηχογραφημένα κομμάτια με ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο του κάθε κομματιού. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται από το προφίλ χρονική τάξης (PCP),
και σε μεγάλο βαθμό από την SIE του PCP ενός μουσικού τμήματος, παρείχε τη δυνατότητα για τη δημιουργία ευφυών συστημάτων αυτόματης παραγωγής μουσικής,
όπως παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 6, 7 και 9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Αναγνώριση και χαρακτηρισμός
ηχογραφημένου μουσικού περιεχομένου

Σ

το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης
για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό αντίστοιχα του μουσικού περιεχομένου ηχογραφημένων μουσικών τμημάτων ή κομματιών. Η αναγνώριση
περιεχομένου περιλαμβάνει την ακριβή μεταγραφή των γεγονότων μιας ηχογράφησης σε συμβολική αναπαράσταση. Ο χαρακτηρισμός περιεχομένου αποσκοπεί
στον ακριβή εντοπισμό και χαρακτηρισμό των εννοιολογικών χαρακτηριστικών που
περιγράφουν ένα τμήμα μιας ηχογράφησης, όπως για παράδειγμα το κλειδί σύνθεσης ή οι συγχορδίες ενός τμήματος. Στα πλαίσια αυτού του Κεφαλαίου μελετήθηκε
συγκεκριμένα η μεταγραφή σε πραγματικό χρόνο από το ηχητικό σήμα τυμπάνων
και η αναγνώριση των τοποθεσιών αλλαγής κλειδιού σε ένα μουσικό κομμάτι. Για
την μεταγραφή του σήματος τυμπάνων προτάθηκε η χρήση των χαρακτηριστικών
φίλτρων, που αποτελούνται από ένα συνδυασμό φίλτρων και ενίσχυσης, τα οποία
έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν το αν το κρουστικό στοιχείο που τους αντιστοιχεί είναι ενεργό ή όχι σε κάποια χρονική στιγμή. Στη μεθοδολογία αυτή το
υποσύστημα μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο εκπαιδεύεται μέσα από διαδικασία
που χρησιμοποιείται ο διαφοροεξελικτικός αλγόριθμος με μια ειδικά προσαρμοσμένη συνάρτηση καταλληλότητας. Το δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου περιγράφει
μια μεθοδολογία ομαδοποίησης που αξιοποιεί την χρονική συνοχή διαφορετικών
συνδυασμών ομάδων για να εντοπίσει τους συνδυασμούς αυτούς που περιγράφουν
τμήματα που έχουν κοινό κλειδί σύνθεσης. Στην τελευταία μελέτη, προτάθηκε και
εξετάστηκε η δημιουργία ενός τεχνητού συνόλου κομματιών με προκαθορισμένη
τονική δομή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση των δυνατοτήτων του κάθε συστήματος σε διαφορετικά τονικά σενάρια. Και οι δύο μεθοδολογίες που παρουσιάζονται
παρέχουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα.

3.1

Εισαγωγή

Σε αυτό το Κεφάλαιο αναλύονται δύο τεχνικές που αφορούν τη χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης για εξαγωγή πληροφοριών από ηχογραφήσεις. Οι δυο αυτές
τεχνικές αφορούν την εξαγωγή δύο εντελώς διαφορετικών ειδών πληροφορίας. Η
πρώτη που παρουσιάζεται αφορά την αναγνώριση περιεχομένου από ηχογραφήσεις,
ενώ η δεύτερη αφορά τον χαρακτηρισμό περιεχομένου. Η αναγνώριση περιεχομένου
περιλαμβάνει τον καθορισμό των μουσικών γεγονότων που συμβαίνουν μέσα σε μία
ηχογράφηση, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρονική ακρίβεια. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί και ως μια μεταγραφή των ηχογραφήσεων, δηλαδή η
συμβολική αναπαράσταση των γεγονότων που συμβαίνουν σε αυτή. Το πρώτο μέρος του Κεφαλαίου αφορά την αναγνώριση του περιεχομένου από ηχογραφήσεις
τυμπάνων σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τον καθορισμό των κρουστικών στοιχείων
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που είναι ενεργά ανά πάσα στιγμή. Η μεθοδολογία και τα πειραματικά αποτελέσματα που την επαληθεύουν παρουσιάστηκαν στην εργασία [155] που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Ο χαρακτηρισμός του
περιεχομένου ηχογραφήσεων περιλαμβάνει την εννοιολογική περιγραφή τμημάτων
της ηχογράφησης, χωρίς απαραίτητα να γνωστοποιείται η ακριβής περιγραφή του
περιεχομένου. Η εννοιολογική περιγραφή μουσικών ηχογραφήσεων μπορεί να περιλαμβάνει την αναγνώριση του τοπικού κλειδιού σύνθεσης ή των συγχορδιών σε
διάφορα τμήματα της μουσικής. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής δημοσιεύτηκε το άρθρο [157], το οποίο πραγματεύεται τον χαρακτηρισμό των
κομματιών στην βάση της τμηματοποίησής τους σε περιοχές με διαφορετικό κλειδί
σύνθεσης.
Παρόλο που έχουν παρουσιαστεί πολλές μεθοδολογίες για τη μεταγραφή του
περιεχομένου από ηχογραφημένο σήμα τυμπάνων, μέχρι πολύ πρόσφατα η δυνατότητα εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο παρέμενε ανεξερεύνητη. Μεταξύ των αξιοσημείωτων μεθοδολογιών για μεταγραφή σε μη πραγματικό
χρόνο υπάρχουν οι εργασίες των Schloss [276] και Blimes [21], οι οποίες αναγνωρίζουν το ποιο κρουστικό στοιχείο είναι ενεργό, έχοντας τη δυνατότητα όμως να
κάνουν κάτι τέτοιο με ένα μόνο στοιχείο ενεργό σε κάθε χρονική στιγμή. Η εργασία των Goto και Muraoka [104] (που επεκτάθηκε στην εργασία [340]) παρουσιάζει μια μεθοδολογία που έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ταυτόχρονα κρουόντων στοιχείων με την αντιστοίχηση κρουστικών προτύπων. Υπάρχουν επίσης πολλές μεθοδολογίες που στηρίζονται στην επεξεργασία ενός ηχογραφημένου αρχείου
για τον εντοπισμό της στιγμής έναρξης των γεγονότων [167]. Αυτές οι μεθοδολογίες χρησιμοποιούν εκλεπτυσμένες τεχνικές αναγνώρισης προτύπων όπως οι κρυφές αλυσίδες Markov (hidden Markov models) και οι μηχανές υποστηρικτικών διανυσμάτων (support vector machines) [99], N-grams και μοντέλα μίξης Γκαουσιανών (Gaussian mixture models) [236], ανάλυση εκ των προτέρων υποχώρου (prior
subspace analisis) και ανάλυση ανεξάρτητων στοιχείων (indepentent component
analysis) [83], ανάλυση πρωτευόντων στοιχείων (principal component analysis) με
ομαδοποίηση [70] και μη αρνητική παραγοντοποίηση πινάκων (non–negative matrix factorization) [235] μεταξύ άλλων. Η προοπτική για μεταγραφή σε πραγματικό
χρόνο εξετάστηκε στην εργασία [13], όπου κάθε κρουστικό συμβάν αναγνωρίζεται
με πιθανοτική φασματική ομαδοποίηση βάσει της απόκλισης Itakura-Saito (Probabilistic Spectral Clustering Based on the Itakura-Saito Divergence).
Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου ασχολείται με την έννοια της τονικότητας σε
ηχογραφήσεις, όπως αυτή μπορεί να αντληθεί μέσα από τον εντοπισμό του τοπικού κλειδιού σε αρχεία ηχογραφημένων κομματιών. Η έννοια της τονικότητας είναι
θεμελιώδης στη Δυτική μουσική. Οι περισσότερες πτυχές της τονικής ανάλυσης βασίζονται στις σχέσεις μεταξύ τόνων, δοθέντος ενός πλαισίου: του κλειδιού σύνθεσης.
Το κλειδί καθορίζει ένα σύνολο τόνων (ένα υποσύνολο 7 τόνων από τους 12 της
χρωματικής κλίμακας) οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως συσχετισμένες, αν και η
χρήση του κλειδιού διαφέρει ανάλογα με το μουσικό είδος και την ιστορική περίοδο, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες. Τα κλασσικά κομμάτια στη Δυτική μουσική
τυπικά περιέχουν αλλαγές κλειδιού κατά τη διάρκειά τους. Η τμηματοποίηση του
περιεχομένου τέτοιων κομματιών μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα αν αναγνωριστεί
το κυρίως κλειδί σύνθεσης και τα σχετιζόμενα κλειδιά προς τα οποία είναι πιθανό
να κινηθεί η σύνθεση, αλλάζοντας τονικότητα. Δοθείσης μιας ακριβούς τμηματοποίησης ενός κομματιού σε περιοχές που συμβαίνουν αλλαγές κλειδιού, υπάρχει η
δυνατότητα της ακριβέστερης διενέργειας και άλλων διαδικασιών, όπως η ανάλυση
αυτο–ομοιότητας του κομματιού [42] και η αναγνώριση συγχορδιών [179] μεταξύ
άλλων. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μεγάλου πλήθους ηχογραφημένων κομματιών
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σε ψηφιακή μορφή καθιστά την ανάλυση μουσικού περιεχομένου ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτόματη κατηγοριοποίηση μεγάλων βάσεων δεδομένων. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, η αναγνώριση των σημείων που συμβαίνουν αλλαγές κλειδιού σε
ένα κομμάτι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των τοπικών του χαρακτηριστικών, προσφέροντας μια βάση για περαιτέρω ανάλυση περιεχομένου.
Υπάρχουν δύο βασικοί κλάδοι στον τομέα της άντλησης πληροφορίας από μουσική: η έρευνα που αφορά στην συμβολική μουσική με την αναπαράσταση μέσω
του πρωτοκόλλου MIDI, και η έρευνα που αφορά μη συμβολική μουσική, δηλαδή
μουσικά κομμάτια σε μορφή ηχογραφήσεων. Στη εργασία [157] που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, εξετάστηκε η αυτόματη τμηματοποίηση ηχογραφημένων μουσικών δεδομένων, ενώ θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν αντίστοιχοι μηχανισμοί για την τμηματοποίηση συμβολικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, το προαναφερθέν άρθρο εστιάζει στην τμηματοποίηση ενός
κομματιού σε μέρη που χρησιμοποιείται διαφορετικό κλειδί σύνθεσης, μέσω ομαδοποίησης σε χώρους που σχετίζονται με τον χρωματικό χώρο. Υπενθυμίζεται ότι η
έννοια της χρωματικής αξίας στη Δυτική συγκερασμένη μουσική, περιγράφει έναν
τόνο αγνοώντας τον καθορισμό του τονικού ύψους, δηλαδή την οκτάβα του εν λόγω
τόνου. Παρόλο που η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι ανεπτυγμένη για να κάνει
τμηματοποίηση και όχι αναγνώριση του τοπικού κλειδιού σύνθεσης (δηλαδή εντοπίζει μέρη αλλαγής κλειδιού και όχι τις ταυτότητες των εμπλεκόμενων κλειδιών),
παρουσιάζονται επίσης και αποτελέσματα για την αναγνώριση των τοπικών κλειδιών
μέσω μιας απλής τεχνικής σύγκρισης προτύπων κλειδιών. Αναφορικά με την τμηματοποίηση, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος k -means [115], ενώ προτάθηκε μια μεθοδολογία που επιτρέπει την άντληση πληροφοριών για τον εντοπισμό υποψήφιων
περιοχών αλλαγής κλειδιών, ανεξάρτητα από το πλήθος των ομάδων που θεωρούνται κατά την ομαδοποίηση ή το πλήθος των αλλαγών κλειδιών που υπάρχουν στο
εξεταζόμενο κομμάτι. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εξαρτάται αποκλειστικά από τις
γεωμετρικές ιδιότητες του χρωματικού χώρου και δεν χρειάζεται εκ των προτέρων
πληροφορία μέσω εκπαίδευσης, αποφεύγοντας τον εν δυνάμει κίνδυνο να είναι μη
αποτελεσματική σε μουσικά είδη διαφορετικά από αυτά στα οποία εκπαιδεύτηκε.
Παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για την τμηματοποίηση αφενός ηχογραφημένων κομματιών – περιλαμβάνοντας μια σύγκριση της προτεινόμενης μεθοδολογίας με προηγούμενες – και αφετέρου σε τεχνητά σύνολα κομματιών, η κατασκευή των οποίων περιγράφεται αναλυτικά. Η κατασκευή των τεχνητών κομματιών
έχει ως στόχο να επιτρέψει την εξέταση της συμπεριφοράς της εν λόγω στρατηγικής
υπό ελεγχόμενες τονικές συνθήκες “δοκιμαστικού σωλήνα”, επιτρέποντας παράλληλα την ανάλυση του εξεταζόμενου μοντέλου σε μεγάλες μουσικές βάσεις δεδομένων που αποτελείται από κομμάτια με προκαθορισμένη τονική δομή. Με αυτές
τις τεχνητές βάσεις δεδομένων, δημιουργήθηκαν ποικίλα και πολυπληθή σενάρια
σενάρια αλλαγής κλειδιού, με τα οποία πραγματοποιήθηκε ενδελεχής πειραματικό
έλεγχος την μεθοδολογίας ομαδοποίησης. Τέλος, εφαρμόστηκε ένας αλγόριθμος
αναγνώριση κλειδιού στα τμήματα που αναγνωρίστηκαν στο σύνολο δεδομένων των
πραγματικών κομματιών, ώστε να δοθεί ένα πλήρες πλαίσιο για τον ακριβή χαρακτηρισμό του μουσικού περιεχομένου.
Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου περιλαμβάνει τα εξής. Η Ενότητα 3.2 περιγράφει
τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα που παρήχθησαν για την μεταγραφή των ηχογραφήσεων τυμπάνων σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, η Ενότητες 3.2.1 και
3.2.2 παρουσιάζουν τα υποσυστήματα μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο και το
σύστημα εκπαίδευσης βάσει των προτύπων τυμπάνων αντίστοιχα, ενώ τα πειραματικά αποτελέσματα της εν λόγω μεθοδολογίας παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.2.3.
Η Ενότητα 3.3 περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου που περιγράφει μια
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μεθοδολογία για την τμηματοποίηση ηχογραφημένων μουσικών κομματιών σε περιοχές που έχουν διαφορετικό κλειδί σύνθεσης. Συγκεκριμένα, η Ενότητα 3.3.1 παρουσιάζει δύο τεχνικές μείωσης της διάστασης στον χρωματικό χώρο, την ανάλυση
πρωτευόντων στοιχείων (principal component analysis ή PCA) και την μη αρνητική
παραγοντοποίηση πινάκων (non–negative matrix factorization ή NMF). Με βάση
την ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο και του χώρους που προκύπτουν με τη μείωση των διαστάσεων, η Ενότητα 3.3.2 παρουσιάζει τη μέθοδο που προτάθηκε για
την αναγνώριση των συνδυασμών ομάδων που έχουν χρονική συνοχή, ενώ οι Ενότητες 3.3.3 και 3.3.4 περιλαμβάνουν την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας
που ακολουθήθηκε καθώς και τα πειραματικά αποτελέσματα που εξήχθησαν από
τη διαδικασία αυτή αντίστοιχα.

3.2

Αναγνώρισης μουσικού περιεχομένου από ηχογραφήσεις: μελέτη στην μεταγραφή τυμπάνων

Η προσέγγιση της μελέτης που παρουσιάστηκε στην εργασία [155] που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, δέχεται ένα μονοκαναλικό σήμα τυμπάνων και δίνει σε πραγματικό χρόνο ενδείξεις για το ποιο
κρουστικό στοιχείο παρήγαγε κάποιο ηχητικό γεγονός. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η “μεταγραφή” της επίδοσης των τυμπάνων με τη χρήση ενός μικροφώνου
σαν συσκευή εισόδου του ήχου. Η αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται
με το διάγραμμα στην Εικόνα 3.1, ενώ τα απλά επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιεί επιτρέπουν στο σύστημα να αποφεύγει της καθυστέρηση υπολογισμών που
ενδεχομένως να προέκυπταν από πολύπλοκους αλγόριθμους και τεχνικές επεξεργασίας σήματος. Επιπλέον, το σύστημα μεταγραφής μπορεί να υλοποιηθεί και σε
υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα εκπαίδευσης παραμένει υλοποιημένο
σε λογισμικό. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει δύο
υποσυστήματα, τα οποία καλούνται υποσύστημα “εκπαίδευσης” (training module)
και “μεταγραφής” (real–time transcription module), καθένα από τα οποία είναι
υλοποιημένο σε λογισμικό. Τα δύο αυτά υποσυστήματα αναλύονται λεπτομερώς
παρακάτω.

3.2.1

Υποσύστημα μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο

Η εν λόγω αρχιτεκτονική δοκιμάστηκε σε συνθήκες “δοκιμαστικού σωλήνα”, με
ηχογραφήσεις τυμπάνων από δείγματα τριών κρουστικών στοιχείων, μίας μπότας
(kick ή K), ενός ταμπούρου (snare ή S) και ενός κυμβάλου hi-hat (Η). Το υποσύστημα μεταγραφής χρησιμοποιεί τρία ζευγάρια φίλτρων–ενισχυτών που είναι ικανά
να απομονώσουν χαρακτηριστικές περιοχές συχνοτήτων των αντίστοιχων κρουστικών στοιχείων (K, S και H). Όπως φαίνεται από την Εικόνα 3.1, το πολυφωνικό μονοκαναλικό σήμα που λαμβάνεται από το μικρόφωνο μεταβάλλεται από τα ζευγάρια
φίλτρων–ενισχυτών, μία διαδικασία η οποία ονομάζεται χαρακτηριστικό φιλτράρισμα, ενώ κάθε ζευγάρι φίλτρου–ενισχυτή καλείται χαρακτηριστικό φίλτρο.
Κάθε χαρακτηριστικό φίλτρο χρησιμοποιεί ένα φίλτρο περιοχών με απόκριση
συχνότητας που περιγράφεται από το σχήμα στην Εικόνα 3.2. Τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται παρακάτω παρήχθησαν μέσω πειραμάτων που υλοποιήθηκαν
σε MATLAB με χρήση ελλειπτικών IIR φίλτρων. Αυτά τα φίλτρα καθορίζονται από
τις ακόλουθες τέσσερις παραμέτρους
1. s1I : το άκρο της περιοχής σιγής,
2. p1I : το άκρο της περιοχής ήχου,
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Σχήμα 3.1: Συνοπτικό διάγραμμα της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας. Αν οι εντάσεις LK ,
LS και LH ξεπεράσουν κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι, τότε το αντίστοιχο κρουστικό στοιχείο θεωρείται ενεργό.

3. s2I : το τελικό άκρο της περιοχής ήχου και
4. p2I : το άκρο της δεύτερης περιοχής σιγής,
όπου ο δείκτης I ∈ {K, S, H} χαρακτηρίζει τις τιμές φίλτρου για τα αντίστοιχα κρουστικά αντικείμενα. Επιπλέον, το μέγεθος ενίσχυσης για κάθε φιλτραρισμένο σήμα
συμβολίζεται ως vI , I ∈ {K, S, H}. Δοθέντος του γεγονότος ότι τα φίλτρα και η ενίσχυση περιγράφονται από τις παραπάνω τιμές, το πρόβλημα μεταγραφής, όπως αντιμετωπίζεται από το σύστημα, μπορεί να διατυπωθεί ακολούθως: ζητείται η εύρεση
των κατάλληλων τιμών s1I , p1I , p2I , s2I και vI τιμές, για I ∈ {K, S, H}, έτσι ώστε να
επιτευχθεί μέγιστη διαχωρισιμότητα μεταξύ των τιμών K, S και H με τη χρήση των
αντίστοιχων φίλτρων.
Ο όρος διαχωρισιμότητα υποδηλώνει ότι τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά φίλτρα
σιγάζουν τις συχνοτικές περιοχές που συμπίπτουν για τα κρουστικά αντικείμενα
(φαινόμενο cross–talk μεταξύ των στοιχείων), ενώ παράλληλα τονίζουν τις αποκλειστικές περιοχές συχνοτήτων για κάθε ενεργό μέρος των τυμπάνων. Με την ορολογία
που έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα, απομένει η λεπτομερής συζήτηση για την κατασκευή του υποσυστήματος εκπαίδευσης, συγκεκριμένα η ρύθμιση των παραμέτρων
και η αποδοτικότητα της διαδικασίας εκπαίδευσης αναφορικά με τον στόχο διαχωρισμού.

3.2.2

Υποσύστημα εκπαίδευσης

Το υποσύστημα εκπαίδευσης προσαρμόζει τις τιμές των χαρακτηριστικών φίλτρων (τα τέσσερα άκρα των περιοχών συχνοτήτων και η τιμή ενίσχυσης) για κάθε
κρουστικό στοιχείο. Η εκπαίδευση του συστήματος βασίζεται σε ένα ηχογραφημένο
δείγμα από κάθε κρουστικό στοιχείο, κάτι το οποίο μπορεί να δίνεται από τον τυμπανιστή πριν την εκπαίδευση, σε περίπτωση χρήσης του συστήματος για μεταγραφή
ανθρώπινης απόδοσης. Για την πειραματική διαδικασία που περιγράφεται, πρέπει
να δοθούν τρία δείγματα στα οποία θα βασιστεί η εκπαίδευση, τα K, S και H. Τα
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Σχήμα 3.2: Η απόκριση συχνοτήτων του φίλτρου και οι παράμετροι των χαρακτηριστικών
του.

δείγματα αυτά χρησιμοποιούνται ως πρότυπα ήχου για κάθε στοιχείο και αφού
εισάγονται στο σύστημα, το υποσύστημα εκπαίδευσης τα επεξεργάζεται με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους.
Κωδικοποίηση και εξέλιξη φίλτρων
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα φίλτρα περιοχών περιγράφονται από τέσσερις
τιμές, s1I , p1I , p2I και s2I για I ∈ {K, S, H}, από το οποίο παρατηρείται ότι s1I
< p1I < p2I < s2I . Για να μειωθεί το πλήθος των παραμέτρων, και κατά συνέπεια
το υπολογιστικό και αλγοριθμικό κόστος των παραπάνω ελέγχων, οι τέσσερις παράμετροι αυτές κωδικοποιούνται με τρεις μεταβλητές: αI , ρI και τI , για I ∈ {K, S, H}.
Αυτή η κωδικοποίηση επιτυγχάνεται ως εξής:

s1I = αI
p1I = αI + ρI
p2I = αI + ρI + τI
s2I = αI + 2 ρI + τI
Με αυτή την απλοποίηση θεωρούνται μόνο συμμετρικά φίλτρα περιοχών, υπό την
έννοια ότι s1I − p1I = p2I − s2I . Συνεπώς, ένα χαρακτηριστικό φίλτρο ορίζεται με
τέσσερις συνολικά παραμέτρους (αI , ρI , τI , vI ), με την τελευταία παράμετρο να υποδηλώνει την τιμή ενίσχυσης.
Από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν εκ των προτέρων υποθέσεις για τις
ιδιότητες των χαρακτηριστικών φίλτρων, η τετράδα των παραμέτρων ρυθμίζεται με
τη χρήση μιας ευρεστικής μεθόδου. Ο χώρος αναζήτησης για την εύρεση τριών (για
τα στοιχεία K, S και H) βέλτιστων χαρακτηριστικών φίλτρων είναι 12-διάστατος, μιας
και κάθε φίλτρο περιγράφεται από τέσσερις παραμέτρους. Η μέθοδος αναζήτησης
που χρησιμοποιήθηκε είναι ο διαφοροεξελικτικός αλγόριθμος (DE) [251, 298]. Ο
DE αρχικοποιείται με ένα σύνολο τυχαίων χαρακτηριστικών φίλτρων σχηματίζοντας
έναν “αρχικό πληθυσμό” 12-διάστατων διανυσμάτων, τα οποία καλούνται επίσης
και άτομα, και αντιπροσωπεύουν τα τρία χαρακτηριστικά φίλτρα. Με ένα επαναληπτικό σχήμα, ο DE δίνει σταδιακά βελτιστοποιημένες λύσεις στο παρόν πρόβλημα,
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βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των υποψήφιων λύσεων – χαρακτηριστικών
φίλτρων – σε κάθε επανάληψη, η οποία επίσης καλείται γενιά, χρησιμοποιώντας
τους τελεστές “διασταύρωσης” και “μετάλλαξης”, συνδυάζοντας και μεταβάλλοντας
τις συντεταγμένες των υπαρχόντων ατόμων για να δημιουργήσουν νέα άτομα. Βάσει μιας διαδικασίας επιλογής, τα άτομα που προσφέρουν μία βελτιωμένη λύση στο
πρόβλημα, προχωρούν στην επόμενη γενιά. Αυτή η βελτίωση μετριέται με ένα μέτρο καταλληλότητας (ﬁtness), το οποίο είναι ορισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε η οι
βέλτιστες τιμές του να παρέχουν ικανοποιητικές λύσεις για το πρόβλημα. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω μοντελοποίηση, ο DE ψάχνει για τις κατάλληλες τριάδες
τετράδων που περιγράφουν τις κατάλληλες τιμές των τριών χαρακτηριστικών φίλτρων που απομονώνουν βέλτιστα τις χαρακτηριστικές συχνότητες των αντίστοιχων
κρουστικών στοιχείων. Συνεπώς, πρέπει να οριστεί ένα μέτρο καταλληλότητας των
συνδυασμών των χαρακτηριστικών φίλτρων.
Συνάρτηση καταλληλότητας
Πριν τον προσδιορισμό μια συνάρτησης καταλληλότητας, πρέπει πρώτα να έχουν
σχεδιαστεί, όσο πιο σαφώς γίνεται, οι επιθυμητές ιδιότητες του συστήματος. Το σύστημα, λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίζει τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. τα γεγονότα από ξεχωριστά κρουστικά στοιχεία,
2. τα γεγονότα από ταυτόχρονη κρούση στοιχείων σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς και
3. τα μέρη σιγής, που δεν υπάρχουν γεγονότα.
Κατά συνέπεια, με δεδομένο πως υπάρχουν τρία κρουστικά στοιχεία, υπάρχουν 8
πιθανοί συνδυασμοί κρούσης τους, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1. Συγκεκριμένα,
τα σενάρια 1, 2 και 3 περιγράφουν τα γεγονότα με κρούση ενός στοιχείου, όπου
δηλαδή ακούγεται ήχος μόνο από ένα κρουστικό στοιχείο. Τα σενάρια 4, 5 και 6
περιλαμβάνουν ταυτόχρονη κρούση δύο στοιχείων, ενώ το σενάριο 7 περιλαμβάνει
την ταυτόχρονη κρούση όλων των στοιχείων. Η χρήση του ογδόου σεναρίου, το οποίο
δεν περιλαμβάνει κρούση κάποιου στοιχείου αλλά τον απόηχό τους, αποτελεί μία
βοηθητική συνθήκη που βελτιώνει την ακρίβεια του συστήματος στο να εντοπίζει την
“κεφαλή” της κυματομορφής κατά την κρούση, απομονώνοντάς την από την “ουρά”,
βελτιώνοντας τη χρονική ακρίβεια εντοπισμού της αρχής του κάθε κρουστικού στοιχείου. Σημειώνεται ότι οι όροι “κεφαλή” και “ουρά” είναι μεταφρασμένοι από τους
όρους “head” και “tail” αντίστοιχα, όπως χρησιμοποιήθηκαν στην [13].
Πίνακας 3.1: Όλα τα πιθανά σενάρια κρούσης των στοιχείων.
scenario
1
2
3
4
5
6
7
8

K
1
0
0
1
1
0
1
0

onset combination
S
H
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0

Δοθέντων των 8 σεναρίων, η διαδικασία εκπαίδευσης του συστήματος μπορεί να
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός ηχητικού προτύπου για κάθε κρουστικό στοιχείο. Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος με ήχο που παράγεται από την απόδοση τυμπανιστή σε πραγματικό χρόνο, και όχι στις πειραματικές συνθήκες που
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παρουσιάζονται, το πρότυπο δείγμα μπορεί να δίνεται από τον τυμπανιστή πριν
τη διαδικασία εκπαίδευσης. Έχοντας τις ξεχωριστές πρότυπες πηγές κάθε κρουστικού στοιχείου, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής όλων των σεναρίων με την μίξη
των κυματομορφών των αντίστοιχων στοιχείων που συμμετέχουν στο κάθε σενάριο.
Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που χρειάζεται ο εντοπισμός μόνο της κεφαλής της
κυματομορφής, το ηχητικό πρότυπο από κάθε στοιχείο χωρίζεται σε δύο μέρη: την
κεφαλή και την ουρά. Ένα παράδειγμα χωρισμού απεικονίζεται στην Εικόνα 3.3.
Τα σενάρια που περιλαμβάνουν κρούση κάποιου στοιχείου – δηλαδή όλα τα σενάριο
εκτός από το σενάριο 8 – χρησιμοποιούν μόνο το τμήμα της κεφαλής της κυματομορφής του κρουστικού στοιχείου που συμμετέχει. Το σενάριο 8 αντιθέτως, χρησιμοποιεί το μέρος της ουράς που λαμβάνεται από τη μίξη και των τριών προτύπων,
σχηματίζοντας έτσι τον απόηχο του συνδυασμού των τυμπάνων.
Το υποσύστημα εκπαίδευσης δημιουργεί όλους τους συνδυασμούς όπως καθορίστηκαν από τα παραπάνω σενάρια. Στη συνέχεια, δίνεται μια περιγραφή της
διαδικασίας εκπαίδευσης με ένα παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο σενάριο. Αργότερα, θα δοθεί και μια ανάλυση πάνω στο σενάριο εκπαίδευσης 8, που αποτελείται
από τους απόηχους. Επιλέγεται το σενάριο 4 σαν παράδειγμα, με δυαδική αναπαράσταση {1, 0, 1}, που υποδεικνύει ότι μόνο τα στοιχεία K και H είναι ενεργά. Γίνεται
μίξη των κεφαλών των προτύπων των στοιχείων K και H, όπως αυτά έχουν δοθεί στην
αρχή της διαδικασίας εκπαίδευσης, και το σήμα της μίξης περνάει μέσα από τα
τρία χαρακτηριστικά φίλτρα. Έπειτα, μετράται η ένταση εξόδου, ή η δραστηριότητα,
των φίλτρων αυτών. Αν η δραστηριότητα ενός χαρακτηριστικού φίλτρου ξεπερνά ένα
προκαθορισμένο κατώφλι, τότε το αντίστοιχο κρουστικό στοιχείο θεωρείται ενεργό,
αλλιώς ανενεργό. Μόλις ένα φίλτρο είναι ενεργό, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει
κρούση του αντίστοιχου στοιχείου. Μιας και το σενάριο του παραδείγματος είναι το
σενάριο με δυαδική αναπαράσταση {1, 0, 1}, η ενεργοποίηση των φίλτρων θα ήταν
επιτυχής αν υπήρχε ενεργοποίηση των χαρακτηριστικών φίλτρων των στοιχείων K
και H, δηλαδή αν οι εντάσεις εξόδου των φίλτρων αυτών ήταν πάνω από την τιμή–
κατώφλι που έχει οριστεί. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό φίλτρο του στοιχείου S
θα έπρεπε να μένει ανενεργό, δηλαδή η ένταση εξόδου του να ήταν κάτω από την
τιμή–κατώφλι.
Όμως, υπάρχουν δύο προβλήματα με τη δυαδική προσέγγιση της εκπαίδευσης.
Πρώτον, μια τέτοια αναπαράσταση έχει εξαρχής περιορισμένες προοπτικές για τη
διαδικασία εκπαίδευσης, αφού ο χώρος αναζήτησης βρίθει σε μεγάλα πλατό τοπικών
ελαχίστων που δίνουν μη ικανοποιητικές λύσεις. Δεύτερον, ακόμα και αν κάποια
ικανοποιητική περιοχή τοπικού ελαχίστου βρεθεί, η λύση που θα έδινε θα ήταν πιθανότατα στο όριο του αποδεκτού. Κατά συνέπεια, το σύστημα θα ήταν πολύ ευαίσθητο σε θόρυβο, δηλαδή μικρές αλλαγές στο σήμα εισόδου, όπως μεταβολές στη
δυναμική κρούσης των στοιχείων, θα έδιναν παραπλανητικά αποτελέσματα κατά τη
διάρκεια του διαχωρισμού σε πραγματικό χρόνο.
Και τα δύο μειονεκτήματα μπορούν να αποφευχθούν θεωρώντας ένα συνεχές
ανάλογο στο προαναφερθέν δυαδικό σχήμα εκπαίδευσης. Το συνεχές σχήμα ανταμείβει τις δραστηριότητες φίλτρων που συγκλίνουν προς το σωστό δυαδικό σενάριο,
ενώ ταυτόχρονα δίνει ποινή σε αντίθετες απαντήσεις με έναν συνεχή τρόπο. Θεωρώντας ένα χαρακτηριστικό φίλτρο με τιμή δραστηριότητας (έντασης εξόδου) r και
έχοντας ορίσει μια τιμή–κατώφλι t, το συνεχές ανάλογο των δυαδικών τιμών εκπαίδευση δίνεται με κανονικοποίηση των δραστηριοτήτων ανάλογα με την απόστασή
τους από το κατώφλι στο [0, 1], με

c=

1 1
− arctan(λ(t − r)),
2 2

(3.1)
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(a) σήμα hihat

(b) σήμα ταμπούρου

(c) σήμα μπότας

(d) σήμα αθροίσματος
Σχήμα 3.3: Τα πιο σκούρα χρώματα υποδεικνύουν τα μέρη των κυματομορφών που τελικά
χρησιμοποιούνται σαν σενάρια εκπαίδευσης, ενώ τα ανοιχτόχρωμα μέρη απορρίπτονται.
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όπου το λ είναι ένας συντελεστής λείανσης, ο οποίος ελέγχει τον ρυθμό σύγκλισης
στις δυαδικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού της Εξίσωσης 3.1
απεικονίζονται στην Εικόνα 3.4.
Η συνεχής προσέγγιση αντιμετωπίζει τα δύο προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα οποία προκύπτουν από τη δυαδική προσέγγιση. Αρχικά, τα επίπεδα
πλατό της συνάρτησης καταλληλότητας στον 12-διάστατο χώρο αναζήτησης γίνονται καμπύλα. Αυτό διευκολύνει την διαδικασία εκπαίδευσης, προσφέροντας μια
συνεχή ροή βελτιστοποίησης. Είναι φανερό από την Εικόνα 3.4 ότι όσο πιο μακριά
κινείται μια τιμή δραστηριότητας από την τιμή–κατώφλι, τόσο πιο πολύ πλησιάζει
την επιθυμητή τιμή ενεργοποίησης (0 ή 1). Αυτό το γεγονός λύνει το δεύτερο πρόβλημα, από τη στιγμή που οι οριακές λύσεις, λύσεις δηλαδή κοντά στο κατώφλι, δεν
έχουν υψηλή καταλληλότητα. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες με αρκετά μεγαλύτερη
τιμή από την τιμή–κατώφλι είναι πιο κοντά στην ενεργοποίση 1 (δηλαδή στο να υποδείξουν ενεργό στοιχείο), ενώ οι δραστηριότητες με αρκετά χαμηλότερη τιμή είναι
πιο κοντά στο 0 (δηλαδή στο να υποδείξουν ενεργό στοιχείο). Συνεπώς, οι ακραίες
διαφορές ενεργοποίησης επιβραβεύονται, οδηγώντας σε πιο στιβαρές λύσεις. Η Εικόνα 3.5 δείχνει τις δυαδικές τιμές στόχου στα αριστερά, και τις κανονικοποιημένες
ενεργοποιήσεις ενός εκπαιδευμένου συστήματος στα δεξιά. Το σφάλμα εκπαίδευσης
μετράται με την Ευκλείδεια απόσταση των δύο αυτών πινάκων, δηλαδή την τετραγωνική ρίζα των τετραγώνων των διαφορών των αντίστοιχων στοιχείων, τιμή η οποία
αποτελεί τη συνάρτηση καταλληλότητας για τους συνδυασμούς των τριών φίλτρων,
σε όλα τα σενάρια.
Μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας εκπαίδευσης είναι το σενάριο με νούμερο
8, το οποίο περιγράφει τους απόηχους όλων των κρουστικών στοιχείων. Αν το σύστημα εκπαιδευτεί χωρίς το σενάριο αυτό, τότε τα βέλτιστα φίλτρα που παράγονται
από τη διαδικασία εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζουν με ακρίβεια την αρχή του γεγονότος. Συγκεκριμένα, από τη μία εντοπίζουν τις συχνοτικές περιοχές που είναι χαρακτηριστικές για κάθε κρουστικό στοιχείο, όμως από την άλλη αυτές οι περιοχές δεν
είναι απαραίτητα χαρακτηριστικές του σημείου εκκίνησής τους. Για παράδειγμα, το
χαρακτηριστικό φίλτρο του ταμπούρου ή της μπότας, χωρίς την χρήση του σεναρίου
8 στη διαδικασία εκπαίδευσης, εντοπίζει τις αρμονικές συχνότητές τους, παραμένοντας ενεργό ακόμα και αρκετά δευτερόλεπτα μετά την κρούση, όπως δηλαδή και
οι αντίστοιχες αρμονικές συχνότητες. Με το σενάριο των αποήχων απορρίπτονται τα
φίλτρα που κρατούν τις “αρμονικές ουρές”, ενώ διατηρούνται μόνο τα φίλτρα που
είναι χαρακτηριστικά για το τμήμα της κεφαλής του γεγονότος. Όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, το σενάριο με νούμερο 8 περιλαμβάνει την μίξη από τις ουρές των
πρότυπων κυματομορφών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3(d). Η μίξη των προτύπων φιλτράρεται πριν αποκοπεί το μέρος της ουράς, ούτως ώστε να περάσουν από
το φίλτρο και τα υπολείμματα των διεγερμένων μερών των κρουστικών στοιχείων.

3.2.3

Πειραματικά αποτελέσματα

Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μετρήθηκαν οι αποκρίσεις 12 διαφορετικών κρουστικών συνόλων που αναπαράγουν 2 συγκεκριμένες
ρυθμικές ακολουθίες το καθένα. Για να υπάρχει μια ακριβής αναπαράστασης των
αληθών ρυθμών, τους οποίους το σύστημα θα προσπαθήσει να μεταγράψει, οι αληθείς ρυθμοί γράφηκαν σε μορφή MIDI. Αυτά τα αρχεία MIDI περιέχουν εντολές που
ενεργοποιούν ηχητικά δείγματα των κρουστικών στοιχείων τα οποία αντιστοιχούν σε
μπότα, ταμπούρο και hi-hat, συνδυασμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν 12 σύνολα
κρουστών. Και οι δύο ρυθμικές ακολουθίες ελέγχου ηχογραφήθηκαν με τέμπο 120
παλμούς το λεπτό, είχαν μήκος ενός μέτρου, όμως διέφεραν στις δυναμικές. Ο πρώ-
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inactive
active

activity

1

0
threshold
amplitude
Σχήμα 3.4: Η σιγμοειδής συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε για για τον συνεχή μετασχηματισμό της διακριτής αντικειμενικής συνάρτησης.

Target

Accomplished
1

1
2
3
4
5
6
7
8
K

S

H

1
0.8 2
3
0.6 4
0.4 5
6
0.2 7
8
0

0.8
0.6
0.4
0.2
K

S

H

Σχήμα 3.5: Δυαδικά σενάρια–στόχοι (αριστερά) και η συνεχής απόκριση του φίλτρου για
μία προσομοίωση εκπαίδευσης με τιμή σφάλματος 0.7010.

60Αναγνώριση και χαρακτηρισμός ηχογραφημένου μουσικού περιεχομένου
τος ρυθμός, που συμβολίζεται σαν Rhythm1, δεν έχει καθόλου δυναμικές διαφοροποιήσεις, ενώ ο δεύτερος, που συμβολίζεται σαν Rhythm2, έχει μεγάλες δυναμικές
διαφοροποιήσεις, οι οποίες εκφέρονται σαν εναλλαγές στην “ένταση” (velocity) MIDI.
Οι εναλλαγές στην ένταση MIDI δεν επηρεάζουν μόνο την ένταση του στοιχείου που
ενεργοποιείται, αλλά και τα χαρακτηριστικά του ήχου του, προσομοιώνοντας τις
πραγματικές κρούσεις των τυμπάνων με διαφορετικές εντάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται
με την ενεργοποίηση διαφορετικού δείγματος του κρουστικού στοιχείου, για διαφορετικές τιμές έντασης. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος μετριέται ξεχωριστά
για κάθε σύνολο κρουστών, ώστε να αποκτηθούν τα σφάλματα που παράγονται από
κάθε σύνολο ξεχωριστά, οδηγώντας σε μία διερεύνηση για τις προοπτικές βελτίωσης.
Η πειραματική διάταξη είναι εστιασμένη στη μέτρηση της ακρίβειας εντοπισμού
των κρουστικών γεγονότων, εντός ενός αποδεκτού ορίου σφάλματος. Συγκεκριμένα,
γίνεται μέτρηση της ακρίβειας, της ανάκλησης και των συνδυασμών τους με το f –
μέτρο του εντοπισμού των γεγονότων κάθε κρουστικού στοιχείου που εντοπίστηκε
ορθά. Ένα γεγονός θεωρείται ότι εντοπίστηκε ορθά, αν ο υπολογισμός εμπίπτει ενός
παραθύρου συγκεκριμένου χρονικού μεγέθους γύρω από τη στιγμή που συνέβη
το πραγματικό γεγονός. Η ακρίβεια μετράει το ποσοστό των γεγονότων που εντοπίστηκαν ορθά, ως προς το σύνολο των γεγονότων που εντοπίστηκαν. Η ανάκληση
περιγράφει τα ορθά εντοπισμένα γεγονότα ανάμεσα στα αληθή γεγονότα. Με χρήση
μαθηματικών όρων, αν L είναι το σύνολο των γεγονότων που έχουν εντοπιστεί ορθά
από το σύστημα και C είναι το σύνολο των αληθών γεγονότων, τότε η ακρίβεια με|L∩C|
τριέται ως p = |L∩C|
|L| , ενώ η ανάκληση ως r = |C| , όπου η τιμή |X| περιγράφει το
πλήθος στοιχείων ενός συνόλου X . Υψηλές τιμές ακρίβειας δείχνουν ότι τα γεγονότα
που εντόπισε το σύστημα είναι εν πολλοίς σωστά, όμως δεν φαίνεται το πόσα γεγονότα του αληθούς συνόλου έχουν παραμείνει χωρίς να εντοπιστούν. Αυτός ο έλεγχος
γίνεται με την ανάκληση. Το f –μέτρο [15] συνδυάζει τις τιμές της ακρίβειας και της
ανάκλησης, ενώ υπολογίζεται ως f –μέτρο = 2pr/(p + r).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο εντοπισμός ενός γεγονότος θεωρείται επιτυχής
αν απέχει το πολύ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το αληθές γεγονός. Ακολουθώντας αυτού του είδους την ανάλυση, θεωρείται πως δεν γίνεται να συμβαίνουν
δύο γεγονότα ενός κρουστικού στοιχείου εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, το σύστημα στην παρούσα μορφή δεν μπορεί να αναγνωρίζει την
ένταση ενός γεγονότος, ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί με συγκεκριμένες
αλλαγές που περιγράφονται αργότερα. Τα παραπάνω σχόλια δείχνουν πως δεν κατέστη αναγκαίο να γίνουν πειραματικές μετρήσεις της απόδοσης με τη χρήση πολλών
αληθών ρυθμικών ακολουθιών. Από την άλλη, είναι σημαντικό να μετρηθεί η ακρίβεια με διάφορα μεγέθη παραθύρου ανοχής σφάλματος, πάνω σε δύο ρυθμούς με
διαφορετικά δυναμικά χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο εντοπισμός της καθυστέρησης αναγνώρισης ενός γεγονότος, ενώ παράλληλα μπορεί να
εξεταστεί και η ευαισθησία του συστήματος σε διαφορετικά στυλ ρυθμών, από άποψης δυναμικών. Η καθυστέρηση του παρουσιαζόμενου συστήματος δεν οφείλεται
στην πολυπλοκότητα των υπολογισμών, αλλά στις περιοχές συχνοτήτων που απομονώνονται από τα φίλτρα. Για παράδειγμα, δεν θα υπήρχε καμία καθυστέρηση,
αν τα φίλτρα μπορούσαν να εντοπίσουν τις συχνότητες που αντιστοιχούν ακριβώς
στη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα γεγονός. Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλη φασματική επικάλυψη μεταξύ των διεγέρσεων των κρουστικών στοιχείων την στιγμή
εκκίνησής τους, αναγκάζοντας τα φίλτρα να προσαρμόζονται στον εντοπισμό χαρακτηριστικών συχνοτήτων λίγο μετά την αρχή τους. Η πειραματική διαδικασία, όπως
περιγράφηκε, εντοπίζει το πόσο μετά την αρχή γίνεται αυτή η προσαρμογή.
Το υποσύστημα εκπαίδευσης εξέλιξε 50 άτομα (φορείς συνδυασμών φίλτρων),
όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 3.2.2 για 100 γενιές, για όλες τις πρότυπες κυμα-
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τομορφές των 12 κρουστικών συνόλων. Οι τιμές των χαρακτηριστικών φίλτρων στην
αρχική γενιά ήταν εντός των ακροάσιμων συχνοτήτων, ενώ οι τιμές ενίσχυσης ήταν
από 0 ως 100. Ο Πίνακας 3.2 δείχνει το σφάλμα και τις τιμές χαρακτηριστικών φίλτρων των καταλληλότερων ατόμων για κάθε κρουστικό σύνολο. Από τη στιγμή που
τα χαρακτηριστικά φίλτρα είναι συμμετρικά, στον Πίνακα 3.2 περιγράφονται με την
κεντρική τους συχνότητα fc = (s1 + s2)/2, και το εύρος τους Q = (q1 + q2 )/2, όπου
q1 = (s1 + p1)/2 και q2 = (s2 + p2)/2, και την τιμή ενίσχυσής τους, v. Οι κατανομές
αυτών των τιμών τους φαίνονται επίσης με τα γραφήματα στην Εικόνα 3.6, όπου
είναι φανερό πως οι βέλτιστες τιμές χαρακτηριστικών φίλτρων ομαδοποιούνται σε
διακεκριμένες κατανομές ανά κρουστικό στοιχείο.
Πίνακας 3.2: Τιμή σφάλματος και τιμές του χαρακτηριστικού φίλτρου για τα καλύτερα
άτομα κάθε συνόλου τυμπάνων.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

errors
0.49
0.59
0.42
0.52
0.55
0.33
0.72
0.60
0.44
0.64
0.52
0.59

fc
61.26
50.89
58.23
80.77
134.63
120.63
109.53
48.12
52.77
114.40
40.85
120.09

K
Q
1.68
1.93
1.74
1.29
1.22
1.39
1.06
1.79
1.86
1.08
1.97
1.14

v
2.69
2.60
3.41
6.48
10.00
14.47
9.72
2.61
3.34
5.41
1.56
9.96

fc
897.08
1277.61
1452.29
1476.09
1729.53
2534.41
1531.13
2353.63
1842.81
1134.96
2408.93
732.52

S
Q
1.27
1.08
0.78
1.04
0.93
0.95
0.73
0.81
0.89
0.62
0.85
1.04

H

v
11.07
33.30
18.21
21.94
67.50
13.12
40.34
23.67
26.82
45.24
28.79
24.69

fc
14854.97
14514.17
15887.40
16338.80
12354.97
10293.96
10399.69
13364.87
12470.65
13141.60
14003.08
15736.22

Q
0.16
0.23
0.09
0.17
0.23
0.23
0.34
0.17
0.08
0.20
0.22
0.13

v
76.06
88.26
95.93
52.07
28.08
85.80
97.45
81.65
41.18
82.34
42.87
96.54

Οι συνδυασμοί φίλτρων δημιουργήθηκαν από το υποσύστημα εκπαίδευσης, με
τιμές που φάνηκαν από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις
τιμές, εφαρμόστηκε το πλαίσιο εντοπισμού πραγματικού χρόνου στους δύο ηχογραφημένους ρυθμούς των αντίστοιχων συνόλων κρουστών. Η Εικόνα 3.7 απεικονίζει
τα φασματογράμματα για τον ρυθμό Rhythm1, με αναπαραγωγή του από κάποιο
από τα 12 σύνολα κρουστών και με τη χρήση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών
φίλτρων του συνόλου αυτού. Στην Εικόνα αυτή φαίνεται πως τα χαρακτηριστικά
φίλτρα απομονώνουν ικανοποιητικά τις χρονικές στιγμές αρχής των κρουστικών γεγονότων. Ο αληθής ρυθμός Rhythm1 απεικονίζεται επίσης σε δυαδική μορφή στην
Εικόνα 3.7(a), ενώ η Εικόνα 3.7(b) δείχνει το επίπεδο ενεργοποίησης του κάθε φίλτρου και η Εικόνα 3.7(c) δείχνει τον τελικό δυαδικό ρυθμό που εξάγεται από τα
επίπεδα ενεργοποίησης.
Οι μέσες τιμές ακρίβειας, ανάκλησης και f –μέτρου για όλα τα σύνολα κρουστών, και για τους δύο ρυθμούς και για κάθε κρουστικό στοιχείο φαίνονται στον
Πίνακα 3.3. Τα αποτελέσματα που δίνονται εντός ενός παραθύρου 30ms δεν μπορούν να κριθούν ικανοποιητικά, όμως σε ένα παράθυρο 50ms βελτιώνονται αισθητά.
Η ακρίβεια φτάνει τα επίπεδα τελειότητας και για τους δύο ρυθμούς, όμως η ανάκληση στην ρυθμό Rhythm2, παραμένει μεταξύ 0.8 και 0.9. Η τέλεια ακρίβεια δείχνει
ότι τα γεγονότα που εντοπίστηκαν είναι πράγματι ορθά, όμως στις περιπτώσεις που
παρατηρείται χαμηλή ανάκληση σημαίνει πως υπάρχουν κάποια αληθή γεγονότα
τα οποία δεν εντοπίστηκαν. Για το στοιχείο hi-hat επιτυγχάνεται μέγιστη αποδοτικότητα σε μικρότερα παράθυρα, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στοιχεία. Η μπότα
έρχεται δεύτερη σε επίπεδα αποδοτικότητας εντοπισμού, ενώ το ταμπούρο είναι το
δυσκολότερα εντοπίσιμο για παράθυρο μικρότερο από 100ms. Παρόλα αυτά, ένα
μέγεθος παραθύρου 50ms ή 70ms παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Η αποδοτικότητα τους συστήματος αναφορικά με κάθε σύνολο κρουστών δίνεται
μέσω του f –μέτρου για όλα τα κρουστικά στοιχεία του κάθε συνόλου. Αυτά τα αποτε-
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1.54
1504
Q

log(frequency)

20K
13683

0.91

71
20

K

S

0.19
0

H

K

S

(a) κεντρικές συχνότητες (fc )

H

(b) τιμές Q

100

amplification

81.99

25.76
4.41
0

K

S

H

(c) ένταση
Σχήμα 3.6: Στατιστική απεικόνιση των τιμών των καλύτερων χαρακτηριστικών φίλτρων για
τα αντίστοιχα κρουστικά στοιχεία, όπως φαίνονται στον Πίνακα 3.2.
Πίνακας 3.3: Μέση ακρίβεια, ανάκληση και f –μέτρο για διαφορετικά χρονικά παράθυρα
ανοχής σφάλματος, ανάμεσα σε όλα τα σύνολα τυμπάνων για τους δύο ρυθμούς και κάθε
κρουστικό στοιχείο. Οι αριθμοί με έντονη γραμματοσειρά υποδεικνύουν τους ρυθμούς με
το μικρότερο παράθυρο που επιτυγχάνεται η μέγιστη ακρίβεια.
Ακρίβεια

H
S
K

30ms
0.9375
0.6652
0.3292

Rhythm1
50ms
70ms
1.0000
1.0000
0.8671
0.9833
0.9375
1.0000

H
S
K

30ms
0.9479
0.9375
0.3542

Rhythm1
50ms
70ms
0.9792
0.9792
1.0000
1.0000
0.9375
1.0000

H
S
K

30ms
0.9378
0.7610
0.3380

Rhythm1
50ms
70ms
0.9889
0.9889
0.9162
0.9907
0.9375
1.0000

100ms
30ms
1.0000
0.9375
1.0000
0.6652
1.0000
0.3292
Ανάκληση
10ms
30ms
0.9792
0.8426
1.0000
0.7500
1.0000
0.2833
F –μέτρο
100ms
0.9889
1.0000
1.0000

30ms
0.8828
0.6890
0.3016

Rhythm2
50ms
70ms
1.0000
1.0000
0.8671
0.9833
0.9375
1.0000

100ms
1.0000
1.0000
1.0000

Rhythm2
50ms
70ms
0.8704
0.8704
0.8000
0.8000
0.7500
0.8000

10ms
0.8704
0.8000
0.8000

Rhythm2
50ms
70ms
0.9301
0.9301
0.8206
0.8815
0.8333
0.8889

100ms
0.9301
0.8889
0.8889

λέσματα φαίνονται στον Πίνακα 3.4 για δύο μεγέθη παραθύρων ανοχής σφάλματος,
για 30ms και 50ms. Στα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε παράθυρο 30ms φαίνεται πως η αποδοτικότητα εξαρτάται από το σύνολο κρουστών. Για παράδειγμα,
για το σύνολο κρουστών με νούμερο 6 επιτυγχάνεται μεγάλη αποδοτικότητα, σε
αντίθεση με το σύνολο 7. Επιπλέον, η πλειοψηφία των κρουστικών συνόλων παρουσιάζει μια συνολική επιτυχία εντοπισμού γύρω στο 0.7. Ένα άλλο ενδιαφέρον
αποτέλεσμα, αν και αναμενόμενο, είναι η σχέση αποδοτικότητας μεταξύ διαφορετι-
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(a) φασματόγραμμα σήματος τυμπάνων

(b) φασματόγραμμα ΧΦ για το στοιχείο H

(c) φασματόγραμμα ΧΦ για το στοιχείο S

(d) φασματόγραμμα ΧΦ για το στοιχείο K
Σχήμα 3.7: Φασματογράμματα για το μονοκαναλικό σήμα τυμπάνων και τα αντίστοιχα
παραγόμενα μετά την εφαρμογή των χαρακτηριστικών φίλτρων.
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H
S
K
(a) ο ρυθμός αλήθειας

H
S
K
(b) ενεργοποίηση των αντίστοιχων φίλτρων

H
S
K
(c) ο εξαγόμενος ρυθμός
Σχήμα 3.8: (a) Ο αληθής ρυθμός, (b) το επίπεδο ενεργοποίησης των αντίστοιχων για κάθε
κρουστικό στοιχείο φίλτρων και (c) ο εξαγόμενος δυαδικός ρυθμός.
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κών συνόλων κρουστών και αποτελεσματικότητας στη διαδικασία εκπαίδευσής τους.
Η γραμμική συσχέτιση των σφαλμάτων εκπαίδευσης στον Πίνακα 3.2 με την αποδοτικότητα στον Πίνακα 3.4 είναι ισχυρά αρνητική, γεγονός που σημαίνει πως ένα
μικρότερο σφάλμα κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης, αναμένεται να δώσει καλύτερη
αποδοτικότητα κατά τη διαδικασία εντοπισμού.
Πίνακας 3.4: Μέσο f –μέτρο για όλα τα κρουστικά στοιχεία για κάθε ρυθμό, με ανοχή
σφάλματος 30 και 50ms. Η τελευταία γραμμή δείχνει τη συσχέτιση κάθε γραμμής με το
σφάλμα που φαίνεται στον Πίνακα 3.2.
Rhythm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
συσχέτιση σφάλματος

3.3

30ms
Rhythm1
Rhythm2
0.7556
0.6905
0.7000
0.6449
0.7500
0.6841
0.7037
0.6471
0.7667
0.7043
0.9167
0.8322
0.4343
0.4080
0.7424
0.6841
0.7083
0.6449
0.5333
0.4955
0.5556
0.5189
0.5801
0.5391

50ms
Rhythm1
Rhythm2
0.9778
0.8843
0.9111
0.8304
1.0000
0.9063
1.0000
0.9063
1.0000
0.9063
1.0000
0.9063
0.8258
0.7582
1.0000
0.9063
1.0000
0.9063
0.9167
0.8322
0.8500
0.7784
0.8889
0.8151

-0.7957

-0.6457

-0.7871

-0.6481

Αναγνώριση σημείου αλλαγής κλειδιού με ομαδοποίηση

Σημαντικά αποτελέσματα έχουν δοθεί από διάφορες προσεγγίσεις για την αυτόματη αναγνώριση του κλειδιού σύνθεσης σε ηχογραφήσεις. Αρκετές εργασίες έχουν
επεκτείνει την εύρεση του κλειδιού στην αναγνώριση του τοπικού κλειδιού σύνθεσης, δηλαδή τις περιοχές στις οποίες σε ένα κομμάτι χρησιμοποιείται διαφορετικό
κλειδί σύνθεσης. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία γίνεται χρήση εκ των προτέρων πληροφορίας για τον
αναμενόμενο χαρακτηρισμό του κλειδιού σύνθεσης, που δίνοται στη μορφή προτύπων κλειδιού (key templates) [174, 304, 305] ή με εκπαιδευμένα/ρυθμισμένα
κρυφά μοντέλα Markov (hidden Markov models ή HMM) [43, 221, 231, 232]. Η
δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μεθόδους που εξερευνούν γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χρωματικού χώρου προς αναζήτηση περιοχών αλλαγής κλειδιού, χωρίς πρότερη πληροφορία για πρότυπα κλειδιών ή για αναμενόμενες αλλαγές κλειδιών [49, 54, 134]. Παρομοιες τεχνικές έχουν επίσης προταθεί για την αρμονική
τμηματοποίηση, δηλαδή για χωρισμό του κομματιού σε περιοχές συγχορδιών [114],
αντί για την τμηματοποίηση σε περιοχές κλειδιού. Τέλος, έχει εξεταστεί και η χρήση
ενός βεβαρημένου γραφήματος για παράλληλη αναγνώριση κλειδιού και συγχορδιών [266], όπου χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων αποτελούμενο
από 174 κομμάτια, το οποίο παρόλα αυτά είχε μικρό πλήθος αλλαγών κλειδιού
(ίσο με 1.69) ανά κομμάτι. Στην τελευταία εργασία επίσης, δεν αναφέρονται αποτελέσματα για την ακρίβεια της τμηματοποίησης.
Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό του τοπικού κλειδιού, χρησιμοποιούν χρωματικές πληροφορίες από το κομμάτι, αναζητώντας συνεκτικά χρωματικά τμήματα που μπορεί να ανήκουν σε ένα κλειδί. Αυτά τα χρωματικά τμήματα
εκφράζονται με “χρωματικά διανύσματα”, τα οποία είναι διανύσματα που περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ύπαρξη και τη σχετική ένταση των 12 τόνων εντός μι-
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κρών τμημάτων του κομματιού. Τα μοντέλα που σχετίζονται με HMM καθορίζουν την
τονική κατάσταση του κάθε χρωματικού διανύσματος (που αποτελεί στην ορολογία
των HMM μια “εκπομπή”), σχετίζοντας την πιθανότητα αυτό το διάνυσμα να ανήκει
σε ένα συγκεκριμένο κλειδί με μία πιθανότητα μετάβασης από το κλειδί του προηγούμενου χρωματικού διανύσματος. Επιπλέον πληροφορίες για υψηλότερη μουσική δομή, όπως για παράδειγμα οι συγχορδίες, έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση κλειδιού, ή για τον καθορισμό πιθανοτήτων αλλαγής κλειδιού [231, 232].
Στην εργασία [134] χρησιμοποιείται η μη αρνητική παραγοντοποίηση πίνακα (non–
negative matrix factorization ή NMF) σε έναν χρωματικό πίνακα V ενός κομματιού,
για να παραχθεί ένα σύνολο προτύπων (patterns) και ένας πίνακας ενεργοποίησης
H , ούτως ώστε V = W H . Ο πίνακας προτύπων εσωκλείει πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτότητα όλων των κλειδιών στο V , ενώ η ενεργοποίηση του κάθε
προτύπου, όπως φαίνεται στο , αντανακλά τη θέση του κάθε κλειδιού. Μια περιοριστική συνθήκη αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι το πλήθος των κλειδιών του κομματιού πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό, έτσι ώστε κάθε πρότυπο στον W να
αντιστοιχεί σε ένα κλειδί. Το πλεονέκτημα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια της παρούσας διατριβής, αναφορικά με τον εντοπισμό σημείου αλλαγής,
είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι εκ των προτέρων γνωστό το πλήθος των κλειδιών.
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι κατά τη χρήση PCA ή NMF από την παρουσιαζόμενη μεθοδολογία, το πλήθος των διαστάσεων προβολής δεν παίζει κάποιον
καθοριστικό ρόλο, δηλαδή δεν αντανακλά το πλήθος κλειδιών. Αντιθέτως, οι μέθοδοι PCA και NMF χρησιμοποιούνται απλά ως μέθοδοι μείωσης της διάστασης για
τη διευκόλυνση της ομαδοποίησης.
Παράλληλα με την τμηματοποίηση σε περιοχές κλειδιού, ένα επιπλέον κίνητρο της δουλειάς που παρουσιάζεται είναι το να δοθεί έμφαση στις δυνατότητες της
προσέγγισης σε διαφορετικές μουσικές οπτικές. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν θα
έπρεπε να εφαρμοστεί σε μεμονωμένα κομμάτια, μιας και θα συνέσταλε το πρίσμα
της μελέτης σε αυτά τα κομμάτια καθεαυτά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο πρόβλημα, προτάθηκε η κατασκευή “τεχνητών” μουσικών συνόλων τα οποία
περιλαμβάνουν τις επιθυμητές προκαθορισμένες ιδιότητες που η μελέτη θέλει να
αναδείξει. Αυτή η πειραματική διάταξη επιτρέπει την μαζική παραγωγή διαφορετικών πειραματικών δειγμάτων με ποικίλα μουσικά χαρακτηριστικά, με τα οποία
επιτρέπεται βαθύτερη ανάλυση στην αποδοτικότητα της μεθοδολογίας υπό διαφορετικές τονικές συνθήκες.
Η προσέγγιση που παρουσιάζεται, εξετάζει την αναγνώριση των στιγμών αλλαγής κλειδιού σε ηχογραφημένα κομμάτια μέσα από ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση
είναι ένας τρόπος να χωρίζεται μια συλλογή αντικειμένων σε ομάδες, έτσι ώστε τα
αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια ομάδα να είναι πιο όμοια μεταξύ τους, απ’ ότι
με αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Η τεχνική της ομαδοποίησης
έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές [137], με την έννοια της ομοιότητας μεταξύ των αντικειμένων να ορίζεται ανάλογα με το πρόβλημα. Στην εφαρμογή που
παρουσιάζεται, η ομοιότητα μετριέται στο χρωματικό τονικό πεδίο, όπως αυτό υπολογίζεται εντός μικρών μουσικών τμημάτων. Στη συνέχεια, αναλύεται η μεθοδολογία
ομαδοποίησης για την τμηματοποίηση ανάλογα με το κλειδί σύνθεσης, σε ηχογραφημένα κομμάτια. Η παρουσίαση της μεθοδολογίας περιλαμβάνει μια περιγραφή
των βημάτων, η οποία πραγματοποιείται με παραδείγματα των βημάτων αυτών στο
“Humoresque No. 7” του Dvorak, το οποίο περιέχει δύο κλειδιά σύνθεσης: G♭ μείζονα και F♯ ελάσσονα.
Η χρωματική αναπαράσταση για την παρουσιαζόμενη προσέγγιση, έγινε με την
μέθοδο CENS [219], η οποία διατίθεται με το Chroma Toolbox του MATLAB [207].
Για περισσότερες πληροφορίες, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστη παραπέμπεται στην
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εργασία [217]. Η δειγματοληψία των κομματιών στα πλαίσια των ερευνών ήταν
44100Hz. Η μεθοδολογία του Chroma Toolbox παρόλα αυτά, κατεβάζει τη δειγματοληψία του σήματος, προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη ανάλυση συχνοτήτων
στις χαμηλότερες συχνότητες [217]. Συνεπώς με τη χρήση ενός πολύ–δειγματικού
φίλτρου σταθερού Q (constant Q multirate ﬁlter) με κέντρο τη συχνότητα του κάθε
τόνου, λαμβάνονται μετρήσεις για το χρωματικό προφίλ εντός 0.1 δευτερολέπτων [217].
Η αναπαράσταση CENS είναι ένας στατιστικά ομαλοποιημένος μετασχηματισμός
αυτού του χρωματικού προφίλ, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω κβάντισης και συνέλιξης του χρωματικού προφίλ του κάθε καρέ με τα γειτονικά του, χρησιμοποιώντας
ένα παράθυρο Hanning. Το μέγεθος αυτού του παραθύρου τέθηκε στα 45 καρέ (4.5
δευτερόλεπτα, με 0.1 δευτερόλεπτο ανά καρέ), για να υπάρχει επιρροή της γειτονικής χρωματικής δραστηριότητας σε μεγάλη κλίμακα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η πιθανή λάθος κατηγοριοποίηση των καρέ που ανήκουν σε χρωματικές
φράσεις. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως το μέγεθος του παραθύρου θα
μπορούσε να είναι σχετικό με το τέμπο του κομματιού, που αποτελεί έναν συλλογισμό που αξίζει περαιτέρω μελέτης σε μελλοντική έρευνα.
Η μαθηματική οντότητα της αναπαράσταση CENS, μετατρέπει το ηχογραφημένο
κομμάτι σε έναν πραγματικό πίνακα C ∈ R12×F , με 12 γραμμές – μία για κάθε
τονική τάξη – και F στήλες, με το F να είναι ο αριθμός των καρέ του κομματιού με
μήκος 0.1 δευτερολέπτων. Ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας αλγόριθμος που
χρησιμοποιεί το C για να εντοπίζει τη χρονική στιγμή μεταβολής κλειδιού όχι μόνο
στον 12–διάσταστο χώρο που βρίσκεται ο πίνακας C , αλλά και σε χώρους μικρότερης
διάστασης που προκύπτουν με τη χρήση της PCA και του NMF.

3.3.1

Μείωση της διάστασης και εντοπισμός ομάδων κλειδιών στον
χρωματικό χώρο

Πριν την παρουσίαση της εν λόγω προσέγγισης δίνεται μια σύντομη περιγραφή
της μείωσης διάστασης με χρήση PCA και NMF αναφορικά με τον πίνακα C , όπως
αυτός ορίστηκε παραπάνω, αλλά και του τρόπου που τα μέρη αυτών των μεθόδων
μείωσης της διάστασης συμμετέχουν στην ομαδοποίηση. Για την PCA, αρχικά αποκτάται ο πίνακας συνδιασποράς του C , που συμβολίζεται ως S , μέσω του κεντροποιημένου πίνακα Cc (υπενθυμίζεται πως ο κεντροποιημένος πίνακας αποκτάται από
έναν πίνακα με την αφαίρεση του μέσου όρου κάθε γραμμής από το κάθε στοιχείο
της αντίστοιχης γραμμής). Ισχύει δηλαδή πως S = Cc · Cc⊤ , S ∈ R12×12 , όπου ο εκθέτης ⊤ συμβολίζει την αναστροφή πίνακα. Τα ιδιοδιανύσματα του S που αντιστοιχούν
στις μεγαλύτερες κατά απόλυτη τιμή ιδιοτιμές, καλούνται πρωτεύοντα στοιχεία. Ο
πίνακας που έχει ως στήλες τα m ιδιοδιανύσματα του C με μεγαλύτερη απόλυτη
ιδιοτιμή, συμβολίζεται με Zm , όπου Zm ∈ R12×m . Η προβολή του κάθε στοιχείου του
Cc στον υποχώρο των m πρωτευόντων ιδιοδιανυσμάτων, αποκτάται με τον πολλαπλαT · C , ενώ η ομαδοποίηση πραγματοποιείται σε αυτά τα διανύσματα
σιασμό P = Zm
c
προβολών, δηλαδή στον πίνακα P .
Εναλλακτικά, η μείωση της διάστασης μπορεί να επιτευχθεί με την τεχνική NMF,
δηλαδή με την παραγοντοποίηση του μη αρνητικού πίνακα C ∈ R12×F με δύο επίσης
μη αρνητικούς πίνακες Wm ∈ R12×m και Hm ∈ Rm×F , όπου m < 12, έτσι ώστε C =
Wm · Hm . Ο πίνακας Wm συγκεντρώνει τα βασικά πρότυπα που συμμετέχουν στον
πίνακα C , ενώ ο πίνακας Hm δίνει τον γραμμικό συνδυασμό των βασικών προτύπων
για την μείωση των διαστάσεων στον C . Αυτό σημαίνει πως ο πίνακας Hm έχει τις
συντεταγμένες κάθε προτύπου στο C , με τις προβολές που δημιουργούνται στον
Wm , που είναι τα τονικά πρότυπα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ομαδοποίηση γίνεται στις
στήλες του πίνακα Hm .
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Παρόλο που η μείωση των διαστάσεων δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε ουσιαστική μείωση της πολυπλοκότητας του αλγόριθμου ομαδοποίησης, υπάρχουν ενδείξεις πως σε κάποιες περιπτώσεις, η χρήση PCA και NMF παρέχει αυξημένη αποδοτικότητα στην ομαδοποίηση [69, 177]. Επιπλέον, η μείωση της διάστασης επιτρέπει την οπτικοποίηση, η οποία επίσης επιτρέπει να φανεί καθαρά το κίνητρο και η
λειτουργικότητα για την παρουσιαζόμενη μεθοδολογία. Οι μέθοδοι PCA και NMF
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του κυρίως κλειδιού σύνθεσης ενός κομματιού [133] και για τον υπολογισμό των τοπικών κλειδιών [134]. Με την εφαρμογή
της PCA, χρησιμοποιώντας τις προβολές στις δύο πρωτεύουσες διαστάσεις, και με
τη χρήση NMF με δύο διαστάσεις, είναι δυνατόν να αποκτηθεί η αναπαράσταση
του κάθε καρέ του C , με τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 3.9. Τα καρέ που
ανήκουν στα μουσικά μέρη που έχουν συντεθεί σε G♭ μείζονα, απεικονίζονται με
μαύρες τελείες, ενώ τα μέρη σε F♯ ελάσσονα παρουσιάζονται με γκρι τελείες. Από
αυτή την απεικόνιση φαίνεται καθαρά πως και οι δύο τεχνικές μείωσης της διάστασης μπορούν να απομονώσουν τα καρέ που ανήκουν σε διαφορετικό κλειδί εντός
διαφορετικών περιοχών.
NMF
0.035

0.4

0.03

0.2

0.025

2nd NMF dimension

2nd principal component

PCA
0.6

0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1

0.02
0.015
0.01
0.005

−0.5
0
1st principal component

(a) PCA

0.5

0
0

0.01

0.02
0.03
0.04
1st NMF dimension

0.05

0.06

(b) NMF

Σχήμα 3.9: Δισδιάστατες προβολές για κάθε καρέ του πίνακα CENS χρησιμοποιώντας a)
PCA και (b) NMF. Τα καρέ που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα ανήκουν σε μέρη που έχουν
συντεθεί σε κλίμακα G♭ μείζονα, ενώ όσα εμφανίζονται με γκρι τελείες σε κλίμακα F♯ ελάσσονα.

Η Εικόνα 3.9 αποκαλύπτει ότι είναι δυνατό να διαχωριστούν με ομαδοποίηση
οι δύο ομάδες από καρέ που ανήκουν σε διαφορετικό κλειδί σύνθεσης. Όντως, η
εφαρμογή του αλγόριθμου ομαδοποίησης k -means στον χώρο με μείωση της διάστασης με PCA της Εικόνας 3.9(a) φαίνεται πως παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως δείχνει η Εικόνα 3.9(a). Παρόλα αυτά, ένα κομμάτι μπορεί να έχει
συντεθεί σε ένα αυθαίρετα μεγάλο πλήθος κλειδιών, το οποίο δεν μπορεί να υποτεθεί εκ των προτέρων. Εφαρμόζοντας λοιπόν τον αλγόριθμο k -means στο ίδιο κομμάτι, θεωρώντας όμως πως υπάρχουν παραπάνω από δύο ομάδες, δεν υπάρχει η
δυνατότητα αποκρυπτογράφησης του περιεχομένου της κάθε ομάδας που εντοπίστηκε. Η Εικόνα 3.10(b) δείχνει την περίπτωση που θεωρούνται πέντε ομάδες για
την πραγματοποίηση της ομαδοποίησης.

3.3.2

Χρονική συνοχή μεταξύ συνδυασμών ομάδων

Η θεμελιώδεις ιδέα πίσω από την παρουσιαζόμενη μεθοδολογία τμηματοποίησης, είναι η εξέταση του ποιοι συνδυασμοί ομάδων αναπαριστούν περισσότερο συ-

3.3 Αναγνώριση σημείου αλλαγής κλειδιού με ομαδοποίηση

69

5
2
Cluster index

Cluster index

4

3

2
1
1
200

400

600

200

800 1000 1200 1400 1600
Frame number

(a) 2 ομάδες

400

600

800 1000 1200 1400 1600
Frame number

(b) 5 ομάδες

Σχήμα 3.10: Εφαρμογή του αλγορίθμου k -means ζητώντας 2 (a) και 5 ομάδες (b) για τα
δεδομένα απεικονίζονται στην Εικόνα 3.9 (a). Οι διακεκομμένες κάθετες γραμμές δείχνουν
το σημείο πραγματικής αλλαγής κλειδιού.

νεκτικά κομμάτια του κομματιού, τα οποία είναι πιθανότερο να ανήκουν στο ίδιο
κλειδί σύνθεσης. Με τον όρο συνδυασμός ομάδων, υποδηλώνεται η συνένωση διάφορων ομάδων σε μία μεγαλύτερη, η οποία αποτελείται από τα καρέ που προηγουμένως ανήκαν στις ομάδες αυτές. Προς αυτού, ελέγχεται η χρονική συνοχή μεταξύ
των διαδοχικών καρέ, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Συνοπτικά, αν ένας
κατάλληλος συνδυασμός ομάδων περιέχει καρέ που ανήκουν σε ένα κλειδί, τότε η
συνένωσή τους θα επιδεικνύει χρονικά συνεκτική συμπεριφορά και όχι σποραδική.
Η χρονική συνοχή θα μπορούσε να προσεγγιστεί με απευθείας υπολογισμού σε
χρωματικές τιμές. Για παράδειγμα, σε μελλοντική δουλειά θα μπορούσε να αναζητηθεί απευθείας, με μια μεθοδολογία εύρεσης ενός μοναδικού σημείου αλλαγής
βασισμένη στα χρωματικά διανύσματα με τον υπολογισμό των παραγώγων τους.
Προς την αναζήτηση των συνδυασμών ομάδων που περιγράφουν ένα μοναδικό
κλειδί, ελέγχεται η χρονική συνοχή όλων των πιθανών συνδυασμών τους. Αυτό γίνεται με τον σχηματισμό όλων των πιθανών ζευγαριών από συμπληρωματικά υποσύνολα, A και B , του κυρίως υπερσυνόλου όλων των ομάδων, S , έτσι ώστε A ∩ B = ∅
και A ∪ B = S . Η επιλογή κάθε υποσυνόλου πρέπει να θεωρείται μόνο μια φορά,
δηλαδή αν A = X και B = Y τότε, αν σε μεταγενέστερο στάδιο προκύψει η επιλογή
A = Y και B = X , αυτή απορρίπτεται ως ήδη επιλεγμένη. Ένα παράδειγμα επιλογής ζευγαριών φαίνεται στην Εικόνα 3.10(b), όπου υπάρχει ένα υπερσύνολο πέντε
ομάδων, S = {1, 2, 3, 4, 5}, για τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν 15 διαφορετικά
ζευγάρια από υποσύνολα με τις παραπάνω ιδιότητες, μιας και αν για ο πληθάριθμος του S είναι n, n = |S|, τότε το πλήθος διαφορετικών υποσυνόλων A και B που
μπορεί να προκύψουν είναι
⌊n
⌋
2 ( )
∑
n
,
(3.2)
i
i=1

μια εξίσωση που περιγράφει το πλήθος των επιλογών όλων των x–άδων ως το x = ⌊ n2 ⌋.
Σημειώνεται πως η επιλογή x–άδων με x > ⌊ n2 ⌋ θα οδηγούσε σε επανεπιλογή όλων
των μέχρι εκείνου του σημείου επιλεγμένων υποσυνόλων, δηλαδή για x = ⌊ n2 ⌋ + j η
επιλογή θα ήταν ίδια με την επιλογή x = ⌊ n2 ⌋ − j , j ∈ {1, 2, . . . , (⌊ n2 ⌋ − 1)}.
Η Εικόνα 3.11 απεικονίζει δύο τέτοια ζευγάρια συμπληρωματικών υποσυνόλων,
δείχνοντας επίσης τις χρονικές τους αναπαραστάσεις μέσω των συσσωρευτικών καμπυλών (accumulation curves ή ACs) για κάθε ζευγάρι. Η AC ενός συνδυασμού
ομάδων αντανακλά την χρονική συνοχή των ομάδων που περιλαμβάνονται στο υπο-
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Σχήμα 3.11: Δύο σύνολα συνδυασμών ομάδων και οι αντίστοιχες συσσωρευτικές καμπύλες
(ACs). Τα σύνολα (a) A = {1, 4} και B = {2, 3, 5} επιδεικνύουν χρονική συνοχή, ενώ τα σύνολα
(b) A = {1, 5} και B = {2, 3, 4} είναι χρονικά μη συνεκτικά. Οι διακεκομμένες κάθετες
γραμμές δείχνουν την πραγματική θέση αλλαγής κλειδιού.

σύνολο. Μια γενική περιγραφή υπολογισμού της AC ενός συνδυασμού υποσυνόλων
είναι ότι το κομμάτι διαπερνάται από την αρχή ως το τέλος, καρέ ανά καρέ. Αν ένα
καρέ ανήκει στο υποσύνολο A, τότε η τιμή της AC αυξάνεται κατά μία μονάδα, αλλιώς μειώνεται. Πριν ξεκινήσει η παραπάνω διαδικασία, η αρχική τιμή είναι μηδέν.
Ο Αλγόριθμος 3.1 δίνει μια αυστηρή περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της AC. Η
AC του συνδυασμού ομάδων που απεικονίζεται στην Εικόνα 3.11(a), αποκαλύπτει
ότι σε περίπτωση που δύο υποσύνολα ομάδων περιέχουν τμήματα του κομματιού
με διαφορετικό κλειδί σύνθεσης, τότε οι περιοχές που συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές
περιγράφονται με εναλλαγή της κατεύθυνση μεταξύ μεγάλων μονότονων τμημάτων.
Αντίθετα, αυτή η εναλλαγή δεν υπάρχει αν τα υποσύνολα των ομάδων δεν περιέχουν
τμήματα σε διαφορετικό κλειδί, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.11(b). Από τη στιγμή
που εξετάζονται όλοι οι συνδυασμοί, δεν χρειάζεται να γίνει μια εκ των προτέρων
υπόθεση για το πλήθος των ομάδων που απαιτούνται, παρόλο που αυτό μπορεί να
επηρεάσει την αποτελεσματικότητα υπολογισμού, όπως θα φανεί παρακάτω.
Αλγόριθμος 3.1 Αλγόριθμος υπολογισμού της συσσωρευτικής καμπύλης (AC) μιας
ομάδας.
Είσοδος: (i) ο συνολικός αριθμός από καρέ F , (ii) ομαδικός χαρακτηρισμός κάθε
καρέ σε C ομάδες K : [1, F ] → {1, 2, . . . , C} και (iii) υποσύνολα ομαδικών χαρακτηρισμών A και B Έξοδος: Η καμπύλη AC σαν συνάρτηση των καρέ AC : [1, F ] →
Z
1: α ← 0
2: for i = 1 έως F do
3:
if K(i) ∈ A then
4:
α←α+1
5:
else
6:
α←α−1
7:
end if
8:
AC(i) ← α
9: end for
Δοθείσης της AC ενός ζευγαριού από υποσύνολα ομάδων, είναι δυνατόν να κατα-
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σκευαστεί η καμπύλη διαφοράς κλίσης (gradient diﬀerence curve ή GDC), η οποία
υποδεικνύει τις θέσεις που η AC αλλάζει μονοτονία. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η
αλλαγή μονοτονίας των ACs μπορεί να αποκαλύψει μια θέση αλλαγής κλειδιού, αν
τα μέρη πριν και μετά την αλλαγή μονοτονίας είναι αρκετά μεγάλα. Ο όρος “αρκετά
μεγάλα” αναφέρεται στην επιλογή ενός παραθύρου ανάλυσης με κατάλληλο μήκος,
ούτως ώστε να περιγράφεται η πληροφορία για το κλειδί και όχι για τις συγχορδίες.
Το ζήτημα αυτό, σε προηγούμενες προσεγγίσεις αντιμετωπίστηκε με σταθερές τιμές
που περιέγραφαν χρονικά παράθυρα ανάλυσης [134], ή με εκ των προτέρων πιθανότητες ότι μια αλλαγή κλειδιού δεν θα συμβεί [43]. Όμοια με τις δύο παραπάνω
μελέτες, στην παρουσιαζόμενη μελέτη αναφέρονται αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης με διαφορετικά χρονικά παράθυρα.
Η τιμή της GDC ενός καρέ f υπολογίζεται ως η απόλυτη διαφορά των κλίσεων
μεταξύ δύο γραμμών, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 3.12. H γραμμή 1 (line 1 στο
σχήμα) ενώνει τα σημεία [f − T, AC(f − T )] και [f, AC(f )], ενώ η γραμμή 2 (line 2
στο σχήμα) ενώνει τα σημεία [f, AC(f )] και [f + T, AC(f + T )]. Αυτά τα τρία σημεία
σημειώνονται με κύκλους. Η απόλυτη διαφορά των κλίσεων αυτών των γραμμών
προσφέρεται για τον υπολογισμό της μονότονης συμπεριφοράς της AC κατά T καρέ
πριν και μετά από ένα επιλεγμένο καρέ f , έτσι μπορεί να περιγραφεί γεωμετρικά
από την κλίση της γωνίας ϕ στο σχήμα. Η τιμή της GDC φράσσεται εντός του [0, 2],
από τη στιγμή που η κλίση της AC φράσσεται εντός του [−1, 1]. Η αλγοριθμική
διαδικασία που παράγει τη GDC περιγράφεται από τον Αλγόριθμο 3.2.
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Σχήμα 3.12: Υπολογισμός της GDC χρησιμοποιώντας την απόλυτη διαφορά κλίσεων μεταξύ των γραμμών 1 και 2, οι οποίες ενώνουν τα κυκλωμένα σημεία της καμπύλης AC. Η
τιμή της GDC στο σημείο f μεταφράζεται γεωμετρικά με την εφαπτομένη της γωνίας ϕ.

Αλγόριθμος 3.2 Αλγόριθμος υπολογισμού της καμπύλης διαφοράς κλίσης (GDC)
από την ACs.
Είσοδος: (i) ο συνολικός αριθμός καρέ F , (ii) ένας σταθερός ακέραιος T και (iii)
μία AC σαν συνάρτηση των καρέ Έξοδος: Η GDC σαν συνάρτηση των καρέ GDC :
[1, F ] → Z
1: for i = 1 έως F do
2:
GDC(i) ← 0
3: end for
4: for i = T + 1 έως
F − T do) (
(
)
AC(i)−AC(i−T )
AC(i+T )−AC(i)
5:
GDC(i) ←
−
T
T
6: end for
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Οι τοποθεσίες μεγάλων αλλαγών μονοτονίας των ACs έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες τιμές – που φαίνονται σαν κορυφογραμμές – στις GDC, δείχνοντας μεγάλες
αλλαγές μονοτονίας. Με τον όρο “μεγάλες αλλαγές μονοτονίας”, γίνεται αναφορά
στα σημεία όπου η τάση της AC αλλάζει, δηλαδή από αύξουσα σε φθίνουσα ή αντίστροφα. Τμήματα με μεγάλη και μακρά μονοτονία, υποδεικνύουν επιμονή σε μία
τονική τάση που εκδηλώνεται με έναν συνδυασμό ομάδων, γεγονός το οποίο μπορεί
να υποδεικνύει την ύπαρξη ενός τοπικού κλειδιού. Καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται
στον εντοπισμό των περιοχών με μεγάλες αλλαγές μονοτονίας, ορίζεται ένα ελάχιστο φράγμα απόλυτης διαφοράς κλίσης, το οποίο συμβολίζεται με m, πάνω από το
οποίο υποδεικνύεται αλλαγή κλειδιού. Οι τιμές των GDC κάτω από αυτό το όριο
αγνοούνται, καθώς δεν θεωρούνται ότι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις
τονικές αλλαγές, σε αντίθεση με τις τιμές που ξεπερνούν αυτό το φράγμα. Στην Εικόνα 3.13 απεικονίζεται η παραπάνω περιγραφή για τα δύο υποσύνολα ομάδων
που μελετήθηκαν και στην Εικόνα 3.11. Για λόγους διαύγειας της απεικόνισης,
επιλέχθηκαν οι σταθερές T = 250 και m = 1.5. Το φράγμα m απεικονίζεται με διακεκομμένη οριζόντια γραμμή. Οι τιμές GDC που βρίσκονται κάτω από το m απεικονίζονται με λεπτή γκρι γραμμή, ενώ οι τιμές που το ξεπερνούν με έντονη γραμμή. Η
Εικόνα 3.13(a) δείχνει ότι τα αντίστοιχα υποσύνολα A και B , δίνουν ισχυρές ενδείξεις για αλλαγή κλειδιού, οι οποίες προσεγγίζουν τις πραγματικές θέσεις αλλαγής
κλειδιού με σχετική ακρίβεια. Αντίθετα, στην Εικόνα 3.13(b) δεν δίνονται ενδείξεις
για αλλαγή κλειδιού.
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Σχήμα 3.13: Η καμπύλες ACs και GDCs των δύο ομαδικών συνδυασμών που απεικονίζονται στην Εικόνα 3.11. Η διακεκομμένη οριζόντια γραμμή καθορίζει το κατώφλι ελάχιστης
διαφοράς κλίσης (m). Οι τιμές της GDC πάνω και κάτω από αυτό το κατώφλι απεικονίζονται
με λεπτή και έντονη γκρι γραμμή αντίστοιχα.

Το περιεχόμενο που ξεπέρασε το m από τις GDCs όλων των συνδυασμών υποσυνόλων, προστίθεται για να σχηματίσει μια μοναδική καμπύλη συνεισφορών των
GDC. Το άθροισμα των GDCs όλων των συνδυασμών δίνει μια καμπύλη σαν αυτή
που απεικονίζεται στην Εικόνα 3.14, όπου οι πιθανές περιοχές αλλαγής κλειδιού
δίνονται σαν κορυφογραμμές αυστηρά θετικών τιμών. Η τελική τμηματοποίηση με
την παρουσιαζόμενη μεθοδολογία συμβαίνει στους τοπικούς μεγιστοποιητές αυτών
των κορυφογραμμών.
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Σχήμα 3.14: Η τελική συνεισφορά κάθε GDC που εκφράζει την πιθανότητα αλλαγής. Τα
σημεία αλλαγής κλειδιού που υπολογίστηκαν απεικονίζονται με κάθετες λεπτές κατακόρυφες γραμμές, ενώ οι πραγματικές θέσεις αλλαγής κλειδιού με έντονες γραμμές.

3.3.3

Πειραματική μεθοδολογία

Όπως έχει επισημανθεί και σε πολλές παρόμοιες μελέτες, υπάρχει έλλειψη σε
διαθέσιμα κομμάτια με σημειωμένες τις περιοχές αλλαγών κλειδιού και εξ αυτού,
δίνονται πειραματικά αποτελέσματα πάνω σε μικρά σύνολα από κομμάτια, που οι
αληθής αλλαγές, έχουν σημειωθεί χειρωνακτικά από τους ερευνητές [43, 134, 232].
Προς αυτού, κατασκευάστηκε ένα τεχνικό σύνολο δεδομένων με κομμάτια που περιέχουν πληθώρα προκαθορισμένων αλλαγών κλειδιών. Με αυτό τον τρόπο είναι
δυνατή η εξέταση της εκάστοτε μεθοδολογίας σε κάθε σενάριο αλλαγής κλειδιού,
γεγονός που προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο για την ανάλυση των δυνατοτήτων
της εν λόγω μεθοδολογίας, πάνω σε πληθώρα παραδειγμάτων με συγκεκριμένες τονικές δομές. Μαζί με το τεχνητό σύνολο δεδομένων, συμπεριελήφθησαν επίσης και
προσομοιώσεις τμηματοποίησης κλειδιού σε ηχογραφημένα κομμάτια, με τη σημείωση των αληθών στιγμών αλλαγής κλειδιού από τον συγγραφέα της διατριβής αυτής
(που τυγχάνει να είναι και εκπαιδευμένος μουσικός). Αυτές οι συνθέσεις φαίνονται
στον Πίνακα 3.5, ενώ είναι όλες εκτελέσεις σε πιάνο. Η αναπαράσταση CENS αυτών
των ηχογραφήσεων, καθώς και οι σημειωμένες θέσεις αλλαγής κλειδιού, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα [164]. Διαφορετικές ηχογραφήσεις αυτών των κομματιών
χρησιμοποιήθηκαν επίσης στην εργασία [43].
Πίνακας 3.5: Τα μουσικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν σαν το σύνολο των πραγματικών
συνθέσεων, που συμβολίζεται με R.
Mozart - “Rondo alla turca” (op. K.331 no. 11)
Paderewski - “Minuet” (op. 14 no. 1)
Rubenstein - “Melody in F ” (op. 3 no. 1)
Dvorak - “Humoresque No. 7” (op. 101 no. 7)
Mozart - “Piano Sonata No. 15” (op. K.533/494 no. 15)
Schubert - “Moment musical No. 2” (op. 94 no. 2)

Το κίνητρο για τη δημιουργία των τεχνητών σεναρίων αλλαγής κλειδιού έχει διπλή υπόσταση. Εν πρώτοις, κάτι τέτοιο προσφέρει μεγάλες βάσεις δεδομένων με
αυτόματα σημειωμένες τις περιοχές και το τοπικό κλειδί τους, επιτρέποντας μια
ενδελεχή εξέταση για τις δυνατότητες του μοντέλου υπό εξέταση. Εν δευτέροις, το
γεγονός ότι αυτά τα σενάρια έχουν προκαθορισμένη δομή, επιτρέπει την εξέταση
του πως λειτουργεί η μεθοδολογία σε τμήματα με συγκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά, παρακάμπτοντας το στενό πρίσμα συμπερασμάτων, όταν η ανάλυση
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πραγματοποιείται μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό κομματιών. Η προσέγγιση που
ακολουθήθηκε για την κατασκευή των τεχνητών σεναρίων αλλαγής κλειδιού είναι
ευθεία: συνενώθηκαν μουσικά τμήματα από διαφορετικά προϋπάρχοντα κομμάτια,
που έχουν συντεθεί σε ένα εκ των προτέρων γνωστό κλειδί. Η συνένωση συμβαίνει
στο πεδίο χρόνου, έτσι το χρονικό “θόλωμα” που παράγεται από την αναπαράσταση
CENS να εξομαλύνει το χρωματικό ίχνος των μεταβάσεων μεταξύ των συνενωμένων
τμημάτων.
Τα τμήματα αντλήθηκαν από ηχογραφήσεις σε πιάνο για τις 24 φούγκες του J.
S. Bach, δηλαδή τις φούγκες από το Well-Tempered Clavier, που αποτελούν συνθέσεις σε όλα τα διαθέσιμα μείζονα και ελάσσονα κλειδιά. Οι εκτελέσεις των ηχογραφήσεων έγιναν από τον John Lewis Grant και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της “Piano Society” [297]). Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κομμάτια σε
ηχογραφήσεις από πιάνο βασίζεται σε διάφορα κριτήρια που αφορούν το κίνητρο
και τους στόχους της παρουσιαζόμενης εργασίας. Αρχικά ο λόγος είναι το γεγονός
ότι τα κομμάτια αυτά περιέχουν μεγάλα τμήματα που είναι συντεθειμένα σε ένα
κλειδί, το οποίο δίνεται από τον τίτλο του κομματιού, γεγονός που διευκολύνει την
σημείωση του αληθούς κλειδιού. Έπειτα, οι φούγκες του Bach περιέχουν “ασαφή
” τονικά σημεία, που δεν περιέχουν ξεκάθαρο κλειδί σύνθεσης, επιτρέποντας κάποιου είδους “τονικό θόρυβο” στο τεχνητό σύνολο δεδομένων, γεγονός που αυξάνει
τον ρεαλισμό και τη δυσκολία για τον διαχωρισμό κλειδιού. Τέλος, επιλέχθηκαν
εκτελέσεις σε πιάνο για να αποφευχθούν οι διαφορές της CENS απεικόνισης που
μπορεί να προκύψουν μεταξύ κομματιών που έχουν διαφορετικές ενορχηστρώσεις.
Σε μελλοντικές εργασίας, όμως, θα δοκιμαστούν συλλογές με μεγαλύτερη ποικιλία
μουσικών στυλ.
Για την κατασκευή των τεχνητών κομματιών που περιέχουν μία αλλαγή από ένα
κλειδί A σε ένα κλειδί B , συνενώνονται δύο τμήματα, το ένα από τη φούγκα με
κλειδί σύνθεσης το A με το άλλο από τη φούγκα με κλειδί σύνθεσης το B . Τα τμήματα A και B διαλέγονται έτσι ώστε να το κλειδί σύνθεσής τους να είναι όντως το
αναμενόμενο, δηλαδή το PCP των τμημάτων αυτών να είναι συμβατό με τα πρότυπα
κλειδιών που προτάθηκαν στο βιβλίο [305], με έλεγχο συμβατότητας τη γραμμική
συσχέτιση [304]. Το γεγονός ότι αυτά τα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν παραπάνω από ένα κλειδί, μιας και οι τεχνικές ελέγχου συμβατότητας κλειδιού δεν είναι
τέλειες, αυξάνουν την δυσκολία για τον διαχωρισμό σε περιοχές κλειδιού, επιβάλλοντας τις τονικές δυσκολίες που περιγράφτηκαν πριν. Συνεπώς, η στιβαρότητα της
υποκείμενης μεθοδολογίας εξετάζεται σε μια μεγάλη ποικιλία μουσικών συνθηκών,
τα οποία εμπεριέχονται σε αυτά τα θορυβώδη τεχνητά σύνολα κομματιών. Η συνένωση παραπάνω των δύο κομματιών, έχει ως αποτέλεσμα ένα σενάριο πολλαπλών
αλλαγών κλειδιών. Το μήκος των κομματιών που συνενώνονται μπορεί επίσης να
ποικίλει, ανάλογα με τις αναζητήσεις της εκάστοτε πειραματικής διαδικασίας.
Στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά την πειραματική διαδικασία που παρουσιάζεται, κάθε τμήμα συνένωσης έχει διάρκεια 30 δευτερολέπτων. Επίσης, κατασκευάστηκαν σενάρια πολλαπλών αλλαγών κλειδιών με: δύο κλειδιά της ίδιας
ποιότητας (αλλά διαφορετικής τονικής), δύο κλειδιά διαφορετικής ποιότητας (και
πιθανόν διαφορετικής τονικής) και από 2 ως 5 κλειδιά με τυχαίες αλλαγές τονικής και ποιότητας. Η αποτελεσματικότητα ενός αλγορίθμου εντοπισμού αλλαγής
κλειδιού ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με την απόσταση των κλειδιών που συμμετέχουν στην αλλαγή. Για την διαδικασία ομαδοποίησης, δεν υπάρχει εξάρτηση
από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κλειδιά όσο η συνέχεια των τμημάτων
που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα κλειδιού παραμένει αναλλοίωτη. Για την ανάλυση
της αποτελεσματικότητας της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας υπό συγκεκριμένες
αλλαγές κλειδιού, τα αποτελέσματα εστιάζουν ξεχωριστά στα σενάρια μοναδικής αλ-
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λαγής κλειδιού μεταξύ κλειδιών με διαφορετικές αποστάσεις, για κλειδιά μετάβασης
με ίδια και διαφορετική ποιότητα.
Τα τρία σύνολα τεχνητών δεδομένων που κατασκευάστηκαν διατίθενται στην
ιστοσελίδα [164]. Το πρώτο σύνολο περιέχει κομμάτια που περιέχουν μία αλλαγή
μεταξύ δύο κλειδιών της ίδιας ποιότητας – σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εξάρτηση από τη σειρά που παρουσιάζονται τα διαφορετικά κλειδιά, είναι απαραίτητες μόνο 6 αλλαγές μεταξύ κλειδιών ίδιας ποιότητας, με βήμα από 1 ως 6 ημιτόνια. Για παράδειγμα, ένα βήμα 7 ημιτονίων από
την ντο μείζονα στη σολ μείζονα, είναι το ίδιο με ένα βήμα 5 ημιτονίων από τη σολ
μείζονα στη ντο μείζονα. Το τεχνητό σύνολο που περιγράφηκε παραπάνω και περιέχει μεταβάσεις μεταξύ κλειδιών της ίδιας ποιότητας συμβολίζεται ως A1same . Για κάθε
μία από τις 6 πιθανές αλλαγές κατασκευάζονται από τρία κομμάτια που ξεκινούν με
τρία τυχαία επιλεγμένα μέρη από την κάθε μία από τις 24 φούγκες, που σημαίνει
ότι το σύνολο A1same περιέχει 24 · 6 · 3 = 432 κομμάτια. Το δεύτερο τεχνητό σύνολο
περιλαμβάνει κομμάτια που έχουν μία αλλαγή μεταξύ κλειδιών διαφορετικής ποιότητας. Με δεδομένη, πάλι, την ανεξαρτησία από τη σειρά που παρουσιάζονται τα
κλειδιά, επιλέγονται αρχικά τμήματα που ανήκουν σε μείζονα κλίμακα, ενώ σαν
τελικά τμήματα επιλέγονται κάποια που ανήκουν σε ελάσσονα. Κατασκευάζονται
επίσης 3 κομμάτια για κάθε ένα από τα 12 πιθανά βήματα μετάβασης ημιτονίου,
και για τα 12 πιθανά αρχικά κλειδιά. Αυτό το σύνολο συμβολίζεται ως A1diﬀerent και
περιέχει 12 · 12 · 3 = 432 κομμάτια.
Το τρίτο τεχνητό σύνολο περιλαμβάνει κομμάτια με 1 ως 4 αλλαγές, δηλαδή με
τουλάχιστον 2 και λιγότερα από 5 κλειδιά. Οι πιθανοί συνδυασμοί κλειδιών στα
σενάρια πολλαπλής αλλαγής για τρία κλειδιά και πάνω, είναι υπερβολικά πολλοί,
καθιστώντας αναγκαία τη συνένωση τμημάτων με τυχαίο κλειδί σύνθεσης, υπό τον
περιορισμό όμως πως δύο συνεχόμενα κλειδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο
κλειδί. Το σύνολο που περιλαμβάνει αυτά τα κομμάτια συμβολίζεται ως Anrandom , n ∈
{1, 2, 3, 4}, όπου ο εκθέτης n υποδεικνύει το πλήθος των αλλαγών κλειδιών. Για παράδειγμα, το σύνολο κομματιών με 3 αλλαγές κλειδιού συμβολίζεται ως A3random .
Κάθε ένα από τα σύνολα Anrandom , n ∈ {1, 2, 3, 4} περιέχει 100 τεχνητά κομμάτια,
παρέχοντας 300 τεχνητά κομμάτια με πάνω από μία αλλαγή κλειδιού, και επιπλέον 100 κομμάτια με μοναδική τυχαία αλλαγή κλειδιού. Κάποιος θα μπορούσε
να αναρωτηθεί για τη χρησιμότητα του συνόλου A1random , από τη στιγμή που έχουν
ήδη κατασκευαστεί τα A1same και A1diﬀerent . Η απάντηση πίσω από αυτό το ερώτημα
βρίσκεται στο ότι το πρώτο στάδιο της πειραματική διαδικασίας περιλαμβάνει την
εύρεση των κατάλληλων τιμών για τα T (μήκος παραθύρου) και m (ελάχιστο φράγμα)
για το σύνολο A1random , χρησιμοποιώντας έπειτα αυτές τις τιμές για την ανάλυση της
συμπεριφοράς της μεθοδολογίας για τις διαφορετικές τονικές συνθήκες που συναντώνται στα σύνολα A1same και A1diﬀerent .

3.3.4

Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα πάνω σε τρία
διαφορετικών ειδών δεδομένα. Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στα τεχνητά
κομμάτια που περιέχουν από 1 μέχρι 4 αλλαγές κλειδιών (Anrandom , n ∈ {1, 2, 3, 4}).
Στη συνέχεια, δίνονται τα αποτελέσματα για αλλαγές μεταξύ κλειδιών με ίδια (A1same )
και διαφορετική (A1diﬀerent ) ποιότητα. Τέλος, αναφέρονται τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν για τα 6 πραγματικά κομμάτια (σύνολο R).
Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της μεθοδολογίας τμηματοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν δύο πολύ γνωστά κριτήρια στον τομέα της άντλησης μουσικής πληροφορίας (music information retrieval ή MIR), η ακρίβεια και η ανάκληση. Η ακρίβεια
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περιγράφει το ποσοστό των σωστά αναγνωρισμένων θέσεων αλλαγής κλειδιού, ανάμεσα σε όλες τις αναγνωρισμένες θέσεις. Η ανάκληση περιγράφει τις σωστά αναγνωρισμένες θέσεις αλλαγής, ανάμεσα στις “αληθείς” θέσεις αλλαγής κλειδιού. Σε μια
αυστηρή απόδοση των παραπάνω, αν L είναι το σύνολο των μεταβάσεων που εντοπίστηκαν από τον αλγόριθμο, και C είναι το σύνολο των αληθών μεταβάσεων, τότε η
ακρίβεια υπολογίζεται ως p = |L ∩ C| / |L|, ενώ η ανάκληση ως r = |L ∩ C| / |C|, όπου
ως |X| συμβολίζεται ο πληθάριθμος του συνόλου |X| (δηλαδή το πλήθος των στοιχείων του). Ένα καλό αποτέλεσμα τμηματοποίησης περιγράφεται από συνδυασμό
υψηλών τιμών για την ακρίβεια και την ανάκληση. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το μέγεθος συνδυασμού των δύο αυτών δίνεται από το f –μέτρο, το οποίο
συμβολίζεται και ως fm , και υπολογίζεται ως fm = 2pr/(p + r). Επίσης, ο εντοπισμός
της θέσης μιας αλλαγής κλειδιού θεωρείται σωστός αν βρίσκεται εντός 5 δευτερολέπτων πριν ή μετά την αληθώς σημειωμένη αλλαγή. Το περιθώριο των 5 δευτερολέπτων είναι συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα περιθώρια ανοχής που χρησιμοποιήθηκαν
σε άλλες εργασίες [43, 232].
Οι προσομοιώσεις τμηματοποίησης στα σύνολα Anrandom και R, πραγματοποιήθηκαν για ισαπέχουσες τιμές του T από το 50 ως το 300 με βήμα αύξησης το 25,
όπως και του m για τιμές μεταξύ του 0.9 και του 1.9 με βήμα 0.1. Οι προσομοιώσεις έγιναν με τον αλγόριθμο ομαδοποίησης k –means, υποθέτοντας την ύπαρξη
τριών με πέντε ομάδων. Όλα τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα αποτελούνται από
τις μέσες τιμές 10 διαφορετικών προσομοιώσεων ομαδοποίησης με τυχαία διαφορετική αρχικοποίηση των κεντροειδών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως στην εργασία
που παρουσιάζεται δεν επιδιώχθηκε να βρεθούν οι βέλτιστες παράμετροι του μοντέλου, αλλά η εξερεύνηση των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει με διαφορετικούς
συνδυασμούς παραμέτρων. Συνεπώς, τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα παρέχουν
μια τραχιά περιγραφή των δυνατοτήτων της μεθοδολογίας, επιτρέποντας την εστίαση της ανάλυσης στην αποτελεσματικότητά της αναφορικά με διαφορετικές τονικές
συνθήκες.
Τεχνητά κομμάτια
Η σύνθεση των τεχνητών κομματιών σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δυνατή μια
εις βάθος εξέταση της μεθοδολογίας σε μια πληθώρα σεναρίων για αλλαγές κλειδιού.
Η ανάλυση στο παρόν μοντέλο, πραγματοποιείται με τον έλεγχο ομαδοποίησης σε
δύο πειραματικές διαδικασίες “πειραματικού σωλήνα”. Η πρώτη εξετάζει την αποδοτικότητα ομαδοποίησης σε διαφορετικό πλήθος αλλαγών κλειδιού, ενώ η δεύτερη
σε μοναδική αλλαγή κλειδιού. Ο Πίνακας 3.6 παρουσιάζει την αποδοτικότητα της
εξεταζόμενης μεθοδολογίας στο σύνολο Anrandom , n ∈ {1, 2, 3, 4}, όταν η ομαδοποίηση γίνεται στον χρωματικό χώρο, αλλά και χώρους μειωμένης διάστασης με PCA
και NMF. Ειδικά για τις τελευταίες δύο περιπτώσεις, δίνονται τα καλύτερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν για ένα πλήθος μειωμένων διαστάσεων από 1 ως 6. Οι
τιμές στην στήλη ομάδες δείχνουν το πλήθος των ομάδων που χρησιμοποιήθηκαν.
Στην περίπτωση της μοναδικής αλλαγής, όλα τα σχήματα ομαδοποίησης έδωσαν
καλύτερα αποτελέσματα όταν θεωρούνταν 5 ομάδες. Στην περίπτωση των 2 αλλαγών κλειδιών, η καλύτερη απόδοση ομαδοποίησης επιτεύχθηκε για την θεώρηση 3
ομάδων. Στην περίπτωση των 3 και 4 αλλαγών κλειδιού, η καλύτερη επίδοση παρουσιάζεται με τη θεώρηση 5 ομάδων (εκτός από την περίπτωση μείωσης της διάστασης
με NMF, με πολύ μικρή διαφορά της τάξης του 0.0004). Το γεγονός ότι η θεώρηση 3
ή 4 ομάδων δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στις περιπτώσεις των 2 και 3 αλλαγών
κλειδιών αντίστοιχα, όπως φαίνεται έχει να κάνει με το πλήθος των κλειδιών που
συμμετέχουν στα τεχνητά κομμάτια. Όταν το κομμάτι έχει 2 αλλαγές κλειδιών, πε-
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ριέχει 3 κλειδιά, τα οποία φαίνεται να απομονώνονται καλύτερα από 3 ομάδες. Το
ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των 3 αλλαγών κλειδιού με τη χρήση 4 ομάδων.
Από τη μία, στην περίπτωση των 4 αλλαγών κλειδιού, όπου υπάρχουν 5 κλειδιά
στη σύνθεση, φαίνεται ότι οι 5 ομάδες δεν μπορούν να διαχωρίσουν και τις 5 τονικές
περιοχές τόσο αποτελεσματικά όσο οι 4 ομάδες. Στην πραγματικότητα, αυτές οι 5
τονικές περιοχές δύσκολα θα μπορούσαν να διαχωριστούν με οποιονδήποτε τρόπο,
από τη στιγμή που σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 5 διαφορετικών κλειδιών,
τουλάχιστον δύο κλειδιά θα έχουν 6 κοινούς τόνους. Αυτό σημαίνει πως τα χρωματικά ίχνοι τουλάχιστον δύο κλειδιών θα είναι σχεδόν ταυτόσημα, από τη στιγμή
που οι 6 από τους 7 τόνους θα είναι οι ίδιοι, προκαλώντας ένα φαινόμενο που
θα μπορούσε να περιγραφεί ως τονικός κορεσμός. Κατ’ αυτή την έννοια, φαίνεται
πως ο αλγόριθμος λειτουργεί καλύτερα όταν δύο τέτοια κλειδιά θεωρούνται σαν ένα
μοναδικό κλειδί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν συνδυασμοί τεσσάρων
κλειδιών που το μέγιστο πλήθος κοινών τόνων μεταξύ όλων των ζευγαριών συμμετεχόντων κλειδιών είναι 4, γεγονός που δεν δημιουργεί τόσο έντονα το φαινόμενο του
τονικού κορεσμού. Ο τρόπος με τον οποίο το πλήθος των κοινών τόνων επηρεάζει
την αποδοτικότητα της εξεταζόμενης μεθοδολογίας, φαίνεται αναλύεται παρακάτω,
όπου εξετάζεται η ακρίβεια των σεναρίων με μοναδικές αλλαγές κλειδιών μεταξύ
κλειδιών με διαφορετικό πλήθος κοινών τόνων.
Η ομαδοποίηση σε χώρους μειωμένης διάστασης με PCA φαίνεται να έχει μέση
απόδοση, βάσει του f –μέτρου, fm = 0.8883, που ξεπερνά ελαφρώς την απόδοση σε
ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο (fm = 0.8793) και με μειωμένη διάσταση με NMF
(fm = 0.8726). Θεωρώντας το πλήθος των διαστάσεων που έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα με PCA και NMF, δεν υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή κάποιου συγκεκριμένου
πλήθους μειωμένων διαστάσεων. Από την άλλη, το μήκος παραθύρου που έδωσε τα
καλύτερα αποτελέσματα (T ) είναι πάντα μεταξύ 250 και 275, ενώ το φράγμα απόλυτης κλίσης (m) είναι κυρίως στο 1.0, με δύο εξαιρέσεις με τιμές 1.1 και 1.2. Σε
αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των τεχνητών κομματιών,
η τιμή του T έχει επίσης να κάνει με το γεγονός ότι το μήκος των συνενωμένων
τμημάτων είναι 30 δευτερόλεπτα, που μεταφράζονται σε 300 καρέ, γεγονός που δικαιολογεί τις μεγάλες τιμές που έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα (με μέγεθος 250
ή 275 καρέ).

ομάδες
5
3
4
4

διαστάσεις
-

f –μέτρο
0.9700
0.9233
0.8677
0.8421

ακρίβεια
0.9700
0.9367
0.8825
0.8952

ανάκληση
0.9700
0.9100
0.8533
0.7950

T
275
250
250
275

m
1.0
1.0
1.0
1.0

PCA

1
2
3
4

5
3
4
4

5
4
6
5

0.9800
0.9357
0.8716
0.8459

0.9800
0.9467
0.8835
0.9005

0.9800
0.9250
0.8600
0.7975

275
250
250
275

1.0
1.0
1.0
1.0

1
2
3
4

5
3
4
5

3
4
3
4

0.9600
0.9109
0.8524
0.8070

0.9600
0.9383
0.8955
0.8303

0.9600
0.885
0.8133
0.7850

275
275
275
250

1.0
1.0
1.1
1.2

χρώμα

αλλαγές κλειδιών (n)
1
2
3
4

NMF

Πίνακας 3.6: Καλύτερο (f –μέτρο) για το σύνολο Anrandom ζητώντας διαφορετικό αριθμό ομάδων με ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο ή σε χώρους με μειωμένη διάσταση με PCA και
NMF.

Τα αποτελέσματα για τα σύνολα A1same και A1diﬀerent δίνονται στον Πίνακα 3.7.
Από τη στιγμή που τα αποτελέσματα αποσκοπούν στο να δώσουν πληροφορίες για
την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας σε όλα τα διαφορετικά σενάρια αλλαγής κλειδιού, δίνονται αποτελέσματα μόνο για την ομαδοποίηση στον χρωματικό
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χώρο, υποθέτοντας πως υπάρχουν 5 ομάδες. Έτσι, παραλείπεται η επίδειξη των
αποτελεσμάτων με μείωση της διάστασης με PCA και NMF, μιας και αυτά είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται. Επίσης, και για τα δύο σύνολα
μοναδικής αλλαγής κλειδιού, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές T = 275 και m = 1.0,
όπως υποδείχτηκε από τα καλύτερα αποτελέσματα για το σύνολο A1random στον Πίνακα 3.6, με ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο. Ο Πίνακας 3.7 δίνει επίσης το
πλήθος των κοινών τόνων μεταξύ των κλειδιών που συμμετέχουν σε κάθε μετάβαση,
ενώ ο Πίνακας 3.8 δείχνει όλους τους κοινούς τόνους μεταξύ κλειδιών μείζονος και
ελάσσονος (φυσικής και αρμονικής) ποιότητας. Η σειρά παρουσίασης των κλειδιών
αυτών είναι ανάλογα με τη θέση τους στον κύκλο πέμπτων, θεωρώντας περιστροφή
με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ειδικά για τις μεταβάσεις μείζονος και ελάσσονος, θεωρούνται δύο περιπτώσεις, για την φυσική και την αρμονική. Το πλήθος
των κοινών τόνων και οι αντίστοιχες συσχετίσεις για τις μεταβάσεις της αρμονικής
ελάσσονος παρουσιάζονται σε παρενθέσεις. Η ισχυρή αρνητική συσχέτιση (−0.8681
για το A1same και −0.8365 (−0.8199) για το A1diﬀerent ) μεταξύ του πλήθους των κοινών
τόνων και των τιμών ακρίβειας (f –μέτρου), επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα χειρότερα αποτελέσματα αναμένονται για μικρότερες αποστάσεις κλειδιών, δηλαδή για
κλειδιά με περισσότερους κοινούς τόνους.
Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα για το σύνολο A1diﬀerent και A1same , για μία αλλαγή κλειδιού
προς κλειδιά διαφορετικής και ίδιας κλίμακας αντίστοιχα, με T = 275 και m = 1.0.
βήματα

ημιτονίου1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (0)

A1diﬀerent
κοινοί τόνοι
f –μέτρο
3 (3)
1
6 (5)
0.8056
2 (3)
1
6 (5)
0.8889
3 (4)
1
4 (4)
1
5 (4)
0.9444
2 (3)
1
7 (6)
0.7698
2 (3)
1
5 (4)
1
4 (5)
0.9722
συσχέτιση: -0.8365 (-0.8199)

A1same
κοινοί τόνοι
f –μέτρο
2
1
5
0.9684
4
1
3
1
6
0.8991
2
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
συσχέτιση: -0.8681

Η χειρότερη απόδοση για το σύνολο μοναδικών μεταβάσεων δόθηκε για τη μετάβαση μεταξύ σχετικής μείζονος και ελάσσονος, η οποία δίνεται ως η μετάβαση με
απόσταση 9 βημάτων ημιτονίου στον Πίνακα 3.7. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, από τη στιγμή που και οι 7 τόνοι των κλειδιών που συμμετέχουν στην
μετάβαση ανήκουν και στα δύο κλειδιά. Ένα επιπλέον σχόλιο αξίζει να γίνει για
1

Ο όρος “βήμα ημιτονίου” αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ των τονικών δύο κλειδιών σε ημιτόνια.
Το πλήθος των κοινών τόνων μεταξύ των κλειδιών αλλαγής είναι ισχυρά αρνητικά συσχετισμένο με το
f –μέτρο. Τα αντίστοιχα νούμερα για την μελέτη στην αρμονική ελάσσονα δίνονται σε παρενθέσεις. Για
περισσότερη ανάλυση στο πλήθος των κοινών τόνων, ο αναγνώστης παραπέμπεται στον Πίνακα 3.8.
2
Τα κλειδιά είναι διατεταγμένα σε ωρολογιακή φορά στον κύκλο πέμπτων. Στην πρώτη στήλη η
απόσταση (d) μετράται ως η ελάχιστη απόσταση διανύοντας τον κύκλο πέμπτων σε ωρολογιακή φορά.
Στην δεύτερη και τρίτη στήλη, οι αποστάσεις μετρώνται σε ημιτόνια από την τονική της σχετικής
μείζονος κλίμακας (δεύτερη στήλη) ή της σχετικής φυσικής ελάσσονος κλίμακας (τρίτη στήλη). Η
τέταρτη στήλη υποδεικνύει το αντίστοιχο πλήθος κοινών τόνων, αν και τα δύο κλειδιά είναι σε μείζονα
κλίμακα (ή φυσική ελάσσονα). Το πλήθος κοινών τόνων μεταξύ των δύο κλειδιών είναι 7 − d, εκτός
όταν d = 6. Αυτός ο τύπος οδηγεί σε μία συμμετρία στο πλήθος κοινών τόνων, όταν τα κλειδιά είναι
διατεταγμένα σύμφωνα με την απόσταση ημιτονίων μεταξύ τους. Συνεπώς οι μετρήσεις των γραμμών 812 στην τέταρτη στήλη του Πίνακα 3.7 παραλείπονται μιας και αποτελούν καθρέφτισμα των γραμμών
2-6. Η πέμπτη στήλη υποδεικνύει το πλήθος κοινών τόνων αν ως δεύτερη κλίμακα θεωρηθεί η σχετική
αρμονική ελάσσονα.
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Πίνακας 3.8: Το πλήθος των κοινών τόνων μεταξύ δύο κλειδιών, σύμφωνα με την απόσταση
μεταξύ των τονικών τους.
Κύκλος πέμπτων
απόσταση2 (d)
0
1
2
3
4
5
6
5
4
3
2
1

βήμα ημιτονίου
μείζονα
ελάσσονα
0
9
5
2
10
7
3
0
8
5
1
10
6
3
11
8
4
1
9
6
2
11
7
4

κοινοί τονοι
φυσική
αρμονική
7
6
6
5
5
4
4
5
3
4
2
3
2
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
5

τις μεταβάσεις με απόσταση 2 και 4 ημιτόνια στο σύνολο A1diﬀerent , όπως φαίνονται
στον Πίνακα 3.7. Παρόλο που αυτές οι μεταβάσεις οδηγούν σε κλειδιά που έχουν
το ίδιο πλήθος κοινών τόνων, η αποδοτικότητα του αλγορίθμου αλλάζει σημαντικά.
Αυτή η διαφορά, πιθανότατα οφείλεται στον διαφορετικό ρόλο που έχουν οι κοινοί τόνοι ανάμεσα σε αυτά τα δύο ζευγάρια. Οι κοινοί τόνοι στη περίπτωση των 2
βημάτων ημιτονίου, φαίνεται πως περιέχουν περισσότερη μουσική συνοχή μεταξύ
των κλειδιών της μετάβασης, αντανακλώντας πιθανότατα τη σημασία της μετάβασης
IIm → I.
Πραγματικά κομμάτια
Ο Πίνακας 3.9 δείχνει τα καλύτερα αποτελέσματα που δόθηκαν, ανάμεσα σε
όλες τις τιμές δοκιμής T και m για το σύνολο R των πραγματικών κομματιών, με
ομαδοποίηση σε όλους τους χώρους που συζητήθηκαν ως τώρα. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σύμφωνα με τον χώρο στον οποίο έγινε η ομαδοποίηση με τον αλγόριθμο k -means. Η καλύτερη τμηματοποίηση έγινε για ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο, με 4 ομάδες. Η αποδοτικότητα τμηματοποίησης, καθώς και η ακρίβεια
ταυτοποίησης κλειδιού που συζητείται αργότερα, για όλες τις τιμές T και m φαίνονται στην Εικόνα 3.15. Όταν η ομαδοποίηση γίνεται στον χρωματικό χώρο για
4 ομάδες, με μεγάλο παράθυρο ανάλυσης (T = 275) και μικρό φράγμα απόλυτης
κλίσης (m = 1.1), η τιμή για το f –μέτρο που επιτυγχάνεται είναι 0.8601, με ακρίβεια
0.8619 και ανάκληση 0.8583. Καμία από τις δύο τεχνικές μείωσης της διάστασης του
χρωματικού χώρου δεν παρήγαγε καλύτερα αποτελέσματα για το σύνολο R. Επίσης,
από την λευκή διαγώνια γραμμή στη Εικόνα 3.15(a), δίνονται ενδείξεις ότι επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα τμηματοποίησης με μια αντίστροφη σχέση μεταξύ
τιμών T και m, δηλαδή για συνδυασμούς μεγάλων T και μικρών m και αντίστροφα.
Σύγκριση με άλλες μεθοδολογίες
Για έναν πληρέστερο έλεγχο της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας, γίνεται μια ευθεία σύγκριση των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, για τα πραγματικά κομμάτια (R), με τα αποτελέσματα που παρέχονται από άλλες βασικές μεθοδολογίες εντοπισμού του τοπικού κλειδιού. Οι συγκρινόμενες μεθοδολογίες περιλαμβάνουν την συνήθη τεχνική σύγκρισης προτύπων και δύο μεθόδους που χρησιμοποιούν HMM, μία συνήθη και την προσέγγιση που παρουσιάζεται στην εργασία [43]. Η τεχνική σύγκρισης προτύπων διατρέχει το κομμάτι καρέ ανά καρέ,
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Πίνακας 3.9: Βέλτιστο f –μέτρο για το σύνολο R ζητώντας διαφορετικό πλήθος ομάδων, για
ομαδοποίηση στον χρωματικό χώρο και σε χώρους μειωμένης διάστασης με PCA και NMF.
χρωματικός χώρος

PCA

NMF

ομάδες
3
4
5
3
4
5
3
4
5

διαστάσεις
2
6
3
1
4
5

f –μέτρο
0.7340
0.8601(0.16)
0.8292
0.7609
0.8252(0.16)
0.8108
0.7764
0.7628
0.7896(0.26)

ακρίβεια
0.6409
0.8619
0.8290
0.8333
0.7944
0.7750
0.8714
0.7589
0.7643

ανάκληση
0.8583
0.8583
0.8167
0.7000
0.8583
0.8500
0.7000
0.7667
0.8167

T
175
275
275
250
275
225
175
150
275

m
1.1
1.1
1.1
1.4
1.1
1.4
1.2
1.5
1.0

αναθέτοντας στο καθένα από μία ταμπέλα κλειδιού, δηλαδή την ταμπέλα κλειδιού
που αντιστοιχεί στο πρότυπο κλειδιού με την μεγαλύτερη συσχέτιση με το PCP του
καρέ εξέτασης. Αυτή η τεχνική περιγράφεται ενδελεχώς στο βιβλίο [305]. Όσα για τις
τεχνικές HMM, και οι δύο έχουν μία εκ των προτέρων πιθανότητα για το κλειδί εκκίνησης (P r) του κομματιού, έναν πίνακα πιθανότητας μετάβασης μεταξύ κλειδιών
και ένα μέτρο πιθανότητας που συνδέει την “εκπομπή” – που φαίνεται μέσα από το
PCP – σε κάθε καρέ με όλα τα κλειδιά. Για τις προσεγγίσεις με HMM, η πιθανότητα
κλειδιού εκκίνησης (P r) φανερώνει την πιθανότητα ένα κομμάτι να ξεκινά με ένα
συγκεκριμένο κλειδί. Αυτή η πιθανότητα τίθεται ως η ομοιόμορφη ανάμεσα στα 24
κλειδιά.
Ο πίνακας πιθανότητας μετάβασης διαφέρει για τις δύο μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν HMM. Η συνήθης τεχνική HMM χρησιμοποιεί έναν πίνακα πιθανότητας
μετάβασης με υψηλές πιθανότητες στο να μη συμβεί αλλαγή κλειδιού και ίδιες (μικρότερες) πιθανότητες για αλλαγή προς οποιοδήποτε άλλο κλειδί. Αυτή η τεχνική
παράγει έναν πίνακα πιθανότητας μετάβασης με μεγαλύτερα στοιχεία στη διαγώνιο
και μικρότερα στοιχεία εκτός διαγωνίου. Ανάμεσα σε συνδυασμούς τιμών που δοκιμάστηκαν, τα καλύτερα αποτελέσματα δόθηκαν για τιμές διαγωνίου 0.9886 και τιμές
μη διαγωνίου 0.0004. Επιπλέον, στη συνήθη HMM προσέγγιση, η πιθανότητα που
συνδέει κάθε εκπομπή (το PCP του καρέ) με ένα πρότυπο κλειδιού, αποκτάται με
την μέθοδο σύγκρισης προτύπων (με τα πρότυπα του Temperley), με τον γραμμικό
μετασχηματισμό του εύρους συσχέτισης ([−1, 1]) στο εύρος πιθανοτήτων ([0, 1]).
Η προσέγγιση του Chai, θεωρεί επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να μη συμβεί αλλαγή κλειδιού, οδηγώντας και πάλι σε μεγαλύτερα στοιχεία διαγωνίου στον πίνακα
πιθανότητας μετάβασης, δεν θεωρεί όμως ίσες πιθανότητες μετάβασης από κλειδί σε
κλειδί. Σε αυτή την προσέγγιση, συγκεκριμένα, θεωρούνται διαφορετικές πιθανότητες για μεταβάσεις κλειδιών σε διαφορετικές και σε ίδιες ποιότητες (δηλαδή μεταξύ
ελάσσονος και μείζονος κλίμακας). Αυτή η θεώρηση έχει ως αποτέλεσμα έναν πίνακα μετάβασης της μορφής
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όπου a = d = 0.996 · (1 − 10−20 ) και b = c = 0.004 · 10−20 , τιμές οι οποίες παρατηρήθηκαν να παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην εργασία [43]. Η απόδοση
του παραπάνω πίνακα στην εργασία [43] γίνεται με τη χρήση δύο πινάκων, ενός
πίνακα διαστάσεων 12 × 12 για την τονική του κλειδιού και ενός 2 × 2 για την ποιότητα του κλειδιού. Από τη στιγμή που οι μεταβάσεις είναι ανεξάρτητες, ο πίνακας
24 × 24 που παρουσιάστηκε παραπάνω, αποτελεί “συγχώνευση” των δύο μικρότερων
πινάκων, περιέχοντας τα γινόμενα των αντίστοιχων πιθανοτήτων. Τα στοιχεία των
δύο διαγωνίων 12 × 12 μπλοκ του πίνακα, αντιστοιχούν στις πιθανότητες μετάβασης
μεταξύ κλειδιών ίδιας ποιότητας, ενώ τα στοιχεία των δύο εκτός διαγωνίου 12 × 12
μπλοκ αντιστοιχούν σε πιθανότητες μετάβασης σε κλειδιά διαφορετικής ποιότητας.
Κάθε εκπομπή (καρέ) συσχετίζεται με ένα κλειδί χρησιμοποιώντας την απόσταση
συνημιτόνου από το δυαδικό πρότυπο κλειδιού. Το δυαδικό πρότυπο ενός κλειδιού
είναι ένα διάνυσμα με τιμή 1 στους ενεργούς και 0 στους ανενεργούς τόνους ενός
κλειδιού. Η απόσταση συνημιτόνου υπολογίζεται ως dcos =< a, b > /(||a|| ||b||), όπου
< ·, · > είναι το εσωτερικό γινόμενο, παρέχοντας τιμές στο [0, 1].
Πίνακας 3.10: Σύγκριση του f –μέτρου, της ακρίβειας και της ανάκλησης μεταξύ της προτεινόμενης και άλλων μεθοδολογιών για το σύνολο R. Η διασπορά των αποτελεσμάτων σε
όλα τα κομμάτια δίνεται σε παρένθεση, ενώ τα σύμβολα + ή = δείχνουν τη στατιστική σημαντικότητα στις διαφορές με επίπεδο σημαντικότητας α = 0.15.
πρότυπο
Απλές HMM
Chai HMM
Ομαδοποίηση

f –μέτρο
0.1063(0.06)+
0.7000(0.31)=
0.6281(0.27)+
0.8601(0.16)

ακρίβεια
0.0571
0.6319
0.5784
0.8619

ανάκληση
1.0000
0.8417
0.7417
0.8583

Ο Πίνακας 3.10 παρουσιάζει τη σύγκριση της προτεινόμενης μεθοδολογίας με
τις υπόλοιπες, αναφορικά με την ακρίβεια τμηματοποίησης, στο σύνολο των πραγματικών κομματιών R. Η μεθοδολογία ομαδοποίησης προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα με αισθητά μεγαλύτερη ακρίβεια από τις άλλες μεθοδολογίες. Η τεχνική
σύγκρισης προτύπων δίνει την καλύτερη ανάκληση, όμως αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ακρίβεια, γεγονός που υποδεικνύει ότι αυτή η τεχνική επιστρέφει πολλά
τμήματα αλλαγής κλειδιού, τα περισσότερα από τα οποία είναι λανθασμένα. Για τις
τεχνικές HMM και την τεχνική ομαδοποίησης, οι τιμές ανάκλησης είναι παρόμοιες.
Επιπλέον, για να ελεγχθεί αν οι διαφορές στο f –μέτρο μεταξύ των προσεγγίσεων
είναι στατιστικά σημαντικές, έγινε ο έλεγχος Wilcoxon [330] σε ζευγάρια αποτελεσμάτων. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι τιμές του f –μέτρου παράγουν ανεξάρτητα
δείγματα από ταυτόσημες συνεχείς κατανομές με ίσες διάμεσους. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο επίπεδο σημαντικότητας 15% για τη μέθοδο Chai, στο επίπεδο 1% για την μεθοδολογία προτύπων, ενώ δεν απορρίπτεται για την απλή HMM
προσέγγιση.
Εντοπισμός θέσης αλλαγής και ταυτοποίηση κλειδιού
Η μέθοδος ομαδοποίησης που παρουσιάστηκε, στοχεύει στο να προσφέρει ακριβή
τμηματοποίηση ενός κομματιού, σε περιοχές με διαφορετικό κλειδί σύνθεσης. Η
ορθή ταυτοποίηση κλειδιού στα τμήματα που προκύπτουν είναι ένα άλλο μεγάλο
θέμα έρευνας. Ο Πίνακας 3.11(a) δείχνει δύο αποτελέσματα που αποκτήθηκαν για
το σύνολο R μέσω ομαδοποίησης στον χρωματικό χώρο, θεωρώντας 4 ομάδες, καθώς
και την ακρίβεια ταυτοποίησης κλειδιού με τις υπόλοιπες τεχνικές που εξετάστηκαν.
Για την ομαδοποίηση, εξετάστηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί τιμών T και m, με την
ταυτότητα των εξαγόμενων τμημάτων να χαρακτηρίζεται με την σύγκριση προτύπων
με γραμμική συσχέτιση, όπως αναλύεται στο βιβλίο [305]. Η ακρίβεια ταυτοποίησης
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ενός κομματιού, που συμβολίζεται με l, μετριέται σαν το πηλίκο των ορθά χαρακτηρισμένων καρέ δια το συνολικό πλήθος των καρέ. Οι καλύτερες αποδόσεις όπως
μετριούνται ξεχωριστά για το f –μέτρο (fm ) και το l, δόθηκαν για διαφορετικά ζευγάρια τιμών T και m. Τα καλύτερα αποτελέσματα ταυτοποίησης που παρουσιάστηκαν
από την τεχνική ομαδοποίησης, είναι ελαφρώς καλύτερα από των υπολοίπων, ενώ
είναι παρόμοια με αυτά που παρουσιάστηκαν από τις τεχνικές HMM. Το γεγονός
ότι διαφορετικά ζευγάρια τιμών T και m δίνουν διαφορετικές βέλτιστες τιμές fm και
l, φαίνεται αντιφατικό, μιας και η καλύτερη τμηματοποίηση αναμένεται να παρέχει
καλύτερη ταυτοποίηση. Αντίθετα, σε μερικές περιπτώσεις η πιο ακριβής ταυτοποίηση δεν οδηγεί απαραίτητα σε πιο ακριβή τμηματοποίηση. Αυτό είναι φανερό από
τη γραφική αναπαράσταση στις Εικόνες 3.15(a) και (b), όπου υψηλότερες τιμές fm
απεικονίζονται για διαφορετικούς συνδυασμού T και m, σε σύγκριση με τις υψηλότερες τιμές l.
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επιτυχία ταυτοποίησης

Σχήμα 3.15: Γραφική αναπαράσταση των τιμών (a) fm και (b) l για το σύνολο κομματιών
R για όλες τις τιμές δοκιμής T και m, όταν η ομαδοποίηση γίνεται στον χρωματικό χώρο
θεωρώντας 4 ομάδες. Η διαγώνιος στο γράφημα του f –μέτρου δείχνουν τους συνδυασμούς
των T και m που δίνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Το τελευταίο σχόλιο ενισχύεται επιπλέον από τα ευρήματα που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3.11(b), όπου φαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ του f –μέτρου και της
ακρίβειας ταυτοποίησης για διαφορετικές τιμές των T και m. Αυτή η μελέτη αποκαλύπτει ότι η ακρίβεια τμηματοποίησης και η ακρίβεια ταυτοποίησης είναι σε μερικές
περιπτώσεις ασθενώς συσχετισμένες, γεγονός που εγείρει ένα ερώτημα για το ποιο
μέτρο είναι πιο σημαντικό. Ενώ φαίνεται λογικό πως μια κακή τμηματοποίηση θα
έχει ως συνέπεια μια κακή ταυτοποίηση, το παράδειγμα των αποτελεσμάτων τμηματοποίησης–ταυτοποίησης με τη μέθοδο σύγκρισης προτύπων, δίνουν ένα αντιπαράδειγμα. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.11(a), η μέθοδος σύγκρισης προτύπων δίνει
φτωχά αποτελέσματα τμηματοποίησης, με μέτρια ακρίβεια ταυτοποίησης, παρέχοντας ένα ακραίο παράδειγμα υπέρ–τμηματοποίησης με σχετικά ακριβή ταυτοποίηση.
Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι το κομμάτι χωρίζεται σε μικρά τμήματα, ενώ
παρέχεται λάθος ταυτότητα σε ένα μικρό ποσοστό από αυτά, οδηγώντας σε πολλές
λανθασμένες τμηματοποιήσεις που συνδέονται όμως με λίγα τμήματα με λανθασμένη ταυτότητα. Αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια τμηματοποίησης,
αλλά σε μικρότερο βαθμό την ακρίβεια ταυτοποίησης.

3.4 Συμπεράσματα – συνεισφορά
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Πίνακας 3.11: (a) Βέλτιστα fm και l μεταξύ όλων των εξεταζόμενων προσεγγίσεων και (b)
συσχέτιση fm και l για διάφορες τιμές των T και m. Το α : x : β συμβολίζει το σύνολο των
αριθμών από το α ως το β με βήμα αύξησης x.
ομαδοποίηση, βέλτιστο fm
ομαδοποίηση, βέλτιστο l
πρότυπο
απλή HMM
Chai HMM
(a) βέλτιστο fm και l

3.4

T
275
150
—
—
—

m
1.1
1.3
—
—
—

fm
0.8601
0.6981
0.1063
0.7000
0.6281

l
0.6457
0.7229
0.4916
0.7096
0.5222

T
275
150
50:25:275
50:25:275

m
1:0.1:1.9
1:0.1:1.9
1.1
1.3

συσχέτιση
0.17
-0.18
0.50
0.69

(b) συσχέτιση fm και l

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν δύο μεθοδολογίες που πραγματοποιούν
αναγνώριση και χαρακτηρισμό μουσικού περιεχομένου αντίστοιχα, με τις δύο αυτές μεθοδολογίες να αποτελούν συνεισφορά του παρόντος διδακτορικού. Σε αυτές
τις μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται μέθοδοι υπολογιστική νοημοσύνης, ενώ τα πειραματικά αποτελέσματα που παρήχθησαν έρχονται να προστεθούν στις επιτυχείς
εφαρμογές που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων υπολογιστικής
νοημοσύνης στον ήχο και τη μουσική εν γένει. Εν πρώτοις, συζητήθηκε η αναγνώριση του περιεχομένου ηχογραφήσεων, δηλαδή η μεταγραφή των μουσικών γεγονότων που συμβαίνουν σε μια ηχογράφηση με ακριβή συμβολική αναπαράσταση. Τα
γεγονότα που αναγνωρίζονται είναι από ηχογραφήσεις τυμπάνων, ενώ η αναγνώριση
γίνεται εν δυνάμει σε πραγματικό χρόνο. Με αυτή την μέθοδο δηλαδή, παρέχεται
η δυνατότητα της ακριβούς αναγνώρισης των κρουστικών στοιχείων που κρούονται
ανά πάσα στιγμή. Εν δευτέροις, παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία για τον χαρακτηρισμό του μουσικού περιεχομένου από ηχογραφήσεις, μέσω μιας εφαρμογής στην
τμηματοποίησης των μουσικών ηχογραφήσεων σε περιοχές με διαφορετικό κλειδί
σύνθεσης. Με αυτή τη μεθοδολογία είναι εφικτός ο χαρακτηρισμό των ηχογραφήσεων αναφορικά με τα τμήματα που έχουν συντεθεί σε διαφορετικό κλειδί.
Στο πρώτο μέρος του Κεφαλαίου αναλύεται μια νέα προσέγγιση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, συγκεκριμένα στην εργασία [155], η οποία έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μεταγραφή μονοκαναλικού
σήματος ηχογραφημένων τυμπάνων σε πραγματικό χρόνο, βάσει συνδυασμών ζευγαριών φίλτρων και ενίσχυσης. Τα ζευγάρια φίλτρων–ενίσχυσης που προκύπτουν
καλούνται χαρακτηριστικά φίλτρα και αντιστοιχεί ένα από αυτά σε κάθε κρουστικό
στοιχείο. Κάθε χαρακτηριστικό φίλτρο έχει ως έξοδο ένα σήμα, η στάθμη της ενέργειας του οποίου περιγράφει αν το αντίστοιχο κρουστικό στοιχείο είναι ενεργό. Η
απλότητα της αρχιτεκτονικής του συστήματος επιτρέπει την αποτελεσματική μεταγραφή σε πραγματικό χρόνο, με ελάχιστο υπολογιστικό κόστος. Το σύστημα εκπαιδεύεται με μια μεθοδολογία που βασίζεται στον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο (DE),
όπου βελτιστοποιούνται οι παράμετροι των φίλτρων και των τιμών ενίσχυσης βάσει
των κρουστικών στοιχείων που δίνονται ως πρότυπα από το σύνολο τυμπάνων υπό
εξέταση. Κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης, “επιβραβεύονται” τα φίλτρα που απομονώνουν την κεφαλή της κυματομορφής ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα φίλτρα που
εντοπίζουν την ουρά της. Η διαδικασία εκπαίδευσης αυτή, εξελίσσει χαρακτηριστικά
φίλτρα που είναι ευαίσθητα στον εντοπισμό των χρονικών σημείων εκκίνησης των
γεγονότων του αντίστοιχου κρουστικού στοιχείου. Τα πειραματικά αποτελέσματα
πάνω σε διαφορετικά σύνολα τυμπάνων υποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο σύστημα
είναι αρκετά ακριβές και εντοπίζει ένα μεγάλο ποσοστό των γεγονότων για κάθε
κρουστικό στοιχείο με ακρίβεια.
Σε μελλοντικές εργασίες, το εν λόγω σύστημα θα μπορούσε να βελτιωθεί και
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στα δύο επίπεδα – στο υποσύστημα εκπαίδευσης και στο υποσύστημα μεταγραφής
πραγματικού χρόνου. Η διαδικασία εκπαίδευσης θα μπορούσε να βελτιωθεί αν γινόταν αρχικοποίηση του πληθυσμού με τη χρήση κάποιων στατιστικών πληροφοριών
για τα κρουστικά στοιχεία που δίνονται ως πρότυπα για το κάθε σύνολο τυμπάνων.
Στη παρούσα μορφή του συστήματος, δεν γίνονται εκ των προτέρων υποθέσεις για
τους αρχικούς πληθυσμούς των χαρακτηριστικών φίλτρων, γεγονός το οποίο καθιστά τη διαδικασία εκπαίδευσης βραδύτερη και λιγότερο στιβαρή. Από την άλλη,
το σύστημα θα μπορούσε επίσης να εντοπίζει την ένταση του κάθε γεγονότος και
όχι απλά το πότε εκκινεί. Αυτή η μετατροπή απαιτεί μια διαδικασία εκπαίδευσης
που δεν περιλαμβάνει μόνο δυαδικά σενάρια, ούτως ώστε να περιλαμβάνονται και
πληροφορίες για την ένταση του κάθε κρουστικού στοιχείου. Η απόδοση του συστήματος πρέπει επίσης να εξεταστεί και σε μονοκαναλικές ηχογραφήσεις τυμπάνων
σε διαφορετικούς χώρους, έτσι ώστε να ελεγχθούν οι ικανότητές του σε πραγματικές
συνθήκες. Τέλος, θα μπορούσε να εξεταστεί και η ικανότητα του εν λόγω συστήματος στο να αναγνωρίζει και μη κρουστικά γεγονότα, δηλαδή γεγονότα από τονικά
όργανα.
Στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου αναλύθηκε μια νέα μεθοδολογία που βασίζεται στην ομαδοποίηση για τον εντοπισμό των τοποθεσιών αλλαγής κλειδιού σε
ηχογραφημένα μουσικά κομμάτια, η οποία παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην εργασία [157], η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής
διατριβής. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται μόνο στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των
μουσικών τμημάτων εντός του χρωματικού χώρου και η αποτελεσματικότητά της
βασίζεται στην χρονική συνοχή των διαδοχικών τμημάτων. Προς αυτού, μετράται η
χρονική συνοχή των τμημάτων που ανήκουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς ομάδων με διαφορετικές τιμές μεγέθους στα χρονικά παράθυρα (T ), ενώ η διαδικασία
περιλαμβάνει την κατασκευή δύο καμπυλών από τους συνδυασμούς αυτούς: τις
συσσωρευτικές καμπύλες (ACs) και τις καμπύλες διαφοράς κλίσης (GDCs). Από τις
GDCs όλων των συνδυασμών ομάδων, παρέχουν ενδείξεις για αλλαγή κλειδιού μόνο
αυτές που ξεπερνούν σε κάποιο σημείο τους ένα κατώφλι (m). Ο κατάλληλος καθορισμός των τιμών T και m επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό ενός αυθαίρετα μεγάλου
πλήθους αλλαγών κλειδιών σε μια ηχογράφηση.
Για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας,
δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο ηχογραφήσεις από πραγματικές συνθέσεις, αλλά και
ηχογραφήσεις από τεχνητά κατασκευασμένα κομμάτια, τα οποία αποτελούνται από
συρραφή κομματιών σε διαφορετικά προκαθορισμένα κλειδιά σύνθεσης. Το πλεονέκτημα που προσφέρεται από τα τεχνητά κομμάτια είναι η δυνατότητα που προσφέρουν για την κατασκευή αυθαίρετα μεγάλων κομματιών, με αυθαίρετα μεγάλο
πλήθος κλειδιών, τα σημεία αλλαγής και οι ταυτότητες των οποίων είναι αυτόματα
σημειωμένες. Τα τεχνητά κομμάτια σε αυτά τα σύνολα έχουν προκαθορισμένη δομή
και έτσι αποτελούν πειραματικά παραδείγματα που εν δυνάμει καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος σεναρίων αλλαγών κλειδιών. Η προτεινόμενη τεχνική για την τμηματοποίηση σε διαφορετικές περιοχές κλειδιών εξετάστηκε όχι μόνο στα τεχνητά κομμάτια – μια διαδικασία που αποκάλυψε τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες της
σε διαφορετικές τονικές συνθήκες – αλλά και και σε ηχογραφήσεις πραγματικών
κομματιών, παρέχοντας πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των πραγματικών ηχογραφήσεων, η ακρίβεια που επιτεύχθηκε (0.8601) είναι
μεγαλύτερη από αυτή που επιτεύχθηκε με τα μοντέλα κρυφών αλυσίδων Markov
(HMM) (γύρω στο 0.70). Παρουσιάστηκαν επίσης αποτελέσματα για την εφαρμογή
της ομαδοποίησης σε χώρους μειωμένης διάστασης με τις τεχνικές της ανάλυσης
πρωτευόντων στοιχείων (PCA) και μη αρνητικής παραγοντοποίησης πινάκων (NMF)
για όλα τα σύνολα δεδομένων, αλλά χωρίς συνολική βελτίωση των αποτελεσμάτων.
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Είναι φανερό πως είναι απαραίτητη η διεξαγωγή πειραμάτων σε περισσότερες
ηχογραφήσεις πραγματικών κομματιών για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Επίσης, μια τέτοια συλλογή πραγματικών κομματιών με σημειωμένες τις
περιοχές τοπικών κλειδιών πρέπει να περιλαμβάνει κομμάτια από διαφορετικά είδη
μουσικής, επιτρέποντας στην κοινότητα της άντλησης μουσικής πληροφορίας (MIR)
να αναπτύξει ένα πιο στέρεο έδαφος για την επαλήθευση και αξιολόγηση τέτοιων
αλγόριθμων. Τα τεχνητά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία που παρουσιάστηκε δεν πρέπει να θεωρηθεί πως μπορούν να αντικαταστήσουν τα πραγματικά κομμάτια στη διαδικασία επαλήθευσης των επιδόσεων της
μεθόδου, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται μιας και επιτρέπουν την πειραματική
εξέταση σε προκαθορισμένες συνθήκες “πειραματικού σωλήνα”, οι οποίες εκθέτουν
την συμπεριφορά του εξεταζόμενου μοντέλου υπό διαφορετικές τονικές συνθήκες. Ο
σχηματισμός κατάλληλων πειραματικών διατάξεων για τα σενάρια αλλαγής κλειδιού
με τα τεχνητά κομμάτια μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη λειτουργικότητα της εξεταζόμενης μεθόδου, ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν έχουν
την ίδια βαρύτητα με τα αντίστοιχα που παρέχονται από τις πραγματικές συνθέσεις.
Ανάμεσα στα μελλοντικά βήματα για τη βελτίωση της παρουσιαζόμενης εργασίας είναι ο λεπτομερής υπολογισμός όλων των παραμέτρων που περιλαμβάνονται
στη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε, δηλαδή τις παραμέτρους T , m, το πλήθος
των ομάδων ή το πλήθος των διαστάσεων των προβολών των PCA και NMF για διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι
οι συνδυασμοί μεγάλων χρονικών παραθύρων (T ∼ 275 frames, or 27.5 seconds)
και μικρών τιμών στα κατώφλια ενέργειας (m ∼ 1.1) παράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τα εξεταζόμενα σύνολα πραγματικών κομματιών. Η χρήση διαφορετικών
αλγορίθμων ομαδοποίησης θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει τη συνολική απόδοση
στο αρχικό στάδιο της ομαδοποίησης. Επιπλέον, η χρήση αλγόριθμων που εντοπίζουν αυτόματα το πλήθος των υπαρχόντων ομάδων θα μπορούσε να δώσει καλύτερα
αποτελέσματα, μιας και το πλήθος των αναμενόμενων ομάδων φαίνεται να έχει κάποια επίδραση στην ακρίβεια της τμηματοποίησης όπως φανερώνει ο Πίνακας 3.6.
Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί αλγόριθμοι από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω εργασία για τη μέτρηση της χρονικής
συνοχής των συνδυασμών ομάδων. Τέλος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η
τεχνική της ιεραρχικής ομαδοποίησης (hierarchical clustering), καθώς επίσης και
μετρικές που έχουν πιο μουσικό προσανατολισμό (σε αντίθεση με τον καθαρά Ευκλείδειο που συζητήθηκε σε ολόκληρη τη σχετική Ενότητα). Τέτοιες μετρικές θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν το spiral array [48], το tonnetz [114], ή άλλα [321].
Μια αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος της τμηματοποίηση κατά κλειδί θα
μπορούσε να βελτιώσει επιπλέον διάφορες άλλες προσεγγίσεις όπως η αναγνώριση
συγχορδιών [179, 341] (βλέπε επίσης την συζήτηση για για τις σχέσεις κλειδιών και
συγχορδιών στις εργασίες [113, 230]).

86Αναγνώριση και χαρακτηρισμός ηχογραφημένου μουσικού περιεχομένου

Μέρος II

Ευφυής σύνθεση μουσικής:
μέθοδοι Υπολογιστικής
Νοημοσύνης για σύνθεση
μουσικής βάσει χαρακτηριστικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Ευφυής σύνθεση μουσικής

Η

αυτόματη σύνθεση μουσικής έχει ανθήσει με την εισαγωγή των ευφυών μεθοδολογιών από την επιστήμη της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, πολλές
μεθοδολογίες αυτόματης σύνθεσης μουσικής έχουν ή θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως “ευφυείς”, όμως δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια το ποιο είναι
το χαρακτηριστικό που τις καθιστά ευφυείς. Στα πλαίσια αυτού του Κεφαλαίου επιχειρείται μια αναφορά και κατηγοριοποίηση των μεθοδολογιών ευφυούς σύνθεσης
μουσικής η οποία είναι συνεπής και περιγραφική. Συγκεκριμένα, σε αυτό το Κεφάλαιο δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το τι μπορεί να χαρακτηριστεί
ως ευφυής σύνθεση μουσικής, μέσα από τη μελέτη μιας λεπτομερούς κατηγοριοποίησης σχετικών μεθοδολογιών, η οποία προτάθηκε στα πλαίσια της παρούσας
διδακτορικής διατριβής. Με αυτή την προοπτική, θεωρήθηκαν και περιγράφηκαν
σύντομα μεθοδολογίες που περιλαμβάνουν ευφυείς αλγόριθμους που είναι εμπνευσμένοι από τη φύση, όπως τα κυτταρικά αυτόματα, τα L–systems, οι γενετικοί αλγόριθμοι και η νοημοσύνη σμηνών ανάμεσα σε άλλα, καθώς και διάφοροι πιθανοί
συνδυασμοί των παραπάνω. Ταυτόχρονα, προτάθηκε μια συνεπής κατηγοριοποίηση των μεθοδολογιών αυτών βάσει του τρόπου χρήσης του ευφυούς αλγοριθμικού
μέρους που χρησιμοποιούν αλλά και με γνώμονα τη μουσική στόχευση του τελικού
επιδιωκομένου αποτελέσματος. Έτσι, ορίστηκαν τρεις κύριες κατηγορίες: η “ανεπίβλεπτη”, η “επιβλεπόμενη” και η “διαδραστική” σύνθεση ευφυούς μουσικής. Αυτό
το Κεφάλαιο λειτουργεί σαν ένα εισαγωγικό κεφάλαιο εποπτικής παρουσίασης του
περιεχομένου της υπόλοιπης διατριβής. Δεν παρουσιάζει απλά ένα μέρος της συνεισφοράς αυτής της διατριβής, αλλά επίσης παρουσιάζει με κατηγοριοποιημένο
τρόπο στον αναγνώστη το πολυσχιδές πεδίο της αυτόματης σύνθεσης μουσικής με
μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης.

4.1

Εισαγωγή

Η αυτόματη σύνθεση μουσικής είναι ένα γοητευτικός τομέας έρευνας, εμπνέοντας τόσο ερευνητές όσο και μουσικούς. Η υλοποίηση συστημάτων που παράγουν
αυτόματα μουσική, περιλαμβάνει ένα αλγοριθμικό μέρος το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για το ποιες νότες ή ποιοι ήχοι θα ακουστούν, το πότε θα ακουστούν, για
πόση διάρκεια και πόσο δυνατά. Η πρόκληση στην αυτόματη σύνθεση μουσικής,
βρίσκεται ακριβώς εκεί: να κατασκευαστούν οι αλγόριθμοι με τέτοιο τρόπο ώστε η
μουσική που συνθέτουν να μην είναι πολύ απλοϊκή ή πολύ πολύπλοκη. Φαίνεται
πως δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει με ακρίβεια τους όρους “απλή”
και “πολύπλοκη”, όταν αναφέρεται σε μουσική. Παρόλα αυτά, ο καθένας μπορεί
εύκολα να εκφράσει μια άποψη για την πολυπλοκότητα ενός συγκεκριμένου κομματιού που ακούει. Αυτό το γεγονός εγείρει το ερώτημα του κατά πόσο μπορούμε να
είμαστε σίγουροι ότι ένα σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής, συνθέτει απλή ή
σύνθεση μουσική. Επιπλέον, πως μπορούμε να συγκρίνουμε τις ικανότητες σύνθε-
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σης δύο τέτοιων συστημάτων? Υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος να χαρακτηριστεί
το πόσο “ευχάριστη” είναι η μουσική που παράγεται από τέτοια συστήματα?
Αυτές οι ερωτήσεις, ανάμεσα σε άλλες, οδήγησαν την ερευνητική κοινότητα προς
μια κατεύθυνση υλοποίησης συστημάτων που κληρονομούν κάποιου είδους ευφυΐα,
η οποία τους επιτρέπει να κατασκευάζουν μουσική με ένα ευχάριστο μείγμα απλότητας και πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα, αυτές οι μηχανές ενσωματώνουν έναν
ευφυή αλγόριθμο, που συνήθως έχει την ικανότητα να δημιουργεί μαθηματικά
αντικείμενα – από αριθμητικές τιμές μέχρι συμβολοσειρές. Η ευφυΐα που εμπεριέχεται σε αυτούς τους αλγόριθμους, προσδίδει στα προαναφερθέντα αντικείμενα
τέτοιες ιδιότητες, ώστε είτε να παράγουν πλούσιες και πολύπλοκες δομές, είτε να
ακολουθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία παρέχονται από ανθρώπους.
Αυτά τα αντικείμενα μπορούν μετά απλά να απεικονιστούν στο ηχητικό πεδίο και
να παράξουν υποκειμενικά ευχάριστη μουσική, ή να τροποποιήσουν τις παραμέτρους συστημάτων που παράγουν μουσικές συνθέσεις, οδηγώντας τες στη σύνθεση
μουσικής με συγκεκριμένα αισθητικά χαρακτηριστικά. Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει διάφορες θεωρητικές και τεχνικές οπτικές τέτοιων συστημάτων, παρουσιάζοντας την κατηγοριοποίηση που έγινε στην εργασία [152], η οποία κατηγοριοποίηση
έγινε με βάση το είδος της ευφυΐας και τον τρόπο που αυτή μεταφέρεται στις μουσικές συνθέσεις. Το κυρίως κίνητρο αυτής της κατηγοριοποίησης ήταν η λεπτομερής
καταγραφή των προδιαγραφών της μουσικής σύνθεσης από όλες τις ευφυείς μεθοδολογίες. Με αυτή την κατηγοριοποίηση, προσδοκάται η διευκόλυνση των νέων
ερευνητών και καλλιτεχνών στον χώρο της ευφυούς σύνθεσης μουσικής, δίνοντας
παράλληλα πιο στιβαρές κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή νέων τέτοιων
συστημάτων.
Η λειτουργικότητα των ευφυών μερών αυτών των συστημάτων αυτόματης σύνθεσης μουσικής, είναι μια παράμετρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να
κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που αυτή
τη ευφυΐα εκφέρεται και χρησιμοποιείται. Προς αυτή την κατεύθυνση, στα πλαίσια
της παρούσας διδακτορικής διατριβής [152] προτάθηκε η εξής κατηγοριοποίηση των
συστημάτων ευφυούς μουσικής σύνθεσης (intelligent music composition ή IMC):
1. Ανεπίβλεπτη ευφυής σύνθεση: η αλγοριθμική συνθετική ευφυΐα εκφέρεται μέσω
απλών κανόνων που παράγουν πολύπλοκο, απρόβλεπτο και όμως δομημένο
αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας συμπεριφορά που συχνά ομοιάζει με τη συμπεριφορά φυσικών φαινομένων.
2. Επιβλεπόμενη ευφυής σύνθεση: χρησιμοποιούνται ευφυείς αλγόριθμοι για την
μεταβολή των παραμέτρων στα συστήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής, ούτως ώστε να είναι ικανά να συνθέτουν μουσική που ικανοποιεί κάποια προκαθορισμένα κριτήρια, όχι απαραίτητα σε πραγματικό χρόνο.
3. Διαδραστική ευφυής σύνθεση: το σύστημα αναγνωρίζει την προτίμηση του χρήστη σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζεται σε αυτή, χρησιμοποιώντας ευφυείς αλγόριθμους. Η προτίμηση του χρήστη εκφράζεται είτε μέσω μιας διαδικασίας επιλογής–βαθμολόγησης, είτε μέσω άλλων μορφών διάδρασης (για
παράδειγμα παίζοντας ένα μουσικό όργανο ή ρυθμίζοντας τις παραμέτρους–
στόχους σε πραγματικό χρόνο).
Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο αυτό εστιάζει σε ευφυείς αλγόριθμους που εκκόλαψαν τη δημιουργία μιας πληθώρας μεθοδολογιών αυτόματης σύνθεσης. Υπάρχουν
κάποιες εργασίες που είναι επιλέξιμες να συμπεριληφθούν στην κατηγορία IMC,
έχοντας παράλληλα δώσει σημαντικά αποτελέσματα, οι οποίες παρόλα αυτά όμως
πρότειναν μια κατεύθυνση που δεν ακολουθήθηκε από μεγάλη μερίδα ερευνητών
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ή καλλιτεχνών και εγκαταλείφθηκε. Για παράδειγμα, δεν έχουν αναφερθεί αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία από τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τη
σύνθεση μουσικής [46,106,214,311]1 . Επιπλέον, δε υπάρχει ακόμα εκτενής βιβλιογραφία για τη σύνθεση μουσικής με μοντέλα που χρησιμοποιούν βελτιστοποίηση
αποικιών μυρμηγκιών (ant colony optimization ή ACO) [94, 95, 107]. Διάφορες μεθοδολογίες που συζητούνται στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου, έχουν υλοποιηθεί
σε λογισμικό. Από τη στιγμή που η στόχευση αυτού του κεφαλαίου είναι το καθαρά
μεθοδολογικό κομμάτι, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στις βιβλιογραφικές αναφορές για υλοποιήσεις λογισμικού, παρόλο που αρκετές από αυτές
είναι δεν είναι προσβάσιμες εξ αιτίας μη ανανεωμένων διαδικτυακών συνδέσμων ή
εξαρτήσεων από παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού. Επίσης, κάποιες βιβλιογραφικές
αναφορές περιλαμβάνουν μουσικά παραδείγματα και διαδικτυακούς συνδέσμους
σε ηχητικό υλικό.
Βάσει των παραπάνω σκέψεων, το κεφάλαιο αυτό σκοπεύει να προσφέρει μια
κατηγοριοποίηση των τεχνικών IMC αναφορικά με τη λειτουργικότητα κάθε εφαρμοζόμενου ευφυούς αλγόριθμου, καθώς και τις συνθετικές δυνατότητες ή τους περιορισμούς που αυτοί εμπεριέχουν. Συνεπώς, αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται πρωτίστως στον ερευνητή, τον μουσικό και τον φοιτητή στην επιστήμη των υπολογιστών
ή τη μουσική πληροφορική. Ο ερευνητής μπορεί να βρει μια τέτοια κατηγοριοποίηση ενδιαφέρουσα, καθώς και να διευκολύνει την οργάνωση της βιβλιογραφίας του.
Μπορεί επίσης να πληροφορήσει σε βάθος για τις σύγχρονες τεχνικές αιχμής πάνω
στην IMC τους μουσικούς, οι οποίοι σκέφτονται να εντάξουν στη μουσική τους φαρέτρα ευφυή συστήματα, διευκολύνοντάς τους παράλληλα να διατρέξουν τις μεγάλες
ποσότητες βιβλιογραφικών καταχωρήσεων που ο μη ειδικός σε θέματα πληροφορικής πρέπει να υποστεί. Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να αποκρυπτογραφήσει απευθείας
τις δυνατότητες και τους περιορισμού των συστημάτων IMC, αποκτώντας παραγωγικά τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξειδικευτεί στον τομέα IMC ή σε συναφή
πεδία.

4.2
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Αυτή η κατηγορία συστημάτων IMC περιλαμβάνει αλγόριθμους που είναι εμπνευσμένοι από φυσικά φαινόμενα, περιλαμβάνοντας απλού κανόνες. Αν όμως αυτοί οι κανόνες εφαρμοστούν αναδρομικά και επαναληπτικά, συνήθως παρουσιάζουν
ενδιαφέροντα αποτελέσματα με πλούσια και πολύπλοκη δομή. Το δομικό κίνητρο
για τη χρήση τέτοιων συστημάτων σαν εργαλεία σύνθεσης μουσικής, αίρεται κυρίως από τις πλούσιες γεωμετρικές δομές που παράγουν, η οπτική αναπαράσταση
των οποίων συχνά συναντάται και στη φύση. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός αυτών των
συστημάτων ως “ευφυή”, βασίζεται στο γεγονός ότι το απλό σύνολο κανόνων τους
πυροδοτεί πολύπλοκη και μερικές φορές απρόβλεπτη συμπεριφορά, γεγονός που
αποκαλύπτει μια ενυπάρχουσα ευφυΐα. Το κυρίως ερώτημα που μένει να απαντηθεί
για τη δημιουργία συνθετικού λογισμικού από τέτοια συστήματα, είναι η μετάφραση
της πολύπλοκης εξόδου αυτών των συστημάτων σε μουσικά αντικείμενα.
Το πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι η ικανότητά τους να συνθέτουν
καινοφανές και μη συμβατικό μουσικό περιεχόμενο. Αυτή η ικανότητά τους διατηρείται σχεδόν ανεξάρτητα από το μοντέλο μετάφρασης της εξόδου σε μουσική που ο
συνθέτης–προγραμματιστής εφαρμόζει. Αυτό το γεγονός παρόλα αυτά, δημιουργεί
ταυτόχρονα ένα μεγάλο μειονέκτημα, καθώς αποτρέπει την εμπλοκή του ανθρώπου
1
Αυτό το σχόλιο αναφέρεται στη χρήση των ΤΝΔ ως μέσο παραγωγής ακολουθιών από νότες, και
όχι ως αυτόματους βαθμολογητές καταλληλότητας όπως παρατίθενται αργότερα.
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στην συνθετική διαδικασία. Ο συνθέτης συνεπώς, δεν έχει την αίσθηση ελέγχου
πάνω στις συνθέσεις του. Έτσι, το μουσικό στυλ, η αισθητική αξία και η αίσθηση
ολοκλήρωσης της μουσικής που παράγουν τέτοια συστήματα, εξαρτάται μόνο από
το υποκειμενικό γούστο του ακροατή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοχευμένα μουσικά χαρακτηριστικά, αυτές οι μεθοδολογίες σπανίως τίθενται
υπό αυστηρό πειραματικό έλεγχο, ενώ τα πειραματικά αποτελέσματα συνήθως περιστρέφονται γύρω από την παρουσίαση μεμονωμένων τμημάτων παρτιτούρας μικρών
μουσικών κομματιών. Ως αποτέλεσμα, για την πλειοψηφία των εργασιών σε αυτό το
πεδίο, δεν υπάρχουν ποιοτικές περιγραφές των συνθετικών δυνατοτήτων τέτοιων συστημάτων.

4.2.1

Κυτταρικά αυτόματα

Τα κυτταρικά αυτόματα (cellular automata ή CA) αποτελούν ένα παράδειγμα
συστημάτων που περιέχουν ένα απλό σύνολο κανόνων διάδρασης μεταξύ μιας “μονάδας” και των γειτονικών της “μονάδων”, παράγοντας όμως μια πολύπλοκη συλλογική συμπεριφορά μεταξύ των μονάδων αυτών. Τα CA μπορούν να θεωρηθούν ως
απλές μορφές “διακριτών κοινωνιών”, όπου κάθε ξεχωριστή μονάδα κατέχει ένα συγκεκριμένο κύτταρο σε ένα πλέγμα κυττάρων, ενώ κάθε μονάδα μπορεί να έχει μία
διακριτή κατάσταση. Αυτή η κατάσταση αναβαθμίζεται σε διαδοχικά βήματα χρόνου, σε εξάρτηση με την κατάσταση των γειτονικών του μονάδων. Η διάσταση του
προαναφερθέντος πλέγματος καθορίζει το πλήθος των γειτόνων κάθε μονάδας (για
παράδειγμα, σε μονοδιάστατο πλέγμα κάθε μονάδα έχει δύο γείτονες, τις μονάδες
δεξιά του και αριστερά του), ενώ το πλήθος των καταστάσεων καθορίζει συνολικά τη
δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Όλες οι πιθανές δυναμικές συμπεριφορές
που μπορεί να παραχθούν από κυτταρικά αυτόματα, έχουν κατηγοριοποιηθεί από
τον Wolfram [333] και μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:
1. Μορφές που εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου, ή σταματούν να μεταβάλλονται.
2. Μορφές που εξελίσσονται σε περιοδικά επαναλαμβανόμενες δομές, ανακυκλώνοντας ένα σταθερό πλήθος καταστάσεων.
3. Μορφές που γίνονται χαοτικές και δεν επαναλαμβάνονται ποτέ, παράγοντας
μη περιοδικές τυχαίες καταστάσεις.
4. Μορφές που μεγαλώνουν σε πολύπλοκες οντότητες, επιδεικνύοντας τοπική
δομή που κινείται χωρικά και χρονικά.
Η σύνθεση μουσικής έχει πραγματοποιηθεί κυρίως με τη χρήση CA σε κόσμους
μονοδιάστατων πλεγμάτων με δυαδικές καταστάσεις, τα οποία είναι γνωστά σαν “θεμελιώδη κυτταρικά αυτόματα” (elementary CA ή ECA), σε δισδιάστατους ή τρισδιάστατους κόσμους με δυαδικές καταστάσεις, που είναι γνωστά ως “παιχνίδι της ζωής”
(game of life ή GL) και σε δισδιάστατους ή τρισδιάστατους κόσμους με p διακριτές
καταστάσεις που συνήθως αποκαλούνται “κρυσταλλική ανάπτυξη” (crystal growth
ή CG) λόγω της φαινομενικά κρυσταλλοειδούς δομής που αναπτύσσουν. Στην περίπτωση των δυαδικών καταστάσεων, οι τιμές καταστάσεων που θεωρούνται είναι οι
0 και 1, συμβολίζοντας ένα “νεκρό” και ένα “ζωντανό” κύτταρο αντίστοιχα. Η κατάσταση του κάθε κυττάρου ανανεώνεται σε κάθε χτύπο του ρολογιού και καθορίζεται
από την κατάσταση του ίδιου του κυττάρου, όπως επίσης και τις καταστάσεις των
γειτόνων του. Ομοίως, οι διακριτές καταστάσεις του CG CA ανανεώνεται με την “επικράτηση” των κυττάρων που βρίσκονται στην κατάσταση s+1 πάνω στα κύτταρα που
βρίσκονται στην κατάσταση s.
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Συγκεκριμένα για τα ECA, ο Wolfram [333] κατέγραψε τους 256 πιθανούς κανόνες εξέλιξης και ανέλυσε τη δυναμική συμπεριφορά αυτών των μονοδιάστατων
κοινωνιών. Αν και αυτοί οι κανόνες είναι απλοί και ντετερμινιστικοί, η εφαρμογή
τους επιφέρει πολύπλοκες μορφές, οδηγώντας συχνά σε χαοτική συμπεριφορά. Ένα
τέτοιο παράδειγμα δίνεται από τον κανόνα 302 , η εξέλιξη του οποίου απεικονίζεται
στην Εικόνα 4.1(a).
Η εξέλιξη των GL CA βρίθει δυναμικών φαινομένων που ποικίλουν από σταθερές
σε ταλαντούμενες, ως και χαοτικές μορφές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των εξής απλών κανόνων:
1. Θάνατος από υπο–πληθυσμό: κάθε ζωντανό κύτταρο με λιγότερους από 2 ζωντανούς γείτονες πεθαίνει.
2. Θάνατος από υπερ–πληθυσμό: κάθε ζωντανό κύτταρο με περισσότερους από
τρεις ζωντανούς γείτονες πεθαίνει.
3. Επιβίωση: κάθε ζωντανό κύτταρο με δύο ή τρεις ζωντανούς γείτονες επιβιώνει
στην επόμενη γενιά.
4. Γέννηση με αναπαραγωγή: κάθε νεκρό κύτταρο με ακριβώς τρεις γείτονες ζωντανεύει.
Η εφαρμογή αυτών των κανόνων αναπαριστάται γραφικά στην Εικόνα 4.1(b), ξεκινώντας από έναν τυχαίο πληθυσμό ζωντανών κυττάρων. Με παρόμοιο τρόπο, η
κατάσταση ενός κυττάρου (που συμβολίζεται με έναν ακέραιο αριθμό από 0 ως s) σε
ένα CG CA καθορίζει την κατάσταση των γειτόνων του. Αν ένα γειτονικό κύτταρο βρίσκεται στην κατάσταση s−1, τότε στον επόμενο χτύπο του ρολογιού θα μετατραπεί σε
s. Αυτός κανόνας λειτουργεί κυκλικά, υπό την έννοια ότι η κατάσταση 0 υπερισχύει
της κατάστασης που συμβολίζεται με τον μεγαλύτερο ακέραιο. Η εφαρμογή αυτών
των κανόνων επιφέρει κρυσταλλοειδείς ταλαντούμενες μορφές, μια στιγμιαία αναπαράσταση των οποίων φαίνεται στην Εικόνα 4.1(c). Οι κανόνες των GL και CG CA
μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε υπερκύβους αυθαίρετης διάστασης, όμως στα
πλαίσια της μουσικής σύνθεσης έχουν δοκιμαστεί μόνο εκδόσεις των δύο ή τριών
διαστάσεων [37, 211]. Η δυναμική της αναδυόμενης κοινωνικής συμπεριφοράς αυτών των διακριτών κοινωνιών έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των συνθετών από την
εποχή των πρωτοπόρων του είδους, όπως ο Ξενάκης [291]. Για πιο ενδελεχή μελέτη των μεθοδολογιών σύνθεσης μουσικής με CA ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης
παραπέμπεται στις εργασίες [35–37, 166, 209–211, 279].
Τα συστήματα που χρησιμοποιούν CA για αυτόματη σύνθεση μουσικής και παραγωγής ήχου που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής, είτε χρησιμοποιούν πληροφορίες από τις καταστάσεις των CA για να πυροδοτήσουν εντολές MIDI, είτε απεικονίζουν αυτές τις καταστάσεις απευθείας σε γεννήτριες ήχου κατασκευάζοντας κυματομορφές ή κάνοντας granular synthesis. Στην πρώτη περίπτωση, η γραφική
αναπαράσταση των CA απεικονίζεται σε νότες ή σε ομάδες νότων που σχηματίζουν
συγχορδίες, σε χρόνους έναρξης μουσικού γεγονότος (onset), σε διάρκειες και εντάσεις, με τις πληροφορίες αυτές να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα όργανα. Στην
περίπτωση των κυματομορφών, η έξοδος των CA ενεργοποιεί συγκεκριμένους ταλαντωτές με συγκεκριμένα ζευγάρια συχνότητας–έντασης, ή η έξοδος αυτή προβάλλεται
σε συγκεκριμένα granules ήχου και τις ιδιότητές τους. Τα granules είναι τμήματα
ηχητικού υλικού μικρής διάρκειας, ενώ η πληροφορίες τους μπορεί να περιλαμβάνουν την έντασή τους, το μήκος τους και την επαναληψιμότητά τους.
2

Ο κανόνας 30 χρησιμοποιείται επίσης σαν γεννήτρια τυχαίων αριθμών στο μαθηματικό λογισμικό
Mathematica.
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(a) ECA κανόνας 30

(b) GA

(c) CG

Σχήμα 4.1: Γραφική αναπαράσταση CA. (a) ECA: Εξέλιξη του κανόνα 30 με ένα ζωντανό
κύτταρο κατά την πρώτη επανάληψη. (b) GL: Επανάληψη από ένα τυχαίο σύνολο αρχικά
ζωντανών κυττάρων. (c) CG: Εξέλιξη από μία τυχαία αρχικά κοινωνία κυττάρων, οι καταστάσεις των οποίων απεικονίζονται σε κλίμακα του γκρι.

4.2.2

L–systems

Τα L-systems είναι παράλληλες δημιουργικές γραμματικές [252], έχοντας κάποιες διαφοροποιημένες εκδόσεις που τους επιτρέπουν να παράγουν ενδιαφέρουσες
οπτικές μορφές, οι οποίες προσομοιάζουν φυτά και fractals. Συνεπώς, περιέχουν
μιας μορφής ευφυΐα η οποία προσομοιάζει την δημιουργικότητα της φύσης, γεγονός που καθιστά τα συστήματα αυτά κατάλληλα για τη σύνθεση μουσικής. Τα
L-systems παράγουν ακολουθίες συμβόλων (ή λέξεις σε μια αλφάβητο) οι οποίες
έπειτα μετατρέπονται σε μουσική, ή στοιχεία ήχου, προβάλλοντας την πλούσια δομή
που περιέχεται σε αυτές τις συμβολοσειρές στο ηχητικό πεδίο. Η απλούστερη μορφή
από L-systems καλείται ντετερμινιστική ελεύθερη–πλαισίου (deterministic context–
free ή DOL-systems). Σε αυτά τα συστήματα, ορίζεται ένα σύνολο συμβόλων που
καλείται αλφάβητος, V , και κάθε σύμβολό της συνδέεται με έναν κανόνα επανεγγραφής. Έτσι, σχηματίζεται ένα σύνολο κανόνων, P , οι οποίοι εφαρμόζονται σε μία
μη κενή λέξη του προαναφερθέντος αλφάβητου, ω ∈ V + , σχηματίζοντας μια νέα
λέξη. Ένα DOL-system μπορεί να περιγραφεί ως μια τριάδα G =< V, ω, P >. Οι
κανόνες επανεγγραφής εφαρμόζονται επαναληπτικά, δημιουργώντας νέες λέξεις με
νέο μήκος, οι οποίες μεταφράζονται σε γραφικές ή μουσικές/ηχητικές οντότητες.
Ένα παράδειγμα από L-systems με τις παραπάνω ιδιότητες απεικονίζεται στον Πίνακα 4.1.
Πίνακας 4.1: Παράδειγμα εξέλιξης ενός DOL-system για τρεις επαναλήψεις.
V :
ω:
P :
0)
1)
2)
3)

{A, B}
AB
A → AB
B→A
AB
ABA
ABAAB
ABAABABA

Αν θεωρηθούν ειδικά σύμβολα, τα οποία μεταφράζονται ως γραφικά ή μουσικά
αντικείμενα με ειδική λειτουργικότητα, τότε παράγονται πολύπλοκες αναπαραστάσεις, σαν αυτές που εμφανίζονται στην Εικόνα 4.2. Αυτά τα σύμβολα μεταφράζονται
σε ευθείες γραμμές, γωνίες στροφής προκαθορισμένων μοιρών και σύμβολα που
δεν θεωρούνται κατά τη γραφική αναπαράσταση, αλλά λειτουργούν ως “βοηθητικές”
μεταβλητές. Ανάμεσα στις πρωτοποριακές εργασίες για παραγωγή μουσικής με Lsystems είναι η δουλειά του Prusinkiewicz [253], όπου παρουσιάστηκε μια τεχνική
δημιουργίας παρτιτούρας βάσει της προβολή που παρήγαγε η κίνηση ενός υποτιθέμενου αντικειμένου πάνω στην καμπύλη ενός L-system. Από τότε, έχουν προταθεί
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διάφορα μοντέλα για την μετατροπή των κανόνων των L-systems σε μουσική, από
σύνθεση νότας-προς-νότα [335] μέχρι τη δημιουργία ακολουθιών συγχορδιών πάνω
στον μουσικό neo-Riemannian χώρο [100].
Έχουν προταθεί επίσης διάφορες τροποποιήσεις των βασικών L-systems, οι οποίες
παράγουν ενδιαφέροντα μουσικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εισήχθη περισσότερη μουσική ποικιλία με τη χρήση πιθανοτικών L-systems [203], στα οποία κάθε
σύμβολο συνδέεται με αρκετούς κανόνες επανεγγραφής σύμφωνα με κάποιες πιθανότητες. Επιπλέον, επιτεύχθηκε περαιτέρω μουσική ποικιλία με τη χρήση γενετικής εξέλιξης των κανόνων [66, 184]. Στις τελευταίες εργασίες, δεν παρέχονταν συνάρτηση καταλληλότητας, έτσι η παραγωγή μουσικής θεωρείται “ανεπίβλεπτη”, σε
αντίθεση με παρόμοιες τεχνικές που συζητούνται αργότερα στην Ενότητα 4.3.1. Για
τα ανεπίβλεπτα συστήματα, καθώς επίσης και για αρκετά επιβλεπόμενα, υπάρχει
έλλειψη αυστηρής επαλήθευσης και ελέγχου των αποτελεσμάτων, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν απλά την παρουσίαση μεμονωμένων μουσικών τμημάτων. Στην
εργασία [149], που έγινε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορική διατριβής, παρουσιάζεται μια μελέτη όπου κάποιες ρυθμικές ιδιότητες των L-systems επιδεικνύουν
εκτενή τυχαιότητα, όταν χρησιμοποιούνται για να παράγουν ρυθμικές ακολουθίες.
Αυτή η μελέτη, πρότεινε την επέκταση των L-systems στα Finite L-systems (FLsystems), τα οποία είναι ικανά να συνθέτουν ρυθμούς σε ένα πλουσιότερο εύρος
ρυθμικών χαρακτηριστικών, δηλαδή από πιο σταθερούς και προβλεπόμενους ρυθμούς, σε πιο ασαφής και πολύπλοκους. Τα FL–systems παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5 της διδακτορικής διατριβής. Για επιπλέον μελέτη, ο ενδιαφερόμενος χρήστης
παραπέμπεται στις εργασίες [198, 239].
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Σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες για μη ανεπίβλεπτη μουσική σύνθεση, η επιβλεπόμενες μεθοδολογίες στοχεύουν στο να παράγουν μουσική που ικανοποιεί κάποια
προκαθορισμένα κριτήρια. Τα συστήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χρησιμοποιούν ευφυείς αλγόριθμους, οι οποίοι τους επιτρέπουν να συνθέτουν μουσική
υπό συγκεκριμένες μουσικές κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές οι κατευθυντήριες
γραμμές δίνονται υπό τη μορφή “μουσικών χαρακτηριστικών”, ή απλά “χαρακτηριστικών”, που σχετίζονται με ή πηγάζουν από τα χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν
στο πρώτο Κεφάλαιο της διατριβής. Οι ευφυείς αλγόριθμοι, είτε ρυθμίζουν το μοντέλο παραγωγής σύνθεσης μουσικής που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα, είτε
το κατασκευάζουν εκ του μηδενός. Και οι δύο παραπάνω ενέργειες γίνονται υπό τις
μουσικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά,
με την έννοια ότι η μουσική που παράγεται πρέπει να ικανοποιεί τα μουσικά κριτήρια που περιγράφονται από αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένα πλεονέκτημα των επι-

(a) Καμπύλη Gosper

(b) Pentigree

(c) Νησίδα Koch

Σχήμα 4.2: Γραφική αναπαράσταση της εξέλιξης κάποιων γνωστών L-systems.
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βλεπόμενων IMC συστημάτων είναι η ικανότητά τους να παράγουν μουσική με συγκεκριμένο αισθητικό προσανατολισμό [196], σε αντίθεση με τα ανεπίβλεπτα συστήματα. Αυτό το γεγονός όμως, μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως συστέλλει την καινοτομία των συνθέσεων, αφού τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιβάλουν περιορισμούς
στη διαδικασία σύνθεσης. Συνεπώς, η τεχνοτροπία κατασκευής τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες προκλήσεις: α) την κατασκευή μιας απεικόνισης
των μαθηματικών αντικειμένων σε μουσική, β) την εφαρμογή ενός ευφυούς αλγορίθμου για τη βέλτιστη αναζήτηση στον χώρο των μαθηματικών αντικειμένων και γ) την
επιλογή του κατάλληλου συνόλου χαρακτηριστικών που περιγράφει τα επιθυμητά
μουσικά χαρακτηριστικά.
Η επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών είναι ένα σημαντικό στοιχείο για
την επίδοση των συστημάτων επιβλεπόμενης σύνθεσης μουσικής. Κατά μία αφηρημένη έννοια, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να αποτελούν “τροχειοδεικτικά” σημάδια στη σύνθεση αυτόματης μουσικής, επιτρέποντας όμως ταυτόχρονα αρκετή
καινοτομία στη διαδικασία σύνθεσης. Η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων, λοιπόν, είναι κρίσιμη: από τη μία πρέπει να ενσωματώνουν την ουσία της μουσικής που
συντίθεται και από την άλλη δεν πρέπει να υπερ–καθορίζουν τις συνθέσεις. Η έρευνα
στην επιβλεπόμενη ευφυή σύνθεση μουσικής επικεντρώνεται κυρίως προς την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθοδολογιών, οι οποίες ρυθμίζουν τις παραμέτρους των
μοντέλων σύνθεσης, αγνοώντας τον καθορισμό νέων μουσικών χαρακτηριστικών που
να περιγράφουν τη μουσική σε “καθολικό” επίπεδο.

4.3.1

Γενετικοί αλγόριθμοι

Η αυτόματη σύνθεση μουσικής πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μοντέλου
που κατασκευάζεται από τον συνθέτη–προγραμματιστή. Το μοντέλο αυτό μπορεί να
περιέχει ένα σύνολο παραμέτρων που καθορίζουν την τεχνοτροπία των μουσικών
συνθέσεων και γενικότερα τις συνθετικές του ιδιότητες. Συνεπώς, είναι καθοριστικό
να προσδιοριστούν κατάλληλοι συνδυασμοί αυτών των παραμέτρων για την αυτόματη σύνθεση μουσικής, ούτως ώστε το μουσικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί συγκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά, από άποψης αισθητικής και ποιότητας. Η χρήση
τω γενετικών αλγόριθμων (genetic algorithms ή GA) μπορούν να προσφέρουν έναν
τρόπο κατάλληλης ρύθμισης των παραμέτρων, δοθέντος ενός μέτρου ποιότητας της
παραγόμενης μουσικής που να περιγράφει το πως, με μία γενική έννοια, πρέπει να
ακούγεται το κομμάτι που θα παραχθεί. Έτσι, ο συνθέτης–προγραμματιστής καλείται να λύσει προβλήματα που σχετίζονται με δύο πράγματα: με την ανάπτυξη ενός
ευέλικτου παραμετρικού μοντέλου και με τον καθορισμό μουσικών χαρακτηριστικών που θα τεθούν σαν στόχοι για την τελικά παραγόμενη σύνθεση.
Οι GAs είναι μία τάξη αλγορίθμων που είναι εμπνευσμένοι από τη φυσική εξέλιξη, προσφέροντας με επαναληπτικές διαδικασίες καλύτερες υποψήφιες λύσεις σε
ένα πρόβλημα. Αυτοί οι αλγόριθμοι ανήκουν σε μία ευρύτερη τάξη που έχει την
ονομασία “ευρεστικοί αλγόριθμοι”, υπό την έννοια ότι αρχικά “μαντεύουν” ένα σύνολο τυχαίων λύσεων και στην συνέχεια παράγουν νέες λύσεις, χωρισμένες σε γενιές, χρησιμοποιώντας πληροφορία μόνο από την παρούσα και τη νέα γενιά, με
την τελευταία να αποτελείται από νέες υποψήφιες λύσεις προς εξέταση. Συγκεκριμένα, οι νέες υποψήφιες λύσεις προς εξέταση μέσα σε μία γενιά ενός εξελικτικού
σχήματος GA, εξελίσσονται χρησιμοποιώντας τελεστές που προσομοιάζουν φυσικά
γενετικά φαινόμενα (όπως η διασταύρωση και η μετάλλαξη), ενώ μία διαδικασία
επιλογής (που προσομοιάζει τη φυσική επιλογή) προωθεί σταδιακά τις λύσεις που
είναι περισσότερα υποσχόμενες για να δώσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ανάλογα
με τη φύση του προβλήματος, το καλύτερο αποτέλεσμα σημαίνει την κατάλληλη
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ρύθμιση των παραμέτρων του μοντέλου, έτσι ώστε η λύση που δίνεται από αυτό
να προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με ένα ποιοτικό μέτρο ελέγχου που καλείται “συνάρτηση καταλληλότητας”. Όπως συζητήθηκε και παραπάνω,
οι πιο δημοφιλείς γενετικοί τελεστές είναι η “διασταύρωση” και η “μετάλλαξη”. Η
διασταύρωση περιλαμβάνει το συνδυασμό των παραμέτρων δύο “γονέων” (υποψήφιων λύσεων της προηγούμενης γενιάς), για το σχηματισμό δύο “απογόνων” λύσεων
(υποψήφιων λύσεων της επόμενης γενιάς). Η μετάλλαξη είναι μια τυχαία ανάθεση
τιμών σε μερικές από τις παραμέτρους ενός “γονέα”, έτσι ώστε να παραχθεί ένας
μεταλλαγμένος “απόγονος”. Η μετάβαση από μία γενιά γονέων στην επόμενη γενιά
απογόνων, επιτυγχάνεται με μία διαδικασία επιλογής που επιτρέπει στις λύσεις με
τη μεγαλύτερης καταλληλότητα ανάμεσα σε γονείς και απογόνους να σχηματίσουν
τη νέα γενιά.
Η έννοια κλειδί στους GAs είναι η ακριβής και περιγραφική απόδοση του τι σημαίνει μια καλύτερη λύση. Στην περίπτωση των επιβλεπόμενων συστημάτων IMC,
ο όρος ακριβής φανερώνει την ορθή περίφραξη των μουσικών ιδιοτήτων–στόχων
που πρέπει να ικανοποιεί η σύνθεση–αποτέλεσμα. Ο όρος περιγραφική εκφράζει
την ανάγκη να μοντελοποιηθούν οι μουσικές ιδιότητες με τρόπο όσο πιο “συνεχή”
γίνεται, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της δημιουργίας μη ομαλών ή/και ασυνεχών
επιφανειών σφάλματος οι οποίες βρίθουν σε τοπικά βέλτιστα.
Ανάμεσα στις πρωτοποριακές εργασίες επιβλεπόμενης σύνθεσης, που χρησιμοποιήθηκε η έννοια του “αντικειμενικού” μουσικού στόχου για τον υπολογισμό της
καταλληλότητας, ήταν η εργασία των Παπαδοπούλου και Wiggins [229]. Σε αυτή
την εργασία, παρουσιάστηκε ένα σύστημα το οποίο παρήγαγε συνθέσεις από jazz
σόλο πάνω σε μία ακολουθία συγχορδιών. Οι λύσεις στο πρόβλημα, δηλαδή οι παράμετροι του συστήματος, ήταν οι μελωδίες καθεαυτές, μοντελοποιημένες ως ζευγάρια από τόνους–διάρκειες. Έπειτα από μια τυχαία αρχικοποίηση, εφαρμόζονταν
ειδικοί γενετικοί τελεστές με “μουσικό νόημα” για την παραγωγή νέων μελωδιών–
υποψήφιων λύσεων. Η μέτρηση της καταλληλότητας κάθε υποψήφιας λύσης βασίζονταν στην εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών της μουσικής θεωρίας από τις μελωδίες.
Τα αποτελέσματα είχαν περιγραφεί ως πολλά υποσχόμενα, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο
δεν είχε τεκμηριωθεί με κάποια στατιστική εξήγηση, όπως επίσης παραδέχονται και
οι ίδιοι οι συγγραφείς στην τελευταία ενότητα της εν λόγω εργασίας. Ένα παρόμοιο
σύστημα είχε παρουσιαστεί στην εργασία [225], στην οποία είχε γίνει διαθέσιμη
και η υλοποίησή της στο λογισμικό AMUSE. Σε αυτή την εργασία, ένα σύνολο 10
μουσικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της καταλληλότητας.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και πειραματικά αποτελέσματα βασισμένα σε δημοσκοπικές ερωτήσεις, τα οποία υπέδειξαν ότι τα μουσικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφουν μέχρι ενός βαθμού την ανθρώπινη προτίμηση. Επίσης,
κριτήρια βασισμένα στη μουσική θεωρία χρησιμοποιήθηκαν ως συνάρτηση καταλληλότητας για την παραγωγή μελωδιών σε τέσσερα μέρη με μηδενικό σημείο εκκίνησης των μελωδιών στην εργασία [71].
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και εργασίες που δεν χρησιμοποιούν κριτήρια
μουσικής καταλληλότητας από τη μουσική θεωρία για την εξέλιξη μελωδιών με GA.
Αντίθετα, χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επιστήμη τη πληροφορικής ή την στατιστική, μετρώντας πτυχές των προκυπτουσών μελωδιών όπως
η πυκνότητα πληροφορίας είτε μέσω της συμπιεστότητας, είτε μέσω χαρακτηριστικών της μουσικής που μπορούν να μετατραπούν σε διακριτές πιθανότητες. Στις
εργασίες [4–6] χρησιμοποιήθηκε το μέτρο της κανονικοποιημένης απόστασης συμπίεσης (normalized compression distance ή NCD), για να επιτραπεί στους GAs να
συνθέσουν μουσική η οποία ομοιάζει σε σύνολα κομματιών από συγκεκριμένο στυλ.
Με αυτή τη τεχνική, μια παραγόμενη μελωδία είχε μεγαλύτερη καταλληλότητα αν
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παρήγαγε μικρότερο άθροισμα από NCDs, πάνω σε όλα τα κομμάτια στόχους. Επίσης, έχουν παρουσιαστεί GA σχήματα τα οποία εξελίσσουν κυτταρικά αυτόματα
(CAs) [183], L-systems [66, 184] και FL–systems [154], για την παραγωγή μουσικής και ρυθμών, όπου και πάλι η καταλληλότητα υπολογίζεται με τη χρήση μέτρων
που βασίζονται στις πιθανότητες, όπως τα n-Grams (πίνακες μετάβασης αλυσίδων
Markov), η πληροφορία εντροπίας Shannon και το μέτρο συμπιεστότητας, ανάμεσα
σε άλλα. Για επιπλέον μελέτη, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στις εργασίες [161, 191, 201]

4.3.2

Γενετικός προγραμματισμός

Ο γενετικός προγραμματισμός [172] (genetic programming ή GP) λειτουργεί
υπό τις ίδιες εξελικτικές αρχές με τους GAs, εξελίσσοντας αρχικά τυχαίες πιθανές
λύσεις σε νέες, που είναι καλύτερες στο να επιλύουν το πρόβλημα υπό εξέταση.
Η διαφορά μεταξύ GP και GA είναι στην μοντελοποίηση του προβλήματος. Στους
GAs, η διαδικασία βελτιστοποίησης στοχεύει στο να βελτιώσει τις παραμέτρους ενός
μοντέλου, ενώ στον GP η βελτιστοποίηση γίνεται στο μοντέλο καθεαυτό, μιας και
οι πληθυσμοί πιθανών λύσεων περιέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα που με τη
σειρά τους απαρτίζουν το μοντέλο. Αυτά τα προγράμματα αποτελούνται από τμήματα υπό–προγραμμάτων, ιεραρχικά δομημένα σε μία δενδροειδή αναπαράσταση.
Οι γενετικοί τελεστές είναι παρόμοιοι με αυτούς που περιγράφηκαν για τους GAs,
με τη διαφορά ότι ενεργούν πάνω στους κόμβους της δενδροειδούς αναπαράστασης, αντί για τις συμβολοσειρές στις οποίες δρουν οι GAs. Για παράδειγμα, ο τελεστής διασταύρωσης, ανταλλάζει υπό–δένδρα μεταξύ των γονέων, δημιουργώντας
απογόνους που αποτελούνται από έναν συνδυασμό των αντίστοιχων τμημάτων από
τα υπό–προγράμματα των γονέων. Μέσα από μια παρόμοια διαδικασία επιλογής
όπως στους GAs, δημιουργούνται νέοι πληθυσμοί πιθανών λύσεων (μοντέλων που
λύνουν το πρόβλημα), οι οποίοι περιέχουν καλύτερες λύσεις για το εν λόγω πρόβλημα.
Παρόλο που ο GP προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη μοντελοποίηση του προβλήματος, η μέθοδος επαλήθευσης της καταλληλότητας παραμένει
ένα σημαντικό θέμα. Στην εργασία [294], αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία GP που
επιδρούσε πάνω σε έναν αρχικό πληθυσμό μελωδιών–συμβολοσειρών, εφαρμόζοντας διάφορους μουσικούς μετασχηματισμούς, όπως αντιστροφή, μετατροπία κτλ.,
παράγοντας νέες μελωδίες. Η συνάρτηση καταλληλότητας σε αυτή την εργασία περιελάμβανε την μέτρηση των διαφορών σε τονικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά, ανάμεσα στην αρχική μελωδία και αυτές που παράγονταν από τον GP. Σε μια επέκταση
αυτής της εργασίας, παρουσιάστηκε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (artiﬁcial neural networks ή ANNs), το οποίο λειτουργούσε σαν κριτής καταλληλότητας, ενώ είχε
εκπαιδευτεί σε αντίστοιχα μουσικά χαρακτηριστικά διαφόρων κομματιών–στόχων.
Σε ορισμένες εργασίες, το θέμα της απονομής τιμών καταλληλότητας αντιμετωπίστηκε με την εκπαίδευση εργαλείων γνώσης μηχανής (machine learning) πάνω σε
ένα σύνολο χαρακτηριστικών από τα κομμάτια–στόχους. Για παράδειγμα, στην εργασία [196] χρησιμοποιήθηκαν ANNs, τα οποία εκπαιδεύτηκαν σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που αποσπάστηκαν από κομμάτια που ανήκουν σε συγκεκριμένα
στυλ. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιείχαν την διάσταση fractal (fractal dimension ή
FD) από αρκετών ειδών κατανομές που μπορεί να προκύψουν από μουσικά κομμάτια [194, 195], όπως για παράδειγμα διάφορες κατανομές για τους τόνους, τα
διαστήματα, τις διάρκειες, ή και κάποια στοιχεία μεταβολής τους, όπως παράγωγοί
τους υψηλότερης τάξης. Η FD μπορεί να υπολογιστεί για κάθε μουσικό χαρακτηριστικό που μπορεί να εκφραστεί ως διακριτή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και
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αποκαλύπτει την “χωρητικότητα” πληροφορίας της κατανομής, μετρώντας τον λόγο
των διαδοχικά πιθανοτήτων, ιεραρχημένων με σειρά πιθανότητας. Ανάμεσα σε άλλες
τεχνικές γνώσεις μηχανής, χρησιμοποιήθηκαν και οι αυτο–οργανωμένα απεικονίσεις [241] (self organizing maps) σαν αυτόματοι μουσικοί κριτές, με εκπαίδευσή
τους σε συμβολικά μουσικά χαρακτηριστικά. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται επίσης στην εργασία [293], ή στις εργασίες [89, 90] για τη χρήση GP στη
σύνθεση ήχου.

4.4

Διαδραστική ευφυής σύνθεση μουσικής

Η διαδραστική εξέλιξη (interactive evolution ή IE) είναι μία γενική τάξη αλγόριθμων που μετασχηματίζουν το πρόβλημα του υπολογισμού καταλληλότητας στο
πρόβλημα της ανάθεσης καταλληλότητας από τον χρήστη, μέσω της υποκειμενικής κρίσης. Σε αυτή την Ενότητα, προτάθηκε ο διαχωρισμός των αλγόριθμων IE
σε δύο κατηγορίες: των υποκειμενικά οδηγούμενων και των οδηγούμενων από δραστηριότητα IE συστημάτων. Τα υποκειμενικά οδηγούμενα συστήματα, εξελίσσουν τις
παραμέτρους τους (ή το σύστημα καθεαυτό) με βάση τις αποδόσεις τιμών καταλληλότητας που δίνονται απευθείας από τον χρήστη, είτε στη μορφή ενός σχήματος
επιλογής της καλύτερης λύσης, είτε ακολουθώντας μία διαδικασία βαθμολόγησης.
Ο ενσωματωμένος εξελικτικός μηχανισμός παραμένει ίδιος με των επιβλεπόμενων
συστημάτων, οπότε η μοναδική διαφορά βρίσκεται στην απονομή τιμής τιμής καταλληλότητας, η οποία πλέον δίνεται από τον χρήστη. Στα οδηγούμενα από δραστηριότητα συστήματα από την άλλη, η διάδραση μεταξύ του χρήστη και του συστήματος
δεν περιορίζεται στο προαναφερθέν σχήμα επιλογής ή βαθμολόγησης και εξέλιξης.
Αντί για αυτό, ο χρήστης τροφοδοτεί το σύστημα με τα αποτελέσματα της μουσικής δραστηριότητάς του, το σύστημα αναλύει αυτή τη δραστηριότητα και και έπειτα
αποκρίνεται με νέες μουσικές αποκρίσεις. Η μουσική απόκριση του συστήματος,
με τη σειρά της, στις περισσότερες περιπτώσεις επηρεάζει και τη δραστηριότητα του
χρήστη, δημιουργώντας έτσι ένα διαδραστικό “διάλογο” μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.
Τα συστήματα υποκειμενικά οδηγούμενης διαδραστική εξέλιξης μουσικής έχουν
το πλεονέκτημα ότι εντοπίζουν την προτίμηση του χρήστη απευθείας, λαμβάνοντας
τις απαντήσεις του σε ένα σχήμα επιλογής ή εξέλιξης. Παρόλα αυτά, μια τέτοιου
είδους καθιέρωση τιμής καταλληλότητας, απαιτεί εκτεταμένη προσπάθεια από τον
χρήστη, ο οποίος ιδανικά θα έπρεπε να βαθμολογήσει χιλιάδες μουσικά τμήματα
για να οδηγήσει την εξέλιξη σε ένα βέλτιστο. Επιπλέον, καθώς προχωρούν οι δοκιμές ακοής και επιλογής ή βαθμολόγησης, οι συνθέσεις τείνουν να “συγκλίνουν”
σε ένα βέλτιστο, αποκτώντας μεγάλες ομοιότητες. Συνεπώς, ο χρήστης αναμένεται
να ακούσει και να επιλέξει–βαθμολογήσει ένα σύνολο παρόμοιων συνθέσεων στα
τελευταία στάδια της εξελικτικής διαδικασίας. Το τελευταίο σχόλιο, σε συνδυασμό
με το μεγάλο πλήθος των επαναλήψεων επιλογής–βαθμολόγησης που απαιτείται,
δημιουργεί ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται συχνά στη διαδραστική εξέλιξη και
καλείται εξάντληση χρήστη (user fatigue). Η εξάντληση αποτρέπει τον χρήστη από
το να συγκεντρωθεί στο υλικό προς αξιολόγηση αναγκάζοντάς την/τον να παρέχει
ανακριβείς βαθμολογήσεις ή επιλογές, γεγονός που παραπλανά την εξελικτική διαδικασία, οδηγώντας σε μη βέλτιστες λύσεις.
Το πλεονέκτημα των οδηγούμενων από δραστηριότητα διαδραστικών συστημάτων είναι ότι ο άνθρωπος και η μηχανή συνδυάζουν τις συνθετικές τους “αρετές”
σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μουσική που είναι ταυτόχρονα δομημένη
αλλά και καινοτόμα. Ο άνθρωπος δεν έχει απευθείας έλεγχο στη συνθετική διαδικασία, όμως έχει την ικανότητα να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του μουσικού

100

Ευφυής σύνθεση μουσικής

αποτελέσματος, μεταφέροντας τις μουσικές μορφές της επιλογής της/του μέσω της
μουσικής δραστηριότητας. Το σύστημα από την άλλη, αναγνωρίζει αυτές τις μορφές
και αποκρίνεται παράγοντας μουσική η οποία ενσωματώνει καινοτομία και αυθορμητισμό, εμπνέοντας τον χρήστη. Συνεπώς, αυτός ο διαδραστικός διάλογος περιέχει
ολοκληρωμένα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δομημένης αντίληψης της μουσικής μαζί με τη μη προβλεψιμότητα των ευφυών συστημάτων. Παρόλο που η λογική
πίσω από τον σχηματισμό των συστημάτων που οδηγούνται από τη δραστηριότητα
είναι στέρεη, η πραγμάτωσή τους έρχεται αντιμέτωπη με την εξής ερώτηση: πως αντιλαμβάνεται ένα τέτοιο σύστημα τη δραστηριότητα του χρήστη? Η υλοποίηση τέτοιων
συστημάτων, συνεπώς, αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο πρόβλημα με των επιβλεπόμενων συστημάτων, που συζητήθηκαν στην Ενότητα 4.3. Αυτό το πρόβλημα είναι η
εύρεση των κατάλληλων μουσικών χαρακτηριστικών, τα οποία να περιγράφουν ικανοποιητικά τις κατάλληλες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, χωρίς να είναι
υπέρ ή υπό–περιγραφικά του μουσικού αποτελέσματος που δίνεται από τον άνθρωπο. Επιπλέον, οι αποκρίσεις των συστημάτων αυτών πρέπει να κατασκευαστούν
σε πραγματικό χρόνο, κατά συνέπεια οι ευφυείς αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται
πρέπει να είναι ταχείς.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε αρκετές εργασίες, όπως για παράδειγμα
στις [209, 239] ανάμεσα στις άλλες, ο όρος “διαδραστικός” (interactive) χρησιμοποιείται για να περιγράψει γενικά την ανθρώπινη παρέμβαση στη συνθετική διαδικασία (των CAs και L-systems αντίστοιχα). Η χρήση αυτού του όρου από τις παραπάνω εργασίες δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές που ετέθησαν στην εργασία [152].
Παρόλα αυτά, αυτό το γεγονός δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι λανθασμένος, όμως το σχόλιο αυτό έγινε για να δοθεί έμφαση στο
τι θεωρείται “ευφυής” διάδραση στα πλαίσια αυτής της διατριβής: η διάδραση θεωρείται “ευφυής” όταν επιφέρει μεταβολές στον “ευφυή μηχανισμό των συστημάτων”
και όχι στην απλή ανάθεση των παραμέτρων του από τον χρήστη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει επίσης σημειωθεί με τη χρήση του όρου “ζωντανοί αλγόριθμοι” [26] (live
algorithms), ενώ περιγράφηκε ως εξής:
“Η ιδέα ότι η διάδραση περιλαμβάνει αλλαγές στην κατάσταση παρά στην
επιλογή των παραμέτρων είναι μια σημαντική πτυχή στο σχεδιασμό των
ζωντανών αλγόριθμων”3 .

4.4.1

Σύνθεση με σμήνη

Η νοημοσύνη σμηνών (swarm intelligence ή SI) είναι ένας κλάδος της υπολογιστικής νοημοσύνης που μελετά την συλλογική συμπεριφορά (collective behavior),
η οποία αναδύεται μέσα από αυτο–οργανωμένες κοινωνίες πρακτόρων (agents). Η
SI είναι εμπνευσμένη από την παρατήρηση της συλλογικής συμπεριφοράς των κοινωνιών που συναντώνται στη φύση, όπως η κίνηση των πτηνών ή των ψαριών. Η
συλλογική συμπεριφορά τέτοιων φυσικών συστημάτων, καθώς και το τεχνητό τους
αντίστοιχο στην SI, δεν κωδικοποιείται άμεσα μέσα από ένα σύνολο κανόνων που
καθορίζει την κίνηση του κάθε απομονωμένου πράκτορα, αλλά προκύπτει μέσα από
τη διάδραση πολλών πρακτόρων μεταξύ τους. Το θεμελιώδες σύνολο κανόνων που
χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση μουσικής βασίζεται στον αλγόριθμο “boids” [261].
Παρόμοιοι αλγόριθμοι έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για βελτιστοποίηση [162,234],
ενώ διάφορες παραλλαγές τους έχουν παράξει σμήνη με διαφορετικές ιδιότητες.
Για παράδειγμα, έχει προταθεί η δημιουργία πρακτόρων με την ικανότητα να αποφεύγουν εμπόδια [262], να έχουν ηγετικές ικανότητες [116], να περιλαμβάνουν το
3

Η ακριβής απόδοση στα Αγγλικά είναι η εξής: “The idea that interaction involves state change
rather than parameter selection is an important aspect in the design of live algorithms”.
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τεχνητό συναίσθημα του φόβου [67] και να οργανώνονται σε κοινωνίες θηράματος–
θηρευτή [45], ανάμεσα σε πολλά άλλα [120].
Το προαναφερθέν σύνολο θεμελιωδών κανόνων καθορίζει την κίνηση του κάθε
πράκτορα με την ρύθμιση της επιτάχυνσής τους εντός μικρών χρονικών διαστημάτων, σύμφωνα με κάποιες συνθήκες στο περιβάλλον που αντιλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες “οδηγίες” για την κίνηση
του κάθε πράκτορα:
1. Συγκέντρωση: κινήσου προς το κέντρο μάζας των πρακτόρων που αντιλαμβάνεσαι.
2. Αποφυγή σύγκρουσης: κινήσου μακριά από τους πράκτορες που είναι πολύ
κοντά σε σένα.
3. Συν–κατεύθυνση: κινήσου προς την κατεύθυνση που ευθυγραμμίζει την ταχύτητά σου με τη μέση ταχύτητα των πρακτόρων που αντιλαμβάνεσαι.
Για να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες, είναι απαραίτητος ο καθορισμός κάποιων
σταθερών, όπως η ακτίνα που οι πράκτορες αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα του κόσμου και την ακτίνα αποφυγής σύγκρουσης. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τη συμπεριφορά του κάθε πράκτορα, με το σύνολο των πρακτόρων να σχηματίζουν ομάδες
που καλούνται “σμήνη” (swarms), παρέχοντας στα σμήνη αυτά μια συλλογική συμπεριφορά (συνδυασμένη νοημοσύνη εν είδει μοναδικού οργανισμού).
Πολλά από τα παραπάνω κοινωνικά χαρακτηριστικά ενσωματώθηκαν σε πράκτορες διάφορα συστήματα για την παραγωγή μουσικής και ήχου, σε συνδυασμό με
ανθρώπινη διάδραση. Χρησιμοποιώντας την ορολογία που περιγράφηκε νωρίτερα,
αυτά τα συστήματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως οδηγούμενα από δραστηριότητα, μιας και οι πράκτορες λαμβάνουν τις αποκρίσεις από τον χρήστη, βάσει της
οποίας καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς ή του περιβάλλοντος των
πρακτόρων. Στην εργασία [28] παρουσιάστηκε ένα σμήνος με την ικανότητα να αυτοσχεδιάζει με την παραγωγή συμβολικής μουσικής (καθορισμός τόνων, διαρκειών,
εντάσεων και πολυφωνίας σε μορφή MIDI), υπό την καθοδήγηση μιας ανθρώπινης
τραγουδιστής φωνής, η οποία θέτει “ελκυστές” στον χώρο κίνησης των πρακτόρων.
Προτάθηκε επίσης μια βελτίωση της εργασίας αυτής, με την προσθήκη ικανοτήτων αποφυγής σύγκρουσης [27] στου πράκτορες. Έχει επίσης επιτευχθεί η σύνθεση
μουσικής με πράκτορες που ήταν εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα μουσικά καθήκοντα [25]. Μια ενδελεχής επισκόπηση αυτών των συστημάτων μπορεί να βρεθεί
στην εργασία [26]. Με τη χρήση τέτοιων ευφυών κοινωνιών έχει επιτευχθεί η σύνθεση
granular [23,24], καθώς και η σύνθεση granular με χωρικά χαρακτηριστικά [331].
Με παρόμοιο τρόπο, έχει μελετηθεί η παραγωγή ήχου με τη διάδραση μεταξύ
ανθρώπου και υπολογιστή μέσω των σμηνών, με την τεχνική σύνθεσης granular [23,
24]. Παρόμοια με τα παραπάνω συστήματα, ο χρήστης παράγει ηχητικά σήματα τα
οποία αναλύονται και δημιουργούνται ελκυστές στον χώρο κίνησης των πρακτόρων,
οι οποίοι έλκουν τις τροχιές τους. Η κίνηση των πρακτόρων στον χώρο, στη συνέχεια, ελέγχει διάφορες παραμέτρους της σύνθεσης granular (όπως τόνος, ένταση,
διάρκεια, απόσταση κέρδους). Μια επέκταση των προαναφερθέντων εργασιών παρουσιάστηκε στην εργασία [331], όπου η θέση των πρακτόρων καθορίζει επίσης τα
τοπικά χαρακτηριστικά του ήχου σε ένα τρισδιάστατο ηχητικό τοπίο. Μια εναλλακτική προσέγγιση παρουσιάστηκε στην εργασία [140], όπου ο χρήστης δεν παρέχει
είσοδο σε μορφή ήχου, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί τη φωνή ή κάποιο μουσικό όργανο. Στην τελευταία εργασία, ο χρήστης είχε την ικανότητα να δημιουργεί ή να καταστρέφει καταστρέφει πράκτορες, καθώς επίσης και να αποθέτει τροφή στον χώρο
κίνησης των πρακτόρων, παράγοντας μια απλουστευμένη έκδοση διάδρασης που
δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις μουσικής.
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Διαδραστική σύνθεση με GA και GP

Ανάμεσα στις πρώτες εργασίες για υποκειμενικά οδηγούμενη διαδραστική εξέλιξη, βρίσκεται ένα απλό εξελικτικό σχήμα βαθμολογίας ρυθμών με χρήση GA,
σύμφωνα με το οποίο η τιμή καταλληλότητας δίνονταν από τον χρήστη [130]. Κατά
παρόμοιο τρόπο, στην εργασία [138] παρουσιάστηκε ένα σύστημα που αρχικά παράγει τυχαίες ακολουθίες από νότες και μετά τις αναδιατάσσει με τη χρήση συνδυασμών από μουσικές “συναρτήσεις” (όπως αναστροφή, διπλό άκουσμα, μετατροπία
κτλ.). Στην τελευταία εργασία, οι υποκειμενικές βαθμολογίες των χρηστών καθορίζουν το ποιες μουσικές συναρτήσεις θα συνδυαστούν με ποιες, παράγοντας καλύτερους για τον χρήστη συνδυασμούς. Επιπλέον, ένα ΤΝΔ εκπαιδεύτηκε στις θετικές
απαντήσεις του χρήστη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια σαν αυτόματος
βαθμολογητής καταλληλότητας. Αυτό επέτρεψε στην απόρριψη κάποιων μελωδιών
πριν ο χρήστης έχει την ευκαιρία να τις ακούσει, μειώνοντας έτσι την επίδραση
της εξάντλησης χρήστη που προέκυπτε από την ακρόαση πολλών διαδοχικών μελωδιών χαμηλής ποιότητας. Η τελευταία εργασία επεκτάθηκε συνδυάζοντας GA και
GP στο μηχανισμό μουσικής σύνθεσης στην εργασία [313]. Σε αυτή την εργασία,
κατασκευάζονταν χρωμοσώματα από σύντομες μελωδίες και εξελίσσονταν, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν με GP και μουσικές συναρτήσεις που καθόριζαν την χρονική
τους διάταξη. Όπως και στην προηγούμενη εργασία, έτσι και σε αυτή οι βαθμολογίες
του χρήστη δίνονταν ως είσοδος σε ένα ANN ούτως ώστε τα χαμηλά βαθμολογημένα
άτομα να αναγνωρίζονται και να απορρίπτονται πριν χρειαστεί να τα ακούσει και
να τα βαθμολογήσει ο χρήστης. Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις στην εξέλιξη διαφόρων
μουσικών ιδιοτήτων (όπως ο ρυθμός, η τονικότητα, το στυλ και άλλα), προσφέρουν
τη δυνατότητα βαθμολογίας επιμέρους μουσικών χαρακτηριστικών [85, 212].
Για τη σύνθεση ήχων, προτάθηκε ένα εξελικτικό σχήμα GP στην εργασία [256].
Με την προσέγγιση που παρουσιάζεται εκεί, οι κυματομορφές σχηματίζονταν κατευθείαν από συναρτήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους εξελίσσονταν σύμφωνα με
τιμές καταλληλότητας που δίνονταν από τον χρήστη. Παρόλα αυτά, η χρήση αυτής
της τάξης συναρτήσεων αναφέρθηκε ότι “παράγουν κάτι περισσότερο από ενοχλητικό
θόρυβο και εξελίσσονται με πολύ αργούς ρυθμούς (αν όχι καθόλου)” [256]4 . Στην εργασία [143], χρησιμοποιήθηκε ένα σχήμα εξέλιξης GP που εξελίσσει συναρτήσεις
που ανήκουν σε μία ειδική τάξη [119] και παράγουν κυματομορφές με ευχάριστο
και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Αυτό το υποκειμενικά οδηγούμενο σχήμα εξελίσσει
επιτυχώς ήχους–μελωδίες που σταδιακά γίνονται πιο αρεστές στον χρήστη. Αυτό το
γεγονός επέτρεψε στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων για την ύπαρξη πιθανών
αισθητικών κριτηρίων για τον ήχο, μετρώντας τις διαφορές μεταξύ μη εξελιγμένων
και εξελιγμένων ήχων–μελωδιών. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η εφαρμογή τελεστών (διασταύρωσης και μετάλλαξης) που
προσαρμόζονται ανάλογα με την καταλληλότητα του ατόμου στο οποίο εφαρμόζονται [142]. Αυτό το υποκειμενικά οδηγούμενο σύστημα παρατηρήθηκε ότι συγκλίνει
ταχύτερα προς υψηλότερα βαθμολογημένα άτομα για τους χρήστες που χρησιμοποιούσαν την έκδοση με τους προσαρμοσμένους στην καταλληλότητα τελεστές. Αυτή
η έκδοση περιλαμβάνει περιορισμούς στο ύψος της δενδροειδούς αναπαράστασης
στο οποίο δρουν οι τελεστές, ανάλογα με την τιμή καταλληλότητας που αποδίδεται από τον χρήστη (χαμηλότερες τιμές καταλληλότητας επιτρέπουν τη δράση του
τελεστή σε χαμηλότερο ύψος, προκαλώντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση και το αντίστροφο). Οι προαναφερθείσες εργασίες και το σύστημα που πραγματεύονται αναλύονται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Για επιπλέον μελέτη,
4
Η ακριβής απόδοση στα Αγγλικά είναι η εξής:“(These functions) produced little more than irritating noise and evolved (if at all) very slowly” [256].
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ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται επίσης στις εργασίες [91, 204].
Η πρωτοπόρος εργασία του Biles [20] απέφερε ένα υβριδικό σύστημα οδηγούμενο από δραστηριότητα που ονομάζεται GenJam, το οποίο χρησιμοποιεί GA για αν
παράγει μουσικές αποκρίσεις σε έναν άνθρωπο που αυτοσχεδιάζει, ενώ επίσης βαθμολογείται γι’ αυτές τις αποκρίσεις. Το GenJam λαμβάνει τις μουσικές φράσεις που
παίζει ο αυτοσχεδιαστής, τις μετατρέπει σε χρωμοσώματα και τις εξελίσσει γενετικά
για να παράγει νέες μουσικές φράσεις. Αυτές οι φράσεις δίνονται ως αποκρίσεις,
τις οποίες βαθμολογεί ο αυτοσχεδιαστής, οδηγώντας έτσι στην εξέλιξη πιο ευχάριστων βαθμολογιών. Σε μια επέκταση της παραπάνω εργασίας, το GenJam χρησιμοποιεί μια αρχική βιβλιοθήκη φράσεων jazz, από συνδυασμούς των οποίων παράγει
νέες γενιές φράσεων μετά την εφαρμογή του τελεστή διασταύρωσης [19]. Με αυτό
τον τρόπο, το “πρόβλημα της καταλληλότητας” (ﬁtness bottleneck) εξαφανίζεται και
επιτρέπεται στο GenJam να αυτοσχεδιάζει αυτόνομα, χωρίς τη συνεχή παροχή βαθμολογιών από τον χρήστη. Σε μια σχετικά πιο πρόσφατη εργασία [329] (παρόμοια
με την τελευταία έκδοση του GenJam), η αρχική βιβλιοθήκη φράσεων δημιουργήθηκε από ηχογραφήσεις ενός αυτοσχεδιαστή jazz πιανίστα. Αυτές οι φράσεις αναμιγνύονταν με τις φράσεις εισόδου ενός ανθρώπου αυτοσχεδιαστή με χρήση GA,
σχηματίζοντας μουσικές αποκρίσεις που περιείχαν ικανοποιητικούς συνδυασμούς
καινοτομίας και σχετικότητας με τις φράσεις εισόδου. Οι αποκρίσεις αυτού του συστήματος δίνονταν από ένα ρομπότ με δύο βραχίονες να κρούουν ένα ξυλόφωνο, σε
αντίθεση με τις περισσότερες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν συνθετικούς ήχους
παραγόμενους από υπολογιστή.
Διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν επίσης προταθεί για την αρχικοποίηση του
πληθυσμού υποψήφιων μελωδιών σε συστήματα οδηγούμενα από δραστηριότητα.
Στην εργασία [193] παρουσιάστηκε το Monterey Mirror, το οποίο δέχεται τις φράσεις ενός ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή ως είσοδο και παράγει αποκρίσεις εκ του μηδενός, χρησιμοποιώντας GA και ένα πιθανοτικό σχήμα αρχικοποίησης πληθυσμού. Ο
αρχικός πληθυσμός δημιουργείται χρησιμοποιώντας πίνακες μετάβασης πιθανότητας Markov, οι οποίοι προκύπτουν από την εξαγωγή πληροφορίας από τους τόνους
και τους ρυθμούς των φράσεων που δίνονται από τον αυτοσχεδιαστή. Αυτός ο αρχικός πληθυσμός έπειτα εξελίσσεται με στόχο την επίτευξη της κατάλληλης διάστασης
fractal από διάφορα μουσικά χαρακτηριστικά στις φράσεις του ανθρώπου αυτοσχεδιαστή.
Μια εναλλακτική προσέγγιση για την οδηγούμενα από δραστηριότητα συστήματα παρουσιάστηκε στην εργασία [150], η οποία περιγράφεται με λεπτομέρεια στο
Κεφάλαιο 7 της διδακτορικής διατριβής. Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, η είσοδος του χρήστη αναλύεται από άποψη τονικότητας (υπολογισμός συγχορδιών),
πληροφορίας εντροπίας του Shannon (SIE) του προφίλ τονικής τάξης (PCP), ρυθμικών χαρακτηριστικών (με χρήση ρυθμικών χαρακτηριστικών που περιγράφουν
την πυκνότητα, την συγκοπή και άλλα) και τις εναλλαγές έντασης. Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται έπειτα σας μετρητές τιμής καταλληλότητας για τρία
διαφορετικά υποσυστήματα:

• Το υποσύστημα τόνων, το οποίο χρησιμοποιεί διαφορεξελικτικούς αλγόριθμους
(DE) (υπενθυμίζεται ότι οι DE είναι ένα συνεχές ανάλογο των GAs που εκμεταλλεύονται πληροφορία από τις διανυσματικές διαφορές των ατόμων) για να
καθορίσει τις παραμέτρους μιας χαοτικής συνάρτησης5 , ούτως ώστε να παράγει αποκρίσεις με παρόμοια PCP SIE με τις φράσεις του αυτοσχεδιαστή.
• Το υποσύστημα ρυθμών χρησιμοποιεί τη γενετική εξέλιξη των FL–systems που
5

Η εξέλιξη χαοτικών συναρτήσεων μελετάται ενδελεχώς στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής
διατριβής στο Κεφάλαιο 6.
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περιγράφηκε συνοπτικά στην Ενότητα 4.3.1 και περιγράφεται αναλυτικότερα
στο Κεφάλαιο 5, με βάση τους ρυθμούς που παράγει ο αυτοσχεδιαστής εντός
ενός συρόμενου χρονικού παραθύρου σταθερού μήκους.

• Το υποσύστημα εντάσεων αναγνωρίζει τη μέση τιμή και τη διασπορά των εντάσεων του αυτοσχεδιαστή, δημιουργώντας αποκρίσεις με τιμές έντασης που
λαμβάνονται από μία ομοιόμορφη κατανομή με τις παραπάνω μέσες τιμές και
διασπορές.
Αυτό το σύστημα παρέχει μουσικές αποκρίσεις από πολλούς “ευφυείς μουσικούς”,
οι οποίοι “ακούν” και προσαρμόζονται στο στυλ του αυτοσχεδιαστή, σχηματίζοντας
έτσι μια ευφυή χορωδία για αυτοσχεδιασμό χωρίς περιορισμούς.

4.5

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάστηκε μια μικρή επισκόπηση ενός μεγάλου εύρους μεθοδολογιών αυτόματης σύνθεσης μουσικής, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο γενικευμένο πλαίσιο της ευφυούς σύνθεσης μουσικής (intelligent music
composition ή IMC). Παράλληλα με τη συζήτηση για το τι μπορεί να σημαίνει ο όρος
“ευφυής” όταν προσδιορίζει την αυτόματη σύνθεση μουσικής, έγινε μια κατηγοριοποίηση διάφορων IMC μεθοδολογιών, όπου προτάθηκε η κατηγοριοποίηση των μεθοδολογιών όχι ανάλογα με τους υπολογιστικούς μηχανισμού τους, αλλά ανάλογα
με τη χρήση του ευφυούς τμήματός τους αναφορικά με τους στόχους των συνθέσεων
που επιδιώκουν. Το ευφυές τμήμα των συστημάτων αυτών περιελάμβανε μεθόδους
εμπνευσμένους από τη φύση, οι οποίες είτε παρήγαγαν μορφές που να προσομοιάζουν φυσικά φαινόμενα, είτε χρησιμοποιούσαν έννοιες που χρησιμοποιούνται στη
φύση, όπως η επιλογή και η συλλογική συμπεριφορά, για να δημιουργήσουν τεχνητές συνθέσεις που προσομοιάζουν ανθρώπινες συνθέσεις. Οι συνθετικοί στόχοι
καθορίζονται από τον συνθέτη–προγραμματιστή και σηματοδοτούν, περιγραφικά,
τον βαθμό συνθετικής ελευθερίας που επιτρέπεται στο μηχανισμό ευφυούς σύνθεσης, σε σύγκριση με τη διαδραστικότητα των αποκρίσεων του συστήματος.
Το ευφυές κομμάτι των μεθοδολογιών σύνθεσης μπορεί να συνθέτει χωρίς ή με
περιορισμούς ανάλογα με το αν τίθενται μουσικά χαρακτηριστικά ως στόχοι. Στην
περίπτωση που οι συνθέσεις δεν απαιτείται να ικανοποιούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το ευφυές τμήμα συνθέτει ελεύθερα, με τις μεθόδους αυτές να συνθέτουν την κατηγορία των ευφυών συστημάτων ανεπίβλεπτης σύνθεσης. Από την άλλη,
με την επιβολή περιορισμών στη διαδικασία σύνθεσης στη μορφή μουσικών χαρακτηριστικών–στόχων, θεωρούνται μέθοδοι που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
στα ευφυή συστήματα επιβλεπόμενης σύνθεσης. Σε αυτή την κατηγορία, το ευφυές
τμήμα των μεθοδολογιών οδηγεί τη συνθετική διαδικασία προς την παραγωγή μουσικής με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αντλούνται από σύνολα κομματιών–στόχων ή από αφηρημένα επιθυμητά μουσικά χαρακτηριστικά. Τέλος, παρουσιάστηκε η κατηγορία των ευφυών συστημάτων διαδραστικής σύνθεσης, η οποία
περιλαμβάνει μεθοδολογίες αυτόματης σύνθεσης μουσικής που παράγουν μουσική
βάσει των εισόδων που παρέχονται από τον χρήστη. Αυτή η κατηγορία διαχωρίστηκε
επιπλέον σε δύο υποκατηγορίες, σε αυτή των υποκειμενικά οδηγούμενων και αυτή
των οδηγούμενων από δραστηριότητα. Στην πρώτη κατηγορία, η εξέλιξη οδηγείται
αποκλειστικά σύμφωνα με τις επιλογές ή τις βαθμολογίες του χρήστη, ενώ στη δεύτερη αποκωδικοποιείται η δραστηριότητα του χρήστη σε μουσική πληροφορία και
παράγονται κατάλληλες μουσικές αποκρίσεις.
Μπορούν να βρεθούν περισσότερες μεθοδολογίες που να ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, σε ένα μεγάλο πλήθος άριστων εργασιών στις οποίες δεν έγινε
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αναφορά σε αυτή την Ενότητα. Στόχος της Ενότητας ήταν η παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τις ευφυείς μεθοδολογίες αιχμής που έχουν προταθεί. Ανάμεσα στα κίνητρα της εργασίας [152] που έγινε στα πλαίσια αυτής της
διατριβής, και παρουσιάστηκε σε αυτή την Ενότητα, ήταν επίσης να εγκαθιδρυθεί
μια κοινώς αποδεκτή ορολογία και κατηγοριοποίηση των ευφυών συστημάτων αυτόματης σύνθεσης μουσικής, βάσει τη δύναμης που οδηγεί τη δημιουργικότητά τους,
είτε αυτή είναι η πολυπλοκότητα που συναντάται στη φύση, η οδηγούμενη εξέλιξη
προς μουσικούς στόχους ή και η διάδραση με τον άνθρωπο. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση φαίνεται να είναι μείζονος σημασίας για την κοινότητα που ασχολείται
με την έρευνα στην ευφυή σύνθεση, για τους μουσικούς και για τους φοιτητές. Ο
ερευνητής θα μπορούσε να έχει άμεση πρόσβαση σε εργασίες που σχετίζονται με
την έρευνά του. Ο μουσικός θα διευκολύνονταν με το γρήγορο φιλτράρισμα του
μεγάλου πλήθους εργασιών που ενδεχομένως να μη σχετίζονται με το καλλιτεχνικό
εργαλείο έκφρασης που αναζητά. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούσαν εποικοδομητικά
να καταλάβουν το κίνητρο πίσω από τη δημιουργία της κάθε μεθοδολογίας, καθώς
και τη λειτουργικότητα του ενυπάρχοντος ευφυούς μηχανισμού, κάνοντας τη διαδρομή προς την εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα πιο δημιουργική και με μικρότερες
καθυστερήσεις.

106

Ευφυής σύνθεση μουσικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

Ευφυής σύνθεση ρυθμών

Η

αυτόματη σύνθεση ρυθμικών ακολουθιών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αυτόματης σύνθεσης μουσικής, μιας και η τυχαιότητα ή η αυξημένη πολυπλοκότητα στον ρυθμό οδηγεί συνήθως σε μουσική που δεν
είναι ευχάριστη στον ακροατή. Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τρεις εργασίες
που αποτελούν συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής και πραγματεύονται την αυτόματη και ευφυή σύνθεση ρυθμών. Η πρώτη εργασία περιγράφει την
κατασκευή του συστήματος evoDrummer, το οποίο παράγει ρυθμικές ακολουθίες
κρουστών οργάνων με γνώμονα κάποιον ρυθμό βάσης και μια επιθυμητή ρυθμική
απόκλιση που επιλέγονται από τον χρήστη. Η δεύτερη εργασία περιλαμβάνει την
περιγραφή των FL–systems, που είναι μια παραλλαγή των L–systems, παρέχοντας
ένα σύστημα μη επιβλεπόμενης σύνθεσης ρυθμών, ενώ παρουσιάζει και μια σύγκριση των χαρακτηριστικών πολυπλοκότητας των ρυθμών που παράγονται από τα L
και τα FL–systems. Η τρίτη εργασία επεκτείνει τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν
στη δεύτερη και περιγράφει την ανάπτυξη ενός εξελικτικού σχήματος που βασίζεται στους γενετικούς αλγόριθμους για την εξέλιξη των κανόνων των L και των FL–
systems. Με την τελευταία επέκταση, είναι δυνατή η επιβλεπόμενη σύνθεση ρυθμικών ακολουθιών από τα L και FL–systems, ενώ γίνεται μια πειραματική ανάλυση
πάνω στην αποτελεσματικότητα των εν λόγω συστημάτων για την σύνθεση ρυθμών
με συγκεκριμένα ρυθμικά χαρακτηριστικά–στόχους. Και οι τρεις μεθοδολογίες που
παρουσιάζονται σε αυτό το Κεφάλαιο επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ευφυείς αλγόριθμοι στην αυτόματη σύνθεση ρυθμών – άρα και την αυτόματη
σύνθεση μουσικής.

5.1

Εισαγωγή

Ο ρυθμός είναι μια σημαντική πτυχή της μουσικής, γεγονός το οποίο υποστηρίζεται από τις πολλές ερευνητικές εργασίες που πραγματεύτηκαν τον εντοπισμό
ρυθμικών χαρακτηριστικών σε μουσικά τμήματα, καθώς και την αυτόματη σύνθεση
ρυθμών με στόχο την αυτόματη σύνθεση μουσικής. Στον τομέα της αυτόματης παραγωγής ρυθμών, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν εξελικτικούς αλγόριθμους
είναι ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς. Διάφορες μεθοδολογίες περιλαμβάνουν την δημιουργία ρυθμών χωρίς τον καθορισμό για το αν οι ρυθμοί προορίζονται για κρουστικά [63] ή για τονικά όργανα. Η προσέγγιση με γενετικούς αλγόριθμους έχει αποδειχθεί ως μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση, είτε με μέσα διαδραστικής εξέλιξης (Interactive Evolution ή IE [130]), είτε με εξέλιξη βάσει χαρακτηριστικών [154].
Η διαδραστική προσέγγιση περιλαμβάνει τον καθορισμό της τιμής καταλληλότητας
από τον χρήστη μέσα από μια διαδικασία επιλογών ή βαθμολόγησης, ενώ η εξέλιξη
βάσει χαρακτηριστικών οδηγεί διαδοχικές γενιές πληθυσμών σε άτομα που ικανοποιούν συγκεκριμένα υποκειμενικά κριτήρια.
Πέρα από τις εξελικτικές διαδικασίες, ένα ευρύτερο φάσμα φυσικών φαινομένων
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έχει εμπνεύσει τον σχηματισμό αλγόριθμων που εκφράζονται από απλούς κανόνες, όμως η έξοδός τους παρουσιάζει πλούσια γεωμετρική δομή. Η ποικιλία και η
πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι που προσομοιάζουν φυσικά φαινόμενα, ώθησε πολλούς ερευνητές στο να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αλγόριθμους για την αυτόματη σύνθεση μουσικής, αλλά και συγκεκριμένα για τη σύνθεση
ρυθμών. Από την άλλη, κάποιοι “φυσικοί” αλγόριθμοι που συνθέτουν ανεπίβλεπτα
ρυθμούς (ή και μελωδίες), μπορούν να συνδυαστούν με εξελικτικούς αλγόριθμους
που θα παρέχουν τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία επίβλεψης – ορισμένη
με μια συνάρτηση καταλληλότητας – να παράγουν συνθέσεις με σαφή προσανατολισμό προς κάποια ρυθμική (ή και μελωδική) κατεύθυνση. Υπενθυμίζεται πως
στο Κεφάλαιο 4 δόθηκε μια ενδελεχής αναφορά στους αλγόριθμους μη επιβλεπόμενης [29, 37] και επιβλεπόμενης ευφυούς σύνθεσης, με την τελευταία κατηγορία
να περιλαμβάνει επίβλεψη από κανόνες μουσικής θεωρίας [71] ή και κριτήρια από
την πληροφορική επιστήμη [4, 196], ενώ έγινε αναφορά επίσης και στην κατηγορία
των διαδραστικών αλγόριθμων [20, 143].
Αυτό το Κεφάλαιο πραγματεύεται την αυτόματη παραγωγή ρυθμών με τη χρήση
ευφυών αλγόριθμων υπολογιστικής νοημοσύνης, μέσα από τρεις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Αρχικά, παρουσιάζεται η κατασκευή ενός συστήματος που παράγει ρυθμικές ακολουθίες τυμπάνων με τη χρήση γενετικών αλγόριθμων [141]. Οι ρυθμικές ακολουθίες μοντελοποιούνται ως συμβολοσειρές και η εξέλιξη τους περιλαμβάνει την εφαρμογή των
τυπικών γενετικών τελεστών απευθείας πάνω τους. Η συνάρτηση καταλληλότητας
καθορίζεται σε πραγματικό χρόνο από τον χρήστη στη μορφή του ποσοστού διαφοροποίησης (που καλείται στη συνέχεια και ως απόκλιση) της παραγόμενης ρυθμικής
σειράς από έναν επιλεγμένο ρυθμό βάσης. Μέσα από τα αποτελέσματα που αντλούνται, γίνεται φανερό πως το σύστημα που υλοποιεί την παραπάνω μεθοδολογία, με
την ονομασία evoDrummer, έχει τη δυνατότητα παραγωγής ρυθμών με την επιθυμητή απόκλιση από τον ρυθμό βάσης. Πέρα από την επίτευξη των στόχων για την επιθυμητή απόκλιση, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το evoDrummer παρέχει
μεγάλη ποικιλία ρυθμών για ένα δεδομένο ποσοστό απόκλισης, παρουσιάζοντας ένα
χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως “τεχνητή δημιουργικότητα”. Ο
τελευταίος όρος χρησιμοποιείται καταχρηστικά και χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί
στη σχετική βιβλιογραφία, απλά και μόνο για να αποδώσει διαισθητικά τις επιδόσεις
του εν λόγω συστήματος.
Οι υπόλοιπες δύο εργασίες αναφέρονται στην αυτόματη παραγωγή ρυθμών για
τονικά όργανα. Η πρώτη αναφέρεται στην παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών από
τα L–systems και την παραλλαγή τους με την ονομασία Finite L–systems ή FL–
systems [149], εξετάζοντας πτυχές της πολυπλοκότητας των ρυθμών που παράγονται από τις δύο αυτές εκδόσεις. Τα L–systems περιλαμβάνουν μια αλφάβητο και
κάποιους κανόνες επανεγγραφής που εφαρμόζονται επαναληπτικά πάνω σε ένα αξίωμα και τα στις συμβολοσειρές που παράγονται ακολούθως, δημιουργώντας τελικά
συμβολοσειρές που επιδεικνύουν πλούσιες δομικές ιδιότητες. Τα L–systems έχουν
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μουσικής και μουσικών παρτιτούρων. Στην εργασία [253] αξιοποιήθηκαν οι καμπύλες που παράγονται από τα L–systems και
μεταγράφηκαν σε μια μουσική παρτιτούρα, ενώ έχει επιτευχθεί και η απευθείας μετάφραση των συμβόλων που παράγουν τα L–systems σε μουσικές οντότητες [335].
Διάφορες άλλες εργασίες έχουν παρουσιαστεί που εστιάζουν στην προσέγγιση της
αναπαράστασης που θα ακολουθείται για την μεταφορά από τις συμβολοσειρές των
L–systems σε μουσική. Μια ενδελεχής ανασκόπηση τέτοιων μεθόδων μπορεί να
βρεθεί στην πτυχιακή εργασία [198].
Τα FL–systems [149] από την άλλη, χρησιμοποιούν ένα επαναληπτικό σχήμα
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εφαρμογής κάποιων κανόνων σε ένα σύνολο αρχικών συμβολοσειρών, μια διαδικασία που παράγει τροχιές από ακολουθίες συμβολοσειρών που μεταφράζονται απευθείας σε ρυθμικές ακολουθίες. Έτσι, σε αντίθεση με τα L–systems παράγουν συμβολοσειρές με πεπερασμένο μήκος, ενώ τα L–systems θεωρητικά παράγουν συμβολοσειρές με άπειρο μήκος. Οι τροχιές των FL–systems μπορούν να περιγράψουν
ρυθμούς με ένα μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών πολυπλοκότητας, σε σύγκριση από
τους ρυθμούς που παράγονται από τις συμβολοσειρές των L–systems. Συνεπώς,
τα FL–systems είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την παραγωγή ρυθμικών
ακολουθιών με ελεγχόμενη πολυπλοκότητα για μη επιβλεπόμενη – αλλά και για
επιβλεπόμενη όπως αναφέρεται στη συνέχεια – σύνθεση ρυθμών.
Στην αλγοριθμική σύνθεση μουσικής το ρυθμικό μέρος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο μιας και η τυχαιότητα και η εκτεταμένη πολυπλοκότητα στον ρυθμό
μπορεί να οδηγήσει σε μουσική που δεν είναι ευχάριστη. Συνεπώς, η παροχή μιας
προοπτικής “επιβλεπόμενης” σύνθεσης ρυθμών δίνει προοπτικές ελέγχου της πολυπλοκότητας και της τυχαιότητας των παραγόμενων ρυθμών, γεγονός που εξετάστηκε στην εργασία [154] με την ανάπτυξη μεθόδων για την εξέλιξη των L και των
FL–systems. Στην προαναφερθείσα εργασία, και σε αντίθεση με άλλες εργασίες, τα
αποτελέσματα που αποκτήθηκαν αφορούν πειραματικές διαδικασίες επαλήθευσης
σε μεγάλη κλίμακα, με την επιπλέον συνθήκη ότι αφορούν αντικειμενικές μετρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά ρυθμικά χαρακτηριστικά περιγραφής των ρυθμών
όπως την πολυπλοκότητα. Η εξέλιξη των γραμματικών όπως τα L και τα FL–systems
έχει χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς, όπως η μοντελοποίηση του ανθρώπινου αμφιβληστροειδούς χιτώνα [171], την δημιουργία τεχνιτών μορφωμάτων
που μοιάζουν με ζωντανούς οργανισμούς [129] και την μοντελοποίηση φυλλωμάτων [267] ανάμεσα σε άλλα. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στις εργασίες [66,184] για επιπλέον μελέτη στη χρήση γενετικών αλγόριθμων στην εξέλιξη
των L–systems. Στην τρίτη εργασία που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας
διδακτορικής διατριβής έγινε η χρήση γενετικών αλγόριθμων πάνω στα σύνολα κανόνων των L και των FL–systems, γεγονός το οποίο ανέδειξε την έλλειψη ευελιξίας
των L–systems σε σύγκριση με τα FL–systems. Παρουσιάστηκαν δηλαδή ενδείξεις
ότι ο συνδυασμός των FL–systems με γενετικούς αλγόριθμους μπορεί να παρέχει
ένα ευέλικτο σύστημα επιβλεπόμενης μουσικής, με δυνατότητες παραγωγής ρυθμών που ποικίλουν από άποψη πολυπλοκότητας παράγοντας από πιο πολύπλοκους
μέχρι πιο ελεγχόμενους ρυθμούς. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα σύνθεσης μουσικής
που χρησιμοποιεί τον συνδυασμό των FL–systems με γενετικού αλγόριθμους παρουσιάζεται στο Κεφάλαια 7.
Το περιεχόμενο του Κεφαλαίου δομείται ακολούθως. Στην Ενότητα 5.2 παρουσιάζεται αναλυτικά το σύστημα evoDrummer, το οποίο παράγει ρυθμούς τυμπάνων χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγόριθμους. Τα FL–systems και η διαδικασία
παραγωγής ρυθμικών ακολουθιών για τονικά όργανα από περιγράφεται στην Ενότητα 5.3. Συγκεκριμένα, στην Ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση του σχήματος μη επιβλεπόμενης παραγωγής ρυθμών αλλά και της προσαρμογής των γενετικών αλγόριθμων στο παραπάνω σχήμα, έτσι ώστε τα L και τα FL–systems να παράγουν ρυθμικές ακολουθίες με επίβλεψη. Τα πειραματικά αποτελέσματα των προαναφερθέντων
συστημάτων και τεχνικών περιγράφονται στην Ενότητα 5.4. Τέλος, η Ενότητα 5.5
συνοψίζει τα όσα παρουσιάστηκαν ενώ κάνει αναφορά και στην συνεισφορά του παρόντος κεφαλαίου.
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5.2

Παραγωγή ρυθμών σε τύμπανα με διαδραστικούς γενετικούς αλγόριθμους

Αρκετές εργασίες έχουν εστιάσει στην αυτόματη παραγωγή ρυθμών για κρουστά
μουσικά όργανα ή για τύμπανα. Έχει παρουσιαστεί μια πληθώρα προσεγγίσεων που
περιλαμβάνει από τη χρήση πραγματικών αριθμών για την απεικόνιση ρυθμών [10],
ως την εξέλιξη ευφυών πρακτόρων–τυμπανιστών [76]. Διάφορες άλλες προσεγγίσεις
περιλαμβάνουν επιπλέον καθορισμό των χαρακτηριστικών των ρυθμών τυμπάνων,
όπως για παράδειγμα τον χωρισμό σε χτύπους αριστερού και δεξιού χεριού για τον
σχηματισμό paraddidles [315]. Επιπλέον, κάποιες εργασίες βασίζονται στη αναγνώριση και τη δημιουργία ρυθμών από τυπικές διατάξεις τυμπάνων (όπως μπότα,
ταμπούρο και hi–hat). Σε αυτές τις εργασίες περιλαμβάνεται η αναγνώριση ρυθμών
τύμπανων από ηχογραφήσεις, και ο μετέπειτα ανασυνδυασμός των ακουστικών τους
μερών για την παραγωγή νέων ρυθμών [260], [59] (βλέπε Κεφάλαιο 6), ή την αναγνώριση και παραγωγή συμβολικών ρυθμικών ακολουθιών. Συγκεκριμένα, οι τελευταίες δύο προσεγγίσεις δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων ρυθμικών
ακολουθιών για μια μελωδία εισόδου [128], την δημιουργία γεμισμάτων ανάλογα
με έναν δοσμένο ρυθμό τυμπάνων [337], ή τον ανασυνδυασμό ρυθμικών βρόχων για
την παραγωγή νέων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά πολυπλοκότητας [288].
Στην διδακτορική διατριβή [320], παρουσιάστηκε ένα σύστημα που λαμβάνει έναν
ρυθμό (τυμπάνων) αναφοράς, ο οποίος δίνεται από τον χρήστη και επιστρέφει έναν
όμοιο ρυθμό από μια βάση δεδομένων, με κριτήριο ένα σύνολο κανόνων ομοιότητας
ρυθμών.
Το κίνητρο πίσω από την εργασία που παρουσιάζεται [141] είναι η αυτόματη παραγωγή διαφόρων ρυθμικών ακολουθιών για τύμπανα, με αναφορά σε έναν πρότυπο
ρυθμό που καλείται ρυθμός βάσης. Οι ρυθμοί τυμπάνων που θεωρήθηκαν στα πλαίσια της προαναφερθείσας εργασίας περιελάμβαναν ένα τυπικό σύνολο τυμπάνων,
το οποίο αποτελείται από ένα hi–hat (H), ένα ταμπούρο (S) και μια μπότα (K). Αυτά
τα κρουστικά στοιχεία είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα και αποτελούν το
ελάχιστο σύνολο τυμπάνων που είναι ικανά να αναπαράγουν με σχετική ακρίβεια
την πλειονότητα των ρυθμών τυμπάνων που αναπαράγονται από ένα πλήρες σύνολο
τυμπάνων. Η ίδια θεώρηση για το σύνολο τυμπάνων έχει επίσης ακολουθηθεί σε
άλλες εργασίες [59, 128, 260, 320].
Το επίπεδο ομοιότητας μεταξύ του ρυθμού βάσης και των αυτομάτως παραγόμενων καθορίζεται από τον χρήστη, ενώ οι νέοι ρυθμοί κατασκευάζονται από έναν
μηχανισμό γενετικών αλγόριθμων (genetic algorithms ή GAs). Ο μηχανισμός αυτός
περιλαμβάνεται σε ένα διαδραστικό σχήμα πραγματικού χρόνου αυτόματης σύνθεσης ρυθμών που ονομάστηκε evoDrummer, μια υλοποίηση του οποίου μπορεί να
βρεθεί στον σύνδεσμο [80]. Παράλληλα, περιγράφεται η έννοια της ρυθμικής απόκλισης, καθώς και ένας τρόπος υπολογισμού της απόκλισης μεταξύ δύο ρυθμών.
Η απόκλιση, όπως ορίστηκε στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, χρησιμοποιεί 40
ρυθμικά χαρακτηριστικά, αρκετά από τα οποία είχαν επίσης προταθεί στην εργασία αυτή. Έπειτα, παρουσιάζεται ο εξελικτικός μηχανισμός που παράγει ρυθμούς
βάσει της επιθυμητής ρυθμικής απόκλισης που θέτει ο χρήστης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την αιτιολόγηση για την επιλογή της συνάρτησης
καταλληλότητας. Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν η παρουσίαση εκτεταμένων πειραματικών αποτελεσμάτων ανάλογα με το σχήμα αρχικοποίησης που ακολουθείται,
για να τροφοδοτήσει την εξελικτική διαδικασία. Έτσι, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα
με χρήση τεσσάρων σχημάτων αρχικοποίησης, αναφορικά με την ικανότητά τους να
παράγουν κατάλληλους ρυθμούς που παρουσιάζουν επίσης ποικιλομορφία.
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5.2.1
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Η έννοια της ρυθμικής απόκλισης

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η έννοια της ρυθμικής απόκλισης, η οποία
περιγράφει την ομοιότητα (ή τη διαφορά) μεταξύ δύο ρυθμών. Πριν όμως από την
παρουσίαση του μέτρου που ορίζει τη ρυθμική απόκλιση, είναι απαραίτητη η περιγραφή κάποιων ρυθμικών χαρακτηριστικών, βάσει των οποίων γίνεται και ο υπολογισμός του μέτρου απόκλισης. Συγκεκριμένα, τα ρυθμικά χαρακτηριστικά αυτά
θεωρούνται για ρυθμούς που περιέχουν τα εξής τρία κρουστικά στοιχεία: ένα hihat
(H), ένα ταμπούρο (snare ή S) και μία μπότα (kick ή K). Ο υπολογισμός του μέτρου της ρυθμικής απόκλισης δύο ρυθμών γίνεται με τη χρήση της μέσης σχετικής
απόστασης (mean relative distance�ή MRD), που εξηγείται λεπτομερώς παρακάτω,
πάνω στα δύο διανύσματα που περιγράφουν τα ρυθμικά χαρακτηριστικά των δύο
ρυθμών των οποίων υπολογίζεται η απόκλιση.
Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει τη συλλογή των 40 ρυθμικών χαρακτηριστικών, τα
οποία αποτελούν το διάνυσμα χαρακτηριστικών που περιγράφουν κάθε ρυθμό τυμπάνων. Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζεται λεπτομερώς, το πως η απόκλιση
(ή διαφοροποίηση) μεταξύ δύο ρυθμών μετριέται με τη χρήση αυτών των διανυσμάτων. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν προταθεί και από άλλες εργασίες
στη βιβλιογραφία, όπως η συμμετρία, η συγκοπή, η πυκνότητα μεμονωμένων κρουστικών στοιχείων (βλέπε [154, 288] και τις ένθετες αναφορές). Για τον υπολογισμό
κάποιων χαρακτηριστικών, θεωρούνται οι ξεχωριστές ιδιότητες κάποιων κρουστικών
στοιχείων σε σχέση με τη συνεισφορά τους στη συνολική δομή του ρυθμού. Για παράδειγμα, η εντύπωση του κυρίως ρυθμού δίνεται από τις θέσεις των στοιχείων K και
S, ενώ το στοιχείο H κυρίως δρα ως βοηθητικό στοιχείο το οποίο παρέχει τον κυρίως
παλμό. Συνεπώς, μπορούν να θεωρηθούν διαφορετικά στατιστικά για τα κρουστικά
στοιχεία K και S. Γίνεται επίσης ένας επιπλέον διαχωρισμός των στοιχείων K και S σε
σχέση με το ρόλο τους στο ρυθμό. Οι θέσεις των παραπάνω στοιχείων που έχουν μεγάλη ένταση θεωρούνται ότι συνεισφέρουν στην κυρίως εντύπωση που σχηματίζεται
από έναν ρυθμό, ενώ οι θέσεις των στοιχείων αυτών με μικρότερη ένταση θεωρούνται
αισθητικές παρεμβάσεις, όπως “ghost notes”. Συνεπώς, στην περιγραφή των χαρακτηριστικών που ακολουθεί, υπολογίζεται ένα επιπλέον ρυθμικό δυαδικό διάνυσμα
στον χώρο {0, 1}1×16 , το οποίο μοντελοποιεί την εντύπωση του βασικού ρυθμού. Στο
διάνυσμα αυτό, οι κύριες θέσεις (υψηλής έντασης) υποδεικνύονται με το ψηφίο 1,
ενώ οι ασθενέστερες με το 0. Το όριο της έντασης πάνω από την οποία μία θέση
θεωρείται μεγάλης ένταση, μπορεί να θεωρηθεί κατά περίσταση, όμως στην εργασία [141] που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής θεωρήθηκε το
75% των εντάσεων ανάμεσα σε όλες τις θέσεις του ρυθμού.
Όπως αναφέρθηκα παραπάνω, η απόκλιση μεταξύ δύο ρυθμών μετράται με τη
σύγκριση της μέσης σχετικής απόστασης (mean relative distance�ή MRD) των διανυσμάτων των χαρακτηριστικών τους. Η MRD μεταξύ δύο διανυσμάτων v⃗1 και v⃗2
∈ R1×k , μετράται ως
k
1∑
|v⃗1 (i) − v⃗2 (i)|
dMRD =
,
k
max({v⃗1 (i), v⃗2 (i)})
i=1

όπου ο δείκτης i υποδηλώνει το i–οστό στοιχείο του διανύσματος. Η απόσταση MRD
μεταξύ των διανυσμάτων χαρακτηριστικών δύο ρυθμών είναι μια πραγματική τιμή
εντός του [0, 1] (δοθέντος ότι τα ρυθμικά χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στον
Πίνακα 5.1 παίρνουν μη αρνητικές τιμές), με το 0 να σημαίνει ο ίδιος ρυθμός (καμία
απόκλιση), ενώ μια μεγαλύτερη τιμή φανερώνει ότι οι υπό μέτρηση ρυθμοί έχουν
μεγαλύτερες διαφορές. Το μέγεθος της απόκλισης, με αυτό τον τρόπο υπολογισμού,
1

Το συνολικό πλήθος κρουστικών γεγονότων θεωρείται το πλήθος των χτύπων εντός του μέτρου που
υπάρχει τουλάχιστον ένα κρουστικό γεγονός και είναι ένας ακέραιος εντός του {0, 1, . . . , 16}.)
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Πίνακας 5.1: Τα ρυθμικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν.
δείκτες χαρακτηριστικών
1–4
5–16

17–19
20–23

24–26
27–32
33–40

περιγραφή χαρακτηριστικών
πυκνότητα, συγκοπή, συμμετρία λόγος ασθενούς προς ισχυρό στον
κυρίως ρυθμό
πυκνότητα, συγκοπή, συμμετρία λόγος ασθενούς προς ισχυρό σε
κάθε κρουστικό στοιχεία (4 χαρακτηριστικά επί 3 κρουστικά στοιχεία, 12 συνολικά χαρακτηριστικά)
πλήθος ταυτόχρονων γεγονότων μεταξύ των ζευγαριών (H–K, H–S και
S–K), διαιρεμένο με το συνολικό πλήθος κρουστικών γεγονότων1 .
πλήθος μεταβάσεων σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για τα
στοιχεία K και S, δια του πλήθους του συνόλου όλων των μεταβάσεων
μεταξύ K και S.
πλήθος μεμονωμένων γεγονότων H, S ή K, διαιρεμένο με το πλήθος
των συνολικών γεγονότων.
μέση τιμή και διασπορά των εντάσεων κάθε στοιχείου.
μέση τιμή και διασπορά των διαφορών εντάσεων μεταξύ όλων των
συνδυασμών των στοιχείων S και K. Ο μέσες τιμές προσαρμόζονται σε
μηδενικό ελάχιστο.

δεν επηρεάζεται από την “κλίμακα” μέτρησης του κάθε χαρακτηριστικού, όσο τα χαρακτηριστικά είναι μη αρνητικά. Συνεπώς το MRD προσφέρει κατά μία έννοια ένα
“ποσοστό” διαφοροποίησης των ρυθμών υπό μέτρηση. Το προτεινόμενο μέτρο ρυθμικής απόκλισης, όπως έχει περιγραφεί ως τώρα, απορρίπτει την πληροφορία για το
ποιο χαρακτηριστικό είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνο για το μέγεθος της απόκλισης. Αυτό το γεγονός επιτρέπει σε πολλές εναλλακτικές ρυθμικές ακολουθίες να
μπορούν να κριθούν εξίσου κατάλληλες από τη διαδικασία επιλογής, όπως γίνεται
φανερό και στην πειραματική διαδικασία που παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.4.1.
Συνεπώς, το σύστημα evoDrummer είναι ικανό να συνθέτει πολλούς διαφορετικούς,
αλλά εξίσου κατάλληλους ρυθμούς κάτω από τις εκάστοτε συγκεκριμένες προδιαγραφές που θέτει ο χρήστης.

5.2.2

Μια διαδραστική μεθοδολογία βασισμένη στην ρυθμική απόκλιση

Το σύστημα evoDrummer χρησιμοποιεί μια τυπική GA στρατηγική, δηλαδή τους
κλασικούς τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης και επιλογή ρουλέτας. Ιδιαίτερη
μελέτη γίνεται αναφορικά με την αρχικοποίηση, όπου εξετάζονται τέσσερα διαφορετικά σχήματα αρχικοποίησης, με διαφορετικές προοπτικές εξελικτικής δυναμικής.
Επιπλέον, η αναπαράσταση του γονότυπου περιλαμβάνει και την πληροφορία της
έντασης του κάθε κρουστικού στοιχείου, επιτρέποντας την ανάδειξη των εκφραστικών χαρακτηριστικών των ρυθμών.
Η ονοματολογία των GAs περιλαμβάνει τους όρους “φαινότυπος” και “γονότυπος”, οι οποίοι αναφέρονται στην αναπαράσταση των δεδομένων του προβλήματος
και την αντίστοιχη γενετική μοντελοποίησή τους. Στο εν λόγω πρόβλημα οι φαινότυποι είναι η αναπαράσταση των ρυθμών τυμπάνων, ενώ ο γονότυπος είναι η
αναπαράσταση των ρυθμών σε τέτοια μορφή ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των
γενετικών τελεστών. Ο φαινότυπος, συγκεκριμένα, είναι η αναπαράσταση πίνακα,
που αποκαλείται και πίνακας ρυθμού, με την κάθε γραμμή να περιγράφει τη δραστηριότητα ενός κρουστικού στοιχείου και κάθε στήλη να περιγράφει τη δραστηριότητα σε υποδιαιρέσεις του μέτρου. Το πλήθος των κρουστικών στοιχείων που θεωρούνται καθορίζει το πλήθος των γραμμών, ενώ το πλήθος των υποδιαιρέσεων τον
αριθμό των στηλών του πίνακα. Μια μηδενική τιμή σε μια συγκεκριμένη γραμμή
και στήλη του πίνακα, υποδηλώνει πως δεν υπάρχει κρουστικό γεγονός από το αντίστοιχο στοιχείο, την αντίστοιχη χρονική στιγμή. Μια μη μηδενική τιμή από την
άλλη, υποδηλώνει το συμβάν ενός γεγονότος, με την “έντασή” του να καθορίζεται
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από το μέγεθος της τιμής. Αν και μπορεί να επιτραπεί οποιαδήποτε ανάλυση και
αναπαράσταση των τιμών που αντιστοιχούν σε εντάσεις, στην εργασία που παρουσιάζεται χρησιμοποιήθηκαν 6 κλίμακες έντασης, που αναπαρίστανται από ακέραιους
στο σύνολο I = {1, 2, . . . , 6}. Ύστερα από προσεκτικές ακροάσεις από τους συγγραφείς της εργασίας, η χρήση παραπάνω των 6 κλιμάκων δεν φάνηκε να αποδίδει
ιδιαίτερα πλουσιότερη ποικιλομορφία στις εκλαμβανόμενες εντάσεις. Παρόλα αυτά,
είναι απαραίτητη η επιπλέον διερεύνηση του ζητήματος της αναζήτησης κατάλληλης υποδιαίρεσης των εντάσεων. Με όσα περιγράφηκαν ως τώρα σε αυτή την παράγραφο, ένας πίνακας ρυθμού μπορεί να οριστεί ως M ∈ (I ∪ {0})n×m , όπου n είναι
το πλήθος των κρουστικών στοιχείων και m είναι το πλήθος των υποδιαιρέσεων του
μέτρου.
Ο γονότυπος, ή αλλιώς το διάνυσμα του χρωμοσώματος, ενός πίνακα ρυθμού κατασκευάζεται με τη σειριακή συνένωση των διαδοχικών σειρών του. Δηλαδή η πρώτη
γραμμή καταλαμβάνει το πρώτο τμήμα του διανύσματος του χρωμοσώματος και οι
υπόλοιπες γραμμές τα αντίστοιχα τμήματα, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 5.1.
Συνεπώς, το διάνυσμα χρωμοσώματος CM ενός πίνακα ρυθμού M, είναι ένα διάνυσμα με την ιδιότητα CM ∈ (I ∪ {0})1×n·m . Έχοντας καθορίζει τους φαινότυπους
και γονότυπους, για την εκκίνηση του αλγόριθμου, απαιτείται η θεώρηση μιας αρχικής γενιάς, που είναι ένα σύνολο αρχικών ρυθμών, η οποία τροφοδοτείται στην
εξελικτική διαδικασία. Για την αρχικοποίηση του πληθυσμού, χρησιμοποιήθηκαν
τέσσερα σχήματα αρχικοποίησης που αναλύονται αργότερα. Με την εξέλιξη, παράγονται νέες γενιές ρυθμών που περιέχουν ρυθμούς που αποτελούν καλύτερες λύσεις
για το υπό εξέταση πρόβλημα. Η εξέλιξη των αρχικών και των ακόλουθων γενιών,
πραγματοποιείται με τη χρήση των τυπικών γενετικών τελεστών, οι οποίοι μπορούν
να εφαρμοστούν σε ένα σύνολο από διανύσματα χρωμοσωμάτων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Οι γενετικοί τελεστές που δοκιμάστηκαν είναι οι εξής:
1. Ο τελεστής διασταύρωσης: αυτός ο τελεστής περιλαμβάνει την ανταλλαγή τμημάτων ίδιου μεγέθους μεταξύ των χρωμοσωμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία δύο νέων διανυσμάτων χρωμοσωμάτων, που αποκαλούνται απόγονοι,
τα οποία περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά και των δύο γονέων.
2. Ο τελεστής μετάλλαξης: η μετάλλαξη δρα σε ένα διάνυσμα χρωμοσώματος θέτοντας μια τυχαία τιμή σε μια τυχαία θέση του πίνακα. Στην περίπτωση των
εν λόγω διανυσμάτων CM , το τυχαίο αυτό στοιχεί πρέπει να είναι εντός του
συνόλου {0, 1, . . . , 6}.
Η επιλογή των ρυθμών–γονέων σε κάθε βήμα της εξέλιξης, γίνεται με μια διαδικασία
που δίνει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν ρυθμοί που αποτελούν καλύτερη
λύση για το πρόβλημα. Το σχήμα επιλογής αυτό ονομάζεται ρουλέτα, σύμφωνα με το
οποίο ένα άτομο με καλύτερη τιμή καταλληλότητας έχει περισσότερες πιθανότητες
να επιλεγεί, με πιθανότητα που είναι ανάλογη της τιμής καταλληλότητάς του σε
σχέση με τις τιμές καταλληλότητας των ατόμων του υπόλοιπου πληθυσμού.
Rhythm matrix
3x16
first row
second row
third row

Chromosome representation
1x48
third row
second row
first row

Σχήμα 5.1: Απεικόνιση της μετατροπής του ρυθμικού πίνακα σε γονίδιο.
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Για την αποτελεσματικότητα των GAs, είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός τέτοιων μέτρων καταλληλότητας, ώστε να διακρίνονται ξεκάθαρα οι ικανοποιητικές
από τις μη ικανοποιητικές λύσεις. Ο σκοπός του συστήματος evoDrummer είναι η
παραγωγή νέων ρυθμών που να έχουν συγκεκριμένη επιθυμητή απόκλιση από έναν
ρυθμό βάσης, ο οποίος επιλέγεται από τον χρήστη. Αυτή η απόκλιση μετριέται με
το μέτρο MRD όπως περιγράφηκε νωρίτερα. Θεωρούμε ότι έχει επιλεγεί ένας ρυθμός βάσης με διάνυσμα χαρακτηριστικών το rb , ενώ θεωρούμε επίσης ότι σε κάποιο
στάδιο της εξέλιξης παράγεται ένας ρυθμός με διάνυσμα χαρακτηριστικών το rn .
Υποθέτουμε επίσης ότι η επιθυμητή απόκλιση μεταξύ του ρυθμού βάσης και του
ρυθμού που θα παράγει το evoDrummer είναι dd . Τότε, η τιμή καταλληλότητας του
ρυθμού με διάνυσμα χαρακτηριστικών rn , σύμφωνα με την επιθυμητή απόκλιση dd ,
υπολογίζεται ως frn = |dMRD (rb , rn ) − dd |, που ο υπολογισμός αυτός δίνει την απόσταση MRD από την επιθυμητή με τη λαμβάνουσα απόκλιση. Μέσω της εξέλιξης,
οι ρυθμοί που έχουν τιμή καταλληλότητα κοντά στο 0 έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν στην επόμενη γενιά, μιας και έχουν απόκλιση σε σχέση με τον
ρυθμό βάσης που είναι πιο κοντά στην επιθυμητή. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το μέτρο
απόκλισης δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποια ρυθμικά χαρακτηριστικά ευθύνονται για το μέγεθός της. Έτσι, όταν ο χρήστης θέτει έναν ρυθμό βάσης και μια
επιθυμητή απόκλιση, το evoDrummer έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μεγάλη
ποικιλομορφία ρυθμικών αποκρίσεων, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.4.1.
Το εξελικτικό σχήμα, όπως έχει περιγραφεί μέχρι τώρα, ξεκινά με το σχηματισμό
μιας αρχικής γενιάς ρυθμών, η οποία τροφοδοτεί τις επόμενες με γονίδια, δημιουργώντας έτσι πληθυσμούς που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι. Στην εργασία [141],
που παρουσιάζεται σε αυτή την Ενότητα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά
σχήματα αρχικοποίησης, με διαφορετικές στρατηγικές ανάμιξης τυχαίων και μη
τυχαίων αρχικών ρυθμών. Συγκεκριμένα, οι μη τυχαίοι αρχικοί ρυθμοί είναι πιστά
αντίγραφα του ρυθμού βάσης. Η λογική πίσω από αυτά τα σχήματα αρχικοποίησης είναι να επιτραπεί στην εξελικτική διαδικασία να συνδυάσει τυχαία ρυθμικά
τμήματα με τμήματα του ρυθμού βάσης, δημιουργώντας έτσι νέους ρυθμούς με την
επιθυμητή τιμή απόκλισης από τον ρυθμό βάσης. Ο λόγος ανάμιξης τυχαίων και μη
τυχαίων ρυθμών μπορεί να περιγραφεί από έναν αριθμό, b ∈ [0, 1], ο οποίος περιγράφει το ποσοστό τυχαίων και μη τυχαίων ρυθμών στον αρχικό πληθυσμό. Συνεπώς,
αν ο αρχικός πληθυσμός αποτελείται από N ρυθμούς, τότε τα τυχαία μέλη του θα
είναι [N · b], όπου [x] είναι το ακέραιο μέρος ενός πραγματικού αριθμού x.
Τα εξεταζόμενα σχήματα αρχικοποίησης είναι τα παρακάτω:
1. Random: Αυτό το σχήμα αρχικοποίησης περιγράφει την ακραία περίπτωση όπου
b = 1, δηλαδή ότι ο αρχικός πληθυσμός αποτελείται μόνο από τυχαίους ρυθμούς.
2. Self: Αυτό το σχήμα αρχικοποίησης είναι το αντίθετο άκρο από το προηγούμενο με λόγο ανάμιξης b = 0, όπου ο αρχικός πληθυσμός αποτελείται μόνο
από πιστά αντίγραφα του ρυθμού βάσης.
3. Half: Ο αρχικός πληθυσμός αποτελείται από ένα σταθερό λόγο ανάμιξης, με
ισορροπημένη συμμετοχή τυχαίων και μη ρυθμών, με b = 1/2.
4. Analog: Σε αυτό το σχήμα αρχικοποίησης η ανάμιξη ρυθμών είναι ανάλογη με
την επιθυμητή απόκλιση. Συγκεκριμένα, ο λόγος ανάμιξης είναι ίσος με την
τιμή της επιθυμητής απόκλισης, δηλαδή b = dd .
Οι ακραίες περιπτώσεις αρχικοποίησης Random και Self εξετάζονται σαν περιπτώσεις που θα φανερώσουν πόσο κοντά ή μακριά από τον ρυθμό βάσης μπορούν να
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εξελιχθούν οι τυχαίοι ή μη τυχαίοι αρχικοί ρυθμοί. Τα άλλα δύο σχήματα αναμένεται να φανερώσουν το αν η συνδυασμένη χρήση τυχαίων και μη τυχαίων ρυθμών
βοηθά στην παραγωγή ρυθμών με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

5.3

Παραγωγή ρυθμών σε τονικά όργανα

Παραπάνω, στην Ενότητα 5.2, παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία παραγωγής ρυθμών για κρουστά όργανα. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της σύνθεσης ρυθμών για κρουστά και της σύνθεσης ρυθμών για
τονικά όργανα. Ενώ στα κρουστά όργανα οι ρυθμοί μοντελοποιούνται μέσα από
τον πίνακα ρυθμών, για τα τονικά όργανα αρκεί ένα διάνυσμα ρυθμών, όπως αναλύεται παρακάτω λεπτομερώς. Στα μεν κρουστά όργανα, τα ταυτόχρονα γεγονότα
μοντελοποιούνται ως μη μηδενικές καταχωρίσεις στην ίδια στήλη του πίνακα ρυθμού, στα δε τονικά όργανα μπορεί να υπάρξει σαφής αναπαράσταση των πολυφωνικών γεγονότων μέσα από τις τιμές του διανύσματος ρυθμών, για παράδειγμα μια
καταχώρηση με τιμή 3 στο διάνυσμα μπορεί να υποδηλώνει την παραγωγή τριών
ταυτόχρονων τόνων. Παρακάτω, περιγράφεται μια μεθοδολογία παραγωγής τέτοιων
ρυθμικών διανυσμάτων με μετατροπή από τις συμβολοσειρές που παράγουν τα L και
τα FL–systems. Γίνεται, συγκεκριμένα, μια αναλυτική παρουσίαση των FL–systems
και στη συνέχεια περιγράφεται η προσαρμογή των γενετικών αλγόριθμων στα L και
τα FL–systems έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν επιβλεπόμενη σύνθεση ρυθμικών
ακολουθιών.

5.3.1

L–systems και πεπερασμένα L–systems (FL–systems)

Τα L–systems είναι παράλληλες παραγωγικές γραμματικές [252], με κάποιες
παραλλαγές τους να επιτρέπουν την παραγωγή πολύπλοκων γραφικών προτύπων
που ομοιάζουν με φυτά ή fractals. Στην απλούστερη μορφή τους, τα L–systems
καλούνται ντετερμινιστικά ελεύθερα πλαισίου (deterministic context-free) και θα
συμβολίζονται στη συνέχεια ως DOL–systems. Σε αυτά τα συστήματα, ορίζεται ένα
σύνολο συμβόλων που καλείται αλφάβητος και συμβολίζεται με V . Κάθε σύμβολο
σχετίζεται με έναν κανόνα επανεγγραφής, με το σύνολο αυτών των κανόνων να συμβολίζεται με P . Οι κανόνες P με τη σειρά τους, εφαρμόζονται σε μια μη κενή
λέξη του παραπάνω αλφαβήτου, η οποία συμβολίζεται με ω ∈ V + , δημιουργώντας μια καινούρια λέξη. Συνεπώς, ένα DOL–system μπορεί να περιγραφεί ως μια
τριάδαG =< V, ω, P >. Η παραπάνω διαδικασία, της εφαρμογής των κανόνων επανεγγραφής, εφαρμόζεται επαναληπτικά σε κάθε προκύπτουσα λέξη, μέχρι το μέγεθος της τελικής λέξης είναι ικανοποιητικό για το εν λόγω πρόβλημα (για παράδειγμα, αν τα σύμβολα της λέξης είναι αρκετά σε πλήθος για να σχηματιστεί ένα
μουσικό κομμάτι). Ένα παράδειγμα από την εφαρμογή τέτοιων κανόνων για ένα
L–system, φαίνεται στον Πίνακα 5.2.
Έχουν προταθεί διάφορες παραλλαγές των L–systems που παράγουν ενδιαφέρουσες γραφικές απεικονίσεις, οι οποίες έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο της μουσικής
σύνθεσης [198]. Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι για την μετάβαση από τα σύμβολα που παράγουν τα L–systems σε μουσική. Η πλούσια δομή
που αναδύεται από τα L–systems παρέχει ενδιαφέρουσα τονική ποικιλία, όμως η
πολυπλοκότητα της δομής τους έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ασταθούς ρυθμού. Για παράδειγμα, για τα L–systems που εξετάστηκαν στην εργασία [335], γίνεται αναφορά ότι “δεν ταιριάζουν καλά σε μια 4/4 παρτιτούρα επειδή πολλές από τις
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Πίνακας 5.2: Παράδειγμα προσομοίωσης DOL-system για 3 επαναλήψεις.

V :
ω:
P :
0)
1)
2)
3)

{A, B}
AB
A → AB
B→A
AB
ABA
ABAAB
ABAABABA

νότες είναι στην εκτός παλμού”2 . Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, κάποιες εργασίες εξέτασαν τη χρήση περιορισμένων ρυθμικών αξιών [73], όμως οι ρυθμοί που
παραγόντουσαν περιγράφηκαν σας επαναληπτικοί και μη ενδιαφέροντες. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται σε αυτή την Ενότητα, αφορά την παραγωγή ρυθμών με
τα DOL–systems, εφαρμόζοντας μια εξειδικευμένη για ρυθμική παραγωγή μέθοδο
μετάφρασης των συμβόλων σε μουσική. Επίσης, παρουσιάζεται μια παραλλαγή των
L–systems που προτάθηκε στην εργασία [149], ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται και
ένας εξελικτικός μηχανισμός των συστημάτων αυτών που παρουσιάστηκε στην εργασία [154].
Από εδώ και κάτω, θα χρησιμοποιούνται δύο συμβολισμοί για τις ρυθμικές ακολουθίες, οι οποίες εξηγούνται σε αυτή την παράγραφο. Η πρώτη είναι η δυαδική
αναπαράσταση (binary form) (ή σχεδόν–δυαδική (quasi–binary) αν περιγράφει επιπλέον πληροφορίες όπως ένταση, πολυφωνία ή παύσεις). Η δεύτερη είναι η αναπαράσταση διανύσματος διαστημάτων (interval vector form) [316]. Στη δυαδική μορφή,
περιγράφονται τα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν σε ισαπέχοντα χρονικά διαστήματα με μια σειρά από ψηφία. Για παράδειγμα, θεωρώντας τον διαχωρισμό ενός
μέτρου 4/4 σε αξίες 16ων, τότε το μέτρο αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί με 16 ψηφία. Το ψηφίο 1 σηματοδοτεί την εκκίνηση κάποιου μουσικού γεγονότος, ενώ το
0 συμβολίζει την μη ύπαρξη εκκίνησης κάποιου γεγονότος. Περισσότερη μουσική
πληροφορία μπορεί να συμπεριληφθεί στην σχεδόν–δυαδική αναπαράσταση, όπου
μπορούν να συμπεριληφθούν περισσότερα ψηφία από το 0 και το 1. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει αναπαράσταση της παύσης με το σύμβολο -1, ή εκκίνηση
ενός πολυφωνικού γεγονότος με τρεις νότες με το σύμβολο 3.
Η αναπαράσταση διανύσματος διαστημάτων περιγράφει τη συσσωρευτική διάρκεια ομάδων από γεγονότα ή παύσεις. Η αριθμητική τιμή μιας αποτύπωσης στο διάνυσμα διαστημάτων περιγράφει το πλήθος των διαδοχικών υποδιαιρέσεων χρόνου
που αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό μουσικό γεγονός. Τα DOL–systems, και συνεπώς τα FL–systems που παρουσιάζονται σε αυτή την Ενότητα, παράγουν μια σειρά
από σύμβολα, ή λέξεις σε ένα αλφάβητο. Θεωρώντας ένα αλφάβητο με n γράμματα,
V = {x1 , x2 , . . . , xn }, και μια μη κενή λέξη στο αλφάβητο αυτό, λ ∈ V + , συμβολίζεται
με xki η εμφάνιση k συνεχόμενες φορές του γράμματος xi στη λέξη λ ∈ V + . Έτσι,
κάθε λέξη μπορεί να ξαναγραφεί χρησιμοποιώντας τον “εκθετικό συμβολισμό”, όπως
για παράδειγμα, η λέξη λ = AAABBA μπορεί να ξαναγραφεί ως λ = A3 B 2 A1 . Αυτός ο συμβολισμός ονομάζεται συσσωρευτική αναπαράσταση. Με τη συσσωρευτική
αναπαράσταση, μπορεί εύκολα να γίνει η μετάβαση στη μορφή διανύσματος διαστημάτων με απλή συνένωση των εκθετών, δηλαδή η λέξη {xki11 , xki22 , . . . , xkimm } μετατρέπεται στο ρυθμικό διάνυσμα διαστημάτων k1 k2 . . . km . Θεωρώντας την υποδιαίρεση
ενός μέτρου 4/4 σε 16α, το άθροισμα όλων των αριθμητικών τιμών του διανύσμα2

Η ακριβής απόδοση στα Αγγλικά είναι η εξής: “(the produced melodies) do not ﬁt well into 4/4
score notation, because many of the notes are oﬀbeat”.
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τος διαστημάτων που το περιγράφουν είναι 16. Ένα παράδειγμα σχεδόν–δυαδικής
συμβολοσειράς και της αντίστοιχης αναπαράστασής του σε διάνυσμα διαστημάτων,
δίνεται στον Πίνακα 5.3.
Πίνακας 5.3: Παράδειγμα μετασχηματισμού μιας ακολουθίας συμβόλων στο διάνυσμα
διαστημάτων και την σχεδόν–δυαδική αναπαράσταση.

V :
A, B :
P :
ω:
συσσωρευτική αναπαρ.:
διάνυσμα διαστημάτων:
σχεδόν–δυαδική:

{A, B, P }
γεγονός
παύση
AAAABBAAP P BBBBP P
A4 B 2 A2 P 2 B 4 P 2
422242
10001010(-1)01000(-1)0

Ένα FL–system ορίζεται σαν μία τριάδα G =< V, Ω, P >, όπου το V είναι μια αλφάβητος, Ω είναι ένα σύνολο συνεχώς ανανεωμένων αξιωμάτων ωi , i ∈ {1, 2, . . . , n},
τα οποία είναι μη κενές λέξεις του V + , και P είναι ένα σύνολο κανόνων. Στα FL–
systems δεν υπάρχει σταθερό αξίωμα, αλλά αντί γι’ αυτό, τα αξιώματα ανανεώνονται όταν κάποιες συνθήκες το επιτρέπουν, όπως αναλύεται παρακάτω. Το πλήθος
των ανανεώσεων (n), εξαρτάται από το μήκος του κομματιού. Τα L–systems θεωρητικά παράγουν μια λέξη απείρου μήκους, ένα μέρος της οποίας μεταφράζεται
σε μουσική. Τα FL–systems από την άλλη, παράγουν ακολουθίες λέξεων σταθερού
μήκους. Το μήκος της λέξης που παράγουν εξαρτάται από τη χρονική ανάλυση του
μέτρου που αφορά η σύνθεση. Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε μια ανάλυση μέτρου
σε 16α, τότε το αρχικό αξίωμα ωi και οι λέξεις που παράγονται από το FL–system
θα αποτελούνται από 16 σύμβολα. Κάθε λέξη που παράγεται από ένα FL–system
αναπαριστά το ρυθμό σε ένα μέτρο, ενώ το μήκος της κάθε λέξεις, που είναι επίσης
το πλήθος των χρονικών αξιών που απαιτούνται για την συμπλήρωση ενός μέτρου,
συμβολίζεται με α.
Για την περιγραφή των FL–systems, θεωρούμε ένα FL–system G =< V, Ω, P >.
Η εκκίνηση παραγωγής λέξεων από αυτό ξεκινά με την εφαρμογή των κανόνων P
σε ένα αξίωμα ω1 ∈ Ω, γεγονός το οποίο παράγει μια νέα λέξη λ1 (ω1 ). Το μήκος
της τελευταίας λέξης, που συμβολίζεται με |λ1 (ω1 )|, μπορεί να ποικίλει, ανάλογα
με τη μορφή των κανόνων. Αυτό το μήκος είναι ενδεχομένως διαφορετικό από το
μήκος α που είναι το επιθυμητό, ανάλογα με την ανάλυση χρόνου του μέτρου,
όπως περιγράφηκε παραπάνω. Σε περίπτωση που το μήκος αυτό είναι μικρότερο ή
μεγαλύτερο, εφαρμόζονται τα παρακάτω, στις αντίστοιχες περιπτώσεις:
1. αν το μέγεθος είναι μικρότερο από α, δηλαδή |λ1 (ω1 )| < α, τότε αντικαθίσταται
το λ1 (ω1 ) με συνενώσεις του λ1 (ω1 ) με τον εαυτό του (λ1 (ω1 ) = [λ1 (ω1 )λ1 (ω1 )])
μέχρι να ισχύσει |λ1 (ω1 )| ≥ α και μετά εφαρμόζεται το νέο βήμα, ή
2. αν |λ1 (ω1 )| > α, τότε αντικαθίσταται το λ1 (ω1 ) με τη συμβολοσειρά που περιέχει
τα πρώτα α σύμβολά της.
Η παραπάνω διαδικασία καλείται ως διαδικασία κουρέματος, επειδή κόβει κάθε
λέξη στο επιθυμητό μέγεθος. Η πρώτη από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, μπορεί
να επιτευχθεί αν το σύνολο κανόνων P περιέχει ένα επαρκές πλήθος από μη κενούς
κανόνες, δηλαδή κανόνες που αντικαθιστούν ένα σύμβολο με μια κενή λέξη. Σε
αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται ξανά οι κανόνες στην νέα λέξη που προκύπτει,
γεγονός που συμβαίνει μέχρι να ξεπεραστεί το επιθυμητό μήκος, όπου εφαρμόζεται
η διαδικασία κουρέματος.
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Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, υπάρχει ένα ζευγάρι ακεραίων ρ και τ , τέτοια ώστε για κάποιον δείκτη i > ρ να ισχύει λi (ω1 ) = λi+τ (ω1 ). Με επαναληπτική
εφαρμογή των κανόνων P σε κάθε λi (ω1 ) για i > ρ, λαμβάνεται μια ακολουθία επαναλαμβανόμενων λέξεων με περίοδο τ . Η ακολουθία λέξεων μέχρι την πρώτη εμφάνιση μιας επαναλαμβανόμενης λέξης καλείται η τροχιά του αξιώματος ω1 εντός
των κανόνων P . Αυτή η τροχιά που αποτελείται από τ λέξεις δημιουργεί μια ρυθμική ακολουθία που λαμβάνεται από το αξίωμα ω1 . Στη συνέχεια, ανανεώνεται το
αξίωμα ω1 , αποκτώντας τροχιές, οι οποίες μεταφράζονται σε ρυθμούς, από τα επόμενα αξιώματα, ω2 , ω3 , . . . , ωm , μέχρι να καλυφθεί το απαραίτητο πλήθος μέτρων του
κομματιού. Ο Πίνακας 5.4 δείχνει την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για
τη δημιουργία ενός ρυθμού από το πρώτο αξίωμα ω1 ενός FL–system. Σε αυτή την
περίπτωση, και οι δύο λέξεις που αποτελούν την τροχιά που δίνει την δυαδική (ή
σχεδόν–δυαδική) ρυθμική συμβολοσειρά, θεωρούνται εφαπτόμενες, δηλαδή το σύμβολο εκκίνησης B της δεύτερης λέξης είναι μια επέκταση του συμβόλου κατάληξης
B της πρώτης λέξης. Με χρήση διαφορετικών μετατροπών των συμβολοσειρών σε
ρυθμούς, προκύπτουν και διαφορετικά ζητήματα στην υλοποίηση των FL–systems.
Πίνακας 5.4: Παράδειγμα εξομοίωσης για το πρώτο αξίωμα ω1 ενός FL–system.
V :
A, B :
P:
ω1 :
επαναλήψεις: λ1 (ω1 ):
λ2 (ω1 ):
ρ = 3 λ3 (ω1 ):
λ4 (ω1 ):
τ = 2 λ5 (ω1 ):
λ6 (ω1 ):
τροχιά:
ρυθμός:

5.3.2

{A, B}
γεγονός
A → BAA
B → AAB
AAAABBBABAAABBAA
AAAABBBABAAABBAA
BAABAABAABAAAABA
AABBAABAAAABBAAB
BAABAAAABAABBAAB
AABBAABAAAABBAAB
BAABAAAABAABBAAB
AABBAABAAAABBAAB
BAABAAAABAABBAAB
1010101100010101
0101100011010101

Γενετική εξέλιξη και μέτρα καταλληλότητας

Ο τρόπος μετατροπής των συμβολοσειρών σε ρυθμούς που περιγράφηκε παραπάνω, επιτρέπει την παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών από ένα L ή FL–system. Για
την χρήση γενετικών αλγόριθμων (GAs) στις γραμματικές που συζητούνται, θεωρείται μια γονοτυπική αναπαράσταση του συνόλου των κανόνων αντικατάστασης που
περιγράφει τις γραμματικές αυτές. Επιπλέον, για την εξέλιξη των γονιδίων κανόνων,
χρειάζεται και η αποτύπωση της καταλληλότητας των ρυθμών, η οποία συμβαίνει
μέσα από διάφορα χαρακτηριστικά ρυθμού που εφαρμόζονται στις ρυθμικές ακολουθίες που παράγονται από την παραπάνω διαδικασία.
Χρωμόσωμα κανόνων
Η έξοδος των L ή των FL–systems εξαρτάται κυρίως από τους κανόνες αντικατάστασης που εφαρμόζονται στα αξιώματα. Υπενθυμίζεται πως οι κανόνες αυτοί είναι
τόσοι όσα είναι τα σύμβολα της αλφαβήτου, μιας και κάθε σύμβολο που ενδεχομένως θα βρεθεί σε ένα αξίωμα, πρέπει να μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιον
κανόνα. Κάποιο σύμβολο, παρόλα αυτά, μπορεί να έχει έναν κενό κανόνα αντικατάστασης, να μην αντικαθίσταται δηλαδή από κανένα σύμβολο. Με δεδομένο ένα
αλφάβητο, V = {X1 , X2 , . . . , Xn }, το σύνολο κανόνων μπορεί να εκφραστεί τυπικά
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ως P = {RX1 , RX2 , . . . , RXn }, όπου κάθε RXi είναι μια συμβολοσειρά που αντικαθιστά το γράμμα Xi στη συμβολοσειρά αξιωμάτων. Το μήκος των συμβολοσειρών των
κανόνων αντικατάστασης, που συμβολίζεται με |RXi |, δεν είναι σταθερό και μπορεί
να είναι ακόμα και μηδενικό αν ο κανόνας αντικατάστασης είναι ο κενός κανόνας.
Για την κατασκευή του χρωμοσώματος κανόνων, που αποτελεί τη γονοτυπική
αναπαράσταση του φαινοτύπου των κανόνων, αρχικά θεωρείται ένα μέγιστο επιτρεπτό μήκος κανόνων, το οποίο συμβολίζεται με M, και συνεπώς ∀ i ∈ 1, 2, . . . , n
ισχύει ότι |RXi | ⩽ M. Θεωρείται επίσης ένας κενός χαρακτήρας, ο οποίος συμβολίζεται με το σύμβολο *, ο οποίος δεν μεταφράζεται σε κάποιο σύμβολο στην τελική
συμβολοσειρά και χρησιμοποιείται απλά για να αντισταθμίζει το μήκος όλων των
κανόνων. Ο κενός χαρακτήρας προστίθεται στο τέλος κάθε συμβολοσειρά κανόνων
όσες φορές χρειαστεί, ώστε το μήκος του κανόνα να φτάσει το M. Για παράδειγμα,
αν ισχύει M = 4 και RXk = AB , με |RXk | = 2, τότε ο κανόνας μετασχηματίζεται στον
* = AB**. Η μετασχηματισμένη έκδοση R* ενός κανόνα R
RX
Xi καλείται επαυξηXi
k
μένη έκδοση. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας κενός κανόνας μπορεί να εκφραστεί με
* = ****. Με αυτή τη διαδικασία, κάθε κανόνας έχει ένα προτη συμβολοσειρά RX
j
καθορισμένο μήκος, M, ενώ το “γνήσιο” μήκος του κάθε κανόνα μετράται ως το
πλήθος των μη–* χαρακτήρων του.
Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπεται η αναπαράσταση ενός χρωμοσώματος κανόνων
μέσω μιας μοναδική συμβολοσειράς, η οποία συμβολίζεται με γ , με μήκος nM,
όπου n είναι το πλήθος των κανόνων και M είναι το μέγιστο μήκος της συμβολοσειράς του κάθε κανόνα αντικατάστασης. Η συμβολοσειρά του χρωμοσώματος γ ,
αποτελείται από n M–άδες που αντιπροσωπεύουν την επαυξημένη έκδοση των αν*
τίστοιχων κανόνων, δηλαδή η i–οστή M–άδα αποτελεί την επαυξημένη έκδοση RX
i
του RXi . Ο Πίνακας 5.5 δείχνει ένα παράδειγμα της διαδικασίας μετασχηματισμού
από ένα σύνολο κανόνων σε ένα χρωμόσωμα κανόνων, ενώ ο Πίνακας 5.6 δείχνει
την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή από ένα χρωμόσωμα σε ένα σύνολο κανόνων.
Πίνακας 5.5: Σύνθεση του χρωμοσώματος κανόνων από συμβολοσειρά κανόνων.
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Πίνακας 5.6: Αποσύνθεση του χρωμοσώματος κανόνων σε συμβολοσειρά κανόνων.
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Οι γενετικοί τελεστές μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε κάθε χρωμόσωμα κανόνων στα L ή FL–systems, εξελίσσοντας πληθυσμούς από χρωμοσώματα
κανόνων και δημιουργώντας νέα σύνολα κανόνες, επιτρέποντας την τυπική εξελικτική GA διαδικασία [126]. Προς αυτού, δοθείσης μιας συνάρτησης καταλληλότητας, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια, η οποία εφαρμόζεται στον φαινότυπο των
ρυθμών (που προκύπτει από των αντίστοιχο γονότυπο των χρωμοσωμάτων), η γενετική εξελικτική διαδικασία μπορεί αν συγκλίνει σε ρυθμούς που ικανοποιούν τις
συνθήκες που ορίζονται από τη συνάρτηση καταλληλότητας. Εντός αυτού του πλαι-
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σίου, δημιουργείται ένας πληθυσμός από L ή FL–systems με ποικίλους κανόνες
αντικατάστασης, με τον πληθυσμό αυτό να εξελίσσεται από γενιά σε γενιά. Η διατήρηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκέντρωση
των κατάλληλων χαρακτηριστικών από διάφορα άτομα (χρωμοσώματα κανόνων) του
πληθυσμού κάθε γενιάς, ενώ έπειτα επιλέγονται τα καλύτερα άτομα μέσω μιας διαδικασίας επιλογής, δημιουργώντας έτσι νέες και πιο πολλά υποσχόμενες γενιές.
Μέτρα καταλληλότητας με χρήση χαρακτηριστικών ρυθμού
Ο καθορισμός ρυθμικών χαρακτηριστικών που περιγράφουν ικανοποιητικά τους
ρυθμούς είναι ένα θέμα με μακρά ερευνητική πορεία, γεγονός που έχει δώσει
αποτελέσματα με εργασίες που αναλύουν χαρακτηριστικά για την ομοιότητα ρυθμών [314] ή και την πολυπλοκότητα ρυθμών [310], ανάμεσα σε άλλα. Στόχος αυτών
των προσεγγίσεων είναι να δημιουργήσουν ένα σύνολο κανόνων που είναι εφαρμόσιμο στη σύγκριση και την κατηγοριοποίηση ρυθμών. Στην εργασία που παρουσιάζεται, παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο ένα “λεπτομερές” σύνολο χαρακτηριστικών, αλλά ένα σύνολο “ενδεικτικών” χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα γενικά
χαρακτηριστικά μιας ρυθμικής ακολουθίας. Αυτά τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά, τα
οποία για τη συνέχεια της Ενότητας θα καλούνται απλά “χαρακτηριστικά”, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες καταλληλότητας για τη χρήση των GAs. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στη συνέχεια, ενώ ο Πίνακας 5.7
δίνει ένα παράδειγμα ρυθμού και των υπολογισμένων χαρακτηριστικών του.
1. Πυκνότητα (density): Αυτό το χαρακτηριστικό περιγράφει το πλήθος των ρυθμικών γεγονότων σε μια ρυθμική ακολουθία. Υπολογίζεται από τη σχεδόν–
δυαδική αναπαράσταση του ρυθμού, διαιρώντας το πλήθος των μη μηδενικών
στοιχείων με το συνολικό μέγεθος της ρυθμικής ακολουθίας. Η πυκνότητα
μιας ρυθμικής ακολουθίας είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 1.
2. Παύσεις (pauses): Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει το ποσοστό των παύσεων στη
ρυθμική ακολουθία. Ο υπολογισμό του γίνεται με τη διαίρεση του πλήθους
των ψηφίων −1 της σχεδόν–δυαδικής αναπαράστασης με το συνολικό μήκος
της ρυθμικής ακολουθίας. Η τιμή αυτού του χαρακτηριστικού είναι μεταξύ 0
και 0.5.
3. Αυτοομοιότητα (self similarity): Η αυτοομοιότητα μετρά την ομοιότητα των
ρυθμικών ακολουθιών που βρίσκονται σε διαφορετικά μέτρα. Ένας ρυθμός με
ακραία αυτοομοιότητα, αποτελείται από μία μοναδική ακολουθία σε κάθε μέτρο. Η ομοιότητα μεταξύ ρυθμών σε διαφορετικά μέτρα (δηλαδή η αυτοομοιότητα ενός ρυθμού πολλών μέτρων) μετράται ως η μέση τιμή όλων των γραμμικών συσχετίσεων για κάθε ζευγάρι ρυθμών από διαφορετικά μέτρα. Αυτό το
χαρακτηριστικό λαμβάνει τιμές στο [−1, 1]
4. Συμμετρία (symmetry): Η συμμετρία ενός ρυθμού μπορεί να περιγραφεί ως
η επαναληψιμότητα των αποστάσεων μεταξύ διαδοχικών ρυθμικών γεγονότων.
Για παράδειγμα, μια ακραία τιμή συμμετρίας δίνεται από ένα ρυθμό που έχει
ισαπέχοντα χρονικά διαστήματα μεταξύ γεγονότων, δηλαδή η αναπαράστασή
του σε διάνυσμα διαστημάτων θα ήταν η επανάληψη ενός μοναδικού ακεραίου.
Η συμμετρία μετράται από το διάνυσμα διαστημάτων, διαιρώντας την διασπορά
του διανύσματος αυτού με τη μέση τιμή του.
5. Συγκοπή (syncopation): Η συγκοπή ρυθμών έχει εξεταστεί εντατικά μέσω μελετών με πολύπλοκα θεωρητικά μοντέλα [82] και με γνωστικές υποκειμενικές

5.4 Πειραματικά αποτελέσματα

121

μελέτες [160], ανάμεσα σε άλλες εργασίες. Ένα γενικό συμπέρασμα αυτών
των μελετών είναι ότι οι συγκοπτόμενοι ρυθμοί χαρακτηρίζονται από αυξημένο πλήθος γεγονότων στις άρσεις, δηλαδή αυξημένο λόγο γεγονότων στους
άρτιους προς τους περιττούς παλμούς του μέτρου. Στην εργασία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής που περιγράφεται [154],
χρησιμοποιήθηκε μια απλοϊκή προσέγγιση για τη μέτρηση της συγκοπής, η
οποία δεν είναι απόλυτα ακριβής, αλλά είναι περιγραφική: η συγκοπή μιας
ρυθμικής ακολουθίας μετράται ως ο λόγος του πλήθος των γεγονότων σε άρτια
θέση της σχεδόν–δυαδικής αναπαράστασης προς το πλήθος των θέσεων σε περιττή θέση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γεγονός σε περιττή θέση, ο λόγος
αυτός θεωρείται αυθαίρετα μεγάλος.

Πίνακας 5.7: Ένα παράδειγμα ρυθμού τεσσάρων μέτρων με ανάλυση 16ων και οι τιμές
των χαρακτηριστικών του.
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Ένας συνδυασμός αυτών των πέντε χαρακτηριστικών μπορεί να περιγράψει έναν
ρυθμό–στόχο, προς τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί το υποκείμενο L ή FL–system.
Έτσι, τα σφάλματα που προκύπτουν μεταξύ των πέντε χαρακτηριστικών ενός ρυθμού και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στόχου, μπορούν να συνδυαστούν γραμμικά και να παρέχουν μια μοναδική τιμή καταλληλότητας, με τις μικρότερες τιμές να υποδεικνύουν έναν καταλληλότερο ρυθμό. Μιας και ο στόχος της εργασίας που περιγράφεται είναι μια σύγκριση της προσαρμοστικότητας των L και των
FL–systems, ακολουθείται αυτού του είδους η “γενική” περιγραφή της καταλληλότητας. Επιπλέον, η περιγραφική και όχι ακριβής φύση των χαρακτηριστικών που
χρησιμοποιήθηκαν, δεν καθιστούν απαραίτητη τη χρήση “εκλεπτυσμένων” τεχνικών
βελτιστοποίησης Pareto. Παρόλα αυτά, σε μελλοντική μελέτη σχεδιάζεται η χρήση
ακριβέστερων ρυθμικών χαρακτηριστικών και πιο εκλεπτυσμένων τεχνικών πολυ–
αντικειμενικής βελτιστοποίησης (multi–objective optimization).

5.4

Πειραματικά αποτελέσματα

Παρακάτω περιγράφονται τα πειραματικά αποτελέσματα που αντλήθηκαν για
τη μέτρηση των επιδόσεων των μεθοδολογιών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η
εξερεύνηση της αποτελεσματικότητας στα παραπάνω συστήματα περιλαμβάνει διαφορετικές στοχεύσεις. Στο σύστημα παραγωγής ρυθμών evoDrummer, αναζητείται
όχι μόνο η ικανότητά του να παράγει ρυθμούς για κρουστά που αντικατοπτρίζουν
με ακρίβεια την απόκλιση που επιζητεί ο χρήστης, αλλά και η δυνατότητες που
το σύστημα αυτό έχει αναφορικά με την ποικιλία των ρυθμών που παράγει: δηλαδή πόσους διαφορετικούς ρυθμούς μπορεί να επιστρέψει ως έξοδο δοθείσης μιας
τιμής απόκλισης. Για την παραγωγή ρυθμών για τονικά όργανα από την άλλη, αρχικά αναζητούνται τα όρια της πολυπλοκότητας των ρυθμών που παράγονται από τα
επιβλεπόμενα συστήματα L και FL–systems. Με την εισαγωγή της επιβλεπόμενης
λογικής με τη χρήση των γενετικών αλγόριθμων, δημιουργείται η επιπλέον ανάγκη
της μέτρησης της προσαρμοστικότητας των μεθόδων αυτών, βάσει μετρήσεων που
περιλαμβάνουν την χρήση “αντικειμενικών” ρυθμικών χαρακτηριστικών.
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Ευφυής σύνθεση ρυθμών

Παραγωγή ρυθμών τυμπάνων

Τα πειραματικά αποτελέσματα στοχεύουν στο να εξετάσουν δύο πτυχές του συστήματος evoDrummer. Πρώτον, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του evoDrummer για κάθε σχήμα αρχικοποίησης που θεωρήθηκε, μετρώντας την καταλληλότητα
των καλύτερα προσαρμοσμένων ρυθμών σε διάφορες προσομοιώσεις. Δεύτερον, εξετάστηκε η ποικιλομορφία των καλύτερων ρυθμών, ούτως ώστε να μετρηθεί η ικανότητα του συστήματος να παράγει διαφορετικούς ρυθμούς υπό συγκεκριμένους βασικούς ρυθμούς και συγκεκριμένες τιμές επιθυμητής απόκλισης. Για τους άνωθεν
πειραματικούς ελέγχους, συλλέχτηκε ένα σύνολο 6 διαφορετικών ρυθμών βάσης,
με μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών, από απλούς μέχρι σύνθετους ρυθμούς. Αν και
θα μπορούσαν να κατασκευαστούν τυχαίοι αρχικοί ρυθμοί προτιμήθηκε η επιλογή
βασικών ρυθμών από ήδη υπαρκτούς, με τη λογική ότι ο έλεγχος πρέπει να αφορά
το εύρος χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν σε ρυθμούς που μπορεί να αντιληφθεί
και να επεξεργαστεί ο άνθρωπος.
Όλες οι προσομοιώσεις που περιγράφονται στη συνέχεια των αποτελεσμάτων του
evoDrummer, περιλαμβάνουν σταθερό μέγεθος πληθυσμού 100 ρυθμών, με εξέλιξη
για 100 γενιές, καθώς και του τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης, αλλά και τη
διαδικασία επιλογής με ρουλέτα που περιγράφηκαν στην Ενότητα 5.2.2. Επιπλέον,
η επίτευξη της επιθυμητής απόκλισης θεωρούνταν όταν το σφάλμα δεν υπερέβαινε
το 0.0001 (ανοχή σφάλματος). Για κάθε έναν από τους 6 ρυθμούς, έγιναν μετρήσεις
σε τιμές της επιθυμητής απόκλισης στο σύνολο {0 : 0.025 : 1}, δηλαδή για τις πραγματικές τιμές μεταξύ του 0 και του 1 με βήμα 0.025. Τέλος, για καθέναν από τους 6
ρυθμούς βάσης και για κάθε τιμή επιθυμητής απόκλισης, έγιναν 50 προσομοιώσεις
έτσι ώστε αφενός να υπάρχει στατιστική εποπτεία, και αφετέρου για να ελεγχθεί η
ποικιλία ρυθμών που μπορεί να παρέχει το σύστημα evoDrummer σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του χρήστη. Στα πειραματικά αποτελέσματα δεν γίνεται η παράθεση
παραδειγμάτων, μιας και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να δημιουργήσει
όσα επιθυμεί, κατεβάζοντας την υλοποιημένη εφαρμογή [80].
Προσαρμοστικότητα ανά μέθοδο αρχικοποίησης
Η Εικόνα 5.3 απεικονίζει τη μέση τιμή και τη διασπορά των καταλληλότερων
ρυθμών για όλες τις επιθυμητές αποκλίσεις, και στις 50 προσομοιώσεις για κάθε
ρυθμό βάσης. Το πρώτο που θα μπορούσε να παρατηρηθεί είναι ότι τα σφάλματα
από την επιθυμητή απόκλιση μεγαλώνουν από την τιμή 0.625 της επιθυμητής απόκλισης και πάνω, για όλα τα σχήματα αρχικοποίησης. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει
την έλλειψη περιγραφικότητας του μέτρου MRD, όπως ορίστηκε στην Ενότητα 5.2.2,
όταν επιδιώκεται ο υπολογισμός της απόστασης μεταξύ διανυσμάτων με μεγάλες
διαφορές. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία ενός διανύσματος είναι
μη αρνητικά, η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το MRD, dMRD = 1, επιτυγχάνεται
μόνο αν ένα από τα δύο διανύσματα είναι το μηδενικό διάνυσμα. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί η ανικανότητα προσαρμογής των ρυθμών που παράγονται με το σχήμα
αρχικοποίησης Random, ως προς τους ρυθμούς με μικρή απόκλιση από τον ρυθμό
βάσης, για όλους τους αρχικούς ρυθμούς, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2. Αυτό
το γεγονός δείχνει επίσης ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ρυθμών που
κατασκευάζονται από ανθρώπους και των τυχαίων ρυθμών, μιας και η εξέλιξη των
δεύτερων δεν μπορεί να σχηματίσει τη δομή των πρώτων, τουλάχιστον σε ένα λογικό
πλήθος γενεών.
Για αποκλίσεις μεγαλύτερες από 0.625, η επίδοση του σχήματος αρχικοποίησης
Self είναι η χειρότερη. Αυτό το γεγονός καταμαρτυρά ότι η αποκλειστική χρήση του
βασικού ρυθμού στην αρχική γενιά, ακόμα και μετά από αρκετά εξελικτικά βήματα
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Σχήμα 5.2: Καταλληλότητα ανά σχήμα αρχικοποίησης για κάθε ρυθμό.

με τη χρήση της διασταύρωσης και της μετάλλαξης, όπως περιγράφηκε νωρίτερα,
δεν είναι αρκετή για να παράγει ρυθμούς με πολύ παραλλαγμένα χαρακτηριστικά.
Αυτό το γεγονός, μαζί με την κακή επίδοση της άλλης ακραίας μεθοδολογίας αρχικοποίησης – της Random – επιτρέπει την απόρριψη των δύο ακραίων μεθοδολογιών,
στα πλαίσια της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται. Ο Πίνακας 5.8 παρουσιάζει τις
μέσες τιμές και τις διασπορές των τιμών καταλληλότητας, κατηγοριοποιημένες σε
ομάδες διαφορετικού εύρους επιθυμητής απόκλισης, σύμφωνα με τα γραφικά ευρήματα στην Εικόνα 5.3. Εκεί, διακρίνεται και με αριθμητικούς όρους η αλήθεια
του παραπάνω συλλογισμού για τα σχήματα αρχικοποίησης Random και Self. Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει κάποια σχετική αύξηση στα σφάλματα σε μια
περιοχή χαμηλής απόκλισης (0–0.125), σε σύγκριση με μια περιοχή μέσων αποκλίσεων (0.15–0.625). Αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία του συστήματος να παράγει ρυθμούς που προσομοιάζουν τους ανθρώπινους, αναφορικά με
τα παρουσιαζόμενα ρυθμικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον, ακόμα και αν οι ρυθμοί
προέρχονται από παραλλαγές ενός ανθρώπινου ρυθμού καθεαυτού. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν σε οποιονδήποτε βαθμό αντίγραφα του
αρχικού ρυθμού στην αρχική γενιά, παράγουν ένα τέλεια προσαρμοσμένο ρυθμό
όταν ο χρήστης ζητά επιθυμητή απόκλιση με τιμή 0, ο οποίος ρυθμός είναι ο ίδιος ο
ρυθμός βάσης και επιστρέφεται από το σύστημα από την μέτρηση καταλληλότητας
στην αρχική κιόλας γενιά – μιας και έχει τέλεια καταλληλότητα.
Πίνακας 5.8: Μέση τιμή και διασπορά του μέτρου καταλληλότητας για διάφορες περιοχές
απόκλισης. Η καλύτερη καταλληλότητα για κάθε περιοχή δίνεται με έντονη γραμματοσειρά.
εύρος απόκλισης:

0–0.125

0.15–0.375

0.35–6.25

0.65–1.0

Random
Self
Half
Analog

0.1939 (0.0772)
0.0022 (0.0048)
0.0017 (0.0027)
0.0021 (0.0045)

0.0399 (0.0446)
0.0003 (0.0006)
0.0002 (0.0004)
0.0002 (0.0005)

0.0001 (0.0004)
0.0006 (0.0015)
0.0001 (0.0002)
0.0000 (0.0001)

0.1694 (0.0455)
0.1844 (0.0507)
0.1705 (0.0459)
0.1690 (0.0452)

Διαφοροποίηση ρυθμών
Μια σημαντική πτυχή του συστήματος evoDrummer είναι η ικανότητά του να
συνθέτει μια ποικιλία νέων ρυθμών που έχουν συγκεκριμένη απόκλιση από τον εκάστοτε ρυθμό βάσης. Για την επαλήθευσης αυτού του γεγονότος, χρησιμοποιήθηκαν
δύο ειδών πειραματικές διαδικασίες, πάνω σε όλες τις εξεταζόμενες τιμές επιθυμητής
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Σχήμα 5.3: Καταλληλότητα ανά σχήμα αρχικοποίησης για όλους τους ρυθμούς.

απόκλισης, όπως συζητήθηκε νωρίτερα (δηλαδή για dd = 0 : 0.025 : 1). Στην πρώτη
πειραματική διαδικασία, η ποικιλία των παραγόμενων ρυθμών μετράται άμεσα: για
μια συγκεκριμένη απόκλιση και ένα συγκεκριμένο ρυθμό βάσης, μετράται το ποσοστό των διαφορετικών ρυθμών που επιστρέφονται από τις 50 προσομοιώσεις. Αυτό το
ποσοστό μετράται με τον λόγο μοναδικών ρυθμών, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος
των μοναδικών ρυθμών δια το σύνολο των 50 ρυθμών που επιστρέφονται. Συνεπώς,
1
, 1], όπου η ακραία
ο λόγος μοναδικών ρυθμών μπορεί να λάβει τιμές εντός του [ 50
1
τιμή 50 δείχνει πως όλοι οι ρυθμοί είναι ίδιοι, ενώ η ακραία τιμή 1 δείχνει ότι όλοι
οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί. Στη δεύτερη πειραματική διαδικασία, η ποικιλία μετράται μέσω των διαφορών στα ρυθμικά χαρακτηριστικά για τους 50 ρυθμούς που
επιστρέφονται. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην κατανομή των χαρακτηριστικών
των 50 ρυθμών, με τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της διασποράς τους, όπως
αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω.
Οι λόγοι μοναδικών ρυθμών απεικονίζονται στην Εικόνα 5.4, για τιμές απόκλισης μικρότερες ή ίσες του 0.275, μιας και από αυτή την τιμή απόκλισης και
πάνω σχεδόν όλοι οι λόγοι είναι 1. Επιπλέον, στον Πίνακα 5.9 φαίνεται η μέση τιμή
και η διασπορά των λόγων μοναδικών ρυθμών για διάφορες ομάδες τιμών επιθυμητής απόκλισης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι για μικρή επιθυμητή
απόκλιση, τα παραγόμενα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν μη μοναδικούς
ρυθμούς, εκτός από το σχήμα αρχικοποίησης Random, στο οποίο παρατηρείται η
μέγιστη τιμή του λόγου για κάθε τιμή επιθυμητής απόκλισης. Μια λεπτομερέστερη
επιθεώρηση της Εικόνας 5.4 αποκαλύπτει ότι οι απλούστεροι βασικοί ρυθμοί των
πειραμάτων (οι rock1 και rock2) διατηρούν τον λόγο σε χαμηλότερα της μονάδας
επίπεδα για τιμή απόκλισης ως και 0.25, για όλα τα σχήματα αρχικοποίησης εκτός
του Random.
Πίνακας 5.9: Μέσος λόγος μοναδικών ρυθμών για όλους τους ρυθμούς των δοκιμών, εντός
συγκεκριμένων ορίων απόκλισης. Οι διασπορές δίνονται σε παρενθέσεις. Τα σχήματα αρχικοποίησης (εκτός του τυχαίου), με τα μεγαλύτερους λόγους μοναδικών ρυθμών δίνονται με
έντονη γραμματοσειρά.
εύρος απόκλισης:

0–0.125

0.15–0.275

0.3–0.425

Rand
Self
Half
Analog

1.0000 (0.0000)
0.7161 (0.3523)
0.6811 (0.3328)
0.7033 (0.3421)

1.0000 (0.0000)
0.9694 (0.0223)
0.9717 (0.0255)
0.9733 (0.0173)

1.0000 (0.0000)
1.0000 (0.0000)
0.9994 (0.0014)
0.9994 (0.0014)

0.45–1.0
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)

Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης της ποικιλομορφίας περιλαμβάνει την μέτρηση
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Σχήμα 5.4: Ρυθμική διαφοροποίηση ανά σχήμα αρχικοποίησης. Για τιμές απόκλισης μεγαλύτερες του 0.275, ο λόγος μοναδικών ρυθμών προσεγγίζει τη μονάδα.

της διασποράς κάθε χαρακτηριστικού, και στις 50 προσομοιώσεις για κάθε ζευγάρι
ρυθμού βάσης–επιθυμητής απόκλισης. Οι μετρήσεις της διασποράς κάθε χαρακτηριστικού διαιρείται με τη μέγιστη τιμή που παρατηρήθηκε σε κάθε αντίστοιχο χαρακτηριστικό, παρέχοντας μια “κανονικοποιημένη” έκδοση των μετρήσεων των διασπορών. Κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών ανάμεσα σε όλες
τις προσομοιώσεις για κάθε ζευγάρι ρυθμού βάσης–επιθυμητής απόκλισης, αντιπροσωπεύεται από ένα “κανονικοποιημένο” διάνυσμα, το οποίο περιέχει μια περιγραφή της “σχετικής” ποικιλίας που συναντάται σε κάθε χαρακτηριστικό. Έτσι, η
μέση σχετική ποικιλία μαζί με την αντίστοιχη διασπορά, επιτρέπουν μια επισκόπηση της ποικιλίας για όλα τα χαρακτηριστικά ανά τιμή επιθυμητής απόκλισης,
για κάθε ρυθμό βάσης. Αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 5.5, όπου οι
προαναφερθείσες μέσες τιμές και διασπορές απεικονίζονται με μπάρες σφάλματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλίμακα των αποτελεσμάτων (οι τιμές του άξονα y ) δεν
παρέχουν κάποια ποιοτική πληροφορία, έτσι, η πληροφορία του γραφήματος αντλείται από τις σχετικές αλλαγές της ποικιλίας των χαρακτηριστικών κατά μήκους
των επιθυμητών αποκλίσεων για κάθε ρυθμό βάσης.
Η ποικιλία των χαρακτηριστικών δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποιο σαφές πρότυπο με το σχήμα αρχικοποίησης Random. Η χρήση των υπολοίπων σχημάτων αρχικοποίησης από την άλλη, φαίνεται να ακολουθεί μια αυξητική τάση, καθώς η
απόκλιση αυξάνεται μέχρι ενός σημείου. Το σημείο που αυτή η ανοδική τάση εξαφανίζεται διαφέρει ανάλογα με τον ρυθμό και το σχήμα αρχικοποίησης. Έπειτα,
παρατηρείται μια πτωτική τάση, η οποία ακολουθείται από τυχαίες διακυμάνσεις
ποικιλίας στα χαρακτηριστικά, με τη διακύμανση να μοιάζει με αυτή που παρατηρείται στο σχήμα αρχικοποίησης Random. Επιπλέον ανάλυση θα στα ευρήματα των
γραφημάτων αυτών θα μπορούσαν να εκθέσουν περισσότερες ιδιότητες των παραγόμενων ρυθμών, αλλά και του evoDrummer. Η ανάλυση αυτή αφήνεται σε μελλοντικές μελέτες.

5.4.2

Παραγωγή ρυθμών τονικών οργάνων

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω και η ανάλυσή τους εξαρτάται
από την μέθοδο μετάφρασης συμβολοσειρών σε ρυθμούς, όπως περιγράφηκε στην
Ενότητα 5.3.1. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το ζήτημα της μετάφρασης
είναι θεμελιώδες, οπότε και ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν απο-
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Σχήμα 5.5: Διαφοροποίηση χαρακτηριστικών για διαφορετικές τιμές απόκλισης.

κλειστικά τη παρουσιαζόμενη προσέγγιση. Δυστυχώς, οι προηγούμενες μελέτες των
L–systems, που χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μεθόδους μετάφρασης, δεν εξέταζαν τα μεγέθη πολυπλοκότητας των ρυθμικών ακολουθιών έτσι ώστε να υπάρχει μια
πλατφόρμα σύγκρισης. Παρόλα αυτά, οι μελέτες [149, 154], που έγιναν στα πλαίσια αυτού του διδακτορικού, παρέχουν ενδεικτικά αποτελέσματα για την γενικότερη
ικανότητα των FL–systems να κατασκευάζουν περισσότερο “ελεγχόμενες” συμβολοσειρές σε σύγκριση με τα L–systems, γεγονός που θεωρητικά αντικατοπτρίζεται σε
οποιαδήποτε μέθοδο μετάφρασης συμβολοσειρών σε μουσική ή ρυθμό.
Ανάλυση ρυθμικών δυνατοτήτων των L και FL-systems.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την Ενότητα στοχεύουν στο να
παρέχουν ενδείξεις για την ποσότητα της πολυπλοκότητας πληροφορίας που έχουν
οι ρυθμοί που δημιουργούνται με L και FL–systems. Προς αυτή την κατεύθυνση,
κατασκευάστηκαν τυχαία L και FL–systems με διαφορετικές ιδιότητες, έτσι ώστε
να εξεταστούν οι διάφοροι ρυθμοί που κατασκευάζονται από αυτά. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιήθηκε δύο ειδών αναλύσεις μέτρων, με ανάλυση 16 και 32 παλμών ανά
μέτρο (δηλαδή το κάθε μέτρο να περιγράφεται με 16 και 32 σύμβολα αντίστοιχα). Για
κάθε χρονική ανάλυση, κατασκευάστηκαν L και FL–systems με αλφάβητα διαφορετικών μεγεθών, συγκεκριμένα με 3, 6 και 9 σύμβολα. Συνεπώς, με τα παραπάνω
δεδομένα μπορούν να σχηματιστούν 6 πειραματικές διατάξεις, που συμβολίζονται
ως s3, s6, s9, t3, t6 και t9, όπου το γράμμα δηλώνει την ανάλυση (s για 16 και t
για 32), ενώ ο αριθμός αναφέρεται στο πλήθος των συμβόλων. Για κάθε μία από τις
6 παραπάνω διατάξεις, δημιουργήθηκαν 100 διαφορετικά τυχαία σύνολα κανόνων
επανεγγραφής με τα διαθέσιμα σύμβολα αλφαβήτου σε κάθε περίπτωση, υπό τον
περιορισμό ότι το μέγιστο μήκος κάθε κανόνα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 σύμβολα.
Κάθε σύνολο κανόνων χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ενός L και FL–system,
με τυχαία αξιώματα και ανανεώσεις αξιωμάτων αντίστοιχα. αυτά τα συστήματα αφέθηκαν να χρησιμοποιήσουν ρυθμικές ακολουθίες 50 μέτρων, χρησιμοποιώντας την
μετάφραση συμβόλων σε ρυθμούς που περιγράφηκε στην Ενότητα 5.3.1. Συνοψίζοντας, η πειραματική διαδικασία αποτελείται από ένα σύνολο 1200 ρυθμικών ακολουθιών, που παρήχθησαν από 600 “ζεύγη” L και FL–systems.
Για την εξέταση την πολυπλοκότητας της πληροφορίας ρυθμών μεταξύ των προαναφερθέντων 1200ων ρυθμών, χρησιμοποιήθηκαν δύο μετρήσεις: η εντροπία πλη-
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ροφορίας του Shannon (SIE) [282] και ο λόγος συμπιεστότητας (compression rate
ή CR) υπολογισμένος με την αλγόριθμο συμπίεσης Ziv–Lembel [342]. Η SIE μιας
ρυθμικής ακολουθίας αντιστοιχεί στην SIE της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας ρυθμού (rhythm probability density function ή για τη συνέχεια rPDF). Η rPDF
υπολογίζεται από τη δυαδική αναπαράσταση του ρυθμού και περιγράφει την πιθανότητα ένας συγκεκριμένος παλμός να περιλαμβάνει την έναρξη ενός γεγονότος.
Ένα παράδειγμα μιας ακολουθίας ρυθμού και της αντίστοιχης rPDF που αντλείται
από αυτόν φαίνεται στον Πίνακα 5.10. Το μέγεθος του CR για μια ρυθμική ακολουθία υπολογίζεται ως ο λόγος του μεγέθους της συμπιεσμένης με τον αλγόριθμο
Ziv–Lembel δυαδικής της αναπαράστασης προς το μέγεθος της ασυμπίεστης ακολουθίας.
Πίνακας 5.10: Υπολογισμός της rPDF μιας ρυθμικής ακολουθίας με ανάλυση τετάρτων.

rPDF

1
1
1
1
0.36

0
0
1
0
0.09

1
1
1
1
0.36

1
0
1
0
0.18

Ο Πίνακας 5.11 δίνει τις μέσες τιμές και τις διασπορές από τις τιμές των SIE και
CR των 100 ρυθμικών ακολουθιών για όλες τις πειραματικές διατάξεις που θεωρήθηκαν. Το μέγεθος SIE υπολογίζεται από τις rPDFs των 50 μέτρων για κάθε ρυθμική
ακολουθία και το CR αφορά την δυαδική αναπαράσταση ολόκληρης της ρυθμικής
ακολουθίας (και των 50 μέτρων). Μεγαλύτερες τιμές του μεγέθους SIE, δοθείσης
μιας συγκεκριμένης τιμής ανάλυσης (πχ 16 ή 32), υποδεικνύει μια rPDF πιο κοντά
στην ομοιόμορφη κατανομή. Μεγαλύτερες τιμές του μεγέθους CR υποδεικνύει την
έλλειψη επαναλαμβανόμενων ρυθμικών μοτίβων, μιας και ο αλγόριθμος συμπίεσης
Ziv–Lembel βασίζεται στον εντοπισμό επαναλήψεων σε τμήματα της συμβολοσειράς
υπό συμπίεση. Ένας συνδυασμός μεγάλων τιμών SIE και CR μιας ρυθμικής ακολουθίας, υποδεικνύει ότι η ακολουθία αυτή είναι πιο τυχαία και πολύπλοκη. Έτσι,
ένα σύνολο από ρυθμικές ακολουθίες που συνδυάζει μεγαλύτερες μέσες τιμές SIE
και CR, υποδεικνύεται ότι περιέχει περισσότερο πολύπλοκες ρυθμικές ακολουθίες
από ένα σύνολο με χαμηλότερους μέσους όρους. Από την άλλη, ένα σύνολο που έχει
μεγαλύτερες διασπορές στις τιμές του, περιέχει μια μεγαλύτερη ποικιλία ρυθμών,
από περισσότερο σε λιγότερο πολύπλοκους. Στα αποτελέσματα που φαίνονται στον
Πίνακα 5.11, οι ρυθμικές ακολουθίες που κατασκευάστηκαν από τα FL–systems
παρουσιάζονται να έχουν μικρότερες μέσες τιμές και μεγαλύτερες διασπορές από
τους ρυθμούς των L–systems, και τις δύο μετρήσεις (SIE και CR).
Πίνακας 5.11: Μέση τιμή και διασπορά (σε παρενθέσεις) της εντροπίας πληροφορίας και
πολυπλοκότητας μεταξύ των 100 ρυθμών που παρήχθησαν από έξι παραλλαγές L και FL–
systems. Οι μικρότερες μέσες τιμές και οι υψηλότερες διασπορές δίνονται με έντονη γραμματοσειρά.
SIE
s3
s6
s9
t3
t6
t9

L
2.747(0.097)
2.768(0.003)
2.770(0.002)
3.425(0.119)
3.460(0.006)
3.463(0.001)

FL
2.444(0.341)
2.596(0.189)
2.665(0.119)
3.083(0.507)
3.262(0.161)
3.375(0.086)

CR
L
0.276(0.023)
0.276(0.017)
0.273(0.017)
0.188(0.021)
0.195(0.009)
0.191(0.009)

FL
0.225(0.041)
0.246(0.044)
0.256(0.037)
0.136(0.031)
0.163(0.032)
0.162(0.032)

Η Εικόνα 5.6 απεικονίζει τα στατιστικά που παρήχθησαν από τους ρυθμούς των
L και FL–systems για το σύνολο ρυθμών που ανήκει στην πειραματική διάταξη
s6. Τα στατιστικά για τα σύνολα ρυθμών των υπολοίπων συνόλων είναι παρόμοια
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με αυτά. Αυτή η Εικόνα αντανακλά την ικανότητα των FL–systems να δημιουργούν μια πλουσιότερη ποικιλία ρυθμικών ακολουθιών σε σχέση με τα L–systems,
από πιο πολύπλοκες σε πιο απλές. Η διαφοροποίηση του μεγέθους SIE των ρυθμών
που δημιουργήθηκαν από τα FL–systems δείχνει ότι είναι ικανά να κατασκευάσουν
ρυθμούς που ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα (από τις μικρότερες τιμές SIE), οι
οποίες αντικατοπτρίζονται σε λιγότερο ομοιόμορφες κατανομές rPDF. Τα L–systems
από την άλλη, δεν δείχνουν ικανά να δημιουργήσουν ρυθμούς που είναι πάνω ή
κάτω από ένα στενό όριο τιμών SIE, δημιουργώντας σχεδόν αποκλειστικά ρυθμούς
με rPDFs που προσεγγίζουν την ομοιόμορφη κατανομή3 . Στα πλαίσια της ανεπίβλεπτης μουσικής σύνθεσης, όπου το σύστημα παράγει ελεύθερα μουσική χωρίς περιορισμούς, η πολυπλοκότητα των ρυθμών των L–systems είναι μάλλον μη επιθυμητή.
Επιπλέον, στην περίπτωση ενός συνδυασμένου σχήματος ευφυούς εκπαίδευσης για
την παραγωγή επιβλεπόμενης μουσικής, όπως για παράδειγμα η επέκταση με τους
GAs που συζητήθηκε παραπάνω, τα FL–systems φαίνεται να έχουν ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα L–systems μιας και έχουν περισσότερες δυνατότητες στην
ρυθμική ποικιλία, δηλαδή μπορούν να παράγουν από πιο πολύπλοκους μέχρι πιο
δομημένους ρυθμούς με επαναλαμβανόμενα μοτίβα.
2.8
2.6

0.3

2.4
0.25

2.2
2

0.2

1.8
0.15

1.6
SIE−L

SIE−FL

CR−L

CR−FL

Σχήμα 5.6: Στατιστικά για τις τιμές SIE και CR των ρυθμών στο σύνολο s6.

Σύγκριση προσαρμοστικότητας των L και FL-systems
Προς την κατεύθυνσης της επιβλεπόμενης σύνθεσης μουσικής, σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται μια σύγκριση των L και FL–systems αναφορικά με την προσαρμοστικότητά τους σε συγκεκριμένους ρυθμικούς περιορισμούς. Οι κανόνες των
L και FL–systems προσαρμόζονται με βάση την αναπαράσταση του χρωμοσώματος
και το εξελικτικό σχήμα που συζητήθηκε στην Ενότητα 5.3.2. Η τιμή καταλληλότητας που απονέμεται στον φαινότυπο ενός ατόμου–ρυθμού, υπολογίζεται ως το
άθροισμα των αποστάσεων του κάθε ρυθμικού χαρακτηριστικού από το αντίστοιχο
χαρακτηριστικό–στόχο. Δημιουργήθηκαν 100 διαφορετικοί και τυχαίοι συνδυασμοί
χαρακτηριστικών–στόχων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την απονομή τιμών καταλληλότητας σε 100 διαφορετικές προσομοιώσεις GA. Σε αυτές τις προσομοιώσεις,
κάθε ρυθμικό χαρακτηριστικό λαμβάνει μια τυχαία τιμή εντός του εύρους του, δηλαδή η πυκνότητα στο [0, 1], οι παύσεις στο [0, 0.5], η αυτοομοιότητα στο [−1, 1], η
συμμετρία στο [0, 1] και η συγκοπή στο [0, 2].
Οι γενετικοί τελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειραματικά αποτελέσματα
κατά τη εξελικτική διαδικασία ήταν η διασταύρωση, η μετάλλαξη χαρακτήρα και η
μετάλλαξη τμήματος με πιθανότητες 0.80, 0.05 και 0.15 αντίστοιχα. Η διασταύρωση
3

Η τιμή SIE των ρυθμών που παράγονται από L–systems έχει μέση τιμή 2.768, ενώ η τιμή SIE της
ομοιόμορφης κατανομής 16 διακριτών ενδεχομένων είναι 2.772.
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δρα πάνω σε ένα χρωμόσωμα δύο ατόμων (για τη συνέχεια το χρωμόσωμα μιας ρυθμικής ακολουθίας μπορεί να καλείται απλά ως “άτομο”), χωρίζοντας τις συμβολοσειρές τους σε συγκεκριμένα μέρη, ανταλλάσσοντας τα τέσσερα μέρη, δημιουργώντας
έτσι δύο νέα άτομα. Η μετάλλαξη χαρακτήρα δρα πάνω σε ένα συγκεκριμένο χρωμόσωμα και αντικαθιστά έναν χαρακτήρα σε μια τυχαία θέση εντός της συμβολοσειράς
με έναν τυχαίο χαρακτήρα από το αλφάβητο. Η μετάλλαξη τμήματος αντικαθιστά
ένα τυχαίο συνεχόμενο τμήμα της συμβολοσειράς με μια τυχαία παραγόμενη συμβολοσειρά από γράμματα της αλφαβήτου, ιδίου μήκους. Η διαδικασία επιλογής που
χρησιμοποιήθηκε είναι η ρουλέτα, όπου κάθε άτομο έχει πιθανότητα να επιλεγεί για
να του εφαρμοστούν οι γενετικοί τελεστές που είναι ανάλογη με την υπεροχή καταλληλότητάς του στον πληθυσμό, όπως αυτή αποτυπώνεται στις τιμές καταλληλότητας
των ατόμων του πληθυσμού.
Τα αποτελέσματα αποκτήθηκαν από την εξέλιξη L και FL–systems σε 100 διαφορετικές προσομοιώσεις, με την τιμή καταλληλότητας να δίνεται από τα 100 σύνολα
ρυθμικών χαρακτηριστικών, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Σε όλες τις προσομοιώσεις, τα L και FL–systems εξελίχθηκαν για 50 γενιές με μέγεθος πληθυσμού 20
ατόμων. Οι αρχικοί πληθυσμοί είχαν τυχαίες συμβολοσειρές κανόνων και τυχαία
αξιώματα, ενώ τα αξιώματα των ατόμων σε κάθε γενιά ήταν επίσης τυχαία, γεγονός
που επιτρέπει τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου μόνο από τους κανόνες του. Η χρονική ανάλυση του μέτρου τέθηκε στους 16 παλμούς, ενώ η αλφάβητος περιείχε 6
σύμβολα, με τα 5 να υποδεικνύουν ένα απλό γεγονός ενώ το −1 υποδείκνυε παύση.
Η τιμή καταλληλότητας για κάθε άτομο υπολογίστηκε από ρυθμικές ακολουθίες
μεγέθους 50 μέτρων.
Τα FL–systems προσαρμόστηκαν καλύτερα στου 100 τυχαίους συνδυασμούς
ρυθμικών χαρακτηριστικών–στόχων. Το μέσο σφάλμα για τα FL–systems ήταν 0.9939
με διασπορά 0.4069, ενώ οι αντίστοιχες ποσότητες για τα L–systems ήταν 1.5121 και
0.5175. Τα FL–systems είχαν καλύτερη τιμή καταλληλότητας για στα 93% των περιπτώσεων, ανάμεσα σε όλους τους τυχαίους στόχους. Τα στατιστικά των τιμών καταλληλότητας και των 100 προσομοιώσεων για τα L και τα FL–systems απεικονίζονται
στην Εικόνα 5.7. Η Εικόνα 5.8 δείχνει τα στατιστικά για τις τιμές SIE, ενώ η Εικόνα 5.9 δείχνει τις τιμές CR για τα καλύτερα άτομα στις 100 αυτές προσομοιώσεις,
για τα L και FL–systems. Οι τιμές SIE των rPDFs για τους ρυθμούς των FL–systems
είναι συστηματικά χαμηλότερες από αυτές που παράγονται από τα L–systems, όπως
επίσης παρατηρήθηκε στην ανεπίβλεπτη περίπτωση που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 5.4.2. Αυτό το γεγονός ενισχύει τις ενδείξεις για την ικανότητα των FL–systems
να παράγουν ρυθμούς που έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα, με τα ρυθμικά γεγονότα
να συμβαίνουν σε χαρακτηριστικού παλμούς του μέτρου. Οι μέσες τιμές SIE των
ρυθμών των L–systems περιορίζονται επίσης γύρω στο 2.7667, όπως παρατηρήθηκε
και στην Ενότητα 5.4.2, που είναι κοντά στους τυχαίους–ομοιόμορφους ρυθμούς
(με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή SIE 2.7726). Επιπλέον, η μέση τιμή CR των σχεδόν–
δυαδικών αναπαραστάσεων των ρυθμών από τα L–systems είναι 0.0273, μια τιμή
που προσεγγίζει την τιμή CR των τυχαίων ακολουθιών συμβόλων (περίπου 0.0300).
Τα FL–systems είναι πιο δομημένα, με μέση τιμή CR 0.0146.
Ανάλυση του αντίκτυπου κάθε μουσικού χαρακτηριστικού
Οι τιμές καταλληλότητας των ρυθμών που παρήχθησαν από τα L και τα FL–
systems εξαρτώνται από τις τιμές σφαλμάτων στα 5 ρυθμικά χαρακτηριστικά που
περιγράφηκαν στην Ενότητα 5.4.2. Η εξελικτική διαδικασία οδηγεί σε βελτιστοποιημένες λύσεις ταυτόχρονα για όλα τα ρυθμικά χαρακτηριστικά. Ο Πίνακας 5.12 απεικονίζει τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν για κάθε δείκτη από τα καλύτερα άτομα
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Σχήμα 5.7: Στατιστικά των σφαλμάτων κατά τις 100 προσομοιώσεις εκπαίδευσης με 50
γενιές για τα L και FL–systems.

2.8

2.6

2.4

2.2

L

FL

Σχήμα 5.8: Στατιστικά για την εντροπία πληροφορίας του Shannon των 100 καλύτερων
ατόμων κάθε προσομοίωσης.

των L και FL–systems, όπου φαίνεται πως οι ρυθμοί από τα FL–systems είχαν καλύτερη προσαρμοστικότητα αναφορικά με όλα τα χαρακτηριστικά. Η μεγαλύτερη διαφορά φαίνεται στο χαρακτηριστικό της αυτοομοιότητας (σε έντονη γραμματοσειρά),
όπου τα FL–systems έφτασαν σε αξιοσημείωτες αποδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως
η ακραία προσαρμοστικότητα των FL–systems σε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν σημαίνει ότι τα FL–systems παράγουν ρυθμούς με μεγάλη αυτοομοιότητα. Αντιθέτως, σημαίνει πως έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ρυθμούς με μεγάλη ποικιλία
αυτοομοιότητας, από πολύ επαναλαμβανόμενους μέχρι πολύ διαφοροποιημένους
ρυθμούς, μιας και το εύρος της αυτοομοιότητας–στόχου ήταν από το −1 (πολύ διαφορετικοί) ως το 1 (πολύ όμοιοι).

5.5

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τρεις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής και πραγματεύονται την χρήση
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0.025
0.02
0.015
0.01
L

FL

Σχήμα 5.9: Στατιστικά για τον λόγο συμπίεσης των 100 καλύτερων ατόμων κάθε προσομοίωσης.
Πίνακας 5.12: Μέσο σφάλμα για κάθε ρυθμικό χαρακτηριστικό σε 100 προσομοιώσεις.
Indicator
Density
Pauses
Self Similarity
Symmetry
Syncopation

L–systems
0.2724
0.3305
0.4123
0.1859
0.3109

FL–systems
0.2484
0.2979
0.0792
0.1699
0.1984

ευφυών αλγόριθμων για την παραγωγή ρυθμού. Η πρώτη κατά σειρά παρουσίασης
εργασία [141] περιγράφει τη μεθοδολογία που ενσωματώνεται σε ένα σύστημα, το
οποίο ονομάστηκε evoDrummer και παράγει αυτόματα ρυθμικές ακολουθίες για
κρουστά όργανα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν δύο εργασίες που περιγράφουν
την παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών για τονικά όργανα μέσα από τα FL–systems,
που είναι μια παραλλαγή των L–systems που προτάθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, στην εργασία [149] που παρουσιάστηκε στο παρόν
Κεφάλαιο για την κατασκευή ρυθμών για τονικά όργανα, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της μη επιβλεπόμενης μεθοδολογίας των FL–systems και μια συγκριτική
μελέτη τους με τα L–systems. Έπειτα, στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μια εξελικτική μεθοδολογία προσαρμογής των L και των FL–systems με τη χρήση γενετικών
αλγόριθμων [154], η οποία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας επιβλεπόμενης
παραγωγής ρυθμών βάσει κάποιων αντικειμενικών ρυθμικών χαρακτηριστικών.
Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται πίσω από την κατασκευή του συστήματος
evoDrummer, περιλαμβάνει την χρήση διαδραστικών γενετικών αλγόριθμων για την
αυτόματη παραγωγή ρυθμών κρουστών οργάνων. Με το πλαίσιο που προτάθηκε
επιτρέπεται η παραγωγή ρυθμών που απέχουν κατά κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό
απόκλισης από έναν ρυθμό βάσης. Σύμφωνα με την συνολική αρχιτεκτονική που
εφαρμόζεται, ο χρήστης επιλέγει έναν ρυθμό βάσης από μια λίστα από πρότυπους
ρυθμούς τυμπάνων και θέτει ένα επιθυμητό ποσοστό απόκλισης. Έπειτα, το σύστημα μπορεί να παράγει αρκετούς διαφορετικούς ρυθμούς που απέχουν σε σχέση
με τον ρυθμό βάσης το επιθυμητό ποσοστό απόκλισης. Έτσι, προτάθηκε η έννοια
της ρυθμικής απόκλισης, η οποία βασίζεται σε ένα σύνολο κρουστικών ρυθμικών
χαρακτηριστικών. Τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά δεν θεωρούν απλά τις χρονικές
στιγμές συμβάντων των κρουστικών γεγονότων, αλλά και τις εντάσεις τους, γεγονός
που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του τρόπου αντίληψης των ρυθμών τυμπάνων
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από τους ανθρώπους. Ένα εξελικτικό σχήμα που βασίζεται στους γενετικούς αλγόριθμους οδηγεί την εξέλιξη πληθυσμών από ρυθμούς προς κάποιους που έχουν
καλύτερη καταλληλότητα στο πρόβλημα υπό συζήτηση, δηλαδή που αποκλίνουν
από τον ρυθμό βάσης κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του συστήματος με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών σχημάτων αρχικοποίησης, σύμφωνα με τα οποία έγιναν εκτενείς πειραματικές μετρήσεις που παρείχαν
σαφείς οπτικές για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του συστήματος αναφορικά
με την ακρίβεια επίτευξης της απόκλισης αλλά και την ποικιλία των ρυθμών που
παράγονται με δεδομένη μια επιλεγμένη τιμή απόκλισης.
Για το σύστημα evoDrummer, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε αρχικά να
στραφεί προς την αλλαγή του τρόπου μέτρησης της απόκλισης, δηλαδή με την μέση
σχετική απόσταση (MRD) των χαρακτηριστικών, ούτως ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά η περιγραφή των ακραία υψηλών αποκλίσεων – ένα πρόβλημα το οποίο
συζητήθηκε στην Ενότητα 5.4.1. Επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον χαρακτηριστικά τυμπάνων μαζί με μια ανάλυση για το ποια χαρακτηριστικά
είναι αυτά που τελικά παρέχουν τις περισσότερες πληροφορίες για πιο βέβαια αποτελέσματα. Παράλληλα, μπορεί να δοκιμαστεί η βελτίωση της εξελικτικής διαδικασίας με τη χρήση παραλλαγών των τυπικών γενετικών τελεστών σε προσαρμοσμένους
για τη συγκεκριμένη γονοτυπική αναπαράσταση των κρουστικών ρυθμών. Περισσότερες πειραματικές διαδικασίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις και σε επιπλέον ερωτήματα, όπως για το ποια στρατηγική αρχικοποίησης παρέχει καλύτερο
λόγο καταλληλότητας προς ταχύτητα σύγκλισης, ή αν υπάρχουν ομάδες ρυθμών με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο αρχικοποίησης να είναι πιο αποτελεσματικός. Συνεπώς, θα μπορούσαν αν διεξαχθούν
περισσότερα πειράματα με την περίληψη διαφόρων ρυθμών βάσης που ενδεχομένως θα είναι ομαδοποιημένες κατά ρυθμικά χαρακτηριστικά. Τέλος, μια βαθύτερη
ανάλυση των ευρημάτων της Εικόνας 5.5 θα μπορούσε να δώσει στοιχεία για την
εξέταση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων ρυθμών, βάσει των ρυθμικών
χαρακτηριστικών τους και τη διαδικασία αρχικοποίησης του πληθυσμού.
Αναφορικά με την παραγωγή ρυθμών για τονικά όργανα, παρουσιάστηκε μια
παραλλαγή των L–systems, η οποία ονομάστηκε ως FL–systems. Τα FL–systems
περιγράφονται από μια αλφάβητο, ένα σύνολο κανόνων επανεγγραφής και ένα σύνολο αξιωμάτων με σταθερό μήκος σύμφωνα με τη χρονική ανάλυση του μέτρου
που γίνεται η αυτόματη σύνθεση. Τα αξιώματα τροποποιούνται από τους κανόνες,
δημιουργώντας νέες συμβολοσειρές με το ίδιο μήκος όπως του αξιώματος. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται επαναληπτικά, μέχρι να σχηματιστεί μια τροχιά, δηλαδή
μια ακολουθία επαναλαμβανόμενων συμβολοσειρών. Κάθε αξίωμα αντιπροσωπεύεται από την τροχιά που δημιουργεί, η οποία εν συνεχεία μετατρέπεται στον ρυθμό
που αντιπροσωπεύει το αξίωμα. Η μετατροπή αυτή γίνεται μέσα από μια διαδικασία μετάφρασης των συμβολοσειρών της κάθε τροχιάς σε ρυθμικές ακολουθίες, ενώ
από τις ρυθμικές ακολουθίες που προκύπτουν από τα L και τα FL–systems, γίνεται μια σύγκριση των χαρακτηριστικών των ρυθμών που προκύπτουν από τα εν
λόγω συστήματα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η εντροπία πληροφορίας Shannon και
η πολυπλοκότητα μέσω της συμπιεστότητας διαφόρων ρυθμικών ακολουθιών που
παρήχθησαν από τα L και τα FL–systems, με διαφορετικά αλφάβητα και διαφορετικά σύνολα κοινών κανόνων για τα L και τα FL–systems. Τα αποτελέσματα αυτής
της σύγκρισης δείχνουν ότι τα FL–systems γενικά παράγουν ρυθμούς με μεγαλύτερο εύρος πολυπλοκότητας σε σύγκριση με τα L–systems. Αυτό υποδεικνύει ότι τα
FL–systems μπορούν να παράγουν και πιο δομημένους ρυθμούς σε σύγκριση με
τα L–systems, τα οποία συνθέτουν ρυθμούς με πολύπλοκη δομή.
Το γεγονός ότι τα FL–systems είναι πιο ευέλικτα στην παραγωγή ρυθμών σε σύγ-
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κριση με τα L–systems, τα καθιστά μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την παραγωγή επιβλεπόμενης μουσικής υπό την καθοδήγηση ευφυών αλγόριθμων, μιας και
η ποικιλία στη ρυθμική πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν παραπέμπει σε υψηλές
προσαρμοστικές ιδιότητες. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε το κίνητρο για την ανάπτυξη
μιας μεθοδολογίας βασισμένης στους γενετικούς αλγόριθμους, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εξέλιξη του συνόλου κανόνων των L και των FL–systems. Προς αυτή την
κατεύθυνση, προτάθηκε η χρήση της επαυξημένης έκδοσης των κανόνων επανεγγραφής που επιτρέπει την απεικόνιση του συνόλου των κανόνων σε ένα χρωμόσωμα
κανόνων. Με αυτή τη γενετική μοντελοποίηση και χρησιμοποιώντας τους τυπικούς
γενετικούς τελεστές, η εξελικτική διαδικασία οδηγείται προς την κατασκευή ρυθμών με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται από ένα σύνολο
αντικειμενικών ρυθμικών χαρακτηριστικών. Αυτά τα ρυθμικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό με έννοιες που περιλαμβάνουν την πυκνότητα, τις
παύσεις, την αυτοομοιότητα, τη συμμετρία και τη συγκοπή. Τα αποτελέσματα που
παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν 100 πειραματικές προσομοιώσεις με τυχαία χαρακτηριστικά–στόχους, μέσα από τα οποία φαίνεται η υπεροχή των FL–systems αναφορικά με την προσαρμοστικότητά τους στις επιταγές των χαρακτηριστικών–στόχων.
Η υπεροχή των FL–systems δεν εμφανίστηκε μόνο αναφορικά με την προσαρμοστικότητα στα ρυθμικά χαρακτηριστικά που περιλήφθηκαν στη μελέτη, αλλά επιβεβαιώθηκαν και τα πλεονεκτήματα των FL–systems σε σχέση με τις ικανότητές τους
στην επίτευξη τιμών τυχαιότητας και πολυπλοκότητας ρυθμών. Οι παραπάνω παρατηρήσεις κρίνεται ότι καθιστούν τα FL–systems μια κατάλληλη μέθοδο για την
παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών με επίβλεψη, προσθέτοντας διάφορες λειτουργικές ιδιότητες στους σχεδόν–δυαδικούς ρυθμούς που παράγουν. Για παράδειγμα, οι
αριθμητικές τιμές από τα ψηφία των σχεδόν–δυαδικών ρυθμών θα μπορούσαν να
αναπαριστούν την ένταση ή την πολυφωνία, ή ακόμα και να καθορίζουν το μελωδικό
περιεχόμενο με αριθμούς που αντιστοιχούν σε τόνους. Για την επίδειξη των δυνατοτήτων των FL–systems κατά τη συγγραφή της εργασίας [154], παρήχθησαν κάποια
μουσικά κομμάτια τα οποία παρέχονται στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στη μία σύνθεση [122] τα FL–systems καθορίζουν το πόσοι και ποιοι τόνοι θα ακουστούν ανά
πάσα στιγμή, ενώ η άλλη σύνθεση [81] περιλαμβάνει τη ρύθμιση της πολυφωνίας
και της έντασης από FL–systems και με τους τόνους να ρυθμίζονται από τη λογιστική απεικόνιση [289] (περισσότερη ανάλυση στην παραγωγή τόνων από χαοτικές
συναρτήσεις δίνεται στο Κεφάλαιο 6 που ακολουθεί).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6

Δυναμικές ιδιότητες και ευφυής σύνθεση
τονικών ακολουθιών

Η

μουσική είναι ένα αμάλγαμα λογικής και δημιουργικότητας, τάξης και αταξίας, μαζί με πολλούς άλλους συνδυασμούς από αντιτιθέμενες έννοιες που
παραπέμπουν στο ντετερμινιστικό χάος. Συνεπώς, δεν πρέπει να προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι αρκετές ερευνητικές εργασίες έχουν εξετάσει τη χρήση δυναμικών συστημάτων για τη αυτόματη συμβολική σύνθεση μουσικής. Το αντικείμενο
της έρευνα που καλύπτεται σε αυτό το Κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής, είναι
η εξέταση των συνθετικών δυνατοτήτων διαφόρων δυναμικών συστημάτων αλλά και
συγκεκριμένα η σύνθεση τονικών ακολουθιών από τέτοια συστήματα, σε σύγκριση
με τις τονικές ακολουθίες που υπάρχουν σε γνωστά έργα. Έτσι, αρχικά γίνεται η
μελέτη ενός συστήματος ολοκληρωμένης σύνθεσης μουσικής από δυναμικά συστήματα, μέσω της μέτρησης της πολυπλοκότητας των συνθέσεων που παράγονται, ενώ
το σύστημα υλοποιήθηκε σε λογισμικό, επιτρέποντας στον χρήστη να ρυθμίζει διάφορες δυναμικές και μουσικές παραμέτρους. Έπειτα, στη μελέτη που αφορά τις
τονικές ακολουθίες, εξήχθησαν κάποια ουσιώδη τονικά χαρακτηριστικά από μουσικές συνθέσεις γνωστών δημιουργών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως “συνθετικές
οδηγίες” σύνθεσης για διάφορα δυναμικά συστήματα, με τις παραμέτρους των συστημάτων να προσαρμόζονται βάσει μιας εξελικτικής διαδικασίας. Αυτή η μεθοδολογία φανερώνει την έκταση κατά την οποία ένα δυναμικό σύστημα έχει την ικανότητα να συνθέτει τονικές ακολουθίες που να μοιάζουν με ανθρώπινες συνθέσεις.
Παράλληλα, πραγματοποιείται μια ανάλυση χρονοσειρών στις γνήσιες συνθέσεις,
που αρχικά παρέχει μια εποπτεία των δυναμικών χαρακτηριστικών τους, ενώ έπειτα
επιτρέπει μια συγκριτική ανάλυση των δυναμικών χαρακτηριστικών τους με τις τεχνητές συνθέσεις. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται φανερώνουν τις συνθετικές
δυνατότητες των εξεταζόμενων δυναμικών συστημάτων, δίνοντας σαφείς ενδείξεις για
τα τονικά χαρακτηριστικά που μπορούν να ενσωματώσουν.

6.1

Εισαγωγή

Η μουσική σύνθεση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τον συνδυασμό δύο
αντίρροπων δυνάμενων: τον ντετερμινισμό που που επιβάλλεται από τους κανόνες
της μουσικής και τη χαοτική φύση που ενυπάρχει στην ανθρώπινη δημιουργικότητα. Συνεπώς, η χρήση χαοτικών συστημάτων για την αυτόματη σύνθεση μουσικής
φαίνεται σαν μια κατεύθυνση που αξίζει ενδελεχή εξερεύνηση. Πράγματι, πολλές
εργασίες έχουν εστιάσει στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν δυναμικά συστήματα
για τη μουσική σύνθεση, όμως οι μουσικές δυνατότητες τέτοιων συστημάτων παραμένουν σχετικά ανεξερεύνητες. Παρόλο που πολλές μεθοδολογίες έχουν προταθεί,
τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιάσει οι περισσότερες εργασίες δεν παρέχουν
μια ανάλυση με συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των συνθέσεων που παράγονται
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από δυναμικά συστήματα και από ανθρώπους. Συνεπώς, δεν είναι εύκολο πρακτικά
κάποιος να υποθέσει αν μπορεί να κατασκευαστεί ένας “χαοτικός συνθέτης” που να
προσομοιάζει έναν άνθρωπο συνθέτη. Αν υποθέσουμε όμως ότι θα μπορούσε, ποια
θα ήταν τα δυναμικά του χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της μουσικής που
παράγει? Οι στόχοι του Κεφαλαίου συνοψίζονται στην εξέταση των δυνατοτήτων της
συμβολικής μουσική σύνθεσης διαφόρων δυναμικών συστημάτων μέσα από την εξελικτική προσαρμογή τους, εστιάζοντας στις τονικές πτυχές της μουσικής.
Η ύπαρξη μη γραμμικών χαρακτηριστικών συνδέεται βαθιά με την ανθρώπινη
αντίληψη για τον ήχο. Η ύπαρξη μη γραμμικών χαρακτηριστικών σε φυσικούς
ήχους έχει μελετηθεί σε μια πληθώρα φυσικών φαινομένων, όπως από τους ήχους
στις φωνές των ζώων [312] και των πτηνών [8]. Επιπλέον, έχει εξεταστεί η σχέση
μεταξύ μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων και της ανθρώπινης φωνής [14], δίνοντας επίσης σημαντικά αποτελέσματα στην αναγνώριση φωνής [136]. Από την
άλλη, έχουν αναπτυχθεί και θεωρίες για τη μη γραμμική δυναμική πίσω από τους
μηχανισμούς που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα ηχητικά γεγονότα, προσφέροντας σημαντικές συνεισφορές στη μελέτη της ηχητικής αντίληψης [50]. Συνεπώς,
είναι αναμενόμενο ότι η απόλυτη πολιτισμική ηχητική κληρονομία των ανθρώπων
– η μουσική – βρίθει σε μη γραμμικές δομές σε πολλά επίπεδα: από το επίπεδο
της ποιότητας ήχου των μουσικών οργάνων [84] και της συνολικής ενορχήστρωσης [327], μέχρι το επίπεδο των συμβολικών συνθέσεων [195].
Η αυτόματη σύνθεση μουσικής μέσα από δυναμικά συστήματα έχει αποδειχθεί
ως μια πολύ δημοφιλής τεχνική, έχοντας εμπνεύσει πολλούς ερευνητές και καλλιτέχνες, από τις πρωτοποριακές για την εποχή τους δουλειές των Pressing [249],
Bidlack [18], Herman [131] και Harley [112], μέχρι διάφορες σύγχρονες μελέτες.
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την μεταβολή των τονικών χαρακτηριστικών ενός
κομματιού παρουσιάστηκε στην εργασία [61], όπου ο τονικός χώρος ενός κομματιού
“συνελίχθηκε” με τη χαοτική λύση ενός δυναμικού συστήματος. Έπειτα, οι νέες γειτονικές λύσεις παρείχαν μια νέα τονική ακολουθία που σταδιακά απέκλινε από την
τονική ακολουθία του αρχικού κομματιού. Η βασική συνθετική στρατηγική όμως,
είναι η χρήση των γνωστών δυναμικών συστημάτων όπως το κύκλωμα Chua [53]
για την παραγωγή ήχων [52] ή μουσικών συνθέσεων [22, 264]. Οι τελευταίες αναφερθείσες εργασίες δεν εξετάζουν απλά τη δυνατότητα σύνθεσης μουσικής μέσω του
κυκλώματος Chua, αλλά εξελίσσουν και τις παραμέτρους του κυκλώματος αυτού με
γενετικούς αλγόριθμους. Η τιμή της καταλληλότητας παρέχεται από την κατανομή
των τονικών διαστημάτων ενός κομματιού–στόχου. Διάφορα δυναμικά συστήματα
έχουν εξεταστεί στην εργασία [58] και η μουσική που παρήγαγαν χαρακτηρίστηκε
βάσει διαφόρων μουσικών κριτηρίων. Μια παρόμοια προσέγγιση ακολουθήθηκε και
στην εργασία [151], όμως το μουσικό παραγόμενο περιεχόμενο κρίθηκε βάσει της
πολυπλοκότητας πληροφορίας που παρουσίαζε.
Το παρόν Κεφάλαιο περιγράφει την έρευνα [144,151] που έγινε στα πλαίσια της
παρούσας διδακτορικής διατριβής, με την οποία εξερευνήθηκαν οι δυνατότητες των
δυναμικών συστημάτων για την συμβολική σύνθεση μουσικής αλλά και συγκεκριμένα τονικών ακολουθιών, όπως αντανακλάται σε διάφορες εργασίες που εφαρμόζουν παρόμοιες τεχνικές για την αυτόματη σύνθεση μουσικής. Από τη στιγμή που
η εστίαση γίνεται στις τονικές ιδιότητες της μουσικής, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε δεν θεωρεί την σύνθεση ρυθμών, εντάσεων ή ποιότητας ήχου. Έτσι, εφαρμόζονται δύο είδη ανάλυσης που περιλαμβάνουν την εξαγωγή διάφορων τονικών
χαρακτηριστικών από κάποιες ανθρώπινες συνθέσεις – καλούμενες και ως “γνήσιες” συνθέσεις στο υπόλοιπο του Κεφαλαίου – και από κάποιες τεχνητές συνθέσεις
που παρήχθησαν από δυναμικά συστήματα εξελισσόμενα με κατάλληλους αλγόριθμους. Από την άλλη, οι γνήσιες συνθέσεις εξετάστηκαν και αναφορικά με τα δυνα-
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μικά τους χαρακτηριστικά μέσα από μια ανάλυση χρονοσειρών που περιλαμβάνει
ανακατασκευή του χώρου φάσεων του ελκυστή του κομματιού, τον υπολογισμό του
μεγαλύτερου εκθέτη Lyapunov και τη διάσταση fractal. Παρόμοιες μετρήσεις έγιναν και στην εργασία [30], όμως η μελέτη που έγινε στα πλαίσια της παρούσας
διδακτορικής διατριβής έδωσε ενδελεχή πειραματικά αποτελέσματα σε ένα μεγάλο
σύνολο συνθέσεων, σε συνδυασμό με μια συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών
των χρονοσειρών μεταξύ των γνήσιων και των τεχνητών συνθέσεων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα γνωστά δυναμικά συστήματα για την αυτόματη σύνθεση τονικών ακολουθιών, με τα συστήματα αυτά να “εκπαιδεύονται” έτσι ώστε να μοιράζονται κοινά τονικά χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα γνήσια κομμάτια–στόχους. Στην
τελευταία ανάλυση, οι παράμετροι των δυναμικών συστημάτων βελτιστοποιούνται
μέσα από εξελικτικούς αλγόριθμους, έτσι ώστε τα τονικά χαρακτηριστικά των τεχνητών συνθέσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο όμοια με τα τονικά χαρακτηριστικά
των γνήσιων κομματιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων χρησιμοποιούνται σαν “στόχοι” καταλληλότητας.
Τα τονικά αυτά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε πως φανερώνουν τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών μουσικής που χρησιμοποιήθηκαν, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ποιοτικοί δείκτες
των δυνατοτήτων σύνθεσης του κάθε δυναμικού συστήματος. Μέσα από μία ενδελεχή πειραματική μελέτη, παρατηρήθηκε πως οι τονικές ακολουθίες που παρήχθησαν από κάποια διακριτά δυναμικά συστήματα ενσωματώνουν τα μουσικά χαρακτηριστικά των γνήσιων συνθέσεων που λειτουργούσαν σαν κομμάτια–στόχοι. Παρόλα
αυτά, μέσα από τη μελέτη χρονοσειρών και την ανακατασκευή του χώρου φάσεων
των γνήσιων συνθέσεων, είναι φανερό πως χρειάζονται δυναμικά συστήματα με περισσότερες διαστάσεις σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη
για την ακριβέστερη προσέγγιση των ανθρώπινων συνθέσεων. Αυτά τα αποτελέσματα
λαμβάνονται μέσα από μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις γνήσιες και τις τεχνητές συνθέσεις, όχι μόνο στο επίπεδο των μουσικών χαρακτηριστικών, αλλά και σε
επίπεδο δυναμικών ιδιοτήτων όπως αυτή εκφράζεται από τον μεγαλύτερο εκθέτη
Lyapunov και τη διάσταση fractal.
Το παρόν Κεφάλαιο έχει την δομή που περιγράφεται σε αυτή την παράγραφο.
Στην Ενότητα 6.2 παρουσιάζεται η μελέτη που αφορά την ανάλυση χρονοσειρών
πάνω στις τονικές χρονοσειρές που αντλούνται από τα γνήσια κομμάτια, με την ανακατασκευή του χώρου φάσεων των ελκυστών τους και τη μέτρηση του μεγαλύτερου
εκθέτη Lyapunov και της διάστασης fractal. Οι μεθοδολογίες αυτόματης σύνθεσης
μουσικής από δυναμικά συστήματα που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας
διατριβής αναλύονται στην Ενότητα 6.3, όπου παρουσιάζεται ένα σύστημα ολοκληρωμένης μουσικής σύνθεσης, αλλά και μια εξελικτική μεθοδολογία για προσαρμοσμένη σύνθεση τονικών ακολουθιών. Τα πειραματικά αποτελέσματα που εξάγονται
από τις παραπάνω μεθοδολογίες δίνονται στην Ενότητα 6.4, όπου πέρα από τα αποτελέσματα καθεαυτά, γίνεται και μια συγκριτική μελέτη των τονικών αλλά και των
δυναμικών χαρακτηριστικών των συνθέσεων που παρήχθησαν από την εξελικτική
τονική μεθοδολογία και των γνήσιων συνθέσεων. Τέλος, η Ενότητα 6.5 συνοψίζει το
Κεφάλαιο και την συνεισφορά του στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής.

6.2

Δυναμικές ιδιότητες τονικών ακολουθιών από συνθέσεις

Σε ένα επόμενο τμήμα αυτό του Κεφαλαίου της διατριβής εξετάζει τις τονικές
δυνατότητες σύνθεσης των διακριτών δυναμικών συστημάτων στο πλαίσιο της αυτό-
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ματης σύνθεσης μουσικής. Εκεί, η έξοδος που παράγεται από διαδοχικές επαναλήψεις αυτών των δυναμικών συστημάτων, προβάλλεται σε τονικές ακολουθίες μέσω
μιας ευθείας διαδικασίας που περιγράφεται αργότερα με λεπτομέρεια. Μια αρχική
προσέγγιση όμως στο θέμα είναι η μελέτη τονικών ακολουθιών που παράγονται από
“γνήσια” μουσικά έργα, σε σχέση με τα δυναμικά τους χαρακτηριστικά. Για να συμπεριληφθεί ένα ευρύτερο φάσμα της Δυτικής μουσικής, αυτή η μελέτη περιλαμβάνει
διάφορες γνήσιες συνθέσεις από τους J. S. Bach, Mozart, Beethoven και από μια
συλλογή τυπικών jazz κομματιών από διάφορους καλλιτέχνες. Για απλοποίηση των
ορολογιών, για τη συνέχεια της Ενότητας, θα γίνεται αναφορά σε ολόκληρη τη jazz
σαν να αποτελείται από έναν συνθέτη. Το γεγονός ότι όλες οι jazz συνθέσεις καλούνται ως δημιουργήματα ενός συνθέτη δεν αναμένεται να επηρεάσει την ακρίβεια
των αποτελεσμάτων, μιας και η συνθετική τεχνοτροπία της jazz διαφέρει σημαντικά από αυτή της κλασικής μουσικής. Έτσι, η ένταξή τους σε μία κατηγορία έχει
ως στόχο να εξετάσει διάφορες δυναμικές ιδιότητες ανάμεσα στα διαφορετικά είδη
μουσικής που περιλαμβάνει η προαναφερθείσα συλλογή. Η εξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών από τις τονικές ακολουθίες των κομματιών αυτών, επιτρέπει
μια πρώτη “χαρτογραφική” επισκόπηση των δυναμικών συστημάτων που μπορεί να
θεωρηθούν ότι τις παράγουν. Επιπλέον, αυτή η ανάλυση επιτρέπει μια σύγκριση
των δυναμικών χαρακτηριστικών των γνήσιων και των τεχνητών κομματιών.
Η διαδικασία σύνθεσης που θεωρείται στη συνέχεια αυτής της μελέτης, στην
Ενότητα 6.3.2, αφορά στο συμβολικό επίπεδο, δηλαδή θεωρούνται πληροφορίες οι
οποίες μπορούν να αποτυπωθούν σε παρτιτούρα, χωρίς να περιλαμβάνονται πληροφορίες για την ποιότητα του ήχου. Έτσι, οι γνήσιες συνθέσεις συλλέχθηκαν σε
μορφή MIDI, το οποίο υπενθυμίζεται ότι είναι ένα πρωτόκολλο που περιλαμβάνει
τις πιο ουσιώδεις συμβολικές πληροφορίες μουσικού περιεχομένου, επιτρέποντας
μια αρκετά ακριβή αναπαράσταση, όπως η παρτιτούρα. Επιπλέον, η συλλογή αυτή
περιλαμβάνει μόνο εκτελέσεις σε πιάνο, ούτως ώστε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα στις τονικές χρονοσειρές που εξάγονται από τα κομμάτια αυτά. Αυτό το
γεγονός “εξουδετερώνει” την επίδραση των περιορισμών που προκύπτουν από τις
τονικές ιδιότητες των διαφορετικών μουσικών οργάνων, όπως το τονικό εύρος και
η πολυφωνία, οι οποίοι περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μορφή των
τονικών ακολουθιών. Η τονική ακολουθία ενός κομματιού, αποκτάται με τη σειριακή συνένωση όλων των τόνων του με τη σειρά που συμβαίνουν, χωρίς να θεωρούνται οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ τους ή η διάρκειά τους. Στην περίπτωση
των πολυφωνικών γεγονότων, δηλαδή των γεγονότων που περιλαμβάνουν πολλούς
ταυτόχρονους τόνους, η σειρά των τόνων θεωρείται από τον χαμηλότερο προς τον
υψηλότερο τόνο στην πολυφωνική ομάδα. Παρόλο που αυτή η προσέγγιση μπορεί
να θεωρηθεί απλοϊκή, στόχος της είναι η αντανάκλαση της ποιοτικής συμπεριφοράς
των δυναμικών συστημάτων που θεωρούνται ότι δημιουργούν αυτές τις συνθέσεις1 .

6.2.1

Ανακατασκευή χώρου φάσεων

Σύμφωνα με το θεώρημα του Takens [302], αν μια χρονοσειρά {xi }i∈{0,1,2,...,n}
παράγεται από ένα δυναμικό σύστημα, τότε αυτή περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά
για να κατασκευαστεί ένα τοπολογικά ισοδύναμο δυναμικό σύστημα. Εξ’ αυτού, η
δυναμική συμπεριφορά του αρχικού δυναμικού συστήματος μπορεί να “ανακατασκευαστεί” με έναν συνεπή τοπολογικά τρόπο, ακόμα και αν η διάσταση του δυναμικού συστήματος είναι υψηλότερη από αυτή της παρατηρούμενης χρονοσειράς.
1

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, έγιναν αρκετές επιπλέον θεωρήσεις των πολυφωνικών γεγονότων,
όπως η επιλογή μόνο του υψηλότερου τόνου ή τυχαία επιλογή σειράς τόνων σε πολυφωνικά γεγονότα,
όμως τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, έτσι η παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων παραλείπεται.
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Αυτή η διαδικασία καλείται “ανακατασκευή του χώρου φάσεων”, η οποία πραγματοποιείται υπολογίζοντας την “καινοτομία” που παρουσιάζεται σε διαφορετικά τμήματα της χρονοσειράς (για τον υπολογισμό της κατάλληλης τιμής καθυστέρησης)
και έπειτα, τον υπολογισμό της διάστασης του δυναμικού συστήματος. Ο χώρος
φάσεων του δυναμικού συστήματος στη συνέχεια, ανακατασκευάζεται με την εμβύθιση αντιγράφων της χρονοσειράς σε κάθε διάσταση, μετατοπισμένες κατά έναν
κατάλληλο δείκτη που υπολογίζεται από τη βέλτιστη τιμή καθυστέρησης. Το τελικό δυναμικό σύστημα θεωρείται ότι παράγει την ακόλουθη διανυσματική ακολουθία, ⃗y (i) = (xi , xi+τ , xi+2τ , . . . , xi+(µ−1)τ ). Μια σύντομη περιγραφή της ακριβούς
μεθοδολογίας για τον παραπάνω μετασχηματισμό συζητείται στις επόμενες παραγράφους, ενώ για μια ενδελεχέστερη αναφορά, ο αναγνώστης παραπέμπεται στις
εργασίες [169, 176]. Στην παρούσα διατριβή, οι υλοποιήσεις για τη μελέτη που παρουσιάζεται παρήχθησαν από το MATS toolbox [175] για το MATLAB. Η αποκομιδή επιπλέον δυναμικών χαρακτηριστικών πραγματοποιείται μέσω δύο επιπλέον
μέτρων, του μικρότερου εκθέτη Lyapunov (largest Lyapunov exponent ή LLE) και
της διάστασης fractal (fractal dimension ή FD) που περιγράφονται στη συνέχεια.
Τα τελευταία δύο μέτρα δεν είναι απαραίτητα για την ανακατασκευή του χώρου φάσεων, χρησιμοποιούνται όμως ως μέτρα για τη σύγκριση των γνήσιων με τις τεχνητές
συνθέσεις.
Χρόνος καθυστέρησης
Η λογική πίσω από τον καθορισμό ενός κατάλληλου χρόνου καθυστέρησης είναι η τμηματοποίηση της χρονοσειράς σε τμήματα ίδιου μεγέθους, τ , όπου κάθε
τμήμα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα άλλα. Μια τέτοια τμηματοποίηση φανερώνει τις σχέσεις που το δυναμικό σύστημα επιφέρει σε κάθε τμήμα της χρονοσειράς.
Η τιμή καθυστέρησης χρόνου (ή το μέγεθος του τμήματος), τ , πρέπει να επιλεγεί
με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεταβλητές xi , xi+τ , xi+2τ , . . . , xi+(q−1)τ , όπου q = ⌊l/τ ⌋ και
l είναι το μέγεθος της χρονοσειράς, να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητες. Προς
αυτού, οι Fraser και Swinney [87] πρότειναν την εξέταση της αμοιβαίας πληροφορίας ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της χρονοσειράς για διάφορες τιμές του τ . Ο
υπολογισμός της αμοιβαίας πληροφορίας γίνεται με το MATS [175] toolbox για το
MATLAB, στο οποίο θεωρείται μια διαμέριση που παράγει ένα πλέγμα στο πεδίο
τιμών της χρονοσειράς στο διάστημα [min{xi }, max{xi }]i∈{0,1,2,...,n} , με k διαμερίσεις
μήκους k/(max{xi }− min{xi })i∈{0,1,2,...,n} . Δοθείσης της παραπάνω τμηματοποίησης
του πεδίου τιμών, η αμοιβαία πληροφορία για μια καθυστέρηση χρόνου τ δίνεται
από τη σχέση
k
k
Pn,m (τ ) (l − τ )
1 ∑∑
,
I(τ ) = −
Pn,m (τ ) log
l−τ
Pn Pm
n=1 m=1

όπου l είναι το μήκος της χρονοσειράς, Pn και Pm είναι η πιθανότητα για μια τιμή της
χρονοσειράς να βρίσκεται στην n-οστή και m-οστή θέση του πλέγματος αντίστοιχα
και Pn,m (τ ) είναι η δεσμευμένη πιθανότητα το xi να βρίσκεται στην n-οστή θέση του
πλέγματος και το xi+τ να βρίσκεται στην m-οστή θέση. Ο πρώτος ελαχιστοποιητής
του I(τ ) αποτελεί την κατάλληλη τιμή καθυστέρησης χρόνου (μέγεθος τμήματος),
για την απόκτηση της δυναμικής συμπεριφοράς όπως περιγράφηκε ως τώρα.
Διάσταση βύθισης
Ο ορθός υπολογισμός της διάστασης εμβύθισης, δηλαδή το πλήθος των διαστάσεων στο οποίο γίνεται η υπόθεση ότι βρίσκεται ο ελκυστής του δυναμικού συστήματος, είναι ζωτικής σημασίας την ανακατασκευή του χώρου φάσεων. Ο ελκυστής
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του δυναμικού συστήματος θεωρείται ότι “διπλώνεται” και “ξεδιπλώνεται” όταν οι
τιμές εμβύθισης αλλάζουν από μια ακέραια τιμή στην επόμενη, χωρίς ξαφνικές μη
κανονικότητες στη δομή του. Μια δημοφιλής μέθοδος για τον υπολογισμό της κατάλληλες διάστασης εμβύθισης του ελκυστή ενός δυναμικού συστήματος, η οποία
συμβολίζεται με µ, είναι η μέθοδος του εσφαλμένου εγγύτερου γείτονα (false nearest
neighbor) [163]. Με τη μέθοδο αυτή, η ομαλότητα στο ξεδίπλωμα του ελκυστή εξετάζεται σε χώρους με διαδοχικά αυξανόμενη διάσταση (τιμές του µ). Συνεπώς, για
κάθε ανακατασκευασμένο σημείο στο υπό εξέταση πλήθος διαστάσεων εμβύθισης,
µ, ερευνάται το κατά πόσο οι εγγύτεροι γείτονες παραμένουν κάτω από ένα κατώφλι απόστασης όταν το πλήθος των διαστάσεων αυξάνεται σε µ + 1. Αν δεν ισχύει
αυτή η συνθήκη εγγύτητας, τότε τα σημεία αυτά καλούνται εσφαλμένοι γείτονες. Το
πλήθος διαστάσεων εμβύθισης που θεωρείται ως κατάλληλο, είναι αυτό που περιέχει το μικρότερο ποσοστό εσφαλμένων γειτόνων όταν γίνεται αύξηση της διάστασης.
Στο πλαίσιο της μελέτης που παρουσιάζεται, το ικανοποιητικό ποσοστό εσφαλμένων
γειτόνων είναι το 0. Συνεπώς, ως κατάλληλη διάσταση εμβύθισης επιλέγονταν αυτή
που δεν περιελάμβανε εσφαλμένους γείτονες.

6.2.2

Μεγαλύτερος εκθέτης Lyapunov

Η ευαισθησία ενός δυναμικού συστήματος στις αρχικές συνθήκες ποσοτικοποιείται από τους εκθέτες Lyapunov, οι οποίοι σχηματικά περιγράφουν το ρυθμό διαστολής ή συστολής των τροχιών με αρχικές συνθήκες πάνω σε μια μικρή µ–διάστατη
σφαίρα. Ενώ προχωρούν οι επαναλήψεις του δυναμικού συστήματος, η σφαίρα εξελίσσεται σε ένα ελλειψοειδές, οι πρωτεύουσες κατευθύνσεις του οποίου, διαστέλλονται, συστέλλονται ή παραμένουν αμετάβλητες, όπως αυτό υποδεικνύεται από τις
θετικές, αρνητικές ή μηδενικές τιμές των εκθετών Lyapunov αντίστοιχα. Σε κατευθύνσεις με αρνητικές τιμές εκθετών Lyapunov, οι προβολές του ελκυστή οδηγούν
σε ένα σταθερό σημείο, ενώ μηδενικοί εκθέτες Lyapunov παραπέμπουν σε κατευθύνσεις οριακών κύκλων. Θετικές τιμές στους εκθέτες Lyapunov υποδεικνύουν την
ύπαρξη χάους. Το σύνολο των εκθετών Lyapunov ανά κατεύθυνση καλείται φάσμα
Lyapunov, ενώ συμβολίζεται με (λ1 , λ2 , . . . , λµ ). Για κάποια τυχαία αρχική συνθήκη,
τα διανύσματα τιμών αναμένεται να συγκλίνουν στην πιο ασταθή πολλαπλότητα (με
πιθανότητα 1 [269]), γεγονός που επιτρέπει την εξαγωγή υποθέσεων για την ύπαρξη
χάους μόνο μέσω του μεγαλύτερου εκθέτη Lyapunov (LLE), δηλαδή της τιμής λ1 .
Παρόλο που υπάρχουν αριθμητικές μέθοδοι για τον καθορισμό ολόκληρου του
φάσματος Layapunov [332] από χρονοσειρές, χρειάζεται απλά η τιμή του μεγαλύτερου εκθέτη (LLE) για να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης χάους στον ελκυστή.
Μια γνωστή μεθοδολογία για την απόκτηση του LLE είναι η μέθοδος του Rosenstein [269], η οποία είναι και η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα. Μια προϋπόθεση για να καταστεί εφαρμόσιμη η μέθοδος
αυτή, είναι η ανακατασκευή του χώρου φάσεων του ελκυστή από τις παρατηρήσεις
της χρονοσειράς, έτσι ώστε να αποκτηθεί η εμβύθιση καθυστέρησης (τ ) και η διάσταση εμβύθιση (µ), όπως περιγράφηκαν μέχρι τώρα. Μετά την ανακατασκευή του
χώρου φάσεων, εντοπίζεται ο εγγύτερος γείτονας (⃗yı̂ ) κάθε σημείου (⃗yi ) στην ανακατασκευασμένη τροχιά, και υπολογίζεται η απόστασή τους στην αρχική επανάληψη
ως
di (0) = min ∥⃗yi − ⃗yı̂ ∥2 .
⃗
yı̂

Ο LLE υπολογίζεται έπειτα ως ο μέσος όρος της απόστασης ανάμεσα στους εγγύτερους γείτονες σε διαδοχικές επαναλήψεις. Εξ ορισμού, για τον LLE στο χρονικό
βήμα t ισχύει ότι
di (t) = di (0) eλ1 (t) ,
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όπου λ1 (t) είναι ο υπολογισμός του LLE στο χρονικό βήμα t. Παίρνοντας τον λογάριθμο και των δύο μελών της εξίσωσης, ισχύει ότι
ln(di (t)) = ln(di (0)) + λ1 (t).
Ο μέσος LLE προσεγγίζεται τέλος από την κλίση της γραμμής που παρεμβάλλεται
μεταξύ όλων των ζευγαριών γειτόνων

b(t) = ⟨ln(di (t))⟩i ,
όπου το ⟨·⟩i συμβολίζει τη μέση τιμή σε όλους τους πιθανούς δείκτες i.

6.2.3

Fractal διάσταση

Η διάσταση fractal (fractal dimension ή FD) είναι μια έννοια που περιγράφει την
πολυπλοκότητα των γεωμετρικών αντικειμένων ως ο λόγος αλλαγής στη λεπτομέρεια
προς την αλλαγή στην κλίμακα [197]. Αντίθετα με την τοπολογική διάσταση, η FD
μπορεί να λαμβάνει μη ακέραιες τιμές, ενώ μια γνωστή μέθοδος υπολογισμού της
είναι η μέθοδος μέτρησης κουτιών (box counting). Για τον υπολογισμό της FD από
δεδομένα χρονοσειράς, όμως, η μέθοδος μέτρησης κουτιών δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας. Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό της FD
από χρονοσειρές, ανάμεσα στις οποίες είναι η διάσταση συσχέτισης (correlation di[
Higuchi [123], Petrosian [240] και Sevmension) [105], οι μέθοδοι των�Katz158],
cik [281]. Αρκετές εργασίες έχουν επίσης συγκρίνει τις παραπάνω μεθοδολογίες είτε
για την αποτελεσματικότητά τους σε πειραματικά δεδομένα (για παράδειγμα για τον
εντοπισμό της έναρξης επιληπτικού επεισοδίου από εγκεφαλογράφημα), ή/και από
συναρτήσεις που κατασκευάζουν χρονοσειρές με προϋπολογισμένη FD (όπως οι συναρτήσεις συνημιτόνων Weierstrass [318]) [2, 79, 101, 246, 257]. Τα αποτελέσματα
που δίνονται από τις παραπάνω εργασίες παρέχουν ασαφείς και αλληλοσυγκρουόμενες ενδείξεις για το ποια μέθοδος είναι καταλληλότερη, αντανακλώντας το γεγονός
ότι ο υπολογισμός της FD από χρονοσειρές εξαρτάται από τη φύση της χρονοσειράς.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε
αυτή την Ενότητα, είναι η μέθοδος του Sevcik [281], μιας και είναι ανάμεσα στις πιο
πρόσφατα ανεπτυγμένες, ευκολότερα υλοποιήσιμες και ταχύτερες μεθόδους. Αυτή
η μέθοδος βασίζεται στη διάσταση Hausdorﬀ, η οποία υπολογίζεται για n–διάστατα
αντικείμενα ως
− log(N (ε))
DH = lim
,
ε→0
log(ε)
όπου N (ε) είναι το πλήθος των n–διάστατων ανοιχτών σφαιρών με ακτίνα ε που
απαιτούνται για να καλυφθεί πλήρως το σύνολο υπό εξέταση. Αν θεωρηθεί ένα μήκος
L για το σύνολο που αποτελεί την υπό εξέταση καμπύλη, τότε αυτή η καμπύλη
μπορεί να καλυφθεί από τουλάχιστον N (ε) = ⌈L/(2ε)⌉ σφαίρες ακτίνας ε. Υπό αυτές
τις συνθήκες, ο υπολογισμός της DH μπορεί να γραφεί ως

DH = 1 − lim
ε→0

log(L) − log 2
.
log (ε)

Η μέθοδος που προτάθηκε από τον Sevcik χρησιμοποιεί την τελευταία έκφραση
υπολογισμού της διάστασης Hausdorﬀ, έτσι ώστε να υπολογιστεί η αντίστοιχη ποσότητα για τη χρονοσειρά. Έτσι, αν θεωρηθεί μια μονοδιάστατη χρονοσειρά, θεωρείται μια κανονικοποίηση των τιμών της χρονοσειράς (yi ) και των δεικτών της (xi ), με
yi∗ = (yi −ymin )/(ymax −ymin ) και x∗i = (xi −xmin )/(xmax −xmin ) αντίστοιχα, όπου ymin ,
ymax , xmin και xmax είναι οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές της χρονοσειράς και των
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δεικτών αντίστοιχα. Θεωρώντας μια χρονοσειρά με N παρατηρήσεις, κατασκευάζεται ένα πλέγμα N × N πάνω στο κανονικοποιημένο επίπεδο xy της χρονοσειράς,
επιτρέποντας τον υπολογισμό της FD ως

Ds = 1 +

log(L) − log (2)
,
log (2(N − 1))

όπου L είναι το μήκος της κανονικοποιημένης χρονοσειράς.

6.3

Σύνθεση και εξελικτική σύνθεση μουσικής από χαοτικές συναρτήσεις

Αυτή η Ενότητα περιγράφει τις μεθοδολογίες σύνθεσης μουσικής από χαοτικά
συστήματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Αρχικά, στην Ενότητα 6.3.1 παρουσιάζεται ένα σύστημα ολοκληρωμένης σύνθεσης
μουσικής, δηλαδή που περιγράφει και υλοποιεί τα στοιχειώδη μουσικά χαρακτηριστικά όπως οι τόνοι, ο ρυθμός και οι εντάσεις. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί
γνωστά δυναμικά συστήματα για την σύνθεση μουσικής, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέγει επιμέρους στοιχεία που αφορούν τις παραμέτρους των δυναμικών
συστημάτων και την ενορχήστρωση του κομματιού σε πραγματικό χρόνο. Έπειτα,
η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή τονικών ακολουθιών. Συγκεκριμένα, στην
Ενότητα 6.3.2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία εξελικτικής προσαρμογής των παραμέτρων των δυναμικών συστημάτων. Ο σχηματισμός της συνάρτησης καταλληλότητας μέσω των τονικών χαρακτηριστικών αυτής της προσαρμοστικής διαδικασίας
περιγράφεται στην Ενότητα 6.3.3, ενώ η τελική μεθοδολογία σύνθεσης τονικών ακολουθιών με βάση ένα γνήσιο κομμάτι–στόχο παρουσιάζεται στην Ενότητα 6.3.4.

6.3.1

Ολοκληρωμένη σύνθεση μουσικής από χαοτικές συναρτήσεις

Για τον τη σύνθεση μουσικής από χαοτικές συναρτήσεις κατασκευάστηκαν δύο
εφαρμογές [72] που επιτρέπουν στην χρήστη να ελέγχει διάφορες παραμέτρους γνωστών δυναμικών συστημάτων, ακούγοντας στη συνέχεια τη μουσική σύνθεση που
προκύπτει. Τα γνωστά αυτά δυναμικά συστήματα είναι η απεικόνιση Chirichov, ή
Chirikov Standard Map [51], και η απεικόνιση Hénon, ή Hénon Map [223, 328],
οι πλούσιες δυναμικές ιδιότητες των οποίων έχουν εξεταστεί ενδελεχώς [223]. Αυτές
οι απεικονίσεις μετατρέπονται σε μουσική με την μετατροπή κάθε σημείου, ή κάθε
σημείων στην περίπτωση πολυφωνίας, της κάθε επανάληψης σε μουσικά γεγονότα,
με τη χρήση του πρωτοκόλλου MIDI. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα επιλογής
διαφορετικών οργάνων που θα ενορχηστρώνουν το κομμάτι που συντίθεται.
Η απεικόνιση Chirikov δίνεται από το εξής σύστημα εξισώσεων

pn+1 = pn + K sin(θn )
θn+1 = θn + pn+1
όπου K > 0 είναι μια σταθερά, για τα αρχικά σημεία έχουμε p0 , θ0 ∈ [0, 2π] και
pn+1 , θn+1 και λαμβάνονται modulo 2π . Οι παράμετροι της απεικόνισης Hénon θεωρούνται ως ακολούθως:

xn+1 = cos(θ)xn − sin(θ)(yn + εx2n )
yn+1 = sin(θ)xn + cos(θ)(yn + εx2n )
όπου θ ∈ [0, 2π] και ε ∈ [−2, 2] είναι σταθερές, ενώ τα αρχικά σημεία, (x0 , y0 ), λαμβάνονται στο [−1, 1].
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Κάθε σημείο σε αυτές τις δισδιάστατες απεικονίσεις περιγράφεται με δύο συντεταγμένες, οι οποίες συμβολίζονται με x, y . Αυτές οι συντεταγμένες χρησιμοποιούνται
για να περιγράψουν μουσικά γεγονότα, με την περιγραφή να γίνεται σε διάφορα
μουσικά επίπεδα, όπως οι τόνοι, η ένταση (εκπεφρασμένη ως η ποσότητα velocity
στο πρωτόκολλο MIDI), η διάρκεια, το ενδιάμεσο διάστημα γεγονότων και η πολυφωνία. Σημειώνεται ότι στην εργασία [151] που παρουσιάζεται σε αυτή την Ενότητα και
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, σκοπός ήταν η ανάδειξη
των δυναμικών ιδιοτήτων σε όλα τα μουσικά επίπεδα, έτσι δεν χρησιμοποιήθηκαν
τα FL–systems που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο για τον καθορισμό των ρυθμικών χαρακτηριστικών (δηλαδή ένταση, διάρκεια ενδιάμεσο διάστημα
γεγονότων και πολυφωνία). Οι συντεταγμένες του τρέχοντος σημείου της επανάληψης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν όλες τις παραπάνω μουσικές πληροφορίες. Στη περίπτωση πολυφωνικών μουσικών γεγονότων, δηλαδή γεγονότων που
περιλαμβάνουν την ταυτόχρονη αναπαραγωγή πολλών τόνων, παρέχονται από τις
απεικονίσεις και το αντίστοιχο πλήθος σημείων, ενώ σαν τρέχον σημείο θεωρείται
το τελευταίο σημείο της επανάληψης από την πολυφωνική ομάδα. Η μετάφραση
των συντεταγμένων x, y στις προαναφερθείσες μουσικές ιδιότητες γίνεται ξεχωριστά
για κάθε μουσικό όργανο. Η λεπτομερής διαδικασία μετάφρασης περιέχει τα εξής
στοιχεία:
a) τόνοι: ο χρήστης επιλέγει ένα τονικό εύρος [tmin , tmax ], ∈ N, και το τονικό ύψος
t ενός γεγονότος υπολογίζεται από την κανονικοποίηση της συντεταγμένης x ∈
[xmin , xmax ] στο επιλεγμένο εύρος. Δηλαδή,
]
[
(x − xmin )(tmax − tmin )
+ tmin ,
t=
xmax − xmin
όπου η ποσότητα [x] = ⌊x+0.5⌋ είναι η στρογγυλοποίηση στον κοντινότερο ακέραιο ενός πραγματικού x. Η τελευταία σχέση χρησιμοποιείται αυτούσια για τις
κανονικοποιήσεις που συμβαίνουν στις ποσότητες της έντασης, της διάρκειας
και της πολυφωνίας που περιγράφονται παρακάτω.
b) ένταση: ο χρήστης επιλέγει ένα εύρος εντάσεων [vmin , vmax ], ∈ N και η ένταση v ενός γεγονότος υπολογίζεται κανονικοποιώντας τη συντεταγμένη y ∈
[ymin , ymax ] στο επιλεγμένο εύρος εντάσεων, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο κανονικοποίησης όπως στην περίπτωση των τόνων.
c) διάρκεια: ο χρήστης επιλέγει μια σταθερά διάρκειας, α, που καθορίζει τη γενική διάρκεια των γεγονότων που παράγει ένα συγκεκριμένο όργανο, με τις
χαμηλότερες τιμές να παράγουν ήχο που προσομοιάζει την τεχνοτροπία staccato, ενώ οι υψηλότερες τιμές το legato. Έπειτα,[ θεωρείται η ποσότητα d ως η]
κανονικοποιημένη τιμή του |x−y|, από το εύρος 0, max{|xi − yj |}i,j∈{min, max}
εντός του εύρους [10, 100]. Η διάρκεια του τρέχοντος γεγονότος δίνεται σε milliseconds από τον πολλαπλασιασμό του α με το d.
d) ενδιάμεσο διάστημα γεγονότων: ο χρήστης επιλέγει τέσσερις τιμές, q r , r ∈
1, 2, 3, 4, οι οποίες αναπαριστούν το ενδιάμεσο διάστημα ενός γεγονότος που
αντιστοιχεί στο τεταρτημόριο της τρέχουσας επανάληψης. Δηλαδή, θεωρώντας
την τρέχουσα επανάληψη με συντεταγμένες x, y , τότε το επόμενο γεγονός θα
συμβεί σε χρονική απόσταση


q1 αν x ⩾ π και y ⩾ π
q1 αν x ⩾ 0 και y ⩾ 0






q2 αν x < π και y ⩾ π
q2 αν x < 0 και y ⩾ 0
,
ή
q3 αν x < π και y < π
q3 αν x < 0 και y < 0






q4 αν x ⩾ π και y < π
q4 αν x ⩾ 0 και y < 0
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στις περιπτώσεις των απεικονίσεων Hénon και Standard map αντίστοιχα, όπου
q r αναπαριστά μια διάρκεια επιλεγμένη από τον χρήστη εντός των αξιών 2nds ,
4ths , 8ths , 16ths και 32nds .

e) πολυφωνία: ο χρήστης επιλέγει έναν δείκτη πολυφωνίας, ο οποίος συμβολίζεται με p και αποτελεί το άνω φράγμα των επιτρεπτών ταυτόχρονα αναπαραγόμενων τόνων. Η πολυφωνία του τρέχοντος
γεγονότος, pc , υπολογίζεται
ως η
[
]
κανονικοποιημένη τιμή του |y − x| ∈ 0, max{|yi − xj |}i,j∈{min, max} στο εύρος
[1, p].
Όλες οι τιμές που είναι απαραίτητες, μαζί με κάποιους επιπλέον ελέγχους, ρυθμίζονται από την χρήστη μέσω μιας γραφικής διεπαφής χρήστη (graphical user
interface ή GUI). Αυτοί οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των συντεταγμένων
του τρέχοντος σημείου, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η εποπτεία της προσδοκώμενης τροχιάς από την επιλογή του εν δυνάμει αρχικού σημείου. Επιπλέον, ο χρήστης
μπορεί να καθορίσει την καθολική μουσική κλίμακα για τη σύνθεση, ή ξεχωριστές
κλίμακες ανά όργανο. Τα διαθέσιμα όργανα που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης δίνονται μέσα σε μια λίστα, ενώ μπορούν να ακούγονται μέχρι τρία ταυτόχρονα όργανα
στην ενορχήστρωση.

6.3.2

Εξελίσσοντας χαοτικές συναρτήσεις σε συνθέτες

Η αυτόματη συμβολική σύνθεση μουσικής περιέχει μια μεγάλη ποικιλία μεθοδολογιών που παράγουν καινοτόμα μουσική σε μορφή τόνων, χρονικών γεγονότων,
διαρκειών και ποιότητα ήχου ανάμεσα σε άλλα χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο
πεδίο στο οποίο εστιάζει η εργασία που παρουσιάζεται ανήκει στην κατηγορία της
“επιβλεπόμενης” αλγοριθμικής σύνθεσης, υπό την έννοια ότι οι αλγόριθμοι “τροποποιούνται” για να συνθέσουν μουσική η οποία ικανοποιεί κάποιες συγκεκριμένες
μουσικές συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνθετική διαδικασία ολοκληρώνεται
με μια επιβλεπόμενη διαδικασία εκπαίδευσης, κατά την οποία οι παράμετροι του
αλγορίθμου αυτόματης σύνθεσης τροποποιούνται κατάλληλα, ώστε να επιτραπεί η
σύνθεση μουσικής που είναι περιφραγμένη σε μια μουσική περιοχή από προκαθορισμένα χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο της εργασίας που παρουσιάζεται, ο αλγόριθμος που παράγει τόνους αποτελείται από μια επαναληπτική απεικόνιση ανάμεσα
σε αυτές που φαίνονται στον Πίνακα 6.1 και μια τυπική διαδικασία μετάφρασης
σημείων σε τόνους που περιγράφεται παρακάτω.
Οι παράμετροι της αυτόματης σύνθεσης που προσαρμόζονται κατά την εξελικτική διαδικασία, είναι αυτές των προαναφερθέντων απεικονίσεων, οι οποίες φαίνονται επίσης στην τρίτη στήλη του Πίνακα 6.1. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές
συνθήκες θεωρούνται επίσης ως ελεύθερες παράμετροι της κάθε απεικόνισης. Τα
εύρη των επιτρεπτών τιμών για τις παραμέτρους επιλέχθηκαν έτσι ώστε να επιτρέπεται η πλήρης έκφραση των δυναμικών δυνατοτήτων του κάθε δυναμικού συστήματος, από σταθερά σημεία σε περιοδικές τροχιές και το χάος. Αυτές οι παράμετροι προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε οι παραγόμενοι τόνοι να πληρούν κάποια
μουσικά κριτήρια που καθορίζονται από ένα πλήθος μουσικών χαρακτηριστικών.
Η διαδικασία προσαρμογής των παραμέτρων γίνεται με τον Διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο (diﬀerential evolution ή DE) [251, 298], ο οποίος εξελίσσει πληθυσμούς
παραμέτρων προς τιμές που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στο πρόβλημα, δηλαδή επιτρέπουν στην αντίστοιχη απεικόνιση να συνθέσει μουσική που ικανοποιεί
τα μουσικά χαρακτηριστικά που τέθηκαν ως στόχοι. Τα μουσικά χαρακτηριστικά
αυτά εξάγονται από κάθε κομμάτι που ανήκει στη συλλογή των γνήσιων κομματιών.
Υπό την καθοδήγηση που παρέχεται από τα γνήσια κομμάτια στη μορφή μουσικών
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χαρακτηριστικών, κάθε απεικόνιση δημιουργεί μια νέα σύνθεση η οποία αναμένεται να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που δόθηκαν από το κομμάτι στόχο.
Τα μέρη του ρυθμού και της ενορχήστρωσης δεν αποτελούν τμήμα της μελέτης,
οπότε οι νότες που παράγονται από τα δυναμικά συστήματα “προσκολλώνται” στις
αντίστοιχες ρυθμικές αξίες του κομματιού–στόχου.
Πίνακας 6.1: Οι επαναληπτικές απεικονίσεις που χρησιμοποιήθηκαν σαν συνθέτες τονικών ακολουθιών, οι παράμετροί τους και τα εύρη τους.
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Η καταλληλότητα των παραμέτρων μιας απεικόνισης, θεωρώντας την καθιερωμένη ονοματολογία των εξελικτικών αλγόριθμων, καλείται καταλληλότητα και η τιμή
της περιγράφει την απόσταση μεταξύ των χαρακτηριστικών των κομματιών στόχων
και των χαρακτηριστικών των τεχνητών κομματιών που συντίθενται. Ένα κατάλληλο
μέτρο της απόστασης αυτής πρέπει να θεωρεί όλα τα χαρακτηριστικά εξίσου σημαντικά, ώστε να οδηγήσει την εξέλιξη των παραμέτρων των δυναμικών συστημάτων
προς έναν συνδυασμό που παράγει καλύτερες συνθέσεις, αμερόληπτα σε σχέση με
κάθε στοιχείο. Μιας και το εύρος των χαρακτηριστικών δεν είναι εκ των προτέρων
γνωστό, ή μπορεί να περιλαμβάνει τιμές εντός του (−∞, ∞), μια απευθείας κανονικοποίηση των χαρακτηριστικών στις τιμές [−1, 1] δεν είναι εφικτή. Εξ αυτού, μια
αμερόληπτη μέτρηση αναφορικά με κάθε χαρακτηριστικό, υπό την έννοια που συζητήθηκε παραπάνω, δίνεται από τη μέση σχετική απόσταση (mean relative distance
ή MRD), η οποία συμβολίζεται με dMRD , ενώ χρησιμοποιήθηκε και στο προηγούμενο
Κεφάλαιο στη συνάρτηση καταλληλότητας του συστήματος evoDrummer. Αυτό το
μέτρο δίνει μια εκτίμηση για το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ των χαρακτηριστικών
των γνήσιων κομματιών και των χαρακτηριστικών των τεχνητών συνθέσεων. Θεωρώντας δύο διανύσματα χαρακτηριστικών, fg και fa , η μέση σχετική τους απόσταση
υπολογίζεται ως
k
|f⃗g (i) − f⃗a (i)|
1∑
,
dMRD =
k
max({f⃗g (i), f⃗a (i)})
i=1

όπου το k είναι το μήκος των διανυσμάτων χαρακτηριστικών και δείχνει το πλήθος
των χαρακτηριστικών και ο δείκτης i αναφέρεται στο i–οστό στοιχείο του διανύσματος
ή στο i–οστό χαρακτηριστικό. Μια λεπτομερής αναφορά στα χαρακτηριστικά που
αποτελούν τα διανύσματα χαρακτηριστικών δίνεται παρακάτω.
Κάθε επαναληπτική απεικόνιση που φαίνεται στον Πίνακα 6.1 χρησιμοποιείται
σαν συνθέτης μουσικής για τη δημιουργία τονικών ακολουθιών με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω. Τα χαρακτηριστικά της μουσικής εξαρτώνται από
τις τιμές των παραμέτρων. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο αλγόριθμος DE λειτουργεί
για να ρυθμίσει τις παραμέτρους αυτές ώστε να παράγονται τονικές ακολουθίες που
ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από το κομμάτι–στόχο. Με τον αλγόριθμο DE, αρχικοποιείται ένας τυχαίος πληθυσμός συνδυασμών παραμέτρων, ο
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αρχικός πληθυσμός, ο οποίος εξελίσσεται με τον έτσι ώστε να εξερευνηθεί εξαντλητικά ο χώρος των παραμέτρων, προς ανεύρεση περισσότερα υποσχόμενων συνδυασμών παραμέτρων. Η εξερεύνηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια ειδικών εξελικτικών
τελεστών. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχονται νέες λύσεις καθώς οι εξελικτικές επαναλήψεις προχωρούν. Οι εξελικτικές επαναλήψεις συνεχίζονται έως ότου βρεθεί ένας
ικανοποιητικός συνδυασμός παραμέτρων, ο οποίος παράγει τονικές ακολουθίες με
τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, ή να παρέλθει ένας προκαθορισμένος μέγιστος αριθμός εξελικτικών επαναλήψεων. Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται
παρακάτω, δίνονται από μέγεθος πληθυσμού 50 συνδυασμών παραμέτρων και για
εξέλιξη το πολύ 50 γενεών. Το εύρος των παραμέτρων, όπως φαίνεται στην τρίτη
στήλη του Πίνακα 6.1, καθόριζε και τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή τους καθ’ όλη τη
διαδικασία εξέλιξης.

6.3.3

Τονικά χαρακτηριστικά ως μέτρα καταλληλότητας

Θεωρώντας την αυτόματη σύνθεση μουσικής προς την κατεύθυνση που δίνεται από κάποια μουσικά χαρακτηριστικά, τα μουσικά χαρακτηριστικά αυτά πρέπει
να περιέχουν “θεμελιώδης” μουσικές πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν με τον
ακριβέστερο δυνατό τρόπο το επιδιωκόμενο μουσικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν με ακρίβεια κάποιες μουσικές ιδιότητες, πρέπει να
παρέχουν καθαρότερη σύγκριση, επιτρέποντας πιο ασφαλή καθορισμό για το ποια
απεικόνιση έχει καλύτερες συνθετικές ικανότητες. Τα μουσικά χαρακτηριστικά που
έχουν επιλεγεί για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, δίνονται στον Πίνακα 6.2.
Μιας και η επιδίωξη της εργασίας που παρουσιάζεται είναι μια ανάλυση στο τονικό
μουσικό πεδίο (όχι το ρυθμικό ή το ενορχηστρικό κομμάτι), τα χαρακτηριστικά αφορούν μόνο την περιγραφή τονικών ιδιοτήτων της μουσικής, με χαρακτηριστικά που
αφορούν στατιστικά για τη μετάβαση τόνων. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνουν στατιστικά για το τονικό καθεστώς ενός κομματιού. Η θεώρηση τέτοιων χαρακτηριστικών δεν θα προσέφερε στην εν γένει βελτίωση της ακρίβειας των μέτρων
τονική ομοιότητας, μιας και η μεθοδολογία αυτόματη σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκε και παρουσιάζεται παρακάτω, περιλαμβάνει ένα σχήμα επιλογής τόνων που
διατηρεί μια βασική τονική ομολογία μεταξύ των κομματιών–στόχων και των τεχνητών συνθέσεων.
Πίνακας 6.2: Τα τονικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν.
ονομασία

ακρωνύμιο

τονικό εύρος

range

τονική κλίση

grad

μέσο τονικό άλμα
διασπορά τονικών αλμάτων

pdM
pdS

προφίλ ανόδου

asc

προφίλ καθόδου

desc

σταθερό προφίλ

const

περιγραφή
διαφορά μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου τονικού
ύψους
κλίση της παρεμβαλλόμενης γραμμής στις τιμές
υψών τονικότητας
μέση τιμή διαφορών διαδοχικών τονικών υψών
διασπορά διαφορών διαδοχικών τονικών υψών
πηλίκο πλήθους ανοδικών διαστημάτων προς συνολικό πλήθος διαστήματα
πηλίκο πλήθους καθοδικών διαστημάτων προς συνολικό πλήθος διαστήματα
πηλίκο πλήθους μηδενικών διαστημάτων προς συνολικό πλήθος διαστήματα

Για την καλύτερη κατανόηση της μουσικής περιγραφικότητας των χαρακτηριστικών που φαίνονται στον Πίνακα 6.2, διεξάγεται ένας έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας δύο μερών του Wilcoxon [330], στα χαρακτηριστικά που εξάγονται από μικρά
τμήματα του κάθε κομματιού από κάθε συνθέτη. Με αυτό τον έλεγχο, εξετάζεται
η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς μεταξύ των κατανομών των χαρακτηριστικών για κάθε εξεταζόμενο συνθέτη. Συγκεκριμένα, για κάθε ζευγάρι συνθετών,
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εφαρμόζεται ο έλεγχος δύο μερών στα χαρακτηριστικά κάθε αντίστοιχου ζευγαριού
από συνθέτες, ούτως ώστε να υπολογιστεί η πιθανότητα αυτές οι δύο κατανομές χαρακτηριστικών να είναι συνεχείς κατανομές με ίδια ενδιάμεση τιμή. Σε περίπτωση
που οι κατανομές αυτές έχουν κοινές ενδιάμεσες τιμές, τότε η περιγραφικότητα
των τονικών χαρακτηριστικών θα είναι μειωμένη, μιας και δεν θα υπεδείκνυαν την
ιδιότητα να διαχωρίσουν κομμάτια με σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τυπικά,
η μηδενική υπόθεση για κάθε ζευγάρι κατανομών χαρακτηριστικών είναι πως τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι δείγματα από τις ίδιες συνεχείς κατανομές με ίσες ενδιάμεσες τιμές. Αν η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο επίπεδο σημαντικότητας
5% για κάποιο ζευγάρι συνθετών, δηλαδή το ζευγάρι του συνόλου των χαρακτηριστικών του, τότε υποδεικνύεται ότι τα χαρακτηριστικά αυτά περιέχουν σημαντική
στατιστική πληροφορία για τον κάθε συνθέτη.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών στις
κατανομές χαρακτηριστικών, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, φαίνονται στον
Πίνακα 6.3. Κάθε κελί του Πίνακα αυτού περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για κάθε
ζευγάρι συνθετών. Η ακολουθία δυαδικών ψηφίων εντός του κάθε κελιού υποδεικνύει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης με το ψηφίο 1, ενώ το αντίθετο φαίνεται με το ψηφίο 0, για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τη σειρά που εμφανίζονται.
Για παράδειγμα, για το ζευγάρι Bach–Mozart, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται
για όλα εκτός από τα χαρακτηριστικά με αριθμό σειράς 3 και 6. Από τη στιγμή
που ο Πίνακας 6.3 επιδεικνύει στατιστική σημαντικότητα στις διαφορές κατανομών
των περισσότερων ζευγαριών από αντίστοιχα χαρακτηριστικά, φαίνεται πως τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν όντως ουσιώδεις πτυχές της τονικής πληροφορίας των
συνθέσεων, όπως αυτές ενσωματώνονται στην προσωπική συνθετική τεχνοτροπία του
κάθε συνθέτη. Συνεπώς, στην έκταση που η παρουσιαζόμενη στατιστική ανάλυση
επιτρέπει, τα αποτελέσματα που δίνονται στην Ενότητα 6.4.3 μπορούν να θεωρηθούν με αξιοπιστία ως ενδεικτικά για τις μουσικές ικανότητες του κάθε δυναμικού
συστήματος.
Πίνακας 6.3: Στατιστική σημαντικότητα για τις διαφορές στις κατανομές μεταξύ των κομματιών για κάθε συνθέτη. Κάθε τετράδα από 1 και 0 υποδεικνύει την σημαντικότητα ή
όχι αντίστοιχα, των διαφορών στις κατανομές των χαρακτηριστικών για το ζευγάρι συνθετών
της αντίστοιχης γραμμής και στήλης. Για παράδειγμα, η ακολουθία 1101111 στο ζευγάρι
Mozart–Beethoven υποδεικνύει πως οι κατανομές όλων των χαρακτηριστικών, εκτός του
τρίτου, είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικές.
Bach
Mozart
Beethoven

6.3.4

Bach
—
—
—

Mozart
1101101
—
—

Beethoven
1111111
1101111
—

Jazz
1111111
1111111
1111111

Συνθετική μεθοδολογία

Μιας και το κυρίως θέμα της μελέτης που παρουσιάζεται, είναι οι τονικές συνθετικές δυνατότητες των επαναληπτικών δυναμικών συστημάτων, η διαδικασία αυτόματης σύνθεσης εστιάζει αποκλειστικά στην παραγωγή τόνων. Έτσι, τα μουσικά
χαρακτηριστικά πέρα από τους τόνος, όπως ο χρόνος έναρξης ενός γεγονότος, οι
διάρκειες και οι εντάσεις, δεν θεωρούνται στη μοντελοποίηση. Τα ρυθμικά στοιχεία
θεωρείται ότι δανείζονται αυτούσια από το κομμάτια–στόχο, οδηγώντας στη δημιουργία συνθέσεων με ταυτόσημους ρυθμούς. Ο συγκεκριμένος στόχος της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας τονικών συνθέσεων, υποθέτει την ύπαρξη ενός κομματιού
στόχου που παρέχει τις τονικές καθοδηγητικές γραμμές σύνθεσης για το σύστημα
παραγωγής μουσικής. Είναι σημαντικό αυτές οι καθοδηγητικές γραμμές σύνθεσης
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να περιλαμβάνουν την επαρκή ποσότητα πληροφορίας, οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από γενικές παραδοχές. Για παράδειγμα, παρότι είναι μια δελεαστική
εικασία, κάποιος δύσκολα θα μπορούσε να υποθέσει ότι ένα δυναμικό σύστημα θα
σχηματίζει μουσική δομή που ομοιάζει τις ανθρώπινες συνθετικές ικανότητες μακροσκοπικής μουσικής δομής σε όλα τα επίπεδα, για παράδειγμα δομές όπως του
κλειδιού σύνθεσης, των ακολουθιών συγχορδιών ή των μοτίβων από νότες. Το γεγονός ότι οι μουσική γνώση δεν μεταδίδεται απευθείας στα δυναμικά συστήματα έχει
αντιμετωπιστεί με διάφορες μεθόδους, όπως τους περιορισμούς στο κλειδί σύνθεσης [58, 151] (δηλαδή κατάλληλες επιλέξιμες νότες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κλειδί) ή τονικούς περιορισμούς από ένα κομμάτι–στόχο [61].
Μια παρόμοια προσέγγιση παραγωγής τόνων σαν αυτή που παρουσιάζεται σε
αυτή την Ενότητα, έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στα πλαίσια της εργασίας [150],
όπου παρουσιάστηκε ένας αυτόματος αυτοσχεδιαστής μουσικής που μελετάται στο
επόμενο Κεφάλαιο αυτής της διατριβής. Η μεθοδολογία σύνθεσης τόνων που παρουσιάζεται σε αυτή την Ενότητα προσαρμόστηκε κατάλληλα ώστε να δέχεται τις τονικές
κατευθυντήριες γραμμές από το κομμάτι–στόχο, ενώ το σύστημα του αυτόματου αυτοσχεδιαστή λαμβάνει τις τονικές κατευθυντήριες γραμμές από έναν άνθρωπο που
αυτοσχεδιάζει. Το κομμάτι–στόχος παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές που ενσωματώνουν τη μουσική γνώση σε ένα θεμελιώδες επίπεδο, μέσα σε διαδοχικά μικρά
τμήματα της διάρκειάς του. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν το
τονικό εύρος, πληροφορίες για τις συγχορδίες και την πολυπλοκότητα του προφίλ
τονικής (PCP) μέσω της εντροπίας πληροφορίας του Shannon (SIE) [282]. Αυτές οι
πληροφορίες συνθέτουν μια λίστα επιτρεπτών τόνων, η οποίες είναι επιλέξιμες για
να “χρησιμοποιηθούν” από το δυναμικό σύστημα μέσω μιας διαδικασίας απευθείας
απεικόνισης. Μια εποπτική εικόνα του συστήματος, όπως περιγράφηκε σε αυτή την
παράγραφο, απεικονίζεται στην Εικόνα 6.1, Ενώ μια λεπτομερέστερη ανάλυση δίνεται στις επόμενες δύο παραγράφους.

analyze
MIDI target genuine piece with
N note events

compose
run dynamical system for N
iterations

segmentation
for each segment
for each segment
identify main
chord
estimate PCP
SIE

map iterations to notes
based on note list

assign notes to the
genuine's onsets

construct note list

Σχήμα 6.1: Διάγραμμα του συστήματος αυτόματης σύνθεσης τόνων.

Το κομμάτι–στόχος παρέχει κάποιες βασικές μουσικές κατευθυντήριες γραμμές

6.4 Πειραματικά αποτελέσματα
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στο δυναμικό σύστημα, οι οποίες χαρακτηρίζουν το τονικό περιεχόμενο του κομματιού–στόχου εντός μικρών χρονικών τμημάτων, μέσω του σχηματισμού μιας λίστας
τόνων για καθένα από τα παραπάνω τμήματα. Η λίστα τόνων αποτελείται από τόνους που βρίσκονται σε εύρος τόνων του κάθε τμήματος, αλλά και σε συγκεκριμένες
τονικές τάξεις. Αρχικά, το κομμάτι στόχος τμηματοποιείται σε μικρά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το τέμπο του, και αναγνωρίζεται η συγχορδία σε κάθε τμήμα
με μια τυπική μεθοδολογία αναγνώρισης συγχορδιών με προκατασκευασμένα πρότυπα [224], θεωρώντας διάφορα τέτοια πρότυπα με συγχορδίες ως και πέντε φωνών.
Η τμηματοποίησης των κομματιών γίνεται απευθείας σε μέτρα του κομματιού, γεγονός που καθίσταται δυνατό από το ότι τα κομμάτια είναι σε μορφή MIDI. Το μήκος
του τμήματος που επιλέχθηκε είναι των 2 παλμών, το οποίο θεωρήθηκε ότι αποτελεί
τον κατάλληλο συμβιβασμό μεταξύ πολύ μεγάλου και πολύ μικρού μήκους τμήματος. Το κυρίως μέλημα της μεθοδολογίας που συζητείται είναι η επιλογή και ανάδειξη της κατάλληλης συγχορδίας για κάθε τμήμα. Συνεπώς, σε ένα μικρό μέγεθος
τμήματος ενδέχεται να μην παρέχεται επαρκές πλήθος τόνων ώστε να αναγνωριστεί
ορθά η συγχορδία. Από την άλλη, ένα μεγαλύτερο τμήμα θα μπορούσε κάλλιστα να
περιέχει περισσότερες από μία συγχορδίες, οδηγώντας στην καλύτερη περίπτωση σε
αγνόηση όλων των υπολοίπων εκτός μίας συγχορδίας εντός του εν λόγω τμήματος.
Εν πρώτοις, η λίστα τόνων κάθε τμήματος περιλαμβάνει τόνους που περιέχονται στην αναγνωρισμένη συγχορδία, όμως είναι δυνατόν να απαιτούνται επιπλέον
τόνοι για να αναδειχθεί το τονικό καθεστώς του τμήματος. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του τμήματος, είναι πάντα πιθανό ένα τμήμα να περιέχει περισσότερες από μία
συγχορδίες, ή ακόμα και να μην περιέχει καμία (για παράδειγμα, να περιέχει χρωματικές φράσεις). Για την ανάδειξη τέτοιων περιπτώσεων, γίνεται χρήση επιπλέον
πληροφορίας από τη SIE του PCP. Σε κάθε τμήμα, πέρα από την αναγνώριση της
συγχορδίας, αποκτάται και η τιμή της SIE του PCP, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την πολυπλοκότητα της κατανομής των τόνων του τμήματος αυτού. Αν αυτή
η πολυπλοκότητα στην κατανομή είναι εν δυνάμει “εφικτή” με τη χρήση τόνων που
βρίσκονται στην αναγνωρισμένη συγχορδία, τότε οι τόνοι που βρίσκονται ήδη στη
λίστα (δηλαδή οι τόνοι της αναγνωρισμένη συγχορδίας) κρίνονται ως επαρκείς και
έτσι δεν χρειάζεται η επιλογή επιπλέον τόνων για την κατάρτιση της τελικής λίστας
τόνων του τμήματος. Αντιθέτως, αν η μέγιστη τιμή της SIE δεν μπορεί να επιτευχθεί
με τους διαθέσιμους τόνους της συγχορδίας, τότε οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι
τόνοι του τμήματος, οι οποίοι επίσης δεν ανήκουν στην αναγνωρισμένη συγχορδία,
προστίθενται διαδοχικά στην τελική λίστα, έως ότου η λίστα να είναι “ικανή” να καλύψει το απαιτούμενο από το τμήμα ύψος της τιμής SIE της κατανομής του PCP.
Η τελική λίστα τόνων αποτελείται από τόνους που βρίσκονται εντός του εύρους που
καθορίζεται από το αντίστοιχο τμήμα και ανήκουν στην αναγνωρισμένη συγχορδία,
με πιθανούς επιπλέον τόνους που προστίθενται για την κάλυψη του επιπέδου του
SIE της κατανομής του PCP. Αφού κατασκευαστεί η λίστα τόνων, τοτε οι επαναλήψεις του δυναμικού συστήματος κανονικοποιούνται εντός του εύρους [0, 1] και
έπειτα απεικονίζονται γραμμικά στους δείκτες του κάθε τμήματος τόνων. Η τονικές ακολουθίες που παράγονται, “προσκολλώνται” στους αντίστοιχους δείκτες της
λίστας τόνων του κάθε τμήματος του κομματιού–στόχου.

6.4

Πειραματικά αποτελέσματα

Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται εστιάζουν στο να παρέχουν
τριών ειδών πληροφορίες. Πρώτον, αποκομίζονται οι δυναμικές ιδιότητες των γνήσιων συνθέσεων, παρέχοντας πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ελκυστή που
περιγράφει τα τονικά χαρακτηριστικά του κάθε συνθέτη. Δεύτερον, δίνονται αποτε-
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λέσματα για την προσαρμοστικότητα που παρουσιάζει το κάθε δυναμικό σύστημα
για κομμάτια–στόχους λαμβανόμενα από κάθε συνθέτη. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει μια ενδελεχή εξέταση των μουσικών χαρακτηριστικών που μπορεί να παράξει
το κάθε δυναμικό σύστημα. Τέλος, γίνεται μια συγκριτική ανάλυση των δυναμικών
χαρακτηριστικών για τα γνήσια και τα τεχνητά κομμάτια.

6.4.1

Δυναμικές ιδιότητες των πραγματικών κομματιών

Αυτή η Ενότητα παρουσιάζει τα ευρήματα που αποκομίσθηκαν από την εφαρμογή των μεθόδων που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 6.2. Συγκεκριμένα, η ακολουθία τόνων του κάθε γνήσιου κομματιού θεωρείται σαν μια χρονοσειρά, από την
οποία αντλούνται πληροφορίες για την ανακατασκευή του ελκυστή που την σχηματίζει, μέσω των τιμών καθυστέρησης (τ ) και διάστασης εμβύθισης (µ), καθώς και του
μεγαλύτερου εκθέτη Lyapunov (LLE) και της διάστασης fractal (FD). Αυτή η ανάλυση είναι συμπληρωματική στην κύρια αναζήτηση της Ενότητας, που είναι η εξέταση των τονικών συνθετικών δυνατοτήτων διάφορων δυναμικών συστημάτων. Κατά
συνέπεια, πρώτος στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η αναφορά κάποιων περιγραφικών στατιστικών στοιχείων για τα χαρακτηριστικά του ελκυστή για διαφορετικούς
συνθέτες μέσω των τιμών τ , µ, LLE και FD του κάθε κομματιού. Δεύτερον, οι τιμές
των LLE και FD προσφέρουν την ευκαιρία μια συγκριτικής ανάλυσης, η οποία παρουσιάζεται στην Ενότητα 6.4.4, μεταξύ των αντίστοιχων τιμών που εξήχθησαν από
τα κομμάτια που παρήχθησαν τεχνητά από τα δυναμικά συστήματα.
Τα χαρακτηριστικά των ελκυστών φαίνονται με τα στατιστικά στην Εικόνα 6.2.
Παρόλο που οι τιμές που απεικονίζονται εκεί, είναι αριθμητικές προσεγγίσεις, είναι
ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χαρακτηριστικών κάποιων ζευγαριών
από συνθέτες. Για να εξεταστεί η στατιστική σημαντικότητα αυτών των διαφορών,
διεξήχθη ένας διμερής έλεγχος Wilcoxon [330], με έναν παρόμοιο τρόπο όπως στην
Ενότητα6.3.3, όπου ελέγχθηκε η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ
των τονικών χαρακτηριστικών διαφορετικών συνθετών. Για την παρούσα ανάλυση,
η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι τιμές τ , µ, LLE και FD που προκύπτουν από τις
χρονοσειρές, αποτελούν παρατηρήσεις από ταυτόσημες συνεχείς κατανομές με ίσες
ενδιάμεσες τιμές. Τα αποτελέσματα για τους ελέγχους αυτούς παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.4. Εκεί κάθε τετράδα από ψηφία υποδεικνύει το αν η μηδενική υπόθεση
απορρίπτεται για τις κατανομές των αντίστοιχων τιμών που περιγράφουν τις χρονοσειρές, για τους αντίστοιχους συνθέτες των γραμμών και των στηλών. Συγκεκριμένα,
το ψηφίο 1 δείχνει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης στο επίπεδο σημαντικότητας 5% (δηλαδή οι διαφορές θεωρούνται στατιστικά σημαντικές), ενώ το ψηφίο 0
δείχνει το αντίθετο. Η σειρά εμφάνισης του κάθε ψηφίου αντιστοιχεί στις κατανομές των τιμών τ , µ, LLE και FD. Από τα αποτελέσματα αυτά, αξίζει να σημειωθεί
ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ζευγάρι κατανομών που είναι στατιστικά σημαντικά
διαφορετικό μεταξύ των συνθετών, ενώ το αντίθετο ισχύει για τις κατανομές LLE.
Πίνακας 6.4: Στατιστική σημαντικότητα διαφορών των κατανομών των τ , µ, LLE και FD
για όλα τα κομμάτια κάθε συνθέτη. Κάθε τετράδα από 1 και 0 υποδεικνύει την απόρριψη
ή όχι αντίστοιχα, της μηδενικής υπόθεσης για τις κατανομές των τ , µ, LLE και FD αντίστοιχα μεταξύ όλων των ζευγαριών συνθετών. Για παράδειγμα, η τετράδα 1101 στο ζευγάρι
Bach–Mozart υποδεικνύει ότι η διαφορές στις κατανομές των τ , µ και FD είναι στατιστικά
σημαντικές, ενώ του LLE όχι.
Bach
Mozart
Beethoven

Bach
—
—
—

Mozart
1101
—
—

Beethoven
1100
0001
—

Jazz
0101
1101
1101
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(a) τ
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(b) µ
1.7

1

1.68
fractal dim.

Lyapunov

0.8
0.6
0.4

1.66
1.64
1.62
1.6
1.58
1.56

0.2

1.54

0

1.52

Bach

Mozart
Beethoven
composer

(c) LLE

Jazz

Bach

Mozart
Beethoven
composer

Jazz

(d) FD

Σχήμα 6.2: Υπολογισμένες τιμές των τ , µ, LLE και FD για τις τονικές χρονοσειρές κάθε
κομματιού.

6.4.2

Χαρακτηριστικά μελωδιών από χαοτικές συναρτήσεις

Σε αυτή την Ενότητα εξετάζεται η πολυπλοκότητα των συνθέσεων που δημιουργήθηκαν από τα δυναμικά συστήματα που δίνονται από τις απεικονίσεις Chirikov
και Hénon που περιγράφονται στην Ενότητα 6.3.1. Μιας και μέλημα της Ενότητας
είναι η μελέτη των τονικών χαρακτηριστικών, η πολυπλοκότητα των τόνων μετράται μέσα από την εντροπία πληροφορίας Shannon (SIE) [282] του προφίλ τονικής
τάξης (PCP) από 1200 συνθέσεις που δημιουργήθηκαν από τις παραπάνω απεικονίσεις. Υπενθυμίζεται ότι το PCP ενός κομματιού καταγράφει την κατανομή των
τόνων σε όλο το μήκος του κομματιού, ενώ η SIE του PCP αυτού περιγράφει την
“πυκνότητα” της κατανομής. Τα κομμάτια των μετρήσεων συντέθηκαν με τυχαία
αρχικά σημεία x, y , ενώ οι παράμετροι (K, θ, ε) χωρίστηκαν σε 4 σύνολα, με την
κάθε ομάδα να παράγει 300 κομμάτια, ενώ επιπλέον υπήρχαν και διαφορές στην
κλίμακα σύνθεσης με τις εξής πειραματικές διατάξεις: οι συνθέσεις στα σύνολα SD
(standard diatonic) και HD (Hénon diatonic) αποτελούν συνθέσεις στη μείζονα διατονική (diatonic) κλίμακα, ενώ οι συνθέσεις στα σύνολα SC (standard chromatic)
και HC (Hénon chromatic) αποτελούν συνθέσεις στη χρωματική κλίμακα. Το τονικό
κέντρο των παραπάνω συνθέσεων ήταν τυχαίο.
Για τη σύγκριση των τιμών πολυπλοκότητας, όπως αυτές δίνονται από την τιμή
του PCP SIE, έγινε σύγκριση των τιμών αυτών αντλούμενων από τις τεχνητές συνθέσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν όπως περιγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο,
με τις τιμές που αντλήθηκαν από πραγματικές συνθέσεις. Ο πραγματικές συνθέσεις ήταν τα 150 κουαρτέτα εγχόρδων των Beethoven, Haydn και Mozart, με 50
κομμάτια από κάθε συνθέτη, ενώ τα σύνολα των κομματιών αυτών συμβολίζονται ως
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Bsq, Hsq και Msq αντίστοιχα. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν μελετηθεί και στην
εργασία [146], η οποία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας διδακτορικής
διατριβής.
Ο Πίνακας 6.5 δίνει τις μέσες τιμές (µ) και τις διασπορές (σ ) των τιμών SIE που
εξήχθησαν από τις κατανομές των PCPs από όλα τα προαναφερθέντα σύνολα κομματιών. Τα αποτελέσματα που δίνονται από τον παραπάνω Πίνακα, αρχικά φανερώνουν ότι τα κουαρτέτα εγχόρδων έχουν υψηλότερη μέση τιμή SIE σε σύγκριση
με τα τεχνητά κομμάτια. Επιπλέον, τα τεχνητά κομμάτια που συντέθηκαν σε διατονική κλίμακα (δηλαδή τα κομμάτια στα σύνολα HD and SD) υποδεικνύεται ότι έχουν
αρκετά μικρότερη πολυπλοκότητα τόνων σε σχέση με τα πραγματικά κομμάτια.
Οι χρωματικές τεχνητές συνθέσεις από την άλλη, φαίνεται να έχουν λιγότερο “πολύπλοκη” κατανομή PCP από τα κουαρτέτα εγχόρδων, με μεγαλύτερη όμως διασπορά,
γεγονός που υποδεικνύει ότι η σύνθεση σε χρωματική κλίμακα μπορεί να παρέχει
από πιο απλά ως πιο σύνθετα τονικά αποτελέσματα. Η Εικόνα 6.3 απεικονίζει την
κατανομή των τιμών SIE ανάμεσα σε όλες τις συνθέσεις. Από αυτή την Εικόνα παρέχονται ενδείξεις ότι οι συνθετικές ικανότητες της απεικόνισης Hénon σε χρωματική
κλίμακα είναι πιο “ευέλικτες” από τις συνθέσεις της απεικόνισης standard map,
υπό την έννοια ότι περιλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο εύρος πολυπλοκότητας.
Πίνακας 6.5: Στατιστικά για τις μέσες τιμές που αποκτώνται από τις κατανομές PCP των
κομματιών, για τα σύνολα κομματιών HD, SD, HC, SC, Bsq, Hsq και Msq.
µ
σ

6.4.3

HD
1.5976
0.2966

Τεχνητές συνθέσεις
SD
HC
1.3236
2.0620
0.3844
0.4432

SC
1.6488
0.5242

Κουαρτέτα εγχόρδων
Bsq
Hsq
Msq
2.2082
2.1355
2.1181
0.0933
0.0971
0.1018

Οδηγώντας τη σύνθεση χαοτικών συναρτήσεων με εξελικτικές
μεθόδους

Οι ερωτήσεις που τίθενται σε αυτή την Ενότητα, περιστρέφονται γύρω από την
προσαρμοστικότητα του κάθε δυναμικού συστήματος σε κάθε συνθετικό στόχο. Η
προσαρμοστικότητα μετριέται από την τιμή καταλληλότητας του καλύτερου ατόμου
(συνδυασμού παραμέτρων) που επιστράφηκε από την εξελικτική διαδικασία, όπως
περιγράφηκε στην Ενότητα 6.3.2. Ο Πίνακας 6.6 παρουσιάζει τι μέσες τιμές και τις
διασπορές των τιμών καταλληλότητας που δόθηκαν από τα καταλληλότερα άτομα σε
συνθέσεις που παρήχθησαν για κάθε κομμάτι–στόχο. Υπενθυμίζεται ότι κάθε άτομο
αναπαριστά έναν συνδυασμό τιμών παραμέτρων, δηλαδή των συντελεστών και του
αρχικού σημείου ενός δυναμικού συστήματος όπως φαίνεται στην τρίτη στήλη του
Πίνακα 6.1, ενώ οι συνθέσεις που παράγονται για ένα κομμάτι–στόχο, αποτελούν
συνθέσεις των οποίων τα τονικά χαρακτηριστικά παράγονται με βάση τα τονικά χαρακτηριστικά των κομματιών–στόχων. Από τον Πίνακα 6.6, παρατηρείται αρχικά ότι
η χειρότερη επίδοση για όλους τους συνθέτες παρέχεται από την απεικόνιση tent,
ενώ η απεικόνιση general quadratic παρήγαγε άτομα με την καλύτερη μέση τιμή
καταλληλότητας, για όλους τους συνθέτες εκτός από τον Beethoven, για τον οποίον
τα καλύτερα αποτελέσματα δόθηκαν από την απεικόνιση circle. Παρόλα αυτά, η
μέσες επιδόσεις των απεικονίσεων general quadratic, circle και Henon είναι συγκρίσιμες. Μια αυστηρότερη ποσοτικοποίηση των ομοιοτήτων μεταξύ των τιμών αποτελεσματικότητας των απεικονίσεων γίνεται αργότερα.
Η Εικόνα 6.4 απεικονίζει τις κατανομές των σφαλμάτων εκπαίδευσης στα μουσικά χαρακτηριστικά για τα δυναμικά συστήματα με την καλύτερη και τη χειρότερη
μέση επίδοση. Σε αυτή την Εικόνα γίνεται φανερό πως οι κύριες διαφορές στην
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Σχήμα 6.3: Στατιστικά για τις τιμές PCP SIE των εξεταζόμενων συνθέσεων.
Πίνακας 6.6: Μέση τιμή και διασπορά (σε παρενθέσεις) της τιμής καταλληλότητας των
καλύτερων ατόμων για όλους τις συνθέτες και όλες τις απεικονίσεις. Η καλύτερη μέση τιμή
καταλληλότητας για κάθε συνθέτη δίνεται με έντονη γραμματοσειρά.
Bach
Mozart
Beethoven
Jazz

logistic
0.237 (0.017)
0.279 (0.021)
0.261 (0.021)
0.276 (0.015)

tent
0.268 (0.017)
0.306 (0.015)
0.277 (0.020)
0.295 (0.015)

circle
0.213 (0.023)
0.257 (0.022)
0.255 (0.016)
0.264 (0.020)

Henon
0.217 (0.017)
0.260 (0.024)
0.256 (0.018)
0.263 (0.016)

gen. quad.
0.212 (0.021)
0.254 (0.024)
0.257 (0.022)
0.258 (0.016)

Ikeda
0.229 (0.020)
0.274 (0.023)
0.268 (0.018)
0.271 (0.013)

αποδοτικότητα σε αυτά τα δυναμικά συστήματα βρίσκονται στο πρώτο και στα τρία
τελευταία χαρακτηριστικά, δηλαδή το εύρος και τα ποσοστά αυξανόμενων, μειουμένων και σταθερών διαστημάτων. Ένα επιπλέον γεγονός που αξίζει να σημειωθεί
είναι οι αριθμητικές τιμές των μέσων σφαλμάτων. Σχεδόν για κάθε μέτρηση, αυτή
η τιμή βρίσκεται μεταξύ 0.2 και 0.3, ενώ η καλύτερη μέση τιμή είναι πάνω από το
0.2. Θεωρώντας τη μέθοδο μέτρησης της καταλληλότητας, την μέση σχετική απόσταση (MRD), όπως ορίστηκε στην Ενότητα 6.3.2, μπορεί να υποτεθεί ότι οι καλύτερες τεχνητές συνθέσεις αναμένεται να είναι 20% διαφορετικές σε σχέση με τις
γνήσιες, ακολουθώντας μια καθαρά όχι αυστηρή προσέγγιση. Παρόλα αυτά, συμβουλευόμενοι τα ευρήματα της Εικόνας 6.4, φαίνεται πως υπάρχει μια ανομοιογένεια στην κατανομή των σφαλμάτων για διαφορετικά μουσικά χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό που συμβολίζεται με grad, το οποίο περιγράφει
την κλίση της γραμμής που παρεμβάλλεται στους τόνους ενός τμήματος, φαίνεται
να παράγει σφάλματα κοντά στο 100%.
Αυτή η έντονη διαφορά στις κλίσεις μπορεί να εξηγηθεί με τη συμβολή της Εικόνας 6.5, η οποία απεικονίζει τη μέση τιμή και τη διασπορά των χαρακτηριστικών
των τεχνητών κομματιών. Οι τιμές των κλίσεων φαίνεται να είναι μικρές σε απόλυτη
τιμή, γεγονός που ισχύει και για τις κλίσεις των γνήσιων συνθέσεων. Συνεπώς, ενυπάρχει μια ανισορροπία στο μέτρο MRD που εκτίθεται σε χαρακτηριστικά μικρής
απόλυτης τιμής. Για παράδειγμα, αν η κλίση–στόχος σε ένα τμήμα είναι 0.001 και
το δυναμικό σύστημα παράγει μουσική με κλίση 0.02 στο αντίστοιχο τμήμα, τότε
η τιμή MRD είναι 0.95, υποδεικνύοντας μια διαφορά της τάξης του 95%. Αυτή η
μέτρηση όμως, έρχεται σε αντίθεση με την διαισθητική προσέγγιση ότι και οι δύο
κλίσεις είναι μικρές σε απόλυτη τιμή. Τα σφάλματα στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
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1.6
Bach gen. quad
Mozart gen. quad
Beethoven gen. quad
Jazz gen. quad
Bach tent
Mozart tent
Beethoven tent
Jazz tent

1.4
1.2

error

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
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grad

pdM

pdS
feature

asc

desc
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Σχήμα 6.4: Η τιμή σφάλματος ανά χαρακτηριστικό της καλύτερης (general quadratic) και
της χειρότερης (tent) συνολικά απεικόνισης.

παραμένουν σε επίπεδα που συγκρίνονται με τα συνολικά σφάλματα που κρίνουν
την καταλληλότητα (γύρω στο 0.2 ή στο 20%), με μια εξαίρεση στο χαρακτηριστικό
που συμβολίζεται με range, όπου επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση για την καλύτερα και τη χειρότερα αποδίδουσα απεικόνιση, παρόλο που η διαφορά τους είναι
αξιοσημείωτη. Η καλύτερη επίδοση σε αυτό το χαρακτηριστικό είναι αναμενόμενη,
μιας και το εύρος θεωρείται κατά το στάδιο κατασκευής της λίστας τόνων, όπως
περιγράφηκε στην Ενότητα 6.3.4. Κατά συνέπεια, η ακριβής μέτρηση σε αυτό το
χαρακτηριστικό εξαρτάται από το αν οι επαναλήψεις του δυναμικού συστήματος
προσεγγίζουν ολόκληρο το επιτρεπτό εύρος σε κάθε τμήμα.
Η Εικόνα 6.5 δείχνει ότι η απεικόνιση με τις χειρότερες επιδόσεις, δηλαδή η
απεικόνιση tent, παράγει τόνους που απαλείφουν τα ιδιαίτερα τονικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στα χαρακτηριστικά που συλλέγονται. Αντιθέτως,
η απεικόνιση με τις καλύτερες επιδόσεις, δηλαδή η απεικόνιση general quadratic,
διατηρεί μέχρι ενός βαθμού την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών για κάθε συνθέτη. Συνεπώς, οι επιπτώσεις της τιμής καταλληλότητας φαίνεται να συμπαρασύρει
μια “ομογενοποίηση” στα ποιοτικά και διακριτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης μουσικής. Η παραπάνω παρατήρηση εγείρει το ερώτημα του ποια απεικόνιση
εκφράζει πιο επιτυχώς κάθε μουσικό χαρακτηριστικό από αυτά που θεωρούνται.
Αυτό το ερώτημα εξετάζεται στον Πίνακα 6.7 με μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ
όλων των ζευγαριών απεικονίσεων, για κάθε χαρακτηριστικό και για κάθε συνθέτη.
Σε αυτό τον Πίνακα, το δυναμικό σύστημα της κάθε γραμμής συγκρίνεται με το
δυναμικό σύστημα της κάθε στήλης, σχετικά με την απόδοσή τους σε κάθε ξεχωριστό χαρακτηριστικό και για κάθε συνθέτη. Αν η απεικόνιση που αντιστοιχεί σε μια
γραμμή έχει σημαντικά καλύτερη επίδοση από την απεικόνιση που αντιστοιχεί σε
κάποια στήλη για κάποιο χαρακτηριστικό και για κάποιον συνθέτη, τότε αυτό υποδεικνύεται με το σύμβολο “+” που τοποθετείται στις αντίστοιχες γραμμές και στήλες,
καθώς και στην αντίστοιχη σειρά συνθέτη και χαρακτηριστικού. Τα αποτελέσματα
για κάθε συνθέτη εμφανίζονται σε κάθε γραμμή στο αντίστοιχο κελί του Πίνακα (με
τη σειρά να είναι Bach, Mozart, Beethoven και Jazz), ενώ τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται από αριστερά προς δεξιά με τη σειρά που εμφανίζονται στον Πίνακα 6.2.
Αν η απεικόνιση που αντιστοιχεί σε κάποια γραμμή είναι σημαντικά υποδεέστερη,
τότε αυτό υποδεικνύεται με το σύμβολο “−”, ενώ το σύμβολο “=” χρησιμοποιείται
για να υποδείξει την έλλειψη σημαντικότητας στις διαφορές.
Η σημαντικότητα στην διαφορά των σφαλμάτων μετριέται με τον διμερή έλεγχο
Wilcoxon, όπως και σε προηγούμενες διαδικασίες, με τη μηδενική υπόθεση να εί-
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0.6
0.5
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(a) πραγματικά κομμάτια
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(b) κομμάτια της general quadratic
0.8
0.7

norm. value

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2

range

grad

pdM
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feature

asc

(c) κομμάτια της tent

Σχήμα 6.5: Στατιστικά για τα κανονικοποιημένα χαρακτηριστικά των κατανομών για κάθε
συνθέτη, για τις πραγματικές συνθέσεις (a), για τις συνθέσεις της general quadratic (b) και
της tent map (c).

ναι ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από κάθε απεικόνιση και για κάθε συνθέτη
και χαρακτηριστικό, ανήκουν σε ταυτόσημε συνεχείς κατανομές με ίσες ενδιάμεσες τιμές. Η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης στο επίπεδο σημαντικότητας 5%
για κάθε αντίστοιχο ζευγάρι κατανομής σφαλμάτων, υποδεικνύεται με τα σύμβολα
“+” ή “−”, ενώ αντίθετα με το σύμβολο “=”. Τα ευρήματα του Πίνακα 6.2 δείχνουν
ότι υπάρχει μια συνολική “επικράτηση” της απεικόνισης με καλύτερες επιδόσεις σε
όλα τα χαρακτηριστικά, με κάποιες εξαιρέσεις να αφορούν κυρίως το δεύτερο και το
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Πίνακας 6.7: Στατική σημαντικότητα συνθετικής υπεροχής για κάθε απεικόνιση σύμφωνα
με κάθε χαρακτηριστικό και συνθέτη. Σε κάθε κελί του πίνακα φαίνεται η σύγκριση των
απεικονίσεων της αντίστοιχης γραμμής και στήλης. Η στατιστικά σημαντική υπεροχή της
απεικόνισης που αντιστοιχεί στη γραμμή υποδεικνύεται με το σύμβολο “+”, της στήλης
με “−”, ενώ το σύμβολο “=” δείχνει πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Κάθε
γραμμή συμβόλων αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά σε όλα τα κομμάτια ενός συνθέτη.
logistic
logistic

—

tent
+− = + + ++
+−−++++
+=−++++
+−−=++−

circle
− = − + −− =
− = − + −− =
− = −+ = − =
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−=+−−−−
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−=+=−−−
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− === −− =
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tent

—

—
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—

—

—
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—

—

—

—
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—

—

—

—

gen. quad.
−=+−−−−
− = + − −− =
− + + = −− =
−=−−−−−
−++−−−−
−++−−−−
−++−−−−
−++−−−−
− + +− == −
−=+−−−−
− = +− == −
−+ = − − −−
+ = − ====
+ = − − −− =
+ = + == − =
+ = − = −− =
—

Ikeda
− = + + −− =
− = + + −− =
− + + = −− =
−−+−−−−
−++−−−−
−++−−−−
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−++−−−−
+ + + ====
+ = + = ++ =
+ = + − −− =
−=+−−−−
+ = ++ == +
+ = + + −− =
+=+=−−+
+=+=−=+
+ = ++ == +
+ = + + ++ =
+ = + === +
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τρίτο χαρακτηριστικό (το τονικό εύρος και τις μέσες τιμές των διαφορών διαδοχικών
τόνων). Αυτό το γεγονός πιθανώς φανερώνει ότι ως λιγότερο κατάλληλες απεικονίσεις ήταν τελικά αυτές που δεν κατάφεραν να παράγουν αυξανόμενα, μειούμενα
και σταθερά διαστήματα σε ίδια αντιστοιχία με τα κομμάτια–στόχους. Συνεπώς, η
εξελικτική διαδικασία “προσαρμόζει” τις απεικονίσεις αυτές με το συγκριτικό πλεονέκτημα να παράγουν μουσική με συνολικά καλύτερη τονική κλίση και απόσταση
μεταξύ τόνων.

6.4.4

Δυναμικές ιδιότητες των τεχνητών συνθέσεων

Όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 6.2, πραγματοποιήθηκε και μια σύγκριση των
δυναμικών ιδιοτήτων των τεχνητών συνθέσεων. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά είναι
η LLE και η FD. Η ανακατασκευή του χώρου φάσεων δεν είναι απαραίτητη, μιας
και οι ιδιότητες του δυναμικού συστήματος είναι γνωστές από την αναλυτική έκφρασή του. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα δυναμικά συστήματα είναι ήδη γνωστά,
θα μπορούσε να υπολογιστεί η LLE και η FD με διαφορετικό τρόπο, πιθανώς περιλαμβάνοντας αναλυτικούς – όχι αριθμητικούς – υπολογισμούς. Παρόλα αυτά, μιας
και επιδιώκεται μια συγκριτική ανάλυση, οι τιμές των παραπάνω μεγεθών υπολογίστηκαν με τις ίδιες αριθμητικές μεθόδους όπως και στα γνήσια κομμάτια. Συνεπώς,
τα τονικά μέρη των τεχνητών κομματιών θεωρούνται επίσης ως χρονοσειρές, με τα
χαρακτηριστικά των ελκυστών τους (καθυστέρηση και διάσταση εμβύθισης) να δίνονται από το αντίστοιχο δυναμικό σύστημα που παρήγαγε τις χρονοσειρές. Μέσω
αυτών των χρονοσειρών, εξάγονται οι τιμές LLE και FD και τα αποτελέσματα, μαζί με
τις τιμές καταλληλότητας, απεικονίζονται στην Εικόνα 6.6. Τα αποτελέσματα αυτά
ομαδοποιούνται με δύο τρόπους, ανά συνθέτη και ανά απεικόνιση.
Τα ευρήματα στην Εικόνα 6.6(c) και στην Εικόνα 6.6(e) φαίνονται οι κατανομές των τιμών LLE και FD για τις τεχνητές συνθέσεις για όλες τις απεικονίσεις. Σε
σύγκριση με τις αντίστοιχες κατανομές των γνήσιων συνθέσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στην Εικόνα 6.2(c) και στην Εικόνα 6.2(d), φαίνεται πως οι κατανομές των
τιμών LLE και FD για τα τεχνητά κομμάτια δεν διαφοροποιούνται για διαφορετικούς
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Σχήμα 6.6: Καταλληλότητα, LLE και FD ανά συνθέτη και απεικόνιση για τα τεχνητά κομμάτια.

συνθέτες. Συμβουλευόμενοι τις κατανομές των συνθέσεων για όλους τους συνθέτες
ανά απεικόνιση, στην Εικόνα 6.6(d) και στην Εικόνα 6.6(f), παρατηρείται ότι οι
τιμές LLE και FD διαφέρουν πολύ για κάθε απεικόνιση. Επιπλέον, οι κατανομές
τιμών καταλληλότητας ανά απεικόνιση, όπως δίνονται στην Εικόνα 6.6(b), φαίνεται
να ακολουθούν τη συμπεριφορά των κατανομών των LLE ανά απεικόνισης, όπως
αυτή φαίνεται στην Εικόνα 6.6(d). Η τελευταία παρατήρηση επιβεβαιώνεται από την
ισχυρή τιμή γραμμικής συσχέτισης (0.83) των τιμών καταλληλότητας και των τιμών
LLE για τα καταλληλότερα άτομα. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι αναμένονται καλύτερες τιμές καταλληλότητας για απεικονίσεις με θετική τιμή LLE που βρίσκεται
κοντά στο μηδέν. Συνεπώς, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα κατώφλι “μουσικού χάους”, το οποίο τοποθετείται πάνω από, αλλά κοντά στο
μηδέν. Για έναν τέτοιο ισχυρισμό, παρόλα αυτά, χρειάζεται ενδελεχέστερη εξέταση.
Οι μέσες τιμές και διασπορές των κατανομών των LLE και FD για τις γνήσιες και
τις τεχνητές συνθέσεις για κάθε συνθέτη και απεικόνιση δίνονται στον Πίνακα 6.8
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και στον Πίνακα 6.9 αντίστοιχα. Οι τιμές LLE των γνήσιων κομματιών φαίνεται να
είναι εγγύτερα στο μηδέν σε σχέση με τις τιμές LLE των τεχνητών κομματιών, όπως
φανερώνει ο Πίνακας 6.8. Οι τιμές LLE που αντιστοιχούν στις καλύτερες μέσες τιμές καταλληλότητας, οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 6.6, είναι οι μικρότερες για
όλα τα τεχνητά κομμάτια, εκτός από τις συνθέσεις του Beethoven. Παρομοίως, οι
τιμές FD των γνήσιων συνθέσεων είναι φανερά μικρότερες σε σχέση με τις τιμές FD
των τεχνητών συνθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται πως δεν υπάρχει άμεση
σύνδεση μεταξύ τιμών καταλληλότητας και τιμών FD, τουλάχιστον με τον τρόπο που
η τιμή FD υπολογίζεται από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε, ή και από τον
τρόπο υπολογισμού της τιμής καταλληλότητας.
Πίνακας 6.8: Μέση τιμή και διασπορά (σε παρένθεση) του μεγαλύτερου εκθέτη Lyapunov
(LLE) για όλους τους συνθέτες και όλες τις απεικονίσεις. Οι τιμές που αντιστοιχούν στις καλύτερες τιμές καταλληλότητας, όπως φαίνονται στον Πίνακα 6.6, δίνονται σε έντονη γραμματοσειρά.
Bach
Mozart
Beethoven
Jazz

genuine
0.043 (0.105)
0.021 (0.031)
0.053 (0.163)
0.146 (0.302)

logistic
0.373 (0.211)
0.305 (0.189)
0.345 (0.214)
0.311 (0.191)

tent
0.627 (0.016)
0.629 (0.021)
0.626 (0.015)
0.624 (0.019)

circle
0.374 (0.457)
0.370 (0.496)
0.250 (0.296)
0.533 (0.537)

Henon
0.076 (0.096)
0.082 (0.105)
0.089 (0.147)
0.057 (0.091)

gen. quad.
0.070 (0.107)
0.029 (0.060)
0.074 (0.109)
0.022 (0.031)

Ikeda
0.287 (0.169)
0.327 (0.197)
0.269 (0.231)
0.364 (0.202)

Πίνακας 6.9: Μέση τιμή και διασπορά (σε παρένθεση) της διάστασης fractal (FD) για όλους
τους συνθέτες και όλες τις απεικονίσεις. Οι τιμές που αντιστοιχούν στις καλύτερες τιμές
καταλληλότητας, όπως φαίνονται στον Πίνακα 6.6, δίνονται σε έντονη γραμματοσειρά.
Bach
Mozart
Beethoven
Jazz

6.5

genuine
1.637 (0.027)
1.657 (0.024)
1.633 (0.041)
1.583 (0.031)

logistic
1.721 (0.013)
1.721 (0.015)
1.724 (0.016)
1.723 (0.015)

tent
1.685 (0.004)
1.684 (0.005)
1.685 (0.004)
1.685 (0.005)

circle
1.701 (0.021)
1.692 (0.024)
1.683 (0.024)
1.698 (0.021)

Henon
1.730 (0.017)
1.724 (0.019)
1.712 (0.020)
1.719 (0.018)

gen. quad.
1.714 (0.022)
1.706 (0.019)
1.709 (0.023)
1.699 (0.019)

Ikeda
1.732 (0.008)
1.730 (0.013)
1.722 (0.023)
1.724 (0.024)

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Το Κεφάλαιο αυτό παρουσίασε τη συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής στον τομέα της παραγωγής μουσικής από δυναμικά συστήματα. Αρχικά παρουσιάστηκε ένα σύστημα που παράγει ολοκληρωμένη μουσική από δυναμικά συστήματα, δηλαδή τα δυναμικά συστήματα παρέχουν πληροφορίες για τα ουσιώδη
μουσικά χαρακτηριστικά όπως οι τόνοι, ο ρυθμός και οι εντάσεις. Ο χρήστης αυτού
του συστήματος μπορεί να ελέγξει διάφορες παραμέτρους που αφορούν τα δυναμικά
συστήματα αλλά και μουσικές πτυχές όπως η ενορχήστρωση ή το εύρος του κάθε
οργάνου. Η τονική μελέτη πρώτα εστιάστηκε στις ιδιότητες γνήσιων συνθέσεων από
συνθέτες όπως ο J. S. Bach, ο Mozart, ο Beethoven καθώς και διαφόρων άλλων συνθετών της τζαζ, και έπειτα τα κομμάτια αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως “κατευθυντήριες
γραμμές” για την κατασκευή τονικών ακολουθιών από δυναμικά συστήματα. Συγκεκριμένα, έγινε μια ανάλυση χρονοσειρών στις τονικές χρονοσειρές των γνήσιων
συνθέσεων, μέσα από την οποία πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή του χώρου
φάσεων της κάθε σύνθεσης και εν συνεχεία έγινε ο υπολογισμός του μεγαλύτερου
εκθέτη Lyapunov του (LLE) και της διάστασης fractal κάθε κομματιού. Έτσι, επετράπη μια συγκριτική ανάλυση των δυναμικών χαρακτηριστικών αφενός μεταξύ των
διαφόρων συνόλων γνήσιων κομματιών και αφετέρου μεταξύ των γνήσιων κομματιών και των τεχνητών συνθέσεων που παρήχθησαν από τα δυναμικά συστήματα,
χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες γνήσιες συνθέσεις ως κομμάτια–στόχους.

6.5 Συμπεράσματα – συνεισφορά
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Για την παραγωγή των τονικών ακολουθιών από δυναμικά συστήματα, παρουσιάστηκε μια εξελικτική μεθοδολογία η οποία επιτρέπει την ρύθμιση των παραμέτρων του κάθε δυναμικού συστήματος έτσι ώστε να παράγει τονικές ακολουθίες που
έχουν παρόμοια ουσιώδη τονικά χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες ενός γνήσιου
κομματιού, τα τονικά χαρακτηριστικά του οποίου χρησιμοποιούνται ως στόχοι καταλληλότητας. Έτσι, το δεύτερο σημείο εστίασης της τονικής μελέτης αφορούσε την
εξέταση των τονικών αλλά και των δυναμικών χαρακτηριστικών των γνήσιων και των
τεχνητών συνθέσεων, καθώς και μια συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών μεταξύ των γνήσιων κομματιών και των τεχνητών τους “αντιγράφων”. Έτσι, έγινε
μια εις βάθος εξέταση των δυνατοτήτων τονικής σύνθεσης σε διάφορα δυναμικά συστήματα, καθώς επίσης επετράπη και η διεξαγωγή διαφόρων συγκριτικών μελετών
που παρέχουν προσεγγίσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση δυναμικών συστημάτων ως αυτόματων συνθετών τονικών
ακολουθιών.
Μέσα από την ανάλυση χρονοσειρών που πραγματοποιήθηκε πάνω στις γνήσιες συνθέσεις, ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά
των ελκυστών του κάθε κομματιού διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον συνθέτη.
Τα δυναμικά χαρακτηριστικά των ελκυστών παρόλα αυτά, δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν με ακρίβεια από τα εξεταζόμενα δυναμικά συστήματα. Αυτό πιθανόν
να συνέβη γιατί τα εξεταζόμενα δυναμικά συστήματα είναι αρκετά “απλά” αναφορικά με το πλήθος των διαστάσεών τους και την καθυστέρηση χρόνου που έχουν,
όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες τιμές ανακατασκευής των αντίστοιχων χώρων φάσεων. Όμως, με αυτή τη μελέτη δόθηκαν κάποια σημαντικά στοιχεία για τις σχέσεις
μεταξύ ποιοτικών τονικών χαρακτηριστικών και δυναμικών χαρακτηριστικών μέσα
από τις τιμές των LLEs. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα υπέδειξαν πως τα δυναμικά
συστήματα με μικρότερους αλλά θετικούς LLEs, παρήγαγαν συνθέσεις, τα τονικά
χαρακτηριστικά των οποίων ήταν πιο όμοια με αυτά των γνήσιων συνθέσεων. Επιπλέον, μπορεί να υποτεθεί ότι οι επαναληπτικές απεικονίσεις που είχαν καλύτερες
προσαρμοστικές επιδόσεις ήταν αυτές που μπορούσαν να αναπαράγουν ακριβέστερα δομές που παραπέμπουν σε μοτίβα, γεγονός το οποίο εκφράζεται μέσα από
τα τονικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν τα ποσοστά αυξανόμενων, μειούμενων
και σταθερών διαδοχικών τονικών διαστημάτων. Αντίθετα, οι απεικονίσεις που είχαν
συνολικά χειρότερες επιδόσεις, ήταν καλύτερες στο να εντοπίζουν λιγότερο εκλεπτυσμένα τονικά χαρακτηριστικά, όπως οι απόλυτες διαφορές διαδοχικών τόνων και η
κλίση της τονικής αλλαγής.
Το γεγονός ότι ο ανακατασκευασμένος χώρος φάσεων των γνήσιων συνθέσεων
περιλαμβάνει μεγαλύτερο πλήθος διαστάσεων, υποδεικνύει ότι τα κατάλληλα δυναμικά συστήματα θα έπρεπε πιθανότητα να είναι εμβυθισμένα σε περισσότερες διαστάσεις. Έτσι, η εξελικτική μεθοδολογία όπως παρουσιάστηκε θα μπορούσε να είναι
πιο αποτελεσματική με τη χρήση επαναληπτικών δυναμικών συστημάτων περισσότερων διαστάσεων. Παρόλα αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος συσσώρευσης πολλών παραμέτρων, εισάγοντας μεγάλη πολυπλοκότητα στη βελτιστοποίηση. Για παράδειγμα, η
γενική τετραγωνική απεικόνιση (general quadratic) που αποτελεί την πιο αποτελεσματική απεικόνιση που μελετήθηκε, είναι ένα δισδιάστατο τετραγωνικό σύστημα
που περιγράφεται τη τη χρήση 12 παραμέτρων, υπολογισμένης και της αρχικής
επανάληψης, αριθμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε όλες τις απεικονίσεις της μελέτης. Η n–διάστατη έκδοση της γενικές τετραγωνικής απεικόνισης, για
παράδειγμα, η οποία περιλαμβάνει 2n + 2n2 παραμέτρους, ακόμα και με μικρές τιμές του n συγκεντρώνει υπερβολικά μεγάλο πλήθος παραμέτρων βελτιστοποίησης.
Έτσι, για την επαλήθευση του κατά πόσο κάποιοι μη γραμμικοί όροι είναι πραγματικά απαραίτητοι για την αναπαράσταση των μη γραμμικών μερών των χρονοσειρών,
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θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διάφοροι επιπλέον έλεγχοι στις χρονοσειρές
των γνήσιων συνθέσεων με τους οποίους γίνεται υπολογισμός του ντετερμινισμού
και του μεγέθους της μη γραμμικότητας [92, 159, 277, 308].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

Αυτόματη ενορχήστρωση και ευφυής συνοδεία
ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή

Σ

το κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε δύο μεθόδους ολοκλήρωσης των αυτόματων μουσικών συνθέσεων μέσα από δύο προσεγγίσεις που διαφέρουν θεμελιωδώς: η πρώτη πραγματεύεται την αυτόματη σύνθεση με αντιγραφή της
ενορχήστρωσης ενός ηχογραφημένου κομματιού, ενώ η δεύτερη παράγει αυτόματη
και ευφυή συνοδεία σε έναν άνθρωπο που αυτοσχεδιάζει. Η θεμελιώδης διαφορά των
δύο προσεγγίσεων είναι πως η πρώτη λειτουργεί oﬀ–line, δηλαδή η μελέτη προηγείται της σύνθεσης, ενώ η δεύτερη λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή η μελέτη
γίνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αυτοσχεδιαστή και της σύνθεσης του συστήματος. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, για την αντιγραφή της
ενορχήστρωσης από ένα κομμάτι στόχο προτάθηκε η οριζόντια αντιγραφή της ενορχήστρωσης, δηλαδή η αναγνώριση και αντιγραφή των στιγμιαίων διαφοροποιήσεων
των εντάσεων από τα όργανα που συμμετέχουν στην ηχογράφηση–στόχο. Σε αυτό το
πλαίσιο, παρουσιάζεται ένα γενικό σχήμα επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας
των μεθόδων που εκτελούν την οριζόντια ενορχήστρωση. Επίσης, παρουσιάζεται μια
μέθοδος που αναγνωρίζει τις διαφοροποιήσεις των εντάσεων από τα ξεχωριστά όργανα της ηχογράφησης–στόχου, ενώ δείχνεται πειραματικά ότι η προσέγγιση αυτή,
σε συνδυασμό με ένα σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής, παράγει αυτόματες
ηχογραφήσεις που γίνονται αντιληπτές ως όμοιες με την ηχογράφηση στόχο. Από
την άλλη, στην ευφυή συνοδεία αυτοσχεδιαστή, γίνεται η χρήση ευφυών αλγόριθμων
για την παραγωγή ενός συστήματος που προσαρμόζει τις μουσικές του αποκρίσεις
σε πραγματικό χρόνο, βάσει της μουσικής εισόδου που δέχεται από τον αυτοσχεδιαστή. Ο κύριος στόχος του συστήματος είναι η παραγωγή συνοδευτικής μουσικής
με βάση τα τοπικά τονικά, ρυθμικά και εκφραστικά χαρακτηριστικά του αυτοσχεδιαστή, χωρίς εκ των προτέρων γνώση για τις προθέσεις του. Το σύστημα αυτό, το
οποίο αναπτύχθηκε για την παρούσα διδακτορική διατριβή, εισάγει την έννοια του
αυτοσχεδιασμού χωρίς περιορισμούς, γεγονός που επιτρέπει στον αυτοσχεδιαστή να
έχει τον πλήρη έλεγχο των μουσικών κατευθύνσεων.

7.1

Εισαγωγή

Αναφορικά με την αυτόματη σύνθεση μουσικής, μέχρι αυτό το σημείο η παρουσιαζόμενη διδακτορική διατριβή πραγματεύτηκε τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής
νοημοσύνης για την παραγωγή ρυθμών στο Κεφάλαιο 5 και την παραγωγή τόνων
στο Κεφάλαιο 6. Σε αυτό το Κεφάλαιο γίνεται μια συζήτηση γύρω από την έννοια της
ολοκλήρωσης των αυτόματων συνθέσεων. Η ολοκλήρωση αυτή προσεγγίζεται με δύο
τρόπους, όπως αποτυπώνεται σε δύο εργασίες που αποτελούν συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη δύναμη των μεθόδων
υπολογιστική νοημοσύνης για να αντλήσουν πληροφορίες από τον τρόπο που οι άν-
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θρωποι συνθέτες ενορχηστρώνουν ή επενδύουν τις συνθέσεις τους. Η πρώτη προσέγγιση αφορά την “αντιγραφή” της ενορχήστρωσης ενός υπάρχοντος κομματιού [148]
με “οριζόντιο” τρόπο, δηλαδή με την αναγνώριση και την αντιγραφή των καμπυλών
έντασης σε κάθε στιγμή του κομματιού, των οργάνων που συμμετέχουν στην ηχογράφηση–στόχο. Η δεύτερη προσέγγιση [150] αφορά την ολοκληρωμένη συνοδεία
ενός ανθρώπου αυτοσχεδιαστή, με την έννοια ότι η ενορχήστρωση δεν αφορά μόνο
την οριζόντια αντιγραφή των εντάσεων που χρησιμοποιεί, αλλά το συνολικό μουσικό
ύφος που αποπνέει ο αυτοσχεδιασμός αναφορικά με τόνους, ρυθμό και ένταση.
Μέχρι πρόσφατα, η ενορχήστρωση των αυτόματων συνθέσεων μουσικής δεν αποτελούσε ένα ξεχωριστό πεδίο μελέτης. Οι συνήθεις τεχνικές ρύθμισης των εντάσεων
των οργάνων που συμμετέχουν σε μια σύνθεση χρησιμοποιούσαν είτε συναρτήσεις
πιθανοτήτων ή άλγεβρας [336], εξελικτικές διαδικασίες ή ακόμα και χειρωνακτική
προσαρμογή [211]. Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις προς την αυτόματη ενορχήστρωση
έχουν δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Κύριος στόχος των πρόσφατων εργασιών είναι η εκμετάλλευση της πληροφορίας που προσφέρεται από τη φασματική ανάλυση
σύντομων ηχητικών σημάτων ούτως ώστε να παραχθεί αυτόματα ένα εξίσου σύντομο
ηχητικό σήμα με τη χρήση κάποιων διαθέσιμων μουσικών οργάνων. Κάποιες από
αυτές τις εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση συστημάτων που εκτελούν
“φασματικές αντιγραφές”, όπως τα συστήματα Orchidée [40] και SPORCH [254].
Η οριζόντια ενορχήστρωση, όπως ονομάστηκε το είδος της ενορχήστρωσης που
προτάθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, παρέχει μια εποπτεία της έννοιας
της ενορχήστρωσης από άλλη σκοπιά: την ολοκλήρωση των συστημάτων που συνθέτουν αυτόματα μουσική μέσα από την αντιγραφή της ενορχήστρωσης υπαρχόντων
κομματιών, εξάγοντας τα πρότυπα μεταβολών των εντάσεων των μουσικών οργάνων
που τα αποτελούν. Έτσι, η τεχνική που προτάθηκε εστιάζει κυρίως στην εξαγωγή της
πληροφορίας που σχετίζεται με την στιγμιαία μεταβολή της έντασης των οργάνων σε
υπάρχουσες μουσικές ηχογραφήσεις. Εξάγοντας πληροφορίες για τις εντάσεις των
οργάνων που αποτελούν μια ηχογράφηση–στόχο, δίνεται η δυνατότητα της πλήρους ελευθερίας των αλγόριθμων αυτόματης σύνθεσης μουσικής, ενώ παράλληλα
το κομμάτι που συντίθεται αυτόματα έχει παρόμοια ορχηστρική δομή – αναφορικά
με τις εντάσεις των αντίστοιχων μουσικών οργάνων – με ένα κομμάτι–στόχο. Επιπλέον, παρέχονται ενδείξεις ότι η εξεταζόμενη προσέγγιση παρέχει νέες ηχογραφήσεις που γίνονται αντιληπτές ως περισσότερο όμοιες με τις ηχογραφήσεις–στόχους,
σε σύγκριση με ηχογραφήσεις που χρησιμοποιούν ίδια όργανα αλλά με τυχαίες
διαφοροποιήσεις στην ένταση.
Αναφορικά με το κομμάτι της ολοκληρωμένης συνοδείας ενός ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή – με τη συνοδεία να αφορά τονικά, ρυθμικά αλλά και ορχηστρικά χαρακτηριστικά – η χρήση των ευφυών προσαρμοζόμενων τεχνικών φαίνεται μια σωστή
επιλογή, μιας και η χρήση τέτοιων μεθόδων στο παρελθόν έχει επιτρέψει την παραγωγή μουσικών συνθέσεων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από συναρτήσεις
καταλληλότητας που περιγράφουν με σαφήνεια μουσικές ή μη έννοιες. Στα πλαίσια
της παρούσας διδακτορικής διατριβής, παρουσιάστηκε ένα σύστημα που εφαρμόζει ευφυείς τεχνικές αυτόματης σύνθεσης, το οποίο “ακούει” τις μουσικές επιλογές
ενός ανθρώπου αυτοσχεδιαστή και παράγει σε πραγματικό χρόνο τις κατάλληλες
αποκρίσεις, παράγοντας μια συνοδεία που είναι συνεπής με το τι παίζει ο αυτοσχεδιαστής αναφορικά τους τόνους, τους ρυθμούς και την ένταση.
Έχουν προταθεί και άλλα συστήματα που προσφέρουν αυτόματη συνοδεία, τα
οποία αναλύονται λεπτομερέστερα στην Ενότητα 7.4.1, η πλειοψηφία όμως των
οποίων χρησιμοποιεί εκ των προτέρων γνώση για το μουσικό υλικό πάνω στο οποίο
εκτελεί ο άνθρωπος αυτοσχεδιαστής. Το παρουσιαζόμενο σύστημα στην παρούσα
διατριβή έχει διαφορετικό προσανατολισμό, έχοντας ως στόχο το να επιτρέψει στον
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αυτοσχεδιαστή να κινείται προς όποια μουσική κατεύθυνση επιθυμεί χωρίς περιορισμούς γύρω από τονικά, ρυθμικά ή εκφραστικά χαρακτηριστικά. Έτσι, το σύστημα
που παρουσιάστηκε έχει την ικανότητα να αποκωδικοποιεί το τοπικό μουσικό ύφος 1
του αυτοσχεδιαστή, χωρίς τη χρήση εκ των προτέρων πληροφοριών για τις προθέσεις
του. Έπειτα, εφαρμόζονται ευφυείς αλγόριθμοι που προσαρμόζονται στις μουσικές
κατευθύνσεις που παρέχονται από τον αυτοσχεδιαστή, ούτως ώστε να παραχθούν
μελωδικές αποκρίσεις που είναι σχετικές αλλά όχι ίδιες με τις μελωδίες που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής. Συνεπώς, ο αυτοσχεδιαστής έχει την πλήρη ελευθερία δημιουργικής έκφρασης σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, ενώ
το συνοδεύον σύστημα παράγει νέο μουσικό περιεχόμενο.
Η συνέχεια του Κεφαλαίου περιλαμβάνει τα εξής. Στην Ενότητα 7.2, γίνεται
μια βιβλιογραφική αναφορά στις πιο πρόσφατες θεωρήσεις γύρω από την αυτόματη ενορχήστρωση, αλλά και μια περιγραφή της ουσιαστικής διαφοροποίησης της
κάθετης από την οριζόντια αντιγραφή ενορχήστρωσης – με την τελευταία προσέγγιση να προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Η αναλυτική περιγραφή της οριζόντιας αντιγραφής ενορχήστρωσης πραγματοποιείται στην
Ενότητα 7.3, όπου παρέχεται ένα γενικό πλαίσιο επαλήθευσης μεθοδολογιών που
την πραγματοποιούν, καθώς επίσης προτείνεται και μια τέτοια μέθοδος. Στην Ενότητα 7.4 παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την αυτόματη και ευφυή ολοκληρωμένη
συνοδεία ενός ανθρώπου αυτοσχεδιαστή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Τα πειραματικά αποτελέσματα για την οριζόντια αντιγραφή
της ενορχήστρωσης και της αυτόματης συνοδείας παρουσιάζονται στην Ενότητα 7.5.
Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σύνοψη και μια σύντομη αναφορά στη συνεισφορά του παρόντος Κεφαλαίου στην Ενότητα 7.6
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Σε πρόσφατες εργασίες, η αντιγραφή της ενορχήστρωσης θεωρείται στο πεδίο των
συχνοτήτων. Εκεί, στόχος είναι η απόδοση ενός συγκεκριμένου προτύπου ηχοχρώματος, με στόχο ένα ηχόχρωμα–στόχο που υπάρχει σε μια ηχογράφηση. Η απόδοση
του ηχοχρώματος αυτού επιτυγχάνεται με τη χρήση συγκεκριμένων συνόλων ηχογραφημένων οργάνων [40, 41, 254, 268], ενώ έτσι αποσκοπείται ο προσδιορισμός
της ενορχήστρωσης που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένων ηχοχρωμάτων
στις συνθέσεις είτε ενός ανθρώπου είτε ενός αυτόματου συνθέτη. Οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις εφαρμόζονται στο κάθετο μουσικό πεδίο [41], όπου επιχειρείται
ένας συγκεκριμένος συνδυασμός ήχων από μουσικά όργανα, ώστε να επιτευχθεί η
απευθείας αντιγραφή ενός ηχοχρώματος–στόχου μικρής χρονικής διάρκειας. Ένα
μειονέκτημα αυτών των προσεγγίσεων αφορά την εν δυνάμει ασυμβατότητά τους με
τα συστήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής (automatic algorithmic composition
systems ή AACSs) μιας και ο προσανατολισμός της κάθετης ενορχήστρωσης είναι ο
προσδιορισμός των κατάλληλων ηχητικών και μουσικών στοιχείων (για παράδειγμα
τόνων και διαρκειών) ανά όργανο, γεγονός που περιορίζει τη μουσική ανεξαρτησία
που απαιτείται από τα συστήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής.
Σκοπός της εργασίας [148], που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ήταν η ανάπτυξη μιας αυτόματης ενορχηστρωτικής τεχνικής που δρα στο οριζόντιο πεδίο των μουσικών οργάνων. Με αυτή τη τεχνική
αναγνωρίζεται η στιγμιαία ένταση των μουσικών οργάνων που συμμετέχουν σε μια
μουσική ηχογράφηση, μέσω της θεώρησής της σαν συνάρτηση του χρόνου. Αυτή η
1
Ο όρος “τοπικό μουσικό ύφος” αναφέρεται στη διάσταση του χρόνο, ενώ θα μπορούσε να περιγραφεί
και ως προσεχές και επικείμενο μουσικό περιεχόμενο.
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τεχνική επιτρέπει την εφαρμογή των συναρτήσεων αυτών στα μουσικά όργανα που
συμμετέχουν σε μια αυτόματη διαδικασία σύνθεσης μουσικής, επιτρέποντας έτσι
την αντιγραφή της ενορχήστρωσης του κομματιού–στόχου σε ένα κομμάτι που συντίθεται αυτόματα. Υπό αυτό το πρίσμα, η αντιγραφή οριζόντια ενορχήστρωση (horizontal orchestration replication ή HOR), μπορεί να συνδυαστεί με ένα σύστημα
αυτόματης σύνθεσης μουσικής, όπως για παράδειγμα αυτά που παρουσιάζονται στις
εργασίες [248,303], με τη χρήση συγκεκριμένων μουσικών οργάνων που έχουν παρόμοιους και αντίστοιχους ακουστικούς ρόλους σε σχέση με τα μουσικά όργανα
που υπάρχουν στην ηχογράφηση–στόχο. Μιας και δεν υπήρχε κάποιο πλαίσιο για
μεθόδους που εξάγουν αυτού του είδους τη γνώση για την αυτόματη ενορχήστρωση
βάσει μιας ηχογράφησης–στόχου, οι συγκεκριμένοι στόχοι της παρουσιαζόμενης
εργασίας τέθηκαν ως εξής:
1. καθορισμός του προβλήματος της οριζόντιας αντιγραφής ενορχήστρωσης (HOR)
και γενικός προσδιορισμός των μεθόδων που την πραγματοποιούν,
2. καθορισμός ενός σχήματος επαλήθευσης, για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας των μεθόδων HOR και
3. ανάπτυξη μιας μεθόδου HOR και επαλήθευσή της.

7.3

Αντιγράφοντας την ενορχήστρωση πολυκαναλικών ηχογραφήσεων

Στόχος την παρουσιαζόμενης εργασίας ήταν η αντιγραφή της ενορχήστρωσης
από ένα υπάρχον κομμάτι, το οποίο στην Ενότητα αυτή θα αποκαλείται ηχογράφηση–στόχος. Αρχικά, πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιες οπτικές της ενορχήστρωσής
του θεωρείται πως πρέπει να αντιγραφούν, μιας και η έννοια της ενορχήστρωσης
καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μουσικών ιδιοτήτων, από χροιές και εντάσεις, μέχρι
ρυθμικές και τονικές τάσεις της μελωδικής δομής [304]. Μιας και η εργασία αυτή
θεωρεί το πλαίσιο της αυτόματης μουσικής σύνθεσης, οι μελωδικές ιδιότητες θεωρούνται πως έχουν ήδη καθοριστεί από το σύστημα που συνθέτει αυτόματα ρυθμικές
και τονικές ακολουθίες με μια επιθυμητή δομή.
Με τον όρο “αντιγραφή ενορχήστρωσης” μιας ηχογράφησης–στόχου λοιπόν, εννοείται η αντιγραφή των μουσικών ιδιοτήτων που είναι συμπληρωματικές στη μελωδική δομή, δηλαδή η αντιγραφή της ενορχήστρωσης περιλαμβάνει την αντιγραφή
των ιδιοτήτων χροιάς και εντάσεων των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούνται το
κομμάτι. Ακριβέστερα, δίνεται η εξής αυστηρή διατύπωση:
η αντιγραφή ενορχήστρωσης βάσει μιας ηχογράφησης–στόχου αποσκοπεί
στην παραγωγή ενός κομματιού που κληρονομεί παρόμοια δομή μουσικών
οργάνων αναφορικά με χροιά και στιγμιαία έντασή τους.
Αν τα όργανα που λαμβάνουν μέρος σε μια μουσική κυματομορφή είναι ήδη γνωστά,
το οποίο είναι η συνήθης περίπτωση σε πολυκαναλικές ηχογραφήσεις, η πληροφορία που απαιτείται για να διεξαχθεί η αντιγραφή της ενορχήστρωσης, όπως αυτή
περιγράφηκε ως τώρα, είναι ο καθορισμός της έντασης ως συνάρτηση του χρόνου2 .
Με βάση τα όσα αναλύθηκαν μέχρι στιγμής, αυτού του τύπου η ενορχήστρωση ονομάζεται ως αντιγραφή οριζόντιας ενορχήστρωσης (HOR).
2
Η πλειοψηφία των οργάνων μπορεί να παράγει πολλαπλές ετερογενείς χροιές, για παράδειγμα οι
ήχοι pizzicato και glissando σε ένα βιολί. Στα συστήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής όμως, τέτοιες
εκφραστικές διαφορές ενός οργάνου συνήθως θεωρούνται ως διαφορετικά όργανα. Συνεπώς, οι δυνατότητες έκφρασης των μουσικών οργάνων δεν αποτέλεσαν πρόβλημα στην εργασία που παρουσιάζεται.
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Μια πιθανή εφαρμογή της αυτόματης οριζόντιας ενορχήστρωσης μπορεί να βασίζεται σε μια πολυκαναλική ηχογράφηση–στόχο, ενώ να αποσκοπεί στην παραγωγή
αλγοριθμικής μουσικής σε πραγματικό χρόνο. Σαν ένα παράδειγμα μιας τέτοιας
περίπτωσης, θα μπορούσε να οριστεί ένα σύνολο μουσικών οργάνων που παράγουν
αυτόματα μουσική μέσω ενός συστήματος ολοκληρωμένης σύνθεσης. Σε αυτή την
περίπτωση, μένει να καθοριστούν οι εντάσεις του κάθε οργάνου σε κάθε χρονική
στιγμή. Αυτός ο καθορισμός προτείνεται να γίνει βάσει των κανόνων ενορχήστρωσης
που παρέχονται από την ηχογράφηση–στόχο, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί ένα
κατάλληλο πρότυπο ενορχήστρωσης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες,
όπως για παράδειγμα το μουσικό είδος. Με βάση την μέχρι τώρα ανάλυση, μια γενική μέθοδος αντιγραφής ενορχήστρωσης πρέπει να είναι ικανή για a) να παράγει
ένα πρότυπο ενορχήστρωσης βάσει μιας ηχογράφησης–στόχου και b) να αναγνωρίζει τις χροιές και τις εντάσεις που τις χαρακτηρίζουν για τα μουσικά όργανα που
συμμετέχουν στην ηχογράφηση. Αυτές οι απαιτήσεις υλοποιούνται με μια μέθοδο
η οποία φέρει εις πέρας τα εξής δύο:
Στόχος 1: να διαχωρίζει τα μουσικά όργανα που υπάρχουν στην ηχογράφηση–
στόχο, σαν διαφορετικές πηγές ήχου και
Στόχος 2: για κάθε ξεχωριστό όργανο, να καθορίζει τα επίπεδα εντάσεών τους εντός
μικρών χρονικών τμημάτων κατά μήκους της ηχογράφησης–στόχου.
Ο Στόχος 1 μπορεί να επιτευχθεί με έναν αλγόριθμο τυφλού διαχωρισμού πηγών, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αλληλοκάλυψη που συχνά προκύπτει σε
τυπικές μουσικές ηχογραφήσεις. Τέτοιοι αλγόριθμοι έχουν μελετηθεί εκτεταμένα
στη βιβλιογραφία [168, 319], ενώ σκοπός τους είναι η εξαγωγή ξεχωριστών κυματομορφών για κάθε όργανο από την ηχογράφηση–στόχο. Επιπλέον, αν μια ηχογράφηση είναι διαθέσιμη σε πολυκαναλική μορφή, τότε ο διαχωρισμός μπορεί να
παραληφθεί. Η χροιά του κάθε οργάνου μπορεί να είναι προκαθορισμένη, για παράδειγμα αν ζητείται η ενορχήστρωση ενός κουαρτέτου εγχόρδων, τότε μπορεί να
υποτεθεί πως τα μουσικά όργανα που αποτελούν την ενορχήστρωση είναι ένα τσέλο,
δύο βιόλες και ένα βιολί. Κατά αυτό τον τρόπο, ο διαχωρισμός του φάσματος του
κάθε οργάνου δεν είναι απαραίτητος.
Στον Στόχο 2 πρέπει να καθοριστούν τα στιγμιαία επίπεδα ένταση της κάθε
πηγής μουσικού οργάνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του κομματιού. Τα επίπεδα έντασης
αναπαρίστανται ως καμπύλες σαν συνάρτηση του χρόνου, οι οποίες ονομάζονται
“καμπύλες διαφοροποίησης έντασης” (intensity variation curves ή IVC). Η τιμή
v = IVC(t) μιας IVC που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο, αντιπροσωπεύει
το επίπεδο έντασης του οργάνου αυτού τη χρονική στιγμή t. Οι τιμές του χρόνου και
της έντασης μπορεί να εκφράζονται μέσω οποιασδήποτε μονάδας, για παράδειγμα
σε δευτερόλεπτα και decibels αντίστοιχα, ή σε υποδιαιρέσεις μέτρων MIDI και τιμές
έντασης MIDI (velocity) αντίστοιχα.
Η μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τον διαχωρισμό ηχητικών πηγών
έχει παράγει μεθοδολογίες που παρέχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η επαλήθευση ή η σύγκριση τέτοιων μεθόδων ήταν πέρα από τους στόχους της παρουσιαζόμενης εργασίας. Συνεπώς, στα πλαίσια της εργασίας αυτής θεωρήθηκε μόνο η
περίπτωση πολυκαναλικών ηχογραφήσεων–στόχων, που κατά αντιστοιχία ισοδυναμεί με την υπόθεση πως έχει επιτευχθεί τέλειος διαχωρισμός πηγών, επιτρέποντας
την εστίαση της εξέτασης στο αν ο αλγόριθμος εξαγωγής IVC που προτάθηκε είναι
συνεπής. Επιπλέον, εξετάστηκε και ο καθορισμός του τι σημαίνει συνεπής καμπύλη
IVC, καθώς επίσης προτάθηκε και μια μεθοδολογία για την επαλήθευση της συνέπειας αυτής.
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7.3.1

Μεθοδολογία επαλήθευσης αλγορίθμων για την εξαγωγή IVC

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται το σχήμα επαλήθευσης ενός αλγορίθμου
εξαγωγής IVC που προτάθηκε. Έτσι, εφαρμόζεται ένα κριτήριο για τον καθορισμό
του αν ένας αλγόριθμος που φέρει εις πέρας τον Στόχο 2, όπως περιγράφηκε παραπάνω, παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό το σχήμα επαλήθευσης λειτουργεί αν θεωρηθεί πως ο διαχωρισμός των ηχητικών πηγών του κάθε οργάνου έγινε
σωστά, από έναν αλγόριθμο δηλαδή που περατώνει αποτελεσματικά τον Στόχο 1.
Όπως όμως συζητήθηκε παραπάνω, στην εργασία που παρουσιάζεται θεωρήθηκαν
πολυκαναλικές ηχογραφήσεις, γεγονός που ισοδυναμεί με τέλεια πραγματοποίηση
του διαχωρισμού στον Στόχο 1.
Σε μια τυπική ηχογράφηση ενός μουσικού κομματιού, η κυματομορφή κάθε οργάνου ηχογραφείται από έναν μουσικό ή από αυτοματοποιημένες εντολές σε έναν
υπολογιστή. Και στις δύο περιπτώσεις, εφαρμόζεται ένα “πλάνο επιπέδου εντάσεων”,
το οποίο καθορίζει τις στιγμιαίες κατανομές εντάσεων για κάθε μουσικό όργανο.
Αυτό το πλάνο επιπέδου εντάσεων καθορίζεται από τον συνθέτη του κομματιού, αλλά
εξαρτάται επίσης από τις εκφραστικές επιλογές του μουσικού ή του μαέστρου. Ένας
αλγόριθμος που εξάγει την IVC ενός οργάνου πρέπει να παράγει μια IVC που είναι παρόμοια με το πλάνο επιπέδου εντάσεων που αναφέρθηκε παραπάνω, ώστε να
εντοπίζεται η αντιστοιχία του ρόλου του κάθε οργάνου κάθε χρονική στιγμή, αναφορικά με τις ιδιότητες των εντάσεών του.
Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εκφραστεί με απόλυτη ακρίβεια το πλάνο επιπέδου εντάσεων που ένας μουσικό χρησιμοποιεί όταν εκτελεί ένα
κομμάτι. Από την άλλη μεριά όμως, ένα σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής
χρησιμοποιεί ένα προκαθορισμένο πλάνο εντάσεων, καθ’ όλο το μήκος του κομματιού που ηχογραφεί. Αυτό το πλάνο επιπέδου εντάσεων μπορεί να αναπαρασταθεί
από κάποια καμπύλη, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το πρωτόκολλο MIDI, με
τιμές εντάσεων (velocity) από το 0 ως το 127. Ένας αλγόριθμος που εξάγει την IVC
μιας τέτοιας σύνθεσης μπορεί να θεωρηθεί ως συνεπής, αν παράγει μια IVC που
είναι όμοια με το αρχικό πλάνο επιπέδου εντάσεων που κατασκευάστηκε σε μορφή
MIDI. Για την παραγωγή μια ηχογράφησης που ακολουθεί ένα προκαθορισμένο
πλάνο επιπέδου εντάσεων, η οποία επίσης θα χρησιμοποιηθεί σαν ηχογράφηση–
στόχος για την εξαγωγή IVC, πρέπει να ισχύουν οι δύο παρακάτω συνθήκες που
ενισχύουν τη ρεαλιστικότητα: a) να παράγουν ρυθμικές ακολουθίες που έχουν ποικιλία και b) να παράγουν τονισμούς έντασης που εν μέρει παραβιάζουν το πλάνο
εντάσεων. Είναι σημαντικό αυτές οι δύο παραπάνω συνθήκες να ικανοποιούνται,
ώστε να επιτευχθεί σε αυτό το στάδιο όσο το δυνατόν περισσότερο η προσομοίωση
των ανθρώπινων επιδόσεων, καθώς και η θεώρηση ενός μεγάλου και ποικίλου εύρους μουσικών ειδών, όπως μπορεί να φανεί από τις διαφοροποιήσεις στα ρυθμικά
στοιχεία.
Επίσης, είναι σημαντικό να ηχογραφηθούν μουσικά όργανα με πολλά πλάνα
επιπέδων εντάσεων, έτσι ώστε η μέθοδος να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική με όσο το δυνατόν περισσότερες εκφραστικές πτυχές ενός οργάνου. Έτσι, η
μέθοδος αυτόματης σύνθεσης μουσικής πρέπει να είναι σε θέση να παράγει μια
ποικιλία εκφραστικών δυνατοτήτων για κάθε όργανο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις,
οι ιδιότητες που θα πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος επαλήθευσης IVC περιγράφονται αναλυτικά με τα εξής βήματα:
Βήμα 1: Δοθέντος ενός συνόλου καμπυλών που περιγράφουν “πλάνα επιπέδου εντάσεων”, ηχογραφούνται πολλά μουσικά όργανα με τη χρήση ενός συστήματος
αυτόματης παραγωγής μουσικής, χρησιμοποιώντας ποικίλα ρυθμικά και εκφραστικά πρότυπα.
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Βήμα 2: Εξάγονται οι IVCs αυτών των ηχογραφήσεων χρησιμοποιώντας την μέθοδο
υπό επαλήθευση.
Βήμα 3: Αν η διαφορά μεταξύ των εξαγόμενων IVCs και των καμπυλών που περιγράφουν το πλάνο εντάσεων είναι χαμηλότερη από ένα φράγμα ανοχής, τότε
αυτός ο αλγόριθμος χαρακτηρίζεται ως συνεπής.
Επιπλέον, οι μίξεις των ηχογραφήσεων που παράγονται από τις παραπάνω IVCs
πρέπει να επιδεικνύουν όμοια χαρακτηριστικά ενορχήστρωσης με τις αντίστοιχες
ηχογραφήσεις–στόχους. Τα μέτρα ομοιότητας της ηχογράφησης που θα θεωρηθούν
όμως, πρέπει να μην αφορούν τονικά ή ρυθμικά χαρακτηριστικά, μιας και τα χαρακτηριστικά αυτά ελέγχονται από το σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής. Ανάμεσα στα ηχητικά χαρακτηριστικά που δεν θεωρούν σε μεγάλη κλίμακα στοιχεία
ρυθμών ή τόνων είναι οι Mel–Frequency Cepstral Coeﬃcients (MFCCs) [208] και η
κλίμακα Bark στο εύρος των ακροάσιμων συχνοτήτων [343]. Επίσης, είναι δυνατός
και ο υπολογισμός της διαφοράς της συνολικής έντασης μεταξύ των παραγόμενων
σημάτων και των σημάτων–στόχων σε μικρά χρονικά τμήματα, χρησιμοποιώντας
την μέθοδο αντιληπτής έντασης του Stevens [55]. Μια συνολική περιγραφή των
χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται παρουσιάζεται στην Ενότητα 7.5.1, όπου
παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα.

7.3.2

Μια μεθοδολογία εξαγωγής IVC

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται ο αλγόριθμος που προτάθηκε για την εκπλήρωση του Στόχου 2, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, όπου πραγματοποιείται η εξαγωγή των IVCs για κάθε όργανο σε μια πολυκαναλική ηχογράφηση. Πριν
όμως παρουσιαστεί ο αλγόριθμος, γίνεται αναφορά στους συμβολισμούς που θα
χρησιμοποιηθούν. Θεωρούνται δύο διανύσματα, ⃗x = (x1 , x2 , . . . , xn ) και ⃗y = (y1 , y2 ,
. . . , yn ). Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων (linear least
squares ή LLS) στα n σημεία που ορίζονται στο επίπεδο xy , με (⃗x, ⃗y ) = (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ),
λαμβάνεται μια γραμμή στο επίπεδο αυτό, η οποία γράφεται ως y = gx + c, όπου g
είναι η κλίσης της και c είναι η σταθερά ύψους. Η εφαρμογή του αλγορίθμου LLS
πάνω στα σημεία αυτά, συμβολίζεται ως συνάρτηση των σημείων αυτών με έξοδο τις
σταθερές g και c, ως [g, c] = LLS(⃗x, ⃗y ). Έπειτα, αν υπάρχουν δύο σύνολα συμβόλων
A και B , το συνενωμένο σύνολο συμβόλων C συμβολίζεται ως C = [A, B]. Τέλος, αν
A είναι ένα σύνολο αριθμών, τότε το µA = mean(A) συμβολίζει τη μέση τιμή και το
σA = std(A) τη διασπορά του.
Ο αλγόριθμος εξαγωγής της IVC περιγράφεται αναλυτικά με τον Αλγόριθμο 7.1,
όπου θεωρείται η ηχογραφημένη κυματομορφή X ενός μουσικού οργάνου, μέσω
της οποίας θα εξαχθεί η IVC. Θεωρείται μια διαμέριση του χρόνου αυτής της ηχογράφησης, P = [s1 , s2 , s3 , ..., sn , ], σε ισαπέχοντα χρονικά τμήματα, t0 , t1 , t2 , ...tn μήκους
t3 . Το τμήμα si ξεκινά τη χρονική στιγμή ti−1 και τελειώνει τη χρονική στιγμή ti .
Μέσα σε κάθε τμήμα si , υπολογίζεται η μέση ενέργεια E(si ) του ηχητικού σήματος
X . Στην Εικόνα 7.1, απεικονίζεται η κυματομορφή ενός ηχογραφημένου οργάνου
μαζί με τις μέσες ενέργειες εντός τμημάτων διαμέρισης του ενός δευτερολέπτου. Το
κάτω γράφημα δείχνει επίσης το πλάνο επιπέδου εντάσεων και την αντίστοιχη IVC
που αποκτήθηκε με την εφαρμογή του Αλγορίθμου 7.1.
Η βασική ιδέα πίσω από τον Αλγόριθμο 7.1 είναι δημιουργία μιας καμπύλης
που ομαδοποιεί τμήματα που παρουσιάζουν κοινή συμπεριφορά αναφορικά με τη
μονοτονία των μεταβολών μέσης ενέργειας. Συνεπώς, ο αλγόριθμος αναγνωρίζει αν
3

Αν το t δεν είναι διαιρέτης του συνολικού χρονικού μήκους της ηχογράφησης, απορρίπτεται το
τελευταίο και μικρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήμα.

168
Αυτόματη ενορχήστρωση και ευφυής συνοδεία ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή

Αλγόριθμος 7.1 Αλγόριθμος εξαγωγής IVC
Είσοδος: κυματομορφή X , διάρκεια τμήματος t, πολλαπλασιαστής κλίσης k , πολλαπλασιαστής ανέλκυσης, m και s
Έξοδος:
Η
IVC
του
X
σαν
συνάρτηση
του
χρόνου,
y
=
IVC(x)
1: Δημιούργησε μια διαμέριση για το X με τμήματα μήκους t δευτερολέπτων
(εκτός πιθανότατα από το τελευταίο τμήμα). Αυτό δημιουργεί μια διαμέριση
P = [s1 , s2 , s3 , ..., sn , ], με κάθε τμήμα si να καλύπτει μια περιοχή μεταξύ των
χρονικών στιγμών ti−1 και ti , με ti − ti−1 = t.
2: Υπολόγισε τη διαφορά κλίσης μεταξύ διαδοχικών ζευγαριών τμημάτων, µX , κατά
μήκος του κομματιού X .
3: A ← [s1 , s2 ]
E(A) ← [E(s1 ), E(s2 )]
4: for i = 3 έως n do
5:
[gA , cA ] = LLS(A, E(A))
µE(A) ← mean(E(A))
σE(A) ← std(E(A))
6:
IVC(A) = gA x + cA + m µE(A) + s σE(A)
7:
B ← [si−1 , si ]
[gB , cB ] ← LLS(B, E(B))
8:
IVC(B) = gB x + cB + m µE(B) + s σE(B)
9:
if |gB − gA | > k µX then
10:
A ← [A, B]
11:
else
12:
A←B
13:
end if
14: end for

Waveform

Partitioning
Intensity plan
IVC

Σχήμα 7.1: Η κυματομορφή της ηχογράφησης ενός οργάνου, οι μέσες τιμές ενέργειας για
διαμέριση ενός δευτερολέπτου, το σχέδιο επιπέδου έντασης και η εξαγόμενη IVC.
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μια σειρά από διαδοχικά τμήματα αποτελούν ένα κρεσέντο, ντε–κρεσέντο ή ένα δυναμικά σταθερό τμήμα. Επιπλέον, πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια η στάθμη της
έντασης στα τμήματα με σταθερή έντασης, καθώς και οι αρχικές και τελικές στάθμες
εντάσεων στα τμήματα με μεταβαλλόμενη ένταση. Παρόλα αυτά, ο ακριβής καθορισμός των εντάσεων “εμποδίζεται” από την ύπαρξη διαδοχικών τμημάτων που μπορεί
να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ή μικρότερη διαφορά εντάσεων απ’ ότι τα γειτονικά
τους, αν και ανήκουν στην ίδια περιοχή του πλάνου έντασης και αποτελούν μέρη
με ρυθμικές ή και εκφραστικές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, τέτοια τμήματα θα
μπορούσαν να είναι κάποιες παύσεις ή κάποιες τονισμένες νότες για εκφραστικούς
λόγους. Η επόμενη παράγραφος δίνει μια εποπτική εξήγηση του πως τα φαινόμενα
αυτά αντιμετωπίζονται στον Αλγόριθμο 7.1, μέσω των ενεργειών που γίνονται στις
γραμμές 9 − 11 στον Αλγόριθμο 7.1.
Ο αλγόριθμος θεωρεί δύο διαδοχικά μέρη τμημάτων, A = [si−1 , si ] και B =
[si , si+1 ], καθώς και τις αντίστοιχες τιμές μέσης ενέργειάς τους, E(A) = [E(si−1 ), E(si )]
and E(B) = [E(si ), E(si+1 )]. Έπειτα, εφαρμόζεται η μέθοδος LLS στα ζεύγη σημείων
(A, E(A)) και (B, E(B)), παράγοντας στην έξοδο δύο ευθείες που πιθανώς να έχουν
διαφορετικές σταθερές κλίσης και ύψους. Αν οι κλίσεις διαφέρουν περισσότερο σε
σχέση με ένα επίπεδο ανοχής, τότε τα αντίστοιχα τμήματα θεωρείται ότι περιέχουν
μια μετάβαση από μια νότα σε μια παύση, ή μια μετάβαση μεταξύ νοτών με πολύ
διαφορετικό τονισμό. Για να αποφευχθεί η μη ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων
για τμήματα με μεγάλες διαφορές κλίσεων, τέτοια τμήματα θεωρείται ότι ανήκουν
στο ίδιο πλάνο εντάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, τα ζευγάρια τμημάτων A και B
συνενώνονται και ονομάζονται ως A = [si−1 , si+1 ]. Η μέθοδος LLS εφαρμόζεται στο
A, ενώ το B προχωρά στο επόμενο ζευγάρι τμημάτων, δηλαδή B = [si+1 , si+2 ]. Αν η
διαφορά κλίσεων είναι μικρότερη από ένα κατώφλι ανοχής, τότε και τα δύο τμήματα
προχωρούν στο επόμενό τους, δηλαδή A = [si , si+1 ] και B = [si+1 , si+2 ].
Για κατάλληλες τιμές των t, k , m και s στον Αλγόριθμο 7.1, αναμένεται να παραχθούν IVCs που είναι όμοιες με τις αντίστοιχες καμπύλες πλάνου εντάσεων. Ο
πολλαπλασιαστής κλίσης, k , χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κατά πόσο μια
νέα ευθεία LLS είναι απαραίτητη για το νέο τμήμα. Οι πολλαπλασιαστές ύψους, m
και s, χρησιμοποιούνται για την υψομετρική προσαρμογή των IVCs στο αντίστοιχο
πλάνο εντάσεων. Ο Αλγόριθμος 7.1 χρησιμοποιεί τους πολλαπλασιαστές αυτούς στη
μέση τιμή και τη διασπορά ενεργειών ενός τμήματος. Η IVC που προκύπτει είναι ένα
σύνολο γραμμικών τμημάτων. Τέτοια μοντέλα, που συνενώνουν τμήματα ευθειών,
έχουν μελετηθεί στη βιβλιογραφία [317]. Στον αλγόριθμο που παρουσιάστηκε όμως,
τα γραμμικά τμήματα προσαρμόζονται στη μέση τιμή και τη διασπορά των ενεργειών
στα αντίστοιχα τμήματα της κυματομορφής.

7.4

Ευφυής συνοδεία αυτοσχεδιαστή σε πραγματικό χρόνο

Μέσα από πολλές ερευνητικές εργασίες, έχει προταθεί η κατασκευή συστημάτων αυτόματης συνοδείας (automatic accompaniment systems AASs), παρέχοντας
σημαντικά αποτελέσματα που παράγουν μουσική συνοδεία σε έναν άνθρωπο που
εκτελεί σε μουσικό όργανο. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφοροποίηση και σαφής διαχωρισμός μεταξύ των προοπτικών του κάθε συστήματος, καθώς τα συστήματα αυτά
είναι κατάλληλα για διαφορετικές διεργασίες και στοχεύουν σε διαφορετικές ομάδες μουσικών. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να βρει μια πιο εκλεπτυσμένη
κατηγοριοποίηση τέτοιων συστημάτων στη διατριβή [200], όπου λαμβάνονται υπόψη
χαρακτηριστικά τέτοιων συστημάτων που αφορούν τον τρόπο διάδρασης (με είσοδο
ήχου ή MIDI), την αναπαράσταση μουσικής γνώσης που χρησιμοποιούν (κανόνες
μουσικής θεωρίας ή εκπαίδευση βάσει της εισόδου), καθώς και την θεώρηση του
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χρόνου (συνεχής χρόνος με μεταβλητό τέμπο ή κβαντισμένος χρόνος με σταθερό
τέμπο). Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πιο αδρή και λιγότερο λεπτομερής κατηγοριοποίηση τέτοιων συστημάτων σε δύο κατηγορίες, οι οποίες αντανακλούν την
εξάρτησή τους από την ύπαρξη σαφών μουσικών κατευθυντήριων γραμμών, για παράδειγμα με τη μορφή παρτιτούρας. Αυτή η κατηγοριοποίηση, μαζί με τις δυνατότητες ευφυούς σύνθεσης των αλγορίθμων αυτών των συστημάτων τονίζουν το κίνητρο
πίσω από την εργασία [150], η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Μετά την παρουσίαση της κατηγοριοποίησης τέτοιων συστημάτων, γίνεται η
παρουσίαση του συστήματος που αποτελεί συνεισφορά της διατριβής.

7.4.1

Κατηγοριοποίηση συστημάτων

Η πρώτη από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες περιλαμβάνει τα συστήματα
παρτιτούρας, τα οποία χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται από μια παρτιτούρα για να παράγουν την έξοδό τους. Για παράδειγμα, το γνωστό εμπορικό λογισμικό Band in a Box, χρησιμοποιεί πληροφορίες που δίνονται από ένα πλέγμα
συγχορδιών και παράγει μουσική συνοδεία με πλήρη ενορχήστρωση, ενώ τα τονικά και τα ρυθμικά χαρακτηριστικά δίνονται από μια βιβλιοθήκη μουσικών στυλ.
Διάφορα παρόμοια εκπαιδευτικά προσανατολισμένα λογισμικά έχουν παρουσιαστεί, τα οποία εστιάζουν σε χρήση συγκεκριμένων οργάνων από τον χειριστή, για
παράδειγμα με χρήση κιθάρας [39]. Η μουσική πληροφορία σε αυτά τα συστήματα, μπορεί να συνδυαστεί επίσης με τη μουσική είσοδο που παρέχει ο χειριστής–μουσικός. Μια διακριτή υποκατηγορία των συστημάτων παρτιτούρας είναι τα
συστήματα που μπορούν να ονομαστούν ακόλουθοι παρτιτούρας. Αυτά τα συστήματα απαιτούν πληροφορία όχι μόνο στη μορφή παρτιτούρας, αλλά και τη θέση
του ανθρώπου–μουσικού πάνω στην παρτιτούρα. Σκοπός τους είναι να συντονίσουν
την επίδοσή τους με αυτή του ανθρώπου, προσφέροντας έναν συγχρονισμό ανθρώπου–υπολογιστή σε μια προκαθορισμένη μουσική ροή που δίνεται από μια παρτιτούρα. Η πρωτοπόρα εργασία του Vercoe [325] πρότεινε τη χρήση αισθητήρων ως
μέσα για τον εντοπισμό της μουσικής επίδοσης του χειριστή, άρα και της θέσης
του μέσα στην παρτιτούρα. Πιο σύγχρονες τεχνικές εστιάζουν στο να πετύχουν τη
βέλτιστη αναγνώριση της τοποθεσίας μέσω φασματικής ανάλυσης συγκεκριμένων
μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούνται από τον χειριστή, όπως για παράδειγμα
από όμποε [259]. Ενώ τα προαναφερθέντα συστήματα λειτουργούν σε πραγματικό
χρόνο, έχει προταθεί επίσης ένα σύστημα για παρτιτούρας για τον εντοπισμό jazz
ενορχήστρωσης μιας μελωδίας και της ακολουθίας συγχορδιών της [78]. Ένα σύστημα πραγματικού χρόνου που παρέχει γραμμές μπάσου σε στυλ jazz, δοθέντος
ενός πλέγματος συγχορδιών και του αυτοσχεδιασμού του χειριστή, παρουσιάστηκε
στην εργασία [258], ενώ ένα σύστημα που κάνει το ίδιο αλλά για συνοδεία κιθάρας
παρουσιάστηκε στην εργασία [62].
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα συστήματα που μπορούν να ονομαστούν
ως ελεύθερα παρτιτούρας, τα οποία δεν χρησιμοποιούν πληροφορία από παρτιτούρα
και καθορίζουν την απόκρισή τους αποκλειστικά βάσει της εισόδου που παρέχεται από τον χειριστή, ενώ η “μουσικότητα” των αποκρίσεων αυτών καθορίζεται από
μουσική γνώση που είτε κωδικοποιείται μέσω κανόνων, είτε αποκτάται μέσω εκπαίδευσης. Τα συστήματα αυτά αποσκοπούν κυρίως στο να παρέχουν συνοδεία σε
εκτελέσεις πραγματικού χρόνου, με μια αξιοσημείωτη εξαίρεση ενός λογισμικού
που παράγει συνοδεία σε μη πραγματικό χρόνο που ονομάζεται MySong [287],
το οποίο συνάγει του μουσικούς κανόνες μέσω εκπαιδευμένων κρυφών μοντέλων
Markov για να παράγει καινοτόμα συνοδεία σε μια ηχογραφημένη μελωδία φωνής.
Παρόμοια συστήματα, τα οποία όμως εστιάζουν σε διάδραση πραγματικού χρόνου
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με τον χειριστή, υλοποιήθηκαν με τα λογισμικά Band out of a Box [309] και Continuator [226], τα οποία αποσκοπούν στο να μάθουν το προσωπικό στυλ του ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή και να δημιουργήσουν κατάλληλες μουσικές αποκρίσεις. Πριν
παρουσιαστούν τα συστήματα αυτά, είχε παρουσιαστεί η εργασία [121] και η επέκτασή της στην [110], όπου μελετήθηκε η προοπτική να προβλεφθεί η ανθρώπινη
μουσική βούληση μέσω αναγνώρισης των μουσικών προθέσεων στις οποίες συνέτεινε η επίδοση του αυτοσχεδιαστή. Δύο συστήματα που βρίσκονται εγγύτερα στην
προσέγγιση που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής,
δηλαδή της εργασίας [150], είναι το Voyager [180] και το Cypher [270, 271]. Αυτά
τα συστήματα στοχεύουν στο να δημιουργήσουν τοπικά συνεπείς μουσικές αποφάσεις, βάσει των χαρακτηριστικών της πρόσφατης εισόδου που παρείχε ο αυτοσχεδιαστής, αγνοώντας κανόνες της μουσικής θεωρίας ή την εκπαίδευση μέσω μηχανικής
γνώσης.
Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός είναι ένας συνδυασμός γνώσης και δημιουργικότητας, με τα χαρακτηριστικά αυτά να εκφράζονται ως δομημένα και ταυτόχρονα
αυθόρμητα μουσικά μέρη. Οι άνθρωποι–αυτοσχεδιαστές δημιουργούν έναν αισθητικά συνεπή συνδυασμό αυτών των δύο χαρακτηριστικών, στοχεύοντας στο να παρέχουν έναν καινοτόμο μουσικό διάλογο (αυθορμητισμός) μέσω μιας κατανοητής
μουσικής γλώσσας (δομή). Τα εκπαιδευμένα συστήματα αυτόματου αυτοσχεδιασμού στοχεύουν στο να ενσωματώσουν την ανθρώπινη γνώση στη μουσική, εφαρμόζοντας τεχνικές εκπαίδευσης μηχανής, γεγονός το οποίο περιέχει δύο κινδύνους.
Πρώτον, σε τέτοια συστήματα η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκπαίδευσης
εξαρτάται από το μουσικό είδος, το οποίο αντικατοπτρίζεται άμεσα στα τονικά και τα
ρυθμικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον, η χρήση ενός εκπαιδευμένου συστήματος σταδιακά απορρίπτει το στοιχείο της έκπληξης, στερώντας στην πραγματικότητα από
τον αυτοσχεδιαστή την ευκαιρία να διαδράσει με τη μηχανή.
Το κίνητρο πίσω από την εργασία που παρουσιάζεται, είναι ο πειραματισμός
με τις δυνατότητες της υπολογιστική νοημοσύνης στον μουσικό αυτοσχεδιασμό και
όχι στη μουσική εκπαίδευση. Έτσι, προτάθηκε η κατασκευή ενός συστήματος το
οποίο δεν στοχεύει στο να μιμηθεί την ανθρώπινη μουσική συμπεριφορά, αλλά
ούτε να μάθει μουσικούς κανόνες. Αντίθετα, εξερευνήθηκε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η ελάχιστη μουσική πληροφορία που απαιτείται, η οποία θα επιτρέπει
στη μηχανή να δημιουργεί μουσικές αποκρίσεις στο υπόβαθρο, όχι βάσει μουσικών κανόνων, αλλά με τη χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης. Αρκετά αξιοσημείωτα
συστήματα που χρησιμοποιούν υπολογιστική νοημοσύνη ως μέσα κατασκευής μηχανικών αυτοσχεδιαστών έχουν δημιουργηθεί, όμως σε αντίθεση με τις στοχεύσεις
της παρουσιαζόμενης εργασίας, τα συστήματα αυτά δεν είναι ικανά για τη συνοδεία
ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή. Για παράδειγμα, ένας αυτόματος αυτοσχεδιαστής που
αποκρίνεται σε έναν άνθρωπο–αυτοσχεδιαστή παρουσιάστηκε από τον Biles [20],
ενώ ένας αυτόματος αυτοσχεδιαστής που χρησιμοποιεί νοημοσύνη σμηνών για να
παράγει αποκρίσεις σε άνθρωπο–τραγουδιστή παρουσιάστηκε στην εργασία [28].
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια, το σύστημα που προτάθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιεί τον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο, τα
FL–systems και γενετικούς αλγόριθμους για την παραγωγή συνοδείας σε άνθρωπο–
αυτοσχεδιαστή.

7.4.2

Ευφυής συνοδεία αυτοσχεδιαστή χωρίς περιορισμούς

Στη μελέτη που παρουσιάζεται, θεωρούνται τρεις πτυχές μουσικής έκφρασης,
οι τόνοι, οι ρυθμοί και οι εντάσεις. Έτσι, κατασκευάστηκαν τρία υποσυστήματα
που υλοποιούν διαφορετικούς αλγόριθμους, προφέροντας λύσεις για τα παραπάνω
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ζητήματα μουσικής έκφρασης. Για τα υποσυστήματα τόνων και ρυθμών χρησιμοποιούνται ευφυείς αλγόριθμοι, ενώ για τις εντάσεις χρησιμοποιείται μια απλή αλλά
αποδοτική προσέγγιση που βασίζεται σε στατιστικά των εντάσεων που παρέχονται
από τον χειριστή. Και τα τρία υποσυστήματα αρχικά ακροάζονται τον άνθρωπο–
αυτοσχεδιαστή ενώ μετά παράγουν μουσική βάσει της χρονικά τοπικής ανάλυσης
της ακρόασης αυτής. Η μουσική γνώση που έχει συνολικά το σύστημα είναι η πιο
στοιχειώδης, ενώ οι αποκρίσεις του συστήματος κατασκευάζονται ανάλογα με το
πρόσφατο μουσικό περιεχόμενο του αυτοσχεδιασμού του χειριστή, χωρίς να προβλέπεται με κανέναν τρόπο η πρόθεση. Επιπλέον, τα δεδομένα από τον αυτοσχεδιασμό που εισέρχονται συνεχώς στο σύστημα, αναλύονται βάσει κάποιων κριτηρίων
που δεν έχουν να κάνουν με τη μουσική θεωρία, αλλά με μαθηματικές έννοιες που
περιγράφουν την ποιότητα της πληροφορίας.
Η Εικόνα 7.2 απεικονίζει διαγραμματικά τη συνολική αρχιτεκτονική του παρουσιαζόμενου συστήματος. Όλα τα υποσυστήματα αποτελούνται από δύο τμήματα, το
τμήμα ακρόασης και το τμήμα παραγωγής, το οποία περιγράφονται παρακάτω. Το
σύστημα λειτουργεί με την παροχή ενός σταθερού τέμπο από τον αυτοσχεδιαστή,
ενώ συλλέγει δεδομένα σε μορφή MIDI από τον αυτοσχεδιαστή. Η αυτοσχεδιαστής
μπορεί επίσης να διαλέξει και τα μουσικά όργανα που ελέγχονται από τον υπολογιστή και συνθέτουν το σχήμα μουσικής συνοδείας. Αναφορικά με την είσοδο των
δεδομένων, επαρκεί οποιοσδήποτε τρόπος εισαγωγής σε MIDI μορφή, για παράδειγμα με ένα απλό πληκτροφόρο όργανο με δυνατότητες MIDI ή με έναν μετατροπέα από τόνους σε MIDI. Όπως περιγράφεται παρακάτω, το υποσύστημα τόνων
κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται και πολυφωνικά
δεδομένα εισόδου και εξόδου. Οι προσομοιώσεις που παρουσιάζονται στην Ενότητα 7.5.2 πραγματοποιήθηκαν με μια ηλεκτρική κιθάρα Godin LGXT με εξαφωνικούς μαγνήτες RMC piezo, ενώ η μετατροπή σε MIDI γινόταν σε πραγματικό χρόνο
με τη συσκευή Roland GI–20. Οι αλγόριθμοι που περιγράφονται υλοποιήθηκαν
σε Max/MSP, Java και Processing, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων των
υλοποιήσεων γινόταν με το πρωτόκολλο Open Sound Control (OSC).
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Σχήμα 7.2: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του παρουσιαζόμενου συστήματος, που είναι χωρισμένο σε τρία υποσυστήματα, το τονικό, το ρυθμικό και το δυναμικό. Κάθε υποσύστημα
είναι επιπλέον χωρισμένο στα τμήματα ακρόασης και παραγωγής.
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Ακρόαση και παραγωγή τόνων
Το υποσύστημα τόνων δέχεται δεδομένα από τον αυτοσχεδιαστή και λαμβάνει
αποφάσεις για τους τόνους που είναι κατάλληλη για να συμμετάσχουν στη συνοδεία που θα προσφέρει το σύστημα. Αρχικά σχηματίζεται μια λίστα από υποψήφιους τόνους στο τμήμα ακρόασης του υποσυστήματος αυτού, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 7.3(a). Αυτή η απόφαση στηρίζεται σε κάποιες στοιχειώδης μουσικές πληροφορίες οι οποίες διασφαλίζουν την διατήρηση των ουσιωδών τοπικών τονικών χαρακτηριστικών. Καμία υπόθεση δεν γίνεται για το μακροσκοπικό τονικό καθεστώς
ή για τις προθέσεις του χειριστή σε τονικό επίπεδο. Βάσει της λίστας υποψήφιων
τόνων και του τονικού εύρους του κάθε οργάνου στην ενορχήστρωση της συνοδείας,
το τμήμα παραγωγής τόνων, το οποίο απεικονίζεται στην Εικόνα 7.3(b), παρέχει το
τελικό σύνολο από τόνους με τη σειρά που εμφανίζονται στη συνοδεία, για κάθε
μουσικό όργανο. Οι αποφάσεις για το πλήθος των φωνών κάθε στιγμή, στα πολυφωνικά όργανα, λαμβάνεται στο υποσύστημα ρυθμού που περιγράφεται αργότερα,
ενώ οι αποφάσεις για τις εντάσεις λαμβάνονται στο υποσύστημα εντάσεων.
Το τμήμα ακρόασης του υποσυστήματος τόνων, συνάγει μια λίστα από υποψήφιες προς συμμετοχή στην συνοδεία τονικές τάξεις, η οποία συμβολίζεται ως ts , βάσει
δύο βοηθητικών λιστών τονικής τάξης, οι οποίες συμβολίζονται ως tchord και tPCP . Οι
δύο τελευταίες λίστες, και κατά συνέπεια και η πρώτη, ανανεώνονται σε μικρά χρονικά διαστήματα (των 30ms) και καταγράφουν το προφίλ τονικής τάξης (PCP) της
μουσικής δραστηριότητας του ανθρώπου–αυτοσχεδιαστή. Το PCP [88] υπενθυμίζεται ότι είναι το 12–διάστατο διάνυσμα που εκφράζει την πυκνότητα των αντίστοιχων
τάξεων τόνων σε μια μουσική φράση. Η λίστα tchord καλείται ως “λίστα συγχορδιών”
και η λίστα tPCP ως “λίστα PCP”. Η λίστα συγχορδιών (tchord ) σχηματίζεται όταν ο
αυτοσχεδιαστής δίνει έμφαση σε τόνους μιας συγχορδίας με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:
1. ο αυτοσχεδιαστής παίζει ταυτόχρονα τους τόνους που σχηματίζουν μια συγκεκριμένη συγχορδία ή
2. οι συσσωρευμένοι τόνοι που παίζει ο αυτοσχεδιαστής σε εντός ενός χρονικού
παραθύρου σχηματίζουν μια συγχορδία.
Θεωρείται πως σχηματίζεται μια συγκεκριμένη συγχορδία αν το PCP από το περιεχόμενο που περιγράφεται παραπάνω, δηλαδή των ταυτόχρονων ή των συσσωρευμένων τόνων, συσχετίζεται ισχυρά (με γραμμική συσχέτιση πάνω από 0.8) με κάποιο
πρότυπο συγχορδίας. Υπενθυμίζεται επίσης πως η χρήση προτύπων συγχορδιών
είναι ανάμεσα στις αποτελεσματικότερες μεθοδολογίες για την αναγνώριση συγχορδιών [224]. Οι κατηγορίες συγχορδιών και οι μη μηδενικές τιμές των δυαδικών τους
αναπαραστάσεων από τη θέση 0, δίνονται στον Πίνακα 7.1.
Μόλις αναγνωριστεί μια συγχορδία, τότε οι τονικές τάξεις που την αποτελούν
“φορτώνονται” στη κενή αρχικά λίστα υποψήφιων τονικών τάξεων, ts . Με αυτό τον
τρόπο, ο αυτοσχεδιαστής έχει την επιλογή να “εγκαταστήσει” ένα σταθερό τονικό
υπόβαθρο όταν το επιθυμεί, δίνοντας έμφαση στους τόνους μιας συγκεκριμένης
συγχορδίας. Από την άλλη, όταν ο αυτοσχεδιαστής αποσκοπεί στη δημιουργία τονικής αστάθειας, ενεργοποιείται η δεύτερη τονική λίστα, tPCP , επαυξάνοντας τη λίστα
υποψηφίων τονικών τάξεων ts με επιπλέον τονικές τάξεις που δεν ανήκουν στην επιλεγμένη συγχορδία. Αυτή η ενεργοποίηση συμβαίνει αυτόματα και στον βαθμό που
υποδεικνύεται από τους τόνους που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο αυτοσχεδιαστής,
δηλαδή όσο πιο “αποσταθεροποιητικούς” τόνους επιλέγει ο αυτοσχεδιαστής, τόσο
περισσότερες τονικές τάξεις από τη βοηθητική λίστα tPCP προστίθενται ως υποψήφιες. Όταν εμφανίζεται μεγάλη τονική αστάθεια, αυτό αντανακλάται με μεγαλύτερες
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Πίνακας 7.1: Οι κατηγορίες συγχορδιών και οι μη μηδενικές τιμές των δυαδικών προφίλ
τους από τη θέση 0.
συγχορδία
maj
min
7
maj7
min7
min7♭5
79
7♭9
7♯9
76
7+
maj69
min69
min79

μη μηδενικά στοιχεία
{0, 4, 7}
{0, 3, 7}
{0, 4, 7, 10}
{0, 4, 7, 11}
{0, 3, 7, 10}
{0, 3, 6, 10}
{0, 2, 4, 7, 10}
{0, 1, 4, 7, 10}
{0, 3, 4, 7, 10}
{0, 4, 7, 9, 10}
{0, 4, 7, 8, 10}
{0, 2, 4, 7, 9}
{0, 2, 3, 7, 9}
{0, 2, 3, 7, 10}

τιμές στην εντροπία πληροφορίας Shannon (SIE) [282] στην κατανομή του PCP, ένα
μέγεθος που έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμο για τον καθορισμό του τονικού καθεστώτος ενός κομματιού [146]. Απ’ τη στιγμή που η κατανομή του PCP είναι ένα
διάνυσμα στο R12 , όσο περισσότερες τονικές τάξεις χρησιμοποιούνται από τον αυτοσχεδιαστή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή SIE της κατανομής PCP, έχοντας
ωστόσο ένα άνω όριο: την τιμή SIE της ομοιόμορφης κατανομής για έναν διακριτό
χώρο 12 ενδεχομένων. Επιπλέον, στην περίπτωση που επιλέγεται μια συγχορδία,
υπάρχει ένα άνω όριο στην τιμή SIE που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας
μόνο της τονικές τάξης της συγχορδίας αυτής. Έτσι, αν ο αυτοσχεδιαστής σε κάποιο
σημείο του αυτοσχεδιασμού δίνει έμφαση σε μια συγχορδία, αλλά ταυτόχρονα παίζει και κάποιους τόνους εκτός της συγχορδίας, τότε αυτό αντικατοπτρίζεται με μια
τιμή SIE που ξεπερνά την τιμή SIE που οι τονικές τάξεις της συγχορδίας μπορούν
να επιτύχουν. Αυτές οι επιπλέον τονικές τάξεις είναι που προστίθενται στην τελική
λίστα υποψήφιων τονικών τάξεων, ts , από την λίστα tPCP . Συνεπώς, το πλήθος των
τονικών τάξεων που είναι επιλέξιμες για αναπαραγωγή από τη τμήμα παραγωγής
τόνων επιλέγονται με βάση μια στοχευμένη τιμή SIE για την κατανομή του PCP.
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Σχήμα 7.3: Τα διαγράμματα των τμημάτων ακρόασης και παραγωγής του τονικού υποσυστήματος.
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ρους, σύμφωνα με το εύρος του αντίστοιχου οργάνου αναπαραγωγής, και εντός μιας
προκαθορισμένης τονικότητας που τίθεται από τη λίστα υποψήφιων τονικών τάξεων,
ts , που σχηματίζεται στο τμήμα ακρόασης. Η τελική λίστα τόνων συμβολίζεται με ns 4
και αποτελείται από ακεραίους σε αύξουσα σειρά που αναπαριστά τόνους εντός του
καθορισμένου ορίου για το συγκεκριμένο όργανο, με τονικότητα που σχηματίζεται
από τους περιορισμούς στην τονική τάξη που τίθεται από τη λίστα ts . Η επιλογή
τόνων από τη λίστα ns γίνεται μέσα από τη λογιστική απεικόνιση, η οποία παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στη δυναμική της συμπεριφορά, η οποία βρίθει από σταθερά
σημεία, περιοδικές τροχιές και χαοτική αστάθεια. Υπενθυμίζεται ότι η λογιστική
απεικόνιση περιγράφεται από την εξίσωση

xn+1 = rxn (1 − xn ),
όπου r ∈ [0, 4] είναι μια σταθερά που καθορίζει τη συμπεριφορά του συστήματος,
ενώ επίσης θεωρείται μια αρχική τιμή x0 ∈ [0, 1]. Με αυτές τις επιλογές για τις
παραμέτρους r και x0 , κάθε επανάληψη βρίσκεται εγγυημένα εντός του [0, 1]. Τα
δυναμικά συστήματα έχουν επιδείξει ενδιαφέρουσες ιδιότητες στη σύνθεση μουσικής [58, 151, 250] όπως μελετήθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, γεγονός που
ώθησε και στη χρήση ενός τέτοιου συστήματος από το τμήμα παραγωγής τόνων του
συστήματος που παρουσιάζεται.
Η διαδικασία επιλογής τόνων προς αναπαραγωγή γίνεται σε πραγματικό χρόνο,
μέσω ευθείας απεικόνισης των τιμών που παρέχει η λογιστική απεικόνιση σε τόνους.
Συγκεκριμένα, η λογιστική απεικόνιση παράγει επαναλήψεις με μια τυχαία αρχική
συνθήκη, x0 ∈ [0, 1], και η κάθε επανάληψη που παράγει xi εντός του [0, 1] κανονικοποιείται εντός του εύρους δεικτών [1, N ], όπου N είναι το πλήθος των στοιχείων
της λίστας ns . Ο τόνος που αντιστοιχεί σε κάθε επανάληψη, είναι τελικά ο τόνος
της λίστας ns με δείκτη τη στρογγυλοποιημένη5 τιμή της τρέχουσας επανάληψης.
Τα τονικά χαρακτηριστικά της μελωδίας που παράγεται από αυτή τη διαδικασία,
εξαρτώνται από την παράμετρο r, μιας και πιο σύνθετη δυναμική συμπεριφορά
έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο πολύπλοκες μελωδίες και αντίστροφα. Τα μελωδικά χαρακτηριστικά που δίνονται από τον αυτοσχεδιαστή, περιγράφονται από την
τιμής SIE της κατανομής του PCP από τις μελωδίες που παράγει ο αυτοσχεδιαστής, έτσι η προσαρμογή του συστήματος βασίζεται στην εύρεση του κατάλληλου r
που θα επιτρέπει στη λογιστική απεικόνιση να παράγει μελωδίες με παρόμοια τιμή
SIE. Η προσαρμογή των τιμών r γίνεται μέσω του διαφοροεξελικτικού αλγόριθμου
(DE) [251, 298]. Το κάθε άτομο του DE λοιπόν, περιγράφει μία μόνο τιμή για την
παράμετρο r, η οποία είναι υποκείμενη στη διαδικασία βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση περιγράφεται με μια τιμή καταλληλότητας, όπου καλύτερη καταλληλότητα
σημαίνει χαμηλότερη τιμή απόστασης (σφάλματος) μεταξύ των τιμών SIE του PCP
που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής και της αντίστοιχης τιμής που παρέχει η λογιστική
απεικόνιση. Για τα πειράματα που περιγράφονται στην Ενότητα 7.5.2, η αρχική
συνθήκη, x0 , θεωρείται ανεξάρτητη, και άρα τυχαία, ενώ το σφάλμα υπολογίζεται
ως ο μέσος όρος των σφαλμάτων που παράγονται από 50 μελωδίες αποτελούμενες
από 50 τόνους.
4
Εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι η λίστα υποψήφιων τονικών τάξεων, ts , περιέχει ως 12 στοιχεία, δηλαδή τις επιτρεπτές τονικές τάξεις εντός μιας οκτάβας. Η λίστα τόνων από
την άλλη, ns , μπορεί να περιέχει και παραπάνω, μιας και περιέχει τις “προβολές” αυτών των τονικών
τάξεων στο εύρος οκτάβων του κάθε οργάνου.
5
Στρογγυλοποιημένη τιμή μιας πραγματικής τιμής x θεωρείται η ποσότητα [x] = ⌊x + 0.5⌋.
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Ακρόαση και παραγωγή ρυθμών
Το υποσύστημα ρυθμού λειτουργεί δίνοντας εντολές έναρξης ή λήξης μουσικών γεγονότων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, με υποδιαιρέσεις του χρόνου
σε ισομεγέθη χρονικά τμήματα. Ο χειριστής θέτει μια τιμή για το τέμπο, η οποία
παραμένει σταθερή καθόλη τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού. Οι υποδιαιρέσεις του
χρόνου εξαρτώνται από τη ανάλυση του μέτρου που επιλέγει ο χειριστής, για παράδειγμα, στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Ενότητα 7.5.2 θεωρείται η
ανάλυση ενός μέτρου 4/4 σε 16α. Κάθε μέτρο αναπαριστάται με μια συμβολοσειρά
ψηφίων με τέτοιο μήκος ώστε να συμπληρώνονται όλοι οι παλμοί του επιλεγμένου
κλειδιού χρόνου και της επιλεγμένης ανάλυσης. Στην αναπαράσταση του μέτρου
του παραπάνω παραδείγματος, για το μέτρο 4/4 και την ανάλυση 16ων, απαιτούνται 16 ψηφία για την αναπαράσταση του κάθε μέτρο, ενώ αυτή γίνεται ακολουθώντας την σχεδόν–δυαδική αναπαράσταση [149]. Υπενθυμίζεται ότι η σχεδόν–δυαδική
αναπαράσταση περιλαμβάνει τη χρήση αριθμητικών ψηφίων για την αναπαράσταση
μουσικών γεγονότων. Για παράδειγμα, το ψηφίο 0 αναπαριστά τη μη ύπαρξη γεγονότος, ενώ μια τιμή θετικού ακεραίου μπορεί να αναπαριστά την έναρξη ενός
γεγονότος. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην Ενότητα 7.5.2, παρουσιάζονται αναλυτικότερα κάποιες πτυχές της σχεδόν–δυαδικής αναπαράστασης που είναι
προσαρμοσμένες στις εκφραστικές ιδιότητες του παρουσιαζόμενου συστήματος. Ο
ρόλος του υποσυστήματος ρυθμού είναι να “ακροάζεται” το ρυθμό του αυτοσχεδιαστή και να “παράγει” ρυθμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα ρυθμικά αυτά χαρακτηριστικά εντυπώνονται σε ρυθμικές ακολουθίες οι οποίες αναπαράγονται από
το αντίστοιχο όργανο, σύμφωνα με τη σχεδόν–δυαδική αναπαράσταση που αυτές οι
ακολουθίες περιγράφουν. Οι συμβολοσειρές που μετατρέπονται σε ρυθμικές ακολουθίες παράγονται με τα Finite L-systems (FL-systems) [149], ενώ η προσαρμογή
τους στα χαρακτηριστικά που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής γίνεται μέσω της εξέλιξής
τους με γενετικούς αλγόριθμους [126], όπως εξετάστηκε στην εργασία [154] και στο
Κεφάλαιο 5 της διδακτορικής διατριβής.
Ένα διάγραμμα του τμήματος ακρόασης του υποσυστήματος ρυθμού, απεικονίζεται στο πάνω μέρος της Εικόνας 7.4. Αυτό το τμήμα εντοπίζει τα μουσικά γεγονότα που έπαιξε ο αυτοσχεδιαστή εντός ενός κυλιόμενου παραθύρου με μέγεθος 4
μέτρα. Δηλαδή, σε κάθε παλμό του μετρονόμου, η κατάσταση ενεργοποίησης του
τρέχοντος παλμού υπολογίζεται και το ψηφίο που την περιγράφει επικολλάται στην
αρχή της ρυθμικής ακολουθίας, με το ψηφίο αυτό να παίρνει την τιμή 1 αν ο αυτοσχεδιαστής έπαιξε μια νότα, ή 0 αντίθετα, ενώ παράλληλα διαγράφεται από την
τρέχουσα ρυθμική ακολουθία το τελευταίο ψηφίο. Σε κάθε χτύπο του μετρονόμου,
υπολογίζονται διάφορα περιγραφικά χαρακτηριστικά του ρυθμού που παράγει ο
αυτοσχεδιαστής. Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνονται στο τμήμα παραγωγής ρυθμών
ως οι “τιμές–στόχοι” για τα FL–systems, τις οποίες επιδιώκουν να παράγουν μέσα
από τη γενετική εξέλιξή τους.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά απλά περιγράφουν τον ρυθμό, υπό την έννοια
ότι περιγράφουν γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ρυθμικής ακολουθίας, χωρίς όμως να τις αποκωδικοποιούν μονοσήμαντα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα
ακόλουθα:
1. Πυκνότητα: Αυτό το χαρακτηριστικό περιγράφει το πλήθος των γεγονότων
μέσα σε μια ρυθμική ακολουθία και εκφράζεται με τον λόγο του πλήθους των
γεγονότων προς τους συνολικούς παλμούς.
2. Συγκοπή: Η συγκοπή ρυθμών έχει μελετηθεί μέσω πολύπλοκων θεωρητικών
μοντέλων [82] και υποκειμενικών μελετών [160] μεταξύ άλλων. Στην εργασία
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που παρουσιάζεται, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση που περιγράφεται στην
εργασία [288].
3. Συμμετρία: Η συμμετρία ενός ρυθμού μπορεί να περιγραφεί ως η επαναληψιμότητα της απόστασης διαδοχικών γεγονότων, ενώ υπολογίζεται μέσω της αναπαράστασης του διανύσματος διαστημάτων [316] και συγκεκριμένα του υπολογισμού της μέσης τιμής και της διασποράς.
Το τμήμα παραγωγής στο υποσύστημα ρυθμού απεικονίζεται στο κάτω μέρος
της Εικόνας 7.4. Αυτό το τμήμα παράγει ρυθμικές ακολουθίες εξελίσσοντας FL–
systems, ενώ ο υπολογισμός της καταλληλότητας δίνεται από τα χαρακτηριστικά
των ρυθμικών συχνοτήτων που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής, και τα οποία συλλέγονται στο τμήμα ακρόασης. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να παρατηρηθεί ότι για την επιτυχή παροχή συνοδείας, είναι κρίσιμο το να διατηρηθεί μια καθαρά περιγραφική
υπόσταση στα χαρακτηριστικά των ρυθμικών ακολουθιών. Αν τα χαρακτηριστικά
περιέγραφαν μονοσήμαντα τις ρυθμικές συχνότητες, τότε η γενετική εξέλιξη των
FL–system θα στόχευε στο να δημιουργήσει “ακριβή αντίγραφα” των ρυθμών που
παίζει ο αυτοσχεδιαστής. Έτσι θα παραβιάζονταν ο κυρίως στόχος του συστήματος,
που είναι η παραγωγή ανεξάρτητης αλλά και συνεπούς συνοδείας σε έναν αυτοσχεδιαστή, οδηγώντας εν δυνάμει σε πλήρη αντιγραφή των ρυθμικών ακολουθιών του
χρήστη. Η σχεδόν δυαδική μορφή των ρυθμικών ακολουθιών που παράγει το σύστημα, παράγεται σύμφωνα με τη μοντελοποίηση του οργάνου, δηλαδή το πόσα και
ποια ψηφία χρειάζονται. Τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην Ενότητα 7.5.2,
παρέχουν κάποια παραδείγματα τέτοιων μοντελοποιήσεων.
Ακρόαση και παραγωγή εντάσεων
Το υποσύστημα εντάσεων, σε αντίθεση με τα υποσυστήματα τόνων και ρυθμών, δεν περιλαμβάνει κάποιον ευφυή αλγόριθμο. Προσαρμόζεται στις εντάσεις
στις οποίες παίζει ο αυτοσχεδιαστής, με απλό συνδυασμό στατιστικών στοιχείων.
Το τμήμα “ακρόασης” εντάσεων, ελέγχει τις εντάσεις σε μορφή MIDI που παρέχει ο
αυτοσχεδιαστής, κρατώντας τον μέσο όρο και τη διασπορά των μουσικών γεγονότων
που έπαιξε ο αυτοσχεδιαστής μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο χρόνου. Αυτό το παράθυρο μπορεί να είναι αυθαίρετα μεγάλο, ένα ζήτημα που εξετάζεται επίσης στην
Ενότητα των αποτελεσμάτων. Το τμήμα παραγωγής εντάσεων θέτει μια τιμή έντασης
στο παρόν γεγονός που ανήκει στην ομοιόμορφη κατανομή με τη μέση τιμή αυτή
που δίνεται από το τμήμα ακρόασης, και το εύρος από τη διασπορά. Σε μελλοντική
εργασία, θα μπορούσε να δοκιμαστεί ένα πιο εκλεπτυσμένο σχήμα προσαρμογής
των εντάσεων, όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να επιτευχθεί ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μιας και οι εντάσεις γίνονται αντιληπτές ούτως ή άλλως
άμεσα.

7.5

Πειραματικά αποτελέσματα

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν για τις μεθοδολογίες παραγωγής ολοκληρωμένων συνθέσεων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το
Κεφάλαιο. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την οριζόντια αντιγραφή
ενορχήστρωσης. Αυτά τα αποτελέσματα επαληθεύουν το γεγονός ότι οι ηχογραφήσεις που παρήχθησαν από συστήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής με την προτεινόμενη μέθοδο αντιγραφής της ενορχήστρωσης, γίνονται ηχητικά αντιληπτές ως
όμοιες με τις ηχογραφήσεις–στόχους, την ενορχήστρωση των οποίων αντιγράφουν.
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Σχήμα 7.4: Διάγραμμα του ρυθμικού υποσυστήματος με το τμήμα ακρόασης και δημιουργίας. Τα ρυθμικά χαρακτηριστικά συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από τον αυτοσχεδιαστή
και έπειτα χρησιμοποιούνται σαν είσοδος στα FL–systems. Η ρυθμική ακολουθία που το
σύστημα παρέχει, δημιουργείται βάσει της μοντελοποίησης του ευφυούς μουσικού.

Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την αυτόματη συνοδεία αυτοσχεδιαστή. Μέσα ενδελεχή πειραματικό έλεγχο, γίνεται μια εξέταση των δυνατοτήτων του
προτεινόμενου συστήματος, καθώς και μια συνολικότερη συζήτηση για τις προοπτικές του αυτοσχεδιασμού χωρίς περιορισμούς.

7.5.1

Αντιγραφή ενορχηστρώσεως ηχογραφήσεων

Αρχικά, αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ρύθμιση των παραμέτρων t, k , m and s για τον Αλγόριθμο 7.1, με τον οποίο παράγεται η IVC από μια
ηχογράφηση–στόχο. Αυτές οι παράμετροι ρυθμίστηκαν ξεχωριστά για τα 18 μουσικά
όργανα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2, παρέχοντας 18 διαφορετικούς συνδυασμούς με βέλτιστα προσαρμοσμένες καμπύλες IVC πάνω στα αντίστοιχα πλάνα
εντάσεων. Για τα πειράματα, χρησιμοποιήθηκαν ήχοι του κάθε μουσικού οργάνου
από κάποιες εμπορικές βιβλιοθήκες οργάνων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα παραγωγής μουσικής Ableton Live. Αυτά τα όργανα χωρίστηκαν σε τρεις
κατηγορίες, ανάλογα με τη χροιά τους και τις εκφραστικές τους δυνατότητες. Αυτές
οι τρεις κατηγορίες αποτελούνται από τα μελωδικά, τα πολυφωνικά και τα μπάσα
όργανα. Κατά την ηχογράφηση των οργάνων που ανήκουν στη μελωδική ή την πολυφωνική κατηγορία, το σύστημα αυτόματης σύνθεσης συνέθετε μονοφωνικές μελωδίες, επιτρέποντας μόνο μια νότα να αναπαράγεται σε κάθε μουσικό γεγονός.
Από την άλλη, για τα πολυφωνικά όργανα, επιτρεπόταν η αυτόματη αναπαραγωγή
από μίας έως τεσσάρων ταυτόχρονων νοτών.
Τα παραπάνω εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο 30 ηχογραφήσεων από αυτόματα
παραγόμενο μουσικό περιεχόμενο, από ένα σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, με τη χρήση του
προγράμματος MAX/MSP. Αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ποικίλες ρυθμικές εναλλαγές και τονισμένες εναλλαγές έντασης, όπως συζητήθηκε στην
Ενότητα 7.3.1. Ηχογραφήθηκαν διαφορετικά κομμάτια με διαφορετικούς συνδυασμούς των παραπάνω 18 οργάνων, με το σήμα του κάθε οργάνου να ηχογραφείται
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σε ένα κανάλι. Ένα δείγμα ενός τέτοιου κομματιού μπορεί να βρεθεί στον σύνδεσμο [156], ενώ το πλήρες σύνολο των ηχογραφήσεων είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί.
Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους
Για τον καθορισμό των παραμέτρων t, k , m και s του Αλγόριθμου 7.2 για καθένα
από τα 18 όργανα, χρησιμοποιήθηκε ο διαφοροεξελικτικός αλγόριθμος (diﬀerential
evolution ή DE) [298]. Ο DE χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιήσει μια αντικειμενική συνάρτηση, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ
των διανυσμάτων που αντιπροσωπεύουν το πλάνο επιπέδου εντάσεων και την IVC
που παρέχεται ως έξοδος από τον Αλγόριθμο 7.2. Τα πλάνα επιπέδου εντάσεων
κάλυπταν το πλήρες δυναμικό εύρος των οργάνων και περιείχαν τουλάχιστον 10
δευτερόλεπτα με σταθερές δυναμικές, σταδιακές αλλαγές έντασης (κρεσέντο ή ντε–
κρεσέντο) και απότομες αλλαγές έντασης. Για κάθε όργανο, δημιουργήθηκαν αυτόματα τέσσερις ηχογραφήσεις των 70 δευτερολέπτων με διαφορετικά εκφραστικά
στυλ από άποψης ταχύτητας και τονισμού εντάσεων. Αυτές οι ηχογραφήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να εξαχθούν τα διανύσματα που τελικά παρέχουν την τιμή καταλληλότητας, δηλαδή την Ευκλείδεια απόσταση και των τεσσάρων συνολικά πλάνων
ενεργειών από τις αντίστοιχες παραγόμενες IVCs. Έτσι, για τις ρυθμίσεις των παραμέτρων που δόθηκαν για κάθε όργανο θεωρήθηκε μια πληθώρα από τις εκφραστικές
τους δυνατότητες. Οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων που ρυθμίστηκαν με αυτή τη
διαδικασία δίνονται στον Πίνακα 7.2.

μπάσα

πολυφωνικά

μελωδικά

Πίνακας 7.2: Τα 18 όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα και οι βέλτιστες
παράμετροί τους.
όργανο
Fr. horn
En. horn
Oboe
Trumpet
Viola
Violin
Cl. guitar
Harp
El. guitar
El. piano
Grand piano
Xylophone
El. Bass
Ac. bass
Tuba
Bass trombone
Cello
Double bass

t
1.03
0.85
0.99
0.99
0.54
1.12
1.13
0.96
0.81
1.29
0.63
0.61
0.30
0.28
1.31
0.52
0.50
0.66

k
0.76
0.99
0.69
0.85
0.80
0.77
0.97
0.85
0.77
0.82
0.39
0.09
0.39
0.37
0.78
0.71
0.58
0.75

m
1.12
0.11
0.74
0.18
0.94
1.02
1.25
1.99
-0.25
0.45
0.41
-0.73
0.22
0.31
1.75
0.44
1.20
0.25

s
-0.96
0.74
0.26
1.18
-0.55
-0.16
0.20
-1.94
1.37
0.30
0.66
1.70
1.49
1.55
-0.78
0.50
-0.76
0.76

Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας ενορχήστρωσης
Για τη διαδικασία επαλήθευσης του Αλγόριθμου 7.1, χρησιμοποιήθηκαν τρία
σύνολα ηχογραφήσεων με αυτόματες συνθέσεις μουσικού περιεχομένου. Αυτά τα
σύνολα συμβολίζονται ως Ti , Ri και Xi , i ∈ {1, 2, . . . , 30}, ενώ και τα τρία σύνολα
αποτελούνται από 30 ηχογραφήσεις διάρκειας 70 δευτερολέπτων. Οι 30 ηχογραφήσεις που ανήκουν στα σύνολα Ti καλούνται ως ηχογραφήσεις στόχοι, ενώ η ενορχήστρωση κάθε Ti είναι ένας συνδυασμός τριών οργάνων, ενός από κάθε κατηγορία
(μελωδικά, πολυφωνικά και μπάσα). Οι συνδυασμοί δημιουργήθηκαν τυχαία, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας συνδυασμός δεν έπρεπε να υπάρχει πάνω από μια
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φορά, ενώ όλα τα μουσικά όργανα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ακριβώς 5 φορές.
Τα αρχικά πλάνα επιπέδου εντάσεων για τις ηχογραφήσεις Ti ήταν τυχαίοι συνδυασμοί μερών σταθερών εντάσεων, σταδιακών και απότομων αλλαγών. Κάθε όργανο
για όλες τις Ti ηχογραφήσεις, ηχογραφήθηκε σε ξεχωριστό κανάλι.
Βάσει των πολυκαναλικών ηχογραφήσεων στο σύνολο Ti , χρησιμοποιήθηκε ο
Αλγόριθμος 7.1 για την αντιγραφή της ενορχήστρωσής τους. Έτσι, κατασκευάστηκε
το σύνολο Ri , το οποίο περιλαμβάνει τις αντιγραφές ενορχήστρωσης, από άποψης
εντάσεων των οργάνων, των αντίστοιχων κομματιών στο Ti , με i ∈ {1, 2, . . . , 30}. Συνεπώς, οι αντίστοιχες ηχογραφήσεις στα σύνολα Ri και Ti , ηχογραφήθηκαν με τον ίδιο
συνδυασμό οργάνων, ενώ οι διαφοροποιήσεις στις εντάσεις του κάθε οργάνου στο
Ri αποσκοπούν στο να προσεγγίσουν με τον Αλγόριθμο 7.1 τις αντίστοιχες εντάσεις
των οργάνων στο Ti .
Το σύνολο Xi περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που αποτελούνται από τα ίδια όργανα με τα κομμάτια στα σύνολο ηχογραφήσεων Ti και Ri , όμως οι μεταβολές των
εντάσεών στο κομμάτια του συνόλου i είναι τυχαίες. Το σύστημα που ήλεγχε τις
μεταβολές των εντάσεων για τα όργανα στις ηχογραφήσεις Xi , ήταν το ίδιο με αυτό
που χρησιμοποιήθηκε για τις ηχογραφήσεις Ti , με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε διαφορετική αρχικοποίηση στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Έτσι, οι εντάσεις
στα μουσικά όργανα του Xi ήταν διαφορετικές από τις αντίστοιχες εντάσεις στα μουσικά όργανα του Ti . Το σύστημα που παρήγαγε μουσική σε όλες τις ηχογραφήσεις
ήταν σε σχετικά “σταθερή” κατάσταση, δηλαδή χωρίς ακραίες ρυθμικές και εκφραστικές μεταβολές, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να εστιάσουν στην ηχητική ομοιότητα
της ενορχήστρωσης.
Ο σκοπός του αλγόριθμου αντιγραφής της ενορχήστρωσης είναι το να επιτραπεί η
δημιουργία νέων μουσικών κομματιών που έχουν την ίδια δομή μουσικών οργάνων
με ένα άλλο ηχογραφημένο κομμάτι. Αυτή η ομοιότητα πρέπει να γίνεται αντιληπτή
στο επίπεδο της συνολικής χροιάς σε διαδοχικά τμήματα που αποτελούν το κομμάτι.
Σε αυτό το επίπεδο, δεν πρέπει να θεωρείται η ομοιότητα ή η διαφορά στους τόνους
ή τους ρυθμούς, μιας και στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θεωρείται η απόλυτη αυτονομία του συστήματος αυτόματης σύνθεσης μουσικής. Το γεγονός ότι οι
συνθέσεις στα σύνολα ηχογραφήσεων Ti , Ri και Xi έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο
αλγόριθμο, επιτρέπει την εξέταση της αντιγραφής της ενορχήστρωσης, με την εξέταση αυτή να συνοψίζεται σε μία ερώτηση: γίνονται οι ηχογραφήσεις του συνόλου
Ri αντιληπτές ως ποιο όμοιες με αυτές του Ti , παρά με αυτές του Xi ? Η απάντηση
σε αυτό το ερώτημα προσεγγίστηκε μέσω της αντιληπτής απόστασης χροιάς, η οποία
συμβολίζεται με Df (A, B) και δείχνει την απόσταση μεταξύ δύο ηχογραφήσεων, A
και B , αναφορικά με ένα χαρακτηριστικό f .
Για τον σχηματισμό του παραπάνω μέτρου της αντιληπτής απόστασης χροιάς,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν οι Mel-Frequency Cepstral Coeﬃcients (MFCCs), οι περιοχές συχνότητας στην κλίμακα Bark και η συνολική αντιληπτή ένταση όπως υπολογίζεται με τη μέθοδο του Stevens. Τα χαρακτηριστικά που
εξάγονται με αυτές τις ποσότητες αποσκοπούν στο να εντοπίσουν όχι μόνο τον συνολικό κορεσμό των διάφορων περιοχών MFCCs και Bark, αλλά και την ομοιότητα
των διακυμάνσεών τους κατά μήκος ολόκληρου του κομματιού. Για την υλοποίησή τους, χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα των υλοποιήσεων από το MA Toolbox για το
MATLAB [227], το οποίο παρέχει διάφορα εργαλεία ηχητικής ομοιότητας μουσικών
κομματιών.
Οι τιμές των MFCCs για ένα κομμάτι P δίνονται μέσω ενός πίνακα ο οποίος συμβολίζεται ως Mij (P ), i ∈ {1, 2, . . . , 12}, j ∈ {1, 2, . . . , 3013}, όπου ο δείκτης υποδεικνύει
τη γραμμή και ο εκθέτης τη στήλη κάποιου στοιχείου. Ομοίως, ο πίνακας που περιέχει τα χαρακτηριστικά για τη δραστηριότητα στη κλίμακα Bark του κομματιού P
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συμβολίζεται ως Bij (P ), i ∈ {1, 2, . . . , 20}, j ∈ {1, 2, . . . , 3013}. Επιπλέον, η μέση τιμή
των στοιχείων της κάθε γραμμής ενός πίνακα Kij συμβολίζεται ως µi (Kij ), ενώ της
κάθε στήλης ως µj (Kij ). Χρησιμοποιώντας τους μέχρι τώρα συμβολισμούς και την
Ευκλείδεια απόσταση ως | · |, μπορούν να οριστούν τα εξής μέτρα απόστασης:
1. v–M: Κάθετη διαφορά μέσων όρων των MFCCs.
(
)
(
)
Dv–M (X, Y ) = µi Mij (X) − µi Mij (Y )
2. h–M: Οριζόντια διαφορά μέσων όρων των MFCCs.
(
)
(
)
Dh–M (X, Y ) = µj Mij (X) − µj Mij (Y )
3. c–M: Οριζόντια μέση τιμή των διαφορών MFCC.
(
)
Dc–M (X, Y ) = µj Mij (X) − Mij (Y )
4. v–B: Κάθετη διαφορά μέσων όρων των Bark.
(
)
(
)
Dv–B (X, Y ) = µi Bij (X) − µi Bij (Y )
5. h–B: Οριζόντια διαφορά μέσων όρων των Bark.
(
)
(
)
Dh–B (X, Y ) = µj Bij (X) − µj Bij (Y )
6. c–B: Οριζόντια μέση τιμή των διαφορών Bark.
(
)
Dc–B (X, Y ) = µj Bij (X) − Bij (Y )
7. Nt: Η διαφορά της συνολικής έντασης για κάθε χρονικό καρέ (σύμφωνα με τον
χωρισμό που έγινε για τις MFCCs και τις περιοχές Bark) μεταξύ δύο κομματιών ως
DNt (X, Y ) = |L(X) − L(Y )| ,
όπου κάθε στοιχείο του διανύσματος L(P ) υπολογίζεται μέσω της έντασης των
αντίστοιχων παραθύρων χρόνου.
Τα παραπάνω μέτρα απόστασης υπολογίζονται για τα ζευγάρια συνόλων Df (Ti , Ri )
και Df (Ti , Xi ), με i ∈ {1, 2, . . . , 30}. Ο Πίνακας 7.3 δείχνει τις μέσες τιμές των σφαλμάτων αυτών των αποστάσεων για τα μέτρα αυτά. Παρατηρείται ότι οι μέσες τιμές
για όλα τα μέτρα απόστασης μεταξύ των συνόλων Ti και Ri είναι μικρότερες από
τις αποστάσεις μεταξύ των συνόλων Ti και Xi . Αν και τα όργανα που συμμετέχουν
στις αντίστοιχες ηχογραφήσεις και των δύο συγκρίσεων, δηλαδή των Df (Ti , Ri ) και
Df (Ti , Xi ), η αντιγραφή των μεταβολών των εντάσεων των οργάνων από το σύνολο Ti
στο Ri , επηρέασε τις αποστάσεις στα μέτρα που μετρούν τις αντιληπτές αποστάσεις,
ακόμα και στο “κάθετο” επίπεδο, δηλαδή v–M και v–B. Όπως είναι φανερό, τα “οριζόντια” μέτρα δίνουν μεγαλύτερες διαφορές των αποστάσεων αυτών, ιδιαίτερα για
το μέτρο της συνολικής έντασης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η προσέγγιση που συζητήθηκε επέτρεψε στο σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής να
συνθέσει κομμάτια που μέχρι ενός βαθμού εκλαμβάνονται ως πιο όμοια στο επίπεδο
της χροιάς, ακόμα και αν είχαν διαφορετικό μουσικό περιεχόμενο.
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Πίνακας 7.3: Μέση απόσταση για τα χαρακτηριστικά των 90 ηχογραφήσεων για τα σύνολα
στόχου (Ti ), αντιγραφής (Ri ) και τυχαία (Xi ), i ∈ {1, 2, . . . , 30}.
f
v–M
h–M
c–M
v–B
h–B
c–B
Nt

7.5.2

µ(Df (Ti , Ri ))
20.08
350.30
56.55
3.36
77.15
9.53
284.00

µ(Df (Ti , Xi ))
21.35
373.00
59.00
5.23
99.37
11.74
371.70

Αποτελεσματικότητα συνοδείας αυτοσχεδιαστή σε πραγματικό
χρόνο

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από
τρεις αυτοσχεδιασμούς που είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο6 , όπου ο συγγραφέας
ήταν ο αυτοσχεδιαστής, αυτοσχεδιάζοντας με μια κιθάρα ενώ συνοδεύονταν από δύο
τεχνητούς μουσικούς σε πραγματικό χρόνο. Οι αυτοσχεδιασμοί ηχογραφήθηκαν με
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξέταση ενός μεγάλου εύρους των δυνατοτήτων
του συστήματος, όπως οι δυνατότητές του για απότομες ή σταδιακές αλλαγές έντασης σε συνδυασμό με διαφοροποιήσεις στη ρυθμική και την τονική ποικιλία. Κατά
τους πρώτους δύο αυτοσχεδιασμούς, ο αυτοσχεδιαστής παρέμενε σε μια κλίμακα,
ενώ στον τρίτο έπαιζε σε μία τυπική φόρμα blues, με στυλ παιξίματος που παραπέμπει σε jazz. Κατά την ηχογράφηση αυτών των αυτοσχεδιασμών, καταγραφόταν
επίσης και ένα σύνολο μουσικών χαρακτηριστικών σε κάθε παλμό 16ου του μέτρου
για κάθε όργανο, συγκεκριμένα για την κιθάρα του αυτοσχεδιαστή, για το πιάνο και
για το μπάσο που έφεραν τις αποκρίσεις του συστήματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά
ήταν η τιμή SIE του PCP, στα ρυθμικά χαρακτηριστικά πυκνότητα, συγκοπή και
συμμετρία καθώς και η ένταση των γεγονότων. Με αυτή τη διαδικασία, δημιουργήθηκαν 5 χρονοσειρές για κάθε όργανο σε κάθε αυτοσχεδιασμό, μία για κάθε
μουσικό χαρακτηριστικό.
Για να εξεταστούν οι ρυθμικές δυνατότητες, ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικά
ρυθμικά μοντέλα για τους τεχνητούς μουσικούς, σχηματίζοντας μια πολυφωνική
ρυθμική αποκωδικοποίηση για το πιάνο και μια μονοφωνική για το μπάσο. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, τα FL–systems παράγουν μια ρυθμική ακολουθία με
σχεδόν–δυαδική αναπαράσταση, δηλαδή μια συμβολοσειρά ακέραιων που μεταφράζονται σε ρυθμό. Στην περίπτωση του μπάσου, η συμβολοσειρά αυτή είναι δυαδική,
χρησιμοποιώντας το σύμβολο 1 για την υπόδειξη ύπαρξης ενός γεγονότος και το
σύμβολο 0 για τη μη ύπαρξη γεγονότος. Το πολυφωνικό μοντέλο που ακολουθήθηκε για το πιάνο χρησιμοποιεί 5 σύμβολα, τις ακέραιες τιμές από το 0 ως το 4.
Σε κάθε παλμό του μετρονόμου, διαβάζεται το επόμενο σύμβολο της ρυθμικής ακολουθίας και αν η αριθμητική τιμή του συμβόλου αυτού είναι μεγαλύτερη ή ίση του
1, τότε παράγεται ένα γεγονός. Η αριθμητική τιμή του συμβόλου μεταφράζεται στο
πλήθος των ταυτόχρονων τόνων που θα ακουστούν από το εν λόγω όργανο, δηλαδή
το πιάνο στην περίπτωση των πειραμάτων. Οι εντάσεις ακολουθούν και για τα δύο
όργανα το απλό στατιστικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 7.4.2.
Εξαιτίας περιορισμών στην υπολογιστική ισχύ από τη μηχανή που διεξήχθησαν
τα πειράματα7 , η ρύθμιση των παραμέτρων για τα υποσυστήματα τόνου και ρυθ6

http://sites.google.com/site/maximoskp/Impro1gdom.mp3,
http://sites.google.com/site/maximoskp/Impro2aDorian.mp3,
http://sites.google.com/site/maximoskp/impro3aBlues.mp3
7
Οι προσομοιώσεις του συστήματος έγιναν σε ένα MacBook Pro laptop με τα διάφορα υποπρογράμματα να επικοινωνούν μέσω του πρωτοκόλλου Open Sound Control (OSC).
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μού με τη χρήση αλγόριθμων DE και GA αντίστοιχα, δεν ήταν δυνατόν να συμβαίνει
σε πολύ πυκνά χρονικά διαστήματα. Ο αλγόριθμος DE για το υποσύστημα τόνων
έτρεχε κάθε 5 δευτερόλεπτα, ενώ οι GAs για τα FL–systems στο υποσύστημα ρυθμού έτρεχε κάθε 4 μέτρα για το πιάνο και με καθυστέρηση 3 δευτερόλεπτα για το
μπάσο. Αυτό το γεγονός κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο του συστήματος, όμως έτσι καθίσταται όντως δυνατός ένας εποπτικός
έλεγχος των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Επιπλέον, η μεγάλη κατανάλωση
επεξεργαστικής ισχύος από την εφαρμογή των GAs για τα FL–systems δεν επιτρέπει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή, μιας και απαιτήθηκε η δραστική μείωση
του πληθυσμού των FL–systems σε 20 άτομα ανά γενιά, καθώς και τη δραστική
μείωση των γενεών σε 20. Η υλοποίηση των DE ήταν λιγότερο απαιτητική από άποψης υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας να συμπεριληφθούν 100 άτομα για 100
γενιές.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, γινόταν καταγραφή 5 μουσικών χαρακτηριστικών
σε κάθε 16ο παλμό, δημιουργώντας 5 χρονοσειρές για κάθε μουσικό όργανο σε
κάθε αυτοσχεδιασμό. Αυτές οι χρονοσειρές για όλα τα όργανα για τον πρώτο αυτοσχεδιασμό απεικονίζονται στην ΕικόναFigure 7.5. Οι αντίστοιχες χρονοσειρές για
τους υπόλοιπους αυτοσχεδιασμούς είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτές που
παρουσιάζονται, από άποψης ομοιότητας και έντασης εναλλαγών, και έτσι παραλείπεται η εμφάνισή τους. Ο αυτοσχεδιαστής ελέγχει με το στυλ αυτοσχεδιασμού
του τις παραμέτρους των τόνων, ρυθμών και εντάσεων, παρέχοντας στο σύστημα
τις τιμές–στόχους, έτσι το σύστημα με τη σειρά του προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργώντας στη συνέχεια αποκρίσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά.
Συνεπώς, είναι κρίσιμο να εξεταστεί αναλυτικά η ικανότητα και τα χαρακτηριστικά
της προσαρμογής του συστήματος στις μουσικές “απαιτήσεις” του αυτοσχεδιαστή
αναφορικά με τους τόνους, τους ρυθμούς και τις εντάσεις. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ των χρονοσειρών–οδηγών, δηλαδή των
χρονοσειρών που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής, και των χρονοσειρών–ακολούθων, δηλαδή τις χρονοσειρές των αποκρίσεων που παράγει το σύστημα με τους τεχνητούς
μουσικούς.
Η Εικόνα 7.5 αποκαλύπτει ότι κάποιες χρονοσειρές, για παράδειγμα η χρονοσειρά της συγκοπής, παρουσιάζουν παράξενη συμπεριφορά σε όλους τους αυτοσχεδιασμούς, με έντονες και απότομες αλλαγές που δεν ακολουθούν απαραίτητα
κάποια τάση. Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό της ευαισθησίας αυτού του χαρακτηριστικού σε μικρές αλλαγές στο παίξιμο του αυτοσχεδιαστή. Με τη σειρά της,
αυτή η ευαισθησία επιβάλλει κάποιους περιορισμούς αναφορικά με την ασφάλεια
των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν από τις χρονοσειρές της συγκοπής,
μιας και μικρές διαφοροποιήσεις στο στυλ παιξίματος του αυτοσχεδιαστή μπορεί
να οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές στις αποκρίσεις του τεχνητού μουσικού. Εξαιτίας
αυτής της αστάθειας, στα αποτελέσματα θεωρήθηκαν επίσης οι πιο “λείες” εκδόσεις αυτών των χρονοσειρών, που δημιουργήθηκαν με τους κινητούς μέσους όρους
τους (moving average ή MA). Η λείανση πραγματοποιήθηκε εντός παραθύρων με
μέγεθος 4 μέτρα. Ο Πίνακας 7.4 δείχνει τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ των χρονοσειρών από τα χαρακτηριστικά του αυτοσχεδιαστή και των χρονοσειρών από τα
χαρακτηριστικά των τεχνητών μουσικών, καθώς επίσης τις αντίστοιχες γραμμικές
συσχετίσεις που προκύπτουν από τους κινητούς μέσους όρους τους. Οι χρονοσειρές αποτελούν καταγραφές των τιμών SIE για το περιεχόμενο του PCP καθώς και
των εντάσεων εντός αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων διάρκειας τριών δευτερολέπτων, με ανανέωση σε κάθε παλμό, των τιμών των τριών ρυθμικών χαρακτηριστικών
εντός αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων διάρκειας 4 μέτρων, επίσης με ανανέωση
σε κάθε παλμό.
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SIE

Rhythm density
guitar
piano
bass

Rhythm syncopation

guitar
piano
bass

Rhythm symmetry
guitar
piano
bass

guitar
piano
bass

Intensities
guitar
piano
bass

Σχήμα 7.5: Διακυμάνσεις των μουσικών χαρακτηριστικών για όλα τα όργανα κατά τον
πρώτο αυτοσχεδιασμό.
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Στη στήλη με την ένδειξη “χωρίς καθυστέρηση”, οι χρονοσειρές λαμβάνονται ως
έχουν, χωρίς να θεωρείται κάποια καθυστέρηση μεταξύ των χαρακτηριστικών του
αυτοσχεδιαστή και των αποκρίσεων. Η στήλη με την ένδειξη “καθυστέρηση” περιλαμβάνει τα αποτελέσματα γραμμικών συσχετίσεων με κατάλληλη μετατόπιση των
χρονοσειρών του πιάνο και του μπάσου, έτσι ώστε οι στιγμές έναρξης της εκπαίδευση
να συμπίπτουν με τις αντίστοιχες στιγμές έναρξης των περιόδων που συλλέγονται
τα χαρακτηριστικά–στόχοι. Δηλαδή, η χρονοσειρά που περιέχει τη SIE το PCP για
κάθε τεχνητό μουσικό μετακινείται κατά τόσες θέσεις που αντιστοιχούν σε 5 δευτερόλεπτα, ενώ οι χρονοσειρές που αντιστοιχούν στα ρυθμικά χαρακτηριστικά για το
πιάνο μετακινούνται κατά 64 τιμές (4 μέτρα των 16 στοιχείων), ενώ τα αντίστοιχα
για το μπάσο μετακινούνται επιπλέον κατά το πλήθος στοιχείων που αντιστοιχούν
σε 3 δευτερόλεπτα. Επισημαίνεται στον αναγνώστη ότι στις μετακινήσεις που έχουν
ως σημείο αναφοράς έναν αριθμό δευτερολέπτων, οι θέσεις μετακίνησης εξαρτώνται
από το τέμπο του αυτοσχεδιασμού. Για την προσαρμογή του υποσυστήματος εντάσεων, δεν υπεισέρχεται κάποια άμεση καθυστέρηση στην εισαγωγή των χαρακτηριστικών–στόχων, κατά συνέπεια για τις εντάσεις δεν λαμβάνονται μετρήσεις που να
θεωρούν καθυστέρηση. Έτσι, η θεώρηση της καθυστέρησης εκφράζει την “ιδανική”
προσαρμογή του συστήματος, ενώ η μη θεώρησή της εκφράζει την “πραγματική”
προσαρμογή του, αναφορικά με τους όρους της παρουσιαζόμενης πειραματικής
διαδικασίας.
Η τιμές συσχέτισης που δίνονται στον Πίνακα 7.4, αποκαλύπτουν ότι κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν το στυλ παιξίματος του αυτοσχεδιαστή, αναπαράγονται
με σχετική ακρίβεια από τους τεχνητούς μουσικούς. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα
ρυθμού και οι εντάσεις των τεχνητών μουσικών ακολουθούν με σχετικά μεγάλη πιστότητα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του αυτοσχεδιαστή. Για το χαρακτηριστικό
της έντασης, η υψηλή συσχέτιση είναι αναμενόμενη μιας και η μοντελοποίησή της
είναι σχετικά απλή. Οι κινητοί μέσοι όροι των χρονοσειρών των χαρακτηριστικών
της SIE και της συγκοπής φαίνεται να είναι μετρίως συσχετισμένοι, ειδικά με την
προσαρμογή της καθυστέρησης. Το χαρακτηριστικό της ρυθμικής συμμετρίας φαίνεται να παρουσιάζει τη μικρότερη συσχέτιση, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν
διαφορές στη συμμετρία, όπως ορίστηκε, των ρυθμών που παράγονται από τον αυτοσχεδιαστή και των ρυθμών των αποκρίσεων. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν
ότι το σύστημα έχει την ικανότητα, μέχρι κάποιο σημείο, να αντιλαμβάνεται και να
αναπαράγει τα στιγμιαία χαρακτηριστικά του παιξίματος του αυτοσχεδιαστή αναφορικά με τους τόνους, τους ρυθμούς και τις εντάσεις.
Για όλα τα χαρακτηριστικά, οι χρονοσειρές των κινητών μέσων όρων παρουσιάζουν μεγαλύτερη συσχέτιση από τις αρχικές χρονοσειρές. Αυτό το γεγονός φανερώνει την “αστάθεια” στους υπολογισμούς των χαρακτηριστικών, γεγονός που όχι
μόνο στρεβλώνει την ασφαλή μέτρηση της ακρίβειας, αλλά επηρεάζει αρνητικά και
τη διαδικασία προσαρμογής του συστήματος, μιας και τα χαρακτηριστικά–στόχοι
που είναι τα αντικείμενα της προσαρμογής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την
ακριβή χρονική στιγμή που τα χαρακτηριστικά αυτά λαμβάνονται. Η αστάθεια που
επιδεικνύεται σε αυτά τα χαρακτηριστικά, προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού
τους, ο οποίος είναι ένα ανοιχτό θέμα έρευνας στην υπολογιστική μουσική. Μια
πιθανή λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν να τεθούν ως χαρακτηριστικά–στόχοι οι
κινητοί μέσοι όροι αντί για τα χαρακτηριστικά καθεαυτά. Μια τέτοια προσέγγιση,
παρόλα αυτά, αναμένεται να εισάγει μεγαλύτερη καθυστέρηση στις αποκρίσεις του
συστήματος. Επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερη συσχέτιση στη στήλη
που θεωρείται η καθυστέρηση, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει μια “καθυστέρηση προσαρμογής” του συστήματος, η οποία οφείλεται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
από την περιορισμένη υπολογιστική ισχύ του συστήματος, η οποία έχει ως αποτέ-
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Πίνακας 7.4: Συσχέτιση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών της κιθάρας, του πιάνο και του
μπάσου.

SIE
SIE (MA)
πυκνότητα
πυκνότητα (MA)
συγκοπή
συγκοπή (MA)
συμμετρία
συμμετρία (MA)
ένταση

SIE
SIE (MA)
πυκνότητα
πυκνότητα (MA)
συγκοπή
συγκοπή (MA)
συμμετρία
συμμετρία (MA)
ένταση

SIE
SIE (MA)
πυκνότητα
πυκνότητα (MA)
συγκοπή
συγκοπή (MA)
συμμετρία
συμμετρία (MA)
ένταση

αυτοσχεδιασμός 1
χωρίς καθυστέρηση
με καθυστέριση
πιάνο
μπάσο
πιάνο
μπάσο
0.4280
0.5571
0.4240
0.5735
0.6516
0.7700
0.6829
0.8320
0.4659
0.5321
0.7045
0.8557
0.5416
0.6053
0.7771
0.9064
0.1789
0.4802
0.2230
0.3418
0.4542
0.6417
0.6551
0.7188
-0.2060
-0.3752
-0.0050
0.4130
0.1425
0.0314
0.4222
0.2274
0.6696
0.6731
—
—
αυτοσχεδιασμός 2
χωρίς καθυστέρηση
με καθυστέρηση
πιάνο
μπάσο
πιάνο
μπάσο
0.1949
0.1236
0.2601
0.0551
0.6189
0.4954
0.7198
0.5529
0.5229
0.6316
0.7907
0.7220
0.7090
0.7133
0.8941
0.8520
0.0326
0.2958
0.0977
0.2191
0.5455
0.5357
0.7203
0.6710
-0.1455
0.0474
0.2701
0.0616
0.2125
0.3113
0.4305
0.4902
0.5459
0.5745
—
—
αυτοσχεδιασμός 3
χωρίς καθυστέρηση
με καθυστέρηση
πιάνο
μπάσο
πιάνο
μπάσο
0.3686
0.2823
0.4133
0.2826
0.6455
0.4098
0.7308
0.4166
0.6011
0.5285
0.8002
0.7011
0.7139
0.5964
0.8951
0.7687
0.0152
0.0764
-0.0298
0.1130
0.4374
0.2382
0.6900
0.3164
-0.1904
0.0927
0.1161
0.0235
0.1348
0.2161
0.4947
0.2656
0.6242
0.6345
—
—

λεσμα την “καθυστέρηση” της εκπαίδευσης κατά 5 δευτερόλεπτα για το τονικό και
κατά 7 με 10 (ανάλογα με το τέμπο) για το ρυθμικό υποσύστημα. Αυτό το πρόβλημα
μπορεί να υπερκεραστεί με επιπλέον βελτιώσεις στον κώδικα, για παράδειγμα με τη
χρήση της γλώσσας C++, ή τη διαμοίραση των ενεργειών του κάθε υποσυστήματος
σε διαφορετικούς υπολογιστές.
Ένα άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα προκύπτει από το προφίλ τονικής τάξης (PCP)
όλων των ηχογραφημένων αυτοσχεδιασμών, που υπενθυμίζεται πως είναι το άθροισμα των δραστηριοτήτων όλων των τονικών τάξεων για ολόκληρο το κομμάτι. Υπενθυμίζεται επίσης ότι αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει διάφορες πληροφορίες για
το κομμάτι, όπως για παράδειγμα υποδεικνύει το κλειδί σύνθεσής του [174], όπως
και άλλες πληροφορίες που εκφράζουν την τονική ταυτότητα του κομματιού. Τα
PCPs όλων των οργάνων στους αντίστοιχους αυτοσχεδιασμούς είναι παρόμοια, γεγονός που εκφράζεται από τις ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις που φαίνονται στον
Πίνακα 7.5. Σε αυτό τον Πίνακα παρατηρείται ότι το PCP όλων των οργάνων στον
πρώτο και τον δεύτερο αυτοσχεδιασμό, που κανένας από τους δύο δεν περιλαμβάνει αλλαγή κλίμακας, συσχετίζονται με γραμμική συσχέτιση πάνω από 0.9 και 0.95
αντίστοιχα. Για τον τρίτο αυτοσχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει αλλαγές κλειδιών
μιας και είναι σε φόρμα blues, η συσχέτιση μειώνεται λίγο, παραμένοντας όμως
πολύ ισχυρή, δηλαδή με τιμή 0.85. Αυτές οι ισχυρές συσχετίσεις υποδεικνύουν ότι
το υποσύστημα τόνων ακροάζεται τους τόνους του αυτοσχεδιαστή με ακρίβεια, δημιουργώντας αποκρίσεις που αναπαράγουν με υψηλή πιστότητα το τονικό περιβάλ-
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λον, ούτως ώστε η συνολική τονική εντύπωση που ο αυτοσχεδιαστής θέλει να δώσει,
να αποδίδεται σχετικά ακέραια από τους τεχνητούς μουσικούς.
Πίνακας 7.5: Πίνακας συσχέτισης του χρωματικού προφίλ της κιθάρας, του πιάνο και του
μπάσου.
κιθάρα
πιάνο
μπάσο

7.6

αυτοσχεδιασμός 1
κιθάρα
πιάνο
μπάσο
1.0000
0.9208
0.9160
0.9208
1.0000
0.9722
0.9160
0.9722
1.0000

αυτοσχεδιασμός 2
κιθάρα
πιάνο
μπάσο
1.0000
0.9583
0.9806
0.9583
1.0000
0.9754
0.9806
0.9754
1.0000

αυτοσχεδιασμός 3
κιθάρα
πιάνο
μπάσο
1.0000
0.8418
0.8490
0.8418
1.0000
0.9213
0.8490
0.9213
1.0000

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Το Κεφάλαιο αυτό πραγματεύτηκε την ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης της
διαδικασίας σύνθεσης μουσικής μέσα από δύο οπτικές που αποτελούν συνεισφορές της παρούσας διδακτορικής διατριβής: την οριζόντια αντιγραφή της ενορχήστρωσης και την ευφυή συνοδεία ανθρώπου αυτοσχεδιαστή. Η οριζόντια αντιγραφή
ενορχήστρωσης (HOR) εισήγαγε τη χρήση πληροφορίας από τις διαφοροποιήσεις
στις εντάσεις των οργάνων που αποτελούν μια ηχογράφηση–στόχο, για την παραγωγή νέων ηχογραφήσεων με παρόμοια ενορχήστρωση. Αυτή η τεχνική επιτρέπει σε
ανεξάρτητα συστήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής να συνθέτουν μουσική χωρίς περιορισμούς, αντίθετα με τις μέχρι πρότινος υπάρχουσες τεχνικές αντιγραφής
ενορχήστρωσης που δρούσαν στο “κάθετο” πεδίο. Αναφορικά με την ευφυή συνοδεία ανθρώπου αυτοσχεδιαστή, παρουσιάστηκε ένα σύστημα που παρέχει αυτόματη
και ολοκληρωμένη συνοδεία μουσικής πραγματικού χρόνου, σε έναν άνθρωπο που
αυτοσχεδιάζει, χωρίς τη χρήση εκ των προτέρων γνώσης για τις μουσικές προθέσεις του. Το σύστημα αυτό προσαρμόζεται στις τονικές, ρυθμικές και δυναμικές εκφράσεις του αυτοσχεδιαστή, παράγοντας νέα μουσική η οποία περιέχει τα ποιοτικά
μουσικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στον αυτοσχεδιασμό. Με τη μεθοδολογική προσέγγιση που προτάθηκε, αποφεύγεται η πιστή αναπαραγωγή ή η απλή
μεταβολή του μουσικού περιεχομένου που παρέχεται από τον αυτοσχεδιαστή; ακολουθείται, αντίθετα, μια τακτική παραγωγής εντελώς νέου μουσικού περιεχομένου
βάσει των μουσικών κατευθύνσεων που δίνονται από τον αυτοσχεδιαστή.
Λεπτομερώς για την μελέτη πάνω στην HOR που προτάθηκε, παρουσιάστηκε
ένας αλγόριθμος που υπολογίζει τις καμπύλες διαφοροποίησης της έντασης (IVCs)
μονοφωνικών ηχογραφήσεων από ήχους μουσικών οργάνων. Η ρύθμιση των παραμέτρων για τη βέλτιστη προσαρμογή του σε ξεχωριστά όργανα έγινε με τη χρήση του
διαφοροεξελικτικού αλγόριθμου, πάνω σε διάφορα ελεγχόμενα σενάρια αλλαγής
εντάσεων. Η συζήτηση περιέλαβε και τη γενική περιγραφή ενός σχήματος επαλήθευσης για τις μεθόδους που κάνουν HOR, η οποία βασίζεται στην ακρίβεια της
ομοιότητας που τίθεται για την ακριβή αντιγραφή της ενορχήστρωσης. Το σχήμα
επαλήθευσης εφαρμόστηκε για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου
HOR που μελετήθηκε, που περιείχε δηλαδή τον αλγόριθμο για την εξαγωγή των
IVCs που προτάθηκε και αναφέρθηκε παραπάνω. Τα αρχικά αποτελέσματα που
παρουσιάστηκαν υποδεικνύουν ότι βάσει του σχήματος επαλήθευσης, η προτεινόμενη μέθοδος εξαγωγής των καμπυλών διαφοροποίησης της έντασης παράγει ενορχηστρώσεις που είναι αντιληπτές ως πιο όμοιες από αυτές που παράγονται από τυχαίες αλλαγές της έντασης. Παρόλα αυτά, η έλλειψη μεθόδων που πραγματοποιούν
HOR δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον αν η προτεινόμενη μέθοδος
είναι τελικά βέλτιστη κατά οποιαδήποτε έννοια.
Η εξαγωγή των IVCs ενός μουσικού οργάνου μέσα από την κυματομορφή μιας
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ηχογράφησής του φαίνεται αυθαίρετη και εξαρτημένη από τις εκάστοτε μουσικές
συνθήκες της ηχογράφησης, μιας και οποιαδήποτε μουσική ηχογράφηση εξαρτάται και από διάφορα μουσικά χαρακτηριστικά όπως ο ρυθμός και οι δυναμικές διαφοροποιήσεις εκφραστικότητας. Συνεπώς, χρειάζονται επιπλέον βελτιώσεις για την
ορθότερη επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των αλγόριθμων εξαγωγής IVC. Το
γεγονός ότι το ο αλγόριθμος εξαγωγής των IVCs που προτάθηκε έχει ρυθμιζόμενες παραμέτρους, μπορεί να επιτρέπει την προσαρμογή των παραμέτρων αυτών όχι
απαραίτητα για κάθε όργανο ξεχωριστά, αλλά για ομάδες οργάνων ανάλογα με την
ποιότητα του ήχου που παράγουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα σύνολα παραμέτρων για την ορθή εξαγωγή των IVCs οργάνων με
μικρή διάρκεια attack (όπως το πιάνο, το πιτσικάτο από έγχορδα ή το vibraphone),
ή με συγκεκριμένα φασματικά χαρακτηριστικά, όπως τα αν είναι μπάσα όργανα
ή πρίμα. Για την περαιτέρω επαλήθευση του αλγόριθμου αυτού, χρειάζεται να γίνει η χρήση του σε μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, με περισσότερη ποικιλία στις
χροιές των οργάνων. Παράλληλα, η οριζόντια αντιγραφή της ενορχήστρωσης μιας
ηχογράφησης–στόχου που δεν διατίθεται σε πολυκαναλική μορφή, θα μπορούσε
να μετατραπεί σε τέτοια με τη χρήση αλγόριθμων διαχωρισμού πηγών που είναι ένα
μεγάλο αντικείμενο μελέτης τα τελευταία χρόνια. Τέλος, σε μελλοντικές εργασίες
πρέπει να μελετηθεί το αντικείμενο της πλήρους αντιγραφής της ενορχήστρωσης
όχι μόνο αναφορικά με τις εντάσεις που υπάρχουν σε μια ηχογράφηση, αλλά και
με την αυτόματη αναγνώριση των ρυθμικών και τονικών χαρακτηριστικών, με μια
μεθοδολογία δηλαδή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το oﬀ–line αντίστοιχο
του συστήματος συνοδείας αυτοσχεδιαστή που μελετήθηκε σε αυτό το Κεφάλαιο.
Αναφορικά με το σύστημα ευφυούς συνοδείας αυτοσχεδιαστή, τα τονικά χαρακτηριστικά βασίζονται στην επιλογή συγχορδιών με στατιστικά κριτήρια που εξαρτώνται από τους τόνους που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής, καθώς και από την εντροπία πληροφορίας του Shannon του προφίλ τονικής τάξης που περιέχεται σε μικρά
χρονικά διαστήματα του αυτοσχεδιασμού. Τα ρυθμικά χαρακτηριστικά περιγράφονται με τρία χαρακτηριστικά, την πυκνότητα, την συγκοπή και τη συμμετρία, τα
οποία λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο κατά τον αυτοσχεδιασμό. Η ένταση από
την άλλη, περιγράφεται με πιο θεμελιώδεις στατιστικές ποσότητες, τη μέση τιμή και
τη διασπορά, ενώ υπολογίζεται εντός κυλιομένων χρονικών παραθύρων. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο κατά την εκτέλεση του αυτοσχεδιασμού
και χρησιμοποιούνται ως τιμές που καθορίζουν τους στόχους καταλληλότητας για
εξελικτικά σχήματα που χρησιμοποιούν τον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο και γενετικούς αλγόριθμους με τα FL–systems.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης βασίζονται στις μετρήσεις που αποκομίσθηκαν από 3 προσομοιώσεις αυτοσχεδιασμού με διαφορετικό στυλ. Οι αυτόματοι
ευφυείς συνοδοί και στις τρεις προσομοιώσεις ήταν ένας πιανίστας μα πολυφωνικές δυνατότητες και ένας μονοφωνικός μπασίστας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το
σύστημα ήταν ικανό να προσαρμοστεί στο στυλ αυτοσχεδιασμού του ανθρώπου, παράγοντας μουσικές αποκρίσεις που έχουν κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όμως δεν
είναι ταυτόσημες. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα φανέρωσαν και κάποιους περιορισμούς του συστήματος σε αυτή την αρχική του μορφή, παρέχοντας σημαντικές
και λεπτομερείς ενδείξεις για τους τομείς που χρειάζονται μεγάλες βελτιώσεις. Το
πρώτο μειονέκτημα που προέκυψε είναι η “αστάθεια” κάποιων χαρακτηριστικών,
τα οποία παρουσίαζαν απότομες αλλαγές τιμών σε μικρά χρονικά διαστήματα. Το
δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η “καθυστέρηση προσαρμογής” του συστήματος, γεγονός που δεν δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να αποκρίνεται άμεσα στις
αυτοσχεδιαστικές επιταγές του ανθρώπου. Αυτό το ζήτημα βέβαια, δεν αφορά αποκλειστικά το παρόν σύστημα, αλλά είναι μάλλον θεωρητικό ζήτημα που άπτεται του
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ορισμού του αυτοσχεδιασμού “χωρίς περιορισμούς”.
Οι μελλοντική δουλειά πάνω στο σύστημα ευφυούς συνοδείας αυτοσχεδιασμού
αρχικά πρέπει να εστιάσει πάνω στις δύο προαναφερθείσες βελτιώσεις. Αρχικά πρέπει να εξεταστεί αν η διαδικασία εκπαίδευσης θα μπορούσε να βασίζεται στους κινητούς μέσους όρους των χαρακτηριστικών και όχι στα χαρακτηριστικά καθεαυτά.
Έπειτα, μια περισσότερο αποτελεσματική υλοποίηση σε λογισμικό του συστήματος
θα έπρεπε να επιχειρηθεί, ίσως με τη χρήση παράλληλου υπολογισμού σε πολλούς
επεξεργαστές – δεδομένο ότι το πλαίσιο είναι ήδη έτοιμο, μιας και όλες οι λειτουργίες διανέμονται ξεχωριστά μέσω του πρωτοκόλλου Open Sound Control (OSC).
Επιπλέον προσαρμογές θα μπορούσαν να εξεταστούν για τα τμήματα ακρόασης
και παραγωγής μουσικής του κάθε υποσυστήματος. Για τα τμήματα ακρόασης, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μουσικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν επιπλέον μουσική γνώση, ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσης του κάθε
τμήματος. Για παράδειγμα, το τμήμα ακρόασης τόνων θα μπορούσε να εξοπλιστεί
με την καταμέτρηση των μεταβάσεων μέσα από πίνακες μετάβασης Markov, ή το
τμήμα ακρόασης ρυθμών θα μπορούσε να εντοπίζει και τις παύσεις, ανάμεσα σε
άλλα ρυθμικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, τα τμήματα παραγωγής όλων των υποσυστημάτων θα μπορούσαν βελτιωθούν με τη χρήση πιο εκλεπτυσμένων ευφυών και
προσαρμοστικών τεχνικών. Όλες αυτές οι βελτιώσεις ή ακόμα και η παρούσα έκδοση
του συστήματος χρειάζεται εξεταστούν ενδελεχέστερα, μέσα από περισσότερες προσομοιώσεις αυτοσχεδιασμών, που θα διεξάγονται από περισσότερους μουσικούς με
πιο ευρύ φάσμα αυτοσχεδιαστικού ύφους και με μεγαλύτερη ποικιλία στο επίπεδο
μουσικής εξειδίκευσης.
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Μέρος III

Διαδραστικοί αλγόριθμοι
ευφυούς σύνθεσης μουσικής και
υποκειμενική μουσική
αισθητική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

Χρήση γενετικού προγραμματισμού και
τροποποιήσεών του για την παραγωγή 8-bit
μελωδιών

Μ

ε την εισαγωγή της έννοιας της διαδραστικής εξέλιξης, προσφέρθηκαν νέες
προοπτικές έρευνας στο πεδίο της αυτόματης σύνθεσης μουσικής, έτσι
ώστε να ενσωματωθεί σε συστήματα αυτόματης σύνθεσης η ανθρώπινη επίβλεψη και καθοδήγηση για την παραγωγή επιθυμητών μελωδιών και ήχων. Όμως,
για τη διαδραστική δημιουργία τέχνης, ήχου και μουσικής, η ανάγκη περιορισμού
του φαινομένου της κόπωσης του χρήστη, το οποίο είναι σύνηθες και μη επιθυμητό
σε συστήματα που βασίζονται στην διαδραστική εξέλιξη, απαιτεί από το σύστημα
να συγκλίνει γρήγορα προς τις μελωδίες που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό γούστο του χρήστη. Από την άλλη, ο ακριβής υπολογισμός των χαρακτηριστικών που
εμπεριέχουν αισθητικό νόημα για τη μουσική και τον ήχο είναι ένα μέρος της μοντελοποίησης της ανθρώπινης αντίληψης, έχοντας εμπνεύσει την δημιουργία πολλών
σχετικών επιστημονικών εργασιών. Ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών αυτών δεν
εστιάζει μόνο στην κατασκευή συστημάτων αυτόματης σύνθεσης μουσικής, αλλά
επίσης ενισχύει την έρευνα για βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης νόησης. Η
αρχική συνεισφορά του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη ενός διαδραστικού
εξελικτικού συστήματος που εκμεταλλεύεται τη γενετική εξέλιξη συναρτήσεων που
ανήκουν σε μια ειδική κλάση μέσω γενετικού προγραμματισμού, για την παραγωγή μελωδιών που είναι πιο ευχάριστες για τον χρήστη καθώς προχωρούν οι γενιές. Αυτό το σύστημα αρχικά αξιοποιείται για τον εντοπισμό διαφόρων ηχητικών
χαρακτηριστικών που έχουν οι καλύτερα βαθμολογημένες μελωδίες και είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν οι χειρότερα βαθμολογημένες. Με αυτό τον τρόπο
αναζητούνται τα χαρακτηριστικά αυτά που εν δυνάμει έχουν πληροφορία για την
αισθητική αντίληψη των ανθρώπων για τον ήχο και τη μουσική. Έπειτα, βάσει αυτού
του συστήματος παρουσιάζεται μια τροποποίηση των γενετικών τελεστών του γενετικού προγραμματισμού, με την οποία επιτρέπεται στον χρήστη να έχει κάποιον
έλεγχο στην τυχαιότητα των μεταβολών που πραγματοποιείται σε διαδοχικές γενιές
μελωδιών. Τα αποτελέσματα και των δύο μελετών φανερώνουν αφενός ότι υπάρχει
σύνδεση μεταξύ ηχητικών χαρακτηριστικών και προτιμώμενων μελωδιών, ενώ αφετέρου το σύστημα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με τη χρήση των προτεινόμενων
τελεστών.

8.1

Εισαγωγή

Η παραγωγή καλλιτεχνικού περιεχομένου με αυτοματοποιημένα μέσα είναι ένα
μεγάλο πεδίο έρευνας που στοχεύει στο να εντοπίσει διασυνδέσεις μεταξύ της αφηρημένης ανθρώπινης σκέψης και των μηχανισμών που λειτουργεί η φύση. Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών είναι τα θεωρητικά μαθηματικά, η φυσική και η βιο-
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λογία ανάμεσα σε άλλα. Με την έλευση των ψηφιακών υπολογιστών, η επιστημονική πολυσυλλεκτικότητα στη μελέτη αυτών των θεμάτων άνθησε, επιτρέποντας τη
σύνδεση διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Ένα τέτοιο παράδειγμα διασύνδεσης
διαφορετικών πεδίων αναλύεται σε αυτό το Κεφάλαιο, με τον συνδυασμό της γενετικής εξέλιξης, των μαθηματικών, της μουσικής αλλά και της αντίληψης του ήχου από
τον άνθρωπο, όλα αυτά υπό το πρίσμα της ανθρώπινης διάδρασης. Αυτός ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα ένα εξελικτικό σύστημα που οδηγείται από τον χρήστη,
που έχει ονομαστεί διαδραστική εξέλιξη (interactive evolution ή IE). Τα συστήματα
που χρησιμοποιούν IE αποτελούν ένα πρόσφορο πεδίο για την αυτοματοποιημένη
δημιουργία μουσικής και τέχνης γενικότερα, μιας και λειτουργούν υπό τη συνεχή
επίβλεψη του χρήστη τους. Παρόλα αυτά, το φαινόμενο της κόπωσης χρήστη (user
fatigue) είναι ένα συχνό εμπόδιο για την εξέλιξη, ειδικά για τους σκοπούς της τέχνης.
Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούν IE μέσα από γενετικό
προγραμματισμό (genetic programming ή GP) [172] για τη δημιουργία μουσικών
συνθέσεων ή της σύνθεσης ήχου. Στις εργασίες [294, 313] παρουσιάστηκαν δύο συστήματα που γίνεται ένα συνδυασμός γενετικού προγραμματισμού και γενετικών
αλγόριθμων για να παραλλάξουν ήδη υπάρχουσες μουσικές συνθέσεις σε συμβολική μορφή και να παράγουν νέες. Πέρα από τη συμβολική θεώρηση της μουσικής,
έχουν χρησιμοποιηθεί και εξελικτικές τεχνικές για τη σύνθεση ήχων, όμως κυρίως
δεν εστιάζουν στη διαδραστική σύνθεση, αλλά στην επίτευξη αντικειμενικών στόχων – για παράδειγμα τη δημιουργία ήχων που να είναι όμοιοι με κάποιον ήχο
στόχο [90]. Ο γενετικός προγραμματισμός έχει χρησιμοποιηθεί για την εξέλιξη ημιτονοειδών ταλαντωτών και φίλτρων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσομοίωση κάποιου
ήχου στόχου [91]. Στην εργασία που παρουσιάστηκε στην τεχνική αναφορά [256],
χρησιμοποιήθηκε ένα διαδραστικό εξελικτικό σύστημα για τη σύνθεση ήχου μέσα
από τις εξόδους συναρτήσεων που μετατρεπόταν απευθείας σε ήχο, ενώ οι συναρτήσεις αυτές εξελίσσονταν σύμφωνα με τις τιμές καταλληλότητας που παρείχε ο
χρήστης. Όμως, στην τεχνική αναφορά αυτή αναφέρεται ότι οι συναρτήσεις αυτές
“παρήγαγαν κάτι περισσότερο από ενοχλητικό θόρυβο και εξελίσσονταν (αν εξελίσσονταν) πολύ αργά”1 . Από την άλλη, στις δύο εργασίες [142, 143] που αποτελούν τη
συνεισφορά του παρόντος Κεφαλαίου για την παρούσα διδακτορική διατριβή, χρησιμοποιήθηκε μια κλάση συναρτήσεων που παράγουν κυματομορφές με πλούσιο
και ενδιαφέρον ηχητικό αποτέλεσμα, οι οποίες τράβηξαν την προσοχή της κοινότητας της 8–bit μουσικής τεχνοτροπίας αμέσως μόλις ήρθαν στο φως. [118,119]. αυτές
οι συναρτήσεις μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτή η διατριβή, έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παραγωγή 8–bit μελωδιών, που παραπέμπουν στη μουσική
που παρήγαγαν τα ηχητικά συστήματα μεταβολής παλμικού κώδικα (pulse code
modulation ή PCM) στα πρώτα συστήματα προσωπικού υπολογιστή.
Παράλληλα με τη σύνθεση μουσικής και ήχων, υπάρχει μια έντονη ερευνητική
προσπάθεια [194, 195] για τον καθορισμό ενός συνόλου από αντικειμενικά αισθητικά κριτήρια. Ο καθορισμός αισθητικών κριτηρίων για τη μουσική και τον ήχο είναι
σημαντικός όχι μόνο για την αυτόματη σύνθεση μουσικής, αλλά και για τη δημιουργία αποτελεσματικών αυτόματων κριτών μουσικής, δηλαδή συστημάτων που θα κρίνουν αυτόματα τα μουσικά κομμάτια όπως οι άνθρωποι. Έχουν παρουσιαστεί διάφορες εργασίες που παρείχαν σημαντικά αποτελέσματα προς αυτές τις κατευθύνσεις,
εξετάζοντας συμβολικά στοιχεία των μουσικών συνθέσεων [196]. Η δυνατότητα να
αντληθούν αντικειμενικά αισθητικά μέτρα για συμβολικά μουσικά κομμάτια μέσα
από υποκειμενικά συστήματα διαδραστικής εξέλιξης με τη χρήση τεχνητών νευρωνι1

Η ακριβής απόδοση στα Αγγλικά είναι: “produced little more than irritating noise and evolved (if
at all) very slowly”.
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κών δικτύων (artiﬁcial neural networks ή ANNs), έχει εξεταστεί στην εργασία [138].
Κάποιες εργασίες χρησιμοποιούν αυτόματη απονομή τιμών καταλληλότητας βάσει
βαθμολογιών που υλοποιούνται ως ANNs [196, 293] ή self organizing maps [241],
με τα συστήματα αυτά να έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
συμβολικής μουσικής. Για μια ανασκόπηση συστημάτων που συνθέτουν αυτόματα
μουσική με τη χρήση μεθοδολογιών που βασίζονται στους γενετικούς αλγόριθμους,
ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία [38].
Στις μεθόδους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται μια κλάση
συναρτήσεων που παράγουν ενδιαφέρον ηχητικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω και αναλύεται στη συνέχεια, οι οποίες εξελίσσονται με διαδραστικό γενετικό προγραμματισμό που οι τιμές καταλληλότητας καθορίζονται από τον χρήστη
του προγράμματος. Αυτή η λειτουργική διάταξη, πέρα από την καθεαυτή συνεισφορά της μεθοδολογίας, αξιοποιήθηκε με δύο τρόπους. Πρώτον, μέσα από την
πορεία των επιλογών των χρηστών στο διαδραστικό αυτό σύστημα, μελετήθηκε η
πορεία των μελωδιών κατά την εξέλιξή τους. Έτσι, εξετάστηκαν οι διαφορές κάποιων
ηχητικών χαρακτηριστικών μεταξύ των μελωδιών στα αρχικά στάδια της εξέλιξης και
των μελωδιών στα τελικά στάδια. Με δεδομένη τη συνολική άνοδο των βαθμολογιών
από τις αρχικές στις τελικές γενιές, συμπεραίνεται ότι τα ηχητικά χαρακτηριστικά
των μελωδιών μετακινούνται από την εξέλιξη προς αισθητικά πιο προτιμητέες περιοχές. Δεύτερον, προτάθηκε μια παραλλαγή των γενετικών τελεστών που χρησιμοποιούνται στον γενετικό προγραμματισμό ούτως ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της
κόπωσης χρήστη, το οποίο προκύπτει ούτως ή άλλως από διαδραστικά συστήματα
μουσικής και τέχνης [181]. Η κόπωση χρήστη στα διαδραστικά εξελικτικά συστήματα είναι ένας σημαντικός παράγοντας αφού επηρεάζει την κρίση του χρήστη,
άρα και τις βαθμολογίες του, παραπλανώντας την εξελικτική πορεία των λύσεων
[338]. Η τροποποίηση που προτάθηκε εξετάζει την παρέμβαση στο ύψος που ο γενετικός τελεστής δρα, ανάλογα με την τιμή καταλληλότητας του ατόμου στο οποίο
δρα, δίνοντας στον χρήστη ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχου της διαφοροποίησης που
αναμένει για τη δημιουργία των ατόμων της νέας γενιάς, παρέχοντας του έτσι μια
αίσθηση ελέγχου στην εξελικτική διαδικασία.
Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου έχει την εξής δομή. Στην Ενότητα 8.2 παρουσιάζεται η κλάση συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκε και το πλαίσιο μελέτης για τον
εντοπισμό αισθητικών κριτηρίων σε κάποια ηχητικά χαρακτηριστικά που μελετώνται. Μια αναλυτικότερη περιγραφή των γενετικών τελεστών, καθώς και η τεχνική
που προτάθηκε για την προσαρμογή του βάθους δράσης των τελεστών παρουσιάζεται στην Ενότητα 8.3. Τα πειραματικά αποτελέσματα αφενός για την αισθητική αξία
των ηχητικών χαρακτηριστικών και αφετέρου για την βελτίωση του διαδραστικού συστήματος με τη χρήση των προσαρμοσμένων τελεστών, δίνονται στην Ενότητα 8.4.
Τέλος, το Κεφάλαιο κλείνει με μια σύνοψη των όσων συζητήθηκαν και με αναφορά
στη συνεισφορά του Κεφαλαίου αυτού, στην Ενότητα 8.5.

8.2

Χρήση διαδραστικού GP για τον προσδιορισμό αισθητικών κριτηρίων για τον ήχο

Ο γενετικός προγραμματισμός (genetic programming ή GP) είναι μια μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην εργασία [172], ενώ από τότε έχουν πραγματοποιηθεί
πολλές εφαρμογές μια μεγάλη ποικιλία θεματολογιών [244]. Με τον GP γίνεται εφικτή η εξέλιξη προγραμμάτων, μέσα από τον στοχαστικό συνδυασμό ή τη παραλλαγή
των τμημάτων που τα αποτελούν. Αυτό είναι εφικτό μέσα από την αναπαράσταση
των προγραμμάτων αυτών ως δενδροειδείς δομές. Μέσω αυτής της διαδικασίας δη-

Χρήση γενετικού προγραμματισμού και τροποποιήσεών του για την
196
παραγωγή 8-bit μελωδιών
μιουργούνται νέα προγράμματα που παρέχουν καλύτερες λύσεις σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Έπειτα, με μια διαδικασία επιλογής που βασίζεται στην ποιότητα
των λύσεων που παρέχονται από κάθε πρόγραμμα–δένδρο, επιλέγονται αυτοί οι νέοι
συνδυασμοί ή οι παραλλαγές των προγραμμάτων που σταδιακά παρέχουν καλύτερες λύσεις. Αυτή η διαδικασία σταματά μόλις βρεθεί ένα πρόγραμμα που παρέχει
αρκετά ικανοποιητικές λύσεις, ή όταν επιτευχθεί ένα μέγιστο πλήθος κύκλων δημιουργίας συνδυασμού και μεταβολής προγραμμάτων.
Η μεθοδολογία GP, όντας ένα μέρος της γενικής μεθοδολογίας των γενετικών
αλγόριθμων, είναι εμπνευσμένη από την έννοια της φυσικής επιλογής που εισήχθη από την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Αυτό το γεγονός έχει επιτρέψει την
εφαρμογή μιας ονοματολογία όμοιας με το βιολογικό αντίστοιχο. Συνεπώς, θα γίνεται αναφορά στο κάθε πρόγραμμα–συνάρτηση ως άτομο, ενώ μια ομάδα ατόμων
που είναι υποψήφια για επιλογή καλούνται πληθυσμός (ή δεξαμενή γονιδίων), ενώ
τα άτομα που δημιουργούνται σε κάθε τμήμα της εξέλιξης σχηματίζουν μια γενιά.
Τα άτομα που συνδυάζονται ή μεταβάλλονται καλούνται γονείς, ενώ τα άτομα που
προκύπτουν από τους συνδυασμού ή τις μεταβολές των γονέων καλούνται παιδιά ή
απόγονοι. Η καταλληλότητα των προγραμμάτων μετριέται με μια αριθμητική τιμή
που καλείται τιμή καταλληλότητας. Η δομική αναπαράσταση των προγραμμάτων
καλείται ο γονότυπος, ενώ το αποτέλεσμα που παράγουν καλείται φαινότυπος.
Ο συνδυασμός ή η μεταβολή των προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσα από ένα
σύνολο γενετικών τελεστών. Στις εργασίες [142,143] που περιγράφονται σε αυτή την
Ενότητα και ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια αυτού του διδακτορικού, χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικοί τελεστές διασταύρωση και μετάλλαξη υπό–δένδρου (ή διασταύρωση
ακέφαλου κοτόπουλου [9]). Η διασταύρωση συνδυάζει τους γονότυπους δύο ατόμων, ανταλλάσσοντας τυχαία υπό–δένδρα τους, δημιουργώντας έτσι δύο νέα άτομα.
Η μετάλλαξη υπό–δένδρου, ανταλλάζει ένα τυχαίο υπό–δένδρο ενός ατόμου με ένα
εντελώς τυχαίο νέο δένδρο. Ένα γραφικό παράδειγμα της εφαρμογής των δύο αυτών
τελεστών απεικονίζεται στην Εικόνα 8.1. Οι μέθοδοι επιλογής που χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες αυτές ήταν η ρουλέτα, το τουρνουά και η ελιτίστικη. Η μέθοδος της
ρουλέτας ενεργεί όπως μια ρουλέτα, όπου τυχαίοι δείκτες στα άτομα του πληθυσμού
περιστρέφονται, με τα διάφορα γωνιακά τμήματα της ρουλέτας να έχουν μέγεθος
ανάλογα μεγάλο με την τιμή καταλληλότητας του ατόμου που αντιπροσωπεύουν.
Με τη μέθοδο του τουρνουά αρχικά συλλέγεται μια υπό–ομάδα του πληθυσμού, με
τυχαία επιλογή, και από άτομα της ομάδας τελικά επιλέγεται εκείνο με την καλύτερη τιμή καταλληλότητα. Τέλος, η ελιτίστικη μέθοδος επιλογής διαλέγει ως γονείς
τα άτομα με την καλύτερη τιμή καταλληλότητας εντός του πληθυσμού. Το κίνητρο
για να χρησιμοποιηθεί η ελιτίστικη μέθοδος επιλογής ήταν για να μειωθεί η κόπωση
του χρήστη, η οποία προκύπτει από εμφανιζόμενα άτομα που παράγουν θορυβώδες ή μη ενδιαφέρον φαινότυπο. Το αρνητικό αντάλλαγμα όμως, είναι η μείωση
στις δυνατότητες πολύ καινοτόμου ηχητικού περιεχομένου. Η κόπωση του χρήστη
σε εξελικτικά διαδραστικά συστήματα, ειδικά σε συστήματα που παράγουν τέχνη,
είναι ένας σημαντικός παράγοντας που όχι μόνο επηρεάζει την αφοσίωση του χρήστη, αλλά μπορεί ακολούθως να παραπλανήσει την εξελικτική διαδικασία [338].
Μια ακριβέστερη περιγραφή του GP αλλά και των χαρακτηριστικών των βασικών
τελεστών μπορεί να βρεθεί στα [172, 244].

8.2.1

Διαδραστική εξέλιξη απλών συναρτήσεων που παράγουν πλούσια ηχητική δομή

Το διαδραστικό εξελικτικό (interactive evolutionary ή IE) σύστημα που περιγράφεται περιλαμβάνει την εξέλιξη μιας τάξης συναρτήσεων που δημιουργούν κυματο-
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Σχήμα 8.1: Γραφικά παραδείγματα της διασταύρωσης και της μετάλλαξης.
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μορφές με ενδιαφέρουσα δομική συνοχή, από το επίπεδο της κλίμακας μουσικού
χρόνου μίκρο (micro), ως το επίπεδο μέσο (meso), ενώ κάποιες φορές παρουσιάζουν
οργάνωση στα επίπεδα του επιπέδου μάκρο (macro), όπως τα επίπεδα αυτά περιγράφονται στο βιβλίο [265]. Τα επίπεδα κλίμακας μουσικού χρόνου ορίζονται στο
βιβλίο [265] ως εξής: Μίκρο: σωματίδια ήχου σε μια χρονική κλίμακα που εκτείνεται
ως το κατώφλι της ακουστικής αντίληψης (μετρημένη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου). Ηχητικό αντικείμενο: Μια βασική μονάδα μουσικής κλίμακας, γενικεύοντας
την παραδοσιακή έννοια της νότας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης σύνθετους μεταλλαγμένους ήχους, σε μια μουσική κλίμακα που κυμαίνεται από κλάσματα δευτερολέπτου ως αρκετά δευτερόλεπτα. Μέσο: Υποδιαίρεση της φόρμας. Αποτελείται
από μια ομαδοποίηση των αντικειμένων ήχου σε ιεραρχίες από φράσεις διαφόρων
μεγεθών, μετρημένες σε λεπτά ή δευτερόλεπτα. Μάκρο: Η κλίμακα χρόνου της συνολικής μουσικής αρχιτεκτονικής της φόρμας, που μετριέται σε λεπτά, ώρες ή, σε
ακραίες περιπτώσεις, μέρες. Η ατόφια απόδοση στην Αγγλική γλώσσα είναι η εξής:
Micro: Sound particles on a time scale that extends down to the threshold
of auditory perception (measured in milliseconds). Sound object: A basic unit of musical structure, generalizing the traditional concept of note
to include complex and mutating sound events on a time scale ranging
from a fraction of a second to several seconds. Meso: Division of form.
Grouping of sound objects into hierarchies of phrase structures of various sizes, measured in minutes or seconds. Macro: The time scale of
overall musical architecture of form, measured in minutes or hours, or
in extreme cases, days.
Συνεπώς, στη συνέχεια της Ενότητας οι όροι κυματομορφή και μελωδία θα χρησιμοποιούνται αμοιβαία εναλλακτικά, αποδίδοντας παρόμοια νοήματα. Αυτές οι συναρτήσεις τράβηξαν γρήγορα το ενδιαφέρον πολλών προγραμματιστών–συνθετών [119]
στην κοινότητα της μουσικής τεχνοτροπίας 8–bit [118], ενώ χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για να παράγουν μουσικό περιεχόμενο με συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση ισοδύναμες με τις πρώιμες ψηφιακές PCM κωδικοποιήσεις. Θα μπορούσαν
κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες συχνότητες δειγματοληψίας ή/και τιμές αναλύσεις, όμως η χρησιμοποιούμενη διάταξη παρέχει ένα αισθητικό σημείο
αναφοράς που καθιστά τυχόν θορυβώδες ηχητικό περιεχόμενο πιο αποδεκτό, για
παράδειγμα κάποια τμήματα θορύβου μικρής διάρκειας εκλαμβάνονται ως κρουστικοί ήχοι. Αυτές οι συναρτήσεις δεν χρησιμοποιούν μόνο τους τυπικούς αριθμητικούς τελεστές (“+”, “-”, “*”, “/”), αλλά και επιπλέον τελεστές που δρουν ανά
ψηφίο αναπαράστασης των αριθμών, συγκεκριμένα οι τελεστές AND (&), OR (|), XOR
(̂), αριστερή μετάθεση (<<) και δεξιά μετάθεση (>>). Επιπλέον, οι συναρτήσεις αυτές εξετάστηκαν ως επιδρώσες σε μια απλή μεταβλητή, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην επόμενη παράγραφο. Για μια αναλυτικότερη μελέτη των ηχητικών
ιδιοτήτων των σημάτων που δημιουργούν αυτές οι συναρτήσεις, ο ενδιαφερόμενος
αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία [119]. Παραδείγματα από τις δενδροειδής
αναπαραστάσεις διάφορων τέτοιων συναρτησιακών εκφράσεων απεικονίζονται στην
Εικόνα 8.1.
Ο Αλγόριθμος 8.1 αποτελεί μια αναλυτική περιγραφή της κατασκευής των κυματομορφών από τις εξεταζόμενες συναρτήσεις, ενώ ένα γραφικό παράδειγμα του τρόπου κατασκευής δίνεται στην Εικόνα 8.2. Οι κυματομορφές αυτές έχουν ανάλυση
8–bit και συχνότητα δειγματοληψίας 8000Hz, ενώ κατασκευάζονται με τη χρήση
ενός ακέραιου μετρητή, t, ο οποίος λαμβάνει τιμές μεταξύ του 1 και του d · 8000,
όπου d είναι η επιθυμητή διάρκεια της ηχητικής εξόδου σε δευτερόλεπτα. Ο μετρητής, t, αποτελεί έναν δείκτη δείγματος για την παραγόμενη κυματομορφή. Στη
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Αλγόριθμος 8.1 Κατασκευή μιας κυματομορφής 8–bit σε δειγματοληψία 8000Hz
μέσω μιας συνάρτησης f (t)
Είσοδος: i) Μια συναρτησιακή έκφραση f (t) και ii) χρονική διάρκεια (d)
Έξοδος: Ηχητικό σήμα διάρκειας d δευτερολέπτων
1: for t = 1 έως d 8000 do
2:
if f (t) ==NaN then
3:
q(t) ← 0
4:
else
5:
q(t) ← mod(f (t), 256)
6:
end if
7:
s(t) ← 2 q(t)
255 − 1
8: end for
συνέχεια, η συναρτησιακή έκφραση f (t) επαληθεύεται για κάθε τιμή του μετρητή
t ∈ {1, 2, . . . , d·8000}. Η συνάρτηση f υπολογίζεται εντός ενός πλαισίου ακεραίων παρόμοιου με αυτό της γλώσσας C, που σημαίνει ότι η f (t) παρέχει ακέραιες τιμές για
ακέραια δεδομένα εισόδου, δηλαδή από θεωρείται ότι f (t) = [f (t)] = ⌊f (t)+ 0.5⌋ ∈ Z.
Πιθανή διαίρεση με το μηδέν κατά τη διάρκεια των υπολογισμών της f (t) θεωρείται ότι επιστρέφει μηδέν, όπως φαίνεται και από τη δεύτερη γραμμή του Αλγόριθμου 8.1. Για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των 8–bit υπολογιστικών συστημάτων αναφορικά με την αναδίπλωση υπερχείλισης (wrapping overﬂowing), σχηματίζεται η “κβαντισμένη” ακολουθία q(t) = mod(f (t), 256) για t ∈ {1, 2, . . . , d · 8000}.
Τελικά, το q(t) κανονικοποιείται στο εύρος [−1, 1] ως s(t) = 2 · (q(t)/255) − 1 και έτσι
αποκτάται η κυματομορφή s(t). Η κατασκευή των κυματομορφών όπως περιγράφηκε σε αυτή την παράγραφο, και όπως δίνεται στον Αλγόριθμο 8.1, είναι ασταθής,
υπό την έννοια ότι μικρές αλλαγές σε μια συνάρτηση f μπορεί να οδηγήσουν σε
μεγάλες αλλαγές στην κυματομορφή. Παρόλα αυτά, στην Ενότητα 8.3 παρέχονται
υποδείξεις ότι το βάθος των αλλαγών στη δενδροειδή αναπαράσταση μιας συνάρτησης f σχετίζεται με τη διαφοροποίηση στην εξαγόμενη κυματομορφή.

8.2.2

Ηχητικά χαρακτηριστικά και διεπαφή χρήστη

Σε αυτό το Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στην εργασία [143] μελετήθηκε
το ενδεχόμενο εξαγωγής ηχητικών χαρακτηριστικών προς αναζήτηση αισθητικών
μέτρων, μέσω του παρουσιαζόμενου εξελικτικού συστήματος. Από την άλλη, στην
εργασία [142] αναζητήθηκαν χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουν την αντιληπτή
απόσταση μεταξύ των παραγόμενων ήχων από τις παραπάνω συναρτήσεις, δηλαδή
χαρακτηριστικά που να περιγράφουν την απόσταση του φαινοτύπου των συναρτήσεων. Στη μεν πρώτη εργασία, τα χαρακτηριστικά αυτά εξετάστηκαν ως φορείς
πληροφορίας που περιγράφει αισθητικό νόημα, στη δε δεύτερη τα χαρακτηριστικά
χρησιμοποιούνται απλά για να υποδηλώσουν την αντιληπτή ομοιότητα μεταξύ ήχων
ανάλογα με τη γονοτυπική έκφρασή τους, επεξηγώντας το κίνητρο πίσω από την εργασία αυτή.
Επελέγησαν τρεις κατηγορίες χαρακτηριστικών, οι πληροφορίες κυματομορφής,
τα Φασματικά και Cepstral χαρακτηριστικά και οι πληροφορίες δένδρου. Οι πληροφορίες κυματομορφής μετρούν τη χωρητικότητα πληροφορίας της κβαντισμένης
ακολουθίας που σχηματίζει την τελική κυματομορφή. Με τα φασματικά και cepstral
χαρακτηριστικά αποκτώνται κάποια στοιχεία του πεδίου συχνοτήτων που περιγράφουν την αντίληψη των ήχων, ενώ μπορεί και να περιλαμβάνουν αισθητικό νόημα.
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Σχήμα 8.2: Παράδειγμα μετασχηματισμού ακολουθίας από f(t) = t* (t>>8* (t>>15|t>>8)
&(20|(t>>19)* 5>>t|t>>3)), t∈ {1, 2, . . . , 100} σε q(t) και τελικά στην κυματομορφή s(t).

Για αυτά τα χαρακτηριστικά, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία [322], ενώ τα χαρακτηριστικά cepstral, μέσω των Mel–Frequency Cepstral
Coeﬃcients (MFCCs) [65], έχουν αποδειχθεί χρήσιμα για τη μέτρηση αποστάσεων
μεταξύ ήχων [307]. Τέλος, οι πληροφορίες δένδρου αποτυπώνουν τα δομικά χαρακτηριστικά της δενδροειδούς αναπαράστασης των συναρτήσεων, αναφορικά με τα
μεγέθη, το πλήθος και το είδος των τελεστών. Με το μέγεθος της εντροπίας τελεστών
έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η διαφορετικότητα και η ομοιομορφία των
τελεστών της κατανομής. Μια ανάλυση για το αν κάποιοι συγκεκριμένοι τελεστές
παράγουν πιο “ευχάριστη” τέχνη, έχει εξεταστεί στην εργασία [77], όπου αναλύεται
η αυτόματη σύνθεση εικόνων. Μια σύντομη περιγραφή των παραπάνω χαρακτηριστικών, μαζί με τα ακρωνύμιά τους, δίνεται στον Πίνακα 8.1.
Το εξελικτικό σύστημα που παρουσιάζεται χρησιμοποιεί GP για να εξελίξει τις
συναρτησιακές εκφράσεις που συζητήθηκαν παραπάνω. Η τιμή καταλληλότητας του
κάθε ατόμου παρέχεται από τον χρήστη, αφού ακούσει την ηχητική έξοδο (φαινότυπο) που αυτό παράγει, για όση ώρα το επιθυμεί. Ορισμένα άτομα παράγουν ήχο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον μελωδικό περιεχόμενο, με αρκετές τονικές και ρυθμικές εναλλαγές, ενώ άλλα άτομα παράγουν μη ενδιαφέρουσες μουσικές μορφές, με
ανιαρές επαναλήψεις. Από τη στιγμή που ο χρήστης δεν μπορεί να είναι σίγουρος
για το τι ποικιλία να περιμένει από την κάθε μελωδία, θα έπρεπε να δαπανηθεί ένα
σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα όπου ο χρήστης ενδεχομένως να ακούει επαναληπτικά μοτίβα, γεγονός το οποίο θα αύξανε την κόπωση. Εξ αυτού, παρέχονται
διάφορες οπτικοποιήσεις που δίνονται ενώ εξελίσσεται η αναπαραγωγή του ήχου,
έτσι ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να “προβλέψει” μέσω των γραφικών την
αναμενόμενη διαφοροποίηση του ήχου–ατόμου που ακούει. Αυτές οι οπτικοποιή-
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Πίνακας 8.1: Τα ηχητικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν
Πληροφορίες κυματομορφής
Διάσταση fractal της κβαντισμένης ακολουθίας με τον αλγόριθμο Higuchi [123]
Εντροπία πληροφορίας Shannon (SIE)
Έντροπία πληροφορίας του Shannon [282]
του κανονικοποιημένου (σε μοναδιαίο άθροισμα) ιστογράμματος της κβαντισμένης ακολουθίας
Συμπιεστότητα μέσω του λόγου συμπίεσης
Λόγος του μεγέθους της συμπιεσμένης
(CR)
κβαντισμένης ακολουθίας με τον αλγόριθμο Lempel–Ziv [342] δια το μέγεθος της
ασυμπίεστης ακολουθίας
Φασματικά και Cepstral χαρακτηριστικά [322]
Φασματικό κεντροειδές (SC)
Το “κέντρο μάζας” του φασματογράμματος
Διασπορά του φασματικού κεντροειδούς
Διασπορά του φασματικού κεντροειδούς εντός
(SCstd)
μικρών χρονικών διαρκειών (0.1299 δευτερολέπτων)
Μέση φασματική ροή (SFm)
Η μέση τιμή των φασματικών ροών (Ευκλείδεια απόσταση διαδοχικών τμημάτων μικρής
χρονικής διάρκειας του φασματογράμματος)
σε τμήματα διάρκειας 0.1299 δευτερόλεπτα
Διασπορά φασματικής ροής (SFstd)
Η διασπορά των φασματικών ροών όπως υπολογίστηκαν παραπάνω
Φασματική κύλιση (SR)
Η συχνότητα κάτω από την οποία βρίσκεται
συγκεντρωμένο το 85% της συνολικής ενέργειας του φασματογράμματος
Διασπορά φασματικής κύλισης (SRstd)
Διασπορά των φασματικών κυλίσεων σε μικρά
χρονικά παράθυρα (διάρκειας 0.1299 δευτερολέπτων).
Εντροπία συντελεστών cepstral από Mel συΗ εντροπία πληροφορίας Shannon του κανοχνότητες (MFCCs) (MFCCe)
νικοποιημένου (σε μοναδιαίο άθροισμα) ιστογράμματος των MFCCs
Χαρακτηριστικά δένδρου
Μέγιστο βάθος δένδρου (MTD)
Το μέγιστο βάθος της δενδροειδούς απεικόνισης ενός ατόμου
Πλήθος κόμβων δένδρου (NTN)
Το πλήθος των κόμβων της δενδροειδούς απεικόνισης ενός ατόμου
Κατανομή τελεστή (PDF) (OpPDF)
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για την
ύπαρξη ενός τελεστή σε ένα άτομο
Εντροπία κατανομής τελεστή (OpE)
Η εντροπία πληροφορίας του Shannon του
OpPDF για κάθε άτομο.
Διάσταση fractal (FD)

σεις περιλαμβάνουν το φασματόγραμμα, τις Mel–Frequency Cepstral Coeﬃcients
(MFCCs) και το γράφημα της κβαντισμένης ακολουθίας (q(t)) ανάμεσα σε άλλα. Η
Εικόνα 8.3 απεικονίζει τις οπτικοποιήσεις που παρέχονται κατά την αναπαραγωγή
ενός ατόμου.
Οι γενετικοί τελεστές που χρησιμοποιήθηκαν είναι η διασταύρωση με πιθανότητα επιλογής 0.9 και η μετάλλαξη υπό–δένδρου με πιθανότητα 0.1. Υπενθυμίζεται
ότι τα σχήματα επιλογής ήταν η ρουλέτα, το τουρνουά και το ελιτίστικο, τα οποία
ήταν τα σχήματα επιλογής σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις του συστήματος. Έπειτα
από πειραματισμό με τους γενετικούς τελεστές, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα με πολύ
μικρό ή πολύ μεγάλο βάθος στην δενδροειδή τους αναπαράσταση, τείνουν να παράγουν μη ενδιαφέρον ή θορυβώδες αντίστοιχα ηχητικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου,
ακολουθήθηκαν κάποιοι περιορισμοί ύψους για το κάθε παιδί, εφαρμόζοντας επαναληπτικά τον επιλεγμένο τελεστή στους επιλεγμένους γονείς μέχρι το ύψους του
παιδιού να είναι μεταξύ 3 και 10. Επίσης, το ελάχιστο βάθος δράσης ενός τελεστή
ήταν το επίπεδο βάθους 2.
Η αρχικοποίηση του πληθυσμού αρχικά είχε σχεδιαστεί να είναι τυχαία, όμως
τα άτομα με τυχαίο γονότυπο, παρήγαγαν φαινότυπο που ήταν συνήθως μη ενδιαφέρον ή θορυβώδης. Μια τέτοια αρχικοποίηση δεν θα μπορούσε να προσφέρει
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Σχήμα 8.3: Απεικόνιση της επιφάνειας που βλέπει ο χρήστης κατά την διαδικασία ηχητικής
αναπαραγωγής.

χρήσιμα συμπεράσματα, μιας και η διαδικασία βαθμολόγησης από τους χρήστες
θα αποσκοπούσε απλά στο να απορριφθούν τα θορυβώδη άτομα. Έτσι, ο αρχικός
πληθυσμός επιλέχθηκε να αποτελείται από άτομα που ήταν τυχαία επιλεγμένα,
μέσα όμως από ένα σύνολο προκαθορισμένων ατόμων που παρουσίαζαν εγγυημένα
αποδεκτό μελωδικό περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης θα είχε τη δυνατότητα να οδηγήσει την εξελικτική διαδικασία προς την υποκειμενική κατεύθυνση
που ήθελε. Στη έκδοση του διαδραστικού εξελικτικού συστήματος που παρουσιάζεται, ο κάθε χρήστης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει το πλήθος ατόμων σε κάθε γενιά,
παρόλα αυτά, πριν ξεκινήσουν οι προσομοιώσεις, δινότανε η συμβουλή στους χρήστες να επιλέξουν 4 άτομα, πλήθος που αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ
μεγάλης δυνατότητας διαφοροποίησης και μεγάλης προοπτικής εξέλιξης του πληθυσμού. Τέλος, η υλοποίηση του συστήματος έγινε στο MATLAB με τη χρήση μιας
τροποποιημένης έκδοσης του “GPLAB” [286]. Προκειμένου η επικοινωνία μεταξύ
των χρηστών και του συστήματος να γίνει πιο εύκολη, αναπτύχθηκε ένα γραφικό
περιβάλλον χρήστη (Graphical User Interface ή GUI).

8.3

Μεθοδολογία για τον έλεγχο της διαφοροποίησης στην
εξελικτική σύνθεση 8–bit μελωδιών

Μια παραλλαγή στους γενετικούς τελεστές του διαδραστικού εξελικτικού συστήματος που περιγράφηκε μέχρι τώρα, χρησιμοποιήθηκε στην εργασία [142] για τη
μείωση της κόπωσης του χρήστη, επιτρέποντάς του να ελέγχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της εξέλιξης. Στην προαναφερθείσα εργασία, παρουσιάστηκαν ενδείξεις
ότι η χρήση περιορισμών στο βάθος επίδρασης των γενετικών τελεστών GP μπορεί,
μέχρι ενός βαθμού, να επηρεάσει την έκταση της διαφοροποίησης μεταξύ προγόνων
και απογόνων. Για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης, εξετάστηκε η απόσταση φαινοτύπων μεταξύ γονέων και παιδιών που προέκυψαν από εξέλιξη με γενετικούς τελεστές οι οποίοι επιδρούν σε συγκεκριμένο ύψος της δενδροειδούς αναπαράστασης
(γονοτύπου) των γονέων. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν δύο πειραματικές διαδι-
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κασίες που υποδεικνύουν ότι υψηλότερα επίπεδα επίδρασης ενός τελεστή, παράγουν παιδιά που είναι λιγότερο όμοια με τους γονείς τους. Η απόσταση φαινοτύπου
μεταξύ ατόμων υπολογίζεται με τα ηχητικά χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν
στην Ενότητα 8.2.2. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει την τυχαιότητα της εξέλιξης που παρέχεται
από το παρουσιαζόμενο σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την παρουσίαση της
μεθοδολογίας αυτής δεν επιχειρήθηκε μια γενίκευση των ευρημάτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεθοδολογίας GP, αλλά στο σύστημα που παρουσιάζεται καθεαυτό.
Η επιρροή της μεθοδολογίας ελέγχου της τυχαιότητας στο παρόν σύστημα, γίνεται
φανερή και στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Ενότητα 8.4.3.

8.3.1

Προσαρμοστικοί γενετικοί τελεστές

Για να εξεταστεί η εξάρτηση της διαφοροποίησης του φαινοτύπου των απογόνων
από το βάθος επίδρασης των τελεστών στους γονείς, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία
που περιγράφεται παρακάτω. Δημιουργήθηκε μια τυχαία γενιά από NP άτομα, όπου
NP = 10, υπό τον περιορισμό ότι το βάθος της δενδροειδούς της αναπαράστασης θα
ήταν πάνω από 5. Για τη μελέτη της διαφοροποίησης φαινοτύπου που προκύπτει
από τους τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης, αναφορικά με το βάθος επίδρασής
τους, διεξήχθησαν δύο πειράματα. Στο πρώτο πείραμα, η αρχική γενιά εξελίσσεται
για δέκα γενιές με την εφαρμογή του τελεστή διασταύρωσης, επιλέγοντας πάντα το
ίδιο το άτομα που προκύπτει σε κάθε γενιά σαν γονέα για την επόμενη. Κατά το
δεύτερο πείραμα, ακολουθήθηκε μια ανάλογη εξελικτική διαδικασία όπου εφαρμόστηκε μόνο ο τελεστής μετάλλαξης. Για κάθε πείραμα, εφαρμόστηκαν τέσσερα
ανεξάρτητα σενάρια, με τους τελεστές να επιδρούν σε διαφορετικά βάθη. Αν υποθέσουμε πως ένα άτομο έχει βάθος D, τότε τα τέσσερα σενάρια περιλαμβάνουν δράσεις
των τελεστών στα βάθη D − 0, D − 1, D − 2 και D − 3, αντίστοιχα για κάθε σενάριο.
Σε κάθε εξελιγμένη γενιά και για κάθε σενάριο βάθους επίδρασης, μετράται η
μέση απόσταση φαινοτύπου μεταξύ των απογόνων της κάθε γενιάς και των ατόμων
στην αντίστοιχη αρχική γενιά. Ως μέτρο ομοιότητας ή διαφοροποίησης χρησιμοποιήθηκε η στάθμη του διανύσματος των σχετικών διαφορών2 μεταξύ των διανυσμάτων
των χαρακτηριστικών των απογόνων από τους αντίστοιχους προγόνους. Οι μέσες
τιμές και οι διασπορές (standard deviations ή St.D.) των αποστάσεων που περιγράφουν αυτές τις διαφορές, απεικονίζονται στην Εικόνα 8.4. Είναι φανερό πως
όταν ένας τελεστής επιδρά σε έναν κόμβο–φύλλο, τότε το ηχητικό αποτέλεσμα είναι
λιγότερο πιθανό να αλλάξει, μιας και οι σχετικές διαφορές είναι μικρότερες. Συνεπώς, για το παρουσιαζόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο παρατηρείται πως όταν το βάθος
επίδρασης ενός τελεστή μειώνεται, τότε οι διαφορές γίνονται μεγαλύτερες.
Πρωτεύον μέλημα της εν λόγω μελέτης είναι η βελτίωση του συστήματος αναφορικά με τη φιλικότητα που προσφέρει στον χρήστη, επιτρέποντάς του να έχει
κάποιον έλεγχο στην τυχαιότητα της εξέλιξης, μειώνοντας έτσι την αίσθηση κόπωσης που μπορεί να υφίσταται και είναι σύνηθες σε συστήματα διαδραστικής εξέλιξης
ήχου. Η εξέλιξη των μελωδιών προχωρά αργά, δοθέντος του περιορισμένου πλήθους
των γενεών που ένας χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει σε μια προσομοίωση. Συνεπώς, οι μεγάλες αλλαγές στα υψηλά βαθμολογημένα άτομα θα καθυστερούσαν την
2

Το διάνυσμα των σχετικών διαφορών, ⃗r μεταξύ δύο διανυσμάτων x⃗1 και x⃗2 , υπολογίζεται ως ⃗r =
(x⃗2 − x⃗1 )./x⃗1 , όπου η πράξη ./ είναι η διαίρεση Hadamard ή κατά στοιχείο. Κάθε διάσταση του r
περιγράφει τη σχετική διαφορά μεταξύ των στοιχείων της κάθε αντίστοιχης διάστασης των διανυσμάτων
x⃗1 και x⃗2 . Στις εξεταζόμενες περιπτώσεις, η χρήση της σχετικής διαφοράς εξαλείφει την κλίμακα
των μετρήσεων, η οποία παράγεται από τα ανομοιογενή μεγέθη των διαφόρων χαρακτηριστικών. Για
παράδειγμα, για τα εξεταζόμενα άτομα, η διάσταση fractal ήταν μεταξύ 1.1 και 1.9, ενώ το αντίστοιχο
φασματικό κεντροειδές ήταν μεταξύ 800 και 1200.
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Σχήμα 8.4: Μέση τιμή και διασπορά των αποστάσεων μεταξύ φαινοτύπων 10 ατόμων και
των απογόνων τους από 1 ως 10 γενιές μετά. Οι απόγονοι δημιουργήθηκαν με διασταύρωση
(a)-(c) και μετάλλαξη (b)-(d), με τους δύο τελεστές να δρουν σε συγκεκριμένο βάθος.

εξέλιξη, κάνοντας τη διαδικασία βαθμολόγησης πιο κοπιώδη για τον χρήστη. Θεωρώντας το γεγονός ότι το βάθος δράσης ενός τελεστή έχει αντίκτυπο στη διαφοροποίηση των μελωδιών, δηλαδή μεγαλύτερο βάθος σημαίνει μικρότερη διαφοροποίηση,
δίνεται η δυνατότητα τα υψηλότερα βαθμολογημένα άτομα να μεταβάλλονται λιγότερο με την επιλογή κατάλληλου βάθους επίδρασης του τελεστή. Συγκεκριμένα,
θεωρώντας το ελάχιστο βάθος επίδρασης του τελεστή, m, το βάθος της δενδροειδούς
αναπαράστασης του i–οστού ατόμου, Di , την τιμή καταλληλότητάς του, με μικρότερη (χειρότερη) τιμή καταλληλότητας το 0 και μέγιστη (καλύτερη) το F , το βάθος
επίδρασης του τελεστή, di , επιλέγεται να είναι η στρογγυλοποιημένη ακέραια τιμή
του
fi · (Di − m)
βi = m +
,
(8.1)
F
δηλαδή di = ⌊βi + 0.5⌋. Η Εξίσωση 8.1, περιγράφει μια γραμμική προσαρμογή του
βάθους ανάλογα με την τιμή καταλληλότητας που ο χρήστης απένειμε μέσω της βαθμολογίας, ενώ επιπλέον έρευνα μπορεί να παρέχει καλύτερα αποτελέσματα για τον
τρόπο προσαρμογής του βάθους σε συνάρτηση με τη βαθμολογία (για παράδειγμα,
όχι απαραίτητα γραμμική σχέση).
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Ελέγχοντας την εξέλιξη

Η στρογγυλοποιημένη τιμή που παρέχεται από την Εξίσωση 8.1, περιγράφει
ένα σαφώς καθορισμένο βάθος επίδρασης των τελεστών για το αντίστοιχο άτομο.
Ένα μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η εξέλιξη γίνεται σχετικά ντετερμινιστική, στερώντας από τον χρήστη το στοιχείο της έκπληξης. Έτσι, προστέθηκε
μια επιπλέον μη–ντετερμινιστική παράμετρος στο βάθος επίδρασης που επιλέγεται
για τον γενετικό τελεστή. Αυτή η παράμετρος προσαρμόζεται από τον χρήστη πριν
την εφαρμογή του τελεστή στο επιλεγμένο άτομο. Αυτή η παράμετρος ονομάστηκε
παράγοντας ρίσκου (risk factor ή RF), για να υποδείξει ότι υπάρχει πάντα μια “επικινδυνότητα” υπέρ–διαφοροποίησης στο αποτέλεσμα που μια μεγάλη τιμή του RF
μπορεί να συνεπάγεται.
Το βάθος στο οποίο δρα ένας τελεστής εξαρτάται από δύο παράγοντες: το βάθος
σύμφωνα με την τιμή καταλληλότητας, όπως υπολογίζεται στην Εξίσωση 8.1 και την
τιμή του RF. Συγκεκριμένα, η τιμή RF μεταβάλει το πλάτος μιας Γκαουσιανής καμπάνας που περιγράφει την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density
function ή pdf) μιας συνεχούς κανονικής κατανομής, η οποία υπολογίζεται ως

p(x; βi , σ(RF) ) = √
2

1
2πσ(RF)2

e

−

(x−βi )2
2σ(RF)2

,

(8.2)

όπου βi είναι το βάθος σε συνάρτηση με την καταλληλότητα, όπως δίνεται από την
Εξίσωση 8.1 που λειτουργεί ως ο μέσο όρος της κατανομής και σ(RF) είναι μια συνάρτηση του RF που λειτουργεί σαν τη διασπορά της. Η pdf p(x; βi , σ(RF)2 ) είναι
συνεχής και παρέχει πιθανότητες για μη ακέραια βάρη x. Συνεπώς, για την επιλογή
του βάθους σχηματίζεται η ισοδύναμη διακριτή p(x; βi , σ(RF)2 ), υπολογίζοντας τις
πιθανότητες επιλογής κάθε διακριτού ύψους που βρίσκονται εντός του ελαχίστου
και μεγίστου επιτρεπτού βάθους επίδρασης, m και Di αντίστοιχα. Οι διακριτές πιθανότητες τέλος, προσαρμόζονται στο να έχουν μοναδιαίο άθροισμα, σχηματίζοντας
την τελική τροποποιημένη pdf (modiﬁed pdf). Ένα γραφικό παράδειγμα του μετασχηματισμού των πιθανοτήτων δίνεται στην Εικόνα 8.5, με σ(RF) = 3 · RF.
Στην έκδοση RF του συστήματος, οι χρήστες καλούνταν να παρέχουν μια τιμή
για την παράμετρο RF πριν την εφαρμογή των γενετικών τελεστών. Οι επιλογές του
χρήστη περιελάμβαναν τιμές του RF στο 0, 0.1, . . . , 1, ενώ σαν συνάρτηση διασποράς επελέγη η σ(RF) = 3 · RF. Με αυτή τη συνάρτηση, μια τιμή του RF κοντά το
1 επιτρέπει προσεγγιστικά μια ομοιόμορφη κατανομή στην επιλογή βάθους, όπως
απεικονίζεται στην Εικόνα 8.5(d). Οι γενετικοί τελεστές της διασταύρωσης και της
μετάλλαξης επιλεγόντουσαν τυχαία με πιθανότητα 0.9 και 0.1 αντίστοιχα, ενώ το ελάχιστο βάθος επίδρασης του τελεστή τέθηκε στο m = 3. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν
και περιορισμοί στο ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπτό βάθος που θα μπορούσε να
φτάσει κάθε άτομο, με τα αντίστοιχα όρια να τίθενται στο επίπεδο βάθους 3 και 10
αντίστοιχα.

8.4

Πειραματικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, αρχικά παρουσιάστηκαν στις εργασίες [142,
143], όπου διεξήχθησαν δύο παρόμοιες πειραματικές διαδικασίες, με διαφορετικές
όμως στοχεύσεις. Οι δύο διαδικασίες αυτές αφορούσαν υποκειμενικές προσομοιώσεις του συστήματος από εθελοντές συμμετέχοντες και περιελάμβαναν μία σειρά
προσομοιώσεων με την έκδοση του συστήματος με επιλογή τυχαίου βάθος, ενώ στη
δεύτερη σειρά προσομοιώσεων που συνέβη μία βδομάδα αργότερα, οι συμμετέχοντες
χρησιμοποίησαν την έκδοση με με την επιλογή RF. Για τη συνέχεια της Ενότητας, οι
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Σχήμα 8.5: Σε αυτή την Εικόνα υποθέτουμε πως ένα άτομο έχει βαθμολογηθεί με 6, και η
δενδροειδής του αναπαράσταση έχει βάθος 9 επιπέδων, έχοντας θέσει σαν ελάχιστο βάθος
δράσης τελεστή το επίπεδο 3. Απεικονίζονται οι πιθανότητες να δράσει ένας τελεστής σε
ένα συγκεκριμένο βάθος σύμφωνα με τον RF για (a) RF = 0.2, (b) RF = 0.4, (c) RF = 0.7
και (d) RF = 1.0. Η πιθανότητα διακριτού βάθους υπολογίζεται από την τροποποιημένη pdf
(modiﬁed pdf ).

δύο αυτές εκδόσεις θα αποκαλούνται τυχαία και RF έκδοση αντίστοιχα. Οι συνολικοί συμμετέχοντες ήταν 11 εθελοντές, από τους οποίους οι 7 μπορούσαν να παίξουν
ένα μουσικό όργανο, ενώ 4 από αυτούς είχαν τουλάχιστον 5 χρόνια μουσικής εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες δεν ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας πριν
την διεξαγωγή των πειραμάτων, καθώς επίσης και δεν πληροφορήθηκαν για τον
τρόπο που το σύστημα είναι υλοποιημένο ή για τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί. Οι μόνες πληροφορίες που τους δόθηκαν αφορούσαν την διάδρασή τους με
το σύστημα μέσω της γραφικής διεπαφής. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν
την RF έκδοση ήταν 7, 2 από τους οποίους δεν είχαν χρησιμοποιήσει την τυχαία έκδοση μια βδομάδα πριν. Οι συνολικοί συμμετέχοντες της τυχαίας έκδοσης ήταν 10,
3 από τους οποίους δεν χρησιμοποίησαν την έκδοση RF μια εβδομάδα αργότερα.
Σημειώνεται ότι από τους 3 συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν αποκλειστικά την
τυχαία έκδοση, τα αποτελέσματα του ενός δεν συμπεριελήφθησαν στην μελέτη μιας
και τερμάτισε το πρόγραμμα αμέσως αφού άκουσε την αρχική γενιά. Συνεπώς, 9
εθελοντές συμμετείχαν συνολικά σε κάθε έκδοση, με 7 από αυτούς να συμμετέχουν
και στις δύο εκδόσεις, με χρονική διαφορά μιας εβδομάδας. Πριν τη εκκίνηση της
κάθε προσομοίωσης, ο κάθε χρήστης άκουγε ένα δείγμα από τρεις μελωδίες για να
εξοικειωθεί με μουσικό και ηχητικό στυλ των 8–bit μελωδιών.
Οι συμμετέχοντες προετράπησαν να βαθμολογήσουν κάθε μελωδία σύμφωνα με

8.4 Πειραματικά αποτελέσματα

207

το υποκειμενικό τους κριτήριο, καθώς επίσης και να σταματήσουν την προσομοίωση όταν επιθυμούσαν. Για τους συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν την έκδοση
RF, ενημερώθηκαν επίσης πριν την έναρξη της προσομοίωσης, πως μεγαλύτερες
τιμές της παραμέτρου RF αναμένεται να προκαλέσουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση
στις νέες μελωδίες που θα δημιουργούνταν, υπό τον κίνδυνο αυτές οι μελωδίες να
είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες ή περισσότερο θορυβώδεις. Η διαδικασία ακρόασης
ελεγχόταν από τον χρήστη, ο οποίος προτρεπόταν να σταματήσει και να ξανακούσει
την κάθε μελωδία όσες φορές επιθυμούσε. Πριν την εκκίνηση της κάθε προσομοίωσης, οι χρήστες ενημερώθηκαν πως μπορούσαν να συμβουλεύονται τις γραφικές
απεικονίσεις των μελωδιών για να καθορίζουν την αναμενόμενη δυνατότητα μελωδικής ποικιλίας που ακούν. Μετά από την ακρόαση της κάθε μελωδίας, εμφανιζόταν
γραφικά ένα πεδίο βαθμολόγησης το οποίο προέτρεπε τον χρήστη να βαθμολογήσει
την κάθε μελωδία σύμφωνα με τα αισθητικά του κριτήρια, χρησιμοποιώντας ακέραιες βαθμολογίες από το 0 ως το 10, με το 0 να αποτελεί τον χειρότερο βαθμό.
Ανάμεσα σε κάθε γενιά, οι χρήστες καλούνταν να επιλέξουν την τιμή RF, ανάλογα
με την προσδοκία τους για μελωδική διαφοροποίηση από τη μία στην άλλη γενιά.

8.4.1

Σύγκλιση σε υποκειμενικά βέλτιστα

Τα αποτελέσματα σε αυτή την Ενότητα αφορούν την τυχαία έκδοση, μιας και
στη μελέτη της εργασίας [143] αναζητήθηκαν απλά πληροφορίες που αφορούν την
πιθανή σύνδεση αισθητικών κριτηρίων των χρηστών με τις επιλογές βαθμολόγησης
που παρείχαν και οδηγούσαν την εξέλιξη. Οι 10 συμμετέχοντες σε αυτή την έκδοση
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι μέθοδοι επιλογής. Συγκεκριμένα, κατά τις προσομοιώσεις τριών συμμετεχόντων το σύστημα είχε
ως σχήμα επιλογής το “ελιτίστικο”, άλλων τριών το τουρνουά και τεσσάρων το σχήμα
ρουλέτας. Ο Πίνακας 8.2 δείχνει τη συνολική βελτίωση των βαθμολογιών των χρηστών από τον αρχικό στον τελικό πληθυσμό. Οι δείκτες FI και FL χρησιμοποιούνται
για να αναφερθούν στις βαθμολογήσεις του αρχικού και του τελικού πληθυσμού
αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης GN υποδεικνύει το πλήθος των γενεών. Η μέση τιμή των
παραπάνω ποσοτήτων συμβολίζεται με µ, η διασπορά με σ , ενώ οι μέγιστες και
ελάχιστες τιμές συμβολίζονται με min και max αντίστοιχα. Η σχετικές αλλαγές των
μέσων τιμών καταλληλότητας από την αρχική στην τελευταία γενιά συμβολίζεται με
rf , δηλαδή rf = (µFL − µFI )/µFI .
Οι θετικές τιμές rf για όλα τα σχήματα επιλογής δείχνουν ότι η μέση τιμή καταλληλότητας στον τελευταίο πληθυσμό είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τον πρώτο,
γεγονός που αποκαλύπτει ότι το σύστημα εκλαμβάνει, ως κάποιο βαθμό, τα υποκειμενικά αισθητικά κριτήρια του χρήστη. Η μεγαλύτερη σχετική βελτίωση παρουσιάστηκε με το σχήμα αρχικοποίησης τουρνουά, με λόγο βελτίωσης 0.543. Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους συμμετέχοντες με το σύστημα με το ελιτίστικο σχήμα
επιλογής, εξέλιξε το σύστημα μόνο για μία γενιά, την οποία επίσης βαθμολόγησε
με χειρότερο βαθμό σε σχέση με την αρχική. Με το εξελικτικό σχήμα τουρνουά επίσης, επιτεύχθηκε και ο μέγιστος μέσος όρος γενεών. Η διασπορά των βαθμολογιών
στον τελευταίο πληθυσμό μειώθηκε σε σχέση με τον αρχικό πληθυσμό, γεγονός
που σημαίνει ότι οι τιμές καταλληλότητας όλων των ατόμων στην τελική γενιά ήταν
εγγύτερα σε σχέση με την αρχική.

8.4.2

Εντοπίζοντας αισθητικά μέτρα για τον ήχο

Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, έγινε μια αναζήτηση για τον εντοπισμό
πιθανών αισθητικών μέτρων για τον ήχο. Οι συναρτήσεις που παράγουν τις μελωδίες των ατόμων που ήταν υποψήφιες ως μέλη του αρχικού πληθυσμού για κάθε
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Πίνακας 8.2: Αποτελέσματα βελτίωσης βαθμολογιών μεταξύ του αρχικού και του τελευταίου πληθυσμού και για τις τρεις εκδόσεις του διαδραστικού συστήματος.
“Ελιτίστικη”
Ρουλέτα
Τουρνουά

µGN
4.333
6
9

minFI
0
0
0

Αρχικός πληθυσμός
µFI
σFI
maxFI
4.417
2.151
7
3.438
2.190
7
2.917
2.811
7

minFL
2
1
1

Τελικός πληθυσμός
µFL
σFL
maxFL
5.167
2.125
9
4.250
1.880
7
4.500
1.679
7

rf
0.170
0.236
0.543

προσομοίωση, συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο [118]. Οι συναρτήσεις αυτές κατασκευάστηκαν από προγραμματιστές–συνθέτες ηλεκτρονικής μουσικής, έπειτα από
πειραματισμούς τους σε διάφορους πιθανούς συνδυασμούς των πράξεων και των
σταθερών. Στις προηγούμενες παραγράφους παρατηρήθηκε ότι η εξέλιξη αυτών των
μελωδιών (μέσω των συναρτήσεων που τις αντιπροσωπεύουν) παράγει νέες που είναι
πιο προτιμητέες από τους χρήστες. Έτσι λοιπόν, αναζητήθηκε ο αντίκτυπος αυτής
της στροφής προς περισσότερο προτιμητέες μελωδίες, ελέγχοντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στον Πίνακα 8.1. Ο Πίνακας 8.3 δείχνει τις μέσες τιμές
των χαρακτηριστικών κυματομορφής, καθώς και τα φασματικά και cepstral χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου στον αρχικό και τον τελικό πληθυσμό για κάθε προσομοίωση κάθε χρήστη. Επίσης, δίνεται και η σχετική τους αλλαγή, η οποία επίσης
απεικονίζεται στην Εικόνα 8.6(a). Η σχετική αλλαγή των χαρακτηριστικών δένδρου
απεικονίζονται στις Εικόνες 8.6(b) και (c). Η σχετική αλλαγή των τιμών από το βήμα
i, vi , στο βήμα j , vj , ορίζονται ως r = (vj − vi )/vi .
Πίνακας 8.3: Οι μέσες τιμές των φασματικών και cepstral χαρακτηριστικών για τις μελωδίες στον αρχικό και τελικό πληθυσμό για τις δοκιμές από όλους τους χρήστες. Τα χαρακτηριστικά που έχουν σχετική αλλαγή πάνω από 0.2 σε μέγεθος, δίνονται με έντονη
γραμματοσειρά.
Αρχ. πλ.
Τελ. πλ.
Σχετ. αλλ.

Πληροφορίες κυματομορφής
FD
SIE
CR
1.345
3.628
0.030
1.635
2.581
0.020
0.216
-0.289
-0.333

SC
1083
998.2
-0.078

Φασματικά και
SCstd
SFm
261.3
1.85
352.4
0.51
0.349
-0.724

cepstral χαρακτηριστικά
SFstd
SR
SRstd
1.105
2004
476.4
0.427
1894
659.2
-0.614
-0.055
0.384

MFCCe
3.012
3.036
0.008

Αν και το μικρό πλήθος των συμμετεχόντων δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παρέχουν στοιχεία για τον
πιθανό αντίκτυπο κάποιων χαρακτηριστικών στις αισθητικές ιδιότητες του ήχου,
μιας και οι σχετικές τους αλλαγές είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, η μέση τιμή
και η διασπορά της φασματικής ροής (SFm και SFstd) μειώθηκαν σημαντικά, με
παράλληλη αύξηση της διασποράς του φασματικού κεντροειδούς (SCstd). Αυτό το
γεγονός φανερώνει ότι οι έντονες φασματικές αλλαγές εντός 0.1299 δευτερολέπτων,
που λαμβάνονται από τη φασματική ροή, δεν είναι ευχάριστα. Η αύξηση στο χαρακτηριστικό SCstd από την άλλη, δείχνει ότι προτιμώνται εντονότερες φασματικές
διακυμάνσεις, αλλά σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα. Τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στη φασματική κύλιση θα μπορούσαν να παραληφθούν, μιας και ακολουθούν την συμπεριφορά των αντίστοιχων χαρακτηριστικών του φασματικού κεντροειδούς.
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα δόθηκαν και από την εντροπία πληροφορίας Shannon (SIE) αλλά και από τον λόγο συμπίεσης (CR). Η τιμή CR μειώθηκε, υποδεικνύοντας ότι οι κυματομορφές που προτιμήθηκαν είχαν περισσότερα επαναληπτικά
πρότυπα. Επίσης, μειώθηκε και η τιμή της SIE του ιστογράμματος της κβαντισμένης ακολουθίας (q(t)) που σχηματίζει την κυματομορφή, σκιαγραφώντας πιο “οξεία”
ιστογράμματα, που αξιοποιούν λιγότερα ψηφία ενίσχυσης. Επίσης, αυξήθηκε η τιμή
της διάστασης fractal (FD). Η Εικόνα 8.6(c) φανερώνει πως τα χαρακτηριστικά δέν-
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δρου όπως το μέσο βάθος δένδρου (MTD), το μέσο πλήθος κόμβων (NTN) και η εντροπία τελεστών (OpE) δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή. Η Εικόνα 8.6(b) δείχνει
ότι οι ψηφιακοί τελεστές “δεξιά μετάθεση” (>>) και “και” (&) είναι πιο προτιμώμενοι, ενώ η χρήση αριθμητικών τελεστών μειώθηκε. Η τιμή -1 στη σχετική αλλαγή
του ψηφιακού τελεστή “αριστερή μετάθεση” (<<) συνέβη γιατί υπήρχε ένας μοναδικός τέτοιος τελεστής στον αρχικό πληθυσμό και κανένας στον τελευταίο. Τέλος, η
Εικόνα 8.6(d) απεικονίζει ένα παράδειγμα της βαθμολογικής συμπεριφοράς ενός
χρήστη, δηλαδή οι κύκλοι του γραφήματος αντιστοιχούν στη μέση τιμή βαθμολογίας σε κάθε γενιά, ενώ οι μπάρες υποδηλώνουν τη διασπορά. Αυτή η συμπεριφορά
είναι παρόμοια για όλους τους χρήστες. Συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο της εξέλιξης, οι βαθμολογίες μειώνονται, ενώ μετά αυξάνονται για να φτάσουν σε ένα μέγιστο
στο τελευταίο στάδιο της εξέλιξης. Κάποια παραδείγματα από τις μελωδίες που εξελίχθηκαν στις προσομοιώσει των παραπάνω πειραμάτων μπορούν να βρεθούν στο
σύνδεσμο [273].
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Σχήμα 8.6: (a) Σχετική αλλαγή στα χαρακτηριστικά κυματομορφής, φάσματος και cepstral, (b) σχετική μεταβολή τελεστών, (c) σχετικές μεταβολές σε δενδροειδή χαρακτηριστικά
(d) παράδειγμα τυπικής βαθμολογικής συμπεριφοράς σε κάθε γενιά, με τους κύκλους να
υποδεικνύουν την μέση τιμή και τις μπάρες τη διασπορά.

8.4.3

Σύγκλιση της έκδοσης RF σε υποκειμενικά βέλτιστα

Στην έκδοση RF οι 9 συμμετέχοντες χωρίστηκαν πάλι σε τρεις ισοπληθής ομάδες
ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες μέθοδοι επιλογής. Η σύγκριση των εκδόσεων
του συστήματος πραγματοποιήθηκε με την σύγκριση της βελτίωσης που παρουσιάστηκε στην κάθε έκδοση, ως προς τη διαφορά του μέσου όρου των βαθμολογιών μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας γενιάς. Μελετώντας τις τιμές βαθμολό-
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γησης από διαφορετικούς χρήστες, παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές
στο πως κάθε χρήστης χρησιμοποιούσε την βαθμολογική κλίμακα του 0–10. Για
παράδειγμα, η καλύτερη βαθμολογία που παρείχε ένας χρήστης κατά την προσομοίωση ήταν 5, ενώ άλλοι χρήστες θεώρησαν μια βαθμολογία μεγέθους 7 ως μέτρια.
Έτσι, μιας και η εν λόγω μελέτη αφορούσε τη βελτίωση των βαθμολογιών και όχι τις
τιμές βαθμολογίας καθεαυτές, το βαθμολογικό προφίλ των συμμετεχόντων “εξουδετερώθηκε” με κανονικοποίηση του εύρους των βαθμολογιών στο [0, 1], διαιρώντας τις
τιμές όλων των βαθμολογιών του κάθε χρήστη με τη μέγιστη βαθμολογία που έδωσε.
Ο Πίνακας 8.4 και ο Πίνακας 8.5 δίνουν τη συνολική βελτίωση των κανονικοποιημένων βαθμολογιών κάθε χρήστη από τον αρχικό στον τελικό πληθυσμό για την
τυχαία και την RF έκδοση αντίστοιχα. Επίσης, οι κανονικοποιημένες τιμές που αντιστοιχούν στην αρχική και την τελική επανάληψη συμβολίζονται με FI και FL, ενώ
το GN υποδηλώνει το πλήθος των γενεών που βαθμολόγησε ο κάθε χρήστης. Οι μέσες τιμές των παραπάνω ποσοτήτων συμβολίζεται με µ, ενώ οι διασπορές τους με σ ,
καθώς επίσης και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές με max και min αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται επίσης πως οι μέσες σχετικές διαφορές καταλληλότητας από την πρώτη
στην τελευταία γενιά συμβολίζεται με rf , όπου rf = (µFL − µFI )/µFI .
Οι θετικές τιμές του rf και στην RF έκδοση, δείχνουν ότι το σύστημα εξέλαβε,
ως ένα βαθμό, την υποκειμενική κρίση του χρήστη. Επίσης, το γεγονός ότι παρουσιάστηκε μεγαλύτερη βελτίωση για την έκδοση RF, φανερώνει πως οι περιορισμοί
στο βάθος επίδρασης των τελεστών που παρέχει η έκδοση RF, συνδράμουν ώστε να
δημιουργηθούν καλύτερα βαθμολογημένα άτομα. Αυτή η βελτίωση αποτυπώνεται
γραφικά στην Εικόνα 8.7. Επιπλέον, η Εικόνα 8.8 απεικονίζει γραφικά τη σχετική
βελτίωση που επιτεύχθηκε για τον κάθε χρήστη στις δύο εκδόσεις. Για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών στις σχετικές βελτιώσεις των βαθμολογιών για τις δύο εκδόσεις, πραγματοποιήθηκε ένας διμερής έλεγχος Wilcoxon [330]
μεταξύ των κατανομών αυτών των σχετικών βελτιώσεων. Η μηδενική υπόθεση ήταν
ότι οι σχετικές βελτιώσεις των δύο εκδόσεων αποτελούν ανεξάρτητα δείγματα από
ταυτόσημες συνεχείς κατανομές με ίσες ενδιάμεσες τιμές. Σύμφωνα με τον έλεγχο,
η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο επίπεδο σημαντικότητας 5% (με τιμή p στο
0.0224), δείχνοντας πως οι διαφορές στις σχετικές βελτιώσεις είναι στατιστικά σημαντικές.
Επιπλέον, οι μέσες τιμές του πλήθους γενεών που ο κάθε χρήστης εξέλιξε στην
έκδοση RF αυξήθηκε, γεγονός που φανερώνει ότι πιθανότατα το φαινόμενο της κόπωσης χρήστη να μειώθηκε. Κατά συνέπεια, αυτό το γεγονός ίσως να υποδεικνύει
και μια αίσθηση που αποκτά ο χρήστης ότι έχει έναν έλεγχο πάνω στην εξέλιξη.
Η διασπορά των κανονικοποιημένων βαθμολογιών κατά τον τελικό πληθυσμό μειώθηκε σε σχέση με τον αρχικό, σε όλες τις διατάξεις του συστήματος, εκτός από την
έκδοση RF με επιλογή τουρνουά, γεγονός που φανερώνει πως ο βαθμολογίες στην
τελική γενιά αναμένεται να είναι εγγύτερα μεταξύ τους σε σχέση με τον αρχικό πληθυσμό.
Πίνακας 8.4: Αποτελέσματα βελτίωσης βαθμολογιών μεταξύ της αρχικής και της τελικής
γενιάς και για τις τρεις εκδόσεις του τυχαίου καθορισμού βάθους.
Τυχαίο βάθος

“ελιτίστικο”
ρουλέτα
τουρνουά

µGN
5.5
6
9

minFI
0
0
0

Αρχική
µFI
0.431
0.522
0.333

γενιά
σFI
0.269
0.313
0.319

maxFI
0.778
1
0.875

minFL
0.222
0.167
0.125

Τελική
µFL
0.611
0.647
0.510

γενιά
σFL
0.272
0.272
0.157

maxFL
1
1
0.7

rf
0.419
0.239
0.5312
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Πίνακας 8.5: Αποτελέσματα βελτίωσης βαθμολογιών μεταξύ αρχικής και τελικής γενιάς για
τις τρεις εκδόσεις της παραλλαγής RF.

“ελιτίστικο”
ρουλέτα
τουρνουά

µGN
9
12.33
8

minFI
0
0
0

Αρχική
µFI
0.208
0.392
0.391

Προσαρμοσμένοι με
γενιά
σFI
maxFI
minFL
0.202
0.600
0.400
0.291
0.800
0.400
0.240
0.750
0.111

RF
Τελική
µFL
0.858
0.725
0.716

γενιά
σFL
0.168
0.196
0.290

maxFL
1
1
1

rf
3.120
0.851
0.831
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Σχήμα 8.7: Σχετική βελτίωση (rf ) μεταξύ αρχικής και τελικής γενιάς για τις εκδόσεις τυχαίου βάθους και RF.
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Σχήμα 8.8: Στατιστικά για τη σχετική βελτίωση των βαθμολογιών μεταξύ αρχικής και τελικής γενιάς για τις εκδόσεις τυχαίου βάθους και RF.

8.4.4

Παράγοντας ρίσκου και συμπεριφορά βαθμολογητών

Οι χρήστες στην έκδοση RF είχαν εμφανείς διαφορές αναφορικά με τη χρήση
που έκαναν στην παράμετρο RF, κάθε φορά που τους ζητούνταν από το σύστημα να

Χρήση γενετικού προγραμματισμού και τροποποιήσεών του για την
212
παραγωγή 8-bit μελωδιών
την προσαρμόσουν. Η Εικόνα 8.9 δείχνει τις τιμές RF που δινόντουσαν από κάθε
έναν από τους 9 συμμετέχοντες της έκδοσης RF, καθώς επίσης και της μέσης τιμής
καταλληλότητας της γενιάς που εξελίχθηκε με την επιλεγμένη τιμή RF. Η μέση τιμή
καταλληλότητας κανονικοποιήθηκε σε μέγιστη μοναδιαία τιμή διαμέσου της προσομοίωσης, για ευκρινέστερη απεικόνιση. Μια αξιοσημείωτη συμπεριφορά αναφορικά
με την προσαρμογή ρύθμισης της παραμέτρου RF σε συνδυασμό με τη βαθμολόγηση, αφορά στους χρήστες που χρησιμοποίησαν το ελιτίστικο σχήμα αρχικοποίησης και του χρήστη με αριθμό 1 στη ρουλέτα. Αυτές οι προσομοιώσεις παρήγαγαν τις
υψηλότερες σχετικές βελτιώσεις μεταξύ του αρχικού και τελικού πληθυσμού. Αυτοί
οι χρήστες πειραματίστηκαν αποδίδοντας διάφορες τιμές στην παράμετρο RF, ενώ
στα τελευταία βήματα της εξέλιξης σταδιακά μείωναν την τιμή της. Παράλληλα με τη
μείωση της τιμής, υπήρχε και μια αύξηση της μέσης τιμής καταλληλότητας, γεγονός
που σημαίνει πως οι τελευταίες λίγες γενιές παρήγαγαν συνεχώς πιο ευχάριστους
ήχους.
Ο συνδυασμός του τρόπου απόδοσης τιμών της παραμέτρου RF και των βαθμολογιών στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, δείχνει ότι ίσως δεν έγινε αισθητός ο ρόλος
της παραμέτρου RF στη διαδικασία της εξέλιξης, κάνοντας πιθανόν την εξέλιξη πιο
τυχαία από το προσδοκώμενο. Επίσης, ο τρόπος προσαρμογής της παραμέτρου RF
από κάποιους χρήστες δείχνει ότι υπήρχε κατά κάποιο τρόπο μια λάθος αντίληψη
για το τι θεωρητικά επιτυγχάνει η παράμετρος αυτή. Για παράδειγμα, ο χρήστης 2
στο σχήμα επιλογής ρουλέτα, δεν έλαβε υπόψη καθόλου την παράμετρο RF, μια και
δεν έκανε προσαρμογές με την εμφάνιση καλύτερων ή χειρότερων αποτελεσμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο ελιτίστικο σχήμα επιλογής είχαν παρόμοια συμπεριφορά αναφορικά με τη ρύθμιση της μεταβλητής RF,
η οποία επίσης οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των βαθμολογιών. Από την άλλη,
στην έκδοση τυχαίου βάθους το ελιτίστικο σχήμα επιλογής δεν παρήγαγε μεγάλες
βελτιώσεις. Αν και το πλήθος των συμμετεχόντων είναι μικρό, παρέχεται η ένδειξη
ότι ο συνδυασμός ρύθμισης της παραμέτρου RF με ένα ελιτίστικο σχήμα επιλογής
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο παραγωγική διαδραστική εξέλιξη των παρουσιαζόμενων μελωδιών.

8.5

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάστηκε ένα διαδραστικό εξελικτικό (IE) σύστημα
που χρησιμοποιεί γενετικό προγραμματισμό (GP) για να εξελίξει συναρτήσεις που
ανήκουν σε μια κατάλληλη κλάση και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ενδιαφέρον
ηχητικό αποτέλεσμα που παραπέμπει στη μουσική τεχνοτροπία 8–bit μουσικής. Η
αρχική συνεισφορά του Κεφαλαίου αυτού είναι η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος.
Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό περιελάμβανε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για
την επιλογή ατόμων–μελωδιών για την επόμενη γενιά, ενώ δίνονται αποτελέσματα
για μετρήσεις σε 11 εθελοντές συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αυτοί, δεν είχαν
κατά νου τους στόχους των πειραμάτων ενώ σε όλες τις εκδόσεις, φαίνεται πως οι
παραγόμενες μελωδίες σε πιο προχωρημένες γενιές είχαν και υψηλότερες βαθμολογίες. Ως εκ τούτου, η μελέτη που αρχικά έγινε αφορούσε το κατά πόσο οι διαφορές
σε κάποια ηχητικά χαρακτηριστικά μεταξύ των μελωδιών από τις αρχικές και τις
τελικές γενιές μπορούσαν να παρέχουν ενδείξεις για την αισθητική αξία των μελωδιών. Τα ηχητικά χαρακτηριστικά αυτά περιελάμβαναν φασματικά, cepstral και
χαρακτηριστικά δενδροειδούς δομής των ατόμων σε κάθε γενιά. Τα αποτελέσματα
αναφορικά με αυτή τη μελέτη δείχνουν πως περισσότερο εκτεταμένη έρευνα προς
αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να παράγει σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνο
στο επίπεδο του ήχου, αλλά και της συμβολικής μουσικής.
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Σχήμα 8.9: Τιμές RF και μέσες βαθμολογίες ανά γενιά (µfit ) για κάθε συμμετέχοντα στις
παραλλαγές RF. Οι αρχικές βαθμολογίες παραλείπονται για καθαρότητα στην απεικόνιση.

Το δεύτερο σκέλος της μελέτης αφορούσε την παροχή επιπλέον ελέγχου στον
χρήστη για την τυχαιότητα της εξέλιξης διαμέσου των γενεών μελωδιών, μέσα από
τη χρήση προσαρμοσμένων τελεστών ανάλογα με την τιμή καταλληλότητας του ατόμου στο οποίο εφαρμόζονται. Με αυτό τον έλεγχο, επιχειρήθηκε μια μείωση του φαινομένου της κόπωσης χρήστη, το οποίο είναι σύνηθες σε συστήματα διαδραστικής
εξέλιξης. Αρχικά, τα πειραματικά αποτελέσματα φανέρωσαν μια σύνδεση μεταξύ του
βάθους της δενδροειδούς αναπαράστασης στο οποίο δρούσε ο γενετικός τελεστής και
της απόστασης φαινοτύπου των μελωδιών που έρχονταν ως αποτέλεσμα της χρήσης
των τελεστών. Αυτά τα αρχικά πειράματα οδήγησαν στην εφαρμογή μιας παραμέτρου τυχαιότητας η οποία ονομάστηκε “παράγοντας ρίσκου” (RF), η τιμή της οποίας
δίνεται από τον χρήστη πριν την εξέλιξη της κάθε γενιάς. Υψηλότερες τιμές ρίσκου
αναμένεται να οδηγήσουν την εξέλιξη προς άτομα που έχουν μεγαλύτερες διαφορές
από τους προγόνους τους. Έπειτα, τα υποκειμενικά πειράματα που διεξήχθησαν
έδειξαν πως η προτεινόμενη προσέγγιση γενικά διευκόλυνε τους χρήστες να εξελίσσουν μελωδίες που ήταν περισσότερο αρεστές στους ίδιους. Συνεπώς, η χρήση του
παρουσιαζόμενου συστήματος με τη τους προσαρμοσμένους τελεστές αναμένεται να
έχει καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με την κόπωση χρήστη.
Αναφορικά με τη χρήση των προσαρμοσμένων τελεστών, χρειάζεται επίσης να
γίνει μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα ανθρώπων, αν και τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν ακόμα και για το μικρό δείγμα συμμετεχόντων, όπως συζητήθηκε
παραπάνω, δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των βελτιώσεων στις
βαθμολογίες των χρηστών με τη χρήση των απλών και των προσαρμοσμένων τελε-
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στών. Συνεπώς, τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της βελτίωσης του συστήματος με
τη χρήση της παραμέτρου RF. Επιπλέον, παρήχθησαν ενδείξεις ότι το ελιτίστικο
σχήμα επιλογής μπορεί να είναι καταλληλότερο για το παρουσιαζόμενο σύστημα,
όταν συνδυάζεται με τη μεθοδολογία ελέγχου της τυχαιότητας, όπως παρουσιάστηκε
σε αυτό το Κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να αίρεται από το γεγονός ότι ο χρήστης προσαρμόζει το “μέγεθος” της αβεβαιότητας που επιθυμεί μόνο στα καλύτερα επιλεγμένα
άτομα, έχοντας δηλαδή αποκλειστικά τον έλεγχο της διαφοροποίησης των ατόμων
που ο ίδιος έκρινε ως καταλληλότερα. Έτσι, η εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί ότι επιταχύνεται, μειώνοντας την κόπωση του χρήστη και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία
από τη χρήση του συστήματος. Αντίθετα με το ελιτίστικο σχήμα, η “εισβολή” ενός λιγότερο κατάλληλου ατόμου στη διαδικασία εξέλιξης, γεγονός εφικτό με τα σχήματα
επιλογής ρουλέτας και τουρνουά, φαίνεται πως επηρεάζει αρνητικά τον χρήστη και
την αίσθηση ελέγχου που έχει με την προσαρμογή του RF.
Στο σκέλος της αναγνώρισης των αισθητικών κριτηρίων για τον ήχο, η μελλοντική εργασία που χρειάζεται να γίνει είναι η κατασκευή μας διαδικτυακής πλατφόρμας που να υλοποιεί αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει προσιτό από
πολλούς συμμετέχοντες, παρέχοντας περισσότερες μετρήσεις και πιο ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα. Επιπλέον, μπορούν να ζητούνται επιπρόσθετες πληροφορίες
για τους χρήστες του συστήματος, όπως η εμπειρία τους με τη μουσική, η ηλικία τους ή το επίπεδο εκπαίδευσής τους, ανάμεσα σε άλλα. Μια τέτοια ανάλυση θα
μπορούσε επίσης να παρέχει ενδείξεις για τη σύνδεση των αισθητικών κριτηρίων και
της συνολικότερης κατάρτισης ενός ανθρώπου. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει εκτεταμένη πειραματική εξερεύνηση στον ενδεχόμενο να γίνει η εξελικτική διαδικασία
περισσότερο ελκυστική για τον χρήστη, πέρα από την μεθοδολογία με τη χρήση του
RF που μελετήθηκε σε αυτό το Κεφάλαιο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια διαδικασία ελέγχου ανάμεσα σε φαινοτύπους των μελωδιών διαδοχικών
γενεών, αποκλείοντας την εμφάνιση απογόνων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με
τους πρόγονούς τους. Τέλος, θα μπορούσε να βελτιωθεί το διαδραστικό κομμάτι
επιτρέποντας στον χρήστη να αποφασίζει για διάφορες πτυχές της εξελικτικής διαδικασίας, επιτρέποντάς του να διαλέξει τον γενετικό τελεστή που θα εφαρμοστεί ή
να διαλέξει ένα προς ένα τα άτομα στα οποία θα εφαρμοστούν οι τελεστές αυτοί. Για
τη μεθοδολογία ελέγχου μέσα από τη χρήση προσαρμοσμένων τελεστών και με τη
χρήση της παραμέτρου RF, σαν μελλοντική εργασία χρειάζεται πέρα από τη μελέτη
σε μεγαλύτερα δείγματα πληθυσμού, να γίνει χρήση αυτής της μεθοδολογίας και σε
άλλα εξελικτικά διαδραστικά συστήματα μουσικής και τέχνης. Μέσω της μεθοδολογίας ελέγχου που παρουσιάστηκε, εξερευνάται η προοπτική να γίνουν τα συστήματα
που παράγουν διαδραστικά εξελικτική τέχνη περισσότερο προσιτά στο ευρύ κοινό,
διασκορπίζοντας τη δυνατότητα για αυτόματη σύνθεση μουσικής σε περισσότερο
κόσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9

Διαδραστική ευφυής σύνθεση μουσικής με
εξέλιξη μουσικών χαρακτηριστικών

Η

εξελικτική σύνθεση μουσικής καθιστά μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για
την αυτόματη σύνθεση μουσικής. Η ταχεία και αποτελεσματική προσαρμοστικότητα των εξελικτικών αλγόριθμων έχει επιτρέψει την υλοποίηση συστημάτων που παράγουν μουσική αυτόματα μέσω παροχής συγκεκριμένων μουσικών
χαρακτηριστικών, ή μέσω διαδραστικών μεθόδων. Στη βάσει–χαρακτηριστικών αυτόματη σύνθεση χρησιμοποιούνται περιγραφικά μουσικά χαρακτηριστικά ως σημεία
αναφοράς της καταλληλότητας. Τα διαδραστικά συστήματα από την άλλη, αντλούν
τις τιμές καταλληλότητας για την κάθε μελωδία απευθείας από τις βαθμολογίες ή
τις επιλογές που παρέχονται από τους ανθρώπους–χρήστες. Το παρόν Κεφάλαιο
παρουσιάζει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που συνδυάζει τα προτερήματα και των δύο
προαναφερθέντων τεχνικών εξελικτικής σύνθεσης. Ως εκ τούτου, παρουσιάζεται ένα
σύστημα που είναι οργανωμένο σε δύο επίπεδα: το πάνω επίπεδο της διάδρασης
και το κάτω επίπεδο της μουσικής σύνθεσης. Το πάνω επίπεδο περιλαμβάνει τον
αλγόριθμο βελτιστοποίησης σμηνών σωματιδίων, καθώς και μια προτεινόμενη παραλλαγή που εξελίσσει χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις βαθμολογίες του χρήστη.
Το κάτω επίπεδο πραγματοποιεί σύνθεση μουσικής βάσει–χαρακτηριστικών, κυρίως
με τη χρήση γενετικών αλγόριθμων, σύμφωνα με τα μουσικά χαρακτηριστικά που
παρέχονται από το πάνω επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος και τα
χαρακτηριστικά των συνθέσεων που παράγει, μετρώνται μέσα από αντικειμενικές
πειραματικές μεθοδολογίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν επίσης στα πλαίσια αυτού του
διδακτορικού και χρησιμοποιούν αυτόματους βαθμολογητές. Τα πειραματικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο αποτελεί μια
πολλά υποσχόμενη και στιβαρή, καινοτόμα προσέγγιση στην διαδραστική σύνθεση
μουσικής

9.1

Εισαγωγή

Η μουσική είναι μια έκφραση της ανθρώπινης δημιουργικότητας που περιλαμβάνει ευρέως εξεταζόμενα δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με την έννοια που είναι γνωστή ως “μουσική αισθητική”, σε μια προσπάθεια να περιγραφεί η
επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο. Η μουσική αισθητική είναι κατά βάση υποκειμενική, μιας και κάθε ακροατής επηρεάζεται διαφορετικά από τη μουσική. Ή
πρόσφατη πρόοδος στην υπολογιστική νοημοσύνη και τον εξελικτικό υπολογισμό
επέτρεψαν τη δημιουργία υπολογιστικών αλγόριθμων που παρουσιάζουν τον αυθορμητισμό της ανθρώπινης δημιουργικότητας, συνδυασμένης με την έκφραση κανόνων της μουσικής φόρμας και δομής. Κατασκευάστηκαν διάφορες εξελικτικές μεθοδολογίες σύνθεσης μουσικής σύμφωνα με περιορισμούς στο μουσικό στυλ [196],
που οριοθετούνταν από εξελικτικές στάθμες καταλληλότητας στη μορφή μουσικών
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χαρακτηριστικών με μουσικό νόημα. Αυτές οι τεχνικές σύνθεσης θα αναφέρονται
στη συνέχεια ως “βάσει–χαρακτηριστικών” τεχνικές, μιας και η καταλληλότητα των
εξελικτικών αλγόριθμων που περιλαμβάνουν εξαρτάται από ένα σύνολο στοχευμένων μουσικών χαρακτηριστικών. Συνδέοντας την βάσει–χαρακτηριστικών σύνθεση
με αυτά που έχουν συζητηθεί ως τώρα στη διδακτορική διατριβή, τα Κεφάλαια 5 και
6 παρουσιάζουν συστήματα που μπορούν να περιληφθούν στο πλαίσιο της αυτόματης σύνθεσης μουσικής υποκινούμενης από μουσικά χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με την υποκειμενικότητα στην αυτόματα συντεθειμένη μουσική, η
χρήση “διαδραστικών” εξελικτικών αλγόριθμων φαίνεται να είναι καταλληλότερη,
μιας και η απονομή της τιμής καταλληλότητας γίνεται από τον χρήστη του συστήματος αυτόματης σύνθεσης, υπό τη μορφή βαθμολόγησης ή/και επιλογής των
μελωδιών. Συνεπώς, η εξέλιξη των συνθέσεων σε αυτή την περίπτωση στοχεύει στην
παραγωγή μουσικής που είναι περισσότερο ευχάριστη στον ακροατή. Παρόλα αυτά,
τα διαδραστικά εξελικτικά συστήματα έχουν ένα θεμελιώδες μειονέκτημα που εν
μέρει εξουδετερώνει την κύρια δύναμη του εξελικτικού υπολογισμού. Αυτό το μειονέκτημα είναι η κόπωση του χρήστη [301], που περιγράφει την ανικανότητα του
ανθρώπου να υποστεί μεγάλο όγκο προσομοιώσεων βαθμολογιών ή επιλογής. Έτσι,
το μέγεθος του πληθυσμού και το πλήθος των γενεών μειώνονται δραστικά, εξουδετερώνοντας την τεράστια εξελικτική δυναμική μεγάλων πληθυσμών. Αυτό το φαινόμενο εξετάστηκε στη περίπτωση του συστήματος που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο της διατριβής.
Το περιεχόμενο της ενότητας αποτελείται από τη δουλειά που υποβλήθηκε για
δημοσίευση [153] κατά τη διάρκεια του διδακτορικού και παρουσιάζει τον συνδυασμό της σύνθεσης μουσικής με διαδραστικά και βάσει–χαρακτηριστικών μέσα,
από την άποψη ότι παρουσιάζεται ένα διαδραστικό σύστημα που εκμεταλλεύεται
τα πλεονεκτήματα και των δύο τεχνικών σύνθεσης. Το σύστημα υλοποιείται σε δύο
επίπεδα: α) το πάνω επίπεδο, που περιλαμβάνει τον αλγόριθμο της βελτιστοποίησης
σμηνών σωματιδίων (particle swarm optimization ή PSO) και μια προτεινόμενη
παραλλαγή τους, που εξελίσσει μουσικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις βαθμολογίες που λαμβάνει από τον χρήστη, πραγματοποιώντας έτσι διάδραση, και β) το
κάτω επίπεδο, όπου ένα εξελικτικό σχήμα σύνθεσης μουσική βασισμένο στους γενετικούς αλγόριθμους (GA) συνθέτει μουσική σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που
δίνονται από το πάνω επίπεδο. Με αυτή την διάταξη υλοποίησης, ένας πληθυσμός
από μουσικά χαρακτηριστικά του πάνω επιπέδου μετασχηματίζεται σε έναν πληθυσμό μελωδιών στο κάτω επίπεδο και οι βαθμολογίες που παρέχονται από τον χρήστη
στις συντεθειμένες μελωδίες λειτουργούν ως τιμές καταλληλότητας για τα χαρακτηριστικά που αυτές οι μελωδίες αντιπροσωπεύουν.
Η ενδελεχής διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος υποδεικνύει ότι υπάρχει μια γρήγορη σύγκλιση στις υποκειμενικά βέλτιστες μελωδίες του κάθε χρήστη.
Προκειμένου να αποκτηθούν αντικειμενικά αποδεκτά πειραματικά αποτελέσματα,
παρουσιάζεται μια νέα διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία χρησιμοποιούνται
αυτόματοι βαθμολογητές – δηλαδή όχι άνθρωποι. Εν αντιθέσει με έναν άνθρωπο–
βαθμολογητή που δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πια μελωδία θεωρεί ευχάριστη σε μια δεδομένη στιγμή, ένας αυτόματος βαθμολογητής μπορεί συνεχώς να
στοχεύει σε μια συγκεκριμένη μελωδία, παρέχοντας υψηλούς βαθμούς σε μελωδίες
όμοιες με τη μελωδία–στόχο. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν αξιολογούνται μόνο οι
ικανότητες “σύγκλισης” του συστήματος, αλλά επίσης υπολογίζεται η πιθανή ποικιλομορφία των μελωδιών διαμέσου των επαναλήψεων. Επιπλέον, αποκαλύπτονται οι
αδυναμίες του συστήματος μετρώντας την αποτελεσματικότητά του αναφορικά με
τη σύνθεση μουσικής ως προς κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά, επιτρέποντας για
υποθέσεις πάνω σε πιθανές μελλοντικές διορθώσεις.

9.2 Σχετική βιβλιογραφία και κίνητρο
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Το υπόλοιπο του κεφαλαίου περιλαμβάνει τα παρακάτω. Η Ενότητα 9.2 παρέχει
μια αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία πάνω στην περιγραφική ποιότητα των μουσικών χαρακτηριστικών, καθώς και των μεθοδολογιών αυτόματης σύνθεσης μουσικής
βάσει χαρακτηριστικών αφενός, και αφετέρου με διάδραση. Μια λεπτομερής καταγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου που παρουσιάζεται, δίνεται στην Ενότητα 9.3.
Η πειραματική διαδικασία και τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν παρουσιάζονται
στην Ενότητα 9.4, όπου επίσης παρουσιάζεται η μεθοδολογία χρήσης αυτόματων
βαθμολογητών που προσομοιάζουν ανθρώπους βαθμολογητές. Μέσω των αυτόματων βαθμολογητών όμως, είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση των δυνατοτήτων
σύγκλισης του συστήματος, καθώς επίσης και ο υπολογισμός της μελωδικής ποικιλίας που μπορεί να δημιουργήσει το σύστημα. Επιπλέον, στην προαναφερθείσα
Ενότητα προσεγγίζονται οι αδυναμίες του συστήματος, οδηγώντας σε υποθέσεις για
πιθανές βελτιώσεις. Τέλος, στην Ενότητα 9.5 δίνεται μια σύνοψη και περιγράφεται
η συνεισφορά του παρόντος Κεφαλαίου.

9.2

Σχετική βιβλιογραφία και κίνητρο

Το κίνητρο για την παρουσιαζόμενη εργασία πηγάζει από την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στα διακριτά ερευνητικά πεδία της σύνθεσης μουσικής βάσει χαρακτηριστικών και διάδρασης. Οι εξελικτικοί αλγόριθμοι έχουν δώσει τη δυνατότητα στους
ερευνητές αλλά και στους καλλιτέχνες να συνθέσουν μουσική με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά–στόχους που περιγράφονται από ένα σύνολο “μουσικών χαρακτηριστικών”, τα οποία περιγράφουν ποιοτικά στοιχεία της μουσικής. Οι δυνατότητες
τέτοιων μουσικών χαρακτηριστικών στο να περιγράφουν τη μουσική ποιοτικά έχουν
φανερωθεί μέσα από πολλές εργασίες την τελευταία δεκαετία, όπου τεχνικές αναγνώρισης προτύπων βασισμένες σε αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς για την αναγνώριση διαφόρων μουσικών ιδιοτήτων, όπως η αναγνώριση συνθέτη [145,146,255,334] ή μουσικού στυλ και είδους [124,125,173,205]. Επιπλέον,
έγινε δυνατός ο αισθητικός χαρακτηρισμός μουσικών κομματιών με τη χρήση χαρακτηριστικών που μετρούν με μαθηματικό τρόπο (όχι με μουσικό) την πολυπλοκότητα, επιτρέποντας την κατασκευή μοντέλων που περιγράφουν το πως οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται τη μουσική [187, 285], οδηγώντας επίσης στην κατασκευή μοντέλων που περιγράφουν την υποκειμενική προτίμηση [132,186,194,195]. Η χωρητικότητα πληροφορίας αυτών των χαρακτηριστικών έχει επιτρέψει και την ανάπτυξη
εξελικτικών συστημάτων που συνθέτουν αυτόματα μουσική με έναν “επιβλεπόμενο”
τρόπο. Τέτοια συστήματα εφαρμόζουν μια τυπική εξελικτική διαδικασία, με κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται από συγκεκριμένες τιμές–στόχους τέτοιων
χαρακτηριστικών, συνθέτοντας μουσική με συγκεκριμένο μορφολογικό και αισθητικό περιεχόμενο, υπό την “επίβλεψή” τους. Παραδείγματα εξελικτικών τεχνικών με
τιμή καταλληλότητας βασισμένη σε χαρακτηριστικά πολυπλοκότητας μπορούν αν
βρεθούν στις εργασίες [5, 193, 196], ενώ συστήματα που χρησιμοποιούν μουσικά
χαρακτηριστικά–στόχους μπορούν να βρεθούν στις εργασίες [20,71,201,225,229].
Εναλλακτικές “επιβλεπόμενες” εξελικτικές τεχνικές έχουν επίσης προταθεί, οι
οποίες βασίζονται σε άμεση ανθρώπινη καθοδήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
τιμή καταλληλότητας του κάθε ατόμου–μελωδίας απονέμεται από ανθρώπους, οι
οποίοι είτε θέτουν την τιμή καταλληλότητας μέσω ενός σχήματος βαθμολόγησης [86,
143, 185, 324], είτε μέσω μιας διαδικασίας επιλογής–απόρριψης ατόμων προς εξέλιξη [274]. Αυτές οι διαδραστικές μεθοδολογίες μουσικής σύνθεσης έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σύγκριση με τις βάσει–χαρακτηριστικών
μεθοδολογίες. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η διαδικασία αξιολόγησης των
μουσικών ατόμων έχει “εγγυημένα” αισθητικό νόημα, μιας και επιλέγεται απευ-
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θείας από τις αισθητικές προτιμήσεις του χρήστη. Αντιθέτως, οι τεχνικές σύνθεσης
βάσει–χαρακτηριστικών βασίζονται στις μετρήσεις που δόθηκαν από συνδυασμούς
χαρακτηριστικών συγκεκριμένων μορφών και ειδών μουσικής, εξαλείφοντας έτσι
την προοπτική για ρηξικέλευθη καινοτομία στις συνθέσεις που ανακύπτουν από την
ανθρώπινη κρίση. Συγκεκριμένα, τα συστήματα σύνθεσης βάσει–χαρακτηριστικών
συνθέτουν μουσική μόνο βάσει “προτύπων–αντιπροσώπων” από μουσικά είδη, στερώντας έτσι από τον χρήστη να επιλέγει τις υποκειμενικές μουσικές κατευθύνσεις
που επιθυμεί. Το πρωτεύον και αποφασιστικό μειονέκτημα των διαδραστικών συστημάτων όμως, σχετίζεται με τη δυναμική της εξελικτικής διαδικασίας καθεαυτής:
ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να υποστεί μεγάλο πλήθος από ακροάσεις
και βαθμολογήσεις (ή επιλογές), μιας και α) απαιτείται απαγορευτικά μεγάλο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση μεγάλων πληθυσμών από άτομα–μελωδίες σε
πολλές γενιές και β) η κόπωση χρήστη αυξάνει την αβεβαιότητα των βαθμολογιών
ή της επιλογής, οδηγώντας σε παραπλάνηση τον εξελικτικό προσανατολισμό. Έτσι,
οι διαδραστικές μεθοδολογίες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την πλήρη δυναμική των εξελικτικών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται κυρίως στον συνδυασμό της
μεγάλης ποικιλίας μουσικών μορφών που περιλαμβάνονται σε μεγάλους αριθμούς
μελών του πληθυσμού.
Σε μια εξελικτική διαδικασία υπολογίζεται η καταλληλότητα των ατόμων μέσω
μιας ποιοτικής τιμής που περιγράφει την καταλληλότητα του “φαινοτύπου”, ενώ
κατά την εξέλιξη βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μέσω παρεμβάσεων στον “γονότυπο”. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο ότι μικρές αλλαγές στον
γονότυπο ενός ατόμου θα οδηγήσει σε μικρές αλλαγές στον φαινότυπο, δηλαδή
στην εμφάνιση και συνεπώς στην τιμή καταλληλότητας. Με αυτό τον τρόπο, ένα
εξελικτικό σχήμα που περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος ατόμων, τα οποία εξελίσσονται
για ένα μεγάλο πλήθος γενεών, μπορεί εν δυνάμει να καταλήξει στους κατάλληλους συνδυασμούς γονοτύπου που παράγουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά φαινοτύπου, μέσω πολλών προσομοιώσεων δοκιμής και λάθους. Από αυτό το γεγονός,
προκύπτει ένα όχι τόσο εμφανές επιπλέον μειονέκτημα στα διαδραστικά συστήματα:
μικρές αλλαγές ατόμων με καλή τιμή καταλληλότητας, ή ο συνδυασμός δύο καλών
ατόμων, δεν είναι απαραίτητο να παράγει ένα άτομο με καλή τιμή καταλληλότητας.
Έτσι, ο χρήστης αναμένεται να χρειαστεί να ακούσει και να βαθμολογήσει άτομα με
χαμηλή καταλληλότητα, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της εξέλιξης, γεγονός
που ενισχύει την κόπωση χρήστη και βαθαίνει επιπλέον την ασάφεια των βαθμολογιών. Η διαφορά ανάμεσα στις εκφράσεις γονοτύπου και φαινοτύπου σε άτομα
που περιγράφουν ήχο ή μουσική έχει εξεταστεί στην εργασία [142]. Σε αντίθεση
με την έλλειψη απόλυτης αντιστοιχίας μεταξύ των αποστάσεων γονότυπου και φαινοτύπου, οι γειτονικές αποστάσεις στον χώρο των μουσικών χαρακτηριστικών που
περιγράφουν μουσικά μέρη που μοιράζονται γειτνιάζοντα χαρακτηριστικά, γεγονός
που είναι εμφανές από τις επιτυχείς κατηγοριοποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω
κατά είδος, μορφή ή συνθέτη.
Το σύστημα που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο, εισήγαγε έναν ισορροπημένο συνδυασμό μεταξύ της περιέχουσας αισθητικό νόημα διάδρασης με βαθμολογίες του χρήστη και των ενδελεχών δυνατοτήτων εξερεύνησης των συστημάτων σύνθεσης βάσει χαρακτηριστικών. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο επίπεδα: το
πάνω επίπεδο, το οποίο μοντελοποιεί τις ανθρώπινες επιλογές, και το κάτω επίπεδο,
στο οποίο γίνεται η σύνθεση μουσικής βάσει των επιλογών του χρήστη, όπως αντικατοπτρίζονται από τα μουσικά χαρακτηριστικά στο πάνω επίπεδο. Το πάνω επίπεδο
εξελίσσει μουσικά χαρακτηριστικά και τα παρέχει στο κάτω επίπεδο, όπου χρησιμοποιούνται εξελικτικές τεχνικές σύνθεσης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά. Ο
χρήστης βαθμολογεί τις μελωδίες που παράγονται, χρησιμοποιώντας μόνο τα προ-
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σωπικά του αισθητικά κριτήρια. Σε αντίθεση με τις διαδραστικές μεθοδολογίες, οι
οποίες συζητήθηκαν παραπάνω, ο ακροατής στην πραγματικότητα βαθμολογεί τα
χαρακτηριστικά που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των αντίστοιχων μελωδιών.
Η διαδικασία βαθμολόγησης συνεπώς επιτρέπει στον χρήστη να εξερευνά τον χώρο
μουσικών χαρακτηριστικών από το να ανασυνδυάζει άτομα “τυφλά”, εφαρμόζοντας
τελεστές όπως η διασταύρωση και η μετάλλαξη σε φαινότυπους. Ο όρος “τυφλά”
παραπάνω χρησιμοποιείται για να εκφράσει το γεγονός ότι μικρές αλλαγές στην
γονότυπο μπορεί να επιφέρουν απρόβλεπτα μεγάλες αλλαγές στον φαινότυπο.
Στην προσέγγιση που παρουσιάζεται χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος PSO στο
πάνω επίπεδο, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε εναλλακτικός
ευρεστικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης. Η επιλογή του PSO βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, μιας και το σύστημα είναι διαδραστικό, χρειάζεται η μέγιστη ταχύτητα σύγκλισης, καθιστώντας τον αλγόριθμο PSO ως την πιο πολλά υποσχόμενη λύση [326]. Δεύτερον, ο χώρος των χαρακτηριστικών περιέχει πολλές γειτονικές περιοχές που περιγράφουν παρόμοια μουσικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς,
οι τροχιές των σωματιδίων από την τρέχουσα θέση τους προς την καλύτερη δυνατή
είναι σημαντική, μιας και ο χρήστης περιμένει να ακούσει όσο το δυνατόν λιγότερο
τυχαίες μελωδικές μεταβάσεις μεταξύ των βαθμολογικών επαναλήψεων. Η χρήση
των συντελεστών “ατομικού βέλτιστου” και του “κοινωνικού βέλτιστου” της PSO διασφαλίζει ότι οι μεταβάσεις μεταξύ επάλληλων βημάτων του κάθε πράκτορα, είναι
τοπικά συνεκτικές, ενώ παράλληλα οδηγούν σε περισσότερα υποσχόμενες μουσικές κατευθύνσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά της PSO προβλέπεται να βελτιώσουν τη
διαδραστική εμπειρία του χρήστη, απαλύνοντας εν μέρει την επιβολή της κόπωσης.
Αν και η παρουσιαζόμενη προσέγγιση είναι καινοτόμα και πολλά υποσχόμενη,
χρειάζεται να εξεταστούν διάφορες πτυχές της. Αρχικά, χρειάζεται μια διαδικασία
αξιολόγησης της στιβαρότητάς της, εξετάζοντας την ικανότητα του συστήματος να
“συγκλίνει” στα επιθυμητά χαρακτηριστικά–μελωδίες που υποδεικνύονται από τον
χρήστη. Έπειτα, πρέπει να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά της μουσικής που συντίθεται δια μέσου των εξελικτικών βημάτων, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά εκφράζονται από τις θέσεις τους στον χώρο χαρακτηριστικών. Αυτή η ανάλυση είναι σημαντική
λόγω της διαδραστικής φύσης του συστήματος. Είναι δηλαδή σημαντικό να μελετηθεί η απόκριση που παρέχει το σύστημα προς τον χρήστη, εξετάζοντας τη ποικιλία
των μελωδιών που παρουσιάζονται έπειτα από κάθε βαθμολογική διαδικασία. Τέλος, πρέπει να μελετηθεί ενδελεχώς η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ
των πάνω και κάτω επιπέδων, ούτως ώστε να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι δυνατότητες
και οι αδυναμίες της συνδυαζόμενης τεχνικής.

9.3

Μεθοδολογικό πλαίσιο ευφυούς σύνθεσης μουσικής
με εξέλιξη μουσικών χαρακτηριστικών

Κατά την εξέλιξη, ο άνθρωπος–χρήστης ακούει και βαθμολογεί υποκειμενικά
τέσσερις διαφορετικές μελωδίες, οι οποίες εξελίσσονται σε κάθε γύρο βαθμολόγησης, βάσει δύο μουσικών κριτηρίων: του ρυθμού και των τόνων. Επίσης, εξετάστηκε
η χρήση ενός μοναδικού βαθμού για κάθε μελωδία, όμως κάτι τέτοιο απορρίφθηκε
γιατί οδηγούσαν σε αδιέξοδα διλήμματα: πως θα έπρεπε ένας ακροατής να βαθμολογήσει μια μελωδία με ευχάριστο ρυθμό αλλά όχι ευχάριστους τόνους? Από την
άλλη, περισσότερο “εκλεπτυσμένες” υποδιαιρέσεις στα πεδία των τιμών, όπως για
παράδειγμα βαθμολογία της δομής συγχορδιών, θα ήταν σχετικά παραπλανητικές
για τον χρήστη. Έτσι, επιλέχθηκε η χρήση μόνο για τις βαθμολογικές υποδιαιρέσεις
“ρυθμός” και “τόνος”, που φαίνεται ένας ικανοποιητικό συμβιβασμός. Η Εικόνα 9.1
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απεικονίζει ένα διάγραμμα του συστήματος που προτάθηκε. Οι βαθμολογήσεις των
ρυθμών και των τόνων λειτουργούν σχεδόν ανεξάρτητα, εκτός από κάποιους ρυθμικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στη διαδικασία παραγωγής τόνων. Η αρχιτεκτονική και των δύο τμημάτων είναι ίδια, με το πάνω επίπεδο να περιλαμβάνει την
PSO και το κάτω επίπεδο ένα εξελικτικό σχήμα παραγωγής μουσικής βασισμένο σε
GA. Στο πάνω επίπεδο εφαρμόζεται ο αλγόριθμος PSO, με πράκτορες να κινούνται
σε έναν χώρο που περιγράφει διάφορα μουσικά χαρακτηριστικά, ενώ στο κάτω επίπεδο διάφορα εξελικτικά σχήματα GA παράγουν μουσική δημιουργώντας ρυθμικές
και τονικές ακολουθίες αντίστοιχα, σύμφωνα με τους συνδυασμούς χαρακτηριστικών που παρέχεται από κάθε πράκτορα.
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Σχήμα 9.1: Διάγραμμα του συστήματος.

Καθένα από τα σμήνη, δηλαδή το σμήνος ρυθμών και το σμήνος τόνων, αποτελούνται από τέσσερις πράκτορες. Οι συντεταγμένες του κάθε πράκτορα αναπαριστούν ένα σύνολο ρυθμικών και τονικών χαρακτηριστικών αντίστοιχα. Συνεπώς, η
τοποθεσία του κάθε πράκτορα περιγράφει έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που μεταφράζεται σε συγκεκριμένα ρυθμικές και τονικές ακολουθίες αντίστοιχα. Για παράδειγμα, η θέση ενός πράκτορα ρυθμού περιγράφει έναν συγκεκριμένο συνδυασμό ρυθμικών χαρακτηριστικών, τα οποία αντλούνται από το εξελικτικό
σύστημα παραγωγής ρυθμών του κάτω επιπέδου έτσι ώστε να συντεθούν ρυθμικές
ακολουθίες σύμφωνα με τις “οδηγίες” που περιέχονται στα χαρακτηριστικά αυτά.
Το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες του σμήνους τόνων και το αντίστοιχο τμήμα
παραγωγής τόνων του κάτω επιπέδου. Γενικά, η θέση ενός πράκτορα PSO αποτελεί
το κριτήριο καταλληλότητας για το αντίστοιχο εξελικτικό τμήμα σύνθεσης μουσικής, υπό την έννοια ότι το εξελικτικό τμήμα σύνθεσης μουσικής συνθέτει μουσική

9.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο ευφυούς σύνθεσης μουσικής με εξέλιξη
μουσικών χαρακτηριστικών
221
(ρυθμικές ή τονικές ακολουθίες) με στόχο τα χαρακτηριστικά της μουσικής που
συντίθεται να είναι όσο πιο όμοια γίνεται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
από τη θέση του αντίστοιχου πράκτορα. Επιπλέον, κάθε πράκτορας στο ρυθμικό
σμήνος συνδέεται με έναν πράκτορα στο τονικό σμήνος, εννοώντας ότι η τελική μελωδία κατασκευάζεται συνδυάζοντας ρυθμικές και τονικές ακολουθίες που παράγονται βάσει συγκεκριμένων ζευγών πρακτόρων. Εκτός αυτού, οι τονικές ακολουθίες
που παράγει το εξελικτικό τμήμα παραγωγής ρυθμών, εξαρτώνται από τις ρυθμικές
ακολουθίες που παρέχονται από το τμήμα παραγωγής ρυθμών, όπως περιγράφεται
λεπτομερέστερα στην Ενότητα 9.3.2.
Κάθε ζευγάρι πρακτόρων ρυθμών και τόνων περιγράφει μια μελωδία. Έτσι, οι τετράδες ρυθμικών και τονικών πρακτόρων μεταφράζονται σε τέσσερις μελωδίες μέσω
των αντίστοιχων εξελικτικών τμημάτων παραγωγής μουσικής. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, ένας ακροατής βαθμολογεί υποκειμενικά τις τέσσερις αυτές μελωδίες, παρέχοντας στην πραγματικότητα τιμές καταλληλότητας στους αντίστοιχους
ρυθμικούς και τονικούς πράκτορες. Στον επόμενο γύρω αξιολόγησης, οι τετράδες
ρυθμικών και τονικών πρακτόρων εξελίσσονται με έναν προσαρμοσμένο σύνολο κανόνων κίνησης που βασίζεται στον αλγόριθμο PSO, όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 9.3.1, και έτσι κινούνται προς νέες θέσεις που αντιστοιχούν σε νέα μουσικά χαρακτηριστικά, δηλαδή συνδυασμούς ρυθμικών και τονικών χαρακτηριστικών. Ακολούθως, τα εξελικτικά συστήματα σύνθεσης του κάτω επιπέδου παράγουν μουσική
σύμφωνα με τις ανανεωμένες θέσεις–χαρακτηριστικά των πρακτόρων, παρουσιάζοντας στον χρήστη τέσσερις νέες μελωδίες που αποτελούν το μελωδικό περιεχόμενο
υπό κρίση για τον νέο γύρο βαθμολογιών. Μέσω αυτής της επαναληπτικής διαδικασίας, οι βαθμολογίες των χρηστών αναμένεται να οδηγήσουν τους πράκτορες και
των δύο σμηνών σε περιοχές χαρακτηριστικών που αντικατοπτρίζουν ευχάριστα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την υποκειμενική κρίση του κάθε χρήστη.
Υπάρχουν κάποιες πτυχές της διαδραστικής εξελικτικής μουσικής που προβάλουν κάποιους περιορισμού στη διαδικασία σύγκλισής τους σε “υποκειμενικά
βέλτιστα”. Για παράδειγμα, ο χρήστης αναμένεται να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή
του κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης, ειδικά αν πρέπει να βαθμολογήσει μεγάλο
πλήθος μελωδιών σε κάθε εξελικτικό γύρο, λόγω της κόπωσης χρήστη που πηγάζει από την συνεχή και μακρόχρονη προσήλωση του ανθρώπου στην ακρόαση–
βαθμολόγηση. Αυτό το γεγονός εγείρει τον κίνδυνο ασυνεπών ή ακόμα και αντιφατικών βαθμολογιών, παραπλανώντας το σύστημα σε μη βέλτιστες περιοχές χαρακτηριστικών. Κάτι τέτοιο θα είχε τη συνέπεια οι πράκτορες να κινούνται στον χώρο
των χαρακτηριστικών χωρίς να συγκλίνουν σε συγκεκριμένες μελωδικές περιοχές,
δίνοντας την εντύπωση στον χρήστη ότι το σύστημα δεν αποκρίνεται στις βαθμολογίες του, ενισχύοντας επιπλέον τον φαύλο κύκλο της κόπωσης του χρήστη. Η
κόπωση χρήστη δεν εξαρτάται αποκλειστικά στο πλήθος των μελωδιών που καλείται να ακούσει–βαθμολογήσει, αλλά και στη διάρκειά τους. Μιας και η διάρκεια των
μελωδιών είναι περίπου 15 δευτερόλεπτα, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 9.3.2, το πλήθος των τεσσάρων μελωδιών ανά γύρο βαθμολόγησης θεωρήθηκε
ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός μεταξύ μελωδικής ποικιλίας (θεωρώντας επίσης
το προσαρμοσμένο σχήμα αρχικοποίησης που παρουσιάζεται στην Ενότητα 9.3.1)
και περιορισμένου πλήθους μελωδιών.
Ανεξάρτητα από το πλήθος μελωδιών σε κάθε γύρο βαθμολόγησης, η κόπωση
του χρήστη αναμένεται να ξεκινήσει αναπόφευκτα, μιας και υπάρχει ένα γενικά
αποδεκτό χρονικό όριο που οι άνθρωποι μπορούν να ακούν μελωδίες προσεκτικά,
ανεξάρτητα επίσης από το πόσο ενδιαφέρουσες είναι αυτές. Επιπλέον, μιας και η
επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος περιγράφεται από σταδιακή σύγκλιση σε
μια βέλτιστη περιοχή του χώρου χαρακτηριστικών, όλες οι μελωδίες που αποτελούν
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τις διαδοχικές τετράδες αναμένεται να γίνονται όλο και πιο όμοιες καθώς προχωρούν
οι ανανεώσεις τους. Έτσι, μετά από ένα πλήθος γύρων βαθμολόγησης, ο χρήστης θα
καλείται να βαθμολογήσει σχετικά παρόμοιες μελωδίες, γεγονός που αυξάνει τον
κίνδυνο για ενδεχόμενη κόπωση που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε ασυνεπείς
ή/και αντιφατικές βαθμολογήσεις. Τα παραπάνω δύο σημεία τονίζουν έναν επιπλέον
περιορισμό: το σύστημα πρέπει να προχωράει προς καλύτερα βαθμολογημένες μελωδίες γρήγορα, εντός ενός μικρού πλήθους επαναλήψεων βαθμολογιών. Όμοια, με
την απόφαση που έγινε αναφορικά με το πλήθος των μελωδιών σε κάθε γύρο βαθμολόγησης, ο υπολογισμός του μέγιστου πλήθους γύρων βαθμολόγησης εξαρτάται
επίσης από την διάρκεια του κάθε γύρου. Μιας και κάθε μελωδία είναι περίπου
15 δευτερόλεπτα, κάθε γύρος αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 1 λεπτό, επιτρέποντας έτσι έναν αδρό υπολογισμό 20 επαναλήψεων βαθμολογιών (περίπου 20
λεπτά) για κάθε χρήστη κατά μέγιστο. Αν και το όριο των εξελικτικών επαναλήψεων
εξαρτάται από τη μορφή του κάθε μοντέλου, ένας άνθρωπος υπολογίζεται ότι μπορεί
να παρακολουθεί σε ένα μέγιστο όριο 10 με 20 επαναλήψεις.

9.3.1

Αρχικοποίηση και εξέλιξη σμήνους

Μιας και οι μελωδίες σε όλους τους γύρους επαναλήψεων είναι τέσσερις, παράλληλα με την σύγκλιση από άποψης καταλληλότητας, οι μελωδίες πρέπει να έχουν
όσο πιο ποικίλα – και συνάμα με καλή καταλληλότητα – χαρακτηριστικά, δηλαδή
καλύπτοντας ένα πλατύ εύρος χαρακτηριστικών. Συνεπώς, πρέπει να προσφέρεται
στον χρήστη ένα ευρύ φάσμα από ευχάριστα μελωδικά ενδεχόμενα, τα οποία θα
επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική και παραγωγική αναζήτηση ολόκληρου του
χώρου των μουσικών χαρακτηριστικών. Η επιζητούμενη αυτή ποικιλία στα μουσικά
χαρακτηριστικά επιτεύχθηκε μέσω ενός σχήματος αρχικοποίησης που εγγυάται ότι
κάθε ζευγάρι μελωδιών έχει τουλάχιστον ένα ζευγάρι “ικανοποιητικά” απεχόντων
χαρακτηριστικών, ρυθμικών ή τονικών. Ο αλγόριθμος αρχικοποίησης εφαρμόζει σε
γενικές γραμμές μια επανάληψη σε όλα τα χαρακτηριστικά, διαχωρίζει τυχαία τους
τέσσερις πράκτορες σε δύο ζευγάρια και για κάθε ζευγάρι αναθέτει δύο τυχαίες τιμές
στα χαρακτηριστικά που χωρίζονται από ένα ελάχιστο προεπιλεγμένο ποσοστό σχετικά με το εύρος αυτού του χαρακτηριστικού. Η εξήγηση της παραπάνω πρότασης
εξηγείται με ένα παράδειγμα, στο οποίο θεωρείται η περίπτωση του χαρακτηριστικού
της μέσης πολυφωνίας, που ορίζεται ως ο μέσος αριθμός των ταυτόχρονων γεγονότων. Για τους σκοπούς της δουλειάς που παρουσιάζεται, το χαρακτηριστικό αυτό
λαμβάνει τιμές εντός του [1, 5]. Έτσι, αν το ποσοστό ελάχιστης απόστασης έχει τεθεί
στο 80%, τότε σε ένα από τα τυχαία επιλεγμένα ζευγάρια πρακτόρων, ο ένας πράκτορας θα λάβει για το χαρακτηριστικό αυτό την τιμή a = random(1, 1 + (1 − 0.8)(5 − 1)),
ενώ ο άλλος την τιμή b = random(a + 0.8, 5), όπου η συνάρτηση y = random(x1 , x2 )
επιστρέφει μια τυχαία ακέραιη τιμή στο διάστημα [x1 , x2 ]. Το ίδιο θα μπορούσε
να συμβεί για τους υπόλοιπους δύο πράκτορες, που σχηματίζουν το άλλο ζευγάρι.
Με την τυχαία επιλογή ζευγαριών, το σχήμα αρχικοποίησης που αναλύθηκε στην
πραγματικότητα ανακατεύει ακραία χαρακτηριστικά και τα μοιράζει τυχαία στους
αντίστοιχους τέσσερις πράκτορες και των δύο σμηνών PSO. Το όριο που χρησιμοποιήθηκε για τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν το 90%, ούτως ώστε να επιτευχθεί
μια ακραία ποικιλία ανάμεσα στις αρχικές τέσσερις μελωδίες.
Μετά την αρχικοποίηση, οι κινήσεις των πρακτόρων πρέπει επίσης να προσαρμοστούν έτσι ώστε να πληρούν τις διαδραστικές προϋποθέσεις του συστήματος. Όπως
συζητήθηκε και αργότερα, ο χρήστης αναμένει το σύστημα να εξελίξει τις αρχικές
μελωδίες προς καλύτερες, γρήγορα και αποτελεσματικά, βάσει των βαθμών που έχει
δώσει. Συνεπώς, ο ακροατής πρέπει να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει έλλειψη ανταπό-
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κρισης από το σύστημα και ότι οι βαθμολογήσεις έχουν νόημα, υπό την έννοια ότι
οι υψηλότερα βαθμολογημένες μελωδίες αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο από
αλλαγές. Αυτές οι γενικές παραδοχές αναμένεται να μειώσουν την κόπωση χρήστη.
Προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύχθηκε μια νέα έκδοση του τυπικού αλγόριθμου
PSO, η οποία περιέχει πληροφορίες για τους βαθμούς (τιμή καταλληλότητας) που
έλαβε μια μελωδία, επιτρέποντας στον αντίστοιχο πράκτορα (κατά αντιστοιχία του
σμήνους που ανήκει, δηλαδή ρυθμικό ή τονικό) να κινείται πιο γρήγορα ή πιο αργά
ανάλογα με τον βαθμό του.
Ο πρώτος φορμαλισμός του αλγόριθμου PSO δόθηκε στην εργασία [162], όπου η
θέση του κάθε πράκτορα ανανεώνεται για κάθε διάσταση σύμφωνα με τον προηγούμενο βελτιστοποιητή του πράκτορα, καθώς και τον βελτιστοποιητή ολόκληρου του
σμήνους. Η νέα θέση του κάθε πράκτορα υπολογίζεται ως το διανυσματικό άθροισμα
της προηγούμενης θέσης με μια ποσότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με διάφορους
παράγοντες, ανάλογα με την έκδοση της PSO, ανάμεσα στους οποίους παράγοντες
περιλαμβάνονται οι βελτιστοποιητές του πράκτορα και του σμήνους. Συγκεκριμένα,
ο i–οστός πράκτορας αρχικοποιείται σε μια θέση x⃗i (0) = (xi1 (0), xi2 (0), . . . , xiD (0))⊤
και χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή της PSO με βεβαρημένη αδράνεια [283, 284],
η θέση του πράκτορα σε κάθε χρονικό βήμα ανανεώνεται με

vij (t + 1) = w vij (t) + cp Rp (pij (t) − xij (t)) + cg Rg (pgj (t) − xij (t))

(9.1)

xij (t + 1) = xij (t) + vij (t),

(9.2)

όπου i = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, . . . , D, w είναι οι αδράνειας ορμής, cp και cg είναι οι
συντελεστές μεροληψίας προς το προσωπικό βέλτιστο του πράκτορα και του ολικού βέλτιστου του σμήνους, ενώ οι Rp και Rg είναι τυχαίοι αριθμοί ομοιόμορφα
επιλεγμένοι στο [0, 1]. Η ποσότητα που υπολογίζεται στην Εξίσωση 9.1 καλείται ως
“ταχύτητα” του πράκτορα και η ανανέωση της τοποθεσίας σε κάθε διάσταση γίνεται
μέσω πρόσθεσης της κάθε συνισταμένης της ταχύτητας του πράκτορα με την αντίστοιχη συντεταγμένη της τρέχουσας θέσης του, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 9.2.
Για μια ενδελεχέστερη επισκόπηση των παραλλαγών της PSO, ο ενδιαφερόμενος
αναγνώστης παραπέμπεται στο βιβλίο [234]. Παρενθετικά, υπενθυμίζεται επίσης ότι
διάφορες εργασίες έχουν χρησιμοποιήσει την ευφυΐα σμηνών, εμπνευσμένοι κυρίως
από τον αλγόριθμο “boids” [261,262] για τη σύνθεση μουσικής [25,28,29,140] και
σύνθεση ήχου [23, 24, 331].
Για το παρουσιαζόμενο σύστημα, χρησιμοποιήθηκε επίσης μια παραλλαγμένη
μέθοδος υπολογισμού της ταχύτητας, η οποία περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά
που βελτιώνουν συνολικά τη διαδραστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, προστίθεται ένας
συντελεστής που εισάγει κάποιον θόρυβο στον υπολογισμό της ταχύτητας. Στην Εξίσωση 9.1, μετά τον πρώτο γύρο βαθμολόγησης, ο πράκτορας που έχει την βέλτιστη
τιμή παραμένει ακίνητος, μιας και όλα τα γινόμενα στο δεξί μέλος της εξίσωσης
έχουν τουλάχιστον έναν μηδενικό όρο. Συγκεκριμένα, vbj (0) = 0, pbj (0) = xbj (0) και
pgj (0) = pbj (0) = xbj (0), όπου b ∈ {1, 2, 3, 4} είναι ο δείκτης του καλύτερα βαθμολογημένου πράκτορα στον πρώτο γύρο και j = 1, 2, . . . , D. Συνεπώς, όσο ο αρχικά
υψηλότερα βαθμολογημένος πράκτορας παραμένει ο υψηλότερα βαθμολογημένος
και στους επόμενους γύρους βαθμολόγησης, τα χαρακτηριστικά της καλύτερης μελωδίας θα παραμένουν αναλλοίωτα, δίνοντας στον χρήστη την εντύπωση ότι το σύστημα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις βαθμολογίες του. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης δώσει ένα μέγιστο βαθμό 3 στα 10, τότε τα χαρακτηριστικά της μελωδίας που
βαθμολογήθηκε με 3 θα παραμείνουν αναλλοίωτα, γεγονός που δεν δικαιολογείται
από τον συνολικά χαμηλό βαθμό του.
Από την άλλη, η κίνηση των πρακτόρων δια μέσου των βαθμολογικών επαναλήψεων πρέπει να είναι όσο πιο επιμελώς υπολογισμένη γίνεται, μιας και το πλή-
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θος των επαναλήψεων είναι μικρό (νωρίτερα υπολογίστηκε αδρά σε περίπου 20)
και το πλήθος των πρακτόρων είναι περιορισμένο (τέσσερις μελωδίες σε κάθε γύρο
βαθμολόγησης). Έτσι, οι μελωδίες με μεγαλύτερες βαθμολογίες για τον ρυθμό και
τους τόνους πρέπει να περιδιαβαίνουν τον αντίστοιχο χώρο με περισσότερο “αυτοπεποίθηση” σε σχέση με τις χαμηλότερα βαθμολογημένες. Ο όρος “αυτοπεποίθηση”
εκφράζει την έννοια της αυξανόμενης μεροληψίας προς το προσωπικό βέλτιστο. Αντίθετα, ένας χαμηλότερα βαθμολογημένος πράκτορας θα έπρεπε να στρίβει πιο αποφασιστικά προς το “ασφαλέστερο” ολικό βέλτιστο. Προς αυτού, ο νέος υπολογισμός
της ταχύτητας δεν περιλαμβάνει σταθερές τιμές των συντελεστών cp και cg . Αντί αυτού, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του συγκεκριμένου πράκτορα. Για ευκολία στην αναφορά αυτής της τροποποιημένης PSO, από
εδώ και κάτω χρησιμοποιείται ο όρος βάσει–βαθμολογίας PSO (rating–based PSO ή
r–PSO). Παρόμοιες τροποποιήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν την τιμή καταλληλότητας για να καθορίσουν τις δυνατότητες ανανέωσης της τοποθεσίας έχουν προταθεί
πρόσφατα στις εργασίες [3, 339].
Η ανανέωση της ταχύτητας για την παραλλαγή r–PSO γίνεται

vij (t + 1) = w vij (t) + fp (βc )cp Rp (pij (t) − xij (t))+
⃗ j,
+ fp (βc )cg Rg (pgj (t) − xij (t)) + fr (βc )R

(9.3)

⃗ είναι ένα διάνυσμα επιλεγμένο τυχαία με ομοιόμορφη κατανομή τιμών για
όπου R
κάθε διάσταση του χώρου αναζήτησης, οι fp (x), fg (x) και fr (x) είναι συναρτήσεις
που λαμβάνουν την τρέχουσα βαθμολογική κατάσταση (βc ) του πράκτορα και εκφράζονται από τις εξισώσεις
βc − βw
,
βb − βw + 1
βb + 1 − βw − (βc − βw )
fg (βc ) =
,
βb − βw + 1
βb + 1 − βw − (βc − βw )
fr (βc ) =
,
βb − βw + 1
fp (βc ) =

(9.4)
(9.5)
(9.6)

όπου βw είναι ο χειρότερος βαθμός του τρέχοντος γύρου βαθμολόγησης και βb είναι
το ολικό βέλτιστο σε όλες τις προηγούμενες βαθμολογικές επαναλήψεις της προσομοίωσης. Μέσω της εξίσωσης 9.4 το μέγεθος του “προσωπικού” συντελεστή κίνησης
(cp Rp (pij (t)−xij (t))) αυξάνεται μαζί με τον βαθμό του πράκτορα (βc ), με την ελάχιστη
τιμή στην “προσωπική αυτοπεποίθηση”, δηλαδή τη μηδενική τιμή, να επιτυγχάνεται για μικρότερους βαθμούς πρακτόρων(βc = βw). Αντιθέτως, οι συντελεστές του
“κοινωνικού” γινομένου (cg Rg (pgj (t) − xij (t))) μειώνεται καθώς αυξάνεται ο βαθμός
του πράκτορα. Η τροποποίηση της ταχύτητας δεν είναι απαραίτητα στραμμένη στην
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σμηνών PSO από άποψης καταλληλότητας,
αλλά κυρίως προς το να εμπλέξει τον χρήστη με πιο ποικίλο μουσικό περιεχόμενο
που εξελίσσεται “λογικά” ανάλογα με τις βαθμολογίες που παρέχει, ανάμεσα σε όλες
τις βαθμολογικές επαναλήψεις. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα στην Ενότητα 9.4
υποδεικνύουν ότι όχι μόνο αυξάνεται η ποικιλία των μελωδιών διαμέσου και μέσα
στις επαναλήψεις βαθμολόγησης, αλλά βελτιώνεται ελαφρά και η συνολική αποτελεσματικότητα βελτιστοποίησης του συστήματος.

9.3.2

Εξελικτική σύνθεση μουσικής

Στην παρουσιαζόμενη προσέγγιση, οι αλγόριθμοι αυτόματης σύνθεσης μουσικής
παράγουν μελωδίες που συμβιβάζονται με τους περιορισμούς που τίθενται από τα
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χαρακτηριστικά που “φέρει” ο κάθε πράκτορας, δηλαδή που περιγράφονται από τις
συντεταγμένες του. Η παραγωγή ρυθμών και τόνων βασίζεται στους GAs, μέσω των
οποίων εξελίσσονται δυαδικές ή ακέραιες ακολουθίες αριθμών. Η εξέλιξη τέτοιων
ακολουθιών βασίζεται στον τρόπο μετατροπής τους σε μελωδίες, ενώ η απαιτούμενη
τιμή καταλληλότητας υπολογίζεται βάσει ενός συνόλου 39 μουσικών χαρακτηριστικών, από τα οποία τα 22 είναι ρυθμικά και τα 17 τονικά. Οι αλγόριθμοι παραγωγής
μουσικής έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για την παρουσιαζόμενη μελέτη.
Παρόλα αυτά, παραλείπεται μια αναλυτική περιγραφή της λειτουργικότητάς τους
μιας και κάτι τέτοιο δεν αφορά τη μελέτη καθεαυτή.
Η χρήση εξελικτικών αλγόριθμων για την παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών έχει
επιτευχθεί με διάφορα συστήματα είτε μέσω συστημάτων που παράγουν ρυθμούς
για κρουστά μουσικά όργανα [10, 76, 141, 288, 337] είτε για τονικά όργανα [130,
154]. Στην πλειονότητα αυτών των συστημάτων οι ρυθμοί που παράγονται περιγράφονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν
εξελικτικούς αλγόριθμους που τροφοδοτούν γενιές ακολουθιών ρυθμών, οι οποίες
είναι περισσότερα υποσχόμενες. Η έννοια–κλειδί για την εξέλιξη ρυθμών είναι ο
ορισμός των κατάλληλων κριτηρίων καθορισμού της καταλληλότητας, έτσι ώστε να
περιγράφονται με ακρίβεια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιθυμητού ρυθμού
στόχου. Συνεπώς, η εξελικτική προσέγγιση στην αυτόματη σύνθεση ρυθμών περιλαμβάνει μια λειτουργική μοντελοποίηση των ρυθμικών ακολουθιών σε εξελίξιμες
οντότητες, σε συνδυασμό με ένα σύνολο ρυθμικών χαρακτηριστικών που λειτουργούν σαν κριτήρια καταλληλότητας, οδηγώντας την εξέλιξη προς ρυθμούς που περιγράφονται με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Η παραγωγή ρυθμών στο πλαίσιο του παρουσιαζόμενου συστήματος, περιλαμβάνει όχι μόνο πληροφορίες για τη χρονική στιγμή που θα συμβεί ένα γεγονός, αλλά
επίσης για την πολυφωνία και την ένταση του γεγονότος αυτού, όπως επίσης παρέχει πληροφορίες και για τις παύσεις. Η πολυφωνία ενός γεγονότος υποδεικνύει
το πλήθος των ταυτόχρονων τόνων που ακούγονται κατά την έναρξη του γεγονότος
αυτού. Η ένταση περιγράφει το πόσο δυνατά θα ακουστούν οι νότες που συμμετέχουν στο εν λόγω γεγονός. Οι παύσεις δείχνουν τα γεγονότα σιγής, όπου όλες οι
νότες διακόπτονται μέχρι να υποδειχθεί η έναρξη ενός νέου γεγονότος. Το ρυθμικό
τμήμα που εφαρμόζεται χωρίζεται σε τέσσερα υποτμήματα, τα οποία διαχειρίζονται όλες τις παραπάνω ρυθμικές ιδιότητες, ονομαστικά το δυαδικό υποτμήμα, το
πολυφωνικό υποτμήμα, το υποτμήμα εντάσεων και το υποτμήμα παύσεων. Τα υποτμήματα αυτά παράγουν ρυθμούς σύμφωνα με τα 22 ρυθμικά χαρακτηριστικά που
παρέχονται από τον αντίστοιχο πράκτορα στο σμήνος ρυθμού. Από τα 22 αυτά χαρακτηριστικά, 5 αφορούν το δυαδικό υποτμήμα, 6 το πολυφωνικό, ενώ 6 και 5
αντίστοιχα για τα υποτμήματα εντάσεων και παύσεων.
Το ρυθμικό τμήμα του συστήματος απεικονίζεται συνολικά στο διάγραμμα της
Εικόνας 9.2. Όλες οι μελωδίες που θεωρούνται έχουν έκταση τεσσάρων μέτρων τα
οποία συντίθενται ξεχωριστά και μετά συνενώνονται, καθένα από τα οποία έχει κλειδί
χρόνου 4/4 και ανάλυση μέτρου σε 16α. Το δυαδικό υποτμήμα παράγει δυαδικές
ακολουθίες, με το ψηφίο 1 να υποδηλώνει την έναρξη ενός γεγονότος, ενώ το 0 υποδηλώνει τη μη ύπαρξη γεγονότος. Το πλήθος των διαφορετικών δυαδικών ρυθμών
με την παραπάνω διάταξη του μέτρου, δηλαδή με δυαδικές ακολουθίες 16 ψηφίων να περιγράφουν ένα μέτρο, είναι 216 . Συνεπώς, όταν ένας πράκτορας ζητά έναν
δυαδικό ρυθμό με συγκεκριμένα δυαδικά χαρακτηριστικά, μέσω των 5 χαρακτηριστικών που τον περιγράφουν, το δυαδικό υποτμήμα αναζητά στους 216 δυαδικούς
ρυθμούς και επιστρέφει αυτούς που είναι καταλληλότεροι. Είναι σαφές λοιπόν, πως
το δυαδικό υποτμήμα δεν περιλαμβάνει καμία εξελικτική αρχιτεκτονική, μιας και
ο χώρος αναζήτησης των δυαδικών ρυθμών είναι μικρός.
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Σχήμα 9.2: Διάγραμμα του μοντέλου παραγωγής ρυθμού.

Τα υποτμήματα πολυφωνίας και έντασης από την άλλη, απαιτούν τη χρήση εξελικτικών αλγόριθμων μιας και ο χώρος αναζήτησης που περιλαμβάνουν είναι μεγάλος. Αυτά τα υποτμήματα εξαρτώνται από την έξοδο του δυαδικού υποτμήματος και
συγκεκριμένα από τις εμφανίσεις του ψηφίου 1 που υποδηλώνουν την έναρξη γεγονότος. Στις θέσεις που υπάρχει έναρξη γεγονότος, τα υποτμήματα αυτά αναθέτουν
μια ακέραιη τιμή στο [1, 5] και στο [50, 120] για τα υποτμήματα πολυφωνίας και έντασης αντίστοιχα. Οι τιμές στο [1, 5] δείχνουν το πλήθος των ταυτόχρονων τόνων που θα
ακουστούν στο γεγονός που υποδεικνύεται από το δυαδικό υποτμήμα, ενώ οι τιμές
[50, 120] δείχνουν την ένταση των τόνων αυτών, με τιμές από το 50 ως το 120 κατά
το πρωτόκολλο MIDI. Έτσι, αναζητούνται κατάλληλοι συνδυασμοί ακέραιων ακολουθιών στα παραπάνω εύρη που ικανοποιούν τις “απαιτήσεις” του κάθε πράκτορα,
όπως αντανακλώνται από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά πολυφωνίας και εντάσεων
που φέρει. Συγκεκριμένα, από τα 22 συνολικά ρυθμικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά πολυφωνίας και εντάσεων έχουν απαριθμηθεί ως τα χαρακτηριστικά 6 ως
11 και 12 ως 17 αντίστοιχα. Τέλος, το υποτμήμα παύσεων εντοπίζει πιθανές θέσεις
παύσεων, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στα “ανενεργά” γεγονότα, δηλαδή αυτά που
απεικονίζονται με 0 στη ακολουθία που σχηματίζεται από το δυαδικό υποτμήμα. Με
τη χρήση GA, το υποτμήμα παύσεων εξετάζει την καταλληλότητα διαφορετικών σεναρίων παύσεων, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά παύσεων των ακολουθιών που
παράγονται με αυτά που ζητούνται από τον ρυθμικό πράκτορα–οδηγό, μέσω των
χαρακτηριστικών που φέρει, τα οποία είναι αριθμημένα από το 18 ως το 22.
Το τονικό τμήμα του συστήματος απεικονίζεται διαγραμματικά στην Εικόνα 9.3.
Το τμήμα αυτό χρησιμοποιεί GAs για να κατασκευάσει ακέραιες ακολουθίες στο
[36, 120], οι οποίες ακολούθως απεικονίζονται σε νότες MIDI. Το μήκος των ακέραιων ακολουθιών εξαρτάται από το πλήθος των τόνων που απαιτούνται για την
πλήρωση του μέτρου, ανάλογα δηλαδή με τους τόνους που ζητά το διάνυσμα πολυφωνίας. Η ακέραιες τιμές που απαρτίζουν τις τονικές ακολουθίες και παράγονται
με GA, επιλέγονται από μια λίστα διαθέσιμων τόνων με τρία κριτήρια: την μουσική
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κλίμακα, τον κατώτερο τόνο και το εύρος οκτάβων. Αυτές οι ποσότητες δίνονται στο
τμήμα τόνων ως αριθμητικές τιμές από τις συντεταγμένες 15 ως 17, από τα 17 συνολικά χαρακτηριστικά, του αντίστοιχου πράκτορα του σμήνους τόνων. Οι υπόλοιπες
συντεταγμένες ενός πράκτορα τόνων, δηλαδή από τα χαρακτηριστικά 1 ως και 14,
αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές σύνθεσης τόνων από τις οποίες υπολογίζεται η τιμή καταλληλότητας των τονικών ακολουθιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες που περιγράφουν την πολυπλοκότητα της κατανομής του
προφίλ τονικής τάξης όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της εντροπίας πληροφορίας
του Shannon [282], διάφορα περιγραφικά στατιστικά των μεταβάσεων τόνων και τονικών τάξεων, στατιστικά για τις αύξουσες, μειούμενες και σταθερές μεταβάσεις [58],
καθώς και τη δυνατότητα σχηματισμού συγχορδίας των πολυφωνικών ομάδων τόνων. Μια παρόμοια τεχνική για την αυτόματη παραγωγή τόνων παρουσιάστηκε στην
εργασία [150] και στα Κεφάλαια 6 και 7 της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
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Σχήμα 9.3: Διάγραμμα του μοντέλου παραγωγής τόνων.

9.4

Πειραματικά αποτελέσματα

Τα τμήματα παραγωγής ρυθμών και τόνων στο κάτω επίπεδο μπορεί να εμπεριέχουν σφάλματα αναφορικά με την πιστή τήρηση των χαρακτηριστικών που παρέχονται από τους αντίστοιχους πράκτορες των σμηνών ρυθμού και τόνων. Έτσι, μια
μελωδία που συντίθεται από τα χαρακτηριστικά που φέρει ένας πράκτορας PSO, δεν
είναι απαραίτητο να αντανακλά επακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή οι αλγόριθμοι GA στα τμήματα ρυθμών και τόνων ενδέχεται να μην επιτυγχάνουν τέλεια
καταλληλότητα. Επιπλέον, η θέση του κάθε πράκτορα στον χώρο των χαρακτηριστικών μπορεί να παρέχει αντιφατικούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών, οι οποίοι
να μην μπορούν να ικανοποιηθούν εξορισμού, για παράδειγμα, ένας πράκτορας
μπορεί να ζητά ταυτόχρονα 60% αύξοντα διαστήματα και 70% φθίνοντα, δηλαδή
ένα υπερκερασμένο ποσοστό 130% το οποίο δεν έχει νόημα. Επιπλέον, οι βαθμολογίες που παρέχει ο ακροατής μπορεί να περιέχουν ασάφεια και θόρυβο, δηλαδή ο
χρήστης μπορεί να μην νιώθει απόλυτα σίγουρος για την αισθητική ποιότητα μιας
μελωδίας.
Ένα σύστημα δύο επιπέδων, στα πρότυπα του συστήματος που περιγράφεται σε
αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να ενσωματώνει τα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν
σε οποιοδήποτε από τα δύο επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη α) την ανικανότητα των
συστημάτων παραγωγής να συμβιβαστούν πλήρως με τις μουσικές απαιτήσεις των
πρακτόρων και β) την αστάθεια των βαθμολογιών που παρέχονται από τους ανθρώπους. Συνεπώς, το σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί υπό τις συνθήκες που περιλαμ-
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βάνουν και τους δύο παραπάνω περιορισμούς “θορύβου”. Ο πρώτος περιορισμός
είναι ενδογενής στο σύστημα. Ο δεύτερος εξαρτάται από υποκειμενικούς παράγοντες και δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια, δηλαδή οι παράγοντες αυτοί
πρέπει να προσεγγιστούν με πολύ γενικές παραδοχές, όπως συζητείται παρακάτω,
στην Ενότητα 9.4.1.
Θεωρώντας τους παραπάνω περιορισμούς που σχετίζονται με τον θόρυβο, ανακύπτουν διάφορες ερωτήσεις: συγκλίνει το σύστημα σε βέλτιστες μελωδίες? Αν το
σύστημα συγκλίνει, κατά πόσο μπορεί η σύγκλιση αυτή να ποσοτικοποιηθεί? Αν
υπάρχουν εμπόδια στην σύγκλιση, ποιοι είναι οι περιοριστικοί παράγοντες που τα
προκαλούν? Τα πειραματικά αποτελέσματα που δίνονται στην Ενότητα αυτή, απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα με την εφαρμογή τεσσάρων διατάξεων για τις παραμέτρους PSO, δύο για κάθε εκδόσης της PSO (δηλαδή της τυπικής PSO και της
παραλλαγής r–PSO). Παρόλο που εξετάστηκαν διάφορες τιμές για τους συντελεστές
w, cp and cg και για τις δύο εκδόσεις PSO, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
θεωρούνται αντιπροσωπευτικά και περιλαμβάνουν τους τις διατάξεις των παρακάτω
συνδυασμών παραμέτρων:
1. διάταξη–1 (setup–1 ή S1 ): ανανέωση ταχυτήτων με PSO, w = 0.3, cp = 1 και
cg = 1,
2. διάταξη (setup–2 ή S2 ): ανανέωση ταχυτήτων με PSO, w = 0.3, cp = 0.2 και
cg = 1,
3. διάταξη (setup–3 ή S3 ): ανανέωση ταχυτήτων με r–PSO, w = 0.3, cp = 1 και
cg = 1 και
4. διάταξη (setup–4 ή S4 ): ανανέωση ταχυτήτων με r–PSO, w = 0.3, cp = 0.2 και
cg = 1.

⃗ , λαμβάνουν
Και στις δύο διατάξεις r–PSO, τα διανύσματα τυχαίας διαταραχής, R
τιμές στο 10% του μεγέθους των αντίστοιχων διαστάσεων του χώρου χαρακτηριστικών.

9.4.1

Μέτρηση επιδόσεων του συστήματος μέσω αυτόματων βαθμολογητών

Το να απαντηθούν ερωτήσεις σύγκλισης δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από υποκειμενικούς ελέγχους βαθμολογιών. Το να ελεγχθεί αν ένα σύστημα “συγκλίνει” περιλαμβάνει τον ακριβή εντοπισμό του συνδυασμού των “ιδεωδών χαρακτηριστικών”,
τα οποία το σύστημα θα επιδιώξει να φτάσει. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι
βέβαιος για τα ιδεώδη χαρακτηριστικά που επιζητεί από ένα μουσικό κομμάτι. Αυτό
το γεγονός δεν εξαρτάται μόνο από την υποκειμενικότητα αναφορικά με το πόσο ευχάριστη είναι μια μελωδία, αλλά επίσης και από τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή
η υποκειμενικότητα εκφράζεται. Για παράδειγμα, το γενικό περίγραμμα κάποιων
“ιδεωδών χαρακτηριστικών” που ένας άνθρωπος μπορεί να έχει υπόψη σε κάποιο
στάδιο της προσομοίωσης, μπορεί να επηρεαστεί από μια μελωδία που ακούει κατά
τον τρέχοντα γύρω βαθμολόγησης. Συνεπώς, αυτά τα ιδεώδη χαρακτηριστικά αναμένεται να στρέφονται προς διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις ενώ εξελίσσονται
οι βαθμολογικές επαναλήψεις. Αυτή η στροφή στα μουσικά χαρακτηριστικά που
μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος είναι ένα επιθυμητό φαινόμενο και οφείλεται στην
μουσική αντίληψη και την έμφυτη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Παρόλα αυτά,
ο στόχος της έρευνας που παρουσιάζεται είναι να ποσοτικοποιήσει την έκταση στην
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οποία το σύστημα έχει την ικανότητα να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον χρήση, ακόμα και αν οι κατευθύνσεις αυτές αλλάζουν εντός της κάθε
προσομοίωσης.
Ως εκ τούτου, ακολουθείται μια πειραματική διαδικασία “δοκιμαστικού σωλήνα”,
όπου οι βαθμοί παρέχονται από αυτόματους βαθμολογητές. Αυτοί οι βαθμολογητές
προσομοιάζουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά της βαθμολόγησης που ακολουθούν
οι άνθρωποι, αλλά οι βαθμολογίες που παρέχουν είναι σύμφωνα με έναν σταθερό
και σαφώς καθορισμένο συνδυασμό μουσικών χαρακτηριστικών διαμέσου των επαναλήψεων, ο οποίος περιγράφει τα “ιδεώδη χαρακτηριστικά”. Σε αντίθεση με τους
ανθρώπους, στους αυτόματους βαθμολογητές, ο συνδυασμός των ιδεωδών χαρακτηριστικών παραμένει σταθερός σε ολόκληρη την προσομοίωση βαθμολογήσεων. Η
ικανότητα του συστήματος να κινείται προς αυτά τα χαρακτηριστικά, εξετάζεται με
την εφαρμογή διαφόρων προσομοιώσεων βαθμολόγησης με διάφορα, “σχεδόν” τυχαία ιδεώδη χαρακτηριστικά, οι οποίες προσομοιώσεις διεξάγονται από αυτόματους
βαθμολογητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά στον τρόπο βαθμολόγησης. Ο όρος
“σχεδόν” παραπάνω, χρησιμοποιείται υπό την έννοια ότι τα ιδεώδη χαρακτηριστικά
πρέπει να περιγράφουν ένα μουσικό κομμάτι που είναι πιθανό να υλοποιηθεί, και
συνεπώς να μην αντλούνται από καθαρά τυχαίες διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να παράγουν αντιφατικά και αλληλοαναιρούμενα χαρακτηριστικά – όπως το
παραπάνω παράδειγμα με μη πραγματοποιήσιμο παράδειγμα του 130% στα ποσοστά των αυξανόμενων και μειούμενων διαστημάτων. Έτσι, τα ιδεώδη χαρακτηριστικά
που ο κάθε αυτόματος βαθμολογητής προσδοκά, είναι αυτά από το κομμάτι που
συντίθεται από μια επιλογή τυχαίων χαρακτηριστικών. Τα ιδεώδη χαρακτηριστικά
θα μπορούσαν επίσης να εξαχθούν από γνωστά μουσικά κομμάτια, όμως αυτή η
ιδέα απορρίφθηκε για να αποφευχθούν περιορισμοί αναφορικά με τις δυνατότητες
του συστήματος προς παραδείγματα–στόχους.
Για την κατασκευή ενός συνδυασμού ιδεωδών χαρακτηριστικών μιας προσομοίωσης βαθμολογήσεων, επιλέγεται ένα τυχαίο σημείο στον χώρο των μουσικών χαρακτηριστικών που λειτουργεί ως οι κατευθυντήριες γραμμές σύνθεσης για τα τμήματα σύνθεσης του κάτω επιπέδου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο συνδυασμός
χαρακτηριστικών αυτός, μπορεί να περιέχει αντιφατικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα,
η μελωδία που τελικά συντίθεται από τα τμήματα σύνθεσης μουσικής περιγράφεται
από κάποια χαρακτηριστικά που εξορισμού δεν είναι αντιφατικά, μιας και ανήκουν στην εν λόγω μελωδία. Συνεπώς, αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι τα ιδεώδη
χαρακτηριστικά των αυτόματων βαθμολογητών σε κάθε προσομοίωση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Είναι εγγυημένο ότι με τους αυτόματους βαθμολογητές
θα υπάρχει πάντα ένας σταθερός συνδυασμός από ιδεώδη χαρακτηριστικά που θα
λειτουργούν ως στόχοι, και θα καθορίζουν επίσης τις βαθμολογίες των αυτόματων
βαθμολογητών. Γίνεται η παραδοχή ότι μια μελωδία θα είναι υψηλότερα βαθμολογημένη από έναν αυτόματο βαθμολογητή, αν τα χαρακτηριστικά της είναι εγγύτερα
στα ιδεώδη χαρακτηριστικά που επιζητεί ο αυτόματος βαθμολογητής. Συμβολίζοντας τα ιδεώδη χαρακτηριστικά ενός βαθμολογητή σε μια προσομοίωση ως f⃗∗r για τα
χαρακτηριστικά ρυθμού και f⃗∗t για τα χαρακτηριστικά τόνων, ο βαθμός που ο αυτόματος βαθμολογητής αναθέτει σε μια μελωδία με χαρακτηριστικά f⃗cr και f⃗ct είναι
αντιστρόφως σχετιζόμενη με τις αντίστοιχες αποστάσεις:

qr = f⃗∗r − f⃗cr

2

qt = f⃗∗t − f⃗ct

2

,

(9.7)

,

(9.8)

με την σύνδεσή των παραπάνω τιμών με τις τελικές βαθμολογίες να περιγράφεται
αργότερα, στην Εξίσωση 9.9. Επιπλέον, για να προσομοιωθεί η αβεβαιότητα των αν-
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θρώπων στις βαθμολογήσεις, προστέθηκε μια τυχαία μεταβλητή, η οποία εν δυνάμει
επιτρέπει την παραβίαση της αρχής καλύτερη καταλληλότητα–καλύτερη βαθμολογία.
Μέσω των αυτόματων βαθμολογητών, μοντελοποιήθηκαν διάφορα “βαθμολογικά
προφίλ” ανθρώπων, εφαρμόζοντας διαφορετικά κριτήρια προς το πόσο υψηλή πρέπει να είναι μια βαθμολογία για να περιγράφει μια καλή μελωδία. Για παράδειγμα,
ένας αυστηρός άνθρωπος–βαθμολογητής μπορεί να παρέχει μια υψηλότερη τιμή της
τάξης του 5 στις μελωδίες που βρίσκει περισσότερο ελκυστικές. Αντιθέτως, ένας λιγότερο αυστηρός βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει με 9 τις βαθμολογίες που
βρίσκει ελκυστικές. Μιας και η εξέλιξη των αλγόριθμων PSO που εξετάζονται, και
ακολούθως των μελωδιών που παράγονται, εξαρτώνται από τις βαθμολογίες, η ικανότητα σύγκλισης του συστήματος αναλύεται με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών
βαθμολογικών προφίλ, τα οποία είναι ρυθμισμένα να μοντελοποιούν την ποικιλία
των ανθρώπινων βαθμολογητών από μη αυστηρούς σε αυστηρούς. Η αντιστοιχία της
καταλληλότητας με τη βαθμολογία των τεσσάρων βαθμολογικών προφίλ που χρησιμοποιούνται στα πειραματικά αποτελέσματα, απεικονίζεται στην Εικόνα 9.4. Αυτές
οι καμπύλες βαθμολόγησης αντιστοιχίζουν έναν βαθμό (βx ) σε μία τιμή καταλληλότητας (qx ) για έναν πράκτορα ρυθμού (x = r) ή τόνων (x = t), χρησιμοποιώντας την
εξίσωση:
(
)
qx − lx α
βx = 10 − 10
+ ξβ ,
(9.9)
ux − lx
όπου οι τιμές lx και ux αποτελούν τα κάτω και άνω όρια καταλληλότητας για κάποια ρυθμική (x = r) ή τονική (x = t) ακολουθία, ενώ ξβ είναι ένας τυχαίος αριθμός
στο [−0.5, 0.5], ο οποίος προσομοιάζει την αβεβαιότητα στις ανθρώπινες βαθμολογήσεις. Η παράμετρος α καθορίζει την “αυστηρότητα” των αυτόματων βαθμολογητών,
με μεγαλύτερες τιμές να υποδηλώνουν λιγότερη αυστηρότητα. Οι τιμές του α που
απεικονίζονται στη Εικόνα 9.4 είναι 3.3, 1.3, 0.7 και 0.3, οι οποίες είναι επίσης και οι
τιμές των αυτόματων βαθμολογητών που εφαρμόζονται κατά την πειραματική διαδικασία.
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Σχήμα 9.4: Απεικόνιση των προφίλ των αυτόματων βαθμολογητών.

Τα τμήματα αυτόματης σύνθεσης μουσικής του κάτω επιπέδου εμπεριέχουν
σφάλματα στις επιδόσεις τους, δηλαδή δεν μπορούν να συνθέσουν μουσική που
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να έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που ζητήθηκαν από κάποιον πράκτορα του πάνω επιπέδου. Έτσι, η τιμές lx τίθενται σε μια ποσότητα κοντά στο ελάχιστο σφάλμα που τα τμήματα ρυθμού και τόνων μπορούν να φτάσουν. Όμοια, η
τιμή ux τίθεται σε μια ποσότητα κοντά στο μέγιστο σφάλμα που τα τμήματα ρυθμού και τόνων μπορούν να φτάσουν. Μετά από εκτενή πειραματισμό, και έχοντας
επιλέξει μια κλίμακα βαθμολόγησης στο [0, 10], οι τιμές των παραπάνω ορίων για
τα αντίστοιχα τμήματα επιλέχθηκαν να είναι οι ακόλουθες: lr = 2, lt = 1, ur = 13
και ut = 8. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές εξαρτώνται από το σύστημα και
συνεπώς, αφορούν τα τμήματα σύνθεσης μουσικής του παρουσιαζόμενου συστήματος. Για τα πειράματα που ακολουθούν, οι τέσσερις βαθμολογητές που θεωρούνται
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
1. βαθμολογητής–1 (rater–1 ή R1 ): α = 3.3,
2. βαθμολογητής–2 (rater–2 ή R2 ): α = 1.3,
3. βαθμολογητής–3 (rater–3 ή R3 ): α = 0.7 και
4. βαθμολογητής–4 (rater–4 ή R4 ): α = 0.3.
Για κάθε βαθμολογητή και διάταξη συνδυασμών PSO, μελετώνται τα αποτελέσματα
σε 50 βαθμολογικές προσομοιώσεις και παρουσιάζονται στη συνέχεια.

9.4.2

Σύγκλιση καταλληλότητας πληθυσμού

Το πρωτεύον ζήτημα είναι να εξεταστεί το αν το σύστημα παρουσιάζει συνολικά
συγκλίνουσα συμπεριφορά ή όχι. Η σύγκλιση του συστήματος μπορεί να εκφραστεί
ως η μείωση των αποστάσεων ανάμεσα στα χαρακτηριστικών ρυθμών και τόνων των
μελωδιών που συντίθενται (f⃗cr και f⃗ct αντίστοιχα) με τα αντίστοιχα ιδεώδη χαρακτηριστικά (f⃗∗r και f⃗∗t ) τα οποία οι αυτόματοι βαθμολογητές επιζητούν διαμέσου των γύρων
βαθμολόγησης. Τα χαρακτηριστικά των μουσικών συνθέσεων (f⃗cr και f⃗ct ) εξαρτώνται
από τα χαρακτηριστικά που παρέχονται από τους αντίστοιχους πράκτορες ρυθμού
και τόνων (f⃗ar και f⃗at ). Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά f⃗ar και f⃗at δίνονται ως χαρακτηριστικά–στόχοι για τα τμήματα μουσικής σύνθεσης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτά τα συστήματα θα λειτουργούσαν “τέλεια” αν είχαν την ικανότητα να
συνθέσουν μουσική που αντανακλά με τη σειρά της τα χαρακτηριστικά f⃗ar και f⃗at ,
έτσι θα ίσχυε ότι f⃗cr = f⃗ar και f⃗cr = f⃗at . Σε αυτό το ιδανικό σενάριο, η σύγκλιση του
συστήματος θα ήταν τετριμμένη: το σύστημα θα συνέκλινε αν ο αλγόριθμος PSO
του πάνω επιπέδου συνέκλινε. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική συμπεριφορά
σύγκλισης θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από τις παραμέτρους της PSO.
Όμως, τα τμήματα σύνθεσης μουσικής συνήθως δεν μπορούν να συνθέσουν μουσική με ακριβή πιστότητα στα χαρακτηριστικά που ζητούνται από τους αντίστοιχους
πράκτορες PSO. Είναι συνεπώς αναμενόμενο ότι τα χαρακτηριστικά των μουσικών
συνθέσεων, f⃗cr και f⃗ct , θα είναι όμοια αλλά όχι ίδια με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά,
f⃗ar και f⃗at . Έτσι, η συνολική σύγκλιση του συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από τη
σύγκλιση του αλγορίθμου PSO του πάνω επιπέδου, αλλά επίσης επηρεάζεται από
την αποτελεσματικότητα των τμημάτων σύνθεσης μουσικής, η οποία εξετάζεται ενδελεχώς στην Ενότητα 9.4.4. Επιπλέον, ακόμα και αν το σύστημα συγκλίνει, υπάρχει
ένα καίριο ζήτημα του πόσο γρήγορα συμβαίνει αυτή η σύγκλιση, μιας και ο ρυθμός
σύγκλισης είναι σημαντικός για την διαδραστική αποτελεσματικότητα του συστήματος. Για παράδειγμα, αν το σύστημα είχε αργή σύγκλιση, αυτό θα αποσπούσε την
προσοχή του χρήστη, δίνοντάς του την αίσθηση ότι το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν
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αλλάζει εμφανώς σύμφωνα με τις βαθμολογίες που παρέχει. Θα ήταν λοιπόν ουσιώδες να εξεταστεί η σύγκλιση του συστήματος εντός του χρονικού ορίζοντα που οι
άνθρωποι βαθμολογητές μπορούν να υπομείνουν χωρίς περιορισμούς που προκύπτουν από την κόπωση. Έτσι, όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 9.3, αποφασίστηκε
στις προσομοιώσεις να εφαρμοστεί ένα μέγιστο πλήθος 20 βαθμολογικών επαναλήψεων.
Η Εικόνα 9.5 απεικονίζει τα βασικά στατιστικά για την συμπεριφορά σύγκλισης
του συστήματος, βάσει της μέσης τιμής των σφαλμάτων όλων των μελωδιών για όλους
τους γύρους βαθμολόγησης, δηλαδή τις αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών
των μελωδιών που συντέθηκαν υπό την καθοδήγηση και των τεσσάρων πρακτόρων
PSO και των ιδεωδών χαρακτηριστικών:

1 ∑ ⃗x
fc,i − f⃗∗x
4
4

µ=

i=1

,

(9.10)

2

όπου i είναι ο δείκτης του πράκτορα PSO και x ∈ {r, t}. Τα σφάλματα που παρουσιάζονται στη παραπάνω εικόνα, δείχνουν ότι οι μέσες τιμές και οι διασπορές των
προαναφερθέντων μέσων αποστάσεων σε κάθε επανάληψη, και στις 50 προσομοιώσεις. Αυτές οι απεικονίσεις αφορούν κάποια αντιπροσωπευτικά ζευγάρια βαθμολογητών και διατάξεων PSO, ενώ οι αντίστοιχες απεικονίσεις για τα υπολειπόμενα ζευγάρια βαθμολογητών και διατάξεων PSO παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά,
δηλαδή όλα τα σφάλματα μειώνονται σε μια ελάχιστη τιμή, όπως επίσης φαίνεται
και αργότερα στον Πίνακα 9.1. Ως εκ τούτου, τα μέσα σφάλματα για όλους τους
πράκτορες στα σμήνη ρυθμού και τόνων μειώνονται σταδιακά, παρουσιάζοντας μια
ασυμπτωτική σύγκλιση και των τεσσάρων πρακτόρων και στα δύο σμήνη σε μια
ελάχιστη τιμή. Κάποιες πτυχές της συμπεριφοράς σύγκλισης που παρουσιάζουν
συγκεκριμένοι πράκτορες, συζητούνται λεπτομερέστερα στην Ενότητα 9.4.3.
H στατιστική βελτίωση στη μέση τιμή καταλληλότητας και για τις τέσσερις μελωδίες σε έναν γύρω βαθμολόγησης δίνεται επίσης στον Πίνακα 9.1, όπου διάφορες
στατιστικές τιμές δείχνουν ότι η σύγκλιση στα “ιδεώδη χαρακτηριστικά” γίνεται εντός των 20 βαθμολογικών γύρων. Η πρώτη και η δεύτερη στήλη σε αυτό τον Πίνακα
δείχνουν ότι η μέση τιμή και η διασπορά (σε παρενθέσεις) των μέσων σφαλμάτων
όπως περιγράφονται στην Εξίσωση 9.10 ανάμεσα σε όλες τις προσομοιώσεις κατά
την πρώτη και την τελευταία επανάληψη αντίστοιχα για όλους τους αυτόματους βαθμολογητές και για όλες τις διατάξεις PSO. Η σχετική βελτίωση αυτού του σφάλματος
φαίνεται στην τρίτη στήλη του Πίνακα αυτού και υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ
του μέσου σφάλματος των τεσσάρων μελωδιών (η τιμή µ) στην αρχική και του σφάλματος (η τιμή µ) την τελική γενιά για όλες τις προσομοιώσεις. Η σχετική βελτίωση
των μέσων τιμών σχεδόν σε όλες τις προσομοιώσεις βρίσκεται εντός των τιμών 0.32
και 0.46, παρουσιάζοντας μικρές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικούς συνδυασμούς
βαθμολογητών–διατάξεων. Η στατιστική σημαντικότητα αυτών των διαφορών συζητείται στην επόμενη παράγραφο.
Επιπλέον εξερεύνηση της ταχύτητας σύγκλισης γίνεται μέσω της μέτρησης του σε
ποια επανάληψη επιτεύχθηκε το 90% της συνολικής σχετικής βελτίωσης. Η επιλογή
του ποσοστού 90% είναι αυθαίρετη, ενώ θα μπορούσε να είναι ένα άλλο ποσοστό
που πλησιάζει το 100%. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια διαισθητική προσέγγιση για
το σε ποιον γύρω (ή σε ποια επανάληψη της PSO) θα έχει επιτευχθεί το μεγαλύτερο
κομμάτι της προόδου (δηλαδή το 90% από τις βέλτιστες ικανότητες του συστήματος
για προσαρμογή της καταλληλότητας), θεωρώντας ως άνω φράγμα τις 20 βαθμολογικές επαναλήψεις. Έπειτα, η πρόοδος της παραγωγής καταλληλότερων μελωδιών
αναμένεται να επιβραδυνθεί, μιας και το μεγαλύτερο κομμάτι της δυνατής βελτίωσης θα έχει πραγματοποιηθεί, με ένα 10% της βέλτιστης προόδου να υπολείπε-
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Σχήμα 9.5: Στατιστικά για τη συνολική καταλληλότητα των 50 προσομοιώσεων για κάποιο
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό παραμέτρων της PSO για τα υποσυστήματα παραγωγής ρυθμών και τόνων, για όλους τους αυτόματους βαθμολογητές.

ται. Έτσι, το σημείο του 90% της προόδου χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται
ο βαθμολογικός γύρος στον οποίον θα έχει επιτελεστεί ικανοποιητική βελτίωση των
μελωδιών, σύμφωνα με τις ικανότητες συνολικής βελτίωσης του συστήματος. Μετά
από τον γύρω κάλυψης του 90% της καταλληλότητας, η επιβράδυνση της καταλληλότητας θα δώσει στον χρήστη την εντύπωση ότι το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις
βαθμολογήσεις του και έτσι αναμένεται να μεγεθυνθεί το φαινόμενο της κόπωσης
του χρήστη.
Η στατιστική σημαντικότητα στις μέσες σχετικές βελτιώσεις για όλους τους βαθμολογητές και τις διατάξεις PSO φαίνεται στον Πίνακα 9.2, όπου το πρόσημο “+”
υποδεικνύει ότι η βελτίωση που αντιστοιχεί στον χρήστη και τη διάταξη της γραμμής, είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή της αντίστοιχης στήλης. Το πρόσημο
“−” δείχνει το αντίθετο. Το σύμβολο “=” εμφανίζεται αν δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση στις συζητούμενες σχετικές βελτιώσεις. Κάθε βαθμολογητής έχει
από μια άνω διαγώνια τετραγωνική τετράδα από σύμβολα. Κάθε γραμμή μέσα σε
στην τετράδα κάθε βαθμολογητή υποδεικνύει τη διάταξη PSO. Έτσι, οι διαγώνιες
τετράδες αναφέρονται στα αποτελέσματα των ελέγχων στατιστικής σημαντικότητας
ανάμεσα στις μετρήσεις των διαφορετικών διατάξεων για τους ίδιους αυτόματους
βαθμολογητές, ενώ οι έξω–διαγώνιες (ή άνω διαγώνιες) τετράδες, αναφέρονται στα
αποτελέσματα του ελέγχου αναφορικά με όλους τους διαφορετικούς βαθμολογητές
και όλες τις διατάξεις PSO.
Η στατιστική σημαντικότητα μετριέται μέσω ενός διμερούς ελέγχου Wilcoxon [330],
ο οποίος εφαρμόζεται στις κατανομές των 50 προσομοιώσεων για κάθε συνδυασμό
βαθμολογητή και διάταξης. Μέσω αυτού του ελέγχου, εξετάζεται η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών στις κατανομές των σχετικών βελτιώσεων. Συγκεκριμένα,
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Πίνακας 9.1: Στατιστικά για τη μέση τιμή βελτίωσης της καταλληλότητας για τις μελωδίες
της αρχικής και της τελικής επανάληψης βαθμολογίας για όλους τους βαθμολογητές και
όλους τους συνδυασμούς παραμέτρων, σε όλες τις αντίστοιχες προσομοιώσεις.
βαθμολογητής–ρύθμιση
ρυθμός
S1
τόνος
ρυθμός
S2
τόνος
R1
ρυθμός
S3
τόνος
ρυθμός
S4
τόνος

αρχ. κατ.
10.19 (1.94)
6.14 (1.37)
10.04 (1.80)
6.21 (1.61)
10.03 (1.76)
6.18 (1.70)
10.24 (1.94)
6.05 (1.47)

τελ. κατ.
6.61 (1.28)
3.93 (1.03)
6.66 (1.36)
3.78 (1.05)
6.41 (1.46)
3.68 (1.07)
6.91 (1.45)
3.67 (0.87)

σχετ. βελτ.
0.35 (0.11)
0.36 (0.15)
0.33 (0.12)
0.40 (0.16)
0.36 (0.13)
0.40 (0.16)
0.32 (0.13)
0.39 (0.14)

90%
5.92
4.58
5.38
4.06
6.00
5.52
5.82
4.80

επαν.
(4.08)
(2.26)
(2.70)
(1.96)
(3.12)
(3.59)
(3.15)
(2.21)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

10.57 (1.80)
6.31 (1.78)
10.28 (1.79)
6.20 (1.41)
10.38 (1.94)
6.25 (1.70)
10.10 (1.80)
6.37 (1.76)

6.70
3.55
6.40
3.88
6.40
3.37
6.46
3.77

(1.73)
(0.97)
(1.69)
(1.23)
(1.60)
(1.07)
(1.83)
(1.09)

0.37
0.44
0.38
0.38
0.38
0.46
0.36
0.41

(0.14)
(0.15)
(0.14)
(0.18)
(0.11)
(0.17)
(0.15)
(0.15)

6.50
5.62
6.06
4.02
7.96
5.62
7.40
6.80

(3.14)
(3.22)
(2.90)
(1.72)
(4.63)
(3.19)
(4.38)
(4.93)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

10.29 (1.79)
6.16 (1.75)
10.31 (1.82)
6.25 (1.66)
10.44 (1.81)
6.32 (1.67)
10.03 (1.64)
6.20 (1.70)

6.08
3.52
6.49
3.74
6.46
3.91
6.28
3.47

(1.60)
(1.09)
(1.58)
(1.19)
(1.65)
(1.18)
(1.52)
(1.05)

0.41
0.42
0.37
0.41
0.38
0.38
0.37
0.44

(0.14)
(0.18)
(0.11)
(0.16)
(0.13)
(0.15)
(0.13)
(0.16)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

10.64 (1.68)
6.18 (1.36)
10.28 (1.77)
6.13 (1.64)
10.33 (1.84)
6.04 (1.52)
10.21 (1.85)
6.16 (1.82)

6.69
3.55
6.87
3.92
6.59
3.69
6.21
3.48

(1.68)
(1.00)
(1.68)
(1.37)
(1.69)
(1.05)
(1.62)
(1.22)

0.37
0.42
0.33
0.37
0.36
0.39
0.39
0.44

(0.15)
(0.16)
(0.13)
(0.20)
(0.13)
(0.16)
(0.13)
(0.18)

S1
R2

S2
S3
S4
S1

R3

S2
S3
S4
S1

R4

S2
S3
S4

6.92 (3.97)
4.98 (3.14)
5.62 (2.22)
4.10 (1.49)
5.66 (2.31)
10.38 (4.15)
6.96 (4.34)
6.00 (3.98)
6.36
5.06
5.42
4.18
7.56
5.74
6.66
5.54

(2.89)
(2.13)
(2.60)
(2.40)
(4.58)
(4.12)
(3.91)
(3.75)

για τις σχετικές βελτιώσεις κάθε ζευγάρι βαθμολογητή–διάταξης, εφαρμόζεται ένα
έλεγχος για το κάθε αντίστοιχο ζευγάρι, δίνοντας την πιθανότητα αυτές οι δύο μετρήσεις να ανήκουν σε μια συνεχή κατανομή με ίσες ενδιαμέσους. Τυπικά, η μηδενική
υπόθεση για κάθε ζευγάρι σχετικών βελτιώσεων είναι πως αποτελούν ανεξάρτητα
δείγματα από ταυτόσημες συνεχείς κατανομές με ίσες ενδιαμέσους. Αν η μηδενική
υπόθεση απορριφθεί στο επίπεδο σημαντικότητας του 5% για κάποιο ζευγάρι σχετικών βελτιώσεων από διαφορετικούς συνδυασμούς βαθμολογητών–διατάξεων, τότε οι
βελτιώσεις αυτές υποδεικνύεται ότι είναι σημαντικά διαφορετικές από στατιστικής
άποψης.
Η ανάλυση της στατιστικής σημαντικότητας στις διαφορές βελτιώσεων, επιτρέπει
το να διακριθεί αν υπάρχουν βαθμολογικά προφίλ ή διατάξεις παραμέτρων PSO
που να επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Ο Πίνακας 9.2
δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάποιων βαθμολογικών
προφίλ και διατάξεων συνδυασμών παραμέτρων. Αναφορικά με τα σμήνη ρυθμού,
η σχετική βελτίωση είναι σημαντικά μικρότερη για κάποιες διατάξεις από τον βαθμολογητή R1 , ειδικά για τη διάταξη συνδυασμού παραμέτρων S4 . Τα σμήνη τόνων
περιλαμβάνουν λιγότερους συνδυασμούς που είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικοί σε σχέση με το σμήνος ρυθμών για τον βαθμολογητή R1 , όμως παρουσιάζει
κάποιες σημαντικές διαφορές υπεροχής του βαθμολογητή R2 σε σχέση με τον R3 .
Τα ευρήματα της στήλης “σχετική βελτίωση” του Πίνακα 9.1, αφήνουν να παρατηρηθεί ότι οι καλύτερες βελτιώσεις παρέχονται με τις διατάξεις S3 ή S4 , εκτός από το
σμήνος ρυθμού του βαθμολογητή R3 . Επιπλέον, με τον έλεγχο του Wilcoxon πάνω
σε όλα τα ζευγάρια διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της μέσης βελτίωσης όλων
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των βαθμολογητών, δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα σε καμία διάταξη. Συνεπώς, θεωρώντας την μέση σχετική βελτίωση από την αρχική στην τελική επανάληψη
βαθμολόγησης και για τα τέσσερα άτομα, η παραλλαγή r–PSO είναι στατιστικά ισοδύναμη με την τυπική PSO.
Πίνακας 9.2: Στατιστική σημαντικότητα των διαφορών για τις σχετικές βελτιώσεις της μέσης
τιμής καταλληλότητας για τις 4 μελωδίες καθ’ όλους τους γύρους βαθμολόγησης, για όλους
τους βαθμολογητές και όλες τις προσομοιώσεις.
ρυθμός
R1

=
R1

=
=

R2

=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=

R2

=
=
=
−
=
=

R3

=
−
=
−
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

−
−
=
−
=
=
=
=
=

R3

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

R4

=
=
=
−
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
−
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
=

=
=
=
=
+
=
+
=
=
=
=

−
=
=
=
=
=
=
=
=
=
−
=

−
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
=

R4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
−
=
−
=
=
=
=
=
=
=
=
=
−
=
=

=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
=
=

−
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

τόνος
R1

=
R1
R2
R3
R4

=
=

R2

=
=
=

=
=
=
=

−
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

R3

−
−
=
−
=
−
=

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

R4

Ένα ερώτημα που γεννάται αφορά τους λόγους για την “ανικανότητα” του βαθμολογητή R1 να παράγει σχετικές βελτιώσεις που είναι στατιστικά συγκρίσιμες με
αυτές που παρουσιάζονται από τους άλλους βαθμολογητές, για τις ίδιες διατάξεις
παραμέτρων PSO. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση βρίσκεται στις βαθμολογίες που
παρέχει ο R1 . Μια θεμελιώδης στατιστική ανάλυση των βαθμολογιών, δίνεται στον
Πίνακα 9.3. Οι τιμές που παρουσιάζονται εκεί αφορούν τις βαθμολογίες του πρώτου
και του τελευταίου γύρου βαθμολόγησης, καθώς επίσης και τις απόλυτες και σχετικές διαφορές τους. Η δεύτερη στήλη αυτού του Πίνακα, αποκαλύπτει ότι οι βαθμοί
του R1 σχεδόν έφτασαν την μέγιστη δυνατή τιμή του 10. Από την Εικόνα 9.4, παρατηρείται ότι η καμπύλη βαθμολόγησης που αντιστοιχεί στον βαθμολογητή 1 (R1 )
προσεγγίζει ένα πλατό σχεδόν μηδενικής κλίσης, όταν οι βαθμολογίες (στον άξονα y)
ξεπερνούν το όριο του 9. Συνεπώς, η βαθμολογική συμπεριφορά του R1 υποδεικνύει
ότι αυτός ο αυτόματος βαθμολογητής είναι σχεδόν απόλυτα ικανοποιημένος από τις
μελωδίες που παράγονται ακόμα και σε “πρώιμα” εξελικτικά στάδια, δείχνοντας στο
σύστημα ότι δεν χρειάζονται επιπλέον βελτιώσεις, μιας και όλες οι παρουσιαζόμενες
μελωδίες βαθμολογούνται με σχεδόν 10 από τα αρχικά εξελικτικά στάδια.
Επιπλέον, από τη στήλη του 90% των επαναλήψεων του Πίνακα 9.1, παρατηρείται ότι ο βαθμολογητής R1 παρέχει βαθμούς κοντά στο 9 από ένα πρώιμο στάδιο της
εξέλιξης του PSO, δηλαδή από τον τέταρτο ως τον έκτο γύρω για τα σμήνη ρυθμών
και τόνων. Αυτό αποτελεί μια καθαρή ένδειξη για το σύστημα ότι έχει φτάσει στη
μέγιστη αποτελεσματικότητα, χωρίς να χρειάζεται να επιδιωχθούν άλλες βελτιώσεις.
Επιπλέον, οι λόγοι για τη μικρότερη βελτίωση του βαθμολογητή R1 , όπως έχουν
αναλυθεί ως τώρα, ενισχύονται από το γεγονός ότι οι βαθμολογίες που δίνει, εμπεριέχουν τυχαιότητα. Έτσι, ο επιπλέον θόρυβος στις βαθμολογίες μεταβάλει πιο απο-
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φασιστικά τις βαθμολογίες ενός πράκτορα της PSO, σε σύγκριση με τη μεταβολή της
πραγματικής τιμής καταλληλότητας βάσει απόστασης χαρακτηριστικών. Κρατώντας
κατά νου το σχεδόν επίπεδο πλατό γύρω από τη βαθμολογία 9 για τον βαθμολογητή
R1 στην Εικόνα 9.4, είναι καθαρό ότι μια μικρή βελτίωση στους βαθμούς είναι επιτεύξιμη από μια μεγάλη βελτίωση στην καταλληλότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, το όριο
τυχαιότητας ±0.5 στις βαθμολογίες (η τιμή ξβ στην Εξίσωση 9.9) θεωρείται μια εκτεταμένη πιθανή “διαταραχή”, η οποία εμποδίζει επιπλέον την εξελικτική διαδικασία.
Συνάγεται έτσι ότι η βαθμολογική συμπεριφορά του R1 δεν εκθέτει κάποια αδυναμία του συστήματος, αλλά μια σύγκλιση σε ένα “θορυβώδες ολικό μέγιστο”. Αυτή
η βαθμολογική συμπεριφορά μπορεί να μεταφραστεί ως μια συμπεριφορά ενός ανθρώπινου βαθμολογητή που είναι απολύτως ικανοποιημένος, εντός των ορίων της
αισθητικής αβεβαιότητας στην τέχνη, από την έξοδο του συστήματος ακόμα και σε
ένα πρώιμο στάδιο της προσομοίωσης.
Πίνακας 9.3: Στατιστικά για τη μέση τιμή βελτίωσης της βαθμολογίας για τις μελωδίες της
αρχικής και της τελικής επανάληψης βαθμολογίας για όλους τους βαθμολογητές και όλους
τους συνδυασμούς παραμέτρων, σε όλες τις αντίστοιχες προσομοιώσεις.
βαθμολογητής–ρύθμιση
ρυθμός
S1
τόνος
ρυθμός
S2
τόνος
R1
ρυθμός
S3
τόνος
ρυθμός
S4
τόνος
S1
R2

S2
S3
S4
S1

R3

S2
S3
S4
S1

R4

S2
S3
S4

αρχ. βαθμός
5.63 (2.69)
5.88 (2.70)
5.87 (2.55)
5.72 (2.97)
5.95 (2.55)
5.84 (2.94)
5.51 (2.77)
6.04 (2.81)

τελ. βαθμός
9.20 (0.67)
9.11 (1.01)
9.17 (0.68)
9.15 (1.14)
9.25 (0.78)
9.23 (1.02)
9.00 (1.05)
9.33 (0.69)

απόλ. βελτ.
3.57 (1.53)
3.29 (1.24)
3.30 (1.44)
3.55 (1.28)
3.30 (1.43)
3.39 (1.30)
3.51 (1.65)
3.30 (1.11)

σχετ. βελτ.
0.93 (1.47)
0.63 (0.39)
0.66 (0.45)
0.68 (0.37)
0.64 (0.45)
0.63 (0.36)
0.82 (0.74)
0.58 (0.27)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

2.80
3.31
3.10
3.32
3.02
3.32
3.28
3.21

(1.79)
(2.23)
(1.78)
(2.00)
(1.93)
(2.14)
(1.89)
(2.12)

6.59
7.25
6.82
6.76
6.86
7.49
6.79
6.91

(1.59)
(1.38)
(1.51)
(1.80)
(1.48)
(1.49)
(1.65)
(1.56)

3.78
4.00
3.72
3.55
3.84
4.17
3.51
3.81

(1.37)
(1.40)
(1.36)
(1.60)
(1.15)
(1.51)
(1.41)
(1.35)

1.56
1.34
1.43
1.16
1.63
1.36
1.29
1.31

(0.92)
(0.70)
(0.85)
(0.79)
(1.28)
(0.81)
(0.95)
(0.70)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

1.86
2.18
1.88
2.07
1.78
1.98
2.02
2.16

(1.21)
(1.52)
(1.22)
(1.44)
(1.19)
(1.47)
(1.18)
(1.48)

5.11
5.17
4.71
4.95
4.76
4.67
4.88
5.24

(1.44)
(1.45)
(1.37)
(1.60)
(1.40)
(1.52)
(1.32)
(1.43)

3.25
3.01
2.83
2.93
2.98
2.69
2.87
3.12

(1.25)
(1.47)
(1.06)
(1.38)
(1.13)
(1.21)
(1.19)
(1.34)

1.93
1.57
1.84
1.56
1.86
1.47
1.73
1.58

(0.94)
(1.06)
(1.36)
(1.04)
(1.09)
(0.88)
(1.48)
(0.89)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

0.78
0.99
1.87
2.18
1.87
2.25
1.95
2.24

(0.54)
(0.65)
(1.20)
(1.39)
(1.24)
(1.53)
(1.20)
(1.49)

2.36
2.71
4.44
4.69
4.69
4.96
4.97
5.28

(0.93)
(0.93)
(1.41)
(1.85)
(1.46)
(1.46)
(1.42)
(1.63)

1.59
1.74
2.59
2.64
2.83
2.73
3.02
3.11

(0.82)
(0.84)
(1.13)
(1.62)
(1.10)
(1.27)
(1.24)
(1.45)

2.40
1.94
1.67
1.31
1.70
1.30
1.85
1.52

(1.81)
(1.18)
(1.23)
(0.93)
(0.89)
(0.73)
(1.40)
(0.91)

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης, παράγονται τέσσερις
αρχικές μελωδίες οι οποίες αναπαρίστανται από τέσσερα σημεία στους χώρους των
ρυθμικών και των τονικών χαρακτηριστικών, τα οποία σημεία απέχουν κατά διαφορετικές αποστάσεις από το σημείο το οποίο αναπαριστά τα ιδεώδη χαρακτηριστικά,
στους αντίστοιχους χώρους χαρακτηριστικών. Έτσι, η καταλληλότητα ενός από τους
αρχικούς πράκτορες αναμένεται να είναι καλύτερη από την καταλληλότητα των υπολοίπων, δηλαδή η καταλληλότητα του πράκτορα που βρίσκεται εγγύτερα στα ιδεώδη
χαρακτηριστικά. Η Εικόνα 9.6 παρέχει μια στατιστική γραφική απάντηση για κάποιους συνδυασμούς βαθμολογητών–διατάξεων που δίνονται ως παραδείγματα, για
το ερώτημα: “είναι ο αρχικά καταλληλότερος πράκτορας αυτός που παραμένει κα-
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ταλληλότερος μέχρι το πέρας των 20 βαθμολογικών επαναλήψεων?” Αυτή η Εικόνα
περιγράφει μια αρνητική απάντηση, φανερώνοντας ότι ο καταλληλότερος πράκτορας σε κάθε επανάληψη αναμένεται να είναι διαφορετικός από τον καταλληλότερο
της πρώτης επανάληψης. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι υπόλοιποι τρεις πράκτορες,
εκτός αυτού που είναι ο καταλληλότερος σε κάθε επανάληψη, σταδιακά παράγουν
μελωδίες των οποίων τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι εγγύτερα στα ιδεώδη χαρακτηριστικά. Αυτό το γεγονός ενισχύει τις ενδείξεις που συλλέχθηκαν ως τώρα, ότι
δηλαδή οι μελωδίες που αναπαριστούν όλα τα μέλη των σμηνών, “συγκλίνουν” στις
ιδεώδεις μελωδίες που ο κάθε βαθμολογητής αναμένει. Τα αντίστοιχα γραφήματα
των υπολοίπων συνδυασμών βαθμολογητών–διατάξεων παρουσιάζουν παρόμοια εμφάνιση.
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Σχήμα 9.6: Στατιστικά για τις τιμές καταλληλότητας επιλεγμένων πρακτόρων για τις 50
προσομοιώσεις αντιπροσωπευτικών ρυθμίσεων PSO, για όλους τους αυτόματους βαθμολογητές. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται στατιστικά για τις 20 επαναλήψεις βαθμολόγησης του
πράκτορα με την καλύτερη τιμή καταλληλότητας στην αρχική γενιά, των υπόλοιπων τριών
και του πράκτορα με την βέλτιστη καταλληλότητα για κάθε επανάληψη.

Ο Πίνακας 9.4 παρουσιάζει τα βασικά στατιστικά των τιμών καταλληλότητας της
καλύτερης μελωδίας από τις τέσσερις σε κάθε προσομοίωση στον αρχικό και τον
τελικό γύρο βαθμολογιών. Τα ευρήματα του Πίνακα αυτού, όταν συνδυαστούν με
τις μέσες τιμές καταλληλότητας όλων των τεσσάρων μελωδιών που απαρτίζουν τους
αρχικούς και τελικούς γύρους στον Πίνακα 9.1, επιτρέπουν έναν αριθμητικό υπολογισμό της συμπεριφοράς σύγκλισης του συστήματος. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των Πινάκων 9.4 και 9.1, παρατηρείται ότι η σχετική βελτίωση των μέσων
τιμών καταλληλότητας και των τεσσάρων πρακτόρων, είναι παρόμοια με τη σχετική
βελτίωση του καλύτερου πράκτορα σε κάθε προσομοίωση. Αυτό απεικονίζεται και
γραφικά από τη συντεταγμένη μείωση της απόστασης (αύξηση της καταλληλότητας) της “καλύτερης” (“iteration best”) μελωδίας και των “υπολοίπων” (“remaining
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three”) μελωδιών, όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες καμπύλες στην Εικόνα 9.6.
Θεωρώντας επίσης το γεγονός ότι η καταλληλότητα της καλύτερης μελωδίας παραμένει σημαντικά καλύτερη από τις υπόλοιπες, ακόμα και στην τελευταία εξελικτική
επανάληψη, φαίνεται ότι υπάρχει μια ευδιάκριτα πιο “ευχάριστη” μελωδία καθόλη
τη βαθμολογική διαδικασία.
Πίνακας 9.4: Στατιστικά για την τιμή καταλληλότητας της καλύτερης μελωδίας για τις μελωδίες της αρχικής και της τελικής επανάληψης βαθμολογίας για όλους τους βαθμολογητές
και όλους τους συνδυασμούς παραμέτρων, σε όλες τις αντίστοιχες προσομοιώσεις.
βαθμολογητής–ρύθμιση
ρυθμός
S1
τόνος
ρυθμός
S2
τόνος
R1
ρυθμός
S3
τόνος
ρυθμός
S4
τόνος
S1
R2

S2
S3
S4
S1

R3

S2
S3
S4
S1

R4

S2
S3
S4

βελτ. αρχ. κατ.
8.26 (1.76)
4.74 (0.77)
8.12 (1.35)
4.54 (0.76)
8.07 (1.30)
4.55 (0.89)
8.30 (1.58)
4.45 (0.84)

βελτ. τελ. κατ.
4.98 (1.27)
2.89 (0.74)
5.22 (1.31)
2.88 (0.82)
4.45 (0.94)
2.49 (0.77)
5.00 (1.09)
2.51 (0.57)

σχετ. βελτ.
0.39 (0.15)
0.38 (0.17)
0.35 (0.15)
0.36 (0.19)
0.44 (0.12)
0.44 (0.19)
0.38 (0.15)
0.42 (0.16)

90%
8.62
6.28
6.12
3.98
9.22
7.94
9.54
7.64

επαν.
(4.79)
(4.79)
(3.63)
(3.63)
(4.41)
(4.41)
(4.31)
(4.31)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

8.75
4.57
8.57
4.75
8.39
4.49
8.31
4.68

(1.32)
(0.98)
(1.36)
(0.72)
(1.59)
(0.85)
(1.47)
(0.77)

5.27
2.63
5.15
2.91
4.72
2.31
4.76
2.72

(1.47)
(0.67)
(1.50)
(0.88)
(1.23)
(0.79)
(1.54)
(0.64)

0.40
0.41
0.40
0.37
0.43
0.47
0.42
0.40

(0.14)
(0.17)
(0.16)
(0.21)
(0.16)
(0.19)
(0.15)
(0.17)

9.10 (4.24)
7.04 (4.24)
6.52 (4.26)
5.12 (4.26)
10.76 (5.48)
8.92 (5.48)
10.14 (4.88)
8.84 (4.88)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

8.34
4.50
8.52
4.61
8.43
4.61
8.42
4.52

(1.26)
(0.96)
(1.39)
(0.77)
(1.48)
(0.86)
(1.30)
(0.95)

4.90
2.59
5.21
2.79
4.66
2.65
4.59
2.40

(1.42)
(0.73)
(1.23)
(0.83)
(1.32)
(0.68)
(1.03)
(0.68)

0.41
0.40
0.39
0.39
0.44
0.41
0.45
0.44

(0.15)
(0.20)
(0.11)
(0.19)
(0.15)
(0.16)
(0.14)
(0.20)

8.32 (4.66)
7.04 (4.66)
6.96 (4.44)
5.80 (4.44)
8.68 (4.52)
10.92 (4.52)
8.96 (4.90)
8.38 (4.90)

ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος
ρυθμός
τόνος

8.82
4.81
8.42
4.59
8.38
4.48
8.30
4.45

(1.17)
(0.71)
(1.45)
(0.73)
(1.37)
(0.99)
(1.25)
(0.81)

5.41
2.73
5.63
2.97
4.99
2.63
4.49
2.48

(1.39)
(0.76)
(1.52)
(0.88)
(1.35)
(0.82)
(1.05)
(0.79)

0.39
0.42
0.32
0.34
0.40
0.39
0.45
0.43

(0.14)
(0.19)
(0.17)
(0.20)
(0.15)
(0.20)
(0.14)
(0.20)

8.18 (4.13)
6.18 (4.13)
7.72 (4.93)
4.54 (4.93)
11.40 (5.37)
7.50 (5.37)
9.36 (4.98)
8.26 (4.98)

Αναφορικά με τη σχετική βελτίωση της καταλληλότερης μελωδίας στην πρώτη
και την τελευταία βαθμολογική επανάληψη, τα αποτελέσματα είναι όμοια με αυτά
που παρουσιάστηκαν για τη μέση τιμή καταλληλότητας για το σύνολο των τεσσάρων πρακτόρων στις αντίστοιχες επαναλήψεις, όπως παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Ο
Πίνακας 9.5 δείχνει ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στατιστικά σημαντικής κατωτερότητας της διάταξης S2 για το ρυθμικό σκέλος του βαθμολογητή R4 . Επιπλέον,
η διάταξη S3 για το τονικό σμήνος του βαθμολογητή R2 , είναι σημαντικά υπέρτερη
από πολλούς άλλους συνδυασμούς βαθμολογητών–διατάξεων. Αντίθετα η συνολική
εντύπωση που αποτυπώνεται είναι γενικά ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε ζευγάρια βαθμολογητών–διατάξεων, υποδεικνύοντας ότι
η παραλλαγή r–PSO δεν είναι κατώτερη της τυπικής PSO. Επιπρόσθετα, παρότι εν
πολλοίς δεν είναι στατιστικά σημαντικές οι διαφορές, οι διατάξεις παραμέτρων που
χρησιμοποιούνται από την παραλλαγή r–PSO παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις
προς την βελτιστοποίηση του καλύτερα βαθμολογημένου ατόμου, όπως φαίνεται στη
στήλη “σχετική βελτίωση” του Πίνακα 9.4.
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Πίνακας 9.5: Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς στη σχετική βελτίωση των καλύτερων
μελωδιών καθ’ όλους τους γύρους βαθμολόγησης, για όλους τους βαθμολογητές και όλες
τις προσομοιώσεις
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9.4.3

Σύγκλιση μουσικών χαρακτηριστικών

Η διαδικασία βαθμολόγησης περιλαμβάνει την βαθμολόγηση τεσσάρων μελωδιών σε κάθε γύρο επαναλήψεων της PSO. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι αυτό το σημείο, πραγματεύεται τη βελτίωση της καταλληλότητας και των βαθμών της μουσικής που συντίθεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται από τους πράκτορες ρυθμού και τόνων. Οι προοπτικές αυτών
των αποτελεσμάτων δεν περιστρέφονται μόνο γύρω από την αποτελεσματικότητα του
συστήματος, αλλά και από την αναμενόμενη κόπωση του χρήστη που επιβάλλεται
από την συμπεριφορά σύγκλισης. Παρόλα αυτά, η ανάλυση της σύγκλισης του συστήματος ως τώρα, πραγματοποιούνταν μόνο από την οπτική της καταλληλότητας
και όχι από άποψης μουσικών χαρακτηριστικών. Ένας άνθρωπος–χρήστης αναμένεται να επηρεαστεί από την διαφορετικότητα του μουσικού αντικειμένου του κάθε
γύρου βαθμολογιών, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ των μελωδιών του κάθε γύρου.
Συγκεκριμένα, αν το σύστημα παρουσιάζει τέσσερις μελωδίες που έχουν όμοια χαρακτηριστικά από νωρίς σε μια προσομοίωση, τότε ο χρήστης αναμένεται να χάσει
το ενδιαφέρον για τη συνέχεια, μιας και πιθανώς θα θεωρεί ότι το σύστημα θα έχει
εξελίξει τις μελωδίες όσο μπορούσε. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξεταστεί η εξέλιξη των μελωδικών “αποστάσεων” ανάμεσα στις μελωδίες που απαρτίζουν τον κάθε
βαθμολογικό γύρο, αλλά και διαμέσου των βαθμολογικών γύρων. Οι μελωδικές αποστάσεις εκφράζονται μέσα από τις αποστάσεις των μουσικών τους χαρακτηριστικών,
r και f⃗t ), με τις μελωδίες
ρυθμικών και τονικών, που εξάγονται από τις μελωδίες (f⃗c,i
c,i
να συντίθενται από τα χαρακτηριστικά που φέρει ο αντίστοιχος πράκτορας (f⃗r και
a,i

t , i ∈ {1, 2, 3, 4}).
f⃗a,i
Προς αυτή την κατεύθυνση, η προαναφερθείσα εξέταση της μουσικής σύγκλισης
γίνεται με την ανάλυση των διαφορών στις τοποθεσίες των μελωδιών που παράγονται
από διάφορους πράκτορες με δύο τρόπους: αφενός με τις αποστάσεις μεταξύ των
πρακτόρων διαδοχικών γύρων βαθμολόγησης και αφετέρου με τις αποστάσεις των
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πρακτόρων που αποτελούν τον κάθε γύρο βαθμολόγησης. Από εδώ και στο εξής,
τα μουσικά χαρακτηριστικά στην k –οστή επανάληψη (k = 1, 2, . . . , 20) θα συμβοx (k), όπου i ∈ {1, 2, 3, 4} και x ∈ {r, t}. Οι διαφορές στις τοποθεσίες
λίζονται με f⃗c,i
των μελωδιών στον χώρο των χαρακτηριστικών, μεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων,
παριστάνονται με ένα διάνυσμα 19 στοιχείων, θεωρώντας έναν συνολικό αριθμό 20
επαναλήψεων. Με τη χρήση των παραπάνω συμβολισμών, το διάνυσμα υπολογισμού
των διαδοχικών αποστάσεων για τον i–οστό πράκτορα, υπολογίζεται ως
x (m + 1) − f⃗x (m)
d⃗xi (m) = f⃗c,i
c,i

,

(9.11)

2

όπου m ∈ {1, 2, . . . , 19} και x ∈ r, t, all. Αυτή η εξέταση δεν περιλαμβάνει μόνο τα
μεμονωμένα χαρακτηριστικά των ρυθμών και των τόνων μέσω των αντίστοιχων διανυσμάτων, αλλά και τη συνολική μουσική απόσταση που περιγράφεται από διανύσματα που απαρτίζονται από τα 39 συνολικά χαρακτηριστικά (22 ρυθμικά και
17 τονικά). Οι αποστάσεις των διανυσμάτων των συνενωμένων χαρακτηριστικών περιλαμβάνεται στο διάνυσμα d⃗all
i . Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι κάθε διάνυσμα
απόστασης απαρτίζεται από τις διαδοχικές αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών
των μελωδιών που συντίθενται υπό τις οδηγίες των αντίστοιχων πρακτόρων και όχι
από τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων καθεαυτά. Αυτή η πειραματική αναζήτηση
αφορά τις διαφορές των μελωδιών διαμέσου των επαναλήψεων βαθμολογιών και όχι
τις “τροχιές” των πρακτόρων.
Ένα γραφικό παράδειγμα διανύσματος διαδοχικών αποστάσεων απεικονίζεται
στην Εικόνα 9.7(a), όπου οι τιμές των αποστάσεων δείχνουν να μειώνονται με ένα
πρότυπο που θυμίζει τον νόμο της δύναμης (power law). Στην Εικόνα 9.7(b), οι
προαναφερθείσες αποστάσεις απεικονίζονται σε κλίμακα λογαρίθμου και στους δύο
άξονες (log–log plot), ενώ παρεμβάλλεται και μια βέλτιστη ευθεία στα σημεία αυτά,
από άποψης ελαχίστων τετραγώνων. Η κλίση αυτής της γραμμής υποδεικνύει τον
βαθμό με τον οποίο οι διαδοχικές μελωδικές αποστάσεις μειώνονται, με τις μεγαλύτερες απόλυτες τιμές να υποδηλώνουν ταχύτερη μείωση των διαδοχικών αποστάσεων. Η Εικόνα 9.7(c) και η Εικόνα 9.7(d) δείχνουν πως οι μέση μείωση της απόστασης μεταξύ όλων των πρακτόρων σε διαδοχικά βήματα, προσεγγίζει με σχετική
ακρίβεια τον νόμο δυνάμεων. Η Εικόνα 9.7(c) απεικονίζει τα σφάλματα των διανυσμάτων διαδοχικών αποστάσεων και για τις 200 μελωδίες που συντέθηκαν στις
50 προσομοιώσεις ενός αντιπροσωπευτικού ζευγαριού βαθμολογητών–διατάξεων. Το
διάγραμμα λογαρίθμων και η γραμμή παρεμβολής της Εικόνας 9.7(c), απεικονίζονται στην Εικόνα 9.7(d).
Ο Πίνακας 9.6 δείχνει τις κλίσεις των γραμμών παρεμβολής στο διάνυσμα διαδοχικών αποστάσεων, όπως αυτό υπολογίζεται από την Εξίσωση 9.11, στο γράφημα
λογαρίθμων (όπως παραδειγματικά απεικονίζεται ένα τυχαίο διάνυσμα στην Εικόνα 9.7(b)) για όλους τους συνδυασμούς βαθμολογητών–διατάξεων. Εξετάζοντας
την γραμμή “ανά Si ” του παραπάνω Πίνακα, η οποία δείχνει τη μέση κλίση ανά διάταξη, είναι φανερό πως υπάρχει μεγάλη διαφορά αναφορικά με τον ρυθμό μείωσης
των διαδοχικών διαφορών για τα χαρακτηριστικά όλων των ειδών (για τα ρυθμικά, τα
τονικά και τα συνενωμένα χαρακτηριστικά) των μελωδιών. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι
κατανομές κλίσεων για κάθε ζευγάρι διατάξεων είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικές, επίσης για όλων των ειδών τα χαρακτηριστικά. H στατιστική σημαντικότητα
των διαφορών δίνεται με ένα σύμβολο από τα “+− =” στους εκθέτες καθενός από
τους βαθμολογητές και τις διατάξεις. Η μείωση των αποστάσεων εντός μεταξύ όλων
των μετρήσεων του αντίστοιχου βαθμολογητή ή διάταξης, συμβολίζονται με το πρόσημο “+”, “−” ή “=”, ανάλογα με το αν ο βαθμολογητής ή η διάταξη που εξετάζεται
παρουσιάζει μεγαλύτερες, μικρότερες ή στατιστικά ισοδύναμες κλίσεις. Για παράδειγμα, οι ρυθμικές κατανομές της διάταξης S=+−−
, παρουσιάζουν μεγαλύτερες
1
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log of iter. num.
(b)

distance

log of dist.

(a)

iteration num.

log of iter. num.

(c)

(d)

Σχήμα 9.7: (a) Αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών βημάτων (από την επανάληψη i−1 έως i) ενός
πράκτορα. (b) Η απεικόνιση log–log των αποστάσεων στο (a) και η βέλτιστα προσαρμοσμένη
γραμμή με ελάχιστα τετράγωνα. (c) Στατιστικά των αποστάσεων σε διαδοχικά βήματα των
πρακτόρων. (d) Απεικόνιση log–log της μέσης τιμής στο (c) και η βέλτιστα προσαρμοσμένη
γραμμή με ελάχιστα τετράγωνα.

κλίσεις σε σύγκριση με τη διάταξη S2 και μικρότερες σε σύγκριση με τις S3 και S4 .
Αντίθετα με τις διατάξεις, υπάρχουν λίγες στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στις κατανομές κλίσεων για τα κάθε ζευγάρι βαθμολογητών και για κάθε διάνυσμα
αποστάσεων, με τις μετρήσει αυτές να φαίνονται στη στήλη “per Ri ”.
Πίνακας 9.6: Μείωση απόστασης σε διαδοχικά βήματα για τον ρυθμό, τους τόνους και
συνολικά.
R====
1
R====
2
R====
3
R====
4
ανά Si

S=+−−
1
-0.52 (0.61)
-0.54 (0.58)
-0.56 (0.64)
-0.55 (0.53)
-0.54 (0.59)

R=+==
1
R−==−
2
R====
3
R=+==
4
ανά Si

S=+−−
1
-0.54 (0.33)
-0.57 (0.31)
-0.52 (0.31)
-0.55 (0.32)
-0.55 (0.32)

R=+==
1
R−===
2
R====
3
R====
4
ανά Si

S=+−−
1
-0.54 (0.52)
-0.57 (0.52)
-0.58 (0.53)
-0.57 (0.48)
-0.56 (0.51)

μείωση (d⃗ri )
S−=−−
S++==
2
3
-0.69 (0.59)
-0.14 (0.45)
-0.71 (0.63)
-0.22 (0.45)
-0.64 (0.54)
-0.22 (0.36)
-0.67 (0.58)
-0.21 (0.44)
-0.68 (0.58)
-0.20 (0.42)
μείωση (d⃗ti )
S−=−−
S++==
2
3
-0.64 (0.33)
-0.26 (0.28)
-0.63 (0.33)
-0.35 (0.27)
-0.63 (0.30)
-0.33 (0.27)
-0.55 (0.34)
-0.28 (0.27)
-0.61 (0.33)
-0.30 (0.27)
μείωση (d⃗all )
S−=−−
2
-0.70 (0.52)
-0.73 (0.54)
-0.65 (0.45)
-0.67 (0.49)
-0.69 (0.50)

i

S++==
3
-0.16 (0.41)
-0.25 (0.40)
-0.23 (0.34)
-0.23 (0.39)
-0.22 (0.39)

S++==
4
-0.15 (0.44)
-0.23 (0.47)
-0.24 (0.39)
-0.24 (0.44)
-0.22 (0.44)

ανά Ri
-0.37 (0.58)
-0.43 (0.58)
-0.42 (0.53)
-0.42 (0.54)

S++==
4
-0.32 (0.27)
-0.33 (0.31)
-0.33 (0.25)
-0.33 (0.27)
-0.32 (0.28)

per Ri
-0.44 (0.34)
-0.47 (0.33)
-0.45 (0.31)
-0.43 (0.33)

S++==
4
-0.18 (0.38)
-0.25 (0.43)
-0.25 (0.36)
-0.26 (0.40)
-0.24 (0.39)

per Ri
-0.39 (0.52)
-0.45 (0.52)
-0.43 (0.47)
-0.43 (0.48)
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χαρακτηριστικών
Αναφορικά με τις διατάξεις, η παραλλαγή r–PSO παράγει σημαντικά μεγαλύτερες (μικρότερες σε απόλυτη τιμή) κλίσεις, αποκαλύπτοντας ότι ο κάθε πράκτορας
διατρέχει τον χώρο των χαρακτηριστικών με μεγαλύτερες δρασκελιές, παράγοντας
μελωδίες που είναι πιο διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Έτσι, η ποικιλία του μουσικού περιεχομένου που παρέχεται στον χρήστη, του αφήνει την αίσθηση ότι το
σύστημα είναι ικανό να παράγει ποικίλες μελωδίες. Ταυτόχρονα, αυτές οι μελωδίες
συγκλίνουν στα ιδεώδη χαρακτηριστικά καθώς προχωρούν οι βαθμολογικές επαναλήψεις, όπως υποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλες οι διατάξεις έφτασαν σε συγκρίσιμες βελτιώσεις καταλληλότητας, όπως φαίνεται στους Πίνακες 9.1 και 9.4, με λίγες
στατιστικά σημαντικές υπεροχές κάποιων ζευγαριών βαθμολογητών–διατάξεων. Συνεπώς, αναμένεται ότι η στιβαρότητα του συστήματος θα διατηρηθεί ανάμεσα στις
προαναφερθείσες εξεταζόμενες εκδόσεις διατάξεων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά
“μελωδικών τροχιών”. Είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι διαφορές της μείωσης αποστάσεων μεταξύ διαφορετικών βαθμολογητών δεν είναι γενικά στατιστικά
σημαντικές, μιας και η μελωδική σύγκλιση του συστήματος αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη όταν το χρησιμοποιούν άνθρωποι με διαφορετικό βαθμολογικό
προφίλ.
Μαζί με τη μελέτη για τις αποστάσεις των μελωδιών μεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων στην εξέλιξη μιας μελωδίας, είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν οι μελωδικές αποστάσεις μεταξύ των τεσσάρων μελωδιών που απαρτίζουν κάθε βαθμολογικό
γύρο. Όπως επίσης αναφέρθηκε νωρίτερα στην Ενότητα 9.4.2, το σχήμα αρχικοποίησης παράγει απομακρυσμένες τετράδες πρακτόρων και συνεπώς οι μελωδίες
που συντίθενται υπό τις οδηγίες τους, αναμένεται να είναι επίσης απομακρυσμένες.
Μιας και η καταλληλότητα όλων των πρακτόρων βελτιώνεται μέσα από τους γύρους
βαθμολόγησης, οι μελωδίες συστέλλονται εντός μιας περιοχής στον χώρο των χαρακτηριστικών που είναι κοντά στα ιδεώδη χαρακτηριστικά του πράκτορα. Η ερώτηση
που γεννάται αφορά την ταχύτητα αυτής της μελωδικής συστολής, η οποία μπορεί
να περιγραφεί από το άθροισμα των αποστάσεων μεταξύ όλων των ζευγαριών πρακτόρων, από τους τέσσερις που συμμετέχουν στον κάθε γύρο βαθμολόγησης. Μια
μεγάλη τιμή αθροίσματος αποστάσεων σε μια βαθμολογική επανάληψη υποδεικνύει
μεγαλύτερη μουσική ποικιλία, ενώ μια μικρότερη απόσταση δείχνει μια τετράδα με
παρόμοιες μελωδίες. Τυπικά, το άθροισμα των πρακτόρων για κάθε προσομοίωση
είναι ένα διάνυσμα 20 τιμών, με κάθε τιμή να περιγράφει το άθροισμα των αποστάσεων σε όλα τα ζευγάρια πρακτόρων στον κάθε γύρο βαθμολογιών, ενώ εκφράζεται
ως


4
4
∑
∑
x (k) − f⃗x (k)  ,

δ⃗x (k) =
f⃗c,i
(9.12)
c,j
i=1

j=i+1

2

όπου το k ∈ {1, 2, . . . , 20} συμβολίζει την βαθμολογική επανάληψη και το x ∈ {r, t, all}
υποδεικνύει πάλι τα χαρακτηριστικά ρυθμών, τόνων και τα συνενωμένα αντίστοιχα.
Η Εικόνα 9.8(a) παρέχει ένα γραφικό παράδειγμα του διανύσματος ⃗δ μιας προσομοίωσης, ενώ η Εικόνα 9.8(b) δείχνει το διάγραμμα λογαρίθμων και την παρεμβαλλόμενη γραμμή. Η Εικόνα 9.8(c) απεικονίζει τα στατιστικά των διανυσμάτων ⃗δ
για όλες τις 50 προσομοιώσεις ενός αντιπροσωπευτικού ζευγαριού βαθμολογητών–
διατάξεων, όπου παρατηρείται ότι οι μέσες τιμές παρουσιάζουν επίσης μια μείωση
που προσεγγίζει έναν νόμο δυνάμεων. Η Εικόνα 9.8(d) απεικονίζει το λογαριθμικό
διάγραμμα και την παρεμβαλλόμενη γραμμή των μέσων τιμών της Εικόνας 9.8(c).
Η μελωδική συστολή μετράται επίσης μέσω της κλίσης της παρεμβαλλόμενης γραμμής, με μεγαλύτερες απόλυτες τιμές κλίσης να υποδεικνύουν ταχύτερο ρυθμό σύγκλισης, σε αντίθεση με μικρότερες απόλυτες τιμές.
Οι κλίσεις μελωδικής συστολής, όπως υπολογίστηκαν στην Εξίσωση 9.12, πα-
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Σχήμα 9.8: (a) Αποστάσεις μεταξύ κάθε ζευγαριού πρακτόρων σε κάθε επανάληψη. (b)
Απεικόνιση log–log των αποστάσεων στο (a) και η βέλτιστα προσαρμοσμένη γραμμή με ελάχιστα τετράγωνα. (c) Στατιστικά για τις αποστάσεις μεταξύ όλων των πρακτόρων για όλα τα
βήματα. (d) Απεικόνιση log–log της μέσης τιμής στο (c) και η βέλτιστα προσαρμοζόμενη
γραμμή με ελάχιστα τετράγωνα.

ρουσιάζονται στον Πίνακα 9.7 για τα χαρακτηριστικά ρυθμών, τόνων και τα συνενωμένα χαρακτηριστικά. Πάλι, η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών στις κατανομές μεταξύ διαφορετικών κλίσεων συστολής για τους διαφορετικούς βαθμολογητές
και διατάξεις, υποδηλώνονται με τα πρόσημα στους εκθέτες. Οι μετρήσεις ανά βαθμολογητή δεν φανερώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές κλίσεων,
εκτός από το ζευγάρι βαθμολογητών R2 –R4 . Οι κατανομές των αποστάσεων ανά διάταξη επιδεικνύουν μια παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που παρουσιάζεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Επίσης, η μελωδική συστολή των τετράδων με την παραλλαγή r–PSO είναι πιο αργή, παρέχοντας στον χρήστη μια πιο ποικίλη συλλογή
μελωδιών σε κάθε βαθμολογικό γύρο.

9.4.4

Προσαρμοστικότητα μελωδιών σε συγκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά

Η μελέτη ως τώρα εστίαζε σε διάφορες πτυχές της βελτίωσης των τιμών καταλληλότητας και βαθμολογιών των μελωδιών, τις μουσικές “τροχιές” που διαγράφει κάθε
μελωδία σε κάθε γύρω βαθμολόγησης αλλά και των σχέσεων μεταξύ των μελωδιών
που απαρτίζουν την τετράδα του κάθε γύρου βαθμολογιών, από την αρχή ως το τέλος της κάθε προσομοίωσης. Αυτή η Ενότητα εξετάζει την καταλληλότητα του κάθε
τμήματος στο κάτω επίπεδο του συστήματος, συγκεκριμένα του δυαδικού ρυθμού,
της πολυφωνίας, των εντάσεων, των παύσεων και του τόνου. Επιπλέον, η ανάλυση
εμβαθύνει στην προσαρμογή καταλληλότητας του συστήματος για κάθε ξεχωριστό
χαρακτηριστικό που σχηματίζει τα κριτήρια καταλληλότητας του αντίστοιχου υποτμήματος. Επίσης, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ των ιδεωδών και των μελωδικών χα-
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Πίνακας 9.7: Μείωση απόστασης μεταξύ των χαρακτηριστικών όλων των ζευγαριών από
μελωδίες σε κάθε βήμα βαθμολόγησης.
R====
1
R====
2
R====
3
R====
4
per Si

S=+−−
1
-0.75 (0.34)
-0.79 (0.35)
-0.84 (0.43)
-0.76 (0.30)
-0.78 (0.35)

R====
1
R===−
2
R====
3
R=+==
4
per Si

S=+−−
1
-0.78 (0.24)
-0.84 (0.25)
-0.77 (0.27)
-0.82 (0.21)
-0.81 (0.24)

R====
1
R====
3
R====
3
R====
4
per Si

S=+−−
1
-0.74 (0.33)
-0.78 (0.34)
-0.81 (0.39)
-0.76 (0.29)
-0.77 (0.34)

μείωση (δ⃗r ))
S−=−−
S++==
2
3
-1.05 (0.43)
-0.60 (0.20)
-1.13 (0.50)
-0.62 (0.24)
-1.08 (0.44)
-0.59 (0.20)
-0.99 (0.46)
-0.60 (0.26)
-1.06 (0.46)
-0.60 (0.23)
μείωση (δ⃗t )
S−=−−
S++=+
2
3
-0.97 (0.28)
-0.68 (0.15)
-0.97 (0.27)
-0.68 (0.19)
-1.00 (0.29)
-0.69 (0.18)
-0.90 (0.25)
-0.61 (0.20)
-0.96 (0.27)
-0.67 (0.18)
μείωση (δ⃗all )
S−=−−
S++==
2
3
-1.03 (0.41)
-0.59 (0.20)
-1.10 (0.45)
-0.62 (0.23)
-1.06 (0.40)
-0.59 (0.19)
-0.96 (0.42)
-0.59 (0.26)
-1.04 (0.42)
-0.60 (0.22)

S++==
4
-0.60 (0.22)
-0.62 (0.26)
-0.64 (0.22)
-0.62 (0.25)
-0.62 (0.24)

per Ri
-0.75 (0.36)
-0.79 (0.41)
-0.79 (0.39)
-0.74 (0.36)

S++−=
4
-0.74 (0.23)
-0.76 (0.23)
-0.69 (0.18)
-0.69 (0.19)
-0.72 (0.21)

per Ri
-0.79 (0.25)
-0.81 (0.26)
-0.79 (0.26)
-0.76 (0.24)

S++==
4
-0.60 (0.22)
-0.61 (0.26)
-0.64 (0.22)
-0.61 (0.24)
-0.62 (0.23)

per Ri
-0.74 (0.35)
-0.78 (0.38)
-0.77 (0.36)
-0.73 (0.34)

x ) καθώς και των χαρακτηριστικών των πρακτόρων με τα
ρακτηριστικών (f⃗∗x –προς–f⃗c,i
μελωδικά (f⃗x –προς–f⃗x ), έτσι ώστε να προσεγγιστεί η έκταση στην οποία τα υποτμήa,i

c,i

ματα στο κάτω επίπεδο της μουσικής σύνθεσης επηρεάζουν τη συνολική απόδοση
του συστήματος και τη σύγκλιση του PSO. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι αυτό το σημείο
έχουν εξεταστεί μόνο οι αποστάσεις μεταξύ ιδεωδών και μελωδικών χαρακτηριστικών, οι οποίες παρέχουν στοιχεία για τη “μουσική σύγκλιση” του συστήματος.
Ο Πίνακας 9.8 δείχνει τη μέση απόσταση ανά χαρακτηριστικό για κάθε υποτμήμα, μεταξύ των ιδεωδών χαρακτηριστικών (f⃗∗x ) και των χαρακτηριστικών των τεσx ) που συντέθηκαν κατά τον τελευταίο γύρο βαθμολογήσεων.
σάρων μελωδιών (f⃗c,i
Αυτή η απόσταση υπολογίστηκε ως η μέση τιμή των σφαλμάτων που αποτελούν το
κριτήριο καταλληλότητας για κάθε τμήμα μουσικής σύνθεσης. Για παράδειγμα, το
τμήμα του δυαδικού επιλογέα παράγει δυαδικούς ρυθμούς σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που παρέχονται από πέντε χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά
με δείκτη από το 1 ως το 5 στο διάνυσμα χαρακτηριστικών ρυθμού. Η μέση απόσταση ανά χαρακτηριστικό για αυτό το υποτμήμα, μεταξύ μιας μελωδίας και των
χαρακτηριστικών–στόχου, υπολογίζεται ως η μέση απόσταση μόνο για τα πέντε χαρακτηριστικά που αφορούν το δυαδικό υποτμήμα. Το ίδιο ισχύει και για τις μέσες
αποστάσεις ανά χαρακτηριστικό, ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που φέρουν οι τέσσεx ) και αυτά που εμπεριέχονται στις τέσσερις αντίστοιχες συνθέσεις
ρις πράκτορες (f⃗a,i
(f⃗x ). Οι τελευταίες αποστάσεις δίνονται στον Πίνακα 9.9.
c,i

Τα ευρήματα του Πίνακα 9.8 και του Πίνακα 9.9 αποδίδονται γραφικά στις Εικόνες 9.9(a) και 9.9(b) αντίστοιχα, γεγονός που διευκολύνει την κατανόησή τους.
Συγκεκριμένα, καθίσταται φανερό ότι οι κατανομές σφαλμάτων ανάμεσα σε όλα τα
υποτμήματα παραγωγής μουσικής είναι πολύ συσχετισμένες στα δύο γραφήματα,
για όλους τους συνδυασμούς βαθμολογητών–διατάξεων. Μια λεπτομερής ανάλυση
των σχέσεων και των διαφορών αυτών των κατανομών δεν θα μπορούσε να συνδράμει καθοριστικά στην αναγνώριση των δυνατοτήτων του συστήματος, και έτσι παραλείπεται. Μπορεί όμως να υποτεθεί, ότι τα συνολικά σφάλματα του συστήματος
(Πίνακας 9.8) είναι οι “αντανακλάσεις” των σφαλμάτων που παράγονται από τα συστήματα σύνθεσης μουσικής (Πίνακας 9.9). Στις παραπάνω Εικόνες και Πίνακες,
γίνεται φανερό ότι ο δυαδικός επιλογές παράγει τα μικρότερα σφάλματα σε σύγ-
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Πίνακας 9.8: Μέση απόσταση ανά χαρακτηριστικό για κάθε υποσύστημα μεταξύ των ιδαx ) για τις τέσσερις
νικών χαρακτηριστικών (f⃗∗x ) και των χαρακτηριστικών την μελωδίας (f⃗c,i
μελωδίες που αποτελούν τον τελευταίο γύρο βαθμολόγησης για όλους τους βαθμολογητές
και όλες τις ρυθμίσεις.

R1

R2

R1

R1

δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος
δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος
δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος
δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος

S1
0.29 (0.23)
0.59 (0.33)
0.63 (0.37)
0.45 (0.30)
0.50 (0.34)
0.45 (0.35)
0.28 (0.25)
0.59 (0.35)
0.63 (0.36)
0.44 (0.29)
0.50 (0.35)
0.44 (0.36)
0.28 (0.23)
0.58 (0.34)
0.63 (0.38)
0.43 (0.30)
0.49 (0.35)
0.44 (0.36)
0.31 (0.26)
0.59 (0.33)
0.63 (0.37)
0.44 (0.30)
0.50 (0.34)
0.43 (0.35)

S2
0.29 (0.24)
0.59 (0.33)
0.66 (0.36)
0.42 (0.29)
0.50 (0.34)
0.45 (0.36)
0.28 (0.25)
0.57 (0.34)
0.63 (0.36)
0.39 (0.28)
0.48 (0.34)
0.43 (0.35)
0.29 (0.25)
0.57 (0.34)
0.63 (0.36)
0.44 (0.30)
0.50 (0.34)
0.45 (0.36)
0.33 (0.28)
0.63 (0.33)
0.67 (0.38)
0.48 (0.29)
0.54 (0.35)
0.43 (0.36)

S3
0.25 (0.21)
0.61 (0.32)
0.63 (0.35)
0.44 (0.28)
0.50 (0.33)
0.46 (0.35)
0.31 (0.27)
0.58 (0.33)
0.64 (0.35)
0.44 (0.29)
0.50 (0.34)
0.44 (0.36)
0.28 (0.25)
0.59 (0.33)
0.62 (0.36)
0.45 (0.29)
0.50 (0.34)
0.44 (0.36)
0.30 (0.25)
0.56 (0.33)
0.63 (0.37)
0.44 (0.28)
0.49 (0.34)
0.44 (0.36)

S4
0.29 (0.23)
0.57 (0.33)
0.64 (0.36)
0.42 (0.28)
0.49 (0.34)
0.45 (0.35)
0.28 (0.24)
0.56 (0.35)
0.64 (0.36)
0.43 (0.28)
0.49 (0.34)
0.42 (0.36)
0.27 (0.24)
0.59 (0.33)
0.63 (0.38)
0.43 (0.29)
0.49 (0.35)
0.43 (0.35)
0.29 (0.25)
0.54 (0.33)
0.62 (0.37)
0.41 (0.29)
0.48 (0.34)
0.44 (0.36)

κριση με τα υπόλοιπα τμήματα μουσικής σύνθεσης. Επιπλέον, τα τμήματα ρυθμού
με ακέραιες τιμές που καθορίζουν την πολυφωνία και τις εντάσεις, παρουσιάζουν
στατιστικά υψηλότερα σφάλματα από τα υπόλοιπα
Πίνακας 9.9: Μέσες αποστάσεις μεταξύ χαρακτηριστικών σε κάθε υποσύστημα μεταξύ των
x ) και των χαρακτηριστικών που υποδεικνύονται από τον
χαρακτηριστικών των μελωδιών (f⃗c,i
x
⃗
αντίστοιχο πράκτορα (fa,i ) όλων των μελωδιών που αποτελούν τον τελευταίο γύρο βαθμολόγησης, για όλους τους βαθμολογητές και όλες τις ρυθμίσεις.

R1

R1

R1

R1

δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος
δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος
δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος
δυαδικά
πολυφωνία
ένταση
παύσεις
ρυθμός
τόνος

S1
0.14 (0.16)
0.48 (0.38)
0.50 (0.41)
0.43 (0.29)
0.40 (0.36)
0.40 (0.37)
0.12 (0.14)
0.46 (0.37)
0.48 (0.41)
0.40 (0.27)
0.37 (0.35)
0.38 (0.38)
0.13 (0.14)
0.48 (0.38)
0.49 (0.40)
0.40 (0.29)
0.38 (0.36)
0.39 (0.38)
0.13 (0.14)
0.47 (0.37)
0.50 (0.40)
0.41 (0.29)
0.39 (0.35)
0.38 (0.38)

S2
0.14 (0.16)
0.49 (0.37)
0.50 (0.41)
0.42 (0.31)
0.40 (0.36)
0.41 (0.38)
0.12 (0.14)
0.48 (0.38)
0.47 (0.41)
0.39 (0.29)
0.37 (0.36)
0.38 (0.38)
0.13 (0.16)
0.48 (0.36)
0.52 (0.41)
0.44 (0.29)
0.40 (0.36)
0.40 (0.37)
0.13 (0.16)
0.51 (0.37)
0.52 (0.41)
0.46 (0.30)
0.42 (0.37)
0.38 (0.39)

S3
0.13 (0.14)
0.50 (0.37)
0.50 (0.41)
0.40 (0.28)
0.39 (0.36)
0.41 (0.38)
0.13 (0.14)
0.48 (0.38)
0.51 (0.40)
0.41 (0.28)
0.39 (0.36)
0.40 (0.38)
0.12 (0.14)
0.47 (0.36)
0.50 (0.40)
0.44 (0.28)
0.39 (0.35)
0.39 (0.38)
0.13 (0.14)
0.46 (0.36)
0.49 (0.40)
0.41 (0.27)
0.38 (0.35)
0.41 (0.38)

S4
0.13 (0.14)
0.47 (0.37)
0.51 (0.40)
0.41 (0.29)
0.39 (0.35)
0.40 (0.37)
0.13 (0.15)
0.46 (0.37)
0.52 (0.41)
0.41 (0.27)
0.39 (0.36)
0.39 (0.38)
0.12 (0.14)
0.48 (0.36)
0.49 (0.41)
0.43 (0.28)
0.39 (0.36)
0.39 (0.38)
0.13 (0.13)
0.45 (0.36)
0.49 (0.41)
0.42 (0.29)
0.38 (0.35)
0.39 (0.38)

Συνεπώς, συνάγεται ότι η κίνηση των πρακτόρων των σμηνών PSO επηρεάζε-
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ται πολύ από την “ανικανότητα” των τμημάτων σύνθεσης να συνθέσουν μουσική με
πλήρη αποτελεσματικότητα. Αν τα τμήματα σύνθεσης μουσικής είχαν υψηλή αποτελεσματικότητα, τα χαρακτηριστικά των μουσικών συνθέσεων θα ήταν “παρόμοια”
με αυτά που έφερε ο κάθε πράκτορας. Παρόλο που ο όρος “παρόμοια” φαίνεται αυθαίρετος, μια ποσοτικοποίηση της έννοιας αυτής μπορεί να επιτευχθεί θεωρώντας
το σφάλμα των συνθέσεων σε σχέση με το τι ζητούν οι αντίστοιχοι πράκτορες, με τις
τιμές αυτές να φαίνονται στον Πίνακα 9.9. Αυτό το σφάλμα εκφράζει τον θόρυβο που
παρεισφρέει στη συνολική επίδοση του συστήματος, ο οποίος πηγάζει από τα τμήματα σύνθεσης, επηρεάζοντας τον υπολογισμό της καταλληλότητας του κάθε πράκτορα και συνεπώς την κίνησή του κατά την προσομοίωση. Στην πράξη όμως, παρά
την ανακρίβεια στην διαδικασία σύνθεσης, το σύστημα παρουσιάζει συγκλίνουσα
συμπεριφορά η οποία εξαρτάται από τα σφάλματα που παράγονται στα τμήματα
σύνθεσης μουσικής.
1.4
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(a) Απόσταση μεταξύ ιδανικών και μελωδικών χαρακτηριστικών.
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(b) Απόσταση μεταξύ χαρακτηριστικών πρακτόρων και μελωδιών.

Σχήμα 9.9: Στατιστικά μέσων αποστάσεων ανά χαρακτηριστικό για κάθε υποσύστημα μεταξύ ιδανικών και μελωδικών χαρακτηριστικών (a) και μεταξύ χαρακτηριστικών πρακτόρων
και μελωδιών (b) για όλους τους βαθμολογητές και όλες τις διατάξεις.

Μια βαθύτερη ανάλυση των πηγών των σφαλμάτων που παρουσιάζουν τα τμήματα μουσικής σύνθεσης μπορεί να επιτευχθεί από την εξέταση του κάθε χαρακτηριστικού που καθορίζει την αντίστοιχη τιμή καταλληλότητας. Μια σκιαγράφηση της
προσαρμοστικότητας του συστήματος στο επίπεδο των μουσικών χαρακτηριστικών
δίνεται στην Εικόνα 9.10, όπου απεικονίζονται τα σφάλματα μεταξύ των ιδεωδών
χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών των τεσσάρων συνθέσεων στον τελευταίο
βαθμολογικό γύρο για έναν αντιπροσωπευτικό συνδυασμό βαθμολογητή–διάταξης.
Τα γραφήματα των υπολοίπων ζευγαριών βαθμολογητών–διατάξεων είναι παρόμοια.
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Στην τελευταία Εικόνα, είναι φανερό ότι κάποια χαρακτηριστικά επιδεικνύουν συστηματικά υψηλότερες τιμές σφάλματος, σε αντίθεση με κάποια άλλα. Επιπρόσθετα,
η Εικόνα 9.11 αποκαλύπτει ότι υπάρχει αμοιβαιότητα στα σφάλματα μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε ζευγάρια συνθέσεων–πρακτόρων και συνθέσεων–
ιδεωδών χαρακτηριστικών. Αυτό το γεγονός αποκαλύπτει την αδυναμία των τμημάτων σύνθεσης να προσαρμοστούν ομοιόμορφα στις μελωδικές απαιτήσεις των πρακτόρων, οδηγώντας το σύστημα σε συνολικά μη βέλτιστες λύσεις. Τα χαρακτηριστικά
με δείκτη 37 ως 39 στην Εικόνα 9.10 δεν απεικονίζονται στην Εικόνα 9.11, μιας
και τα χαρακτηριστικά αυτά δίνονται από τους πράκτορες απευθείας στο τμήμα
παραγωγής τόνων όπως είναι, για την παραγωγή της λίστας τόνων, δηλαδή δεν αποτελούν κριτήριο για την τιμή καταλληλότητας του τμήματος τόνων. Συνεπώς, δεν
υπάρχει ζήτημα προσαρμογής αυτών των χαρακτηριστικών στο επίπεδο σύγκρισης
πράκτορα–μελωδίας.
1

0.6

error

error

0.8

0.4
0.2
0
f1

f2

f3
feature

f4

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

f5

f6

f8
f9
feature

f10

f11

(b) R2 S1 πολυφωνία

1.6

1.4

1.4

1.2

1.2

1

1

error

error

(a) R2 S1 δυαδικά

f7

0.8
0.6

0.8
0.6
0.4

0.4

0.2

0.2

0

0
f12

f13

f14
f15
feature

f16

f17

(c) R2 S1 ένταση

f18

f19

f20
feature

f21

f22

(d) R2 S1 παύσεις

1.2
1
error

0.8
0.6
0.4
0.2
0
f23 f24 f25 f26 f27 f28 f29 f30 f31 f32 f33 f34 f35 f36 f37 f38 f39
feature
(e) R2 S1 τόνος

Σχήμα 9.10: Στατιστικά της προσαρμοστικότητας ανά χαρακτηριστικό των μελωδιών και
του στόχου για τις προσομοιώσεις με το χαμηλότερο σφάλμα σε ρυθμό (a-d) και τόνους (e).

Η σύγκριση των συνολικών σφαλμάτων που παράγει το σύστημα, σύμφωνα με
τα ιδεώδη χαρακτηριστικά του κάθε πράκτορα, και τα ενδογενή σφάλματα του συστήματος, μεταξύ των πρακτόρων και των συνθέσεων, οδήγησε σε μια ευθεία σύγκριση των αποστάσεων μεταξύ των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών καθεαυτών. Ως
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Σχήμα 9.11: Στατιστικά της προσαρμοστικότητας ανά χαρακτηριστικό μεταξύ των μελωδιών
και των χαρακτηριστικών που ζητήθηκαν από τους πράκτορες στο τελευταίο σμήνος της
εξελικτικής διαδικασίας, για τις προσομοιώσεις με χαμηλότερο σφάλμα σε ρυθμό (a-d) και
τόνους (e).

εκ τούτου, είναι φανερό ότι τα τμήματα σύνθεσης του κάτω επιπέδου παρουσιάζουν
μια “μεροληπτική” συμπεριφορά βελτιστοποίησης, ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα
σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενώ αγνοούνται τα σφάλματα που παράγονται από άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι, αν και το σύστημα οδηγεί γρήγορα σε
τοποθεσίες χαρακτηριστικών που είναι εγγύτερα στα ιδεώδη χαρακτηριστικά όπως
εξετάζεται στην Ενότητα 9.4.2, υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες για βελτίωση των
επιδόσεων με τη χρήση πιο εκλεπτυσμένων μεθόδων ευφυούς σύνθεσης, ή εισάγοντας πιο εκλεπτυσμένα (ίσως και πολύ–αντικειμενικά) κριτήρια βελτιστοποίησης.

9.5

Συμπεράσματα – συνεισφορά

Αυτό το κεφάλαιο παρουσίασε ένα σύστημα το οποίο συνθέτει αυτόματα μουσική με εξελικτικούς αλγόριθμους, σύμφωνα με τους βαθμούς που παρέχει ένας
ακροατής. Ο ακροατής ακούει τέσσερις μελωδίες και τις βαθμολογεί σύμφωνα με
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τα προσωπικά του κριτήρια, αναφορικά με τους ρυθμούς και τους τόνους της κάθε
μελωδίας. Αυτές οι τετράδες μελωδιών εξελίσσονται σε νέες μελωδίες που περιλαμβάνουν πιο ευχάριστο περιεχόμενο από άποψης ρυθμού και τόνων. Η αρχιτεκτονική
του συστήματος περιλαμβάνει ένα νέο εξελικτικό σχήμα δύο επιπέδων, με το πάνω
επίπεδο να βασίζεται στον αλγόριθμο βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (particle
swarm optimization ή PSO), ενώ το κάτω επίπεδο βασίζεται σε αυτοτελή τμήματα
σύνθεσης μουσικής χρησιμοποιώντας κυρίως γενετικούς αλγόριθμους (genetic algorithms ή GA). Η θέση ενός πράκτορα του PSO στο πάνω επίπεδο περιγράφει τα
στοιχεία της μουσικής που αντιπροσωπεύει, με τη μορφή μουσικών χαρακτηριστικών, περιλαμβάνοντας δύο ειδών πράκτορες που περιγράφουν δύο ειδών μουσικές
ιδιότητες: τον ρυθμό και τους τόνους. Η καταλληλότητα του κάθε πράκτορα στα
σμήνη ρυθμών και τόνων παρέχεται από τον ακροατή, οδηγώντας τους πράκτορες
σε τοποθεσίες που περιγράφουν πιο ευχάριστα χαρακτηριστικά προς τον χρήστη.
Τα τμήματα του κάτω επιπέδου συνθέτουν μουσική σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά
που παρέχονται από τους πράκτορες PSO, παράγοντας συνεπώς μελωδίες που έχουν
πιο ευχάριστο περιεχόμενο για τον χρήστη, καθώς προχωρούν οι επαναλήψεις της
PSO.
Το σύστημα αυτό δομείται πάνω στο αλγόριθμο PSO, ο οποίος αποτελεί έναν
σταθερό θεμέλιο λίθο. Παρόλα αυτά, οι αλγόριθμοι των τμημάτων μουσικής σύνθεσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μουσικής, δεν εγγυώνται τη σύνθεση
μουσικής που αντανακλά απόλυτα τα χαρακτηριστικά που φέρουν οι πράκτορες του
PSO. Συνεπώς, οι παραγόμενες μελωδίες αναμένεται να έχουν εν γένει διαφορετικά
χαρακτηριστικά από αυτά που ζητούν οι αντίστοιχοι πράκτορες, δηλαδή οι τοποθεσίες των πρακτόρων με των αντίστοιχων μελωδιών δεν συμπίπτουν στον χώρο των
χαρακτηριστικών. Με αυτό τον τρόπο υπεισέρχεται ένας παράγοντας θορύβου στο
πάνω επίπεδο του αλγορίθμου PSO. Επιπλέον, οι βαθμολογίες που παρέχονται από
τον χρήστη στο μουσικό περιεχόμενο που του παρουσιάζεται, αναμένεται να έχουν
κάποια έκταση αβεβαιότητας, παρουσιάζοντας μια επιπλέον πηγή θορύβου στη λειτουργία του συστήματος. Συνεπώς, αξιολογήθηκε η στιβαρότητα του συστήματος
υπό τους περιορισμούς που υπεισέρχονται λόγω θορύβου, με τη χρήση “αυτόματων
βαθμολογητών”, οι οποίοι έχουν προκαθορισμένες μουσικές προτιμήσεις που παραμένουν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια των γύρων βαθμολογιών – των επαναλήψεων
του PSO δηλαδή. Ως εκ τούτου, μοντελοποιήθηκαν τέσσερις τύποι αυτόματων βαθμολογητών διαφορετικά προφίλ βαθμολόγησης που περιλαμβάνουν διαφορετικές
κλίμακες αυστηρότητας βαθμολογιών και επιπλέον θόρυβο, γεγονός που παρέχει
έναν “ντετερμινιστικό” τρόπο να εξεταστεί η στιβαρότητα του συστήματος.
Έπειτα από εξουθενωτικό πειραματικό έλεγχο με πολλές προσομοιώσεις αποδόσεων του συστήματος υπό τους τέσσερις αυτόματους βαθμολογητές και τέσσερις
διατάξεις του αλγόριθμου PSO, δόθηκαν αποτελέσματα που φανερώνουν πως το
σύστημα συγκλίνει γρήγορα προς τα ιδεώδη χαρακτηριστικά που ο εκάστοτε αυτόματος βαθμολογητής επιζητεί. Από τις τέσσερις διατάξεις του PSO, οι δύο βασίζονται
στην τυπική PSO μεθοδολογία, ενώ οι άλλες δύο αποτελούν μια παραλλαγή της, την
βάσει–βαθμού PSO (rating–based PSO ή r–PSO), που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής. Επιπλέον της σύγκλισης, εξετάστηκε η ποικιλία στα μουσικά
χαρακτηριστικά διαμέσου των γύρων βαθμολόγησης, γεγονός το οποίο είναι σημαντικό προς τη μείωση του φαινομένου της κόπωσης χρήστη που είναι σύνηθες στα
διαδραστικά συστήματα. Έτσι, η παραλλαγή r–PSO φάνηκε να έχει την ικανότητα
να διατηρεί περισσότερη μουσική ποικιλία στο μελωδικό περιεχόμενο σε σύγκριση
με την τυπική PSO, αναφορικά με τις μελωδίες που παρουσιάζονται σε διαφορετικούς γύρους βαθμολόγησης, αλλά και εντός του κάθε γύρου. Παράλληλα, η έκδοση
r–PSO ήταν εξίσου ή και παραπάνω αποτελεσματική σε σχέση με την τυπική PSO,

Διαδραστική ευφυής σύνθεση μουσικής με εξέλιξη μουσικών
250
χαρακτηριστικών
αναφορικά με την βελτίωση της καταλληλότητας των μελωδιών. Τέλος, αναλύθηκαν
οι αδυναμίες του συστήματος, αποκαλύπτοντας ότι η συνολική του απόδοση εξαρτάται από τις συνθετικές ικανότητες των αλγόριθμων του κάτω επιπέδου.
Η πρωτεύουσα συνεισφορά του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση ενός
συστήματος που επιτελεί εξέλιξη χαρακτηριστικών, αντί για εξέλιξη μελωδιών. Στην
εξέλιξη χαρακτηριστικών, ο χρήστης παρέχει με τις βαθμολογίες του τιμές καταλληλότητας σε συνδυασμούς χαρακτηριστικών που εκφράζονται από μελωδίες. Στην
πραγματικότητα, ο χρήστης βαθμολογεί τα χαρακτηριστικά που είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή της κάθε μελωδίας που ακούει, με την παραγωγή αυτή να πραγματοποιείται στα τμήματα σύνθεσης του κάτω επιπέδου. Όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 9.2, το κυρίως πλεονέκτημα της εξέλιξης χαρακτηριστικών είναι το γεγονός ότι
τα γειτονικά σημεία στον χώρο των χαρακτηριστικών περιγράφουν όμοιες μελωδίες,
μιας και διάφορες μελέτες υπέδειξαν τις δυνατότητες τέτοιων χαρακτηριστικών για
την κατηγοριοποίηση μουσικής κατά αισθητικό περιεχόμενο, είδος μουσικής και
συνθέτη ανάμεσα σε άλλα. Αυτή η συνοχή των περιοχών του χώρου χαρακτηριστικών δίνει ένα μουσικό νόημα στις μεταβάσεις των πρακτόρων του πάνω επιπέδου,
δηλαδή ένα σημείο κοντά στο σημείο μιας καλά βαθμολογημένης μελωδίας πιθανότατα θα αντιστοιχεί σε μια καλά βαθμολογημένη μελωδία. Αντιθέτως, οι “γειτονιές”
των γονότυπων δεν είναι συνεκτικές, υπό την έννοια ότι μελωδίες με παρόμοιους
γονότυπους μπορεί να εκφράζον φαινότυπους που απέχουν αισθητικά. Συνεπώς,
η διαδραστική σύνθεση μουσικής βάσει εξέλιξης χαρακτηριστικών θα μπορούσε να
εισάγει μια καινοτόμο κατεύθυνση, γύρω από την οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερες και πιο στιβαρές μεθοδολογίες.
Η εξουθενωτική μελέτη του παρουσιαζόμενου συστήματος δεν παρέχει μόνο πληροφορίες για το σύστημα ως έχει, δηλαδή με τη σύνθεση μουσικής από τα παρουσιαζόμενα τμήματα, αλλά εισάγει ένα πλαίσιο μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη σύγκριση μελλοντικών υλοποιήσεων. Αυτές οι υλοποιήσεις θα πρέπει
να κατευθύνονται σε αυτόματη σύνθεση μουσικής με εξέλιξη χαρακτηριστικών, όχι
απαραίτητα με τη χρήση της παρουσιαζόμενης διάταξης αλγόριθμων. Θα μπορούσε,
για παράδειγμα, το πάνω επίπεδο να περιλαμβάνει διαφορεξελικτικούς αλγόριθμους [251, 298], και οποιοδήποτε παραμετροποιήσιμο σύστημα αυτόματης σύνθεσης μουσικής στο κάτω. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η χρήση αυτόματων βαθμολογητών παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την αξιολόγηση της δυνατότητας σύγκλισης
και των συνθετικών δυνατοτήτων του εκάστοτε υπό εξέταση συστήματος. Συνεπώς, το
παρόν κεφάλαιο συνέδραμε επίσης προτείνοντας μια μεθοδολογία για τη μέτρηση
της στιβαρότητας αλλά και της ποικιλίας των μουσικών χαρακτηριστικών ενός διαδραστικού συστήματος που εξελίσσει μουσικά χαρακτηριστικά σαν μέσω αυτόματης
σύνθεσης. Το τελευταίο γεγονός είναι σημαντικό για την κατασκευή διαδραστικών
συστημάτων μουσικής σύνθεσης γενικότερα, μιας και η μεγάλη πλειοψηφία μεθοδολογιών βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε υποκειμενικούς ελέγχους της επίδοσής
τους, αποκλείοντας τη δυνατότητα διεξαγωγής συγκριτικών μελετών [237].
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υτό το κεφάλαιο παρουσιάζει συνολικά τη συνεισφορά και τα συμπεράσματα
της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο
κινήθηκε η διδακτορική διατριβή ήταν η εφαρμογή της υπολογιστικής νοημοσύνης σε διάφορα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική ανάλυση και
σύνθεση. Εντός όμως του ευρέος αυτού πλαισίου, έγινε ιδιαίτερη εστίαση στον ρόλο
που τελικά μπορούν να διαδραματίσουν τα μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά για
την επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων, υπό το πρίσμα των μεθοδολογιών
της υπολογιστική νοημοσύνης. Παράλληλα, καθόλη την πορεία των μελετών τηρήθηκαν πλήρως οι προδιαγραφές για αντικειμενικές, ενδελεχείς και εξουθενωτικές
πειραματικές αναζητήσεις, γεγονός που εν γένει δεν αποτελεί κανόνα στην πρότερη
βιβλιογραφία – με την εν μέρει δικαιολογημένη πρόταξη της μουσικής υποκειμενικότητας. Έτσι, η τελική συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής μπορεί
να συνοψιστεί στα παρακάτω σημεία:
1. Η ανάδειξη της κρισιμότητας των μαθηματικών μουσικών και ηχητικών χαρακτηριστικών για την αυτοματοποιημένη μουσική και ηχητική ανάλυση.
2. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για αυτοματοποιημένη μουσική ανάλυση
βάσει αλγόριθμων υπολογιστικής νοημοσύνης.
3. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για αυτοματοποιημένη–ευφυή μουσική σύνθεση βάσει αλγόριθμων υπολογιστικής νοημοσύνης.
4. Η ανάδειξη της κρισιμότητας των μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών για
την αυτοματοποιημένη–ευφυή μουσική σύνθεση.
5. Η ανάδειξη της κρισιμότητας των μαθηματικών μουσικών και ηχητικών χαρακτηριστικών για τη μοντελοποίηση της μουσική και ηχητικής προτίμησης.
6. Η ανάπτυξη πειραματικών μεθοδολογιών που παρέχουν ένα στιβαρό πλαίσιο
επαλήθευσης συστημάτων αυτόματης μουσικής σύνθεσης.
Η νοηματική διαδρομή που ακολουθείτε μέσα στο κείμενο της διδακτορικής
διατριβής φανερώνει εν πολλοίς τον τρόπο και τη χρονική σειρά που δομήθηκαν οι
θεμελιώδεις ιδέες πάνω στις οποίες τελικά χτίστηκε αυτή η διατριβή. Σαν μια γενική
περιγραφή, η μελέτη ξεκίνησε από την έρευνα για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση
των μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών που τελικά κάνουν κάποια κομμάτια
ή κάποιους συνθέτες μοναδικούς. Σε αυτό το σκέλος της έρευνας διαπιστώθηκε πως
τέτοια χαρακτηριστικά περιέχουν ουσιώδης πληροφορίες που εν πολλοίς ανιχνεύουν
το προσωπικό ίχνος που αφήνει ένας συνθέτης στα έργα του. Η αντίληψη της ισχύος
κάποιων τέτοιων χαρακτηριστικών, ιδίως στον διαχωρισμό κομματιών ανά συνθέτη
ή είδος, και δεδομένης της σχέσης του συγγραφέα με τη μουσική σύνθεση, έστρεψε
την έρευνα προς στην εκμετάλλευση αυτών των χαρακτηριστικών για την αυτόματη
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σύνθεση. Στην κατεύθυνση αυτή, αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα υπολογιστικής
νοημοσύνης για αυτόματη σύνθεση μουσικής που είχαν ως στόχο όχι απαραίτητα τη
σύνθεση καθεαυτή, αλλά κυρίως τη μελέτη των συνθετικών ικανοτήτων των μοντέλων
αυτών σε σχέση με τις ανθρώπινες μουσικές επιλογές και τη δημιουργικότητα. Οι
επόμενες παράγραφοι συνοψίζουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες της διατριβής,
όπως αποτυπώνονται σε κάθε κεφάλαιο, κάνοντας μια ανασκόπηση στις βασικότερές
τους συνεισφορές.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αρχικά μια μελέτη πάνω στον χρωματικό χώρο
ενός κομματιού, καθώς και τρεις ανεξάρτητες μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης πάνω σε μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά,
για την αναγνώριση συνθέτη και μουσικού είδους. Αρχικά, παρουσιάζεται μια θεωρητική μελέτη του χρωματικού χώρου – του χώρου των 12 τόνων της Δυτικής συγκερασμένης μουσικής – μέσα από την ανάλυση πρωτευόντων στοιχείων. Αυτή η μελέτη
επέτρεψε να διαφανούν κάποιες σημαντικές ιδιότητες του χώρου αυτού, παρέχοντας
επίσης και κάποιες ενδεχόμενες κατευθύνσεις για εφαρμογές της πιο περιεκτικής
μονοδιάστατης προβολής του, το πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος. Το πρωτεύον χρωματικό ιδιο–ίχνος έχει κάποιες ιδιότητες που απομονώνουν την “ουδέτερη” μουσική
πληροφορία, χωρίς δηλαδή να θεωρείται η κλίμακα σύνθεσης ή το τονικό κέντρο.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τρία μοντέλα που πραγματεύονται τον διαχωρισμό
ενός συνόλου κομματιών ανά συνθέτη ή ανά είδος. Τα τρία αυτά μοντέλα εκμεταλλεύονται κάποια μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά που αντλούνται από τον
χρωματικό χώρο, χρησιμοποιώντας μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης συνδυασμένες με πρωτότυπες μοντελοποιήσεις που προτάθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Τα μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν σε
αυτές τις μελέτες, αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσματικά στο να εντοπιστούν οι ουσιώδης μουσικές πληροφορίες που περιγράφουν το συνθετικό ύφος των συνθετών – σε
συνδυασμό με τις μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης. Έτσι, η χρήση αυτών χαρακτηριστικών και των μοντέλων που πηγάζουν από αυτά, όπως για παράδειγμα η
εντροπία πληροφορίας Shannon για το προφίλ τονικής τάξης, απέβησαν πολύ χρήσιμα για τα επόμενα Κεφάλαια που πραγματεύονται την αυτόματη–ευφυή σύνθεση
μουσικής. Συγκεκριμένα, τα τρία μοντέλα που αποτελούν συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής είναι το διάνυσμα δωδεκαφωνικού ίχνους (dodecaphonic trace vector ή DTV), τα μοντέλα εξαγωγής καθολικών χαρακτηριστικών μέσω της εντροπίας
πληροφορίας Shannon (Shannon information entropy ή SIE) του προφίλ τονικής
τάξης (pitch class proﬁle ή PCP) και το μοντέλο σταθμισμένων αλυσίδων Markov
(weighted Markov chain ή WMC).
Οι πειραματικοί έλεγχοι πάνω στις προσομοιώσεις αναγνώρισης συνθέτη και είδους, έδειξαν ότι ακόμα και τα πιο “απλά” μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά
όπως το DTV, το οποίο είναι μια παραλλαγή του προφίλ τονικής τάξης PCP που εξουδετερώνει την πληροφορία του κλειδιού σύνθεσης, αποδίδουν μέχρι ενός βαθμού το
προσωπικό ύφος του κάθε συνθέτη. Συγκεκριμένα για το DTV, οι προσομοιώσεις
με τα νευρωνικά δίκτυα (πιθανοτικά και εμπρόσθιας τροφοδότησης) έδειξαν πως η
εκπαίδευσή τους αποτυπώνει τα πρότυπα που δημιουργούνται στις τιμές του διανύσματος αυτού, ενώ κάτι τέτοιο με το “ανθρώπινο μάτι” είναι αδύνατο. Επίσης,
τα μουσικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τα μοντέλα που προτάθηκαν, τα
οποία αντλούν πληροφορίες από το PCP μέσω της SIE, παρείχουν επίσης καλά αποτελέσματα στην αναγνώριση συνθέτη. Η επιπλέον ιδιότητα του SIE να εκφράζει την
“πολυπλοκότητα” της κατανομής του PCP, έκανε τα χαρακτηριστικά που πηγάζουν
από αυτό το μοντέλο κατάλληλα για την αυτόματη σύνθεση μουσικής, το οποίο μελετήθηκε στα επόμενα Κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί πως το μέγεθος SIE του PCP
παρέχει παρόμοιες πληροφορίες με την διάσταση fractal της κατανομής του PCP,
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εκπεφρασμένες όμως με διαφορετικούς αριθμητικούς όρους. Τέλος, το κεφάλαιο
αυτό ανέδειξε τις δυνατότητες του εξελικτικού υπολογισμού, με τον διαφοροεξελικτικό αλγόριθμο να προσαρμόζει κατάλληλα τις παραμέτρους του μοντέλου WMC
που προτάθηκε. Στις παραπάνω προσομοιώσεις αναγνώρισης συνθέτη και μουσικού είδους, πέρα από τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν και άλλες τεχνικές
μηχανικής μάθησης όπως η μέθοδος του k –οστού εγγύτερου γείτονα (k –th nearest neighbor ή k NN) και οι μηχανές υποστηρικτικών διανυσμάτων (support vector
machines ή SVM). Τα αποτελέσματα που δίνονται αφορούν δύσκολα σύνολα αναγνώρισης, όπως για παράδειγμα την αναγνώριση συνθέτη στα κουαρτέτα εγχόρδων
των Haydn και Mozart ή των έργων των Bach και Hendel.
Μια μελέτη των αλγόριθμων υπολογιστικής νοημοσύνης για την ανάλυση ηχογραφημένων σημάτων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο
αυτό μελετώνται η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός μουσικού περιεχομένου. Η
αναγνώριση μουσικού περιεχομένου από ηχογραφήσεις αποσκοπεί στην ακριβή
συμβολική αναπαράσταση των συμβάντων εντός των ηχογραφήσεων, δηλαδή των
καθορισμό του πότε συμβαίνει ένα γεγονός καθώς και το ποιο γεγονός είναι αυτό.
Ο χαρακτηρισμός του περιεχομένου μιας ηχογράφησης πραγματεύεται την εννοιολογική περιγραφή του τι περιέχουν διάφορα τμήματα της ηχογράφησης, χωρίς να
γίνεται απαραίτητα ακριβής αναγνώριση του περιεχομένου της. Για την αναγνώριση
περιεχομένου, στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάστηκε ένας νέος αλγόριθμος χρονικού εντοπισμού των κρουστικών γεγονότων μιας ηχογράφησης τυμπάνων, εν δυνάμει σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργική καινοτομία του αλγόριθμου
αυτού βρίσκεται στην πολύ απλή αρχιτεκτονική του, η οποία βασίζεται στον συνδυασμό απλών φίλτρων και ενίσχυσης που ονομάστηκαν “χαρακτηριστικά φίλτρα”.
Πέρα από τη λειτουργική καινοτομία, προτάθηκε ένα καινοτόμο ευφυές σύστημα
εκπαίδευσης του συστήματος αυτού που περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σενάρια κρουστικών συνδυασμών – και της “παύσης” – καθώς επίσης προτάθηκε και ένα συνεχές
ανάλογο των διακριτών αυτών σεναρίων που κάνει την εκπαίδευση λειτουργική και
αποτελεσματική. Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό περιεχομένου, προτάθηκε μια
νέα μεθοδολογία για τον εντοπισμό σημείων αλλαγής του κλειδιού σύνθεσης εντός μιας μελωδικής ηχογράφησης μέσα από ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση γίνεται
στον χρωματικό χώρο, ο οποίος μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ εντός
των κινήτρων της εν λόγω μελέτης ήταν οι παρατηρήσεις που παρήχθησαν από τη
μελέτη του πρωτεύοντος χρωματικού ιδιοχώρου. Με τη μεθοδολογία ομαδοποίησης
που προτάθηκε δεν είναι απαραίτητος ο ακριβής προσδιορισμός του πλήθους των
κλειδιών που αναμένονται εντός της ηχογράφησης. Επίσης, λόγω της κοινώς αποδεκτής έλλειψης βάσης δεδομένων από μουσικά κομμάτια με σημειωμένες τις περιοχές διαφορετικών κλειδιών, αλλά και για λόγους εκτενέστερης μελέτης μουσικών
περιπτώσεων, προτάθηκε και η χρήση “τεχνητών” κομματιών με προκαθορισμένη
δομή στα κλειδιά σύνθεσης που χρησιμοποιούνται.
Τα αποτελέσματα στην αναγνώριση περιεχομένου για ηχογραφήσεις τυμπάνων
μέσω της απλής διάταξης φίλτρων και του αποτελεσματικού σχήματος ευφυούς εκπαίδευσης, είναι πολλά υποσχόμενα. Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν μια πληθώρα συνόλων τυμπάνων και φάνηκε πως εντός ενός σχετικά μικρού περιθωρίου χρονικού σφάλματος, είναι δυνατόν να επιτευχθεί σχεδόν τέλεια
αναγνώριση του περιεχομένου. Η μεθοδολογία χαρακτηρισμού του περιεχομένου
σε περιοχές διαφορετικού κλειδιού σύνθεσης παρείχε αποτελέσματα που ήταν καλύτερα από αυτά που δόθηκαν με άλλες μεθοδολογίες, όπως παρατηρήθηκε έπειτα
από σύγκριση πάνω στα ίδια μουσικά κομμάτια. Πέρα από την αποτελεσματικότητα
της προτεινόμενης μεθόδου, η καινοτόμος μελέτη που πραγματοποιήθηκε πάνω στα
τεχνικά κομμάτια φάνηκε να αναδεικνύει τις δυνατότητες του εν λόγω μοντέλου,
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αλλά και τις εγγενείς αδυναμίες που μπορεί να έχει μια μεθοδολογία που δρα στον
χρωματικό χώρο. Για παράδειγμα, φάνηκε πως είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των
περιοχών που έχουν “κοντινά” κλειδιά (δηλαδή κλειδιά με πολλούς κοινούς τόνους),
καθώς και οι δυσκολίες εντοπισμού των κλειδιών σε “τονικά κορεσμένα” κομμάτια,
δηλαδή σε κομμάτια που έχουν από 5 κλειδιά σύνθεσης και πάνω. Αυτές οι μελέτες
έγιναν επιτρεπτές από την μεθοδολογία κατασκευής τεχνητών κομματιών που προτάθηκε, μιας και έτσι είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε σεναρίου αλλαγής
κλειδιών.
Το Κεφάλαιο 4 αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο των μεθοδολογιών και των
μελετών που παρουσιάζονται στη συνέχεια της διατριβής. Συγκεκριμένα, από την
ανάλυση του μουσικού και του ηχητικού περιεχομένου κομματιών, το πεδίο έρευνας της διατριβής στρέφεται προς την αξιοποίηση της συλλεχθείσας γνώσης για τη
μελέτη μεθόδων αυτόματης σύνθεσης μουσικής μέσω ευφυών αλγόριθμων. Έτσι,
στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται μια σαφής οριοθέτηση και ένας προσδιορισμός των
ευφυών συστημάτων αυτόματης σύνθεσης μουσικής. Αυτός ο προσδιορισμός πλαισιώνεται από μια κατηγοριοποίηση των ευφυών συστημάτων σύνθεσης ανάλογα με
τη λειτουργικότητα του ευφυούς τμήματός τους. Έτσι, προτάθηκε η κατηγοριοποίηση αυτών των μεθοδολογιών στης κατηγορίες ανεπίβλεπτης, επιβλεπόμενης και διαδραστικής ευφυούς σύνθεσης. Υπό το πρίσμα αυτής της κατηγοριοποίησης, παρουσιάστηκε μια εκτενής βιβλιογραφική αναφορά σε μεθόδους αυτόματης σύνθεσης
μουσικής με τη χρήση ευφυών αλγόριθμων που προσομοιάζουν φυσικά συστήματα,
εξελίσσονται ή και προσαρμόζονται αυτόματα στις απαιτούμενες (μουσικές) συνθήκες. Οι μελέτες που παρουσιάζονται στη συνέχεια της διατριβής αφορούν τέτοιες
μεθόδους, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Με αυτό τον τρόπο, ο αναγνώστης εισάγεται στα επόμενα Κεφάλαια έχοντας
υπόψη του το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι μεθοδολογίες που ακολουθούν.
Η ερευνητική αναζήτηση στην ευφυή σύνθεση μουσικής ξεκινά στην παρούσα
διδακτορική διατριβή από αυτό που είναι ίσως το πιο σημαντικό συστατικό της μουσικής: τον ρυθμό. Στον Κεφάλαιο 5 έγινε η περιγραφή τριών εργασιών που αποτελούν συνεισφορές της διατριβής, στις οποίες μελετήθηκε η ευφυής παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών για κρουστά και για ρυθμικά όργανα. Λεπτομερέστερα, παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο σύστημα παραγωγής ρυθμών για κρουστά με την ονομασία evoDrummer, η ανάπτυξη του οποίου περιελάμβανε καινοτομικά στοιχεία σε
πολλά επίπεδα. Αρχικά, προτάθηκαν πολλά μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά
που περιγράφουν ποιοτικά τους ρυθμούς τυμπάνων. Επίσης, η λειτουργία του evoDrummer στηρίζεται στην έννοια της ρυθμικής απόκλισης, που είναι μια έννοια
που εισήχθη στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας και αποτελεί επίσης συνεισφορά της
διατριβής. Τέλος, αναφορικά με το evoDrummer, προτάθηκαν και κάποιες πρωτότυπες παραλλαγές για την αρχικοποίηση των πληθυσμών από ρυθμούς, οι οποίες
επηρεάζουν διαφορετικά την εξελικτική δυναμική. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη στην ευφυή παραγωγή ρυθμικών ακολουθιών για τονικά όργανα,
με την ανάπτυξη του καινοτόμου συστήματος Finite L–systems (FL–systems), τα
οποία είναι μια πεπερασμένη παραλλαγή των L–systems. Το ρυθμικό σκέλος της
μελέτης ολοκληρώθηκε με την πρόταση ενός εξελικτικού σχήματος που δρα πάνω
στους κανόνες επανεγγραφής των L και των FL–systems, με τη χρήση του ονομαζόμενου ως χρωμοσώματος κανόνων, επιτρέποντας στα συστήματα αυτά να εξελίσσονται με στόχο να παράγουν ρυθμούς που ικανοποιούν συγκεκριμένα ρυθμικά
χαρακτηριστικά–στόχους.
Η αρχική διαφοροποίηση των μελετών που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, με την πλειοψηφία των εργασιών που έχουν ως τώρα παρουσιαστεί είναι ο
ενδελεχής και εξουθενωτικός πειραματικός έλεγχος των επιδόσεων των συστημάτων
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που εξετάστηκαν. Μέσα από τις πειραματικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε πως το σύστημα evoDrummer είχε υψηλή προσαρμοστικότητα
στις απαιτήσεις διαφοροποίησης, μέχρι μιας τιμής διαφοροποίησης. Από εκείνη
την τιμή και μετά, διαπιστώθηκε πως η χρήση της μετρικής που προτάθηκε (της
μέσης σχετικής απόστασης) δεν μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια το νόημα της διαφοροποίησης, γεγονός που αφήνει περιθώρια για μελλοντικές βελτιώσεις του συστήματος. Αναφορικά με τα FL–systems, αρχικά μελετήθηκε διεξοδικά η δυνατότητά
τους να παράγουν ρυθμούς με μεγάλη ποικιλία από τα L–systems. Ο πειραματική
διαδικασία, συγκεκριμένα, έδειξε πως τα FL–systems έχουν την ικανότητα να παράγουν εξίσου πολύπλοκους, αλλά ως και πολύ πιο απλούς ρυθμούς σε σύγκριση
με τα L–systems, όταν τα συστήματα αυτά λειτουργούσαν ως “ανεπίβλεπτοι” συνθέτες ρυθμών, χωρίς δηλαδή να επιδιώκεται η δημιουργία ρυθμών με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Στην επέκταση της μελέτης με την “επιβλεπόμενη” έκδοση των L
και των FL–systems, όπου χρησιμοποιήθηκαν γενετικοί αλγόριθμοι που εξέλισσαν
τους κανόνες των παραπάνω συστημάτων προς ρυθμούς που πληρούσαν συγκεκριμένους στόχους ρυθμικών χαρακτηριστικών, φάνηκε επίσης ότι τα FL–systems
είχαν υψηλότερη προσαρμοστικότητα σε σχέση με τα L–systems. Έτσι, βγήκε το
συμπέρασμα πως τα FL–systems είναι ένα πολλά υποσχόμενο σύστημα για την παραγωγή καινοτόμου ρυθμικού περιεχομένου που ικανοποιεί τα εκάστοτε ρυθμικά
χαρακτηριστικά–στόχους – γεγονός το οποίο επαληθεύτηκε με το σύστημα που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 7.
Οι τονικές ιδιότητες της ευφυούς σύνθεσης μουσικής μελετήθηκαν στο Κεφάλαιο 6. Αρχικά, έγινε μια μελέτη πάνω σε ένα μη ευφυές σύστημα παραγωγής
ολοκληρωμένης μουσικής, με όλα τα μουσικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης
μελωδίας να δίνονται από δυναμικά συστήματα μέσα από μια διαδικασία αντιστοίχησης που προτάθηκε στα πλαίσια αυτή της διατριβής. Ανάμεσα σε διάφορους ελέγχους που γίνονταν επιτρεπτοί στον χρήστη, ήταν και η ρύθμιση των παραμέτρων των
δυναμικών συστημάτων έτσι ώστε να παράγεται μουσική που αντιστοιχεί στο κάθε
σύνολο επιλεγμένων παραμέτρων. Η μελέτη αυτή επεκτάθηκε με την εισαγωγή ενός
εξελικτικού σχήματος που επέτρεπε την βέλτιστη ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών συστημάτων, έτσι ώστε οι τονικές ακολουθίες που παράγονται να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένα τονικά χαρακτηριστικά. Λεπτομερέστερα, έγινε η χρήση
του διαφοροεξελικτικού αλγόριθμου, σε συνδυασμό με ένα μοντέλο που προτάθηκε
για την επιλογή τονικών χαρακτηριστικών από διαδοχικά τμήματα υπαρχόντων μουσικών κομματιών, έτσι ώστε να γίνεται σύνθεση νέων κομματιών που να ενσωματώνουν στη δομή τους τα χαρακτηριστικά αυτά, κατά τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Τα τονικά χαρακτηριστικά περιελάμβαναν μια συλλογή μουσικών αλλά και
μαθηματικών χαρακτηριστικών, βάσει αυτών που μελετήθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Με
αυτό τον τρόπο, έγινε δυνατή η απευθείας σύγκριση διάφορων γνωστών συνθέσεων
που παρήχθησαν από συνθέτες όπως ο Bach, ο Mozart, ο Beethoven και διάφοροι
μουσικοί της jazz, και των συνθέσεων των δυναμικών συστημάτων. Επιπλέον, στις
τονικές ακολουθίες που εξάγονται από τις ανθρώπινες μουσικές συνθέσεις, έγινε
μια καινοτόμα έρευνα βάσει ανάλυσης χρονοσειρών, έτσι ώστε να αντληθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά τους, όπως τα χαρακτηριστικά του ανακατασκευασμένου
χώρου φάσεών τους, οι μέγιστοι εκθέτες Lyapunov (larger Lyapunon exponent ή
LLE) και η διάσταση fractal (fractal dimension ή FD) τους. Μέσω αυτής της μελέτης έγινε εφικτή μια διαισθητική προσέγγιση για τα δυναμικά χαρακτηριστικά
που ενυπάρχουν στις τονικές ακολουθίες των ανθρώπινων συνθέσεων, αλλά και μια
ευθεία σύγκριση αυτών των χαρακτηριστικών με τα αντίστοιχα των συνθέσεων που
παρήγαγαν τα δυναμικά συστήματα.
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Τα συμπεράσματα του Κεφαλαίου 6 αφορούν όχι μόνο τις τεχνητές συνθέσεις
των δυναμικών συστημάτων, αλλά και τις συνθέσεις των δημιουργών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Συγκεκριμένα, τα μεγέθη που αποκτήθηκαν από τη διαδικασία της ανακατασκευής του χώρου φάσεων των πραγματικών
συνθέσεων, αλλά και τα δυναμικά μεγέθη LLE και FD, παρατηρήθηκε πως υπάρχει
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα σε διαφορετικούς συνθέτες. Αυτό το γεγονός φανερώνει πως οι διαφορές στο συνθετικό στυλ και στην εποχή που συνέθεσε ο
κάθε δημιουργός, αποτυπώνονται εν μέρει και στα δυναμικά χαρακτηριστικά των
τονικών ακολουθιών που περιλαμβάνουν τα έργα του. Έπειτα, η εξέταση της εξελικτικής προσαρμοστικότητας των δυναμικών συστημάτων που περιελήφθησαν στη
μελέτη, επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων για το κατά πόσο τα δυναμικά συστήματα αυτά μπορούν να παράγουν τονικές ακολουθίες που να προσομοιάζουν
τις ανθρώπινες, με σημείο αναφοράς τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά. Φάνηκε λοιπόν, πως τα συστήματα που εξετάστηκαν είχαν πολύ “απλή” δυναμική δομή για
να μπορέσουν να παράγουν τονικές ακολουθίες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά,
όπως αυτά ορίστηκαν από τις ανθρώπινες συνθέσεις. Έτσι, σαν μελλοντική μελέτη
κρίθηκε κατάλληλο να εξεταστούν πιο πολύπλοκα δυναμικά συστήματα, τα οποία
να είναι εμβυθισμένα σε ένα μεγαλύτερο πλήθος διαστάσεων.
Μετά από τη μελέτη των ρυθμικών και των τονικών συστημάτων ευφυούς σύνθεσης μουσικής, το Κεφάλαιο 7 παρουσίασε τις οπτικές ολοκλήρωσης της αυτόματης
συνθετικής διαδικασίας με τη μελέτη της ενορχήστρωσης και της ευφυούς συνοδείας
αυτοσχεδιαστή σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, προτάθηκε η έννοια της οριζόντιας αντιγραφής ενορχήστρωσης, η οποία διαφέρει από την μέχρι πρότινος κάθετη αντιμετώπιση της αντιγραφής ενορχήστρωσης. Με την οριζόντια αντιγραφή της ενορχήστρωσης ενός κομματιού, υπολογίζονται οι στιγμιαίες διαδοχικές εντάσεις των οργάνων
που αποτελούν μια μουσική ηχογράφηση με επιθυμητή ενορχήστρωση, έτσι ώστε
οι εντάσεις αυτές να αντιστοιχιστούν στις εντάσεις των οργάνων που αποτελούν το
κομμάτι που συντίθεται αυτόματα. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η αυτονομία του
συστήματος αυτόματης σύνθεσης μουσικής, μιας και παρέχονται απλά πληροφορίες για τη μεταβολή των εντάσεων που το αποτελούν. Λόγω της καινοτόμου φύσης
της συγκεκριμένης οπτικής για την ενορχήστρωση, μέχρι τη σχετική εργασία που
παρουσιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής δεν υπήρχε ένα πλαίσιο επαλήθευσης των μεθόδων που πραγματοποιούν κάτι τέτοιο. Έτσι, προτάθηκε επίσης ένα
σχήμα επαλήθευσης καθώς και μια τέτοια μέθοδος. Η ολοκληρωμένη σύνθεση μουσικής μελετήθηκε με δύο τρόπους σε αυτό το κεφάλαιο: με την αντιγραφή της ενορχήστρωσης και με την ευφυή συνοδεία αυτοσχεδιαστή. Στην δεύτερη περίπτωση,
ένας άνθρωπος παρέχει σε ένα ευφυές σύστημα τις κατευθύνσεις που απαιτούνται
για να του παρέχει συνοδεία σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, προτάθηκε και
μελετήθηκε ο χωρίς περιορισμούς αυτοσχεδιασμός, σύμφωνα με τον οποίο ο αυτοσχεδιαστής δεν διατηρεί κάποιο πλάνο για την πορεία του αυτοσχεδιασμού του
σε κανένα μουσικό επίπεδο (ρυθμό, τόνους και ένταση). Συνεπώς, το σύστημα που
προτάθηκε για την επιτέλεση του αυτοσχεδιασμού χωρίς περιορισμούς περιείχε ένα
ευφυές σύστημα προσαρμοσμένης σύνθεσης μουσικής βάσει των μουσικών χαρακτηριστικών που λάμβανε σαν είσοδο από τον αυτοσχεδιαστή.
Τα αποτελέσματα πάνω στην οριζόντια αντιγραφή ενορχήστρωσης ήταν ενθαρρυντικά: φάνηκε πως αυτού του είδους η ενορχήστρωση είναι σε θέση να παρέχει
νέα κομμάτια, οι ηχογραφήσεις των οποίων γίνονται αντιληπτές ως όμοιες με τις
ηχογραφήσεις των κομματιών–στόχων. Οι μετρήσεις αυτές βασίστηκαν σε ηχητικά
χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον
ήχο, δείχνοντας πως, ανεξάρτητα από τη μουσική σύνθεση σε τόνους και ρυθμούς,
οι εντάσεις στα αντίστοιχα όργανα μεταξύ δύο ηχογραφήσεων – στη συγκεκριμένη
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περίπτωση του κομματιού στόχου και της αυτόματης σύνθεσης – παίζουν καθοριστικό ρόλο για το κατά πόσο οι ηχογραφήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές ως όμοιες.
Αναφορικά με το σύστημα ευφυούς συνοδείας σε αυτοσχεδιαστή, μέσα από μια σύγκριση των χαρακτηριστικών που παρείχε ο άνθρωπος και το σύστημα που προτάθηκε, επετράπη η άντληση πληροφοριών για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του
συστήματος. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι το προτεινόμενο σύστημα όντως ακολουθεί
τις μουσικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τον αυτοσχεδιαστή, δηλαδή η εξελικτική προσαρμογή των FL–systems και της λογιστικής απεικόνισης μπορεί όντως
να παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αναφορικά με την παραγωγή συνοδείας με
τα μουσικά χαρακτηριστικά που παρέχει ο χρήστης. Όμως, λόγω του μεγάλου υπολογιστικού κόστους των συμμετεχόντων αλγόριθμων, η προσαρμογή αυτή γίνεται
με κάποια καθυστέρηση. Πέρα από αυτή την καθυστέρηση, επισημάνθηκε επίσης
και το θεωρητικό ζήτημα που αφορά τον αυτοσχεδιασμό χωρίς περιορισμούς, ότι
δηλαδή δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως η καθυστέρηση μεταξύ της εισόδου του
αυτοσχεδιαστή και των αποφάσεων του συστήματος, ανεξάρτητα από το πόσο ταχείς θα είναι οι αλγόριθμοι προσαρμογής. Αυτό ισχύσει γιατί η έλλειψη πλάνου
για τον αυτοσχεδιασμό, καθιστά απαραίτητη την πρότερη κατανόηση της εισόδου
που παρέχει ο αυτοσχεδιαστής, ενώ η κατανόηση αυτή επιτυγχάνεται πλήρως αφού
συσσωρευτεί μια ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πληροφορίας, η οποία μπορεί να
επιτυγχάνεται εντός λίγων ή περισσότερων δευτερολέπτων – πάντως όχι ακαριαία.
Η μελέτη των διαδραστικών συστημάτων ευφυούς σύνθεσης ήχου και μουσικής
που έγινε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, παρουσιάστηκε στο
Κεφάλαιο 8. Η θεμελιώδης συνεισφορά αυτού του Κεφαλαίου ήταν η εφαρμογή της
μεθόδου του γενετικού προγραμματισμού για την εξέλιξη κάποιων συναρτήσεων,
οι οποίες ανήκουν σε μια ειδική κλάση και παρουσιάζουν δυνατότητες παραγωγής
ενδιαφέροντος και πολυεπίπεδου ηχητικού και μελωδικού αποτελέσματος, όταν η
έξοδός τους μεταφραστεί απευθείας σε κυματομορφή μέσω του κώδικα παλμικής
μεταβολής (pulse code modulation ή PCM). Αυτό το σύστημα επέτρεψε τη διεξαγωγή
μελετών πάνω στην διαδραστική σύνθεση μουσικής, δηλαδή την απευθείας ανάθεση των τιμών καταλληλότητας από έναν άνθρωπο ακροατή, βάσει των αισθητικών
προτιμήσεών του. Έτσι, οι χρήστες του συστήματος είχαν τη δυνατότητα να βαθμολογούν τους ήχους–μελωδίες που παρήγαγαν οι εν λόγω συναρτήσεις, παρέχοντας
έτσι τις τιμές καταλληλότητας στο εξελικτικό σχήμα γενετικού προγραμματισμού. Η
πρώτη καινοτόμος μελέτη αφορούσε τη δυνατότητα να αντληθούν διαφόρων ειδών
χαρακτηριστικά από τις μελωδίες που βρίσκονται σε διάφορα εξελικτικά στάδια, έτσι
ώστε να εξεταστεί το πως αποτυπώνεται η εξέλιξη προς καλύτερες μελωδίες (υποκειμενικά για κάθε χρήστη) στα χαρακτηριστικά αυτά. Η δεύτερη μελέτη εστίασε στην
προσαρμογή του εξελικτικού μηχανισμού με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαττώνεται
η κόπωση του χρήστη, η οποία αποτελεί σύνηθες ανεπιθύμητο φαινόμενο για τα
διαδραστικά συστήματα, ειδικά για τα συστήματα που παράγουν ήχο. Στη μελέτη
αυτή, προτάθηκε μια μετατροπή των τυπικών γενετικών τελεστών, έτσι ώστε να μπορεί να προβλεφθεί από τον χρήστη ο αντίκτυπος που θα έχει η εφαρμογή τους στην
τυχαιότητα του αναμενόμενου αποτελέσματός τους. Ο χρήστης επέλεγε την τιμή
μιας παραμέτρου που ονομάστηκε “παράγοντας ρίσκου” (risk factor ή RF), μεγαλύτερες τιμές της οποίας επέτρεπαν να παρεισφρήσει περισσότερη τυχαιότητα στην
εξελικτική διαδικασία, ενώ μικρότερες έκαναν το αντίθετο: τα υψηλότερα βαθμολογημένα άτομα θα παρήγαγαν απογόνους με λιγότερο αλλοιωμένα χαρακτηριστικά,
ενώ τα χαμηλότερο βαθμολογημένα το αντίστροφο. Το κίνητρο της συγκεκριμένης
καινοτομίας τεκμαίρεται για τον εξελικτικό μηχανισμό της συγκεκριμένης κλάσης
συναρτήσεων, από πειραματικές διαδικασίες που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.
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Τα πειραματικά αποτελέσματα σε αυτό το κεφάλαιο περιείχαν την ανάλυση πάνω
σε δεδομένα που παρήχθησαν από εθελοντές, οι οποίοι έκαναν χρήση του συστήματος έχοντας άγνοια για τις στοχεύσεις των πειραμάτων ή τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του εξελικτικού μηχανισμού. Οι εθελοντές λοιπόν, μέσα από υποκειμενικούς
ελέγχους παρείχαν βαθμολογίες σε αρχικές μελωδίες, εξελίσσοντας τες σε νέες, οι
οποίες βάσει των βαθμολογιών που καταγραφόντουσαν ήταν πιο προτιμητέες για τον
κάθε συμμετέχοντα. Έτσι, βγήκε το συμπέρασμα πως η σύγκριση των χαρακτηριστικών των μελωδιών μεταξύ των αρχικών και των τελικών σταδίων της εξέλιξης, θα
φανέρωνε τις αισθητικές κατευθύνσεις που ήταν πιο προτιμητέες για τους συμμετέχοντες. Μέσω αυτών των υποκειμενικών πειραμάτων, επαληθεύτηκε το γεγονός
ότι υπήρχαν διαφορές για κάποια από τα χαρακτηριστικά, ενώ έτσι δόθηκαν και
κάποια πρώιμα συμπεράσματα για την κατεύθυνση που τα χαρακτηριστικά αυτά
περιγράφουν καλύτερες αισθητικά αντιληπτές μελωδίες. Από την άλλη, η χρήση
της έκδοσης του συστήματος με τους προτεινόμενους τροποποιημένους γενετικούς
τελεστές φάνηκε να επιφέρει καλύτερες βελτιώσεις στις βαθμολογίες των μελωδιών
από γενιά σε γενιά, καθώς επίσης αύξησε και το πλήθος των γενεών που οι χρήστες
θέλησαν να εξελίξουν. Βγήκε λοιπόν το συμπέρασμα πως η αίσθηση ελέγχου που
αποκτά ο χρήστης πάνω στην εξελικτική διαδικασία, του επιτρέπουν να εξελίξει περισσότερες μελωδίες, δηλαδή υπάρχει μείωση της κόπωσης του χρήστη, αλλά και
να περατώσει τη διαδικασία με υψηλότερες βαθμολογίες, δηλαδή λαμβάνει όντως
πιο ευχάριστες μελωδίες τελικά, σε σχέση με την έκδοση που χρησιμοποιεί τους
τυπικούς γενετικούς τελεστές.
Στο Κεφάλαιο 9 μελετήθηκε ένα διαδραστικό σύστημα που παράγει αυτόματα
μουσική βάσει των βαθμολογιών του χρήστη, με έναν πρωτοποριακό τρόπο, ο οποίος
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Πέρα από τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, η μελέτη αυτή περιείχε και την
παρουσίαση επιπλέον καινοτόμων μεθοδολογιών. Η βασική συνεισφορά της εν λόγω
μελέτης ήταν η εισαγωγή της έννοιας της αυτόματης διαδραστικής σύνθεσης μουσικής βάσει της εξέλιξης μουσικών χαρακτηριστικών – δηλαδή ένας συνδυασμός
των διαδραστικών με τα επιβλεπόμενα συστήματα ευφυούς σύνθεσης. Οι διαδραστικές μεθοδολογίες μέχρι τώρα, όπως και αυτή που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 8,
εξελίσσουν τον γονότυπο των συστημάτων παραγωγής μουσικής βάσει των βαθμολογιών του χρήστη, γεγονός που εν γένει μπορεί να δυσχεράνει την εξέλιξη – μέσω της
επιτάχυνσης της κόπωσης του χρήστη – μιας και μικρές γονοτυπικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές στον φαινότυπο. Το εν λόγω σύστημα όμως,
εκμεταλλεύεται τα αποτελέσματα των μελετών που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, στα οποία φαίνεται πως οι γειτονιές των
μαθηματικών μουσικών χαρακτηριστικών περιγράφουν και “γειτονιές” όμοια αντιληπτών μελωδιών. Το σύστημα λοιπόν, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 9 εξελίσσει μουσικά χαρακτηριστικά αντί για τους γονότυπους των συστημάτων παραγωγής μουσικής, γεγονός το οποίο διασφαλίζει εν πολλοίς το ότι ο προσδιορισμός των
νέων θέσεων των υπό εξέλιξη χαρακτηριστικών, θα είναι πιο εύκολα προσδιορίσιμος
βάσει των βαθμολογιών του χρήστη: οι εξελιγμένες θέσεις των καλύτερα βαθμολογημένων συνδυασμών χαρακτηριστικών θα πρέπει να τοποθετούνται εγγύτερα στην
προ–εξέλιξης θέση, σε αντίθεση με τους χαμηλότερα βαθμολογημένους.
Η μελέτη αυτή εκμεταλλεύεται επίσης τις δυνατότητες παρόμοιων συστημάτων
με αυτά που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο μέρος της διατριβής, δηλαδή τα συστήματα επιβλεπόμενης ευφυούς σύνθεσης. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πλαίσιο
διαδραστικών συστημάτων εξέλιξης χαρακτηριστικών περιλαμβάνει δύο επίπεδα: το
πάνω επίπεδο εξέλιξης των χαρακτηριστικών (όπως περιγράφηκε αδρά στην παραπάνω παράγραφο) και το κάτω επίπεδο ευφυούς σύνθεσης μουσικής. Το κάτω
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επίπεδο περιλαμβάνει μεθοδολογίες ευφυούς σύνθεσης που συνθέτουν μουσικής
με επίβλεψη, βάσει των χαρακτηριστικών που λαμβάνουν από το πάνω επίπεδο. Η
συνολικότερη καινοτομία του πλαισίου που προτάθηκε δηλαδή στο καταληκτικό
κεφάλαιο, αλλά και στην τελευταία χρονικά ερευνητική μελέτη για τη διδακτορική
διατριβή, βασίζεται στο γεγονός ότι διαχωρίζεται η διαδικασία της εξέλιξης από την
διαδικασία της σύνθεσης καθεαυτής. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται εκμεταλλεύσιμη
η έννοια της μετρικής που έχουν οι χώροι των μαθηματικών και μουσικών χαρακτηριστικών, η οποία έχει χαρακτηριστικά Ευκλείδειας μετρικής, όπως φανερώνουν οι
μελέτες του πρώτου μέρους, αλλά και οι δυνατότητες επιβλεπόμενης σύνθεσης που
έχουν οι ευφυείς αλγόριθμοι, όπως φανερώνουν οι μελέτες στο δεύτερο μέρος.
Για την εξέλιξη των χαρακτηριστικών του πάνω επιπέδου, επιλέχθηκε ο αλγόριθμος της βελτιστοποίησης σμηνών σωματιδίων (particle swarm optimization ή PSO),
ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις χωρικές πληροφορίες για τις θέσεις των βελτιστοποιητών σε κάθε εξελικτικό βήμα. Προτάθηκε επίσης και μια παραλλαγή του τυπικού
αλγόριθμου PSO, στην οποία δόθηκε το όνομα “βάσει–βαθμού PSO” (rating–based
PSO ή r-PSO). Η r–PSO παρέχει κάποια θεωρητικά πλεονεκτήματα αναφορικά με
το εν λόγω διαδραστικό πλαίσιο, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με τις πειραματικές διαδικασίες. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτά, είναι ότι η νέα θέση του κάθε συνδυασμού
χαρακτηριστικών εξαρτάται επίσης και από τη βαθμολογία του, γεγονός το οποίο
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη μετακίνηση των νέων συνδυασμών χαρακτηριστικών που προκύπτουν βάσει της θέσης και της βαθμολογίας των παλιών. Πέρα από
την παραλλαγή r–PSO στο πάνω επίπεδο, το κάτω επίπεδο ευφυούς σύνθεσης στη
συγκεκριμένη μελέτη περιελάμβανε πρωτότυπα συστήματα επιβλεπόμενης σύνθεσης μουσικής. Τέλος, η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε επίσης με μια
καινοτόμο μεθοδολογία, μιας και η θεμελιώδης ανερώτηση της μελέτης ήταν το κατά
πόσο μπορεί όντως να “συγκλίνει” αυτό το σύστημα στις υποκειμενικές θέσεις συνδυασμού χαρακτηριστικών που προτιμά ο ακροατής. Έτσι, για να παρασχεθεί μια
αντικειμενικότητα στην εξέταση της σύγκλισης, προτάθηκε μια μεθοδολογία που
χρησιμοποιούσε αυτόματους βαθμολογητές, δηλαδή βαθμολογητές υλοποιημένους
σε λογισμικό που είχαν σαφή στόχευση προτίμησης καθόλη την πειραματική διαδικασία – σε αντίθεση με τους ανθρώπους που η μελωδία που προτιμούν κάθε στιγμή
αλλάζει βάσει του περιεχομένου που έχουν ακούσει πρόσφατα. Οι βαθμολογητές
αυτοί περιέγραφαν διάφορα βαθμολογικά προφίλ ανθρώπων βαθμολογητών, από
περισσότερο σε λιγότερο αυστηρούς βαθμολογητές.
Το πρώτο τεχνικό συμπέρασμα που βγήκε από τη μελέτη του συστήματος αυτού
ήταν πως συγκλίνει στα επιθυμητά χαρακτηριστικά των αυτόματων βαθμολογητών
εντός λίγων επαναλήψεων – ή βαθμολογικών γύρων. Αυτό σημαίνει πως το σύστημα
είναι ικανό να εντοπίζει τις ανθρώπινες επιλογές, ακόμα και αν αυτές δεν είναι σταθερές κατά τη διάρκεια μιας προσομοίωσης βαθμολογιών, δηλαδή ακόμα και αν
ο χρήστης δεν έχει αποφασιστικά επιλέξει έναν τελικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που επιθυμεί, με τις εκάστοτε επιλογές του γίνονται υπό την αίρεση του τι είχε
ακούσει στις προσεχείς βαθμολογικές επαναλήψεις. Η συγκλίνουσα συμπεριφορά
του συστήματος επιτεύχθηκε και με τις δύο παραλλαγές της PSO (την τυπική και
την r–PSO), όμως η προτεινόμενη παραλλαγή (r–PSO) παρείχε μεγαλύτερη μελωδική ποικιλία σε κάθε βαθμολογικό γύρο, χωρίς μείωση του ρυθμού βελτίωσης της
καταλληλότητας. Αυτό είναι κάτι θετικό, μιας και κρατά το ενδιαφέρον του χρήστη σε υψηλότερα επίπεδα, καθυστερώντας την κόπωση του χρήστη. Πέρα από την
αυξημένη ποικιλία, η r–PSO είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική ως προς τη
σύγκλιση με την τυπική PSO, γεγονός που καθιστά την πρώτη κατάλληλη για το
εν λόγω σύστημα. Τέλος, η πειραματική μελέτη έδειξε πως οι όποιες αδυναμίες του
συστήματος αντικατοπτρίζονται από τις αδυναμίες των αλγόριθμων ευφυούς επιβλε-
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πόμενης σύνθεσης του κάτω επιπέδου. Συγκεκριμένα, οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις
από την πορεία σύγκλισης, οφείλονται αποκλειστικά στα μουσικά χαρακτηριστικά
που οι ευφυείς αλγόριθμοι σύνθεσης του κάτω επιπέδου δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Σαν γενικό συμπέρασμα πάντως, μπορεί να συναχθεί πως το προτεινόμενο
πλαίσιο είναι πολλά υποσχόμενο, ενώ είναι απαραίτητη η κρίση των δυνατοτήτων
του σε υποκειμενικά πειράματα, πέρα από αυτά που ήδη πραγματοποιήθηκαν με
τους αυτόματους βαθμολογητές.
Εν κατακλείδι, τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, μπορούν να συμπιεστούν σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, η μοντελοποίηση των
μουσικών εννοιών μέσα από μαθηματικά μουσικά χαρακτηριστικά φαίνεται σαν μια
τεχνική που μπορεί να παρέχει πολλές λύσεις αναφορικά με την αυτοματοποιημένη
μουσική ανάλυση και σύνθεση. Υποδεικνύεται δηλαδή, πως ο κατάλληλος σχηματισμός τέτοιων χαρακτηριστικών μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη αλγόριθμων και
συστημάτων που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ανθρώπινη αντίληψη
για τη μουσική, σε συνδυασμό με μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί πως, τουλάχιστον στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής,
οι μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης στηρίζονταν έμμεσα πάνω στην ανθρώπινη
νοημοσύνη, μιας και τα εν λόγω χαρακτηριστικά που επεξεργαζόντουσαν αφορούσαν κυρίως τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την μουσική. Από την άλλη,
ο τρόπος λειτουργίας των μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, από την ικανότητά
τους για αναγνώριση προτύπων μέχρι την ταχεία και αποτελεσματική προσαρμοστικότητά τους, δείχνει πως μάλλον η υπολογιστική νοημοσύνη είναι το καταλληλότερο
εργαλείο για τη μοντελοποίηση της ανθρώπινης αντίληψης γύρω από τη μουσική. Το
δεύτερο σημείο αφορά τον τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων για την αποδοτικότητα
των μεθόδων αυτόματης σύνθεσης. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, φάνηκε
πως μπορούν να αναπτυχθούν αντικειμενικές μέθοδοι για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των μεθοδολογιών αυτόματης σύνθεσης μουσικής, γεγονός που
δεν αξιοποιείται όσο ίσως θα έπρεπε στην καθεστηκυία μορφή παρουσίασης των
αποτελεσμάτων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει την παρουσίαση παραδειγμάτων
και όχι την εξαντλητική διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων. Τελικά, ίσως ο απώτερος
στόχος της παρούσας διατριβής, που αντικατοπτρίζει και την ελπίδα του συγγραφέα, να είναι η ενσωμάτωση των παραπάνω δύο σημείων στην αντίληψη των νέων
ερευνητών ή/και καλλιτεχνών που ενδεχομένως διαβάζουν αυτό το κείμενο.
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

—Απόσπασμα από το ποίημα “Ιθάκη”,
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
(29 Απρ. 1863 – 29 Απρ. 1933)
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