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Resumo

Motivados pela demanda do mercado de software musical, bem como pelo interesse

científico envolvido no problema de previsão de séries temporais [Weigend, 1993],

desenvolvemos um ambiente capaz de realizar previsões de acordes de canções de Jazz

em tempo real. Nós propusemos uma arquitetura híbrida original que tem como base uma

rede neural MLP-backpropagation atuando de forma concorrente com um rastreador de

seqüências repetidas de acordes. A rede neural faz um aprendizado prévio a partir de

diversos exemplos de canções, extraindo os padrões curtos de seqüências de acordes

típicas. O sistema rastreador funciona capturando em tempo real as repetições (refrões,

estrofes, etc.) dentro de uma dada canção, as quais escapariam à rede neural. Trata-se da

problemática geral de aprendizado a priori versus aprendizado situado, em tempo real.

Com a arquitetura híbrida proposta e uma representação rica do acorde musical,

obtivemos resultados muito acima dos registrados na literatura dedicada ao problema.
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Abstract

Motivated by the musical software market demands and the scientific interest in

time series prediction problems, we have developed a system capable of performing real

time chord prediction in jazz songs. We have proposed an original hybrid model

composed of a MLP-backpropagation neural network working concurrently with a chord

sequence tracker. The neural network performs previous learning from various song

examples, extracting the patterns of short typical chord sequences. The sequence tracker

tries to capture in real tome the repetitions (refrains, chorus, etc.) within a given song. The

neural network predictor will not detect these longer repetitions. This is an instance of the

general problem of prior learning versus situated learning. With this model and a rich

representation of a musical chord, we have obtained excellent results, much better than

those reported in the related literature.
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Capítulo 1

1 Introdução 
Sendo uma das nossas maiores expressões de criatividade, a música tem sido

sempre uma realidade muito difícil de ser capturada, modelada e traduzida para a

linguagem de uma máquina. Conseguir extrair os pontos chaves e motivadores que

traduzam esta realidade é uma tarefa nada trivial. Normalmente, nem mesmo os próprios

seres humanos conseguem expressar claramente, com palavras, o que ou como eles

realizam algo envolvendo aspectos de sua criatividade.

Estimulados sempre pelo desenvolvimento de softwares mais capazes e inteligentes,

faz parte do trabalho dos pesquisadores, que desejam criar sistemas mais próximos da

realidade humana, tentar “modelar”, de algum meio, estas formas humanas de expressão

e, com isto, simular a inteligência humana em máquinas. Em muitos casos, as bases

teóricas que foram usadas para desenvolver estas simulações nada têm haver com a forma

real com que os seres humanos estão, de fato, se expressando, embora os resultados

obtidos possam, em alguns casos, se aproximar bastante da realidade humana, que é o que

de fato importa.

Fatores como emoção, sociabilidade e cultura certamente influenciam um processo

qualquer de previsão. Porém, a hipótese que faz a IA clássica, e nós também, é que toda

atitude cognitiva pode ser vista como resolução de problemas e o sucesso desta resolução

depende do conhecimento que se possui. Existem alguns trabalhos, embora ainda muito

no início, que visam a criação de atores sintéticos numa tentativa de tornar as ações dos

computadores mais humanas em determinados aspectos.
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Tocar uma música, como uma outra tarefa realizada por qualquer especialista de

outra área, requer um certo conhecimento formal e uma certa vivência ou experiência. Um

especialista com mais conhecimento e experiência realizará a sua tarefa de uma forma,

normalmente melhor do que um outro especialista inexperiente e com menor

conhecimento. Como especialista do meio musical, o músico possui um conhecimento

acumulado, baseado em suas experiências e estudos. Ele aprendeu e armazenou

informações suficientes para torná-lo especialista. Modelar a expressão musical humana

parece trazer, então, como base, a modelagem de um músico especialista com todo o seu

conhecimento acumulado.

O desenvolvimento de um sistema computacional capaz de extrair e envolver parte

do conhecimento por trás destes especialistas dentro de um determinado estilo musical,

certamente dará subsídios para o desenvolvimento de ferramentas de bastante utilidade no

meio musical. Imaginemos alguém aprendendo a tocar um instrumento e um computador

ao seu lado dizendo-lhe quando ele tocou um acorde certo ou errado. Ou um músico

ensaiando com o seu computador. Ou, quem sabe, um computador tocando em um show

com alguém. Ou ainda um computador capaz de identificar o estilo deste ou daquele

músico. Tarefas difíceis para uma máquina, mas não impossíveis. A realização de

qualquer uma delas requer o desenvolvimento de um sistema inteligente capaz de perceber

o que músico fará. Capaz de prever os seus movimentos e agir como um músico humano.

1.1 O PROBLEMA: ACOMPANHAMENTO DE MÚSICAS DESCONHECIDAS EM TEMPO

REAL

Seguindo uma tradição de aplicação da Inteligência Artificial Conexionista [Todd,

1991] ou Simbólica [Balaban et. al., 1992], e motivados pela crescente demanda da

indústria de softwares musicais, buscamos um sistema capaz de prever, em tempo real, os

próximos acordes de uma dada música que está sendo executada em um determinado

estilo musical. Isto se insere em um projeto maior que é a construção de sistemas de

acompanhamento automático em tempo real [Ramalho, 1997] que inclui não só a parte de

previsão de acordes, como a de composição, arranjo, etc.
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O que tentamos criar foi um sistema capaz de tocar ou acompanhar uma música em

execução sem saber quais os acordes que compõem a música (Figura 1.1).

Figura 1.1 - Sistema de Acompanhamento Automático e Previsão de Acordes

A medida que os acordes e a melodia da canção dada fossem sendo executados e

passados para o sistema, este tentaria inferir qual deveria ser o próximo acorde a ser

tocado.

Para realizar tal tarefa, foi definido um estilo musical com o qual se trabalharia, já

que, em alguns casos, diferentes estilos pressupõem formas de se tocar e tipos de

progressões de acordes complemente diferentes, e que, muitas vezes, praticamente não

acontecem em um ou outro estilo. Sendo assim, foi escolhido o estilo de Jazz, pela sua

complexidade e riqueza musical, já que uma vez resolvido o problema neste nível, poderia

se imaginar que o problema também poderia ser resolvido para os demais estilos que são,

em sua maioria, mais simples.

Em condições reais, um bom músico é capaz de realizar esta tarefa razoavelmente

bem. Uma análise profunda na forma com que estes músicos parecem realizar esta tarefa

mostra que eles fazem uso de um grande conhecimento musical acumulado. Este

conhecimento é constituído pelos vários aspectos da teoria musical e, principalmente, pela

experiência adquirida com a execução de muitas e variadas canções, observando sempre

como cada destas canções se desenrolam.

1.2 PROPONDO SOLUÇÕES

A previsão de acordes já foi tratada utilizando técnicas probabilísticos por Bellinda

Thom e equipe da universidade de Carnegie Mellon [Thom, 1995]. Os resultados
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alcançados com a previsão de acordes em músicas de Jazz não foram, no entanto,

satisfatórias (48% de erro).

Partindo de princípios iguais e de técnicas diferentes, resolvemos atacar o problema

focando a importância da estrutura e da modelagem do conhecimento que um músico

possui a priori. E para que qualquer conhecimento seja adquirido, deve existir algum tipo

de  aprendizagem envolvida. Daí, a idéia que propusemos foi a de criar um sistema capaz

de aprender e adquirir este conhecimento a fim de simular o comportamento de um

músico. Para tanto, seria necessário conseguir definir o que deve, de fato, ser aprendido

por um sistema deste tipo e o que é relevante e importante neste aprendizado.

Como em qualquer aprendizado, entretanto, deve existir algum meio de se extrair o

conhecimento necessário para se realizar a aprendizagem que se deseja. E o conhecimento

relativo a este aprendizado é adquirido pelos músicos através do estudo das regras,

harmonia musical e, principalmente, pela experiência musical acumulada. Por um lado, as

regras musicais fazem parte de um conhecimento que se possui e que, ao menos em parte,

pode ser modelado e traduzido para um sistema computacional. Por outro lado, entretanto,

o aprendizado relativo à experiência musical acumulada dificilmente pode ser traduzido

em regras. A idéia, então, que usamos para modelar este conhecimento foi a de

selecionarmos um conjunto de cerca de sessenta canções de Jazz standards que seriam

analisadas por um sistema de aprendizagem que tentaria extrair delas o conhecimento

necessário para simular a experiência e o conhecimento que um bom músico acumula com

a prática e o estudo de muitas canções diferentes.

Para tanto, foi realizada uma codificação adequada de cada uma destas canções

através de uma definição rica do conceito de um acorde musical, o que foi feito através de

uma análise da relevância dos vários atributos do mesmo. Como exemplo destes atributos,

podemos citar a própria tônica do acorde (se ele é um Dó ou Mi, etc.), o seu tipo (se ele é

maior ou menor, por exemplo), sua duração, o intervalo dele para o acorde anterior, entre

outros. A tarefa de definir aqueles cuja relevância pode influenciar o processo de previsão

não é trivial e é um problema clássico dentro da IA e que tem um caráter, em muitos

casos, bastante empírico.
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Uma vez definido o conjunto de canções que comporiam o conjunto de aprendizado

e treinamento do sistema e o conceito e a codificação de um acorde para a máquina, o

próximo passo foi testar alguns algoritmos de previsão de séries temporais a fim analisar

seus  resultados no problema musical proposto.

Prever um evento qualquer, normalmente e intuitivamente, requer algum

conhecimento prévio do assunto e conseqüente percepção de padrões de comportamento.

Um bom preditor teria que ser capaz de conseguir encontrar os vários padrões existentes

dentro do conjunto de treinamento para então conseguir prever o que virá. Qualquer

aprendizado é bastante limitado à existência de alguma estrutura dentro dos dados.

Encontrar esta estrutura é, normalmente, o objetivo do preditor. Após várias análises de

vários modelos e máquinas de aprendizagem (machine learning) [Mitchel, 1997], os

melhores resultados foram obtidos pela rede neural MLP-backpropagation [Haykin, 1994]

que conseguiu taxas de acerto de 87%  [Cunha & Ramalho, 1998].

As taxas de acerto alcançadas foram muito boas e muito superiores às melhores já

alcançadas pelo trabalho anterior [Thom, 1995]. Entretanto, parecia claro que esta taxa

poderia ser melhorada já que, para tocar uma música que ele não conhece, um músico

precisa, além de um conhecimento acumulado (o que foi feito no sistema através da rede

neural), da observação de como a música acontece em tempo real, no momento da

execução e isto, o sistema que até então tínhamos, não era capaz de fazer. Em outras

palavras, seria importante capturar as peculiaridades de cada canção, especialmente as

macro-estruturas, tais como refrões, estrofes ou seções, que muito facilitam o processo de

previsão de acordes.

A natureza da música é de fato muito recorrente, sendo formada por estruturas que

se repetem durante a canção e que são de fácil identificação para os músicos, sendo

bastante reutilizadas por eles neste processo de acompanhar uma canção desconhecida.

Refrões, estrofes, a repetição da própria música e outros blocos e seqüências dentro da

própria canção são muito importantes neste processo e são características de cada canção.

Um bom sistema de previsão de acordes teria que ser capaz de identificar o início da

repetição destes blocos a fim de melhorar o poder de previsão e o índice de acerto geral.
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Desta forma foi desenvolvido um Rastreador de Seqüências [Cunha & Ramalho,

1999] que passou a agir em conjunto com a rede neural com o objetivo de identificar estas

seqüências de acordes que se repetem ao longo da estrutura de cada canção. A idéia era

que este rastreador de seqüências passasse a analisar a canção em tempo real a fim de

identificar o início de uma possível sequência já ocorrida durante a música. Caso ele não

identificasse, ele deixaria que a rede neural realizasse a previsão de que acorde deveria ser

tocado. Caso contrário, se uma sequência fosse encontrada, o rastreador assumiria o

controle do processo de previsão até que a sequência chegasse ao fim, quando o processo

voltaria ao estado inicial com o rastreador testando o próximo acorde em busca da

identificação de uma nova sequência ou da possível passagem do controle da previsão

novamente para a rede neural (Figura 1.2).

Acordes

Rastreador de Seq.

Preditor Treinado
Rede Neural

Próximo Acorde

Figura 1.2 - Sistema Híbrido: Rastreador de Seqüências + Rede Neural

Este Sistema Híbrido conseguiu melhorar ainda mais o processo geral de previsão,

gerando uma taxa de acertos crescente durante a execução de cada música, já que a

identificação da repetição de blocos de seqüências dentro de cada canção enriquece o

conjunto de informações do preditor, evitando a repetição de erros. Com esta nova

proposta, já na primeira execução da canção existe uma sensível melhora na previsão e a

medida que a canção é repetida a taxa melhora ainda mais.

A solução proposta envolveu aspectos originais associando técnicas conexionistas e

simbólicas com resultados bem superiores aos já existentes.

Neste trabalho, apresentaremos em detalhes como alcançamos os nossos resultados.

Nos capítulos 2 e 3, são apresentados, respectivamente, o problema da previsão de acordes

e os esforços feitos na pesquisa para tentar resolver este problema. No capítulo 4, será

mostrado em detalhes o trabalho desenvolvido na busca do melhor algoritmo de predição

juntamente com os resultados dos vários experimentos realizados com cada um deles. No

capítulo 5, serão apresentados o rastreador de seqüências, seu algoritmo e regras de
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funcionamento. Neste capítulo também será mostrado o modelo híbrido final com os

resultados por ele alcançados. No capítulo 6 é feita uma análise das contribuições do

trabalho, algumas reflexões e conclusões sobre a previsão de acordes e considerações

sobre os futuros trabalhos e pesquisas.
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Capítulo 2

2 O Problema
Neste capítulo vamos analisar detalhadamente as dificuldades computacionais

relacionadas com o problema que tentamos resolver. Inicialmente, vamos atacar o

problema de uma forma mais geral descrevendo as dificuldades associadas à tarefa de

prever séries temporais. Em seguida, vamos instanciar estas dificuldades para o caso

particular da previsão de acordes.

2.1 PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

Saber o que irá acontecer no futuro é um desejo compartilhado por muitos. Os

economistas querem saber o ciclo da economia, companhias de água querem saber quanto

irá chover no ano corrente, companhias elétricas desejam saber de quanto será o consumo

de energia elétrica num determinado período, supermercados gostariam de saber que

quantidade de cada um de seus produtos deveria ser estocada em cada época do ano, etc.

Durante os últimos 30 anos, métodos computacionais rigorosos e efetivos foram

desenvolvidos para prever o futuro [Masters, 1995]. Muitos deles obtiveram relativo

sucesso, outros não. Alguns destes métodos ou algoritmos se firmaram como ferramentas

muito úteis a qualquer processo de previsão.

A tarefa de prever algo requer um conhecimento prévio dentro da área em que se

deseja realizar a previsão. Um economista experiente pode afirmar, com um certo grau de

certeza, se a inflação do seu país irá subir ou não. O mesmo economista não poderá prever

nada a respeito da inflação de outro país, pois outras e desconhecidas variáveis podem

estar envolvidas. O ponto é que, conhecendo a conjuntura econômica atual do seu país,
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sabendo dos fatores econômicos que influenciam a inflação e conhecendo a história

econômica do seu país, entre outros aspectos, aquele economista consegue dispor de um

conjunto de informações que lhe ajudam bastante nas conclusões sobre o futuro da

inflação do país [Masters, 1995].

Prever algo, parece-nos então, em muitos casos, prever a repetição de alguma coisa

que aconteceu no passado. A história se repete e o futuro também. O grande problema é

definir que aspectos, em que momentos e em que situações, vão gerar a influência

necessária para que algo aconteça ou se repita. No decorrer do tempo, fatos se repetem,

exatamente ou similarmente, como uma série de acontecimentos cíclicos, embora, muitas

vezes, atualizados pela conjuntura atual. Uma forma de prever um fato qualquer, pode ser

através da tentativa de identificar estes acontecimentos cíclicos ou padrões de repetição.

Existem algoritmos que se propõem a realizar esta tarefa. Eles se enquadram na classe de

algoritmos que realizam previsão de séries temporais [Weigend, 1993].

2.1.1 O que é prever valores de uma série temporal?

De uma maneira mais formal, uma série temporal é uma sequência X supostamente

composta de todos os possíveis valores - que ocorrem separados por intervalos de tempo -

do universo de soluções de um determinado problema, dispostos em uma certa ordem,

repetidos ou não uma ou mais vezes. No instante t, esta sequência X teria n componentes e

poderia ser representada da forma a seguir:

X = [ x0, x1, x2, …, xi, …, xn ], onde 0 � i � n no instante t e x é um evento de X

No instante t+1, acontecerá o evento xn+1, que constitui a repetição de um evento já

ocorrido em X, já que supõe-se que nesta sequência existem todas as possíveis ocorrências

de eventos desta classe. Prever um valor de uma série temporal significa definir o

conjunto de regras, variáveis e condições temporais que, em conjunto, garantam qual é o

valor que se repetirá dentro da sequência X no instante t+1. Em outras palavras, para

conseguir prever valores ou eventos de uma série deste tipo, é necessária a realização de

uma análise detalhada e cuidadosa em todos os aspectos que podem estar relacionados
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com a série, tentando estabelecer o grau de importância e influência entre todos, para daí

tirar conclusões sobre as possíveis ocorrências do futuro [Masters, 1995].

Atualmente, a tarefa de prever séries temporais tem sido realizada, basicamente, por

ferramentas em software. Elas funcionam recebendo um conjunto de dados de

treinamento, devidamente codificados, que compõem a série sobre a qual se deseja

realizar previsões. Mediante uma técnica de aprendizagem qualquer [Braga, Carvalho &

Ludermir, 1998], estas ferramentas adaptam suas estruturas internas de acordo com os

dados que compõem a série que foi recebida como entrada. Desta forma, estas ferramentas

“aprendem” como se comporta aquela série temporal específica e, teoricamente, se tornam

aptas a definir como ela, a série, deverá se comportar no futuro.

2.1.2 Exemplos de Séries Temporais

Existem vários exemplos que se enquadram nas características de uma série

temporal. Como um destes exemplos poderíamos citar a Previsão de Vazões de Águas em

Barragens. Baseando-se em informações sobre as últimas vazões nos últimos tempos,

condições climáticas e geológicas, entre outras, pode-se definir uma série temporal que

mostre como evoluiu a vazão de águas em uma determinada barragem e que dê condições

de que sejam realizadas previsões sobre quais os futuros volumes de água que a barragem

dará vazão.

Um outro suposto exemplo que poderia ser citada é o de Previsão de Cargas

Elétricas em Empresas Subsidiárias de Energia. Partindo de informações como a

quantidade de cargas consumidas nos últimos anos, meses ou dias, aliadas à informação

sobre que períodos de cada ano este consumo aconteceu, o clima, o tamanho da

população, entre outros, pode-se definir uma série temporal que permita a previsão dos

próximos consumos de cargas nos próximos anos ou meses.

Um terceiro exemplo que ainda poderíamos citar é de Previsão de Queda e Alta de

Ações em Bolsa de Valores. Para definir a queda ou alta de ações, muitos aspectos podem

ser relacionados. Desde dados históricos sobre as ações com os períodos das altas e baixas

das mesmas bem definidos, até informações externas como política de governos, situação

econômica do país, etc.
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2.1.3 Problemas normalmente envolvidos na previsão de Séries Temporais

A grande maioria dos problemas de Previsão de Séries Temporais apresenta como

base para solução parte dos aspectos citados a seguir.

2.1.3.1 Contexto e Dimensionalidade

Normalmente e intuitivamente, quando tentamos prever algo, nos baseamos nos

últimos acontecimentos relacionados com o que desejamos prever. Para conseguirmos

determinar a nossa previsão, analisamos o contexto atual dos fatos e buscamos um

contexto semelhante no passado. Por exemplo, a previsão do consumo de cargas elétricas

de uma cidade em um determinado mês do ano, poderia ser feita através da busca no

passado de dados relacionados com a previsão (informações de contexto) e que a

influenciam em algum nível. Entre estes dados poderíamos citar as condições climáticas, o

tamanho da cidade, a época do ano, etc. O conhecimento do consumo de cargas sob estas

condições em algum momento do passado pode definir a previsão do consumo atual. Ou

seja, com o conhecimento das informações do passado, tentamos encontrar alguma

semelhança com o momento atual e, assim, identificarmos o futuro.

Neste ponto, dois aspectos se relacionam de forma inversa na busca pela definição

das melhores condições de previsão: a tentativa de enriquecer o sistema com muitas

informações de contexto e o problema da dimensão causado pelo excesso de informações.

Isto implica que precisamos definir, criteriosamente, quais e quantos atributos e variáveis

que representam as informações de contexto são pertinentes e serão usadas no processo de

previsão. Intuitivamente buscamos a maior quantidade de informações possíveis. Por

exemplo, voltando ao caso de previsão do consumo de cargas elétricas, para realizar a

previsão pode ser necessário saber informações sobre o próprio consumo de cargas nos

últimos meses ou anos, os tipos dos dias em que estes consumos ocorreram, as épocas do

ano, as condições econômicas da população, o tamanho da cidade, etc. Uma boa

conclusão sobre que variáveis devem compor o contexto do problema é de fundamental

importância para o sucesso da predição.

Além da necessidade desta boa conclusão, existem outros aspectos que se

relacionam com a questão do contexto e que se refletem no problema da
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dimensionalidade. Sabemos que a maioria dos algoritmos de aprendizagem e previsão,

especialmente os que usamos, precisam de uma definição exata sobre quanto do passado

destas variáveis de contexto é necessário conhecer para se obter o melhor resultado.

Normalmente, estes algoritmos recebem como entrada de dados itens de uma série

temporal e com eles tentam prever o, ou os próximos itens da série. Estes itens recebidos

como entrada definem o contexto do momento em que o item a ser previsto está

acontecendo. A questão é conseguir especificar qual o Tamanho da Janela Temporal

ideal, ou quantos destes últimos itens anteriores devem ser lembrados para que se possa

realizar uma boa previsão. Portanto, além de termos que definir quais os atributos e

variáveis que influenciam a previsão, temos que definir quanto do passado deles cada

algoritmo de aprendizagem precisa conhecer para realizar a previsão ideal.

Por exemplo, ainda no caso de previsão de cargas, se quiséssemos realizar a

previsão a cada mês e se fossem definidas que as variáveis usadas no processo de previsão

fossem o gasto de cargas, as condições econômicas da população, a época do ano e o

tamanho da cidade, seria necessário que se informasse à ferramenta quantos meses (dias,

anos, semanas, etc.) anteriores de informações seriam suficientes para se conseguir prever

o próximo mês. Se definíssemos que seriam necessários três meses para se prever o

próximo mês (janela de três valores), teríamos que, a cada teste de previsão realizado com

a ferramenta, informar todos os dados de gasto de cargas, condições econômicas da

população, época do ano e tamanho da cidade dos últimos três meses para que a

ferramenta tentasse inferir sobre o próximo mês.

Todos estes aspectos estão relacionados com o contexto das informações e com o

que pode ser extraído dos dados com o objetivo de melhorar a previsão. Aparentemente,

quanto mais informações, mais fácil será a previsão. Entretanto, sabemos que, num nível

computacional, o excesso de informações pode diminuir a performance. Além disto, a

introdução de dados irrelevantes pode desviar a predição e causar erros. Estas duas

questões, eficiência e irrelevância, fazem parte do problema da dimensionalidade que é

clássico na IA. Para atacar este problema é preciso encontrar um trade-off entre fornecer

pouca informação ou em demasia ao algoritmo de aprendizagem e previsão usado.

Encontrar este trade-off não é uma tarefa trivial e é, normalmente, empírica.
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2.1.3.2 Codificação dos Dados

Todos os dados que compõem a série temporal e os que representam o nosso

conhecimento sobre o assunto deverão passar por uma devida codificação para que

possam ser tratados corretamente pela ferramenta de previsão e pelo sistema como um

todo. Esta codificação deverá carregar em seu conteúdo a importância do valor associado

ao dado correspondente. Por exemplo, no caso de previsão de cargas, a aprendizagem é

feita, entre outros aspectos, através dos valores das quantidades de cargas consumidas nos

últimos períodos. Os valores agregados destes consumos passam por alguns tratamentos

antes de serem introduzidos em um algoritmo de aprendizagem. Um destes é, por

exemplo, o processo de normalização, normalmente entre zero e um, que guarda a

proporção da diferença entre as quantidades de cargas consumidas e define uma entrada

de uma forma mais padronizada para o algoritmo de aprendizagem. Da mesma forma,

dados que são representados por símbolos precisam ser, dependendo do algoritmo de

aprendizagem, muitas vezes transformados em codificações numéricas que possam ser

interpretadas pelo algoritmo de aprendizagem e previsão.

2.1.3.3 Tempo Real

Previsões realizadas em tempo real envolvem alguns aspectos que pedem a

existência de um ambiente de previsão mais robusto, eficiente e controlado. Deve existir

um controle de erros mais efetivo, já que os últimos dados resultantes da previsão

compõem a janela temporal de entrada de dados da próxima previsão, e se algum deles

tiver sido previsto erradamente, o restante da previsão estará comprometida. Sendo assim,

às vezes é necessário algum mecanismo de interferência externa à ferramenta capaz de

informar que houve um erro na previsão e qual deveria ser o valor correto da mesma sem

que o processo de previsão sofra qualquer atraso.

Em adição a estes problemas, as restrições de tempo também limitam a aplicação de

certos algoritmos de aprendizagem (técnicas de previsão de séries temporais) que não são

capazes de tratar aspectos temporais.



25

2.2 PREVISÃO DE ACORDES

Partindo mais especificamente para o nosso problema, vamos detalhar e instanciar

as questões gerais envolvidas numa previsão qualquer para o caso de previsão de acordes

em canções de Jazz.

2.2.1 Definições Gerais

Para maior clareza e entendimento dos vários aspectos relacionados com o

trabalho que realizamos e que vão ser tocados ao longo dos capítulos que tratam do nosso

problema, vamos realizar uma breve explanação sobre alguns conceitos básicos da teoria

musical envolvida e necessária ao real entendimento do problema e da sua solução.

2.2.1.1 Notas Musicais

Para os nossos fins, podemos afirmar que as notas musicais são as menores

unidades que compõem uma canção. Existem em número de 12 e são representadas pelos

seguintes nomes1:

1. Dó

2. Dó sustenido ou Ré bemol (Dó# ou Réb)

3. Ré

4. Ré sustenido ou Mi bemol (Ré# ou Mib)

5. Mi ou Fá bemol (Mi ou Fáb)

6. Fá

7. Fá sustenido ou Solb (Fá# ou Solb)

8. Sol

9. Sol sustenido ou Lá bemol (Sol# ou Láb)

10. Lá

11. Lá sustenido ou Si bemol (Lá# ou Sib)

12. Si ou Dó bemol (Si ou Dób)

                                                

1 Nas definições em que houver a alternativa entre uma ou outra nota, significa que as notas se
equivalem ou tem o mesmo som. Estas notas são chamadas de enarmônicas.
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Os símbolos “#” (sustenido) e “b” (bemol) servem para elevar ou diminuir,

respectivamente, de meio-tom (ver próximo item) o som de uma nota musical.

2.2.1.2 Tons e semitons

Simplificadamente, um semitom é o menor intervalo sonoro existente entre duas

notas musicais de uma escala temperada2. Um tom tem o dobro da duração de um

semitom.

2.2.1.3 Melodia

A melodia de uma canção é uma sequência “qualquer” de notas musicais. É uma

informação de fundamental importância para a resolução de nosso problema, pois é muito

provável que um músico perceba e preveja os acordes de uma canção pela observação da

melodia que está sendo executada.

2.2.1.4 Intervalos

Um intervalo é a distância entre duas notas musicais. É medido em tons e semitons.

Cada intervalo é classificado através de dois elementos: seu nome e seu tipo. Em

conjunto, eles garantem a identificação de qualquer intervalo. O nome é representado

pelos valores: “segunda”, “terça”, “quarta”, “quinta”, “sexta” e “sétima”. Já o tipo pode se

apresentar com os seguintes valores: “maior”, “menor”, “aumentado”, “diminuto” e

“justo”. Por razões de complexidade, não vamos entrar em maiores detalhes sobre o

significado exato destes valores [Priolli, 1977]. Na Tabela 2.2 mostramos todas as formas

mais usuais de intervalos existentes entre notas musicais instanciados para o tom de “Dó

maior”.

                                                

2 Escala adotada pela música ocidental que dividiu as notas musicais de uma forma simétrica e
simplificada
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Meio-Diminuto

Cm7(b9)

 Maior

C7MC C7(9) C6 C6(9)

 Menor

Cm7Cm Cm7(9) Cm7(11)

Menor-Tonico

C m7M Cm6  Dominante

C7(9)C7(b9) C7(13) C7(9)13 Csus4/7

 Diminuto

Cº

A C O R D E S

C7

Figura 2.1 Categorias de acordes tendo tônica igual a “Dó” (“C”)

Intervalo Número de Tons e
semitons

Nome Tipo Exemplo de
Nomenclatura

Dó – Réb 1 semitom Segunda Menor 2a Menor
Dó – Ré 1 Tom Segunda Maior 2a Maior
Dó – Ré# 1 Tom e 1 semitom Segunda Aumentada 2a Aumentada
Dó – Mib 1 Tom e 1 semitom Terça Menor 3a Menor
Dó – Mi 2 Tons Terça Maior 3a Maior

Dó – Fáb 2 Tons Quarta Diminuta 4a Diminuta
Dó – Fá 2 Tons e 1 semitom Quarta Justa 4a Justa
Dó – Fá# 3 Tons Quarta Aumentada 4a Aumentada
Dó – Solb 3 Tons Quinta Diminuta 5a Diminuta
Dó – Sol 3 Tons e 1 semitom Quinta Justa 5a Justa
Dó – Sol# 4 Tons Quinta Aumentada 5a Aumentada
Dó – Láb 4 Tons Sexta Menor 6a Menor
Dó – Lá 4 Tons e 1 semitom Sexta Maior 6a Maior
Dó – Lá# 5 Tons Sexta Aumentada 6a Aumentada
Dó – Sib 5 Tons Sétima Menor 7a Menor
Dó – Si 5 Tons e 1 semitom Sétima Maior 7a Maior

Tabele 2.2 Representação dos intervalos mais usuais tomando como base a nota de Dó

2.2.1.5 Acordes

Um acorde musical é formalmente definido pela superposição de dois ou mais sons.

Sob um certo ponto de vista, podemos tentar defini-lo mais matematicamente através de

três elementos: a sua tônica, a sua estrutura e a sua duração. A tônica é a nota
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fundamental do acorde e é quem dá nome a ele. Por exemplo, no acorde de “Dó maior” a

tônica é a nota “Dó”, no acorde de “Ré menor” a tônica é a nota “Ré”. Cada tônica tem

uma representação que substitui a nomenclatura comum dos acordes: “C, D, E, F, G, A,

B” no lugar de “Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si”, respectivamente.

A estrutura de uma acorde é quem define as notas que, juntamente com a tônica, vão

compor o acorde. Como exemplo de estruturas podemos citar, “m7”, “m6”, “7M”,

“m7(b9)”.

A duração é o tempo que o acorde vai durar dentro da canção que ele esteja sendo

executado.

Ao analisarmos mais detalhadamente, vemos que o acorde é uma combinação de

notas musicais de acordo com algumas regras da teoria musical. Por exemplo, um acorde

de “Dó maior” é uma combinação das notas “Dó” , “Mi” e “Sol” que quando tocadas

simultaneamente formam o corpo do acorde. Para obter uma representação mais compacta

do acorde chamada de cifra, que evite a enumeração das notas que o compõem, usa-se

dois dos elementos que compõem a sua definição formal: a tônica e a estrutura do acorde

(Ver Tabela 2.1). A duração não é levada em consideração nesta forma de representar o

acorde.

Cifras do Acorde Notas do Acorde

Cm7 Dó, Mib, Sol, Sib

Dm7(b9) Ré, Mib, Fá, Lá, Dó

G7(13) Sol, Si, Ré, Mi, Fá

A7M Lá, Dó#, Mi, Sol#

Tabela 2.1 Exemplos de Cifras de acordes com as suas respectivas notas musicais

As estruturas de cada acorde podem ser reagrupadas em seis categorias mais gerais

que simplificam a estrutura dos acordes sem mudar as suas funções harmônicas. São elas:

“Maior”, “Menor”, “Meio-Diminuto”, “Menor-Tônico”, “Dominante” e “Diminuto”. Na

Figura 2.1  mostramos um diagrama com as estruturas e suas respectivas categorias.
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2.2.1.6 Escalas Musicais

Uma escala musical é uma sequência de notas musicais que apresentam intervalos

bem definidos entre si. Sendo composta, normalmente, por sete notas musicais3, cada tipo

de escala é definida de acordo com a categoria do acorde musical que a ela esteja

associado. Por exemplo, acordes maiores têm escalas maiores, acorde menores têm

escalas menores, etc. A estrutura de um tipo de escala é fixa e seus valores absolutos

dependem da tônica do acorde que a ela esteja associado. Para termos uma forma de

generalizar esta estrutura fixa de cada escala, associamos a cada uma das sete notas que a

compõe um grau único. Por exemplo, a escala de “Dó maior” é composta das seguintes

notas: “Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si” que, quando generalizados, podem ser chamados de

graus “I, II, III, IV, V, VI, VII”. Os intervalos entre cada uma das notas que compõem  a

escala de “Dó maior” vêm da estrutura fixa e definida da escala maior (Figura 2.2).

Dó   -   Ré   -   Mi   -   Fá   -   Sol   -   Lá   -   Si

Tom Tom TomSemi -
Tom

Tom Semi -
Tom

  I     -   II    -    III   -   IV   -    V    -   VI   -  VIIGraus

Valores
Instanciados

Figura 2.2 Representação da escala de “Dó Maior” através de intervalos com os respectivos graus

Seguindo a mesma estrutura, a escala de “Ré maior” é composta das notas “Ré, Mi,

Fá#, Sol, Lá, Si, Dó#” (Figura 2.3).

Como podemos observar, a estrutura da escala maior, seja ela de “Dó”, “Ré”, “Fá”,

ou qualquer outro acorde, será sempre a que segue os intervalos: “Tom – Tom – semitom

– Tom – Tom – Tom – semitom”. Generalizando, podemos dizer que a estrutura da escala

maior é aquela em que entre os graus “III” e “IV” e os graus “VI” e “VII” existe um

intervalo de semitom e entre os demais graus, existem intervalos de um tom.

                                                

3 Escalas mais complexas como as pentatônicas, diminutas, de blues, entre outras, apresentam
números diferentes de notas musicais mas estão fora do escopo dos nossos estudos.
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Ré   -   Mi   -  Fá#  -   Sol   -   Lá    -   Si  -   Dó#

Tom Tom TomSemi -
Tom

Tom Semi -
Tom

  I     -   II    -    III   -   IV   -    V    -   VI   -  VIIGraus

Valores
Instanciados

Figura 2.3 Representação da escala de Ré Maior através de intervalos com os respectivos graus

2.2.1.7 Compassos

Cada canção é dividida em blocos de melodia e acordes que têm uma duração bem

definida. Cada um destes blocos é separado por barras verticais e são chamados de

Compasso (Figura 2.4).

Compassos

Figura 2.4 Compassos (Trecho extraído da canção Darn That Dream [Bauer, 1988])

2.2.1.8 Canção

Cada canção é composta de uma estrutura harmônica que, simplificadamente, é

dividida em melodia e acordes. A melodia é a parte normalmente “cantada” da canção. É

quem melhor caracteriza e diferencia uma canção de uma outra. Os acordes são os

complementos harmônicos que servem para acompanhar a melodia dando-lhe suporte e

salientando as suas características (Figura 2.5).

Acordes

Melodia

Figura 2.5 Trecho extraído da canção Darn That Dream [Bauer, 1988]
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2.2.1.9 Grade de Acordes

Uma grade de acordes é uma forma gráfica de representar as informações

harmônicas de uma canção. Existem basicamente três formas de grades de acordes. A

primeira delas é através da própria partitura da canção, onde são mostradas, além dos

acordes, toda a melodia da canção. Uma partitura é lida da direita para esquerda e de cima

para baixo (Figura 2.6).

Fig. 2.6 Primeira representação de um trecho da grade de acordes da canção Desafinado [Bauer, 1988]

A outra forma é mais compacta. Nela, toda a estrutura dos acordes da canção é re-

escrita na forma de uma tabela especial onde cada compasso é representado por uma

célula. Nenhuma informação de melodia é mostrada (Figura 2.7)

Figura 2.7 Segunda Representação de um trecho da grade de acordes da canção “Desafinado”

A terceira forma é a mais simples, e estrutura os acordes da canção separados por

barras que delimitam os compassos da canção (Figura 2.8)
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F7M | F7M | G7b5 | G7b5 | 
Gm7 | C7 | Am7b5 | D7b9 |
Gm7 | A7b9 | D7 | D7b9 |

Fig. 2.8 Terceira Representação da grade de acordes de um trecho da canção “Desafinado”]

2.2.1.10 Tonalidade

Tonalidade é a característica que define o subconjunto de notas, dentre as doze notas

da escala temperada, que serão prioritariamente usadas na canção, tanto na sua melodia

como na constituição de seus acordes. Por exemplo, na tonalidade de Mi maior, as notas

são Mi, Fá#, Sol#, La, Si, Dó# e Ré#, enquanto na tonalidade de Fá, as notas são Fá, Sol,

La, Sib, Do, Re, Mi.

2.2.2 A Série Temporal dos Acordes

No universo da música, embora existam exceções, temos muitos casos de eventos

que se repetem em diferentes canções, ou mesmo dentro da própria canção. É muito

comum a repetição de algumas seqüências de acordes. São muitas as músicas que, quando

executadas em “C maior”, por exemplo, apresentam a sequência de acordes “Dm - G7 -

C”, que é um esquema de acordes que, quando generalizado para qualquer tonalidade,

passa a ser chamado de um esquema “IIm - V7 - I” (segundo, quinto e primeiro grau da

tonalidade em que se está tocando). Se a tonalidade fosse Ré maior (D), então este

esquema se instanciaria em “Em - A7 - D”, e se fosse Fá maior (F), a instância seria “Gm

- C7 - F”. Como outros exemplos de esquemas de acordes, poderíamos citar o “I - VIm -

IIm - V” ou o “IIm7 - bII7 - I7M”, entre muitos outros [Ramalho, 1998]. Eles mostram

que dentro de cada música existe um certo grau de exatidão que dá margem a idéia de que

algum algoritmo poderia ser modelado para conseguir identificá-los e interpretá-los, em

algum nível (Figura 2.9).



33

C m7 F 7 Bb7M Eb7M

Am7(b5) D 7 Gm Gm

Cm7 F7 Bb7M Eb7M

Am7(b5) D7 Gm Gm

Am7(b5) D7 Gm Gm

Cm7 F7 Bb7M Eb7M

Am7(b5) D 7 Gm
C9

Fm7
Bb7

E b7M Am7(b5)
D7

Gm7 G7

Seção A

Seção A

Seção B

Seção B

II V I(Mj) 

II V I(Mj) 

II V I(m) 

II V I(m) 

II V I(m) 

II V I(Mj) 

II V I(m) 

II V I(m) 

II V 

I(Mj)

Fig. 2.9 Grade de Acordes da Canção “Autumn Leaves” [Bauer, 1988] com os esquemas e seções de

acordes identificadas

Os bons músicos humanos conseguem realizar a identificação de esquemas deste

tipo com facilidade, e durante a execução de uma canção, além destes esquemas, eles

percebem também a estrutura geral, as estrofes e refrões da canção. Uma vez percebendo

estas estruturas, ele não precisa mais prever nenhum acorde, pois dentro de refrões e

estrofes, a sequência provavelmente será a mesma. Entretanto, como a princípio ele só

conhece os acordes que foram tocados, até que um refrão ou uma estrofe seja identificada,

os únicos subsídios que possui são os esquemas de acordes que lhes são familiares, e que

serão, certamente, os responsáveis pela realização da previsão geral dos acordes da

canção. Ele não tem, ainda, uma idéia global da canção, se baseando nos esquemas de

acordes que ele conhece. Isto nos mostra que a previsão, ao menos a princípio, não

acontece com referência a toda a canção, mas a cada pequena sequência ou esquema de

acordes que a compõe.

Assim, da mesma forma que existe uma coerência por traz da previsão do consumo

de cargas elétricas em uma cidade em um determinado período, baseando-se no consumo

dos últimos períodos e em alguns outros fatores, pode-se conseguir prever os acordes de

uma dada canção em execução baseando-se, para isto, nos últimos acordes tocados e em

algumas outras variáveis.
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2.2.3 Natureza da Previsão de Acordes Humana

Todo o universo musical mostra-se bastante complexo. O caminho mais indicado

para uma possível solução do nosso problema pode ser o de criar um modelo que englobe

todos os fatores e aspectos relacionados com o problema, num nível tal que possa ser

descrito por um sistema computacional real. A questão é, então, como modelar estas

informações e conseguir definir que algoritmo é capaz de absorver todos estes dados e

deles fazer uso de uma forma inteligente para poder realizar a tarefa de previsão de

acordes.

A grande maioria dos músicos, antes de conseguirem sê-los, têm um certo período

de aprendizagem e prática quando eles absorvem os conceitos da teoria e as nuances da

prática musical. Em princípio, quanto mais experientes e maiores conhecedores desta

teoria e prática musical, mais facilmente eles serão capazes de identificar e prever os

acordes que se seguem em uma determinada canção que eles não conhecem e que estão

tentando acompanhar.

Para os músicos, a identificação de quanto uma ou outra informação ou variável

pode ser mais ou menos importante na resolução do problema, é uma tarefa muitas vezes

inconsciente e automática, mas que não se tornou inconsciente ou automática do nada.

Assim como para os músicos, o que parece mais indicativo, é que para conseguir fazer

com que uma máquina possa prever e tocar os acordes de alguma canção, temos que fazê-

la passar por um período de aprendizagem onde ela irá adquirir o conhecimento

necessário.

Para um músico, a previsão de acordes de uma música em execução depende do

estilo musical, da forma de tocar de cada músico, do que os outros músicos estão fazendo

com os seus instrumentos, e até do seu estado de espírito. Além disto, cada música tem

suas próprias peculiaridades, suas próprias características privilegiando esta ou aquela

sequência particular de acordes. Aspectos complexos, de difícil compreensão e que geram

dificuldades na forma de definir e modelar qualquer sistema ou algoritmo de

aprendizagem e previsão.
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Embora a teoria musical possa enriquecer o conhecimento musical, é fato

conhecido a não existência de regras universais dentro da música. Nada pode ser definido

como exato ou que sempre acontecerá desta ou daquela forma. Entretanto, os bons

músicos são capazes de prever o que acontecerá em uma canção. E isto permite-nos

concluir que existe algum meio, alguma forma de aprender e resolver o problema. Forma

esta, que uma vez compreendida, pode ser modelada e desenvolvida em um sistema

computacional.

2.2.4 Problemas normalmente envolvidos na Previsão de Acordes

A seguir enumeramos os problemas relacionados com a tarefa de prever acordes

musicais usando uma máquina.

2.2.4.1 Melodia

Esta é uma das principais questões a serem abordadas em nosso problema. Ao que

tudo indica, a melodia é a parte da música que carrega maior peso e influência num

processo de previsão. É um fator de fundamental importância. A direção e a forma com

que suas notas são conduzidas são pontos preponderantes na definição do destino dos

próximos acordes de uma canção e, sem dúvida, muito influenciam os músicos na escolha

dos próximos acordes a serem tocados.

Se imaginarmos a situação em que alguém canta uma canção desconhecida sem

qualquer tipo de acompanhamento instrumental e um músico tem que realizar a tarefa de

acompanhar o cantor, percebemos que a única informação de que o músico dispõe é, a

princípio, a própria melodia da canção e, mais tarde, também o que ele já tocou até então.

Esta melodia influencia diretamente a definição de que acordes serão tocados nos

próximos movimentos de uma canção, e o tratamento dela não pode ser desconsiderado

no processo de previsão.

2.2.4.2 Contexto e Dimensionalidade: Descrição do Acorde

Muitos fatores influenciam a definição do contexto de variáveis e atributos que

realmente influenciam uma previsão de acordes. Dentro de uma canção, por exemplo, se

um acorde tem uma duração diferente da que ele teve em um outro momento da mesma
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canção, o acorde que a ele se segue poderá ser completamente diferente daquele que o

seguiu no momento anterior. Se temos, por exemplo, uma sequência de acordes do tipo

“Dm” seguido por “G7”, cada um com a mesma duração, poderíamos esperar que o

próximo acorde seria um “C”, se nos baseássemos no padrão do tipo “IIm - V7 - I” na

tonalidade de “C”. Entretanto, se temos um “Dm” seguido por “G7” com o “Dm” com o

dobro da duração do “G7”, pode-se achar que o próximo acorde seja um “Db7(#11)” ou

mesmo o “G7” prolongado, para que em seguida surgisse um “C”. Em uma outra situação,

poderíamos ainda ter uma sequência com um “Dm7(b5)” seguido de um “G7”. Mais uma

vez, poderíamos imaginar que o próximo acorde seria um “C7M”. Entretanto, é bem mais

provável que o acorde que se siga seja um “Cm7”, porque a estrutura do acorde de “D” é

“m7(b5)”e não “m7”.

Nestes exemplos percebe-se a importância de aspectos como a duração de um

acorde e da estrutura do mesmo (“m7”, “7M”, “m7(b5)”). Estes casos mostram a

existência de informações subliminares que o universo particular de uma canção tem, e

que são, consciente ou inconscientemente, percebidas pelo músico, que delas podem fazer

uso no seu processo particular de previsão. De fato, existem músicas realmente muito

simples, que um bom músico consegue identificar já nos primeiros acordes qual será toda

a estrutura harmônica dela, isto é, os acordes restantes. Entretanto, em casos mais

complexos, quanto mais informações o músico conseguir extrair da canção em execução,

menos dificuldades existirão no processo de previsão. Se aprofundarmos mais a nossa

análise, perceberemos que este universo particular de uma canção pode ser muito rico,

com aspectos que podem influenciar a definição de qual será o próximo acorde em uma

canção.

2.2.4.3 Contexto e Dimensionalidade: Janela Temporal

Os esquemas de acordes são estruturas que ocorrem regularmente em praticamente

todas as canções de Jazz. Por isto, podem ser chamadas de estruturas inter-canções. A

possibilidade de identificar estas estruturas é muito importante para a previsão e está

intimamente relacionada com a questão do tamanho da janela temporal de acordes para os

algoritmos de aprendizagem, pois será a janela que permitirá que estes algoritmos

percebam e aprendam estas estruturas. Para uma janela de tamanho um, por exemplo,
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parece claro que o algoritmo de aprendizagem não terá muitos subsídios para aprender

alguma coisa. Com uma janela de tamanho dois, padrões “IIm – V” já podem ser

identificados. Como já falamos anteriormente, temos que conseguir um tamanho de janela

temporal ideal (trade-off) para podermos alcançar boas previsões. Pela literatura musical,

sabemos que existem esquemas de acordes com tamanhos variando entre 2 e 4. Portanto,

seria mais ou menos óbvio que o tamanho ideal para a janela temporal estivesse entre

estes dois valores. A falta de uma certeza maior sobre qual dos valores neste intervalo

poderia ser o ideal, levou-nos a uma abordagem empírica para a sua definição.

2.2.4.4 Macro-estruturas Cíclicas

São bastante conhecidas as macro-estruturas cíclicas que cada canção possui.

Estrofes, refrões e seções se incluem neste grupo e são de grande importância dentro de

um processo de previsão. As estrofes e os refrões são estruturas comuns às músicas

tradicionais e populares. No Jazz, estas estruturas recebem o nome de seções que são

identificadas por letras na grade das canções. Quando diz-se que uma canção é um

“AABB”, por exemplo, se quer dizer que nela existem duas seções iguais e seguidas que

são chamadas de “A”, e duas seções iguais e seguidas que são chamadas de “B”. Da

mesma forma, existem canções “ABAB”, “ABCD”, “AABA”, etc. (Figura 2.10). Fazendo

parte das particularidades de cada canção, estrofes, refrões e seções são chamadas de

estruturas Intra-Canções.

Estas estruturas são facilmente identificados pelos músicos e facilitam bastante a

previsão geral da música. Como blocos de acordes que se repetem integralmente, ou quase

integralmente, através das posições em que os acordes estão ocorrendo nelas e das

posições que os acordes que serão previstos deverão ocorrer, estas estruturas permitem a

identificação, às vezes imediata, de grande parte de uma música e são o que há de mais

típico e particular em uma canção.
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Figura 2.10 Exemplo de uma canção do tipo ABAA. Satin Doll [Bauer, 1988]

Diferentemente dos esquemas de acordes que são comuns em mais de uma canção,

as estrofes, refrões e seções são características de cada canção. Mesmo que pudéssemos

definir uma janela temporal com um tamanho próximo ao tamanho médio de um refrão ou

estrofe, dificilmente conseguiríamos algum ganho nisto. Sendo estruturas particulares de

cada canção, nunca poderiam ser generalizadas para um universo de canções. Isto deixa

claro que para identificar estas estruturas é necessária a existência de um tipo de algoritmo
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que funcione em tempo real durante a execução de cada canção tentando encontrar as

repetições das estruturas harmônicas das estrofes, refrões, seções, etc.

A maioria dos algoritmos de previsão funciona baseando-se em um aprendizado

prévio, ou até em aprendizados prévios associados com aprendizados em tempo real.

Alguns tipos, recebem uma massa de exemplos e adaptam as suas estruturas internas de

maneira a conseguir o melhor grau de generalização e aprendizado na solução de

problemas da classe de exemplos que ele acabou de assimilar (aprendizado

supervisionado) [Wolpert, 1995]. Alguns conseguem adaptar as suas estruturas para

realizar aprendizagem em tempo real, ou de uma forma híbrida, adquirindo parte do

conhecimento em tempo real e parte antes do processo de testes. Entretanto, quase

nenhum consegue extrair informações no nível de macro-estruturas como os refrões, as

estrofes ou seções, dos dados que eles estejam realizando o aprendizado.

Para os músicos, perceber e fazer uso destas estruturas é algo bastante natural,

intuitivo e, sem dúvida, fundamental na previsão. Isto nos obriga a tentar uma solução que

possa agregar às características comuns dos preditores conhecidos, a capacidade de

memorizar a estrutura harmônica geral da música de forma que o sistema geral de

previsão consiga perceber as estrofes, refrões, seções e até a repetição da própria música

(Figura 2.11).

Refrão
F | G | Em | Am | Dm | G |

Estrofe 1
C | Dm | F | G | C | Dm | F | G | C7

Estrofe 2
C | Dm | ?   Qual deverá ser o próximo acorde?

Figura 2.11 Estruturas Cíclicas

2.2.4.5 Tempo Real

Prever acordes é uma tarefa que não teria quase nenhuma utilidade se não fosse em

tempo real. E este fato traz uma série de problemas. O primeiro deles está relacionado

com a previsão dos primeiros acordes da canção. As previsões são realizadas baseadas no

passado dos últimos acordes previstos. Que procedimento deve-se tomar para a previsão
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dos primeiros acordes da canção quando ainda não existem acordes suficientes para

formar a janela temporal do algoritmo de previsão?

Um outro problema está relacionado com os erros da previsão. Após o início da

mesma, se algum acorde for previsto erradamente e o sistema não for informado do erro, o

resto da previsão estará comprometida. Um músico que está prevendo os acordes de uma

canção, em tempo real, percebe um erro seu através da indicação por parte de outro

músico que esteja tocando com ele ou até pelo curso normal da música. Para resolver este

problema em um sistema de previsão, algum mecanismo teria que ser usado para informar

ao sistema sobre o seu erro, a fim de que ele pudesse seguir o rumo normal e correto da

previsão.

Um outro ponto é a questão do aprendizado. Alguns algoritmos de previsão podem

ter algum tipo de aprendizagem em tempo real. Um algoritmo bom e adequado deveria ser

capaz de aprender em tempo real identificando as macro-estruturas cíclicas de cada canção

sem atrasar a execução da mesma. Para isto, ele teria que ser rápido o suficiente para não

atrapalhar o processo. Para se ter uma idéia, uma velocidade típica de uma canção de Jazz

é de 1,2 segundos para cada compasso. Sendo cada um destes compassos compostos de

quatro acordes, por exemplo, com dois acordes no compasso teríamos que ter um

algoritmo capaz de decidir qual acorde tocar a cada 0,6 segundos.

2.2.4.6 Codificação dos Dados

Cada acorde dentro de uma música guarda um valor agregado que pode depender de

muitos aspectos. Já descrevemos nas seções anteriores que é muito importante para a

previsão a questão da duração de cada acorde. Também vimos que o seu tipo, se é menor,

maior, diminuto, etc., é fundamental à previsão. Da mesma forma, se analisarmos a

estrutura de uma canção, percebemos que, por exemplo, a posição em que o acorde está

acontecendo na canção, a posição em que ele está acontecendo dentro de um compasso da

canção, ou até o intervalo entre os acordes tocados, podem influenciar uma previsão

realizada por um músico. Sendo assim, podemos imaginar que eles possam ser

considerados em algum nível no processo de aprendizagem e previsão do nosso sistema.
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A partir deste instante, estes dados terão que ser devidamente modelados e codificados nas

formas exigidas pelo algoritmo de aprendizagem e previsão usado.
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Capítulo 3

3 Estado da Arte
Neste capítulo serão discutidas as principais abordagens e paradigmas de

aprendizagem de máquina e será feita uma análise de um modelo de ambiente para

previsão de acordes em canções de Jazz desenvolvido por uma equipe de Carnieg Mellow

University (CMU).

3.1 APRENDIZAGEM

Qualquer tarefa ou ação realizada por qualquer pessoa requer conhecimento em

algum nível. Este conhecimento é, normalmente, adquirido durante a vida das pessoas de

forma consciente ou inconsciente. Uma criança diante de uma tomada elétrica não exita

em por as suas mãos nela. O choque é tão inevitável quanto seu aprendizado de que a

repetição daquela ação vai lhe causar dor. Da mesma forma, ao nos prepararmos para a

realização de qualquer teste ou prova, procuramos enriquecer conscientemente, os nossos

conhecimentos relacionados com aquela prova específica. Assim como o choque da

criança, aqui também aprendemos.

De uma forma mais geral, nossa vida é um aprendizado constante. Cada novo fato,

cada nova idéia, cada nova experiência pode ser aprendida e aproveitada no futuro na

concretização de idéias, identificação de situações e até em previsões sobre o futuro. O

aprendizado nada mais é do que a aquisição de conhecimento, consciente ou

inconscientemente, através da interação com o mundo.

Para as máquinas, já que elas não possuem, naturalmente, estruturas que permitam a

realização de qualquer tipo de aprendizagem da forma como os seres humanos realizam, é
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necessário o desenvolvimento de alguma técnica ou método para que se consiga fazer com

que elas adquiram conhecimento e aprendam algo.

A identificação de um estímulo de algum tipo por parte de seres humanos, como a

visão de algum objeto ou um cheiro específico, depende unicamente do fato do estímulo

ser conhecido ou já ter sido vivido por ele. Em outras palavras, para reconhecer o cheiro

de um perfume você precisa tê-lo sentido antes e ter aprendido que aquele perfume é

daquele determinado tipo. Para as máquinas, a ausência de estruturas internas que

permitam a identificação e aprendizado sobre estímulos externos a ela, faz com que seja

necessário o desenvolvimento de algoritmos e sistemas que se propõem a dá-las esta

capacidade de aprendizado. Mediante a entrada de estímulos devidamente codificados,

estes algoritmos tentam aprender sobre eles e conseguir identificá-los no futuro.

Atualmente, existem muitos algoritmos de aprendizagem de máquina (machine

learning) capazes de realizar tarefas de previsão com considerável nível de complexidade

alcançando bons resultados [Mitchel, 1997]. Pela análise que realizamos nas

características do nosso problema, com a conseqüente conclusão do seu razoável nível de

complexidade, percebemos que tínhamos um caso que poderia ser resolvido com machine

learning e que, pela sua reconhecida capacidade na resolução de problemas de previsão e

pela relativa simplicidade de uso e aplicação dos algoritmos deste tipo, era primordial

iniciamos os nossos testes com alguns dos algoritmos desta classe.

Basicamente, os algoritmos de machine learning se dividem em dois tipos

fundamentais: Supervisionados e Não-Supervisionados [Beale & Jackson, 1990].

Os métodos de aprendizagem supervisionada são caracterizados pela existência de

um agente externo (um tutor ou professor) responsável por informar ao algoritmo ou

sistema o que deve ser aprendido e o que significa aquilo que se está aprendendo. No

início, estes algoritmos não têm nenhum tipo de conhecimento e o “professor” vai

“mostrando” exemplos do tipo que se deseja aprender e informando o que significa aquele

exemplo específico. O algoritmo, então, extrai características do exemplo que permitem

que ele aprenda sobre aquela classe de padrões e que possa identificá-la no futuro. Por

exemplo, se quiséssemos que o computador aprendesse a identificar tipos de animais de

quatro ou duas patas, o “tutor” mostraria ao sistema exemplos de imagens de cachorros,
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bois, camelos, elefantes, homens, golfinhos (entrada do algoritmo) sempre informando

qual é tipo de cada um daqueles animais, ou seja, se eles são bípedes, quadrúpedes, etc.

(saída desejada). Mais formalmente, um exemplo seria um par (x, f(x)), onde x seria a

entrada e f(x) seria a função que define o tipo de x. A idéia é a de que o algoritmo se

adapte de tal forma que após apresentação de alguns exemplos de cada tipo de animal, ele

seja capaz de generalizar cada um dos tipos e de identificar qualquer um outro animal da

classe dos que ele aprendeu. Em outras palavras, ele consiga criar uma função h(x) que

aproxime a função f(x).

Por um outro lado, o aprendizado Não-Supervisionado é aquele que não necessita de

um tutor externo que indique o que deve ser aprendido e o que cada exemplo de entrada

significa. Estes algoritmos simplesmente recebem exemplos de entrada e tentam agrupá-

los segundo alguma medida de semelhança. Numa eventual fase de testes, os padrões

testados são classificados como pertencentes a uma ou outra região definida na fase de

treinamento.

Para problemas de previsão, é comum serem usados algoritmos de aprendizagem

supervisionada recebendo como entrada itens em sequência de uma série temporal, e

como saída desejada, o próximo item da série. O treinamento é realizado através da

entrada de todos os itens da série temporal agrupados pela janela temporal que for

definida e na sequência em que eles ocorreram. Como saída deseja, sempre é escolhido o

próximo item da série que se segue aos itens que estão na corrente entrada da rede. Para o

caso de previsão de acordes, o esquema de treinamento é mostrado na figura 3.1.

Algoritmo de
Aprendizagem

Am7        Dm7          G7    …              C

Saída DesejadaC

Algoritmo de
Aprendizagem

Dm7         G7            C          …           F

Saída DesejadaF

Passo n do Treinamento Passo n+1 do Treinamento

Figura 3.1 Processo de treinamento de um algoritmo de aprendizagem na tarefa de previsão
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A natureza do nosso problema é claramente supervisionada já que temos os dados e

os significados de cada um deles. Além disto, a própria tarefa de previsão é de natureza

supervisionada. Daí concluímos que os nossos testes deveriam ser realizados com

algoritmos de aprendizagem supervisionada.

3.2 PREVISÃO DE ACORDES: TRABALHO DA CMU

Dentro do universo da previsão de acordes, o trabalho de que temos conhecimento

hoje foi o realizado por Bellinda Thom e equipe da CMU [Thom, 1995]. A partir da

comparação de técnicas de predição e aprendizagem, foi desenvolvido um estudo sobre a

previsão de acordes em músicas de Jazz.

Para desenvolver os seus experimentos, Thom partiu do principio de que a tarefa de

prever acordes de músicas de Jazz estava, segundo suas próprias palavras, “bastante

limitada a um universo restrito de algoritmos de aprendizagem”, devido ao que ela

chamava de uma “falta de uma contínua medida de similaridade” entre qualquer sequência

de acordes de canções dadas. Desta forma, eles excluíram a possibilidade de serem usadas

técnicas relacionadas com redes neurais, aproximação de funções, vizinho mais próximo,

e algoritmos discretos, sob a alegação de que as únicas formas de respostas de saída destes

algoritmos seriam exatos certo ou errado. Isto é uma afirmação obscura, mas foi a

motivação apresentada por eles.

Visando o desenvolvimento de um sistema que pudesse prever acordes em tempo

real, concluíram também que um aprendizado incremental era de fundamental importância

para o processo, devido ao fato de que o curso de uma sequência particular de acordes está

intimamente relacionada com cada canção particular.

Para realizarem os treinamentos, definiram um corpus formado por canções de Jazz

que foi particionado em dois conjuntos disjuntos que formariam o grupo de testes e de

treinamento, respectivamente (Figura 3.2).
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Conjunto de Canções
    de Treinamento

Conjunto de Canções de Testes

Fig 3.2 Conjunto de Treinamento e Testes dentro do corpus selecionado

3.2.1 Representando o Problema

Thom buscou o desenvolvimento de um sistema capaz de prever o próximo acorde

de uma dada sequência já executada em uma canção de Jazz. Para tanto, algumas medidas

e simplificações foram realizadas e tomadas a fim de melhor resolver o problema.

• Cada acorde foi definido pela dupla de sua tônica e tipo, sem considerar a duração. A

tônica foi representada pelas doze notas musicais.

• A categoria do acorde foi representada pelos seguintes valores: “Maior”, “Menor”,

“Dominante”, “Diminuto”, “Aumentado” e “Desconhecido”. A categoria “Menor-

Tônica” não foi representada e não fica clara a influência e importância do tipo

“Desconhecido”.

• Todos os acordes foram transpostos para a tonalidade de “Dó Maior” o que facilita

artificialmente a tarefa de previsão.

• Foi usado um vocabulário bastante limitado para os acordes. Todos os acordes com

sexta, nona, décima-primeira, décima-terceira e meio-diminutos (“C6, C9, C11, C13,

Cm7(b5)”) foram simplificados, sendo representados pelas categorias equivalentes.

Por exemplo, “Cmin6” era mapeado para “Cmin”, “D9” ou “D11” ou “D13” eram

mapeados para “D7”, etc.

• A duração do acorde não foi levada em consideração nos testes.
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Para realizar o treinamento foram usadas três codificações:

• Absoluta (Abs): Os acordes anteriores eram representados exatamente pela sua tônica;

• Interval (Int A): O passado dos acordes era referenciado pelo intervalo com relação à

tônica anterior;

• Interval (Int B): O mesmo que o Int A, só que o primeiro acorde da previsão é

representado pelo seu tipo.

A codificação baseada em intervalos é uma idéia importante, já que a partir do

momento em que esquecemos a tônica e passamos a considerar apenas o intervalo em

relação ao acorde anterior, temos um poder de generalização bem maior, pois a previsão

fica independente da tonalidade da canção.

Na figura 3.3 é mostrado claramente o processo de representação e simplificação

dos padrões de treinamento e teste para cada uma das codificações testadas. Para as

codificações de intervalos foram usadas as convenções de que “III” representa um

intervalo de terça maior e “iii” representa um intervalo de terça menor. Um “III7”

significa que o intervalo entre o atual acorde e o imediatamente anterior é de uma terça

maior e que o acorde atual é do tipo dominante (“7”). No Passo 1 da figura 3.3

percebemos a simplificação que ignora a duração de cada acorde. No Passo 2 percebemos

a simplificação do vocabulário, e no Passo 3 percebemos a codificação final nas três

formas propostas por Thom.

 Acordes: C6 | C6 | E7(13) | E7(13) | A7(9) | A7(9) | C#dim6 | ... 

Repres. Unica: C6 | E7(13)  | A7(13) | C#dim6 | ... 

Simplificação: CMaj | E7 | A7 | C#dim | ... 

Codfic. ABS 
Cmaj | E7 | A7 | C#dim 

Acorde Previsto 

Int A 
III7 | IV7 | IIIdim | 

Int B 
Maj7 | III7 | IV7 | IIIdim | 

Acorde Previsto Acorde Previsto 

Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 

Fig 3.3 Representação simplificada dos acordes no modelo da CMU.
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3.2.2 O Algoritmo de Previsão

A equipe da CMU concluiu que a tarefa de prever acordes era “naturalmente”

conduzida para os modelos n-gram [Bell et al., 1990] usados pela comunidade de

linguagem natural. Estes algoritmos têm como características a capacidade de trabalhar

com domínios ordinais, suportar aprendizado incremental e otimizar a sua performance

através da maximização de probabilidades.

Em linhas gerais, este algoritmo é baseado na probabilidade de acontecer um acorde

tendo acontecido já uma determinada sequência anterior de acordes. Em particular, a

predição é dada pela fórmula 3.1:

Pr(i | f t+n, ..., ft) = Pr(i, f t+n, ..., ft) / Pr(f t+n, ..., ft)         (3.1)

onde f t é o acorde mais recente e f t+n é o acorde mais antigo no intervalo de acordes que

foram definidos como necessários para que se pudesse prever qual seria o próximo.

O uso deste algoritmo permite a adaptação às variações das estruturas locais de

cada canção, ou seja, aprendizagem incremental. No início do processo, como nenhum

conhecimento pôde ser extraído da canção atual, usa-se as probabilidades do conjunto de

treinamento, que são ajustadas à medida que o conhecimento vai sendo adquirido através

da execução da canção.

Todo o processo de treinamento foi realizado partindo-se do principio de que só

eram consideradas corretas as respostas que fossem estritamente iguais, na tônica e tipo, à

resposta real. Cinqüenta canções foram usadas para compor o universo de treinamento e

testes.

Todas as repetições dentro da música, fossem elas compassos consecutivos iguais,

refrões ou estrofes, foram retiradas do conjunto de treinamento. Foram usadas técnicas de

cross-validation [Russel e Norvig, 1996] para medir o quanto estava sendo boa a predição

de cada música em particular, porque uma média destes testes podia fornecer uma

expectativa razoável do desempenho da previsão por cada canção.

Os testes que foram realizados revelaram que o tamanho ideal encontrado para a

janela temporal de acordes foi de três acordes. Já com relação a codificação, nada foi



49

concluído sobre qual seria a melhor a ser usada, pois elas se mostraram bastante

dependentes de cada canção com uma ou outra apresentando melhores ou piores

resultados para cada canção diferente executada. Entretanto a que trouxe resultados

ligeiramente melhores foi a codificação Abs.

3.2.3 Modelos de Previsão

Todos os testes foram realizados através do uso de três arquiteturas de treinamento e

previsão: off-line, on-line e  híbrida.

3.2.3.1 Previsão off-line

A primeira destas arquiteturas foi chamada de off-line. Este modelo buscava

aprendizado através da extração das similaridades harmônicas existentes dentro de um

conjunto de treinamento formado por canções de Jazz a fim de conseguir, com isto,

capacidade de generalização.

A idéia por trás deste modelo estava na existência de duas fases clássicas distintas: a

Fase de Treinamento e a Fase de Uso do algoritmo. Na Fase de Treinamento, o algoritmo

receberia um conjunto estático de canções armazenadas em uma base de dados e adaptaria

suas estruturas internas segundo este conjunto de forma a se tornar apto a realizar

previsões. Na Fase de Uso ou fase de testes, o algoritmo receberia uma sequência de

acordes, com tamanho definido de acordo com o tamanho da janela temporal, e tentaria

realizar corretamente a previsão do próximo acorde.

Neste modelo, os resultados encontrados indicaram que não existem nem uma

codificação nem um tamanho de janela ótimos, embora o tamanho mais próximo do ideal

fosse de três acordes.

Com testes realizados em 49 canções de Jazz, com a melhor codificação e tamanho

de janela encontrados, os melhores resultados ficaram em torno de 42% de acerto com a

margem de erro oscilando em +/- 17%. A conclusão dos testes realizados e a constatação

de que muitas informações eram bastante dependentes de cada música, indicaram a

necessidade de um modelo adptativo de aprendizagem.
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3.2.3.2 Previsão on-line (Adaptativa)

Experimentos foram feitos para investigar e testar uma aprendizagem em tempo

real. Este modelo foi chamado on-line, e foi baseado em uma aprendizagem onde cada

canção era o seu próprio conjunto de teste e onde o preditor começava sem qualquer tipo

de conhecimento armazenado. A medida que a música ia sendo tocada, uma base de

informações ia sendo incrementalmente construída.

No início deste processo, as previsões eram realizadas de forma totalmente aleatória.

A medida que a canção ia sendo executada, a previsão ia sendo melhorada chegando ao

ponto de superar a média de acertos alcançados pela previsão off-line.

Para estes testes, o tamanho próximo do ideal para a janela temporal de acordes

ficou em torno de três acordes. Com relação a codificação, também não se conseguiu

definir uma ideal, sendo considerada dependente de cada canção. Com testes realizados

nas mesmas 49 canções, com as melhores codificações e tamanho da janela definidos, os

melhores resultados alcançados ficaram em torno de 49% de acerto com a margem de erro

girando entre +/- 15%.

Os testes com este modelo concluíram que pequenas quantidades de dados de uma

canção em particular contêm, normalmente, mais significado estatístico na previsão do

que uma compilação inteira de muitas canções, o que é uma conclusão importante.

3.2.3.3 Previsão Híbrida

Por fim, uma última técnica foi testada e chamada de híbrida. Ela tentava somar as

características fortes do aprendizado usado nas técnicas on-line e off-line em um único

modelo e assim obter melhores resultados.

A implementação foi feita partindo da idéia da criação de um modelo que fosse

capaz de complementar as faltas de cada um dos modelos on-line e off-line.

Inicialmente, enquanto não havia nenhum conhecimento extraído, o modelo off-line

era usado para que as probabilidades dos primeiros acordes a serem previstos fossem

testadas. A medida que as informações on-line iam sendo adquiridas, iam sendo
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adicionadas ao preditor global que atribuía um peso para a definição do uso de uma das

duas técnicas, on-line ou off-line.

Assim como nos outros modelos, nada ficou muito definido a respeito do tamanho

ideal da janela de acordes de entrada, com os melhores resultados ficando sempre

próximos de um tamanho de três acordes. Uma codificação ótima também não foi

encontrada, sendo dependente de cada canção.

Os melhores resultados para a codificação e tamanho de janela ótimos giraram em

torno de 53% de acerto com uma margem de erro de +/- 17%.

3.2.4 Conclusão

Levando em conta os resultados apenas regulares apresentados pelo presente

trabalho, colhemos algumas informações importantes, fizemos algumas observações e

levantamos algumas críticas e idéias que poderiam vir a melhorar os resultados obtidos se

tivessem sido melhor exploradas e que terão um enfoque maior em nosso trabalho:

1.  O tamanho da janela ideal parece ser de três;

2.  A codificação dos acordes usando os intervalos em relação ao acorde anterior

ao invés da tônica pode ser uma opção viável;

3.  O processo de aprendizagem e previsão ideal parece ser o de um modelo

híbrido;

4.  “A falta de uma medida contínua de similaridade” entre os acordes de uma

canção pode não ser uma justificativa suficiente para não se usar algoritmos

simbólicos ou conexionistas;

5.  Nenhuma informação sobre a melodia da música no processo de aprendizagem

ou teste foi adicionada. Esta informação, sem dúvida, enriqueceria estes

processos podendo trazer melhores resultados;

6.  O corpus de músicas utilizado para o aprendizado e teste foi totalmente

transposto para uma única tonalidade (C maior), o que diminui o realismo dos

testes.
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7.  A codificação dos acordes é muito pobre. Apenas a tônica e a categoria do

acorde foram usadas para definir um acorde musical e já constatamos a

importância que uma outra série de variáveis poderia ter na definição de um

acorde musical e de como isto poderia influenciar o aprendizado e predição.

8.  Pequenas quantidades de dados de uma canção em particular podem conter

mais significado estatístico na previsão do que uma compilação inteira de

muitas canções.
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Capítulo 4

4 O Preditor
Neste capítulo serão descritas a metodologia e as técnicas usadas para a definição da

melhor abordagem e do algoritmo para a tarefa de previsão de acordes. Descreveremos,

também, como os exemplos, em particular o acorde musical, foram codificados para a

realização dos treinamentos e testes com os algoritmos de aprendizagem selecionados.

4.1 ABORDAGENS DE APRENDIZAGEM

Para o problema que buscávamos uma solução, já havíamos concluído que

deveríamos realizar os primeiros testes com algoritmos de aprendizagem supervisionada.

Entretanto, muitos algoritmos supervisionados, de variadas abordagens, têm sido usados

para realizar previsões de séries temporais.

As principais abordagens existentes são baseadas em IA simbólica, que envolve

algoritmos de previsão tradicionais como os baseados em Árvores de Decisão (ID3),

Espaço de Versões, etc.; IA conexionista, que engloba todas as redes neurais; e, a

abordagem baseada em modelos estatísticos, que incluem os algoritmos originários das

teorias de Box-Jenkins. Todos eles têm sua aplicabilidade e os resultados apresentados

pelos algoritmos de cada uma destas abordagens são, normalmente, dependentes do caso

que se deseja resolver.

No momento em que desenvolvíamos esta parte do trabalho, não tínhamos dados

suficientes para afirmar que tipo de abordagem poderia fornecer melhores resultados para

a solução do nosso problema. Para tentarmos definir o rumo que deveria ser tomado,

fizemos uma análise nos dados que possuíamos classificando-os segundo alguns aspectos
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que poderiam indicar que tipo de algoritmo supervisionado poderia alcançar melhores

resultados. Os aspectos considerados foram os seguintes:

• Natureza dos Dados: Quanto mais numérica a natureza dos dados, teoricamente mais

próxima ela seria dos algoritmos que envolvem técnicas matemáticas tais como redes

neurais (IA conexionista) e algoritmos probabilísticos. Quanto mais literais ou

simbólicas fossem as entradas, teoricamente mais próximos estaríamos dos algoritmos

simbólicos. Em nosso caso, embora algumas entradas fossem representadas por

números, estes não significavam grandezas numéricas, mas representações do

significado real daquela entrada. Ou seja, um acorde com duração de 10 tempos não

significa um acorde mais importante que um acorde com duração de 2 tempos.

• Ruído dos Dados (Exceções): Quanto mais exceções existirem nas regras intrínsecas

aos nossos dados, mais difícil será a solução para a maioria dos algoritmos simbólicos.

No nosso problema, os dados aparentemente têm grande quantidade de ruído.

• Conhecimento a Priori: O conhecimento que temos a priori sobre os nossos dados é

importantíssimo na resolução do problema, pois com ele podemos pré-definir regras

que podem resolver grande parte do problema. Quanto maior for o conhecimento a

priori, maiores são as possibilidades do problema ser resolvido por um algoritmo

simbólico, embora não se possam descartar as possibilidades dos algoritmos

conexionistas e estatísticos conseguirem, durante o treinamento, identificar estas

regras. Em nosso caso, temos relativamente pouco conhecimento a priori.

• Tipo de Tarefa: De acordo com o tipo de tarefa que se pretende realizar,

classificação, planejamento, previsão, etc., alguns tipos de algoritmos podem ser mais

eficientes. No caso da tarefa de previsão, tanto algoritmos simbólicos, como

conexionistas e estatísticos têm sido usados com sucesso.

Mesmo após à análise dos parâmetros descritos acima, não é muito clara a definição

de que abordagem de algoritmo de previsão supervisionada deveríamos usar. Desta forma,

resolvemos realizar experimentos com os nossos dados usando algoritmos dos três

paradigmas de aprendizagem: conexionista, simbólico e estatístico, de forma a definirmos

qual melhor resolveria o problema.
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4.2 METODOLOGIA

A metodologia que utilizamos para a realização dos experimentos foi a de selecionar

aleatoriamente um conjunto de cinqüenta e oito cações de Jazz standards do livro “The

New Royal Book” [Bauer, 1988] (Ver Anexo I) e de realizar uma série de experimentos

com diversos algoritmos de aprendizagem, utilizando diversas parametrizações (tamanhos

variados de janela, acordes formados por diferentes variáveis (Ver Anexo II).

O objetivo seria encontrar as melhores combinações de tamanho de janela e

codificação de acordes para cada algoritmo para, então, definirmos qual deles poderia

resolver melhor o nosso problema.

Em todos os experimentos, definimos que o acorde que constituiria a saída desejada

de qualquer dos algoritmos de previsão, seria constituído simplesmente pela sua Tônica,

Categoria e Duração porque, na verdade, estas informações são suficientes para que

possamos realizar uma previsão real. Por um outro lado, a definição da estrutura dos

acordes que seriam usados como entrada dos algoritmos de aprendizagem, com o objetivo

de treiná-los e testá-los, foi feita de forma empírica. Foram escolhidas quatro estruturas

para os acordes de entrada e foram realizados testes em todos os algoritmos segundo estas

estruturas, descritas a seguir.

• Tônica, Categoria do acorde, Duração e Posição dentro do compasso4, Posição dentro

da Música, Intervalo;

• Tônica, Categoria do acorde, Duração e Posição dentro do compasso;

• Tônica, Tipo do acorde, Duração;

• Intervalo, Categoria do Acorde e Duração.

Em todos os testes, 10% dos exemplos do nosso corpus foram usados para a

realização de validação cruzada (cross-validation), que é uma técnica que pode ajudar na

convergência do processo de aprendizagem melhorando o desempenho da previsão.

                                                

4 Estes atributos serão detalhados na próxima seção
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Também definimos que em todos os experimentos 20% dos exemplos do nosso corpus

seriam utilizados para a realização de testes por parte dos algoritmos de aprendizagem.

Na definição da nossa metodologia para os experimentos, sabíamos que as

informações relacionadas com a melodia da canção tinham que ser utilizadas em algum

nível, pois a sua importância parecia indiscutível. Entretanto, para a maioria dos

algoritmos de aprendizagem, e para todos os que selecionamos para os nossos testes, seria

muito difícil conseguir incluir no processo de aprendizagem as informações da melodia da

canção no mesmo nível das informações relacionadas com os acordes, pois a cada acorde

podemos ter muitas e variáveis informações de melodia. Em outras palavras, poderíamos

ter que lidar com um tamanho de entrada de dados (janela temporal) variável em nossos

algoritmos de aprendizagem, o que não era suportado pela maioria deles. Se quiséssemos

definir uma entrada fixa incluindo a melodia, teríamos que conseguir um meio de, por

exemplo, identificar as notas mais relevantes da melodia e tentar reduzir (ou aumentar)

este número de notas a um tamanho fixo determinado para o algoritmo de aprendizagem.

Esta tarefa seria difícil seria extremamente complexo concluir o quanto uma nota em uma

melodia é mais importante do que outra.(Figura 4.1).

Figura 4.1 Trecho inicial da canção “The Dig” [Bauer, 1988]. Um único acorde para muitas informações

de melodia

Uma outra alternativa seria a definição da tonalidade local da melodia no momento

em que um determinado acorde está sendo tocado com o intuito de adicionar esta

tonalidade como mais um atributo do acorde. Isto é um problema já resolvido quando se

conhece toda a estrutura da canção a priori [Bharucha & Todd, 1989]. Entretanto, no

nosso caso, esta estrutura não está disponível, pois tudo está acontecendo em tempo real, o

que torna a busca desta informação da tonalidade local quase impraticável. Sendo assim,
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para os nossos primeiros testes, resolvemos ignorar as melodias das canções e observar

como os algoritmos se comportariam.

4.3 REPRESENTANDO OS ACORDES

O primeiro passo para poder aplicar qualquer algoritmo de previsão de séries

temporais é o de modelar e codificar a estrutura dos dados de treinamento e testes. No

nosso caso, temos que definir como representar um acorde musical para uma máquina.

A uma primeira vista pode parecer óbvio que um acorde deva ser representado por

aquilo que representa o seu próprio nome. Por exemplo, um “Dó maior” poderia ter uma

codificação que o identificasse pela sua tônica (“Dó”), e a sua categoria (“maior”) (Ver

seção 2.2.1.4). Entretanto, uma análise mais detalhada da estrutura musical mostra que

existem outros aspectos relacionados a cada acorde que são importantes para a

caracterização do mesmo e que podem facilitar, ou não, a identificação e previsão de um

acorde dentro de uma sequência de uma canção dada. Alguns dados que podem ser citados

como exemplos destes aspectos são: a posição em que um acorde acontece dentro da

música; a posição em que um acorde acontece dentro de cada compasso; a duração de

cada acorde; o uso de informações como intervalo entre a tônica do acorde atual e do

acorde anterior ou posterior, etc.

Na verdade, o que sabemos apenas é que estas informações podem ser importantes

para a previsão. A certeza só poderíamos ter a partir da realização de experimentos. Em

alguns casos, percebemos que certas seqüências de acordes têm o seu rumo mudado pela

alteração na duração de um determinado acorde (Fig 4.2.a). Em outros casos, a mudança

da categoria de um dos acordes de uma sequência que já tenha ocorrido na canção, pode

alterar os acordes seguintes (Fig 4.2.b).

C7 | F | G | Em C7 | F | G | G | C

A duplicação na duração do “G” gerou um “C” 

Figura 4.2.a Mudança de duração de acordes pode gerar diferentes sequências de acordes
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Dm7 | G7 | C Dm7b5 | G7 | Cm7
A mudança do tipo do acorde de “D” mudou

a sequência

Fig 4.2.b Mudança de tipos de acordes gerando diferentes progressões de acordes

A definição de quais variáveis devem ser consideradas na codificação dos acordes

de uma canção é uma decisão bastante empírica, mesmo que saibamos intuitivamente que

alguns aspectos ou atributos influenciam a previsão em algum nível.

Após uma análise de várias informações relacionadas com cada acorde, chegamos a

conclusão sobre uma série de atributos que, em conjunto, formariam um conceito bastante

rico em informações de contexto associado a um acorde. A definição ideal do acorde,

entretanto, só seria definida após os experimentos que realizaríamos com os vários

algoritmos de aprendizagem, quando seriam executados testes com diferentes

combinações destes atributos (seção anterior) para a formação do conceito de um acorde.

A seguir descrevemos todos os atributos que compuseram o conceito “mais completo” de

um acorde:

• Tônica;

• Categoria do Acorde;

• Intervalo em relação ao acorde anterior ou posterior;

• Posição dentro do Compasso;

• Posição dentro da música;

• Duração

Para a Tônica consideramos os 12 valores (Ver seção 2.2.1.4) sem levar em

consideração os enarmônicos (mesma nota, nomes diferentes, como por exemplo “C#” e

“Db”, “A#” e “Bb”, etc.).

Para a Categoria do Acorde temos os seis valores já mostrados na seção 2.2.1.4:

“maior”, “menor”, “dominante”, “menorTonico”, “Meio-Diminuto”, “diminuto”
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Escolhemos a categoria do acorde ao invés das suas reais estruturas para

simplificarmos os nossos dados e melhorarmos a performance do sistema.

O Intervalo em relação ao acorde anterior é definido pelo número de semitons

que separam a tônica do acorde que foi previsto e a tônica do último acorde previsto. O

domínio de valores desta variável é representado por um número entre 1 e 12, que permite

a definição de todas as dimensões de intervalos entre acordes.

Posição dentro do Compasso: Cada acorde ocupa uma posição bem específica

dentro de cada compasso de uma canção. Para os nossos testes dividimos um compasso

em quatro posições possíveis, pois usamos um corpus com canções em compasso

quaternário. O domínio de valores da posição é 1,2,3, e 4.

A figura 4.3 explica o significado de cada um destes valores que representam as

posições dos acordes dentro de um compasso de quatro tempos (quaternário). O Bm7 está

na posição 1, o Bb7 está na posição 2, o Am7 está na posição 3 e o D7 está na posição 4

do compasso

1 2 3 4

Fig. 4.3 Posição dos acordes dentro de um compasso quaternário

Posição dentro da Música: Da mesma forma, definimos o conceito de posição de

um acorde dentro da música onde o identificamos dentro de toda a música, se ele está no

início, no final, no final de uma seção ou em qualquer outro local (Figura 4.4). O Domínio

de valores é formado por “Início”, “Fim”, “Fim de Seção”, “Outro”.
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Início

Fim de Seção

Fim da Canção

Fig. 4.4 Posição dos acordes dentro da música. Canção Sandu.

Duração: Como um dos aspectos mais importantes no conceito de um acorde para

abordagem que estamos adotando, a duração identifica a quantidade de tempos que cada

acorde dura, sendo que cada tempo representa um dos quatro tempos do compasso. Desta

forma, um acorde com duração 16, por exemplo, ocupa quatro compassos (Figura 4.5). O

Domínio de Valores deste atributo é: “1,2,3,4,5,6,8,12,14,16,20,26,28”.

Figura 4.5 Um acorde “F7” com duração de 16 (4 compassos)
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Com a metodologia definida e os acordes devidamente conceituados, passamos as

fases de codificação dos dados, que está intimamente relacionada com cada algoritmo,

treinamento e testes.

4.4 CODIFICAÇÃO DOS DADOS

Na maioria dos algoritmos de aprendizagem, uma das partes do processo de

treinamento que envolve mais trabalho e atenção é, sem dúvida, a de codificação dos

dados para uma forma que este algoritmo seja capaz de tratar corretamente.

O procedimento que tomamos foi o de, em princípio, analisar a natureza numérica e

simbólica dos atributos que havíamos definido como parte do corpo de um acorde. Como

já havíamos comentado na seção 3.2, embora alguns destes atributos sejam representados

por valores numéricos, estes valores não têm significado quanto ao seu valor numérico

absoluto. Em outras palavras, o fato de um acorde está posicionado na terceira posição de

um compasso não quer dizer que ele seja mais importante, ou mais influente no processo

de previsão, do que um acorde que esteja localizado na primeira posição do mesmo

compasso. Da mesma forma, um acorde com duração maior que outro também não pode

ser considerado mais influente no processo de previsão.

Estas conclusões deixam bem clara a natureza simbólica dos nossos dados que, por

não terem valores numéricos com influência real no processo de previsão, devem ser

todos tratados com o mesmo nível de importância na previsão.

A partir destas conclusões, começamos a elaborar as codificações que os acordes e

seus atributos deveriam assumir, de acordo com o tipo de algoritmo usado. Para os

algoritmos simbólicos, que no nosso caso foi o ID3 [Russel & Norvig, 1996], bastava que

definíssemos quais os símbolos ou literais que representariam cada valor de cada atributo

do acorde para que chegássemos a uma codificação válida.

Daí então, resolvemos definir o valor de cada atributo como sendo a sua própria

descrição. Por exemplo, um acorde com sua Tônica igual a “C”, sua categoria igual a

“Menor”, seu intervalo igual a “2”, a sua Posição dentro do Compasso com valor de
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“2”, a sua Posição dentro da Música igual a “Outro” e, finalmente, a Duração igual a

“1”, poderia ser codificado da seguinte forma:

Acorde = “C-Minor-2-2-Outro-1”

e informarmos exatamente esta descrição como a entrada do algoritmo do ID3.

De fato, foi o que fizemos. Tomamos as descrições reais dos possíveis valores de

cada atributo e definimos as suas representações simbólicas exatamente iguais a estas

descrições.

As codificações simbólicas de todos os valores possíveis dos atributos de cada

acorde estão descritas no Anexo II.1.

Já para os algoritmos que tratam de valores numéricos, no nosso caso as redes

neurais e o algoritmo baseado no modelo estatístico de Box-Jenkins [Box & Jenkins,

1976], tivemos que aplicar um tipo de codificação especial para os vários valores de cada

atributo do acorde. Toda a codificação foi feita com a preocupação de não atribuir maior

importância a este ou aquele valor de cada atributo, de forma que todos os possíveis

valores de cada atributo assumiram codificações numéricas tais que os valores agregados

de cada um deles eram iguais quando tratados pela rede neural. Dois tipos de codificação

foram usadas: Matrizes Binárias Esparsas [Liu, 1997] e Densas [Bigus, 1996].

4.4.1 Codificação de Matrizes Esparsas

Nesta codificação todos os valores de todos os atributos foram transformados em

valores numéricos binários. Para cada atributo, cada um dos seus valores seria codificado

de forma que possuísse um número de dígitos igual ao número de possíveis valores deste

atributo, apresentando apenas um digito, entre todos, com valor igual um. Por exemplo,

no caso do atributo Posição dentro do Compasso existem quatro possíveis valores:

“Início”, “Fim”, “Fim de Seção” e “Outro”. Estes valores poderiam ser codificados

segundo a Tabela 4.1.
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Valores Codificação

Início 0001
Fim 0010

Fim de Seção 0100
Outro 1000

Tabela 4.1 Codificação de Matrizes Esparsas da Variável Posição dentro do Compasso

Para as redes neurais e o algoritmo de Box-Jenkins, estas entradas têm o mesmo

“valor” ou nível de influência na aprendizagem.

Todas as codificações baseadas em matrizes esparsas usadas em todos os testes com

os algoritmos com entradas numéricas podem ser encontradas no Anexo II.2.

4.4.2 Codificação de Matrizes Densas

Da mesma forma que na codificação de matrizes esparsas, aqui também todos os

valores de todos os atributos foram transformados em valores numéricos binários. Para

cada atributo, cada um dos seus valores foi codificado de forma que ele possuísse o menor

número possível de dígitos com valor igual a um e com a menor quantidade de dígitos

possível, com a restrição de que todos os possíveis valores do atributo tivessem entre si

números iguais de zeros e números iguais de uns. Por exemplo, no caso do atributo

Intervalo existem doze possíveis valores: “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12”. Estes valores

poderiam ser codificados segundo a Tabela 4.2.

Valores Codificação

1 000111

2 001110

3 011100

4 111000

5 001101

6 011001

7 110001

8 110010

9 110100

10 101010

11 010101

12 100011

Tabela 4.2 Codificação de Matrizes Densas da Variável Intervalo
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Todas as codificações baseadas em matrizes densas usadas em todos os testes com

os algoritmos com entradas numéricas podem ser encontradas no Anexo II.3.

A Tabela 4.3 mostra um exemplo de como ficaria a codificação de um acorde nas

três codificações usadas em nossos experimentos: Simbólica, Matrizes Esparsas e

Matrizes Densas.

Codificação
Simbólica

Codificação Esparsa Codificação Densa

Tônica C 000000000001 000111

Tipo do Acorde Maior 000001 00011

Intervalo 2 000000000010 001110

Posição Compasso 3 0100 1000

Posição Música Outro 0010 0100

Duração 2 0000000000010 110010

Acorde Final
(Simbólica)

“C – Maior – 2 – 3 – Outro – 2”

Acorde Final
(Esparsa)

000000000001 000001 000000000010 0100 0010 0000000000010

Acorde Final
(Densa)

000111 00011 001110 1000 0100 110010

Tabela 4.3 Tabela exemplo da codificação de um acorde nas codificações simbólica, densa e esparsa

4.5 APLICANDO A REDE MLP-BACKPROPAGATION

Baseadas nos perceptrons [Minsky & Papert, 1969], modelos de neurônios criados à

imagem do modelo de neurônio biológico, as redes MLP (MultiLayer-Perceptron)

[Rumelhart & McClelland, 1986] surgiram renovando as pesquisas que envolviam redes

neurais e que se encontravam, até então, bastante desprezadas devido a inutilidade dos

modelos iniciais baseados em simples perceptrons. Hoje as redes MLP fazem parte do

grupo de redes mais utilizadas para as mais diversas aplicações [Haykin, 1994].

O MLP é uma rede “feedforward”, ou seja, que recebe uma entrada e a passa adiante

camada a camada até a camada de saída. É também uma rede que é baseada no

aprendizado supervisionado, o que rege toda a idéia por traz do funcionamento do

algoritmo de aprendizagem ou de adaptação dos pesos de seus neurônios, o

backpropagation [Haykin, 1994].
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O princípio básico deste algoritmo gira em torno da idéia de que os neurônios

devem aprender a partir dos seus próprios erros. Erros estes, que devem ser minimizados

ao máximo para que a rede tenha a melhor resposta e mais próxima da realidade. Este

processo é realizado através da apresentação de conjuntos de padrões de entrada bastante

representativos das classes a serem aprendidas. O objetivo é que a rede adapte os seus

pesos assimilando as características dos padrões que lhes são apresentados. Nesta fase,

cada entrada é conduzida pela rede, camada à camada até a camada de saída, quando,

então, a saída atual da rede é comparada com a saída desejada para aquela determinada

classe (aprendizado supervisionado). Se houver alguma diferença entre as duas, o erro

gerado por esta diferença é retro-propagado camada à camada a partir da camada de saída

até a primeira camada intermediária da rede (já que a primeira camada é o próprio padrão

de entrada). Este erro é usado para realizar correções nos pesos de cada neurônio

proporcionais aos erros cometidos por eles. O processo é repetido até que a saída real da

rede seja a mesma, ou algo próximo da saída desejada para todos, ou quase todos os

padrões usados no processo de treinamento.

Escolhemos a rede MLP-backpropagation por ser uma das redes mais populares e

consagradas pelos bons resultados que ela já alcançou em muitos experimentos.

Todos os testes foram realizados com a função sigmóide como função de ativação.

Ao final dos experimentos, a formação ideal encontrada para o conceito do acorde foi:

Tônica, Tipo do acorde, Duração e Posição dentro do compasso com a codificação de

matrizes esparsas. Além disto, a menor taxa de erros (13,1%) foi alcançada quando a

janela de acordes era formada por três acordes. Todos os testes foram realizados com o

software Qnet97 [Qnet, 1997].

A seguir descrevemos um quadro resumo dos melhores resultados alcançados pela

rede MLP:
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Tamanho da
Janela de
Entrada

Número de
Unidades nas

Camadas
Escondidas

Taxa de
Aprendizagem

Momento Épocas MSE Codificação

2 Acordes 5 ADAPTATIVA 0,7 5.000 17,3% Densa

2 Acordes 10 ADAPTATIVA 0,7 5.000 15,5% Densa

2 Acordes 20 ADAPTATIVA 0,7 6.000 16,9% Esparsa

2 Acordes 30 ADAPTATIVA 0,7 10.000 15,6% Densa

3 Acordes 5 ADAPTATIVA 0,7 4.000 15,3% Esparsa

3 Acordes 10 ADAPTATIVA 0,7 2.000 13,1% Esparsa

3 Acordes 20 ADAPTATIVA 0,7 4.000 16,4% Densa

3 Acordes 30 ADAPTATIVA 0,7 5.000 15,9% Esparsa

4 Acordes 5 ADAPTATIVA 0,7 10.000 21,1% Densa

4 Acordes 10 ADAPTATIVA 0,7 10.000 20,9% Densa

4 Acordes 20 ADAPTATIVA 0,7 10.000 19,1% Densa

4 Acordes 30 ADAPTATIVA 0,7 10.000 23,5% Densa

       Tabela 4.4 Tabela de Resultados da Rede MLP. Melhor Resultado em negrito

Alguns parâmetros discriminados nesta Tabela merecem um nível de explicação

mais detalhado. O Número de Unidades na Camada Escondida é o número de

neurônios na camada intermediária da rede MLP; A Taxa de Aprendizagem é um

parâmetro de treinamento da rede que tem como objetivo definir a velocidade da

convergência do processo de aprendizagem. Normalmente definida entre 0,1 e 0,3. No

software que utilizamos para a realização dos treinamentos e testes ela tinha seu valor

adequadamente alterado de uma forma adaptativa de acordo com o desenrolar do

treinamento; O Momento é um parâmetro utilizado com o intuito de impedir que o

algoritmo de treinamento caia em mínimos locais durante a aprendizagem, melhorando a

performance e a velocidade do treinamento. Seu valor ideal é sugerido entre 0,7 e 0,9; As

Épocas  são o número de ciclos de treinamento de todos os exemplos. Cada vez que a

rede adapta os seus pesos para todos os exemplos, uma nova época é contada e, até que

alguma condição de parada seja alcançada, os exemplos vão sendo repassados na rede que

vai, aos poucos, adaptando os seus pesos; MSE é a abreviação de Mean Square Error

(Erro Médio Quadrado) método utilizado pelo software de treinamento para calcular o

erro da aprendizagem e teste.
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4.6 APLICANDO A REDE NEURAL RBF

A rede RBF (Radial-Basis Function) [Park & Sandberg, 1991] é uma estrutura

multi-camadas, normalmente com uma única camada intemediária que utiliza funções de

base radial como ativação, e não de base sigmóide como a maioria das outras redes do

tipo MLP. O argumento das suas funções de ativação, ao invés do produto escalar entre o

vetor peso e o vetor de entrada, é a distância entre estes vetores. A seguir mostramos

alguns exemplos de funções de base radial:

Função Gaussiana: f(u) = ( - z2/2y2 )

Função Quadrática: f(u) = √√√√(z2 + y2)

onde z = || x – u ||, que normalmente é a distância Euclidiana, x é o padrão de

entrada e u e y são, respectivamente, o centro e a largura da função radial.

Normalmente a rede RBF se apresenta com uma única camada intermediária,

embora existam modelos propostos com mais de uma camada [He & Lapedes, 1991].

Com características bem definidas, cada camada tem uma função específica. A primeira

delas tem como objetivo agrupar os padrões de entrada em clusters redimensionando o

espaço vetorial da entrada de uma forma que os padrões se apresentem de uma forma

linearmente separável. Nesta camada, são usadas funções de base radial como ativação. A

segunda camada, de saída, classifica os padrões recebidos pela camada anterior e já que

eles são, neste momento, linearmente separáveis, qualquer rede que resolva este tipo de

problema pode ser usada a partir daqui.

Para realizar o treinamento desta rede, vários métodos têm sido propostos e em

quase todos o treinamento é realizado de forma híbrida e em dois estágios. No primeiro

deles, são definidos os parâmetros das funções radiais, o que é feito através de métodos

não supervisionados. No segundo, como os nós da camada intermediária dão como saída

vetores linearmente separáveis, qualquer algoritmo linear pode ser usado para definir os

pesos desta camada e resolver o problema.
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O motivo que nos levou a testar a rede RBF está relacionado com o fato desta rede

também ser bastante popular e pelo fato dela ser capaz de alcançar bons resultados, tendo

performances até superiores, em alguns casos, às redes MLP, além de terem um processo

de aprendizagem com convergência mais rápida do que o MLP.

Nos experimentos, na parte não supervisionada desta rede foi usada uma regra para

a definição dos centros baseada na distribuição dos mesmos de acordo com a densidade

das amostras. Às áreas de grande densidade eram associados mais centros. A função de

ativação usada nesta fase foi a gaussiana e a distância utilizada foi a Euclidiana. Na parte

supervisionada da rede foi usada a regra delta com a função sigmóide como ativação para

realizar o aprendizado.

Após os testes, o conceito ideal encontrado para o acorde foi o formado pela

estrutura definida por: Tônica, Tipo do acorde e Duração, usando a codificação esparsa.

A menor taxa de erros (21,3%) foi alcançada quando a janela de acorde era formada por

três acordes. Todos os experimentos foram realizados com o software NeuralSolutions

[NeuralSolutions, 1997].

A seguir descrevemos um quadro resumo dos melhores resultados alcançados pela

rede RBF (Tabela 4.5):

Tamanho da
Janela de
Entrada

Número de
Unidades

Gaussianas

Taxa de
Aprendizagem

Momento Épocas MSE Codificação

2 Acordes 42 0,1 0,7 10.000 25,3% Densa

3 Acordes 63 0,1 0,7 10.000 21,3% Esparsa

4 Acordes 84 0,1 0,7 10.000 29,5% Esparsa

    Tabela 4.5 Tabela de Melhores resultados da Rede RBF. Melhor Resultado em negrito

Na Tabela 4.5 a coluna Número de Unidades Gaussianas indica o número de

unidades da primeira camada da rede RBF. Sugere-se que este valor seja (em bits), igual

ou próximo do valor que corresponde ao tamanho da variável de saída da rede.

4.7 REDES DE PROCESSAMENTO TEMPORAL: ELMAN E JORDAN

Redes deste tipo surgiram da necessidade de se conseguir tratar problemas que

lidam com sinais temporais. Como o nosso problema envolvia características temporais, já
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que tentávamos prever os dados de uma série temporal, resolvemos realizar alguns testes

com as redes deste tipo.

A idéia destas redes está na extensão da estrutura das redes MLP para que estas

venham a ter características de processamento temporal. Para tanto, é preciso que se

definam características dinâmicas nas redes neurais, implementando algum tipo de

memória através de topologias com feedback. Redes deste tipo são as de Elman e Jordan.

4.7.1 Redes de Elman

Nas redes de Elman [Elman, 1990] (Figura 4.6), além das unidades de entrada,

intermediárias e de saída, existem unidades de contexto que se apresentam no mesmo

nível das unidades de entrada, apesar de não terem nenhum contato com o ambiente

externo, como acontece com as camadas de entrada e de saída.

Unidades de Contexto

Unidades de Entrada

Unidades Intermediárias

Unidades de Saída

Fig. 4.6 Topologia da Rede de Elman

Nas unidades de entrada ocorre, simplesmente o armazenamento dos padrões que

vão ser tratados pela rede. Nenhum processamento é feito. As unidades de saída apenas

somam os sinais que recebem. As unidades intermediárias funcionam com funções de

ativação lineares ou não. As unidades de contexto são usadas para memorizar as ativações

anteriores nas unidades intermediárias. As redes de Elman  são consideradas redes com

atraso de tempo de um passo.
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Em um instante t qualquer, as entradas correntes e as ativações das camadas

intermediárias em t-1 constituem as entradas da rede. No treinamento, estas entradas são

propagadas até a saída, e a rede é treinada com o algoritmo backpropagation padrão. Após

este passo, as ativações das camadas intermediárias são transferidas para as unidades de

contexto para serem utilizadas no instante t+1. No primeiro passo do treinamento, as

unidades de contexto não têm nenhum valor e são inicializadas com a metade do valor

máximo que as ativações das unidades intermediárias podem assumir.

Todos os testes foram realizados com a função sigmóide como função de ativação.

Após todos os experimentos, o conceito ideal encontrado para o acorde foi o formado pela

codificação definida por: Tônica, Tipo do acorde e Duração e Posição dentro do

compasso usando a codificação densa. Além disto, a menor taxa de erros (22,1%) foi

alcançada quando a janela de acorde era formada por três acordes. Todos os experimentos

foram realizados com o software NeuralSolutions.

Na Tabela 4.6 são descritos os melhores resultados alcançados pela rede de Elman.

Tamanho da
Janela de
Entrada

Número de
Unidades nas

Camadas
Escondidas

Parâmetro da
Unidade de
Contexto

Taxa de
Aprendizagem

Momento Épocas Codificação MSE

2 Acordes 5 0,8 0,1 0,7 10.000 Densa 31,6%

2 Acordes 10 0,8 0,1 0,7 10.000 Densa 30,7%

2 Acordes 20 0,9 0,1 0,7 10.000 Esparsa 36,2%

2 Acordes 30 0,7 0,2 0,8 10.000 Densa 35,9%

3 Acordes 5 0,8 0,1 0,7 10.000 Densa 22,5%

3 Acordes 10 0,8 0,1 0,8 10.000 Densa 22,1%

3 Acordes 20 0,8 0,15 0,7 10.000 Esparsa 27,4%

3 Acordes 30 0,8 0,25 0,8 10.000 Densa 28,4%

4 Acordes 5 0,9 0,1 0,7 10.000 Densa 30,1%

4 Acordes 10 0,9 0,1 0,9 10.000 Esparsa 31,2%

4 Acordes 20 0,7 0,1 0,75 10.000 Esparsa 30,4%

4 Acordes 30 0,7 0,2 0,75 10.000 Densa 37,2%

Tabela 4.6 Tabela dos Melhores Resultados da Rede de Elman. Melhor Resultado em negrito

Na Tabela 4.6, apenas o Parâmetro de Contexto merece alguma explicação. Este

parâmetro define o fator de esquecimento do passado. É uma constante a ser multiplicada

pelo sinal presente nas unidades de contexto. Os valores mais usados estão entre 0 e 1.
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Definir este parâmetro com o valor de 1 significa que todo o passado presente nas

unidades de contexto será considerado integralmente. Num outro extremo, um valor de

zero significa que apenas o presente será considerado, ou seja, as unidades de contexto

não teriam sentido. Quanto mais próximo o valor deste parâmetro estiver de um, menor

será o fator de esquecimento.

4.7.2 Redes de Jordan

As redes de Jordan [Jordan, 1986] funcionam quase que da mesma forma que as de

Elman (Figura 4.7). A grande diferença é que as unidades de contexto são alimentadas

pela saída da rede e não pelas unidades intermediárias.

Após os testes, o conceito ideal encontrado para o acorde foi o formado pela

estrutura constituída por : Tônica, Tipo do acorde e Duração, com a codificação densa.

A menor taxa de erros (16,5%) foi alcançada quando a janela de acorde era formada por

três acordes. Todos os experimentos foram realizados com o software NeuralSolutions.

A seguir descrevemos um quadro resumo dos melhores resultados alcançados pela

rede de Jordan (Tabela 4.7):

Tamanho da
Janela de
Entrada

Número de
Unidades nas

Camadas
Escondidas

Parâmetro da
Unidade de
Contexto

Taxa de
Aprendizagem

Momento Épocas Codificação MSE

2 Acordes 5 0,8 0,1 0,7 10.000 Esparsa 25,2%

2 Acordes 10 0,8 0,1 0,8 10.000 Esparsa 24,8%

2 Acordes 20 0,8 0,1 0,8 10.000 Densa 31,3%

2 Acordes 30 0,8 0,2 0,7 10.000 Esparsa 35,5%

3 Acordes 5 0,8 0,1 0,7 10.000 Densa 18%

3 Acordes 10 0,8 0,1 0,8 10.000 Densa 16,5%

3 Acordes 20 0,8 0,1 0,8 10.000 Densa 21,4%

3 Acordes 30 0,8 0,2 0,7 10.000 Densa 28,4%

4 Acordes 5 0,8 0,1 0,7 10.000 Esparsa 31,1%

4 Acordes 10 0,8 0,1 0,8 10.000 Densa 33,3%

4 Acordes 20 0,8 0,1 0,8 10.000 Densa 35,5%

4 Acordes 30 0,8 0,2 0,7 10.000 Esparsa 37%

Tabela 4.7 Tabela dos Melhores Resultados da Rede de Jordan. Melhor Resultado em negrito
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Unidades de Contexto

Unidades de Entrada

Unidades Intermediárias
Unidades de Saída

Fig. 4.7 Topologia da Rede de Jordan

4.8 APLICANDO O ALGORITMO DE APRENDIZAGEM SIMBÓLICA ID3

Os algoritmos de aprendizagem simbólica baseados em indução [Russel e Norvig,

1996] são normalmente usados para o aprendizado de conceitos, conjuntos de

características, funções, regras ou procedimentos. Eles têm a tarefa de realizar uma

inferência indutiva (indução) que produzirá a definição explícita e simbólica (em termos

de atributo-valor ou predicados) de uma função h(x) capaz de redefinir ou aproximar a

função f(x) que identifica os elementos que se deseja aprender. Um dos algoritmos que se

enquadram nesta classe é o ID3, que induz Árvores de Decisão [Russel e Norvig, 1996].

ID3 é um dos mais simples e mais bem sucedidos algoritmos de aprendizagem. Ele

toma como entrada um objeto ou situação, descritos por um conjunto de atributos e gera

como saída uma decisão positiva ou negativa (sim ou não).

Cada nó interno da árvore corresponde a um teste de um valor de uma das

propriedades e os ramos que saem de cada nó são marcados com os possíveis resultados

do teste. Cada folha da árvore (nó mais externo e sem filhos) possui um valor positivo ou

negativo que deve ser retornado como resultado.

A principio, deve-se definir o conjunto de exemplos de treinamento que vão ser

usados no algoritmo. Uma vez definido este conjunto, com a aplicação dele no algoritmo
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ID3, será gerada uma árvore de decisão que funcionará como uma proposta de solução

para o problema.

A idéia, basicamente, é conseguir definir através da estrutura de nós, ramos e folhas

da árvore de decisão, todas as regras que definem o conceito a ser aprendido. Elas são

capazes de representar qualquer fato que possa ser descrito pela lógica proposicional, o

que pode ser feito trivialmente através da transposição de cada linha da Tabela verdade

das regras que definem a solução, para cada ramo da árvore. E justamente este fato mostra

a dificuldade que sistemas deste tipo podem enfrentar com o crescimento das tabelas

verdade, que é exponencial, de acordo com o crescimento do número de atributos.

Após os testes, o conceito ideal encontrado para o acorde foi o formado pela

estrutura definida por: Tônica, Tipo do acorde e Duração, com a codificação simbólica.

A menor taxa de erros ficou em 47.8% e foi alcançada quando a janela de acorde era

formada por três acordes. Todos os experimentos foram realizados com o software See5

[See5, 1997].

A seguir descrevemos um quadro resumo dos melhores resultados alcançados pelo

algoritmo ID3 (Tabela 4.8):

Tamanho da
Janela de
Entrada

MSE

2 Acordes 47.8%

3 Acordes 45,9%

4 Acordes 50,8%

Tabela 4.8 Resultados alcançados pelo algoritmo ID3

4.9 ALGORITMOS BASEADOS NOS MODELOS DE BOX-JENKINS (ARIMA)

Box e Jenkins afirmaram que muitas séries temporais poderiam ser explicadas por

um modelo relativamente simples. Em sua forma mais primitiva, este modelo é composto

por um ou pelos dois dos modelos primitivos que descreveremos a seguir.
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4.9.1 Modelo AR – Autoregressivo

O primeiro deles é o chamado de autoregressivo, nome que vem da técnica

estatística de regressão na qual uma variável é prevista a partir da combinação linear de

uma ou mais outras variáveis. A realização da combinação linear dos valores anteriores da

variável que se deseja prever, e não de outras variáveis como sugere o modelo padrão de

regressão, gerou a adição do prefixo auto nesta técnica que, para este caso, passou a ser

chamada de autoregressão.

Um modelo autoregressivo (AR) de uma série temporal assume que um valor

corrente dela é igual a média ponderada de um número finito de valores anteriores, mais

uma constante offset, mais um ruído aleatório, freqüentemente chamado de shock. O

modelo primitivo AR pode ser expressado pela equação 4.1, embora alguns autores

possam escrevê-la de uma forma diferente.

Zt = Φ0 + Φ1 zt-1 + Φ2 zt-2 + …+ at Φ0 é a constante e at é o ruído (4.1)

4.9.2 Modelo MA – Moving Average

O segundo modelo primitivo que faz parte da proposta de Box e Jenkins é chamado

de Moving Average (MA). Este modelo diz que o valor corrente de uma série temporal é

igual a soma ponderada de um número finito de shocks anteriores, mais uma constante

offset, mais o shock corrente. Equação 4.2:

Zt = Φ0 + θ1 at-1 + θ2 at-2 + …+ at Φ0 é a constante e at é o ruído (4.2)

A uma primeira vista os modelos AR e MA podem parecer quase iguais. Um

modelo baseia os valores futuros nos seus valores passados e o outro modelo baseia os

valores futuros nos shocks ou ruídos anteriores. Segundo Box e Jenkins, o valor e o shock

atuais em um determinado momento estão intimamente relacionados, e pode-se concluir

que os dois modelos são relativamente equivalentes, embora não sejam iguais. De fato, os

dois modelos se complementam, pois o modelo finito de um é matematicamente

equivalente ao modelo infinito do outro [Masters, 1995].
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4.9.3 Modelos ARMA (ARIMA)

A partir da conclusão de que um modelo complementa o outro, surgiu um modelo

híbrido que é a combinação de ambos (AR e MA) como uma proposta mais versátil e rica

para a realização de previsão de séries temporais. Este modelo foi chamado de ARMA e é

mostrado na equação 4.3.

Zt = Φ0+Φ1 zt-1+Φ2 zt-2+...+θ1 at-1+θ2 at-2+at  - Φ0 é a constante e at é o ruído (4.3)

Este modelo se tornou muito popular durante muito tempo por ser capaz de resolver

uma grande quantidade de problemas da vida real. Uma série de processos físicas podem

ser modeladas com uma pequena quantidade de parâmetros no modelo ARMA.

Se comparados com redes neurais do tipo MLP, os modelos ARMA apresentam, em

geral, algumas desvantagens, pois eles normalmente dependem de um conhecimento mais

aprofundado do problema o que pode aumentar muito a complexidade de sua resolução

quando o número de variáveis envolvidas se torna grande. Nas redes MLP, não há

qualquer necessidade de extração de informações de correlação entre as variáveis que

formam o contexto do problema e que funcionam como entrada e saída da rede.

Ao final dos experimentos, o conceito ideal encontrado para o acorde foi o formado

pela estrutura definida por: Tônica, Tipo do acorde e Duração, usando a codificação

densa. A menor taxa de erros (23,2%) foi alcançada quando a janela de acorde era

formada por quatro acordes.  Os experimentos forma realizado com o software AutoBox

[Autobox, 1995].

A seguir descrevemos um quadro resumo dos melhores resultados alcançados pelo

algoritmo ARMA de Box-Jenkins (Tabela 4.9):

Tamanho da
Janela de
Entrada

Codificação MSE

2 Acordes Densa 28,2%

3 Acordes Densa 23,6%

4 Acordes Densa 23,2%

  Tabela 4.9 Resultados alcançados pelo algoritmo baseado em Box-Jenkins. Melhor Resultado em Negrito

4.10 Conclusão



76

A partir dos testes realizados com todos os algoritmos selecionados, montamos um

quadro resumo (Tabela 4.10) com os melhores resultados alcançados por cada um dos

algoritmos. Chegamos a conclusão de que, segundo os nossos testes, o algoritmo que

trouxe melhores resultados na tarefa de previsão de acordes foi o baseado na rede neural

MLP-backpropagation.

Algoritmo de
Aprendizagem

Janela
de

Acordes

Codificaçã
o

MSE Codificação do acorde de entrada

Rede Neural MLP-
backpropagation

3 Esparsa 13,1% Tônica, Tipo do acorde, Duração e Posição
dentro do compasso

Rede Neural RBF 3 Esparsa 21,3% Tônica, Tipo do acorde e Duração

Rede Neural de Elman 3 Densa 21,5% Tônica, Tipo do acorde, Duração e Posição
dentro do compasso

Rede Neural de Jordan 3 Densa 16,5% Tônica, Tipo do acorde e Duração

ID3 3 Densa 45.9% Tônica, Tipo do acorde e Duração

ARMA (Box-Jenkins) 4 Densa 23,2% Tônica, Tipo do acorde e Duração

Tabela 4.10 Tabela de Melhores Resultados de cada modelo
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Capítulo 5

5 O Modelo Híbrido
Neste capítulo vamos analisar os motivos que explicam as deficiências dos

algoritmos de aprendizagem na tarefa de previsão de acordes e a conseqüente necessidade

da existência de um algoritmo Rastreador de Seqüências, capaz de identificar repetições

de macro-estruturas (estrofe, refrões, etc.) que já tenham ocorrido em algum outro ponto

da canção. Por fim, discutiremos a formação do modelo híbrido que agregará as vantagens

do preditor com o algoritmo do Rastreador de Seqüências.

5.1 POR QUE O ALGORITMO DE APRENDIZAGEM NÃO É SUFICIENTE?

Cada canção possui particularidades que a caracterizam e a diferenciam das outras.

Seja um trecho da melodia, uma certa sequência de acordes, ou qualquer outra

característica. Cada música é um universo particular de informações, embora o que seja

mais peculiar sejam as macro-estruturas (Ver seção 2.2.4.4). Um músico que tenta prever

os acordes de uma determinada canção, sem dúvida, não ignora este universo.

E é justamente com relação a esta questão que os algoritmos de aprendizagem, em

particular a rede neural MLP-backpropagation, pecam pela sua incapacidade de extrair

informações com um nível mais macro de granularidade. Por um outro lado, são incapazes

de um aprendizado sob fortes restrições de tempo, ficando limitadas a previsões baseadas

em características globais do conjunto de treinamento.

Macro-estruturas como estrofes, refrões e seções são completamente ignoradas por

estes algoritmos. O máximo que eles conseguem perceber do passado do conjunto de
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acordes tocados é o tamanho da janela temporal, o que ainda permite que ele identifique

alguns padrões ou esquemas de acordes de baixa granularidade, mas que é muito pouco.

Destas deficiências surgiram as necessidades do desenvolvimento de um módulo

que funcionasse em conjunto com a rede neural tentando identificar as particularidades de

cada canção e as suas informações de maior nível de granularidade em tempo real,

suprindo as faltas da rede neural [Cunha & Ramalho, 1999].

5.2 O RASTREADOR DE SEQÜÊNCIAS

Como já discorremos em capítulos anteriores, sabe-se que dentro de cada música

existem blocos ou seqüências de acordes que se repetem com relativa frequência.

Pequenas seqüências de acordes, muitas vezes representados por padrões harmônicos

como “IIm – V – I”, “I – VIm – IIm – V7”, ou blocos inteiros como estrofes e refrões são

alguns exemplos destas repetições que, se tratadas e identificadas, sem dúvida facilitariam

a previsão.

Realizando uma análise mais global percebemos que sendo seqüências pequenas ou

grandes, estrofes ou refrões, blocos “ABAB” ou “AABA”, sempre serão seqüências de

acordes e que, se conseguíssemos construir um algoritmo capaz de identificar a repetição

de qualquer uma destas seqüências dentro de uma música dada, talvez fossemos capazes

de resolver o problema de identificar repetições de seqüências de acordes e canções de

Jazz em todos os níveis.

A proposta foi de construir um rastreador de seqüências (“Sequence Tracker”) que

funcionasse em conjunto com a rede neural de forma que cada acorde tocado fosse

comparado com os já tocados antes dele na tentativa de identificar uma possível sequência

repetida na música. Caso ele fizesse parte de uma sequência, os próximos acordes a serem

previstos já estariam definidos até que a sequência identificada chegasse ao final. Caso

contrário, o próximo acorde seria previsto mais uma vez pela rede neural e o processo

continuaria com o teste de cada novo acorde previsto pela rede como pertencente ou não a

uma sequência (Figura 5.1).
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Tanto fora da comunidade de computação musical, como dentro dela, existem

trabalhos visando a extração de padrões, o que implica naturalmente na detecção de

seqüências repetidas de eventos. No primeiro caso, estes algoritmos, chamados de “string

matching” [Sankoff & Kruskal 1983; Kruskal & Sankoff 1983], têm sido atualmente

muito usados na comparação de seqüências de DNA. No caso da música, vários trabalhos

têm sido desenvolvidos na extração de padrões melódicos a partir de um corpus de um

determinado compositor ou estilo, visando tanto a construção de sistemas de composição

automática [Cope, 1991], quanto sistemas de auxílio à análise musicológica [Rolland &

Ganascia 1996].

Nós optamos por não seguir estes trabalhos porque todos estes trabalhos são

dedicados à extração off-line de padrões, propondo algoritmos bem gerais e muito

custosos computacionalmente. No nosso caso, precisávamos de uma solução on-line

respeitando fortes restrições de tempo e, como veremos na próxima seção, nós tínhamos

de garantir uma alta taxa de acerto. Além disso, nós já havíamos identificado

conhecimento específico para a detecção de repetições de seqüências de acordes, o que

nos permitiria propor um algoritmo menos geral, porém mais eficiente, robusto e

adequado.

5.2.1 Desenvolvimento

Ao analisarmos o problema, antes que qualquer tipo de desenvolvimento fosse

realizado, percebemos que existiam questões não triviais relacionadas com o uso e

implementação de um Rastreador de Seqüências, por exemplo:

• A partir de quando temos certeza que estamos iniciando a repetição de uma

sequência?

• Até quando devemos considerar a continuidade da repetição de uma sequência?

• Quanto a posição absoluta de um acorde dentro da canção influencia o fluxo de

uma sequência de acordes? Como identificar a repetição da própria música?

Para conseguirmos responder a estas questões e desenvolver o algoritmo do

Rastreador, tivemos que identificar algum tipo de padrão de comportamento dentro de
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cada canção de maneira que pudéssemos caracterizar as respostas a estas e outras

questões. Quando analisamos a grade de acordes inteira de uma canção, é muito clara a

presença dos padrões repetidos, dos refrões e das estrofes. Criar um algoritmo capaz de

analisar uma canção com a sua grade de acordes disponível e extrair dela suas seqüências

é algo que parece trivial, pois a canção inteira é conhecida a priori. Entretanto, como nos

propomos uma solução em tempo real, desenvolver um algoritmo que tente identificar, a

cada acorde tocado, a sua presença ou não dentro de seqüências anteriormente tocadas, é

algo não tão trivial e que envolve muitos outros aspectos. Como saber, por exemplo, se

um acorde encontrado e que já foi tocado anteriormente na música, representa o início da

repetição de uma sequência? Como ter certeza se a canção está sendo reiniciada ou não?

Seq. Repetida

Quando decidirmos parar a sequência o 
controle volta para a rede neural

Fig. 5.1 Idéia Geral do Rastreador de Sequências

Sabendo que a rede neural que definimos apresentou resultados muito bons,

partimos do princípio de que deveríamos construir um rastreador de seqüências que fosse



81

capaz de identificar uma sequência com quase 100% de certeza, pois só assim valeria a

pena deixar de usar a rede neural para usá-lo na previsão. Passamos, então, a desenvolver

a nossa solução procurando definir o algoritmo a partir de uma análise de uma conjunto de

canções de Jazz com suas seqüências de acordes, suas repetições, particularidades e

funcionalidades.

Analisamos cerca de 30 canções de onde extraímos o seguinte conjunto de

princípios e regras que permitiram o desenvolvimento do nosso algoritmo:

1. Toda a canção é considerada como uma repetição de uma sequência. Isto é feito

para que o algoritmo seja capaz de identificar a repetição da canção;

2. Quando existem duas possíveis repetições com inícios iguais concorrendo para

serem usadas, nenhuma pode ser escolhida até que a sequência de acordes e

melodia que venha sendo executada permita a diferenciação entre ambas.

3. Nós só podemos concluir que uma repetição que está se iniciando é uma repetição

de uma outra passada após a comparação de, pelo menos, três compassos, sendo

considerados nesta comparação não só os acordes como também a melodia;

4. Cada parte de uma canção que ainda não aconteceu em nenhuma outra parte da

mesma canção é considerada uma repetição candidata. Como não temos

condições de definir que partes da música vão ser repetidas, consideramos todo

bloco inédito de acordes desta forma;

5. Em muitos casos, repetições dentro de uma canção não são repetições exatas,

apresentando algumas diferenças nos seus compassos de números 8n ou 8n+1,

onde n=1,2,3 ...;

6. A posição absoluta dos acordes na grade influencia a detecção de uma repetição.

Um acorde só pode ser considerado como pertencente a uma possível sequência se

a diferença entre a posição do compasso que ele ocupa e a posição do compasso do

acorde que a ele esteja sendo comparado seja igual a um múltiplo de quatro. Por
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exemplo, temos uma possível repetição se iniciando no compasso número 6 da

canção e a sequência com a qual estamos comparando esta possível repetição

começa no compasso 2. A diferença entre 6 e 2 é igual a quatro, o que faz valer

esta regra e permitir que a comparação continue até a constatação ou não da

repetição da sequência seguindo os outros princípios (Figura 5.2);

 C 1  | Dm7 | G7 | C 

          … 

C 2  | Dm7 | G7 | C 

          … 

Am | C 3  | Dm7 | G7 

Compassos de 1 a 4  

Compassos de 9 a 13  

Compassos de 17 a 21  

Regra 6 validada:  
Pos( C 2 ) - Pos(C 1 ) = 8 

Regra 6 invalidada:  
Pos( C 1 ) - Pos(C 3 ) = 17 

Figura 5.2 Regra 6

7. A melodia é fundamental para a detecção de repetições de seqüências de acordes.

Portanto, o teste de identificação de repetições deve ser feito através da

comparação de toda a estrutura harmônica da canção incluindo a sua melodia, que

deve ser estritamente a mesma da encontrada no trecho em teste.

8. Após a exata coincidência de pelo menos 17 compassos, podemos afirmar que a

canção está se repetindo.

Uma vez definidas as regras que poderiam definir o nosso algoritmo partimos para a

sua implementação.

5.2.2 O Algoritmo

O nosso objetivo aqui era o desenvolvimento de um algoritmo capaz de identificar,

com o maior grau de certeza possível, a presença de seqüências de acordes repetidos. Com

uma análise dos dados percebemos que seria mais simples tentar, não identificar refrões e

estrofes ou outras seqüências características de acordes, mas abstrairmos esta idéia e

desenvolvermos um algoritmo capaz de, a cada acorde tocado, testar o início ou

continuidade de uma sequência, independente de estarmos em um estrofe ou refrão.
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A idéia era simples, o algoritmo iniciaria o seu trabalho guardando os acordes que

fossem sendo tocados bem como a melodia associada aos mesmos. Como a existência de

uma sequência repetida só poderia ser testada após a execução de três compassos, todos os

acordes e melodia dos três primeiros compassos da música eram simplesmente guardados

como em uma variável vetor de possíveis seqüências. A medida que a música fosse sendo

executada e as primeiras seqüências repetidas fossem sendo encontradas elas seriam

substituídas pelas já ocorridas em outros locais da canção obedecendo as regras e

premissas que definimos no item anterior. O algoritmo aprenderia de forma gradual de

modo que a cada repetição da canção ele seria capaz de adquirir mais informações até

conseguir concluir, o reinicio da canção e, consequentemente, parar de errar. A seguir

descrevemos, em linhas gerais, o algoritmo do Rastreador de Seqüências.

O algoritmo do Rastreador de Seqüências que descrevemos a seguir tenta dar uma

idéia da lógica envolvida na resolução do problema. Basicamente, a variável PossivelRep

é a lista de todas as seqüências que existem na canção em execução e que vão sendo

adicionadas a ela à medida que vão sendo encontradas e na mesma ordem em que vão

sendo encontradas.

O algoritmo se inicia com esta variável vazia e até que sejam completados os três

primeiros compassos nenhum teste é realizado (Regra 3 – Linhas 58 e 59). Com o três

primeiros compassos executados, a cada novo acorde tocado um teste é realizado para

verificar a sua presença numa sequência já existente na variável PossivelRep (Linha 61).

Quando um acorde coincide com algum que inicie uma sequência presente em

PossivelRep, os três próximos compassos de acordes tocados são verificados para se

poder concluir a existência de uma sequência repetida (Regra 3 – Linhas 62 a 67). Caso

haja qualquer diferença, seja num acorde ou em algum trecho da melodia (Regra 7) entre

qualquer dos três compassos presentes em PossivelRep e os compassos tocados, todo o

teste é cancelado e todo o processo volta ao estado inicial exatamente a partir do ponto em

que a diferença foi encontrada (Linhas 69 a 77). Caso os três compassos tocados sejam

exatamente iguais aos presentes em PossivelRep, os acordes que se seguirão ao processo

serão definidos pelo Rastreador que os gerará até que a sequência encontrada em

PossivelRep termine (Linhas 29 a 51). Durante a execução da sequência encontrada, a fim
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de se justificar a Regra 5, são realizados testes para que quando a sequência de acordes

atinja o oitavo e nono compassos e os seus múltiplos (Linha 33), o Rastreador não tenta

usar os acordes que fazem parte da sequência em uso no momento. Quando estes

compassos se passam, se a sequência ainda não tiver sido finalizada, é feita uma

comparação para testar se os acordes que foram gerados nestes compassos em que o

Rastreador não interferiu na previsão para se saber se eles correspondem, de fato, aos

acordes da sequência que o Rastreador vinha gerando (Linha 37). Caso sejam os mesmos,

o processo continua até que o fim da sequência seja alcançado. Caso não sejam, os

mesmos, a sequência é dada como encerrada e o processo se reinicia na busca de novas

seqüências.

A variável PossivelRep está sempre armazenando não só as seqüências encontradas,

mas também as seqüências repetidas, sempre indicando as posições de início e fim de

cada uma delas. Desta forma, quando a música começa a se repetir, existe uma estrutura

mais ou menos definida de como é a sequência de acordes de toda a canção. Por exemplo,

se os oito primeiros compassos de uma canção formam um bloco de acordes que estão

presentes em PossivelRep como uma possível sequência e se a partir do décimo-sétimo

compasso este bloco se reinicia, ele também seria adicionado em PossivelRep, só que

com a propriedade de um bloco repetido e posicionado dentro do vetor PossivelRep

exatamente na mesma posição em que ele ocorre na música. A idéia é a de conseguir

montar a estrutura de toda a canção de forma a identificar a sua repetição (Regra 1). A

variável PossivelRep funciona, então, como um repositório de todas seqüências da canção

juntamente com todas as suas repetições em seus devidos locais.

O primeiro teste realizado pelo algoritmo diz respeito à repetição da canção (Linha

11). Após a análise de muitas canções de Jazz, concluímos que após a repetição de,

aproximadamente, 17 compassos exatamente iguais em acordes e melodia, é muito pouco

provável que a música não esteja se repetindo. Quando o rastreador alcança esta situação,

todos os testes são cancelados e a única tarefa dele passa a ser gerar os acordes presentes

em PossivelRep na sequência em que foram armazenados neste vetor.

1. Programa RastreadorSeq
2. CompassoAtual = 0
3. CompassoAtualMusica = 0
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4. NumCompassosIguais = 0
5. NumCompMusica = 0
6. bSeqEncontrada = Falso
7. bPrimeiro = Verdade
8. bNovaSeq = Verdade
9. NumSeq = 1
10. Enquanto Leia( Acorde ) faça
11.      Se PossivelRep.CompareMusica( Acorde, AcordePos ) então
12.           IndAcorde = PossivelRep.CompareMusica( Acorde, AcordePos )
13.           Se CompAtualMusica <> PossivelRep.Acorde[ IndAcorde ].Compasso então
14.                Incremente(NumCompMusica)
15.                CompAtualMusica = PossivelRep.Acorde[ IndAcorde ].Compasso
16.           Senão
17.                NumCompMusica = 1
18.           Fim se
19.           Se NumCompMusica > 16 então
20.                bMusicaEmRepetição = Verdade
21.           Senão
22.                bMusicaEmRepetição = Falso
23.           Fim se
24.      Senão
25.          NumCompMusica = 0
26.          bMusicaEmRepetição = Verdade
27.          Fim se
28.          Se não bMusicaEmRepetição então
29.               Se bSeqEncontrada e não SeqEncontrada.Fim então
30.                    AcordeImp = SeqEncontrada.Acorde
31.                    PossivelRep.Adicione( AcordeImp )
32.                    bNovaSeq = Verdade
33.                    Se Mlt8(AcordeImp.Compasso) ou Mlt8(AcordeImp.Compasso-1) então
34.                    SeqAcordesMultiplo8.Adicione( AcordeImp )
35.                    Imprima AcordeNull
36.                    Senão
37.                        Se SeqAcordesMultiplo8 não é null então
38.                         Se SeqEncontrada.CompareComp(SeqAcordesMultiplo8, 2) então
39.                              Imprima AcordeImp
40.                              SeqAcordesMultiplo8 = null
41.                         Senão
42.                              bSeqEncontrada = False; Imprima AcordeNull
43.                        Fim  se
44.                        Senão
45.                               Se MelodiaAtual = SeqEncontrada.Acorde.Melodia então
46.                                    Imprima AcordeImp
47.                               Senão
48.                                    bSeqEncontrada = False
49.                               Fim se
50.                        Fim se
51.                    SeqEncontrada.Incremente
52.           Fim se
53.           Se não bSeqEncontrada or SeqEncontrada.Fim então
54.                Se bNovaSeq então
55.                     PossivelRep.IncrementeNumSeq
56.                     bNovaSeq = Falso
57.                Fim se
58.                Se Acorde.Compasso <= 3 então
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59.                     PossivelRep.Adicione( Acorde )
60.                Senão
61.                     Se PossivelRep.Compare( Acorde ) então
62.                          Se Acorde.Compasso <> CompassoAtual então
63.                             NumCompassosIguais = NumCompassosIguais + 1
64.                             CompassoAtual = Acorde.Compasso
65.                Fim se
66.                        SeqAnteriores.Adicione( Acorde )
67.                          NumSeqEnc = PossivelRep.NumSeqAtual
68.                     Senão
69.                          NumCompassosIguais = 0
70.                       CompassoAtual = 0
71.                       bPrimeiro = Verdade
72.                       Se SeqAnteriores <> null então
73.                            PossivelRep.AdSeq( SeqAnteriores )
74.                            SeqAnteriores = null
75.                       Fim Se
76.                          PossivelRep.Adicione( Acorde )
77.                              Imprima AcordeNull
78.                     Fim Se
79.                     Se NumCompassosIguais > 3 então
80.                          bSeqEncontrada = Verdade
81.                          PossivelRep.AdSeq( SeqAnteriores )
82.                          PossivelRep.IncrementeNumSeq
83.                          PossivelRep[ NumSeqAtual ].Repetição = Verdade
84.                          SeqEncontrada = PossivelRep[ NumSeqEnc ]
85.                          SeqEncontrada.IncrementeTrêsCompassos
86.                     Senão
87.                  bSeqEncontrada = Falso
88.                          SeqEncontrada = null
89.                     Fim se
90.               Fim se
91.       Fim se
92.           Senão
93.               Se bDelete então
94.                    PossivelRep.DeleteUltimos16Comp
95.                    bDelete = Falso
96.               Fim se
97.                Imprima PossivelRep.Acorde
98.                PossivelRep.Incremente
99.       Fim se
100.    Fim faça

A fim de esclarecer melhor o funcionamento do algoritmo do Rastreador de

Seqüências, faremos uma análise do mesmo usando como exemplo de teste a canção

Dearly Beloved ( Música de Jerome Kern e Letra de Johnny Mercer ) (Figura 5.3)

Com o início da execução da canção, até que os três primeiros compassos se

completem nenhum teste é realizado e os acordes vão sendo armazenados na variável

PossivelRep. A partir do quarto compasso, que é composto por um “G7”, começam a ser



87

realizadas as comparações com as seqüências existentes em PossivelRep e que até então

só possui a seqüência iniciada com os três primeiros acordes da canção (“Dm7 | G7 |

Dm7”). Embora exista um “G7” dentro desta sequência, além da sequência não ser

iniciada com o “G7” a melodia presente nos compassos destes dois acordes é bem

diferente e eles contrariam a regra 6. Como nenhuma repetição foi encontrada o “G7” é

adicionado a sequência (Linha 76) que passa a ser composta agora por (“Dm7 | G7 | Dm7 |

G7”).

Fig. 5.3 Canção Dearly Beloved

O próximo acorde lido é um “Dm7” que dura todo o quinto compasso. Com a

comparação realizada constata-se que a sequência até então presente em PossivelRep

começa com um “Dm7” e que tem a mesma melodia do compasso no momento em teste.

Neste momento a comparação da Linha 61 é validada e a variável que controla o número

de compassos repetidos em sequência é incrementada. Caso ele chegue a um valor maior
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que três é constatada a presença de uma sequência. Este acorde, “Dm7”,  é então

adicionado a variável de sequência SeqAnteriores.

Com a entrada do próximo acorde, um “G7”, poderíamos achar que a sequência

estaria se confirmando. Entretanto, se analisarmos cuidadosamente, veremos  que este

“G7”, presente no sexto compasso tem uma melodia levemente diferente da melodia

presente no compasso em que o “G7” correspondente da sequência se encontra. Desta

forma a comparação da Linha 61 não é validada e o processo volta ao estado inicial com a

variável do número de compassos repetidos zerada, com a atribuição dos acordes

presentes na variável SeqAnteriores – que depois terá seus valores anulados - à variável

PossivelRep  e a adição deste último acorde (“G7”) também à PossivelRep ( Linhas 69 a

77 ), que agora ficará constituída pelos acordes (“Dm71 | G71 | Dm71 | G71 | Dm71 | G71”)

(Figura 5.4).

Fig. 5.4 Atual estado do algoritmo Rastreador e da variável PossivelRep

PossivelRep = [Dm7, G7, Dm7, G7, Dm7, G7 ]

O próximo acorde a ser lido está no compasso 6 e é um “Dm7”. Sua melodia é

diferente da de todos os outros acordes deste tipo que já ocorreram na canção. Por este

motivo ele é simplesmente adicionado à PossivelRep sem que nenhum outro

processamento seja realizado. O mesmo acontece com todos os acordes da canção até que

o décimo-sexto compasso seja completado. Neste momento, a variável PossivelRep está

composta pela seguinte sequência: “Dm71 | G71 | Dm71 | G71 | Dm71 | G71 | Dm71 | G71 |

C1 | C1 | Dm71 | G71 | CM71 | CM71 | Ebm71 Ab71 | Ebm71 Ab71 |”. Quando o décimo

sétimo compasso começa a ser executado, o algoritmo identifica que os acordes que se
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iniciam neste compasso são os mesmos, com a mesma melodia, que os que se iniciam na

sequência presente em PossivelRep. Após a confirmação da coincidência dos três

primeiros compassos, os acordes a serem usados na previsão passam a ser os presentes em

PossivelRep até que algum dos princípios definidos sejam infringidos ou até que a

sequência termine (Figura 5.5).

Fig. 5.5 Identificação de uma sequência repetida

PossivelRep = [ Dm7, G7, Dm7, G7, Dm7, G7, Dm7, G7, C, C, Dm7, G7, CM7,
CM7,Ebm7, Ab7, Ebm7, Ab7 ]

Mesmo confirmada a sequência, a cada acorde gerado é realizado um teste para

verificação da coincidência da melodia (Linha 45). Qualquer diferença interrompe o uso

dos valores presentes em PossivelRep, e o processo volta ao estado de teste.

Os valores de PossivelRep são usados até o compasso 24, múltiplo de oito, quando

o processo é suspenso (Regra 5) (Linhas 33 e 35). O Rastreador volta a tentar assumir o

controle da previsão no compasso 26. Como uma sequência havia sido encontrada e o seu

uso tinha sido suspenso devido a aplicação da regra 5, o Rastreador tenta verificar se os

compassos da canção em que ele suspendeu o uso de sua sequência repetida, 24 e 25 (“G7
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| C” – Regra 5), eram, de fato, iguais aos compassos desta sequência que vinha sendo

usada a partir de PossivelRep (Linhas 37 a 49). Com a confirmação de que os compassos

da canção e da seqüência repetida de PossivelRep eram realmente iguais, a sequência

repetida volta a ser a fonte de acordes para a previsão (Linhas 37 a 42). Caso a

comparação fosse falsa, a sequência repetida não poderia voltar a ser usada.

No momento em o compasso 27 é alcançado se percebe uma mudança na melodia

da canção e o processo é suspenso (Linhas 45 a 49). Daí por diante, entre os compassos 28

e 32, a canção continua a sua execução até o final sem que nenhuma outra sequência seja

encontrada.

Além de guardar os acordes que ainda não se repetiram em qualquer sequência

(Linha 76), a variável PossivelRep também armazena os valores de seqüências repetidas

(Linha 31), preservando sempre a sequência em que todos os acordes ocorrem dentro de

cada sequência e a sequência em que todas as seqüências de acordes, sejam elas repetidas

ou não, ocorrem dentro da canção. Desta forma, após o final da música a variável

PossivelRep estaria composta pela seguinte sequência de acordes: “Dm71 | G71 | Dm71 |

G71 | Dm71 | G71 | Dm71 | G71 | C1 | C1 | Dm71 | G71 | CM71 | CM71 | Ebm71 Ab71 | Ebm71

Ab71 | Dm72 | G72 | Dm72 | G72 | Dm72 | G72 | Dm72 | G72 | C2 | C2 | D73 | Dm73 | G73 | C3 |

Em73 | A73”, onde os índices representam cada sequência.

Com a repetição da canção, o Rastreador, continua a realizar os mesmos testes de

comparação para a verificação de novas seqüências. De acordo com a Regra 8, após a

repetição de pelo menos dezessete compassos, pode-se confirmar que a música está se

repetindo. No momento em que estas condições são satisfeitas, o algoritmo muda todo o

seu comportamento (Linhas 11 a 27). Os últimos dezessete compassos adicionados à

variável PossivelRep, e que o Rastreador supunha serem a continuação da canção, são

eliminados (Linha 94), e daí por diante nenhum teste é mais realizado sendo toda a

previsão conduzida pelos acordes presentes em PossivelRep (Linhas 97 e 98).
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5.3 O MODELO HÍBRIDO

Esta seção explicará como foi realizada a junção do algoritmo de aprendizagem (a

rede neural MLP) com o algoritmo do Rastreador de Seqüências. Com ambos prontos e

funcionando, faltava apenas a definição de um ambiente único capaz de agregar as

vantagens de ambos os algoritmos numa tentativa de minimizar ainda mais os erros do

processo geral de previsão. Este ambiente híbrido capaz de aliar o forte poder de previsão

da rede neural com o forte poder de extração de características e aprendizado por

memorização em tempo real do algoritmo do Rastreador de Seqüências será o foco desta

seção.

5.3.1 Descrevendo o Modelo Híbrido

A idéia era modelar um ambiente híbrido de maneira que ambos os algoritmos, o

Rastreador e a rede neural concorressem pelo controle da previsão e que existisse um tutor

capaz de definir quem assumiria este controle e em que situação isto deveria acontecer. A

medida em que os acordes da canção fossem sendo executados, o tutor seria responsável

pela avaliação das condições de ambos os algoritmos para decidir quem deveria ser o

responsável pelo próximo acorde.

Como a rede neural precisa que pelo menos três acordes tenham sido executados

para poder realizar a primeira previsão e como o Rastreador precisa que sejam

completados os três primeiros compassos para iniciar os seus testes, até que uma das

condições seja satisfeita nenhuma previsão pode ser realizada pelo sistema. Em um caso

real, ou alguém teria que informar estes acordes iniciais para que o sistema pudesse iniciar

o seu trabalho junto com o início da canção, ou o sistema não daria nenhuma resposta até

que um dos dois algoritmos pudesse ser usado.

Se apenas um dos dois algoritmos tiver as suas condições satisfeitas, apenas este,

poderá  tentar realizar a previsão. No momento em que ambos tiverem suas condições

satisfeitas, começa a ocorrer um processo de concorrência pelo controle geral da previsão.

A cada identificação do início da repetição de uma sequência, o tutor passa o controle para

Rastreador, já que este garantirá respostas certas à previsão. Isto mostra uma certa

prioridade ao uso do Rastreador.
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De fato, se analisarmos melhor, percebemos que nesta arquitetura, não existe uma

concorrência real, no sentido da palavra. A rede neural realiza previsão apenas quando

nenhuma sequência repetida for encontrada. No momento em que isto acontece, o

Rastreador assume o total controle da previsão até que a sequência repetida chegue ao seu

final ou até o momento em que algum dos princípios do rastreador sejam infringidos. Aí

então, o tutor toma de volta o controle do Rastreador e o passa para a rede neural (Fig

1.2).

Para entendermos melhor o funcionamento deste modelo híbrido basta realizarmos

uma re-análise do exemplo detalhado na descrição do funcionamento do Rastreador de

Seqüências. Precisamos entender que sempre que o Rastreador de Seqüências não puder

identificar a repetição de alguma sequência, a rede neural realiza a previsão do acorde.

Enquanto nenhum sequência repetida for encontrada, a previsão será realizada pela rede

neural.

5.3.2 Implementação

Todos os testes foram feitos a partir de um protótipo que ainda não está funcionando

como um sistema integrado. O módulo do Rastreador foi implementado mas não

chegamos a integrá-lo com a rede neural. Realizamos os nossos experimentos de forma

manual passando os acordes da canção gradativamente para a rede e para o rastreador.

Observando as respostas de ambos no decorrer das canções que testamos, e obedecendo os

critérios de funcionamento do modelo híbrido, chegamos aos resultados descritos na

próxima seção.

O ambiente está sendo desenvolvido com a linguagem Delphi 4.0 [Delphi, 1998]

com uma interface gráfica que possibilitará a visualização de todo o processo de previsão

de acordes.

5.3.3 Resultados

Partindo da associação da rede MLP com o Rastreador de Seqüências modelamos

um simulador do ambiente híbrido que propomos. Ele nos possibilitou a realização de

novos experimentos com a obtenção de resultados ainda melhores, onde fica clara a
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capacidade de aprendizado em tempo real do sistema que adapta as suas estruturas de

acordo com a canção em execução. Realizamos testes com cerca de 20 canções do nosso

universo. Embora para algumas canções com poucas repetições os resultados não tenham

tido melhoras consideráveis, para outras, em situação inversa, ou seja, com muitas

repetições, houve uma melhora considerável. Se considerarmos, entretanto, que a canção

seja executada mais de uma vez, na primeira vez em que ela se repetir, a partir do décimo-

sétimo compasso não haverá mais erros, pois o Rastreador reconhece e confirma a

repetição da canção. Os resultados são mostrados na tabela a seguir (Tabela 5.1).

Menor Erro  Médio apenas usando a

rede neural

Primeira Execução da Música com o

Sistema Híbrido

Segunda Execução da Música com o

Sistema Híbrido

13,1% Erro variável de acordo com cada

canção, melhorando de 5% a 30% a

previsão com a rede neural

Música Identificada a partir do décimo

sétimo compasso

Tabela 5.1 Resultados finais alcançados com o sistema híbrido

A seguir mostramos um exemplo com a canção “So Nice” que mostra o

funcionamento do modelo híbrido. Na primeira execução, são encontrados erros nos

compassos 3, 4, 5, 13, 16, 19, 25, 27, 29, 30. O Rastreador assume o controle da previsão

entre os compassos 20 e 23 (Figura 5.6).

Figura 5.6 Sistema Híbrido em ação na primeira execução da canção “So Nice”
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Com a repetição da canção, o Rastreador passa a atuar com mais intensidade e os

erros diminuem bastante ocorrendo apenas nos compassos 3 e 16 (Figura 5.7).

Figura 5.7 Sistema Híbrido em ação na segunda execução consecutiva da canção “So Nice”

Se houver uma terceira execução da canção, nada mais terá que ser feito. O

Rastreador já terá identificado toda a estrutura da canção e o sistema não correrá mais o

risco de cometer erros (Figura 5.8).

Figura 5.8 Sistema Híbrido em ação na terceira execução consecutiva da canção “So Nice”
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Capítulo 6

6 Conclusão

O trabalho que desenvolvemos buscou a criação de um ambiente capaz de simular a

capacidade de inferência dos seres humanos na tarefa de prever acordes. Seguindo

paradigmas e técnicas relacionadas com a inteligência artificial clássica com uma

metodologia experimental, concebemos um sistema híbrido que se iguala, e até supera

muitos músicos humanos na tarefa de prever acordes. Muitas conclusões podem ser

tiradas deste trabalho que permite-nos imaginar a criação de sistemas reais de

acompanhamento automático em tempo real.

6.1 CONTRIBUIÇÕES

Como resultado deste trabalho podemos citar duas contribuições de grande

importância. A primeira delas é num nível prático e está relacionada com os excelentes

resultados que conseguimos. Não temos conhecimento de nenhum outro trabalho que

tenha realizado esta tarefa com resultados tão animadores, o que pode ser, inclusive,

relevante para o mercado de computação musical. Para um maior fortalecimento das

nossas teorias, realizamos testes, inclusive, com o conjunto de canções usadas nos

experimentos feitos pela equipe da CMU. Os resultados foram, de longe, bem superiores

aos alcançados por eles.

A segunda contribuição que citamos está num nível teórico. Propomos um modelo

original de previsão de acordes que agrega um algoritmo tradicional de aprendizagem com

um sistema de rastreamento de seqüências repetidas em tempo real. Eventualmente, se
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encontrarmos um problema de previsão de séries temporais que apresente aspectos

semelhantes ao contexto da previsão de acordes, como a existência de macro-estruturas,

por exemplo, podemos aplicar estes modelo como uma proposta de solução.

6.2 REFLEXÕES SOBRE A PREVISÃO DE ACORDES

Do trabalho desenvolvido, podemos refletir sobre muitos aspectos e daí, podemos

tirar muitas conclusões. Intuitivamente, achávamos que os esquemas de acordes existentes

em praticamente todas as canções, podiam ser vistos como padrões de repetições que

poderiam ser, de alguma forma, generalizados para mais de uma canção. Embora não

tivéssemos regras universais dentro da teoria musical, esperávamos que os algoritmos de

aprendizagem que usamos pudessem aprender algo baseados nestes padrões de repetição.

Nossos experimentos com uma base de dados de canções, indicam que estes padrões

de repetição são bem mais importantes do que imaginávamos no processo de previsão.

Eles garantiram a convergência dos nossos algoritmos de aprendizagem com excelentes

resultados. Em outras palavras, podemos dizer que os nossos testes permitiram concluir a

existência de regras “gerais” e escondidas dentro de um conjunto de canções de Jazz.

Como conseqüência disto, podemos dizer que a tarefa de prever acordes não pode

ser considerada tão não determinística quanto aparenta. O resultado de cerca de 87% de

acerto alcançado pela rede neural mostra que, de fato, existe relativamente pouca

aleatoriedade dentro destes dados e muito mais determinismo do que imaginávamos.

Além destas conclusões, vimos que não podemos ignorar de cada canção, o rico

conteúdo que cada uma delas nos fornece, em tempo real, durante a sua execução. Com

um universo bem particular, formado por suas estrofes, refrões, seções, etc., cada canção

possui muitas estruturas cujo reconhecimento muito influencia a previsão. A atenção e o

tratamento especial aos meios de identificação destas macro-estruturas de cada canção em

particular, enriqueceram muito a nossa previsão e melhoraram bastante a sua performance

global.

Concluímos também que com relação à definição do conceito de um acorde para a

máquina, muitos atributos podem estar presentes, e é muito difícil conseguir concluir
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quais melhor constituem um acorde. Sem dúvida, este é um problema cuja solução está

intimamente relacionada com o tipo de algoritmo de aprendizagem usado e com os

parâmetros que influenciam a sua performance.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Partindo de tudo o que foi exposto, estão previstos alguns trabalhos que darão

continuidade a esta dissertação:

• Uso do algoritmo de previsão para composição de canções: Podemos usar o nosso

sistema de previsão de uma forma inversa. Ao invés dele tentar acompanhar uma

canção em execução, podemos fornecer uma entrada inicial de acordes e deixá-lo

gerar os seguintes. O resultado será a sua composição;

• Testes com outros estilos musicais: Pretendemos expandir os nossos experimentos

para outros estilos musicais diferentes do Jazz a fim de comparar a performance do

sistema;

• Previsão de outros parâmetros musicais: Tentamos realizar a previsão de acordes,

mas pretendemos também realizar experimentos prevendo apenas intervalos, durações,

posições no compasso, etc.;

• Integração com sistemas reais de acompanhamento automático: Para criarmos um

sistema que, de fato, acompanhe um músico, muitas questões ainda têm que ser

resolvidas. Para se tocar uma canção não basta conhecer a sua grade de acordes.

Precisamos saber como executar cada acorde, nos preocupando com as formas como

os músicos que o sistema está acompanhando estão tocando, com o estilo musical, o

ritmo, o arranjo, entre muitos outros aspectos;

• Problema do Feedback: Em todos os experimentos realizados, quando a rede neural

cometia algum erro na previsão, o processo era parado e era informado ao sistema qual

deveria ser o real valor da previsão. Este tipo de feedback aos erros cometidos na

previsão é, ainda, completamente artificial e em nossas pesquisas futuras, almejamos

tratá-lo de uma forma mais realista.
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ANEXO I

Canções dos Conjuntos de Treinamento e Testes

Todas as canções foram retiradas do The New Royal Book.

1. Afternoon In Paris

2. All Blues

3. All of Me

4. All The Things You Are

5. Autumn Leaves

6. Beautiful Love

7. Bluesette

8. Body and Soul

9. Cherokee

10. Giant Steps

11. Its You or No One

12. Sandu

13. Satin Doll

14. Stella by Starlight

15. Summertime

16. Take the A Train

17. There Will Never Be Another You

18. These Foolish Things

19. The Song Is You

20. What Is ThisThing Called Love

21. Whats New?

22. Angel Eyes

23. A Sleepin' Bee

24. A Weaver of Dreams

25. Blame it On My Youth

26. But Beautiful

27. Darn That Dream

28. Dearly Beloved

29. Don't Go To Strangers

30. Everything Happens To Me

31. Gee Baby, Ain't I Good To You

32. Gone With The Wind

33. Here's That Rainy Day

34. If I were a Bell

35. Imagination

36. I'm All Smiles

37. I'm Old Fashioned

38. I Should Care

39. I Thought About You

40. I'll Take Ramance

41. Like Someone In Love

42. Long Ago And Far Away

43. Moonlight In Vermont

44. My Romance

45. My Shining Hour

46. Nature Boy

47. Out of This World

48. Skylark

49. Someday My Prince Will Come

50. Tenderly

51. The Midnight Sun

52. The Way You Look Tonight

53. Watch What Happens

54. We'll be Together Again

55. Where Is Love?

56. Who Can I Turn To?

57. WitchCraft

58. Yesterdays
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ANEXO II.1

Codificação Simbólica
Valor = Codificação

“Si# ou C”

“C# ou Db”

“D”

“D# ou Eb”

“ E ou Fb”

“E# ou F”

“F# ou Gb”

“G”

“G# ou Ab”

“A”

“A# ou Bb”

“Si ou Cb”

Tabela II.1.1 Codificação Simbólica da Tônica do Acorde

Valor = Codificação

Maior

Menor

MenorTonico

Dominante

MeioDiminuto

Diminuto

Tabela II.1.2 Codificação Simbólica do Tipo do Acorde
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Valor = Codificação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabela II.1.3 Codificação Simbólica da Variável Intervalo

Valor = Codificação

1

2

3

4

Tabela II.1.4 Codificação Simbólica da Variável Posição dentro do Compasso

Valor = Codificação

Início

Outro

Fim

Fim de Seção

Tabela III.1.5 Codificação Simbólica da Variável Posição dentro da Música
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Valor = Codificação

1

2

3

4

5

6

8

12

14

16

20

26

28

Tabela II.1.6 Codificação Simbólica da Variável Duração
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ANEXO II.2

Codificação de Matrizes Esparsas
Valores Codificação

Si# ou C 000000000001

C# ou Db 000000000010

D 000000000100

D# ou Eb 000000001000

E ou Fb 000000010000

E# ou F 000000100000

F# ou Gb 000001000000

G 000010000000

G# ou Ab 000100000000

A 001000000000

A# ou Bb 010000000000

B ou Cb 100000000000

Tabela II.2.1 Codificação de Matrizes Esparsas da Variável Tônica do Acorde com 12 valores

Valores Codificação

Maior 000001

Menor 000010

MenorTonico 000100

Dominante 001000

MeioDiminuto 010000

Diminuto 100000

Tabela II.2.2 Codificação de Matrizes Esparças da Variável Tipo do Acorde com 6 valores
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Valores Codificação

1 000000000001

2 000000000010

3 000000000100

4 000000001000

5 000000010000

6 000000100000

7 000001000000

8 000010000000

9 000100000000

10 001000000000

11 010000000000

12 100000000000

Tabela II.2.3 Codificação de Matrizes Esparças da Variável Intervalo com 12 valores

Valores Codificação

1 0001

2 0010

3 0100

4 1000

Tabela II.2.4 Codificação de Matrizes Esparças da Variável Posição dentro do Compasso

Valores Codificação

Início 0001

Outro 0010

Fim 0100

Fim de Seção 1000

Tabela II.2.5 Codificação de Matrizes Esparças da Variável Posição dentro da Música
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Valores Codificação

1 0000000000001

2 0000000000010

3 0000000000100

4 0000000001000

5 0000000010000

6 0000000100000

8 0000001000000

12 0000010000000

14 0000100000000

16 0001000000000

20 0010000000000

26 0100000000000

28 1000000000000

Tabela II.2.6 Codificação de Matrizes Esparças da Variável Duração
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ANEXO II.3

Codificação de Matrizes Densas
Valores Codificação

Si# ou C 000111

C# ou Db 001110

D 011100

D# ou Eb 111000

E ou Fb 001101

E# ou F 011001

F# ou Gb 110001

G 110010

G# ou Ab 110100

A 101010

A# ou Bb 010101

Si ou Cb 100011

Tabela II.3.1 Codificação de Matrizes Densas da Variável Tônica do Acorde

Valores Codificação

Maior 00011

Menor 00110

MenorTonico 01100

Dominante 11000

MeioDiminuto 10001

Diminuto 10010

Tabela II.3.2 Codificação de Matrizes Densas da Variável Categoria do Acorde
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Valores Codificação

1 000111

2 001110

3 011100

4 111000

5 001101

6 011001

7 110001

8 110010

9 110100

10 101010

11 010101

12 100011

Tabela II.3.3 Codificação de Matrizes Densas da Variável Intervalo

Valores Codificação

1 0001

2 0010

3 0100

4 1000

Tabela III.3.4 Codificação de Matrizes Densas da Variável Posição dentro do Compasso

Valores Codificação

Início 0001

Outro 0010

Fim 0100

Fim de Seção 1000

Tabela II.3.5 Codificação de Matrizes Densas da Variável Posição dentro da Música
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Valores Codificação

1 000111

2 110010

3 110100

4 100101

5 100011

6 010101

8 111000

12 001011

14 010011

16 001110

20 011100

26 101010

28 101001

Tabela II.3.6 Codificação de Matrizes Densas da Variável Duração
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