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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

METODY AUTOMATYCZNEJ ANALIZY, ROZPOZNAWANIA I WYSZUKIWANIA

WZORCÓW W NAGRANIACH MUZYCZNYCH

4.2 Cykl publikacji

Moje główne osiągnięcie naukowe stanowią wyniki badań nad metodami analizy sygnału 
dźwiękowego oraz rozpoznawania i wyszukiwania wzorców w nagraniach muzycznych, 
przedstawione w cyklu trzynastu prac naukowych w języku angielskim.
W skład cyklu (o sumarycznej liczbie punktów MNiSW: 145) wchodzą następujące publikacje:

• 4 artykuły w czasopismach z listy Journal Citation Reports, JCR 
(sumaryczny Impact Factor tych czterech prac to 5,14);

• 7 publikacji pokonferencyjnych, z czego 3 indeksowane przez Web of Science;
• 2 rozdziały w monografiach.

Lista publikacji z cyklu (pogrupowanych tematycznie)  1  :

[I.B1] B. Stasiak, M. Papiernik, Melody-Based Approaches in Music Retrieval and 
Recommendation Systems, in: Multimedia Services in Intelligent Environments (Eds: G.A. 
Tsihrintzis, M. Virvou, L.C. Jain), Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 25, pp. 125–
153, Springer (2013) [rozdział w monografii; 5pkt MNiSW]

***

[I.B2] K. Rychlicki-Kicior, B. Stasiak, Metaheuristic Optimization of Multiple Fundamental 
Frequency Estimation, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 242 (Man-Machine 
Interactions 3, eds.: A. Gruca, T. Czachórski, S. Kozielski) Springer, pp. 307 -- 314 (2014)  
[publikacja pokonferencyjna indeksowana przez WoS; 15pkt MNiSW]

[I.B3] K. Rychlicki-Kicior, B. Stasiak, Multipitch estimation using judge-based model, Bulletin of 
the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 62, No. 4, pp. 751 -- 757 (2014)
[IF_2014 = 0.914; 20pkt MNiSW]

[I.B4] K. Rychlicki-Kicior, B. Stasiak, M. Yatsymirskyy, Application of Multiple Sound 
Representations in Multipitch Estimation Using Shift-Invariant Probabilistic Latent Component 
Analysis, SOFSEM 2016: Theory and Practice of Computer Science, Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 9587, Springer Verlag, pp. 592--601 (2016) [publikacja pokonferencyjna]

[I.B5] K. Rychlicki-Kicior, B. Stasiak, M. Yatsymirskyy, Multipitch estimation using multiple 
transformation analysis, Proc. of IEEE First International Conference on Data Stream Mining & 
Processing, DSMP 2016, pp. 299 -- 304 (2016) [publikacja pokonferencyjna indeksowana przez 
WoS; 15pkt MNiSW]

***

1 w dalszej części będę odnosił się do poszczególnych prac stosując oznaczenia użyte w „Wykazie dorobku 
habilitacyjnego” (załącznik nr 4)
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[I.B6] B. Stasiak, Follow That Tune - Adaptive Approach to DTW-based Query-by-Humming 
System, Archives of Acoustics, Vol. 39, No. 4, pp. 467 -- 476 (2014) 
[IF_2014 = 0.565; 15pkt MNiSW]

[I.B7] B. Stasiak, DTV-based melody cutting for DTW-based melody search and indexing in QbH 
systems, 17th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2016, pp. 
619 -- 625 (2016) [publikacja pokonferencyjna]

[I.B8] B. Stasiak, M. Skiba, A. Niedzielski, FlatDTW – Dynamic Time Warping optimization for 
piecewise constant templates. Digital Signal Processing, Vol. 85, pp.86 -- 98, Elsevier (2019)
[IF_2017 = 2,241; 30pkt MNiSW]

***

[I.B9] B. Stasiak, J. Mońko, Analysis of onset detection with a maximum filter in recordings of 
bowed instruments, in: 138th Audio Engineering Society Convention, AES Convention Paper No 
9271, pp. 1 -- 6 (2015) [publikacja pokonferencyjna]

[I.B10] B. Stasiak, J. Mońko, A. Niewiadomski, Note onset detection in musical signals via neural 
network-based multi-ODF fusion, International Journal, of Applied Mathematics & Computer 
Science, Vol. 26, No. 1, pp. 203--213 (2016)
[IF_2016 = 1,420; 25pkt MNiSW]

[I.B11] B. Stasiak, J. Mońko, Analysis of time-frequency representations for musical onset 
detection with convolutional neural network, Proc. of the 2015 Federated Conference on Computer 
Science and Information Systems, FedCSIS 2016, Annals of Computer Science and Information 
Systems, Vol. 8, pp. 147 -- 152 (2016) [publikacja pokonferencyjna indeksowana przez WoS; 
15pkt MNiSW]

[I.B12] J. Mońko, B. Stasiak, Note Onset Detection with a Convolutional Neural Network in 
Recordings of Bowed String Instruments. In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia 
Communications, Services and Security. MCSS 2017. Communications in Computer and 
Information Science, vol 785. Springer, Cham, pp. 173 -- 185 (2017) [publikacja 
pokonferencyjna]

***

[I.B13] F. Soszyński, J. Wołowski, B. Stasiak, Music games as a tool supporting music education, 
Proc. of CGI, Computer Game Innovations, Lodz University of Technology Press, pp. 116 -- 132 
(2016) [rozdział w monografii, 5pkt MNiSW]
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4.3 Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

4.3.1 Wstęp

Podjęta przeze mnie tematyka badawcza mieści się w obrębie dziedziny informatyki zajmującej się
analizą informacji muzycznej (ang. music information retrieval, MIR). Rozwój tej dziedziny opiera
się  na  wykorzystaniu  odpowiednich  metod  przetwarzania  danych  do  analizy  treści  nagrań
muzycznych  i  automatycznej  ekstrakcji  cech  i informacji  użytecznych  dla  potencjalnego
odbiorcy/słuchacza. A zatem łączy ona i wykorzystuje również osiągnięcia innych dziedzin, takich
jak  akustyka  i  psychoakustyka,  sztuczna  inteligencja  i  inżynieria  obliczeniowa,  przetwarzanie
sygnału  oraz  teoria  muzyki.  Do  stawianych  przed  nią  celów  należy  m.in.  (p.  praca  I.B1)
automatyczna klasyfikacja nagrań pod względem gatunku muzycznego, stylu, epoki, kompozytora,
czy wykonawcy, a także nastroju, tempa lub instrumentarium. Celem analizy może być zarówno
precyzyjne określenie elementów czysto muzycznych, takich jak tonacja, czy metrum, jak również
dużo  bardziej  ogólna  charakterystyka  utworu  np.  za  pomocą  tzw.  tagów (klasyfikacja
wieloetykietowa).  Ważną  grupę  zadań  stanowi  analiza  przebiegu  utworu  muzycznego,  której
wynikiem może być wyodrębnienie dominującej linii melodycznej (np. wokalnej – w przypadku
piosenki),  bądź  wszystkich  równoległych  linii  melodycznych  (głosów/instrumentów),  a  także
określenie sekwencji akordów lub kolejnych wartości rytmicznych. Pozwala to m.in. na dokonanie
segmentacji  nagrań,  analizę  podobieństwa  utworów,  wykrywanie  plagiatów  oraz  identyfikację
i wyszukiwanie  utworów  w  multimedialnych  bazach  danych.  Szczególnym  przykładem  jest  tu
bardzo  popularna  ostatnio  analiza  muzycznego  „odcisku  palca”  (ang.  audio  fingerprinting),
pozwalająca  na  identyfikację  utworu  na  podstawie  krótkiego  fragmentu  nagrania.  Przykład  ten
ilustruje  również  fakt,  że  analiza  utworu  muzycznego  może  przebiegać  na  wielu  różnych
poziomach – od warstwy czysto „akustycznej”, gdzie operujemy na surowym sygnale dźwiękowym
(lub  na  jego  reprezentacji  widmowej),  przez  kolejne  warstwy  abstrakcji,  aż  do
„wysokopoziomowych”  pojęć  muzycznych  zrozumiałych  dla  słuchacza/eksperta.  Obliczenie
„odcisku  palca”,  czy  wykrycie  początków  nut/zdarzeń  dźwiękowych  to  przykłady  analizy
niskopoziomowej, której cechą charakterystyczną jest uzyskiwanie różnych wyników dla różnych
wykonań  tego  samego  utworu.  Określenie  podobieństwa  utworów  w  sposób  odpowiadający
percepcji  człowieka  wymaga  analizy  zupełnie  innego  rodzaju  –  na  poziomie  przebiegu  linii
melodycznej, struktury harmonicznej, budowy formalnej itp. Kolejne poziomy mogą niekiedy od
siebie  zależeć,  tworząc  pewną  hierarchię.  Przykładowo,  wykrycie  początków  nut  pozwala  na
identyfikację struktury rytmicznej utworu i określenie jego tempa i metrum, dzięki czemu możemy
zidentyfikować  powtarzające  się  grupy  rytmiczne  i  charakterystyczne  wzorce  i  dopiero  na  tej
podstawie określić np. gatunek muzyczny, rodzaj tańca ludowego, itp. Na koniec warto zauważyć,
że do dziedziny MIR – obok zarysowanych wyżej metod analizy opartych na treści (ang. content-
based), czyli związanych z bezpośrednim przetwarzaniem sygnału dźwiękowego – zaliczyć można
również metody operujące na danych czysto symbolicznych, takie jak np. algorytmy porównywania
i  określania  podobieństwa  utworów  zdefiniowanych  w  postaci  sekwencji  nut  MIDI.  Osobne
zagadnienie stanowią problemy związane z  analizą metadanych utworów czy konwersją  zapisu
nutowego na zapis dźwięku w postaci symbolicznej (ang. optical music recognition, OMR).

Podsumowując,  poruszana  dziedzina  stanowi  bardzo  szeroki  i  w  istotnym  stopniu
interdyscyplinarny  obszar  badawczy,  na  którym  koncentrowałem  swoją  aktywność  naukową
w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Cykl publikacji przytoczony w sekcji
4.2 mieści się w całości w tym obszarze i dotyczy zagadnienia analizy i wyszukiwania wzorców
w nagraniach  muzycznych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dwóch  podstawowych  elementów
składowych wzorców melodyczno-rytmicznych,  czyli  wysokości  dźwięku (ang.  pitch  detection)
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i momentu jego wystąpienia (ang.  onset detection).  W związku z tym, na zakres prowadzonych
przeze mnie badań, udokumentowanych wymienionymi publikacjami naukowymi i stanowiących
podstawę do ubiegania się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, składają się:

• Wstęp (pozycja I.B1)
• Prace poświęcone analizie wysokości dźwięku (pozycje I.B2, I.B3, I.B4, I.B5)
• Prace poświęcone metodom porównywania i rozpoznawania wzorców melodycznych (poz. I.B6, I.B7, I.B8)
• Prace poświęcone problemowi wykrywania początków nut (pozycje I.B9, I.B10, I.B11, I.B12)
• Opis możliwości zastosowań (pozycja I.B13)

W  dalszej  części  przedstawię  szczegółowe  założenia,  metody  i  najważniejsze  wyniki
przeprowadzonych badań, zgodnie z powyższym podziałem na poszczególne zagadnienia.

4.3.1 Analiza wysokości dźwięku

Wysokość dźwięku jest jedną z podstawowych jego charakterystyk perceptualnych, subiektywnych,
ściśle związaną z częstotliwością sygnału dźwiękowego (będącą własnością fizyczną – obiektywnie
mierzalną). Związek ten jest bezpośredni w przypadku tonu, czyli dźwięku prostego, zawierającego
jedną  składową  częstotliwościową,  natomiast  w  przypadku  wielotonów,  zawierających  wiele
składowych,  związek  ten  przestaje  być  tak  jednoznaczny.  Niemniej  jednak,  w  przypadku  tzw.
wielotonów  harmonicznych,  w  których  częstotliwości  kolejnych  składowych  stanowią
wielokrotności częstotliwości  podstawowej  (F0),  wysokość  dźwięku  może  być  wystarczająco
precyzyjnie określona za pomocą jednej z wielu znanych metod, działających w dziedzinie czasu
lub  w dziedzinie  częstotliwości.  Z  tego względu problem ten  –  ważny z  praktycznego  punktu
widzenia2 – uznaje się w literaturze za rozwiązany. 

Zdecydowanie bardziej złożona jest sytuacja, w której sygnał dźwiękowy zawiera kilka
jednocześnie brzmiących dźwięków (nut) zagranych na różnych instrumentach (ew. na tym samym
–  np.  poprzez  jednoczesne  wciśnięcie  kilku  klawiszy  fortepianu),  przy  czym  każdy  z  tych
dźwięków  może  być  modelowany  jako  osobny  wieloton  harmoniczny  o  innej  częstotliwości
podstawowej.  Podstawowa  trudność  leży  tu  w  tym,  że  poszczególne  składowe  harmoniczne
różnych wielotonów często się nakładają, tzn. mogą mieć bardzo podobną, bądź wręcz taką samą
częstotliwość i właściwe ich rozdzielenie stanowi duże wyzwanie. Zasadniczo, można zdefiniować
tu dwa istotne problemy – jak określić ilość współbrzmiących dźwięków (ang. polyphony inference)
oraz jak określić częstotliwość podstawową każdego z nich. W moich badaniach skoncentrowałem
się  na  tym  drugim  zagadnieniu,  znanym  w  literaturze  jako  problem  wykrywania  wielu
częstotliwości  podstawowych  dźwięku  (ang.  multi-F0 detection)3.  Rozwiązanie  tego  problemu
pozwala  na  dokonanie  pełnej  analizy  materiału  muzycznego  zawartego  w  nagraniu,
z uwzględnieniem przebiegu poszczególnych linii melodycznych w utworach wielogłosowych. Ma
to wiele potencjalnych zastosowań, z tranksrypcją nagrania muzycznego do postaci symbolicznej na
czele.  Wyodrębnienie poszczególnych fragmentów melodycznych, a zwłaszcza dominującej linii
melodycznej (np. wokalisty lub partii instrumentu solowego) stanowi z kolei bardzo ważny etap
w zadaniach rozpoznawania wzorców, indeksowania, wyszukiwania i oceny podobieństwa utworów
muzycznych.  Z  drugiej  strony,  problem  multi-F0 detection jest  wciąż  uważany  za  trudny,
a dokładność rozwiązań zgłaszanych do kolejnych edycje międzynarodowego konkursu MIREX
(https://www.music-ir.org/mirex) oscyluje w zakresie 50% – 70%.

2 za pomocą wielotonu harmonicznego można modelować większość dźwięków instrumentów naturalnych 
o określonej wysokości, w tym ludzki głos

3 sygnał okresowy oczywiście może mieć – ściśle rzecz biorąc – tylko jedną częstotliwość podstawową; tu jednak 
chodzi o wydzielenie poszczególnych wielotonów i określenie częstotliwości podstawowej każdego z nich
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W moich badaniach jedną z podstawowych metod było znane w literaturze podejście
iteracyjnego usuwania składowych widma dźwięku (ang.  iterative cancellation). Do efektywnego
przeszukiwania przestrzeni parametrów w tej metodzie wykorzystane zostały odpowiednie metody
heurystyczne (algorytm Luus-Jaakola, I.B2). W kolejnych etapach prac (I.B4) została zastosowana
probabilistyczna analiza ukrytych składowych (ang. shift-invariant probabilistic latent component
analysis,  SI-PLCA).  Podejście  to  opiera  się  na  analizie  spektrogramu  sygnału  dźwiękowego
i pozwala  na  określenie  położenia  –  w  dziedzinie  czasu  i  w  dziedzinie  częstotliwości  –
poszczególnych  dźwięków (nut),  z  uwzględnieniem charakterystycznych  wzorców widmowych,
reprezentujących barwę instrumentów/źródeł dźwięku.

W  toku  przeprowadzonych  badań  wykorzystane  zostały  różnorodne  metody
reprezentacji sygnału dźwiękowego, m.in. widmo amplitudowe Fouriera, reprezentacja oparta na
ocenie  istotności  składowych  częstotliwościowych  (ang.  F0 salience  spectrum),  rozszerzona
autokorelacja  (ang.  enhanced autocorrelation,  EAC),  transformacja  stałego Q (ang.  constant-Q
transform,  CQT) i  cepstrum (I.B3). Istotnym elementem badań stało się zaadaptowanie metody
wyboru  dominujących  składowych  dźwięku  do  przetwarzania  poszczególnych  rodzajów
reprezentacji  oraz  zaproponowanie  mechanizmu tzw.  sędziego (ang.  judge)  do  oceny  i  wyboru
najlepszych  kandydatów na  częstotliwości  podstawowe (I.B3,  I.B5).  Podejście  to  pozwoliło  na
znaczącą poprawę wyników rozpoznawania częstotliwości podstawowych w problemie multi-F0,
w stosunku do metod opartych na pojedynczej reprezentacji dźwięku, co w mojej opinii stanowi
istotny  wkład  w  rozwój  tej  dziedziny  badań.  Należy  również  podkreślić,  że  w  toku
przeprowadzonych  badań  opracowałem  autorską  metodę  konstrukcji  przykładowego  materiału
dźwiękowego  do testów w problemie  multi-F0 detection,  uwzględniającą  m.in.  ocenę  czystości
współbrzmień. Z jej pomocą, w oparciu o kilka zbiorów nagrań, w tym zbiór Musical Instrument
Samples  (University  of  Iowa)  oraz  RWC  Music  Database:  Musical  Instrument  Sound,
skonstruowano bazę testową zawierającą kilka tysięcy przykładów. 

4.3.2 Porównywanie i rozpoznawanie wzorców melodycznych

Ta  część  mojej  pracy  badawczej  poświęcona  była  kolejnemu  etapowi  przetwarzania  i  analizy
nagrań  muzycznych  –  porównywaniu  i  wyszukiwaniu  wzorców  melodycznych,  uzyskiwanych
poprzez analizę częstotliwości podstawowej dźwięku w kolejnych chwilach czasowych. Głównym
narzędziem  wykorzystywanym  przeze  mnie  był  znany  algorytm  DTW  (ang.  dynamic  time
warping), w którym jednak zostały wprowadzone znaczące modyfikacje, stanowiące mój istotny,
autorski wkład w tę dziedzinę badań. Należy podkreślić, że modyfikacje te miały ścisły związek
z problemem wyszukiwania wzorców melodycznych4, co wpisuje się dokładnie w tematykę cyklu
prac przedstawionego w sekcji 4.2.

Szczególnym i ważnym zastosowaniem metod rozpoznawania wzorców melodycznych
jest wyszukiwanie utworów w multimedialnych bazach danych za pomocą interfejsu QbSH (ang.
query-by-singing/humming).  Systemy  tego  typu  (np.  SoundHound/www.midomi.com)  oferują
możliwość odnajdywania nagrań na podstawie krótkiego fragmentu melodii (kwerendy, ang. query)
zaśpiewanej do mikrofonu, która jest dopasowywana do poszczególnych nagrań wzorcowych (ang.
template) zapisanych w bazie danych, najczęściej w postaci plików MIDI. Wymaga to nie tylko
skutecznej metody rozpoznawania częstotliwości podstawowej dźwięku, ale również algorytmów
porównywania  melodii  odpornych  na  zmiany  tempa,  różnego  rodzaju  zakłócenia,  niedostatki
precyzji, czy problemy intonacyjne użytkownika. 

Odporność na zmiany tempa, również te występujące w trakcie wykonywania melodii
(przyspieszenia/zwolnienia), jest zasadniczo zapewniana przez sam algorytm DTW. Algorytm ten

4 sam algorytm DTW ma charakter ogólny i jest stosowany do rozpoznawania wzorców różnego rodzaju, w tym 
m.in. do rozpoznawania izolowanych słów w sygnale mowy
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umożliwia  znalezienie  optymalnego  skalowania  osi  czasu  pomiędzy  dwoma  porównywanymi
sekwencjami,  minimalizując  koszt  dopasowania  jednej  z  nich  do  drugiej  (Rys.  1).  Dzięki
zastosowaniu  podejścia  opartego  na  programowaniu  dynamicznym  optymalizacja  ta  może  być
efektywnie zrealizowana w czasie  O(NM),  gdzie  N i  M stanowią długości obu porównywanych
sekwencji.  Podstawowym  zadaniem  algorytmu  DTW jest  obliczenie  elementów  tzw.  macierzy
DTW (Rys. 2), w taki sposób, że element  DTW[i,  j] reprezentuje minimalny koszt dopasowania
początkowego fragmentu kwerendy  q(1),  q(2), … ,  q(j) do początkowego fragmentu wzorca  t(1),
t(2), … , t(i).

Rys. 1. Wynik działania algorytmu DTW: optymalne dopasowanie poszczególnych 
wartości wzorca (t) i kwerendy (q)

Rys. 2. Model macierzy DTW z zaznaczoną optymalną ścieżką dopasowania i ograniczeniem zakresu
poszukiwań (na szaro – „Sakoe and Chiba band”)

Zarówno kwerenda użytkownika,  jak  i  wzorce  z  bazy danych są  konwertowane  do
postaci ciągów wartości wysokości dźwięku w kolejnych chwilach czasowych (wyrażonych w Hz,
albo – częściej – w numerach nut MIDI). Konwersja ta jest prosta w przypadku wzorców, które
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zwykle  przechowywane  są  w  bazie  w  postaci  plików  MIDI,  więc  jej  wyniki  są  zawsze
jednoznaczne.  W przypadku kwerend,  potrzebne jest  często dodatkowe przetwarzanie i  filtracja
w celu  redukcji  wpływu  szumu,  błędów  oktawowych  i  in.  a  uzyskany  rezultat  reprezentuje
zamierzoną przez użytkownika linię melodyczną tylko z pewnym przybliżeniem. Ponadto wielu
użytkowników  nie  jest  w  stanie  zaśpiewać  melodii  czysto,  szczególnie  jeśli  występują  w  niej
większe interwały. 

Powoduje  to,  że  pozornie  prosta,  ale  niezmiernie  ważna  kwestia  dopasowania
bezwzględnej wysokości (równoważnie: tonacji) utworu pomiędzy kwerendą, a wzorcem staje się
w istocie dużym problemem. Najprostsze rozwiązanie polega na obliczeniu różnicy między średnią
wartością wysokości dźwięku w jednej i w drugiej z porównywanych sekwencji i na odpowiedniej
transpozycji5 jednej z nich. Podejście to nie sprawdzi się jednak w przypadku wystąpienia istotnych
odchyleń od właściwej wysokości dźwięku w kwerendzie.  Co ciekawe, odchylenia takie – jeśli
występują  stopniowo,  bądź  dotyczą  pojedynczych  nieprecyzyjnie  wykonanych  interwałów –  są
zwykle mało istotne dla słuchacza. Jednak ich wpływ na zmianę uśrednionej wysokości dźwięku
i wprowadzony  przez  to  „sztuczny”  wzrost  kosztu  dopasowania  sekwencji  może  uniemożliwić
właściwe  rozpoznanie  utworu  za  pomocą  DTW.  Często  występujące  w  literaturze  rozwiązanie
polegające na wielokrotnej transpozycji kwerendy (np. od -5 do 5 półtonów z krokiem ½ półtonu)
i powtarzaniu dopasowania,  to w istocie podejście siłowe  (ang.  brute-force),  które w drastyczny
sposób zwiększa złożoność obliczeniową i czas wyszukiwania. Problem staje się jeszcze bardziej
widoczny, jeśli długość kwerendy istotnie różni się od długości wzorca6. Trudno wówczas w ogóle
mówić  o  wykorzystaniu  średniej  wysokości  dźwięku  jako  wskazówki  odnośnie  optymalnej
transpozycji kwerendy względem wzorca.

Rozwiązanie  problemu  nieprecyzyjnego  wykonania  kwerendy  zostało  przeze  mnie
zaproponowane w pracy I.B6, stanowiącej rozwinięcie i podsumowanie moich kilkuletnich badań
w zakresie  metod  konstrukcji  interfejsów typu  QbSH.  Rozwiązanie  to  opiera  się  na  wstępnym
dopasowaniu wysokości początku kwerendy w stosunku do wzorca, po czym w kolejnych chwilach
czasowych  w  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  między  kwerendą,  a  wzorcem  następuje
stopniowa,  dynamiczna  korekta  wysokości  kwerendy  tak,  aby  rozbieżność  tę  zniwelować.
Zaproponowany przeze mnie w tym celu specjalny układ ze sprzężeniem zwrotnym (Tune-follower,
Rys. 3) operuje na sygnałach wstępnie wyrównanych w czasie za pomocą algorytmu DTW i działa
w  sposób  zbliżony  do  sposobu  percepcji  melodii  przez  człowieka,  zapewniając  stopniowe
„dostrajanie” kwerendy do wzorca i niwelując ewentualne niedoskonałości intonacyjne (Rys. 4, 5). 

Rys. 3. Schemat blokowy układu Tune-follower

5 pod pojęciem transpozycji rozumiemy tu zmianę wysokości wszystkich wartości sekwencji melodycznej (np. 
reprezentowanej jako ciąg numerów nut MIDI) o tę samą wartość

6 w systemach QbSH wzorce mogą być dość długie, podczas gdy czas nagrywania kwerendy użytkownika jest 
zwykle odgórnie ograniczany do kilku – kilkunastu sekund
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Rys. 4. Przykład nieprecyzyjnej intonacji w kwerendzie – pierwsze 17 próbek kwerendy poddanej filtracji
medianowej (ciemnoszary) jest zgodnych ze wzorcem (jasnoszary), ale większość pozostałej części

kwerendy jest o 1-2 półtony za nisko

Jak łatwo zauważyć,  działanie  mechanizmu  Tune-follower powoduje,  że każde dwie
melodie stają  się dzięki  temu bardziej  podobne,  również te  niepasujące do siebie,  co zwiększa
ryzyko fałszywie pozytywnych dopasowań. Jednakże, jak jednoznacznie pokazują wyniki moich
badań,  w  przypadku  kwerendy  faktycznie  odpowiadającej  danemu  wzorcowi,  ten  wzrost
podobieństwa  jest  istotnie  wyższy.  Pozwoliło  to  na  uzyskanie  znaczącej  poprawy  wyników
rozpoznawania  melodii  na  standardowym  zbiorze  4431  kwerend  i  5322  wzorców
wykorzystywanym do testowania systemów typu  QbSH. Szczegółowa analiza sposobu działania
zaproponowanego przeze mnie mechanizmu doprowadziła do wniosku, że należy wziąć pod uwagę
dodatkowy  czynnik  w  postaci  kierunku  zmiany  linii  melodycznej  w  obu  porównywanych
sekwencjach.  Zgodność,  bądź  niezgodność  tego  kierunku  została  uwzględniona  w  algorytmie
adaptacyjnej modyfikacji parametrów Tune-followera, co pozwoliło na redukcję efektu zwiększania
podobieństwa niepasujących sekwencji, podnosząc ostatecznie wynik rozpoznawania melodii (Best
Hit Score) z 47.60% (w przypadku standardowego DTW) do 66.26% (dla zaproponowanej metody).
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Rys. 5. Wynik zastosowania mechanizmu Tune-follower

Druga z poruszonych kwestii – potencjalnych różnic w długości wzorca i kwerendy –
była  przedmiotem  publikacji  I.B7.  Praca  ta  prezentuje  autorską  metodę  określania  właściwej
długości  fragmentu  melodii  do  porównania.  Ma  to  szczególne  znaczenie  w  przypadku  użycia
efektywnych metod indeksowania podczas wyszukiwania sekwencji za pomocą algorytmu DTW.
Stosowanie  tych  metod  napotyka  istotne  problemy  w  sytuacji,  gdy  długość  porównywanych
sekwencji  (w sensie  materiału  melodycznego,  np.  ilości  kolejnych  nut)  jest  znacząco  różna.
Wprawdzie standardowy algorytm DTW, szczególnie w wersji tzw,  streaming DTW jest w stanie
określić właściwy punkt początkowy i końcowy obu porównywanych melodii, ale aby przyspieszyć
wyszukiwanie  poprzez  indeksowanie (za pomocą odpowiednich  struktur  danych,  takich jak np.
R-drzewa)  zawarty  w  nich  materiał  melodyczny  powinien  być  taki  sam.  Problem  ten  został
rozwiązany  dzięki  zaproponowanej  przeze  mnie  mierze  DTV  (ang.  discrete  total  variation),
pozwalającej na szybkie oszacowanie zmienności linii melodycznej w przebiegu kwerendy, bądź
wzorca.  Dzięki  temu  możliwe  jest  określenie  właściwego  punktu  końcowego  porównywanych
sekwencji,  bez  konieczności  kosztownego  obliczania  wartości  DTW  za  każdym  razem,  czy
stosowania  podatnych  na  błędy  metod  segmentacji  melodii  na  poziomie  pojedynczych  nut.
Podstawowym  rezultatem  praktycznym  uzyskanych  wyników  jest  możliwość  istotnej  poprawy
wyników rozpoznawania wzorców melodycznych i/lub redukcji koniecznej do wykonania liczby
porównań (ściślej: liczby wykonań algorytmu DTW). Przykładowo, wykorzystanie DTV pozwoliło
na redukcję liczby najbliższych sąsiadów w metodzie  k-NN (ang.  k-nearest neighbors) z 1500 do
1100 przy zachowaniu tego samego wyniku wyszukiwania wzorców melodycznych, co w praktyce
oznacza wzrost szybkości wyszukiwania o ok. 25%.

Kwestia  wydajności  systemów QbSH jest  – obok jakości  wyników wyszukiwania –
zagadnieniem  kluczowym,  decydującym  o  ich  praktycznej  użyteczności.  Warto  zauważyć,  że
w większości zadań związanych z rozpoznawaniem i wyszukiwaniem wzorców kwerenda musi być
porównana z  każdym wzorcem zawartym w bazie, w celu znalezienia najlepszego dopasowania.
W praktyce, w przypadku dużej ilości wzorców i/lub znaczącej długości wzorców lub kwerendy
złożoność obliczeniowa O(NM) może zatem okazać się zbyt duża i algorytm DTW staje się wąskim
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gardłem całego systemu. Z tego względu zaproponowano jego liczne modyfikacje mające na celu
przyspieszenie obliczeń. Wszystkie te podejścia można ogólnie podzielić na: 

a) metody wykorzystujące ograniczenia liczby rozważanych elementów macierzy DTW,
np. Sakoe and Chiba band [1] (Rys. 2, szary obszar wzdłuż przekątnej);

b) metody oparte na obliczaniu DTW dla zredukowanej reprezentacji danych wejściowych
(abstrakcja danych); 

c) metody  bazujące  na  indeksowaniu,  z wykorzystaniem  funkcji  ograniczenia  dolnego
(ang. lower bound) na odległość DTW. 

Metody te w wielu przypadkach pozwalają na znaczącą redukcję czasu obliczeń i są w związku
z tym  z powodzeniem  wykorzystywane  w  praktyce.  Należy  jednak  zauważyć,  że  ich  użycie
wymaga  spełnienia  pewnych  warunków  odnośnie  porównywanych  sekwencji.  Typowym
założeniem  jest,  że  zakres  odchyleń  wartości  jednej  sekwencji  w  stosunku  do  drugiej  jest
ograniczony; innymi słowy – zakłada się, że optymalna ścieżka leży w pobliżu przekątnej macierzy
DTW, przy czym szerokość zakresu poszukiwań jest parametrem metody (np. szerokość Sakoe and
Chiba band). Im mniejszy zakres, tym większe przyspieszenie algorytmu, ale również i większe
ryzyko pominięcia właściwego wzorca, w przypadku gdy jego ścieżka dopasowania nie zmieści się
w przeszukiwanym obszarze macierzy DTW. Dodatkowo, w efektywnych metodach opartych na
indeksowaniu  zakłada  się  porównywanie  całych sekwencji  i  nie  jest  możliwe  bezpośrednie
rozszerzenie  algorytmu  na  przypadek  wyszukiwania  pod-sekwencji  (wzorców)  w  ciągłym
strumieniu  danych  (kwerendzie).  Ograniczenie  to  można  ominąć  powtarzając  wielokrotnie
porównanie co K elementów kwerendy, ale znów dochodzimy wówczas do kompromisu pomiędzy
dobrą precyzją (małe K), a dużą szybkością (duże K) wyszukiwania. 

Reasumując, znane sposoby przyspieszania algorytmu DTW należy uznać za metody
przybliżone,  w których  redukcja  czasu  obliczeń  odbywa  się  kosztem  pewnego  pogorszenia
skuteczności wyszukiwania wzorców. Trzeba przyznać, że w wielu przypadkach pogorszenie to jest
na tyle niewielkie, że zysk z użycia szybkiego algorytmu zdecydowanie przeważa nad kosztem
nieznacznej  utraty  dokładności  wyników.  Jednakże  w  takim  kontekście  szczególnie  istotne  są
wyniki  badań  uzyskane  w  pracy  I.B8,  poświęconej  metodzie  przyspieszenia  algorytmu  DTW,
z zachowaniem  identycznych  wyników  porównań  obu  sekwencji  danych,  bez  jakiegokolwiek
pogorszenia  wyników.  Warunkiem  użycia  zaproponowanej  tam  metody  jest,  aby  jedna
z porównywanych  sekwencji  (typowo:  wzorzec)  mogła  być  modelowana  w postaci  funkcji
odcinkami  stałej  (zawierającej  powtarzające  się  ciągi  o  tej  samej  wartości,  np.
aaabbbbbbbaaaaacccddddddddd).  Warunek  ten  jest  spełniony  w przypadku,  gdy  zbiór  wartości
wzorca jest dyskretny, z niewielką liczbą elementów, a zmiany wartości kolejnych wyrazów wzorca
występują nieczęsto w stosunku do jego długości. 

Warto  zauważyć,  że  wzorce  o  rozważanej  charakterystyce  występują  naturalnie
w problemie wyszukiwania melodii w bazach nagrań za pomocą systemów typu QbSH. Kwerenda
otrzymywana na podstawie nagrania użytkownika może zawierać dowolne wartości rzeczywiste,
jednak wzorce melodii, pozyskiwane typowo z plików MIDI, składają się z ciągów numerów nut
MIDI,  przyjmujących  wartości  całkowite  w  zakresie  od  ok.  45  do  90  (najczęściej  znacznie
mniejszym).  Biorąc pod uwagę rozdzielczość czasową wykorzystywanych reprezentacji  melodii
(zwykle  kilkanaście  –  kilkadziesiąt  wartości  częstotliwości  dźwięku/numerów  nut  MIDI  na
sekundę) oraz typowe długości nut (maksymalnie kilka nut na sekundę), łatwo zauważyć, że mamy
tu do czynienia właśnie z wzorcem odcinkami stałym.

Podstawę  redukcji  czasu  obliczeń  w  zaproponowanej  metodzie  (FlatDTW)  stanowi
eliminacja konieczności obliczania wartości każdej komórki macierzy DTW w obrębie fragmentu
jej bieżącego wiersza odpowiadającego pojedynczemu odcinkowi stałemu wzorca (Rys. 6 – kolor
zielony). W najprostszym przypadku wystarczy rozważyć tylko jego początek i koniec (Rys. 6 –
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kolor  czerwony).  W  przypadku  granicznym  możliwe  jest  zatem  uzyskanie  stałej  złożoności
obliczeniowej względem rozmiaru wzorca i liniowej względem rozmiaru kwerendy. 

Rys. 6. Redukcja obliczeń w algorytmie FlatDTW – elementy macierzy DTW zaznaczone na zielono nie
muszą być obliczane, gdyż odpowiadają stałemu odcinkowi wzorca (na dole); elementy zaznaczone na
czerwono odpowiadają początkowi i końcowi tego odcinka; strzałka wskazuje kierunek wypełniania

bieżącego wiersza macierzy DTW

Punkt  wyjścia  do  konstrukcji  algorytmu  FlatDTW stanowi  gruntowna  analiza
przypadków szczególnych przedstawiona w pracy I.B8. Wykazano w niej  m.in.,  że  pojedynczy
odcinek  stały  wzorca  może  generować  nie  tylko  odcinek  stały,  (ciąg  identycznych  wartości)
w obrębie odpowiadającego mu fragmentu wiersza macierzy DTW, ale również odcinek rosnący
monotonicznie (ściślej: ciąg arytmetyczny o dodatniej różnicy), bądź zbiór takich odcinków. Ten
ostatni  przypadek  jest  najbardziej  złożony,  a  określenie  ograniczeń  jakim  podlega  łamana
modelująca  taki  zbiór  odcinków  –  w  zależności  od  współrzędnych  jej  wierzchołków,  od
współczynników kierunkowych odcinków oraz od różnicy między poprzednią i bieżącą wartością
kwerendy i wzorca – stanowi ważny rezultat przeprowadzonych badań. Podczas obliczania wartości
nowego wiersza liczba odcinków łamanej może ulec zwiększeniu,  bądź redukcji  w stosunku do
wiersza  poprzedniego,  co  jest  związane  z  lokalizacją  punktu  przecięcia  odcinka  w bieżącym
wierszu z łamaną w wierszu poprzednim. Zbadanie dynamiki tego procesu było istotne z punktu
widzenia złożoności obliczeniowej, ponieważ liczba odcinków w poprzednim wierszu bezpośrednio
wpływa na rozmiar układu równań liniowych koniecznych do rozwiązania dla wiersza bieżącego.
Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką ilość obliczeń dla pojedynczej komórki macierzy DTW
w klasycznym algorytmie, koszt rozwiązania układu równań generowanego przez wiele krótkich
odcinków niekiedy  okazuje  się  zbyt  duży i  w takiej  sytuacji  algorytm klasyczny  jest  szybszy.
Możliwe  jest  jednak  użycie  dynamicznego  mechanizmu  przełączania  trybu  pracy  między
algorytmem  klasycznym,  a zmodyfikowanym,  w  zależności  od  zawartości  analizowanego
fragmentu  poprzedniego  wiersza  macierzy.  Istotnym  wynikiem  przeprowadzonych  badań  było
zatem  określenie  kryteriów  przełączenia  trybu  pracy,  pozwalających  na  minimalizację  ogólnej
liczby operacji i – tym samym – czasu obliczeń. 

Należy  tu  podkreślić,  że  szybkość  i  prostota  (w  sensie  złożoności  obliczeniowej)
standardowego algorytmu DTW implikowały konieczność bardzo rygorystycznej kontroli narzutu
obliczeniowego  wynikającego  z proponowanych  modyfikacji,  tak  aby  nie  zniweczył  on
uzyskiwanych  korzyści.  Naturalnie,  warto  tu  zauważyć,  że  podstawowym  czynnikiem
wpływającym  na  efektywność  algorytmu  FlatDTW jest  stosunek  długości  odcinków  stałych
zawartych we wzorcu do jego całkowitej długości (im większy, tym większy zysk obliczeniowy).
Czynnik  ten  był  zatem punktem wyjścia  do  przeprowadzanych  analiz  i szacowania  złożoności
obliczeniowej. Badania przeprowadzono na kilku zbiorach danych, od sztucznie wygenerowanych
ciągów  losowych  o  ściśle  kontrolowanej  charakterystyce,  poprzez  standardowy  zbiór  melodii
wykorzystywany do testowania systemów typu query-by-singing/humming,  na obszernym zbiorze
zawierającym  różnorodne  typy  sekwencji  danych  (baza  danych  UCR  Time  Series)  kończąc.
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Skonstruowany przeze  mnie  algorytm  FlatDTW zademonstrował  bezsprzecznie  swoją  przewagę
nad standardowym DTW (a także nad zoptymalizowaną wersją DTW zaproponowaną przez innych
autorów)  w  problemach,  w  których  występują  wzorce  odcinkami  stałe.  W  samym  zadaniu
rozpoznawania wzorców melodycznych (QbSH) czas obliczeń został zredukowany o jedną trzecią
przy  zachowaniu  identycznych  wyników.  Reasumując,  badania  przedstawione  w  pracy  I.B8
stanowią  istotny  wkład  w  rozwój  metod  rozpoznawania  wzorców,  poszerzając  zbiór  znanych,
wydajnych obliczeniowo narzędzi  o (oparty na klasycznym DTW) algorytm specjalizowany dla
ważnej klasy problemów.  

4.3.3 Wykrywanie początków nut 

Rytm jest jednym z dwóch podstawowych elementów utworu muzycznego, komplementarnym do
melodii.  Z  punktu  widzenia  przetwarzania  sygnału  dźwiękowego  można  go  zdefiniować  jako
sekwencję chwil czasowych, w których coś nowego się w tym sygnale pojawia (lub znika). Te nowe
zdarzenia dźwiękowe są zwykle związane z nutami wykonywanymi przez muzyka, a zatem mogą
one być opisane jednocześnie w kategoriach czasu (rytm) i  częstotliwości (wysokość dźwięku),
jako  że  zmiany  w zakresie  rytmu  i  melodii  zwykle  współwystępują  w  tych  samych  chwilach
czasowych7.  Z tego względu moje badania w dziedzinie  rozpoznawania wzorców w nagraniach
muzycznych byłyby niekompletne bez rozważenia metod i narzędzi służących analizie rytmu. 

W swojej pracy badawczej skoncentrowałem się na bardzo podstawowym problemie
wykrywania  początków  nut  (ang.  note  onset  detection).  Stanowi  on  punkt  wyjścia  do  wielu
zastosowań  praktycznych,  związanych  m.in.  z  analizą  rytmu  i  tempa,  określaniem  gatunku
i charakteru  utworu,  parametrycznym  kodowaniem  dźwięku,  konstrukcją  wyszukiwarek  nagrań
typu QbSH, a także gier i narzędzi wspomagających edukację muzyczną użytkownika. 

Początki  nut  są  ściśle  związane  z  tzw.  transjentami  wejściowymi  w  sygnale
dźwiękowym. Dźwięk generowany przez instrument muzyczny w krótkim czasie po wystąpieniu
pobudzenia (szarpnięcie struny, zadęcie) jest sygnałem niestacjonarnym. Wykrywanie transjentów
w sygnale dźwiękowym jest  możliwe dzięki temu, że podczas stanów przejściowych amplituda
i faza sygnału zmienia się w gwałtowny i nieprzewidywalny sposób. Podstawowym problemem jest
tu  precyzyjne  określenie  czasu  wystąpienia  początku  nuty.  Należy  jednak  zauważyć,  że
w literaturze zaproponowano kilka różnych definicji tego czasu, m.in. POT (ang. perceptual onset
time), PAT (ang. perceptual attack time), AOT (ang. acoustic onset time), czy NOT (ang. note onset
time), aby podkreślić różnice między momentem, w którym nowy dźwięk zaczyna być słyszalny
przez  człowieka,  w  którym  staje  się  mierzalny  za  pomocą  aparatury,  czy  też  w  którym  –
w syntezatorze sterowanym danymi MIDI – zaczyna być przetwarzany komunikat note-on. Analiza
dźwięku  polifonicznego  jest  szczególnie  trudna,  z  uwagi  na  naturalne  ograniczenia  precyzji
wykonawców w graniu kilku nut jednocześnie.  Co więcej,  związany z pojawieniem się nowego
dźwięku  rodzaj  zmian  w  charakterystyce  czasowej  i  częstotliwościowej  sygnału  dźwiękowego
zależy bardzo istotnie od rodzaju instrumentu i sposobu artykulacji (sposobu wydobycia dźwięku
z instrumentu). Przykładowo, „miękkie” początki nut występujące typowo w dźwięku instrumentów
smyczkowych,  są  zasadniczo  uważane  za  znacznie  trudniejsze  do  wykrycia  niż  dźwięki
o charakterze perkusyjnym, w których stosunkowo łatwo można wykorzystać w tym celu cechy
energetyczne  sygnału.  Na  koniec,  trzeba  pamiętać  o  tym,  że  modelowanie  instrumentów
muzycznych (włączając w to ludzki głos) opiera się zasadniczo na złożonych układach liniowych
i nieliniowych  równań  różniczkowych  (zwykłych  i  cząstkowych)  z parametrami  zmiennymi
w czasie, a kompletny opis zachodzących w nich zjawisk fizycznych podczas stanów przejściowych

7 z wyłączeniem takich przypadków jak repetycje – powtórzenia nut, gdzie kilka kolejnych nowych zdarzeń 
dźwiękowych ma taką samą wysokość, oraz glissanda, w których mamy do czynienia ze stopniową zmianą 
wysokości bez wyraźnego początku nowej nuty
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związanych  z  początkami  nut  jest  wysoce  nietrywialny.  To  wszystko  sprawia,  że  konstrukcja
uniwersalnego  detektora  początków  nut  jest  dużym  wyzwaniem.  Z  tego  względu  w  moich
badaniach koncentrowałem się  w dużej mierze na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego,
które poprzez naukę w oparciu o przykłady są w stanie pokonać trudności związane z – nie do
końca jednoznacznym – sformułowaniem samego problemu i dużym stopniem jego złożoności.

Klasyczne podejście do problemu wykrywania początków nut opiera się na konstrukcji
tzw. funkcji nowości (ang. novelty function, albo onset detection function, ODF) i znajdowaniu jej
maksimów, wskazujących pozycje, w których w sygnale pojawiają się nowe zdarzenia dźwiękowe.
Większość  metod  konstrukcji  funkcji  ODF  zaproponowanych  w  literaturze  wykorzystuje
informacje nt. amplitudy i/lub fazy poszczególnych składników częstotliwościowych uzyskane na
podstawie  krótkoczasowej  transformaty  Fouriera  (ang.  short-time  Fourier  transform,  STFT)
sygnału dźwiękowego. Istotne jest znalezienie zmian w widmie STFT, które mogą sygnalizować
pojawienie  się  początku  nuty.  Przykładowo,  jedna  z  najprostszych  stosowanych  metod  (ang.
spectral  flux)  jest  oparta  na  sumowaniu  różnic  między  wartościami  danej  składowej
częstotliwościowej  w bieżącej  i  w poprzedniej  ramce widma mocy STFT (spektrogramu),  przy
czym pod uwagę brane są tylko wartości  dodatnie  (wzrost amplitudy składowej).  Inne metody,
uwzględniające informacje o zmianach fazy składowych sygnału, opierają się na różnicach między
przewidywaną,  a  faktyczną  fazą  poszczególnych  składowych  widma.  Informacja  nt.  amplitudy
i fazy może być uwzględniana jednocześnie, np. poprzez wykorzystanie wartości amplitudy jako
wagi  wpływającej  na  istotność  odpowiadającego  jej  współczynnika  fazowego.  Możliwe  jest
również  wykorzystanie  rozkładów  odchyleń  fazowych  (histogramów),  obliczanych  dla  każdej
ramki STFT, przy czym ostateczny wynik uzyskuje się na podstawie parametrów statystycznych
tych  rozkładów (np.  kurtozy).  Istnieją  również  metody  definiujące  funkcję  ODF na  podstawie
widma zespolonego, co także pozwala na jednoczesne uwzględnienie zarówno amplitudy, jak i fazy
składowych.

Wynikowe funkcje nowości ODF są następnie przetwarzane za pomocą algorytmów
progowania adaptacyjnego i wykrywania maksimów lokalnych. Do progowania wykorzystuje się
zwykle ruchomą średnią, bądź ruchomą medianę, zapewniającą adaptację do chwilowego poziomu
sygnału (co zwykle zapewnia lepsze wyniki niż stała wartość progu zadana z góry). W literaturze
spotkać można również wiele innych metod określania istotności danego maksimum, co jednak nie
zmienia faktu, iż jednoznaczne wykrycie początku nuty jest zadaniem niełatwym, a ponadto silnie
zależnym od rodzaju materiału muzycznego zawartego w nagraniu. W związku z tym w wynikach
praktycznie  wszystkich  znanych  metod  można  spotkać  się  zarówno  z  przypadkami  detekcji
fałszywie  pozytywnych  (FP:  wykrycie  początku  nuty  w  miejscu  gdzie  go  faktycznie  nie  ma
w nagraniu),  jak  i  fałszywie  negatywnych  (FN:  niewykrycie  początku  nuty  w  miejscu,  gdzie
w nagraniu faktycznie występuje).

Aby umożliwić dokonanie precyzyjnej i ilościowej oceny efektywności funkcji ODF,
zaproponowałem specjalne miary oparte na pojęciach: onset peak (OP), stationary peak (SP) oraz
stationary  mean  level (SML)  zdefiniowanych  w  pracy  I.B9.  Miary  te  zostały  użyte  do
przeprowadzenia  szczegółowej  analizy  metody  wykrywania  początków  nut  opartej  na  filtrze
maksymalnym,  zapewniającej  odporność  na  efekt  vibrato występujący  często  w  nagraniach
instrumentów  (zwłaszcza  smyczkowych).  W  tym  celu  opracowałem  specjalną  bazę  testową
zawierającą  nagrania  instrumentu  smyczkowego  o  ściśle  kontrolowanej  charakterystyce
(vibrato/non-vibrato,  zmiana  dźwięku  ze  zmianą  pozycji/bez  zmiany  pozycji,  kierunek  zmiany
góra/dół).  Uzyskane  rezultaty  potwierdziły  skuteczność  filtracji  maksymalnej  w  zwiększaniu
wydatności maksimum funkcji ODF reprezentującego początek nowej nuty. Z drugiej strony, mimo
iż filtr maksymalny został oryginalnie zaproponowany jako metoda redukująca wpływ wibracji na
rozpoznawanie początków nut, to jego skuteczność okazała się najwyższa w przypadku dźwięków
wykonywanych non-vibrato, co stanowi ważny praktyczny rezultat przeprowadzonych badań.
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Z  uwagi  na  wyżej  wspomniane  trudności  z  jednoznacznym  określeniem  momentu
wystąpienia  nowej  nuty  w  sygnale  dźwiękowym,  w  kolejnych  pracach  (I.B10,  I.B11  i  I.B12)
wykorzystane  zostały  metody  uczenia  maszynowego,  opartego  na  przykładowych  nagraniach
z początkami nut ręcznie oznaczonymi przez ekspertów. Analizie zostały tu poddane dwa podejścia,
różniące się zasadniczo metodą ekstrakcji cech sygnału dźwiękowego. Prace I.B11 i I.B12 opisują
nowoczesne podejście oparte na uczeniu głębokim (ang.  deep learning),  w którym surowe dane
w postaci  spektrogramów  dźwięku  są  przetwarzane  za  pomocą  splotowej  sieci  neuronowej,
podobnie  jak  to  ma  miejsce  w  zadaniach  przetwarzania,  rozpoznawania  i  klasyfikacji  obrazu.
W pracy I.B10 natomiast, cechy sygnału dźwiękowego są obliczane w zupełnie inny sposób. W tym
celu wykorzystano podejście oparte na standardowych funkcjach ODF, natomiast novum pracy leży
w obliczaniu wielu funkcji ODF jednocześnie, przy czym uzyskane w ten sposób wartości stanowią
łącznie  wektor  wejściowy dla  nieliniowej  wielowarstwowej  sieci  neuronowej.  Sieć  uwzględnia
informacje ze wszystkich funkcji ODF i generuje swoje własne oszacowanie prawdopodobieństwa
wystąpienia początku nuty na tej podstawie. To podejście opiera się zatem na typowym podziale
systemu rozpoznawania  wzorców na moduł  ekstrakcji  cech  i  klasyfikacji.  Główną rolą  modułu
ekstrakcji  cech  jest  tu  zasadniczo  obliczanie  funkcji  ODF,  w  których  konstrukcji  jest
wykorzystywana  wiedza  a  priori,  specyficzna  dla  problemu  wykrywania  początków  nut
w nagraniu. Wiedza ta nie musi być dzięki temu ekstrahowana z surowego sygnału dźwiękowego,
bądź  jego  reprezentacji  widmowej.  W ten  sposób  konstrukcja  samego  klasyfikatora  może  być
uproszczona,  a  wymiar  przestrzeni  wejściowej  jest  ograniczony  do  rozsądnych  rozmiarów.  Ta
ostatnia  kwestia  jest  o  tyle  istotna,  że  dane  wielowymiarowe  wymagają  więcej  przykładów
uczących, co – w przypadku problemu wykrywania początków nut – związane jest ze żmudną pracą
polegającą  na  ich  ręcznym  oznaczaniu  przez  ekspertów  w  materiale  dźwiękowym.  Należy
podkreślić, że zaproponowane rozwiązanie może być łatwo rozszerzone o kolejne funkcje ODF.
Używając  czterech  funkcji  ODF  w  pracy  I.B10  uzyskano  wyniki  odpowiadające  aktualnemu
stanowi  badań w tej  dziedzinie  –  bez  konieczności  intensywnego treningu na  dużych zbiorach
nagrań.  Ten  fakt,  przy  uwzględnieniu  zalet  zaproponowanego  rozwiązania  (prostota
i rozszerzalność) stanowi istotne osiągnięcie badawcze o dużym znaczeniu praktycznym.

Praca I.B11 jest oparta na odmiennym podejściu do przygotowania danych wejściowych
w problemie wykrywania początków nut,  jak wspomniano wyżej.  Widoczny w ostatnich latach
ogromny postęp w teorii i zastosowaniach uczenia maszynowego z wykorzystaniem tzw. głębokich
sieci  neuronowych  pozwolił  na  skuteczne  użycie  narzędzi  tego  rodzaju  –  przeznaczonych
w założeniu do analizy i  rozpoznawania obrazu – również w dziedzinie przetwarzania dźwięku.
W szczególności,  analiza  sygnału  dźwiękowego  może  być  oparta  na  przetwarzaniu  jego
spektrogramu i  odbywać się w sposób zbliżony do analizy i rozpoznawania tekstur  w obrazach
cyfrowych. Oprócz sieci rekurencyjnych (ang.  recurrent neural networks, RNN), w szczególności
sieci  typu  LSTM  (ang.  long  short-term  memory  neural  networks),  użyteczne  w  tej  dziedzinie
okazały się zwłaszcza sieci splotowe CNN (ang. convolutional neural networks). Z tego względu,
w pracy I.B11 wykorzystano właśnie ten ostatni rodzaj architektury neuronowej do rozwiązania
problemu wykrywania początków nut w nagraniach, w oparciu o dwie konkurencyjne reprezentacje
sygnału  wejściowego:  spektrogram  (z logarytmicznie  skalowaną  dziedziną  częstotliwości)  oraz
rozszerzoną autokorelację (ang.  enhanced autocorrelation, EAC). Architektura zastosowanej sieci
CNN obejmowała dwuwymiarowe warstwy splotowe z funkcją aktywacji typu ReLU, warstwami
typu max-pooling oraz dwie końcowe warstwy typu inner-product (o gęstej sieci połączeń). Druga
z nich  zawierała  tylko  pojedynczy neuron wyjściowy,  zwracający  wartość  prawdopodobieństwa
(przeskalowaną do przedziału [-1, 1]) wystąpienia początku nuty w obrębie bieżąco przetwarzanego
fragmentu spektrogramu. Do trenowania i testowania zaproponowanej sieci wykorzystano obszerną
kolekcję  przykładów  muzycznych,  pochodzących  z  kilku  różnych  źródeł  (10,939  oznaczonych
początków nut, całkowity czas trwania nagrań – ponad 45 minut).
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Wyniki  testów  reprezentacji  sygnału  opartej  na  rozszerzonej  autokorelacji  (EAC)
okazały się niesatysfakcjonujące, natomiast wykorzystanie spektrogramów przyniosło bardzo dobre
rezultaty.  Dodatkowa poprawa  uzyskiwanych  wyników została  osiągnięta  dzięki  uwzględnieniu
kilku  elementów.  Po  pierwsze,  zadanie  wykrywania  początków  nut  zostało  sformułowane
w kategoriach  problemu  regresji,  zamiast  klasyfikacji.  Wykorzystanie  gaussowskiej  funkcji
docelowej  jako  rozmytego  wskaźnika  pozycji  początku  nuty  okazało  się  tu  dobrym sposobem
poprawy odporności  sieci  na  potencjalnie  nieprecyzyjne  oznaczenia  początków nut  w materiale
treningowym (Rys. 7). Po drugie, liczne eksperymenty wykazały, że wybór typu funkcji aktywacji
ma istotny wpływ na proces treningu sieci i uzyskiwane wyniki. W toku przeprowadzonych badań
okazało  się  również,  że  istotna  część  błędnych  detekcji  wynikała  z  niespójnych  schematów
oznaczania  początków  nut  w  zbiorze  treningowym  przez  ekspertów.  Wprowadzenie  stałych
przesunięć w czasie, dobranych odpowiednio do poszczególnych plików dźwiękowych, pozwoliło
na wydatne zwiększenie liczby poprawnie wykrywanych początków nut. 

Rys. 7. Powiększony fragment wejściowego spektrogramu (czarna ramka, dolny wykres) i odpowiadające
mu wartości funkcji docelowej (górny wykres). Środek tego fragmentu (ramka 28) jest odległy o dwie ramki

od pozycji początku nuty (ramka 30), skąd wynika docelowa wartość wyjściowa dla tego fragmentu 
równa -0.6 (górny wykres)

Badania opublikowane w pracy I.B12 oparte były na tej samej architekturze splotowej
sieci  neuronowej  (CNN),  która  okazała  się  skutecznie  rozwiązywać  problem  wykrywania
początków nut w publikacji  I.B11. Tym razem jednak bliższej analizie poddano wpływ rodzaju
wykrywanego  zdarzenia  dźwiękowego  na  uzyskiwane  wyniki.  Zasadniczo,  nowe  zdarzenia
dźwiękowe, a w szczególności początki nut w nagraniach utworów muzycznych, można podzielić
na kilka ogólnych kategorii. Niektóre z nich charakteryzują się nagłym wzrostem energii sygnału
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(dźwięki typu perkusyjnego), podczas gdy inne nie. Innym kryterium podziału jest to, czy zdarzenie
dźwiękowe posiada  określoną  wysokość,  czy  nie  (innymi słowy,  czy  da  się  dla  niego określić
częstotliwość podstawową). Wśród zdarzeń dźwiękowych można zatem wyróżnić zdarzenia typu: 

• NPP – non-pitched percussive (np. werbel, talerze);

• PP – pitched percussive (np. fortepian, ksylofon);

• PNP  –  pitched  non-percussive,  charakteryzujące  się  nieostrymi,  słabo  zaznaczonymi
zmianami energii sygnału (np. skrzypce, wiolonczela).

Obecnie  problem  wykrywania  początków  nut  jest  w  dużej  mierze  uważany  za  rozwiązany
w przypadku nagrań instrumentów perkusyjnych zawierających głównie początki  nut  typu NPP.
Ponieważ zdarzeniom dźwiękowym tego rodzaju towarzyszy zwykle nagły wzrost energii sygnału,
ich  wykrycie  jest  zadaniem  relatywnie  prostym.  Istniejące  metody  zapewniają  zadowalającą
skuteczność  (choć  nie  w stopniu  umożliwiającym  uznanie  problemu  za  rozwiązany  w  pełni)
również w przypadku zdarzeń typu PP. Ostatni rodzaj zdarzeń (PNP) jest typowy dla instrumentów
smyczkowych, dętych, a także dla ludzkiego głosu. Występująca w tym wypadku zmiana energii
sygnału jest  stopniowa i często dość niewielka,  co znacząco komplikuje analizę i automatyczne
wykrywanie  początków nut.  Nowa nuta  może w gruncie  rzeczy pojawić  się  bez  jakiejkolwiek
znaczącej zmiany energii sygnału, szczególnie w przypadku użycia przez wykonawcę artykulacji
legato.  Co  więcej,  również  zmiany  wysokości  dźwięku  mogą  być  „nieostre”,  szczególnie  jeśli
towarzyszy  im zmiana  pozycji  na  instrumentach  smyczkowych  i  efekt  wykonawczy  glissando.
Dodatkowym  problemem  jest  często  stosowany,  szczególnie  w  przypadku  instrumentów
smyczkowych efekt  vibrato (por. I.B9). Występowanie tych trudności było zasadniczą inspiracją,
aby rozważyć szczegółowo tę konkretną grupę instrumentów w pracy I.B12. Wykorzystany w niej
materiał treningowy był taki sam jak w pracy I.B11, natomiast dane użyte do testowania miały tym
razem inną  charakterystykę,  m.in.  ze  względu  na  większą  jednorodność  materiału  muzycznego
i instrumentarium.  Zbiór  testowy  był  złożony  z  nagrań  utworów  muzycznych  wykonywanych
wyłącznie  przez  instrumenty  smyczkowe.  Około  połowy  tego  zbioru  (1029  początków  nut)
stanowiły  nagrania  wiolonczeli  solo,  podczas  gdy  reszta  (976  początków  nut)  złożona  była
z polifonicznego materiału dźwiękowego, wykonywanego głównie przez duet skrzypcowy i zespoły
smyczkowe.  Zawartość  testowego  zbioru  nagrań  obejmowała  przy  tym  szeroki  zakres  stylów
muzycznych i rodzajów ekspresji (zróżnicowane tempa, dynamika, itp.).

Uzyskane wyniki wykazały bardzo dobrą skuteczność zaproponowanej splotowej sieci
neuronowej  w  przypadku  nagrań  wiolonczeli  solo  (92%  w  stosunku  do  83%  uzyskanych  dla
niejednorodnego materiału muzycznego o zróżnicowanej charakterystyce). Z drugiej strony, wyniki
dla  polifonicznych  utworów  na  zespół  smyczkowy  były  gorsze,  choć  bardzo  nieznacznie
w stosunku  do  utworów  o  zróżnicowanej  charakterystyce  (82%  vs  83%).  Rezultaty  te,  które
uważam za  istotne osiągnięcie  badawcze,  pokazują,  że  zastosowanie metod uczenia  głębokiego
z wykorzystaniem odpowiednio obszernego materiału treningowego pozwala na uzyskanie dobrej
i bardzo dobrej skuteczności wykrywania zdarzeń dźwiękowych również „najtrudniejszego” typu
PNP. Wykorzystana sieć splotowa wykazała ponadto dużą odporność na efekt vibrato. Jak wynika
z przeprowadzonych badań, skuteczność detekcji początków nut zależała znacznie bardziej od tego
czy dane nagranie testowe miało charakter monofoniczny, czy polifoniczny niż od faktycznego typu
zdarzeń dźwiękowych i rodzaju instrumentów.

4.3.4 Podsumowanie

Podsumowując  wyniki  przedstawionych  wyżej  prac  chciałbym  podkreślić,  że  w  mojej  opinii
stanowią one istotny wkład w rozwój badań nad metodami automatycznej analizy i wyszukiwania
wzorców w nagraniach muzycznych. Za najistotniejsze osiągnięcia należy uznać:
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1. W zakresie analizy częstotliwości podstawowych w dźwięku polifonicznym:
a) propozycję wykorzystania wielu reprezentacji sygnału dźwiękowego i użycie 

mechanizmu sędziego do poprawy wyników rozpoznawania w stosunku do metod 
klasycznych (I.B3, z rozszerzeniem o reprezentację SI-PLCA w I.B4);

2. W zakresie rozwoju metod porównywania wzorców:
a) propozycję metody Tune-follower pozwalającej na poprawę wyników rozpoznawania 

nieprecyzyjnie wykonanych melodii w wyszukiwarkach typu query-by-
singing/humming (I.B6);

b) wykorzystanie miary DTV do określania odpowiedniej długości nagrań do porównania 
algorytmem DTW (I.B7);

c) opracowanie algorytmu FlatDTW, pozwalającego na istotną redukcję złożoności 
obliczeniowej algorytmu DTW w przypadku wzorców odcinkami stałych (I.B8);

3. W zakresie analizy rytmicznej, w szczególności dotyczącej fundamentalnego problemu 
wykrywania początków nut w nagraniach:
a) propozycję nowych miar oceny jakości funkcji ODF (I.B9);
b) propozycję łączenia wyników wielu funkcji ODF i wykorzystania ich jako danych 

wejściowych do sieci neuronowej, co pozwala na efektywne uczenie maszynowe na 
stosunkowo niewielkich zbiorach danych (I.B10);

c) analizę skuteczności metod uczenia głębokiego, opartych na splotowych sieciach 
neuronowych (CNN) w odniesieniu do materiału muzycznego zawierającego początki 
nut typu PNP (I.B12).

Większość prac z cyklu, to publikacje wieloautorskie, co wynika z przyjętych przeze mnie założeń
o  konieczności  budowania  zespołów  naukowych  i  współpracy  w  prowadzeniu  badań  (czego
efektem są m.in. dwa obronione doktoraty, w których pełniłem rolę promotora pomocniczego). We
wszystkich  jednak  przypadkach  współautorami  byli  moi  podopieczni  –  studenci,  dyplomanci
i doktoranci (w pracach I.B4, I.B5, I.B10 również promotorzy moich podopiecznych doktorantów).
W związku z tym uważam swój wkład wniesiony w poszczególne prace za bardzo istotny (został
wyszczególniony  w  „Wykazie  dorobku  habilitacyjnego”,  a  wkład  pozostałych  autorów  –
w załączonych  oświadczeniach).  Dotyczy  to  w  największym  stopniu  publikacji  nt.  metod
porównywania wzorców (I.B6, I.B7, I.B8) , gdzie praktycznie wszystkie badania zostały wykonane
przeze  mnie.  Współautorzy  pracy  I.B8  współpracowali  ze  mną  tylko  na  początku,  pomagając
rozpoznać problem i określić wstępne kierunki dalszych badań. Trwające kilka kolejnych lat prace,
które  doprowadziły  do  sformułowania  i  udowodnienia  lematów  stanowiących  podstawę
opracowania  algorytmu  FlatDTW,  a  także  sama konstrukcja  tego  algorytmu  i przeprowadzenie
wszystkich testów na różnorodnych zbiorach danych zostały zrealizowane w całości przeze mnie.

Istotnym uzupełnieniem przeprowadzonych prac badawczych jest analiza możliwości
potencjalnych zastosowań praktycznych ich wyników. Oparta na treści (ang. content-based) analiza
nagrań  muzycznych  ma  wiele  potencjalnych  i  faktycznych  zastosowań  związanych  m.in.
z muzycznymi  systemami  rekomendacyjnymi  i  wyszukiwarkami  utworów  w  multimedialnych
bazach danych. Istotna część moich prac jest związana z tym ostatnim tematem i z tworzonym
przeze  mnie  oprogramowaniem  implementującym  interfejs  query-by-singing/humming. W  jego
konstrukcji  wykorzystałem przede  wszystkim wyniki  prac  I.B6  oraz  I.B7,  ale  również  wyniki
swoich innych badań, m.in. nad metodami wykrywania początków nut w sygnale dźwiękowym.
Uwzględnienie informacji o rytmie pozwala bowiem na zwiększenie skuteczności rozpoznawania
wzorców  (w gruncie  rzeczy  sama  analiza  rytmu  może  być  wystarczająca  do  efektywnego
wyszukiwania  utworów,  jak  to  ma  miejsce  w  systemach  wykorzystujących  interfejs  query-by-
tapping, QbT). 
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Stworzone przeze mnie oprogramowanie było wielokrotnie (w latach 2013, 2014, 2015
i 2016) weryfikowane poprzez udział w międzynarodowym konkursie MIREX (Music Information
Retrieval Evaluation eXchange), uważanym za jedno z najbardziej znaczących wydarzeń tego typu
w dziedzinie MIR. Należy podkreślić,  że byłem tam jednym z bardzo nielicznych uczestników
z Polski, a poszczególne wyniki uzyskiwane przeze mnie w wielu podkategoriach zadania QbSH
mieściły się w czołówce światowej, np.:
https://nema.lis.illinois.edu/nema_out/mirex2013/results/qbsh/qbsh_task1b_thinkit/summary.html
https://nema.lis.illinois.edu/nema_out/mirex2014/results/qbsh/qbsh_task2_jang/summary.html
https://nema.lis.illinois.edu/nema_out/mirex2015/results/qbsh/qbsh_task2_jang/summary.html

Jeszcze  innym  obszarem,  szczególnie  mi  bliskim  z  uwagi  na  charakter  mojego
wykształcenia,  są zastosowania metod automatycznej analizy wzorców melodyczno-rytmicznych
w edukacji  muzycznej.  Wykrywanie  częstotliwości  podstawowej  dźwięku  i  analiza  linii
melodycznej  w  utworze  wykonywanym  na  żywo  pozwala  –  poprzez  korelację  z  wzorcowym
zapisem symbolicznym (ang.  musical  score  following)  –  na  dokonanie  oceny  wykonania  i  jej
prezentację użytkownikowi w czasie rzeczywistym. Pozwala to m.in. na konstrukcję narzędzi do
doskonalenia precyzji intonacyjnej oraz rytmicznej wykonawcy, które mogą pomagać w rozwoju
uzdolnień muzycznych dzieci, a także w doskonaleniu swojego warsztatu wykonawczego uczniom
szkół muzycznych i zawodowym muzykom (zarówno instrumentalistom, jak i wokalistom). Wyniki
badań,  rozwiązania  prototypowe  oraz  możliwości  wdrożeń  w  tej  dziedzinie  przedstawione  są
w publikacji I.B13.

4.3.5 Krótka charakterystyka publikacji wchodzących w skład cyklu

Melody-Based Approaches in Music Retrieval and Recommendation Systems (I. B1)
Jest  to  praca  o  charakterze  głównie  przeglądowym,  chociaż  zawiera  również  wyniki  badań
autorskich. Prezentuje obszerny przegląd problemów z obszaru MIR, podzielonych tematycznie, ze
szczególnym naciskiem na analizę i porównywanie linii melodycznych w nagraniach muzycznych.
Z uwagi na swój charakter praca ta cytuje obszernie pozycje literaturowe (73 referencje).

Metaheuristic Optimization of Multiple Fundamental Frequency Estimation (I.B2)
W pracy  tej  wykorzystano  metodę  wykrywania  wielu  częstotliwości  podstawowych  w sygnale
dźwiękowym  (ang.  multi-F0 detection)  opartą  na  iteracyjnym  usuwaniu  składowych  widma
dźwięku. Składowe są usuwane wraz z wyższymi harmonicznymi (o częstotliwościach będących
wielokrotnością  usuwanej  składowej),  w  oparciu  o  ich  istotność  (ang.  salience).  Istotnym
elementem  innowacyjnym  tej  pracy  jest  zastosowanie  heurystycznej  metody  doboru  wartości
parametrów procesu wykrywania częstotliwości podstawowej dźwięku. Dzięki temu możliwe było
efektywne  przeszukanie  wielowymiarowej  przestrzeni  parametrów  i  określenie  wartości
zapewniających  skuteczne  rozpoznawanie  wysokości  współbrzmiących  dźwięków  w  sygnale
dźwiękowym.

Multipitch estimation using judge-based model (I. B3)
W tym artykule zostało zaproponowane innowacyjne podejście do wykrywania wielu częstotliwości
podstawowych, opierające się na jednoczesnym wykorzystaniu kilku różnych reprezentacji sygnału
dźwiękowego.  Analizie  poddano  trzy  różne  reprezentacje:  cepstrum,  rozszerzoną  autokorelację
(ang.  enhanced  autocorrelation,  EAC)  oraz  odpowiednio  zmodyfikowane  widmo  amplitudowe
(ang.  F0 salience  spectrum),  przy  czym  do  obliczenia  tej  ostatniej  reprezentacji  wykorzystano
algorytm CQT (ang. constant-Q transform) zamiast standardowej dyskretnej transformacji Fouriera
(ang.  discrete  Fourier  transform,  DFT).  Metoda  iteracyjnego  usuwania  składowych  została
odpowiednio przystosowana do przetwarzania sygnału w każdej z trzech powyższych reprezentacji.
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Ostateczny wynik uzyskiwany jest za pomocą specjalnie skonstruowanego mechanizmu  sędziego
(ang.  judge),  decydującego  o wyborze  najlepszych  kandydatów  na  częstotliwości  podstawowe
dźwięku.

Application  of  Multiple  Sound  Representations  in  Multipitch  Estimation  Using  Shift-Invariant
Probabilistic Latent Component Analysis (I.B4)
W  pracy  tej  dekompozycja  sygnału  dźwiękowego  z  wyodrębnieniem  poszczególnych  źródeł
i identyfikacją ich częstotliwości podstawowych została zrealizowana za pomocą analizy SI-PLCA
(ang. shift-invariant probabilistic latent component analysis). Analizie tej poddano równolegle dwie
reprezentacje  sygnału  –  opartą  na  jego  cepstrum oraz  na  widmie  constant-Q (CQT).  Badania
przeprowadzono na bazie nagrań polifonicznych (od 2 do 4 głosów), opracowanych na podstawie
zbioru  RWC  Music  Database:  Musical  Instrument  Sound,  uzyskując  wyniki  od  75% do  87%
poprawnego rozpoznania  częstotliwości  podstawowych dźwięków składowych (w zależności  od
ilości głosów).

Multipitch estimation using multiple transformation analysis (I.B5)
Ta praca stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań nad wykrywaniem wielu częstotliwości
podstawowych  w sygnale  dźwiękowym.  Wykorzystując  kilka  rodzajów  reprezentacji  sygnału
dźwiękowego (CQT, cepstrum) i metod przetwarzania (SI-PLCA oraz zaproponowaną specjalnie
w tym celu metodę HCD – harmonic constant difference) udało się osiągnąć wyniki rozpoznawania
częstotliwości  podstawowych  w  sygnale  polifonicznym  w wielu  przypadkach  znacznie
przekraczające 90% (dla poszczególnych par instrumentów muzycznych i polifonii dwugłosowej).

Follow That Tune - Adaptive Approach to DTW-based Query-by-Humming System (I.B6)
W tej  pracy przedstawiłem metodę poprawy jakości  rozpoznawania wzorców melodycznych za
pomocą  autorskiego  mechanizmu  Tune-follower,  pozwalającego  na  stopniowe  dostrajanie
wysokości  dźwięku w melodiach (kwerendach)  nieprecyzyjnie  wykonanych przez użytkownika.
Dzięki  temu  możliwe  było  uzyskanie  znaczącej  poprawy  wyszukiwania  utworów  w problemie
query-by-singing/humming, w stosunku do standardowej metody DTW (o blisko 20%), co zostało
zweryfikowane na bazie testowej zawierającej 4431 kwerend i ponad 5000 wzorców. 

DTV-based melody cutting for DTW-based melody search and indexing in QbH systems (I.B7)
Zaproponowana w tej pracy nowa miara zmienności wysokości dźwięku w przebiegu melodii (ang.
discrete total variation, DTV) w połączeniu z efektywną filtracją medianową kwerendy pozwoliła
na  precyzyjne  określenie  optymalnej  długości  linii  melodycznej,  tak  aby  zapewnić  właściwe
warunki działania algorytmu DTW. Ważnym wynikiem praktycznym tych  badań było uzyskanie
poprawy reprezentacji melodii na potrzeby efektywnych metod indeksowania DTW, redukujących
złożoność obliczeniową procesu wyszukiwania.

FlatDTW  –  Dynamic  Time  Warping  optimization  for  piecewise  constant  templates (I.B8)  
W artykule tym zaprezentowałem nowatorskie podejście do problemu przyspieszenia algorytmu
DTW na potrzeby wyszukiwania wzorców melodycznych. Zamiast indeksowania, zapewniającego
znaczne  przyspieszenie,  jednak  zawsze  kosztem pewnego  pogorszenia  uzyskiwanych  wyników,
zaproponowałem zupełnie nową wersję algorytmu DTW (nazwaną FlatDTW) zapewniającą wynik
identyczny do standardowego DTW, ale z wykorzystaniem pewnych typowych własności wzorców
melodycznych do znaczącej redukcji złożoności obliczeniowej. Redukcja ilości obliczeń możliwa
jest  dzięki występowaniu we wzorcu odcinków stałych (powtórzeń tej  samej wartości).  W toku
przeprowadzonych badań okazało się wprawdzie, że nie umożliwia to automatycznie uproszczenia
obliczeń  elementów  macierzy  DTW,  z  uwagi  na  szereg  występujących  tu  nietrywialnych
przypadków  szczególnych,  które  należy  rozważyć  osobno.  Jednak  dzięki  sformułowaniu
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i udowodnieniu  dwóch  ważnych  lematów  dotyczących  sposobu  obliczania  kolejnych  wierszy
macierzy  DTW  dla  stałych  odcinków  wzorca,  możliwe  stało  się  m.in.  zredukowanie  ilości
koniecznych porównań elementów w stosunku do klasycznego algorytmu DTW. Uzyskane wyniki
mają  charakter  ogólny,  dzięki  czemu  algorytm FlatDTW można  zastosować  do  przyspieszenia
obliczeń  (bez  straty  dokładności  wyników)  w  każdym problemie,  w którym występują  wzorce
odcinkami stałe, co zostało zademonstrowane w serii doświadczeń na specjalnie skonstruowanych
oraz na ogólnodostępnych zbiorach danych.

Analysis of onset detection with a maximum filter in recordings of bowed instruments (I.B9)
Ta  praca  prezentuje  nowe  podejście  do  oceny  jakości  funkcji  ODF,  na  przykładzie  nagrań
instrumentów smyczkowych. Wykorzystując specjalnie przygotowaną, autorską bazę przykładów
muzycznych z pojedynczymi, precyzyjnie oznaczonymi początkami nut, wykazano, że możliwe jest
określanie  wydatności  maksimów lokalnych funkcji  ODF w sposób ilościowy.  Zaproponowane
nowe miary jakości funkcji ODF zostały użyte do weryfikacji efektywności metody wykrywania
początków  nut  wykorzystującej  filtr  maksymalny.  Jej  skuteczność  została  potwierdzona  przez
wykonane badania, w których wykazano w szczególności jej odporność względem efektu vibrato.

Note onset detection in musical signals via neural network-based multi-ODF fusion (I.B10)
W tym artykule zaproponowano nowatorskie podejście do wykorzystania uczenia maszynowego
w zadaniu  wykrywania  początków  nut  w  nagraniach  muzycznych.  Rozwiązanie  to  bazuje  na
obliczaniu kilku funkcji ODF jednocześnie, które są następnie podawane łącznie jako wejście sieci
neuronowej.  Sieć  ta  integruje  informacje  ze  wszystkich  funkcji  ODF,  a  jej  wyjście  może  być
interpretowane jako jeszcze jedna,  „zbiorcza” funkcja ODF, wskazująca pozycję początków nut
w nagraniu z wykorzystaniem znacznie szerszej wiedzy dziedzinowej niż w klasycznym przypadku
opartym na pojedynczej funkcji ODF.

Analysis of time-frequency representations for musical onset detection with convolutional neural
network (I.B11)
Ta  praca  demonstruje  potencjał  splotowych  sieci  neuronowych  CNN  w  zadaniu  wykrywania
początków nut w oparciu o spektrogramy dźwięku. Sekwencje kolejnych widm amplitudowych są
traktowane jako obrazy, w których sieć neuronowa uczy się wyszukiwać wzorce charakterystyczne
dla wystąpień początków nut.  W ten sposób możliwe jest  pominięcie  etapu konstrukcji  funkcji
ODF,  a  sieć  uczy  się  ekstrahować  informacje  związane  z  początkami  nut  bezpośrednio
z częstotliwościowej  reprezentacji  dźwięku.  Trenowana w oparciu o obszerny zbiór  przykładów
(kilka  tysięcy  początków  nut  pochodzących  z  nagrań  o  zróżnicowanej  charakterystyce),
zaproponowana  sieć  uzyskuje  wyniki  odpowiadające  aktualnemu  stanowi  badań  w  dziedzinie
wykrywania początków nut w utworach muzycznych.

Note  Onset  Detection  with  a  Convolutional  Neural  Network  in  Recordings  of  Bowed  String
Instruments (I.B12)
Praca ta stanowi kontynuację badań przedstawionych w artykule I.B11. Splotowa sieć neuronowa
CNN jest  tutaj  testowana w oparciu o specyficzny rodzaj  materiału muzycznego, zawierającego
zasadniczo  trudne  do rozpoznania  zdarzenia  dźwiękowe typu  PNP –  typowe dla  instrumentów
smyczkowych – takich jak np. skrzypce, czy wiolonczela – a także dla ludzkiego głosu. Istotnym
praktycznym wynikiem tych badań jest demonstracja, że sieć CNN trenowana na zróżnicowanym
materiale  muzycznym,  zawierającym przykłady  o  bardzo  różnej  charakterystyce,  jest  w  stanie
osiągnąć również wysoką skuteczność w rozpoznawaniu początków nut w nagraniach instrumentów
smyczkowych.
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Music games as a tool supporting music education (I.B13)
Ta  praca  stanowi  zarys  możliwości  zastosowania  metod  analizy  i  porównywania  wzorców
melodyczno-rytmicznych  w  obszarze  innowacyjnych  narzędzi  edukacyjnych.  Narzędzia  tego
rodzaju mogą służyć do rozwoju uzdolnień muzycznych u dzieci oraz do doskonalenia warsztatu
i umiejętności  gry  na  instrumencie  uczniów szkół  muzycznych i  zawodowych muzyków.  Praca
zawiera  przegląd  znanych rozwiązań,  głównie  z  zakresu  tzw.  gier  muzycznych oraz  prezentuje
rozwiązania autorskie dotyczące analizy wysokości dźwięku (rozdział 2) i  rytmu (rozdział  3), a
także rozpoznawania rodzaju instrumentów perkusyjnych. Zaprezentowany materiał ma charakter
w dużej mierze praktyczny i opisuje prototypy, które zostały zrealizowane i przetestowane na dużej
liczbie odbiorców w różnym wieku i  z  różnym poziomem wykształcenia muzycznego,  co dało
podstawy do dalszego doskonalenia i rozwoju tych narzędzi. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych).

Cykl prac omówiony w p. 4 nie wyczerpuje moich wszystkich badań w dziedzinie przetwarzania
sygnału dźwiękowego i music information retrieval (MIR). Wybrane do niego prace związane są
ściśle  z  tematyką  osiągnięcia  naukowego  stanowiącego  podstawę  złożenia  niniejszego  wniosku
i dotyczą  analizy  i  wyszukiwania  wzorców w nagraniach  muzycznych,  z  naciskiem na  analizę
przebiegów melodyczno-rytmicznych. Spośród pozostałych prac (wyszczególnionych w sekcji 5.1
poniżej) należy jeszcze wymienić artykuł II.E6 dotyczący automatycznego rozpoznawania gatunku
muzyki  za  pomocą  algorytmów  genetycznych,  pracę  II.E9  opisującą  problem  rozpoznawania
emocji w sygnale mowy za pomocą różnych metod parametryzacji dźwięku, z naciskiem na analizę
częstotliwości  podstawowej,  a  także  publikację  II.E2  dotyczącą  zastosowania  uczenia
maszynowego  do  automatycznego  nadawania  ekspresji  (zmian  tempa  i  zmian  dynamicznych)
utworom fortepianowym syntezowanym z plików MIDI. 

Istotnym  elementem  w  prowadzonych  przeze  mnie  badaniach  –  oprócz  aspektów
dotyczących analizy i  przetwarzania sygnałów cyfrowych – jest  wykorzystanie  metod sztucznej
inteligencji  i  analizy danych,  a  w szczególności sieci  neuronowych i  algorytmów optymalizacji
gradientowej. Jest to widoczne w niektórych pracach z cyklu publikacji (I.B10, I.B11, I.B12), ale
również w wielu pozostałych moich artykułach. Szczególnie często wykorzystuję w nich uczenie
głębokie i splotowe sieci neuronowe (ang. convolutional neural networks, CNN), które sprawdzają
się  dobrze  nie  tylko  do  przetwarzania  spektrogramów  dźwięku  reprezentowanych  w  postaci
obrazów (I.B11, I.B12), ale również obrazów jako takich (II.A1, II.E3, II.E4, II.E5). Te ostatnie
prace dotyczą analizy obrazów medycznych, a mój udział w tych badaniach polegał w większości
na zaproponowaniu architektury neuronowej i niektórych metod przetwarzania wstępnego obrazów
oraz na wykonaniu znaczącej części testów i analizy wyników (z wyjątkiem pracy II.E4, w której
mój  udział  był  niewielki).  Jeszcze  innym  rodzajem  danych  medycznych,  w  których  analizie
znalazły zastosowanie splotowe sieci neuronowe, był sygnał EEG (II.A2, II.E1). Mój udział w tych
badaniach – a szczególnie w powstaniu pracy II.E1 – był również znaczny i obejmował realizację
istotnej części zadań związanych z propozycją architektury sieci, treningiem, testowaniem i analizą
wyników. Osobna grupa prac, to artykuły II.A3, II.A4, II.A5, w których byłem odpowiedzialny za
analizę statystyczną danych medycznych (metodami klasycznymi).

Ostatnia część moich publikacji, to 13 prac opublikowanych przed uzyskaniem stopnia
doktora  nauk  technicznych,  których  –  z  tego  względu  –  nie  przytaczam  tu  i  nie  omawiam
szczegółowo.  Przeprowadzone  w  nich  badania  dotyczyły  zasadniczo  przetwarzania  sygnałów
cyfrowych za pomocą przekształceń adaptacyjnych i sieci neuronowych o specjalnej konstrukcji
(ang. fast  orthogonal  neural  networks,  FONN),  opartej  na  szybkich  algorytmach  przekształceń
ortogonalnych. Prace te, oprócz dostarczenia ważnych wyników teoretycznych, pozwoliły mi na
zbudowanie  i  doskonalenie  warsztatu  naukowego,  zdobycie  wiedzy  teoretycznej  oraz  rozwój
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praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnału oraz metod optymalizacji
gradientowej i uczenia maszynowego.
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