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Abstract: This work deals with systems for detecting rhythmic structures of music recordings. The
field of retrieving information from music (MIR) is developing rapidly and has more accurate results
than ever before. It allows us to examine the harmonic and tonal properties of music, rhythm, tempo,
etc. Various algorithms are used in the detection of rhythmic structures. However, today, most new
methods use neural networks. The thesis aims to summarize the current research results of systems
for detecting music times and tempo in MIR, to describe methods of calculating and evaluating the
parameters of music recordings, and to implement a program that allows comparison of available
detection systems. The result of the work is a script in the Python language, which uses five different
systems to detect the rhythmic structure of test recordings. It then checks the outputs of the algo-
rithms according to the given reference and compares the given systems with each other using several
evaluation quantities.
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1 ÚVOD

Detekce rytmických struktur hudebních nahrávek je jednou z podoblastí oboru Music Information Re-
trieval (MIR), tedy získávání informací z hudby. Možnost přesně detekovat tempo a rytmus jakékoli
skladby a na základě těchto kritérií pak nahrávky porovnávat mezi sebou nabízí mnohá využití, napří-
klad nové způsoby výzkumu historických nahrávek, či přesnější výsledky doporučovacích algoritmů,
které nabízí některé komerční streamovací služby.

Beat tracking, tedy detekci dob v zadané skladbě, umožňuje několik různých dostupných systémů,
jež vznikaly jak na akademické půdě, tak v komerční sféře. Mnohé z nich je možné využít volně,
tedy jako open-source. Nicméně jejich praktické použití je limitováno, nebot’ systémy fungují od-
lišně a neexistuje zatím žádný způsob, jak jich na zvolený dataset volat více najednou. Některé se
sice dají využít ve formě plug-in modulů pro existující programy pro editaci hudby, avšak porov-
nat (alespoň poslechem) tyto systémy mezi sebou, či dokonce využít objektivního srovnání pomocí
různých hodnoticích veličin, je dnes zatím velmi komplikované.

Diplomová práce, jíž tento článek představuje, si klade za cíl zmíněná omezení překonat a nabízí
program v jazyce Python, který umožňuje na libovolném datasetu porovnat pět různých systémů pro
detekci rytmické struktury skladeb, a tyto systémy mezi sebou porovnává pomocí několika hodnoti-
cích veličin. Struktura tohoto programu je uvedena na blokovém schématu 1.

2 STATE-OF-THE-ART SYSTÉMY

Většina systémů vychází z myšlenky, že pozice dob ve skladbě závisí na dvou skutečnostech: zaprvé,
hledané časové okamžiky se obvykle shodují s hudebními dobami (které se v nahrávce často dají
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Obrázek 1: Blokové schéma programu.

snadno rozpoznat jako místa s velkou energií – například údery do bicích), a zadruhé, tyto okamžiky
mají mezi sebou stabilní časový interval (mají určitou fázi). V čem se pak beat tracking systémy liší,
jsou způsoby výpočtů těchto parametrů.

Jedním ze systémů, s nimiž zmíněný program pracuje, je knihovna pro Python s názvem madmom [1].
Jedná se o komplexní systém pro získávání informací z hudby, přičemž detekce rytmického systému
je jednou z jeho součástí. Pro určení pozic dob využívá obousměrnou neuronovou sít’ LSTM pro
analýzu signálu po rámcích. Vstupy této sítě jsou melovské spektrogramy (vypočítané z Fourierovy
transformace s různou délkou okna) a jejich relativní rozdíly. Výstupem neuronové sítě je pak akti-
vační funkce, ze které je pomocí autokorelace určeno tempo a fáze nahrávky. Pro výpočet pozic dob
využívá systém madmom dva algoritmy – první z nich spoléhá na to, že tempo se během nahrávky
nemění (v systému je nazýván Beat Detector) a vypočítává pozice dob ze všech vzorků aktivační
funkce, druhý pak počítá s fluktuacemi tempa a pozice dob určuje pouze z nejbližších šesti sekund
skladby (Beat Tracker). Ukázka detekovaných dob systémem madmom (algoritmus Beat Tracker) v
grafu časové závislosti a ve spektrogramu je na obrázku 2.
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Obrázek 2: Graf závislosti úrovně nahrávky písně Rain na čase a spektrogram nahrávky se zvýraz-
něnými časy dob detekovanými systémem madmom.

2.1 DALŠÍ POUŽITÉ SYSTÉMY

Program dále využívá systému librosa [6], který pro výpočet pozic dob využívá obálku intenzity
začátků událostí (onset strength envelope). Tuto funkci systém koreluje s jejími různě zpožd’ovanými
verzemi, aby zjistil fázi, a na jejím základě určil časy dob. Oproti systému madmom je librosa méně
komplexní a nedokáže si poradit s výraznějšími záměrnými fluktuacemi tempa v rámci skladby.

Třetím využívaným systémem je knihovna pro C++ a Python essentia [2], jež postupuje podobně
jako librosa. K určení dob využívá nejprve detekci začátků hudebních událostí, k čemuž zpracovává
informace z více různých detektorů, založených například na melovských spektrogramech či kom-
plexních spektrálních diferencích, a z nich určuje časy dob pomocí skrytých markovových modelů.
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Výstupem jsou ty časy dob, na nichž mezi detektory panuje největší shoda.

Čtvrtým použitým systémem je knihovna aubio. K detekci dob využívá podobně jako librosa obálku
intenzity začátků hudebních událostí a její autokorelaci, jíž ovšem navíc filtruje bankou hřebenových
filtrů a váhuje pomocí Rayleygho a Gaussova váhovacího okna.

2.2 HODNOCENÍ SYSTÉMŮ

Vyhodnocení výsledků systémů je možné pomocí subjektivní či objektivní evaluace. V prvním pří-
padě je potřeba zkušený posluchač a poměrně velké množství času, přičemž kritéria i přísnost hod-
nocení se mohou různit. Proto je pro dosažení reprodukovatelnějších výsledků lepší zvolit objektivní
hodnocení, pomocí hodnoticích veličin. Aby bylo možné vypočítat jejich hodnoty, musíme nejprve
získat tzv. ground truth, tedy základní pravdu. Tu lze získat několika způsoby, v rámci diplomové
práce byly nejprve časy dob ve skladbách určeny pomocí plug-in modulu v editačním programu
Sonic Visualiser, a následně byly ručně zpřesněny. Takto získané referenční časy dob nazýváme ano-
tacemi (nebo tzv. labels). Jejich porovnáváním s detekovanými časy získáme výsledky hodnoticích
veličin jako je například F-score, P-score, Precision, Recall [4], apod. Grafický výstup programu je
znázorněn na obrázku 3.
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Obrázek 3: Ukázka srovnání systémů pomocí metody F-score (průměrná hodnota za všechny testo-
vané nahrávky)

3 VÝSLEDKY PRÁCE

Výsledným produktem této práce je program v jazyce Python s grafickým rozhraním (viz obrázek 4),
který umožňuje na libovolné databázi skladeb vyzkoušet a porovnat všech pět zmíněných systémů
pro detekci časů dob (zde uvedené knihovny byly sice jen čtyři, madmom, librosa, essentia a au-
bio, nicméně systém madmom je v programu zařazen dvakrát – jednou jako Beat Detector, podruhé
jako Beat Tracker – pro ověření schopnosti systému adaptovat se na případné změny tempa v rámci
skladby). Uživatel zvolí, které z nabízených systémů chce na svou databázi využít, a případně zda
chce nějak upravit jejich parametry (například velikost časového okna, výchozí tempo, apod. – tyto
parametry se mírně liší u každého systému) a stiskem tlačítka spustí analýzu nahrávek. Výsledné časy
dob se ukládají jako textové soubory do výstupní složky, aby bylo možné je dále využít. Po provedení
analýzy si může uživatel zobrazit libovolnou ze skladeb v grafu (v časové závislosti nebo jako spek-
trogram) se zvýrazněnými časy skladeb tak, jak je určil daný systém, a zobrazit si též vyhodnocení
výsledků. Po kliknutí na příslušné tlačítko vypočítá program všechny hodnoticí veličiny a každou
hodnotu zobrazuje ve sloupcovém grafu, který umožňuje přehledné srovnání všech využitých sys-
témů (jak naznačuje obrázek 3).
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Obrázek 4: Ukázka grafického rozhraní vytvořeného programu.

4 ZÁVĚR

Cílem této práce byla sumarizace, srovnání a vyhodnocení dostupných systémů pro detekci dob. Za
tímto účelem vznikl program v jazyce Python, jenž umožňuje analyzovat nahrávky několika různými
systémy pomocí jednoduchého grafického rozhraní. V rámci další práce budou tyto systémy porov-
nány mezi sebou pomocí testovacího datasetu a budou vyhodnoceny pomocí evaluačních veličin. Dále
bude připraven a ručně anotován druhý dataset sestávající ze skladeb s fluktuujícím či nepravidelným
tempem a méně přehlednou rytmikou, na němž budou systémy také testovány.
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