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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou hudby počítačem.  Systém využívá k tvorbě hudby umělé 
neuronové sítě, které se zákonitostem zvoleného hudebního žánru učí z nahrávek ve formátu MIDI. 
Kromě melodie klade velký důraz na rytmus nově vzniklých skladeb. Mimo problematiky 
neuronových sítí se zde pojednává o vhodné reprezentaci vstupních dat a zpětné transformaci do 
MIDI formátu. Systém je implementován jako sada skriptů, převážně v matematickém softwaru 
Matlab. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the problem of music composition by means of computers. The 
system uses artificial neural networks which learn the regularities of the chosen music genre from the 
recordings in MIDI format. In addition to the melody, this work places great emphasis on rhythm of 
newly created compositions. Besides the problem of neural networks, this work deals with the 
appropriate representation of input data and re-conversion into MIDI format. The system is 
implemented as a set of scripts mainly in the mathematical software Matlab. 
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1 Úvod 
Hudba je od pradávna nedílnou součástí lidského života, dodává nám inspiraci, potěšení, klid, je 

zdrojem všech druhů emocí. Během času prošla obrovským vývojem. V různých epochách se 

dostávaly do popředí určité hudební styly a žánry. Nemění se ovšem pouze tvář hudby, ale i to, kdo 

hudbu skládá. Zatímco v minulosti byla tvorba hudby záležitostí pouze hrstky lidí, v moderní době se 

může hudebním skladatelem stát skoro každý. To velice souvisí s vynalézáním nových nástrojů a také 

s technickým pokrokem. Nápad automatické tvorby hudby ovšem není tak nedávný, jak by se mohlo 

zdát. 

První pokusy o zautomatizování procesu tvorby hudby se datují už do starověkého Řecka, kde 

se Pythagoras zabýval vlivem matematiky na tvorbu hudby. Nesporným důkazem vlivu algoritmizace 

na tvorbu hudby je hudební styl kánon, ve kterém se díky postupnému přidávání hlasů dá docílit 

velice zajímavých souzvuků. Jedním z významných autorů, který se snažil o automatickou tvorbu 

hudby, byl W. A. Mozart a jeho hudební hra s kostkami Musikalisches Wurfelspiel, ve které využíval 

náhodný jev při tvorbě nových skladeb. 

Ovšem o automatické tvorbě hudby v pravém slova smyslu se můžeme bavit až v nedávné 

minulosti v souvislosti s rozvojem počítačů a informačních technologií. Vývoj v této oblasti je dnes 

velice intenzivní. S většími či menšími úspěchy se snažíme pomocí moderních nástrojů vytvořit 

hudbu, která by dokázala člověka zaujmout. Je ovšem umělá inteligence schopna plně nahradit, ba 

dokonce překonat v tomto hledisku lidskou představivost a originální tvůrčí činnost? 

Ve své práci se zabývám tvorbou nové melodie za použití umělých neuronových sítí. Toto 

odvětví umělé inteligence je v posledních letech velice rychle rozvíjejícím se vědním oborem. 

Využívá se s velkými úspěchy hlavně při rozpoznávání řeči, ale i obrazu, videa a v dalších převážně 

multimediálních oblastech. Při generování melodie se soustředím nejen na výšku nově generovaných 

tónů, ale velký důraz kladu i na rytmus. Právě spojení rytmu a melodie dodává hudbě zvláštnost a 

neomezenou možnost tvorby stále nových hudebních motivů. 

1.1 Rozdělení práce 
Práci jsem rozdělil na několik hlavních oddílů – analýzu problému, návrh a přípravu vstupních dat, 

experimentování s neuronovými sítěmi a závěr. 

V kapitole o analýze zasazuji problematiku do širšího kontextu. Zabývám se zde existujícími 

způsoby tvorby hudby počítačem. Dále v této kapitole přibližuji hlavní zákonitosti fungování 

neuronových sítí, jejich základní rozdělení a zmiňuji některá úskalí, která nás mohou při jejich 

používání potkat. V neposlední řadě zde popisuji hudební formát MIDI, který využívám v praktické 

části mojí práce. 
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Kapitola třetí se zabývá existujícími nástroji pro extrakci dat z hudebních nahrávek a také 

nástroji pro tvorbu neuronových sítí a práci s nimi. Dále zde zmiňuji nejčastější způsoby kódování 

výšek a délek tónů. Shrnuji zde výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a uvádím, který z nich jsem 

si ve své práci zvolil a z jakého důvodu. Detailně v této kapitole také popisuji skripty pro extrakci dat 

z MIDI nahrávek a skript pro zpětnou transformaci výstupů neuronových sítí do formátu MIDI.  

V kapitole čtvrté se zabývám hlavní částí této práce, kterou jsou experimenty s neuronovými 

sítěmi. Popisuji zde skripty, které jsem pro experimentování vytvořil a také výsledky jednotlivých 

pokusů. Snažím se zde také zhodnotit, co vedlo k případným neúspěchům v některých experimentech. 

V poslední kapitole shrnuji výsledky své práce a zamýšlím se nad možnostmi budoucího 

rozšíření.  
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2 Analýza problému 
V této kapitole se zabývám možnostmi algoritmické tvorby hudby a vysvětluji jejich základní 

principy. Více do hloubky se poté zaměřuji na oblast neuronových sítí, které jsou ústředním motivem 

mojí práce. Popisuji stavbu jednotlivých neuronových sítí včetně jejich elementárních součástí. Dále 

se zde zabývám základními operacemi s neuronovou sítí, jako je trénování, a některými problémy, 

které mohou při práci s neuronovou sítí nastat. Kromě  této problematiky zde ještě řeším výběr 

vhodného formátu dat pro moje experimenty.  

  

2.1 Algoritmické generování hudby 
Existuje několik různých možností, jak dělit problematiku algoritmické kompozice. Asi nejčastějším 

způsobem je dělení do kategorií podle struktury jednotlivých algoritmů a způsobu zpracování dat. 

Rozdělení je převzato z [3]. 

2.1.1 Matematické modely 

Jsou založeny na matematických rovnicích a náhodných událostech. Využívá se hlavně 

stochastických procesů. Tvorba skladby je poté v režii skladatele pouze částečně, a to třeba měněním 

vah náhodných parametrů. Nejznámějším příkladem matematického modelu jsou Markovské řetězce. 

Jedná se o diskrétní systém, který je rozdělen do stavů. Při přechodu do dalšího stavu se využívá 

aktuální hodnota a pravděpodobnost. Jedním z dalších matematických modelů je například 

generování hudby pomocí vlastností celých čísel apod. 

2.1.2 Knowledge-based systémy 

Jejich hlavním znakem je izolování typických znaků nějaké skladby. Z těchto znaků se posléze 

vytvoří pravidla pro generování nové hudby, která bude velice podobná originálu. Tyto pravidla 

mohou být tvořeny automaticky, nebo mohou být zadány explicitně skladatelem. 

2.1.3 Gramatiky 

Tento přístup je velice podobný Knowledge-based systémům, někdy se mezi ně dokonce řadí. 

V tomto přístupu je nejdůležitější vytvoření gramatiky, což je množina syntaktických pravidel, která 

jsou poté použita ke generování nových děl. Takto vygenerovaná hudba splňuje v širším kontextu 

pravidla daného hudebního stylu, ovšem v lokálním měřítku se od nich může odchýlit. 
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2.1.4 Evoluční metody 

Tvorba hudby je založena na využití evolučního algoritmu. Proces tvorby hudby tímto způsobem 

začíná výběrem určité existující skladby, sloky, taktu skladby nebo náhodným vygenerováním kusu 

melodie. Tento hudební kus je poté podroben opakovanému použití výpočetních kroků, které jsou 

podobné mutaci, či biologickému vývoji. Cílem tohoto evolučního algoritmu je vytvoření 

hudebnějšího díla, než bylo zvoleno na začátku. Problémem ovšem bývá, jak „hudebnost“ díla 

ohodnotit, jelikož exaktní způsob neexistuje. Proto se velice často využívá odezvy posluchače a 

hudebnost je hodnocena právě jeho subjektivním názorem. 

2.1.5 Učící se systémy 

Tyto systémy nemají na začátku žádné informace o stylu hudby, se kterým budou pracovat. Systému 

je předložena sada dat, na základě jejichž specifických vlastností systém upraví své vlastnosti tak, aby 

poté generoval podobné hudební dílo.  Mezi tyto systémy patří např. neuronové sítě. 

2.1.6 Hybridní metody 

Jelikož všechny zmíněné metody mají určité nevýhody, které brání k vytvoření kvalitního díla, 

používají se jejich různé kombinace, aby se částečně eliminovaly nedostatky jednotlivých metod. 

2.2 Umělé neuronové sítě 
V mé práci jsem se rozhodl využít k tvorbě hudby neuronových sítí, proto zde přiblížím způsob jejich 

fungování a možnosti jejich využití.  

Typická neuronová síť má několik vrstev neuronů. Síť musí minimálně obsahovat vstupní a 

výstupní vrstvu neuronů, ovšem tyto jednoduché sítě nemají skoro žádnou výpočetní sílu, takže se 

objevuje v neuronové síti minimálně jedna skrytá vrstva neuronů. Všechny vrstvy jsou mezi sebou 

propojeny spoji a podle toho, jakým způsobem jsou mezi sebou propojeny, jsou vytvořeny různé 

topologie sítě. 

Vrstvy se skládají z neuronů, jejichž předobrazem je biologický neuron. Každý neuron se 

skládá ze vstupního signálu X a jeho váhové hodnoty w, propagační funkce, která kombinuje všechny 

vstupní signály do jedné informace, aktivační funkce f, která převádí hodnotu vstupního signálu na 

výstupní hodnotu, a z výstupu Y. [1] 
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Obrázek 1: Model neuronu 

 

 Aktivační funkce mohou mít různý průběh. Ve výstupní vrstvě se typicky používá skoková 

nebo lineární funkce. Ve vrstvách skrytých je nejčastější použití nelineárních funkcí, jako jsou 

logsigmoidální, tansigmoidální fukce (obr. 2) aj. Tyto funkce mají výhodu ve své spojitosti a 

diferencovatelnosti na celém definičním oboru. 

 Jak už bylo řečeno, umělá neuronová síť má předlohu v biologické síti. Pro práci s ní je tedy 

potřeba, aby se síť nejprve seznámila s problémem, který chceme s její pomocí řešit. Práce 

s neuronovou sítí má tedy několik fází. První fází je zvolení správné topologie sítě, protože každá síť 

má určité vlastnosti. Další fází je proces trénování neuronové sítě, kdy se síť učí charakteristiky 

daného problému. Až jako poslední je poté samotné experimentování se sítí, za účelem získání 

nových poznatků. 

 

Obrázek 2: Tansigmoidální aktivační funkce (převzato z [4]) 

 

2.2.1 Topologie sítí 

Při vytváření neuronové sítě si musíme vyjasnit odpovědi na několik otázek, bez nichž může dojít 

v experimentování k zásadním chybám.  

Hlavním problémem je, jaký typ sítě zvolit. Ne všechny sítě jsou totiž schopny řešit určité 

problémy a naopak při volbě příliš složité sítě bude experimentování zabírat mnoho času a 

prostředků. 
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2.2.1.1 Dopředné (Feed-forward) 

Tento typ je nejzákladnějším druhem neuronové sítě. Obsahuje libovolné množství vrstev, ale vrstvy 

jsou propojeny pouze v jednom směru, tedy z vstupní do skryté a skrytá vrstva do výstupní.  

Neobsahuje tedy žádné rekurentní smyčky. 

Tato síť je pro generování hudby tedy za normálních okolností nevhodná, jelikož si nedokáže 

zapamatovat kontext skladby. Generuje výstupní hodnotu pouze podle informace, kterou v daný 

okamžik dostane na vstup. Podle některých odborných článků (např. [2]), se tyto sítě dají přirovnat 

k jednoduchým predikčním tabulkám, kde každá hodnota vstupu má přiřazenu právě jednu hodnotu 

výstupu. 

 

 

Obrázek 3: Jednoduchá dopředná síť (převzato z [4]) 

 

2.2.1.2 Dopředné time-delay 

Time-delay sítě jsou velice podobné feed-forward sítím. Hlavním rozdílem ovšem je, že obsahují 

zpožďovací smyčku, která přivádí zpožděný vstupní signál zpět na vstup sítě nebo vrstvy neuronu. Na 

vstup neuronu se tedy nepřivádí pouze aktuální vstupní hodnota, ale i hodnota z minulosti. Jak moc 

velká historie je na vstup přivedena, je ovlivněna tím, jakou hodnotu zpoždění jsme síti nastavili. 

 

 

Obrázek 4: Dopředná time-delay síť (převzato z [4]) 
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2.2.1.3 Rekurentní (Recurrent) 

Rekurentní neuronové sítě se používají, pokud je informace získaná v předešlých průbězích důležitá 

pro aktuální stav[1]. Síť obsahuje několik vrstev, které jsou kromě „dopředného“ propojení doplněny 

i o zpětné smyčky. Díky tomu je sít schopna „zapamatovat“ si svůj vnitřní stav. Výstup sítě poté není 

závislý pouze na aktuálním vstupu sítě, ale i na jejím aktuálním stavu.  

 Tato paměť je při tvorbě hudby velice žádanou vlastností, jelikož při generování melodie 

nezávisí tón pouze na aktuálním vstupu, ale generovaný tón musí být zasazen do širšího kontextu 

skladby, čehož se dá touto sítí dosáhnout. Rekurentní neuronové sítě nejsou ovšem schopny 

zapamatovat si tento kontext na delší dobu, jelikož se u nich projeví „vanishing gradient problem“[5]. 

Jedná se o jev, kdy se snižuje gradient chybové funkce, až postupně vymizí úplně, což má za následek 

ztrátu informace o kontextu. 

 

 

Obrázek 5: Rekurentní neuronová síť (převzato z [4]) 

2.2.1.4 Long Short-Term Memory 

Jedná se o zvláštní typ neuronové sítě, který je (podle [5]) schopen řešit problém rychlého 

zapomínání. Tyto sítě obsahují speciální neurony, které jsou schopny uchovat si svůj vnitřní stav 

velmi dlouho. Tyto neurony jsou navíc vybaveny branami, které umožňují „odříznout“ neuron od 

vstupu, popřípadě výstupu, pokud je to zapotřebí. 

Díky těmto vlastnostem by tyto sítě byly schopny dobře si zapamatovat charakteristické prvky 

hudebních žánrů. Tyto sítě se zdají být podle článků, které jsem četl, pro generování hudby velmi 

vhodné. Nepodařilo se mi však najít vhodný nástroj a dokumentaci k jejich použití. 

 

Obrázek 6: Model LSTM neuronu (převzato z [5]) 
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2.2.2 Trénování neuronové sítě  

Proces trénování neuronové sítě spočívá v nastavování váhových hodnot vstupů takovým způsobem, 

aby si síť dokázala zapamatovat charakteristiku dat. Existuje značné množství trénovacích algoritmů, 

ovšem nejpoužívanějšími jsou algoritmy backpropagation (BP) a backpropagation-through-time 

(BPTT). Proces trénování probíhá následovně: Zpočátku jsou všechny váhy nastaveny na libovolnou 

hodnotu. Data, která máme k experimentování, je nutné rozdělit na několik skupin. Na trénovací sadu, 

testovací sadu a validační sadu. Neuronové sítí je předložen vstup trénovacích dat (input) a k němu 

odpovídají správný výstup (target). Po průchodu trénovacích dat sítí je vytvořen výstup sítě (output). 

Poté je výstup sítě porovnán s výstupem trénovacích dat. Pokud jsou oba výstupy shodné, nebo 

„dostatečně podobné“, je síti předložen další vstup, v opačném případě jsou modifikovány váhové 

hodnoty jednotlivých vstupů neuronů a proces se opakuje se stejnými daty. Toto trénování probíhá 

tak dlouho, dokud síť nedosáhne požadované přesnosti u všech vstupů [6].  

Při trénování ovšem můžeme narazit na problém přetrénování (overfitting). Jedná se o jev, kdy 

se neuronová síť naučí zákonitosti trénovací množiny dat „nazpaměť“. Chyba sítě je poté velmi malá, 

pokud se testuje na trénovacích datech. Pokud jsou ale v procesu testování poté síti předána jiná data 

než ta, se kterými síť trénovala, síť nedokáže vyhodnotit správné výstupy. Naučila se totiž pouze 

zákonitosti trénovací množiny, ne však obecná pravidla vzorku dat. Z tohoto důvodu jsou před 

trénováním data rozdělena do tří množin. Validační sada se používá při trénování právě kvůli předejití 

problému přetrénování. Při trénování se automaticky provádí testy na validační sadě. Pokud se po 

určitý počet iterací zvyšuje chyba na této sadě, je trénování automaticky ukončeno. 

K problému přetrénování většinou dochází v důsledku malého množství trénovacích dat. Síť se 

z nich totiž nedokáže naučit obecnou charakteristiku. 

 

2.3 Formát dat 
Pro tuto práci jsem si vybral hudební data ve standardním MIDI formátu (SMF1). Na rozdíl od jiných 

hudebních formátů není informace uložena ve tvaru samplů, jak je tomu třeba u formátu MP3, ale ve 

tvaru událostí (eventů). Tyto události nesou informaci o tom, která nota je právě aktivní a  jsou 

doplněny o časovou značku, aby bylo možné zaznamenat hranice trvání dané noty. To, kterým 

nástrojem je nota zahrána, je uloženo v informacích o jednotlivých hudebních stopách. Výhodou je, 

že data v tomto formátu mají binární podobu[7].  

 
 
                                                      
1 Standard MIDI File 
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SMF může mít 3 verze: 
• Type-0: obsahuje jen jednu stopu, používal se hlavně v minulosti.  

• Type-1: obsahuje až 65535 stop, události pro každý hudební nástroj jsou ve zvláštní stopě, 

dnes je tato verze nejrozšířenější. 

• Type-2: ukládá celou skladbu. Tento typ se zatím nerozšířil. 

SMF obsahuje standardně hlavičku, která obsahuje informaci o typu SMF verze, počtu stop a další 

informace. Po hlavičce následují data jednotlivých hudebních stop. Tato data mají 4B velikost a 

určují akci, která se má provést a čas provedení. 

 

 

Obrázek 7: Formát SMF záznamu (převzato z [7]) 

 

2.4 Zvolený přístup 
Pro svoji práci jsem si zvolil za cíl experimentovat s různými druhy dopředných i rekurentních sítí 

tak, abych vytvořil zajímavé monofonní melodie, které budou dodržovat zákonitosti žánru 

trénovacích dat.  

Práce by se dala rozdělit na tyto podproblémy: 

• Získání MIDI databáze vhodného stylu 

• Načtení dat 

• Extrakce informací z dat 

• Experimentování s neuronovou sítí 

• Generování nové melodie 

• Převedení dat zpět do MIDI formátu 
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3 Návrh a příprava vstupních dat 

V této kapitole krátce představím nástroje, které jsem při experimentování využil nebo o jejich využití 

uvažoval. Dále se zde zaměřím na problematiku kódování výšky a délky tónů a na výhody či 

nevýhody jednotlivých přístupů. V neposlední řadě zde blíže představím skripty pro tvorbu 

trénovacích vektorů neuronové sítě a také skripty pro převod výstupů sítě zpět do MIDI formátu.  

 

3.1 Nástroje použité při práci 

3.1.1 Matlab 7.0 a Matlab 2009a 

Jako hlavní platformu pro svoji práci jsem si vybral matematický software Matlab. Hlavním důvodem 

bylo, že s nástrojem už mám jisté zkušenosti a software obsahuje řadu užitečných funkcí pro práci 

s binárními soubory. Navíc je do prostředí Matlabu standardně integrována celá řada velmi 

užitečných toolkitů. Matlab poskytuje možnost tvorby grafických a statistických výstupů, které se pro 

znázornění výsledků mé práce hodí. 

Při práci jsem využíval obě verze softwaru, jelikož některé další toolkity nebyly zcela 

kompatibilní s vyšší verzí a naopak ve verzi 7.0 chyběly některé funkce vyšší verze. 

 

3.1.2 MIDI Toolbox 1.0.1 

Tento nástroj je dílem skupiny autorů z Finské University of Jyväskylä a dá se snadno integrovat do 

prostředí Matlabu [8]. Slouží k načítání a analýze nahrávek ve formátu SMF a obsahuje celou řadu 

funkcí, které velice zjednodušují práci s MIDI nahrávkami. Kromě funkcí pro načítání a k zápisu do 

MIDI souboru obsahuje funkce na změnu tempa, zjištění tóniny a spoustu dalších funkcí pro grafické 

znázornění a vytváření statistik.  

Toolbox je volně šiřitelný pod GNU licencí. Bohužel je kompatibilní jen se staršími verzemi 

Matlabu, a to nejvýše do verze 7.4. 

 

3.1.3 Melisma music analyzer 1.0 

Melisma je podobně jako MIDI toolbox nástroj na extrakci informací z MIDI nahrávek. Je složena 

z několika menších programů, které mohou být využity jak jednotlivě, tak i jako celek, v závislosti na 

druhu analýzy, kterou potřebujeme při práci využít. Mezi tyto programy patří: 
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• Meter: Tomuto programu je předán seznam not společně s časem jejich zapnutí a vypnutí a 

meter na základě tohoto seznamu uspořádává noty do taktů. 

• Grouper: Úkolem této části je uspořádání not a taktů (vygenerovaných programem Meter) do 

hudebních frází. Program dokáže pracovat pouze s monofonní melodií. 

• Streamer: Seskupuje noty do melodických linek. Vstupem jsou mu, stejně jako u programu 

Grouper, noty a takty. 

• Harmony: Program na harmonizaci melodie. 

• Key: Tato část Melismy provádí analýzu tóniny pro jednotlivé části skladby. 

Program Melisma je zajímavým nástrojem pro analýzu MIDI nahrávek, jeho použití jsem ale 

zavrhnul, jelikož mi MIDI toolbox poskytl veškerou funkcionalitu, kterou jsem pro práci s MIDI 

soubory ve své práci potřeboval. 

 

3.1.4 NICO toolkit 1.1.1 

NICO toolkit je nástroj pro tvorbu umělých neuronových sítí v prostředí UNIXových operačních 

systémů. Je dílem švédského autora Nikko Ströma ze Stockholmské univerzity KTH.  

NICO je nástroj bez grafického uživatelského prostředí umožňující tvořit různé topologie 

hlavně feed-forward, ale i rekurentních neuronových sítí. V nástroji je možné neuronové sítě trénovat 

pouze algoritmem backpropagation a nechybí ani možnost simulace. NICO toolkit obsahuje i řadu 

statistických informací z průběhu trénování, ovšem v dokumentaci není nikde uvedeno, jak je 

statistika vypočítávána a co vlastně znamená, takže je tato informace pro účely mé práce takřka 

bezcenná. 

 Právě v dokumentaci je hlavní úskalí tohoto nástroje, jelikož většina hlavních funkcí 

potřebných pro moji práci v ní není vůbec popsána. Dále při trénování některých složitějších sítí 

docházelo v nástroji k chybám a předčasnému ukončení procesu.  

 

3.1.5 Neural network toolbox 

Neural network toolbox je součástí matematického softwaru Matlab. Jedná se o nástroj pro práci 

s neuronovými sítěmi. Kromě standardní formy zadávání příkazů přímo do prostředí Matlabu 

obsahuje i velice kvalitní grafické rozhraní. Nástroj umožňuje volbu z obrovského množství různých 

druhů neuronových sítí, ale i metod trénování a výběr různých statistik. 

Nespornou výhodou je možnost automatického zastavení trénování neuronové sítě v případě 

přetrénování. K neural network toolboxu existuje velice obsáhlá dokumentace, která obsahuje řadu 

vzorových příkladů použití. 
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Oproti NICO toolkitu se také liší ve způsobu zpracovaných dat. Zatímco v NICO je potřeba 

manuálně rozdělit vstupní data na trénovací, testovací a validační, Neural network toolbox toto 

rozdělení provádí automaticky. Toto automatické rozdělení může být ovšem za určitých okolností 

spíše nevýhodou, jelikož uživatel ztrácí přehled o tom, která data už měla síť k dispozici, a která jsou 

jí neznámá.  

 

3.1.6 WIDI 4.0 Pro 

WIDI je software pro tvorbu a úpravu MIDI nahrávek. V mé práci jsem ho využíval hlavně 

k zobrazení dané nahrávky z důvodu ověření správnosti určení délky tónů a také k tvorbě malé MIDI 

databáze jednoduchých monofonních skladeb, se kterými jsem pracoval. 

Software obsahuje spoustu nástrojů pro ulehčení práce s nahrávkami, je ovšem placený. 

Freeware verze, kterou jsem měl k dispozici, neobsahuje některé součásti, k normální práci s MIDI 

ovšem zdaleka postačuje. 

 

3.2 Výběr MIDI databází 
Jako zdroj trénovacích dat jsem hledal databázi s monofonními nahrávkami ve formátu SMF. I když 

je v současné době už značná řada velice obsáhlých MIDI databází, vybrat takovou, ve které se budou 

vyskytovat nahrávky jednoho hudebního stylu se společnými znaky, není jednoduchý úkol.  

Pro trénování jsem si zvolil databázi 85 klavírních jazzových melodií. Jelikož tato databáze je 

velice obsáhlá a jazzové nahrávky většinou bývají velice různorodé, vytvořil jsem si také vlastní 

malou databázi českých lidových písní [14]. Tyto lidové písně mají ve většině případů velmi 

jednoduchou melodii i rytmus, takže by pro experimentování s neuronovými sítěmi měly být 

vhodnější. 

 

3.3 Tvorba trénovacích vektorů 

3.3.1 Vektor výšky tónu 

Zvolení vhodné reprezentace dat pro vstup neuronové sítě je důležitým faktorem pro výpočetní výkon 

neuronové sítě, a tudíž i na výslednou kvalitu nové melodie. Ve studiích, na které jsem při studiu 

narazil (např. [2]), bylo zmíněno několik druhů reprezentace výšky tónů. 
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3.3.1.1 Absolutní reprezentace výšky tónu 

Při této variantě se používá pro vstup neuronové sítě vektor o velikosti tolika bitů, kolik můžeme mít 

různých výšek tónů. Všechny pozice vektoru jsou poté na hodnotě logické 0, pouze pozice výšky 

aktivního tónu je v logické 1. Nevýhodou tohoto přístupu je délka vektoru výšek u skladeb, které mají 

rozsah několik oktáv.  

3.3.1.2 Relativní reprezentace výšky tónu 

Zde se ve vstupních vektorech sítě neobjevuje absolutní pozice výšky tónu, ale rozdíl oproti hodnotě 

výšky předcházejícího tónu. Toto řešení má ve většině případů výhodu v tom, že vstupní vektor sítě 

nemusí být tak dlouhý, tudíž by trénování mělo proběhnout snáz a rychleji. Hlavní nevýhodou ovšem 

je, že pokud síť určí výšku tónu nesprávně, bude tato chyba dál šířena do všech posléze 

vygenerovaných tónů. 

3.3.1.3 PHCCCF reprezentace 

Síti jsou poskytnuty informace o výšce tónu v podobě úhlové polohy na chromatické kružnici (CC) a 

na kvintové kružnici2 (CF). Tato informace má podobu vektoru kladných a záporných jedniček. 

Informace o oktávě (PH) je síti předána v podobě desetinného čísla [12]. 

 

 

 

Obrázek 8: Ukázka PHCCCF reprezentace(převzato z [2]) 

 

3.3.1.4 Kódování Circle of thirds 

Toto kódování vychází z PHCCCF reprezentace zmíněné výše. Ke kódování výšky tónu se využívá 

čtyř terciových kružnic a tří kvartových kružnic. Rozdíl je ovšem v tom, že u této reprezentace se 

neurčuje poloha na kružnici, ale právě index kružnice. Výsledná výška je poté kódována jako 7 bitový 

vektor, který obsahuje jedničky na pozicích, podle kružnic, ve kterých se daný tón nachází. Toto 

kódování má poté výhodu pro učení zákonitostí v akordech. Při práci s monofonní melodií je tato 

vlastnost ovšem zbytečná [13]. 

                                                      
2 Kvintová kružnice (Circle of fifths) – jedná se o kružnici, kde každé dva sousední tóny jsou od sebe vzdáleny 
o kvintu 
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Obrázek 9: Kvartové a terciové kružnice. 

3.3.1.5 Zvolený přístup 

Jelikož většina trénovacích dat měla rozsah pouze jedné oktávy, rozhodl jsem se použít absolutní 

reprezentaci výšky tónů. Vektor výšek má v mém případě délku 12 bitů, jelikož MIDI nahrávky jsou 

kódovány v chromatické stupnici.3  

 

3.3.2 Vektor délky tónu 

Při tvorbě hudby je kromě výšky jednotlivých tónů velmi důležitý i rytmus a s ním souvisí vhodná 

reprezentace délky tónů. I zde existuje několik možností, jak výšku tónu zakódovat. 

3.3.2.1 Bitový vektor 

Asi nejjednodušším způsobem je vytvořit bitový vektor takové délky, abychom byli schopni do něj 

zobrazit všechny základní délky not. Tento vektor poté bude obsahovat vždy jen jednu logickou 

hodnotu 1. Výhodou tohoto přístupu je jeho jednoduchost a také to, že si můžeme zvolit, které délky 

not budeme v naší reprezentaci uvažovat. 

3.3.2.2 Mozerova reprezentace 

Pro tuto reprezentaci jsem nenašel vhodný název, tak jsem ji nazval podle M. C. Mozera, který ji 

využil při trénování své sítě CONCERT. Využívá podobného algoritmu, jako byl popsaný v kapitole 

3.3.1.3. V tomto algoritmu takt4 trvá 12 časových jednotek a délka noty je kódována úhlovou polohou 

ve dvou kružnicích, udávajících zbytek po dělení třemi a čtyřmi. 

3.3.2.3 Kódování pomocí šestnáctin 

Jiným způsobem může být kódování not pomocí not šestnáctinových. Při tomto způsobu kódování 

ovšem delší noty potřebují při trénování neuronové sítě několik trénovacích cyklů, v závislosti na 

                                                      
3 Chromatická stupnice je stupnice rozdělena na 12 tónů, mezi nimiž je vzdálenost jeden půltón. 
4 V tomto případě se jedná o takt ve čtyřčtvrťovém rytmu. 
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jejich délce. Pro příklad nota půlová by se tímto algoritmem kódovala jako osm not šestnáctinových 

stejné výšky a k správnému natrénování by tedy síť potřebovala jen na tuto jednu notu osm 

trénovacích cyklů. Tímto zvýšením počtu trénovacích cyklů se zhoršuje schopnost sítě zapamatovat si 

kontext skladby. 

3.3.2.4 Modulární reprezentace 

Poslední reprezentací, na kterou jsem narazil, je tzv. modulární délková reprezentace. V tomto 

případě je jedna doba skladby dělena vhodným číslem (nejčastěji 96). Vytvoříme vektor takové délky, 

aby byl schopen obsáhnout všechny dělitele tohoto čísla, a také násobky do délky jednoho taktu. Do 

tohoto vektoru jsou poté zapisovány logické hodnoty 1 na správná místa. Výhodou tohoto přístupu je 

schopnost zachytit přesnou délku tónu i u skladeb nahrávaných „naživo“, kde nemusí být délky not 

vždy úplně přesně stejné. Naopak nevýhodou je výsledná délka tohoto vektoru a také to, že může 

obsahovat více logických hodnot 1[12].  

3.3.2.5 Zvolený přístup 

Při tvorbě vektoru délek jsem nejprve uvažoval o šestibitovém vektoru, který by obsahoval logickou 1 

na pozici dané délky. Ovšem problém potom nastal při reprezentaci not s tečkou.5 Ty byly ve vektoru 

zastoupeny logickými 1 na dvou sousedních místech.  Při generování nové melodie poté docházelo 

k problému, zda vygenerovat notu s tečkou nebo bez tečky, jelikož pravděpodobnosti sousedních not 

byly většinou velmi podobné. 

  Pro vyřešení tohoto problému jsem se nakonec rozhodl pro desetibitový vektor délek, kde 

každá délka noty (celá, půlová s tečkou, půlová, …, dvaatřicetinová) má svůj vlastní bit, nedochází 

tak k zásadním nejasnostem při generování délky not.  

 

3.3.3 Extrakce trénovacích vektorů 

Pro extrakci potřebných informací z MIDI nahrávek jsem se rozhodl použít MIDI toolbox. Pro 

vytvoření trénovacích vektorů jsem vytvořil matlabovský skript extract_vectors.m. V rámci tohoto 

skriptu si nejprve pomocí funkce dir2coll načtu všechny MIDI nahrávky z aktuální složky do matic. 

Poté se pomocí funkce readmidi prochází v cyklu jednotlivé matice. 

 Funkce readmidi nám vrátí matici nmat, která obsahuje údaje o jednotlivých notách (viz 

Obrázek 10). Informace o každé notě je v jednom řádku matice. 

 

                                                      
5 Nota s tečkou je prodloužena o polovinu své délky. Např. nota čtvrťová s tečkou trvá jednu a půl doby. 
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Obrázek 10: Ukázka matice not 

 

• První sloupec udává začátek noty v dobách. 

• Druhý sloupec udává délku trvání noty v dobách.6 

• Ve třetím sloupci je číslo stopy, ve které je nota. Jelikož pracujeme s monofonní nahrávkou, 

jsou všechny noty ve stejné stopě. 

• Čtvrtý sloupec udává výšku tónu podle standardního kódování výšky v MIDI skladbách (viz. 

Obrázek 11). 

• Pátý sloupec udává tzv. velocity, což je síla, s jakou je nota zahrána. Tato síla koresponduje 

s hlasitostí dané noty. 

• V šestém sloupci je čas v sekundách, ve kterém začala nota hrát. 

• Sedmý sloupec udává trvání noty v sekundách. 

 

Pro moji práci jsou důležité údaje pouze ve druhém a čtvrtém sloupci, jelikož se zabývám pouze 

výškou a délkou daných tónů, ostatní údaje tedy ignoruji.  

Po načtení matice je nutné transponovat skladbu do tóniny C dur z důvodu lepší výkonnosti 

sítě, a také aby skladby měly přibližně stejný rozsah. K tomu slouží v MIDI toolboxu přímo funkce 

transponse2c, která k této transpozici využívá Krumhansl-Kessler algoritmus. Při použití této funkce 

pro moji vytvořenou databázi ovšem docházelo k velmi závažným chybám, tudíž jsem byl nucen 

některé skladby transponovat do C dur ručně. U již existujících databází ovšem transpozice proběhla 

v pořádku. 

Po těchto úpravách matice nmat beru údaje z jejího čtvrtého sloupce a zapisuji údaj o výšce do 

prvních 12 bitů trénovacího vektoru. Při této operaci ztrácím údaj o absolutní výšce, ovšem pro 

jednoduchý systém tvorby nové melodie se mi to nejeví jako zásadní problém. Samozřejmě by do 

budoucna bylo možné doplnit tento vektor o několik bitů indikujících „posunutí“ od základní oktávy, 

za níž jsem si zvolil oktávu 4 (viz. Obrázek 11). 

Pro zjišťování délky tónů jsem si vybral hodnotu z matice nmat (obrázek 10), která udávala 

délku not v dobách. Jelikož většina MIDI nahrávek z jazzové databáze byla nahrávána naživo, délky 

tónů se nepatrně lišily. Hodnotu délky not jsem si tedy nepatrně upravil, abych předešel chybnému 

                                                      
6 Nota celá trvá 4 doby. 
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určení délky tónu hlavně u delších not (celá, půlová atd.). Skript zhruba s 95 procentní úspěšností určí 

délku noty zcela správně, v ostatních případech je nota prohlášena za kratší nebo delší, ale pouze o 

jeden délkový interval a to pouze u not s kratší dobou trvání (osminová a menší). 

 

 

 

Obrázek 11: Hodnoty výšek not v MIDI nahrávce (převzato z [11]) 

 

3.3.4 Formát trénovacích dat 

Pro trénování neuronové sítě je potřeba síti předat jak vstupní vektory, tak i vektory výstupní. Při 

tvorbě vstupních vektorů jsem zkoušel několik variant, ze kterých jsem se nakonec rozhodl pro 22 

bitový vektor, kde prvních 12 bitů udává výšku tónu a délka je kódována na zbylých 10 bitech. Tento 

formát dat jsem využíval v experimentech s rekurentními a time-delay dopřednými sítěmi. 

Pro feed-forward sítě jsem 22 bitový formát vstupních dat zkoušel jen na začátku při 

jednoduchých experimentech, abych se přesvědčil o základech fungování neuronových sítí. Při 

dalších experimentech už z pochopitelných důvodů byl tento formát bez historie u dopředných sítí 

příliš primitivní. Vytvořil jsem tedy skript extract_history_vectors.m, ve kterém je na začátku 

proměnná history_count. Tato proměnná udává počet tónů na vstupu. Implicitně je nastavena na 3, 

což znamená, že se vytváří 66 bitový vstupní vektor, který obsahuje aktuální notu a dvě noty 

předchozí. 

 Výstupní trénovací vektor má pro všechny druhy sítě stejný formát, a to 22 bitový vektor. 

Mezi výstupním a vstupním vektorem při trénování je vztah. Výstupní vektor N je aktuálním tónem 

ve vstupním vektoru N+1 (viz Obrázek 12). 

Konečným výstupem skriptů jsou tedy soubory se stejným názvem jako vstupní MIDI 

nahrávky s příponami .in nebo .out, které obsahují vektory trénovacích dat předem zmíněné délky. 
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Obrázek 12: Vztah mezi vstupními a výstupními trénovacími vektory 

 

3.3.5 Generování MIDI souboru 

Pro generování MIDI souboru z výstupní matice vektorů jsem si zvolil znovu prostředí Matlabu a 

vytvořil jsem zde dva skripty create_midi.m a create_midi_rand.m. Oba tyto skripty mají společný 

základ. Načtou si složku se soubory obsahujícími výstup z neuronové sítě. To, jestli je výstup už 

převeden z desetinné reprezentace na bitovou hodnotu, nebo není, skript ignoruje. Ovšem při použití 

bitových hodnot je použití create_midi_rand.m zbytečné, jelikož výsledná MIDI skladba bude 

naprosto stejná, jako u druhého skriptu. Rozdíl mezi těmito dvěma skripty je v tom, že ve skriptu 

create_midi.m se uplatňuje deterministický přístup v tvorbě tónu, kdežto ve skriptu 

create_midi_rand.m se využívá přístup nedeterministický (viz kap. 3.3.5.1 a 3.3.6.1). 

Po načtení se vytvoří prázdná matice nmat (viz. Obrázek 10) o délce rovné počtu not dané 

skladby na vstupu. Bitová hodnota výšky tónu je převedena do základní oktávy č. 4 (viz. Obrázek 11) 

a zapsána do správného sloupce matice nmat. Jelikož se jedná o monofonní melodii, je každé notě 

skladby nastaveno číslo stopy na 1 a také razance zahrání každé noty je nastavena na konstantní 

hodnotu. To si mohu dovolit, jelikož informaci o dynamice jsem ve své práci neuvažoval. Největším 

problémem u vytváření MIDI nahrávek byla zpětná reprezentace délky jednotlivých dob, jelikož se 

tento údaj v matici nmat vyskytuje ve dvou podobách, jak v relativní (délka trvání v dobách), tak 

v absolutní (délka v sekundách). Pomocí funkcí MIDI toolboxu gettempo() a settempo() a 

experimentováním s údaji o tempu skladby jsem zjistil, že jsou tyto údaje na sobě závislé. Právě 

tempo skladby určuje vztah mezi těmito dvěma údaji. Nejjednodušším způsobem, a zároveň 

způsobem, který jsem zvolil, se stalo nastavení konstantního tempa všem vygenerovaným skladbám 

na 120 bpm.7 Při tomto tempu vychází pro čtvrťovou notu délka 0.5 s a od této hodnoty jsou poté 

odvozeny délky trvání ostatních not. První nota má nastaven čas i dobu na hodnotu 0, jsou tedy 

zahrány ihned v okamžiku spuštění přehrávání. Každá další nota je poté zahrána ihned po vypnutí 

noty předcházející.    

                                                      
7 Beats per minute - udává počet dob za minutu 
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Na generování MIDI nahrávek z výstupů sítě lze nahlížet několika pohledy, já se zaměřil na to, 

jak zpracovat získaná data z neuronové sítě, pokud jsou v podobě desetinných čísel. 

3.3.5.1 Deterministický přístup 

Pro generování MIDI na základě tohoto přístupu slouží skript create_midi.m. Tento skript při výběru 

vhodné výšky a délky tónu vybere jako aktivní vždy jen bit s nejvyšším ohodnocením. Melodie 

„vygenerovaná“ natrénovanou neuronovou sítí se stejnými vstupy je vždy stejná. 

3.3.5.2 Nedeterministický přístup 

Tento přístup jsem naimplementoval pro generování MIDI nahrávek ve skriptu create_midi_rand.m. 

Jak už název napovídá, v tomto přístupu se využívá pravděpodobnostní funkce, která do jisté míry 

může ovlivnit hodnotu vygenerovaného tónu. 

 V tomto skriptu je pro délku i pro výšku vygenerované náhodné číslo v rozmezí od 0 do 1. 

Všechny váhy ve vektoru výšek i délek tónu jsou poté normalizovány tak, aby byl jejich součet 

v každém vektoru roven jedné a dalo se tak na ně aplikovat toho náhodně vygenerované číslo. 

V MIDI nahrávce poté zazní právě ten tón, který měl hodnotu tohoto náhodně vygenerovaného čísla. 

Mohlo by se zdát, že se tímto ruší a kazí výstup neuronové sítě, což je do jisté míry pravda. Ovšem u 

dobře natrénovaných sítí s vysokou správností predikce je ve většině případů vygenerován tón 

s nejvyšší váhou a toto rozdělení skladbě dodá ve výsledku větší rozmanitost a skladba má ve většině 

případů zajímavější melodii. 

 Tento skript se používá jen při generování melodie, která využívá jako vstup celou skladbu 

z trénovací nebo testovací množiny. Používal jsem ho tedy jen u skladeb, které jsem generoval 

pomocí sítí vytvořených v NICO toolkitu (viz. kapitola 4.2).  
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4 Experimenty s neuronovými sítěmi 

V této kapitole se zaměřuji na hlavní část mojí práce, na experimenty s neuronovými sítěmi. Blíže zde 

přiblížím práci s neuronovými sítěmi v různých nástrojích, které jsem využil. Zmíním zde také 

několik experimentů, které jsem prováděl, spolu s jejich výsledky.  

 

4.1 Generování nové melodie 
Při testování neboli tvorbě nové melodie, v neuronových sítích existuje několik možností, jak novou 

melodii vytvořit.  

Jednou z možností je přivést na vstup natrénované sítě znovu trénovací data. Výstup sítě by 

měl být poté víceméně stejný jako vstup. U jednoduchých melodických linek může být výstup zcela 

stejný, u složitějších už budou v nově vygenerované melodii odchylky, v závislosti na tom, jak moc 

se síť dokázala trénovací data naučit. 

 Další možností je přivést na vstup sítě testovací data. V tomto případě už bude výstup sítě 

více odpovídat tvorbě nové melodie. Čím více je poté nová melodie podobná vstupní melodii, tím 

více se neuronová síť naučila základní vlastnosti hudebního stylu, což je přesně to, o co nám při 

trénování sítě šlo. 

 Poslední možností, kterou jsem při svém experimentování často využíval, bylo přivedení na 

vstup sítě pouze sekvence tónů, ze které je vygenerován nový tón. Takto vygenerované tóny jsou poté 

opět přiváděny na vstup sítě a celý proces se opakuje po určitý počet iterací. Tento způsob simulace je 

jako jediný možno v pravém slova smyslu označovat za tvorbu hudby počítačem. 

 

4.2 Experimenty s NICO toolkitem 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.4, NICO toolkit je nástroj pro tvorbu, trénování a testování 

dopředných i rekurentních neuronových sítí. Používání tohoto nástroje není nijak složité i přes to, že 

neobsahuje grafické prostředí. K tomuto nástroji se mi ovšem nepodařilo najít žádný návod na tvorbu 

rekurentní sítě. Proto jsem se rozhodl rekurentní síť „nasimulovat“ tím, že dopředné síti posílám 

trénovací vektory, které obsahují různě dlouhou historii tónů.  

4.2.1 Použití NICO toolkitu 

Pro vytvoření, natrénování a následné používání NICO toolkitu jsem vytvořil jednoduchý skript 

create_n.sh. V tomto skriptu si nejprve vytvořím seznamy souborů, které obsahují trénovací vstupní a 
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výstupní data a posléze pomocí příkazu CreateNet vytvořím novou síť. Do této sítě se poté přidávají 

příkazem AddGroup nové vrstvy a nastavuje se jejich typ (vstupní, skrytá, výstupní) a jednotlivým 

vrstvám se nastavuje počet neuronů, který budou obsahovat. Po vytvoření vrstev s příslušným počtem 

neuronů je na řadě jejich propojení pomocí příkazu Connect. Tato část je velice dobře zpracována, 

protože dovoluje velice rychle a jednoduše měnit topologii sítě pouhou změnou jednoho příkazu. 

Takto vytvořenou síť je dále možné natrénovat příkazem BackProp, kterému je předán název sítě a 

seznam souborů, ve kterých jsou trénovací vektory. Je zde možné vytvořit soubor, kam se budou 

postupně ukládat informace o postupu trénování. 

 V takto natrénované síti je poté možné spustit simulaci příkazem Excite, kterému je předán 

seznam souborů, které obsahují vstupní vektory pro simulaci. Výstupem jsou poté soubory s příponou 

.act, které obsahují výstupní vektory, kde jsou ovšem jednotlivé údaje výšky a délky tónů určeny 

pomocí vah. Tento výstup je poté třeba předat skriptu create_midi.m nebo create_midi_rand.m pro 

vytvoření MIDI nahrávky. Rozhodnutí, který ze dvou výše zmíněných skriptů pro generování použít 

je zcela v moci uživatele. Záleží jen na tom, zda chce zvolit deterministický nebo nedeterministický 

přístup. 

 V NICO toolkitu jsem při experimentování používal jako vstup jen testovací množinu.    

4.2.2 Vlastní experimenty 

V NICO toolkitu jsem testoval hlavně vliv délky historie na kvalitu a rozmanitost hudebního výstupu. 

Zkoušel jsem různé varianty délky historie a počtu neuronů ve skrytých vrstvách. Výstupní melodie 

při generování hudby z vektorů bez historie, nebo s historií do délky tří tónů byla velmi strohá a 

jednotvárná. Nezáleželo na počtu neuronů ve skryté vrstvě ani na počtu těchto vrstev. Síť nedokázala 

vůbec dodržet charakteristiku jazzových skladeb, a hlavně ne vstupních vektorů, které měly být její 

předlohou (viz Obrázek 13 a melodie jazz05_22b.mid). Spíše se jednalo o víceméně periodické 

opakování několika tónů. 

 

 

Obrázek 13: Ukázka výstupu sítě s historií jednoho tónu 

 

Nejlepší výsledky jsem zaznamenal u vektorů s historií od čtyř do šesti tónů 

v dopředné neuronové síti s dvěma skrytými vrstvami, kde každá vrstva obsahovala 30 neuronů 

s tansigmoidální aktivační funkcí. Takto vygenerované skladby už místy dokázaly zachytit ústřední 

motiv jejich předlohy (Obrázek 14) a výstup už byl většinou poslouchatelný (Obrázek 15 a melodie 
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jazz05_132b.mid). Při experimentech s vyšším počtem neuronů už síť výrazně nezlepšovala svoji 

úspěšnost, spíše naopak. 

Při experimentování s vektory s delší historií než šest tónů už výstupy znovu nebyly tak 

kvalitní. Nedokážu ovšem přesně vysvětlit, proč k tomuto jevu dochází. Jedním z důvodů by patrně 

mohla být nedostatečná velikost trénovací databáze, ve které se dané posloupnosti vektorů 

nenacházely. 

 

 

 

Obrázek 14: Část vstupní melodie pro testování sítě 

 

 

Obrázek 15: Část výstupní melodie pro vektor s historií pěti tónů 

 

Při dalších experimentech s délkou historie šesti tónů se mi podařilo síť natrénovat tak, že 

výstupní nahrávka dokázala velmi přesně kopírovat rytmus vstupu sítě. Tohoto výsledku jsem dosáhl 

s dvěma skrytými vrstvami, v každé z nich bylo 50 neuronů, znovu s tansigmoidální aktivační funkcí. 

I když melodická linka v této skladbě není moc podobná originálu, skoro přesná rytmická linka 

dokazuje, že síť si charakteristiku skladby osvojila (viz obrázky 16 a 17 a melodie jazz09_orig.mid a 

jazz09_132b.mid). 

 

 

Obrázek 16: Část originální melodie jazz09_orig.mid 

 

 

Obrázek 17: Část melodie jazz09_132b.mid 
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U některých dalších skladeb se přesnost generovaného výstupu nedala moc rozpoznat. Bylo to 

způsobeno transpozicí testovacích vektorů do tóniny C dur. Dalším důvodem, který ovlivnil výsledek 

testování, bylo to, že v práci s neuronovými sítěmi používám rozsah skladeb pouze jednu oktávu. Tím 

se velice zhoršuje schopnost posluchače rozpoznat podobnost melodií. 

4.3 Experimenty v Neural Network toolboxu 
Při experimentech v tomto nástroji jsem většinou vektory rozdělil na 2 části. Oddělil jsem od sebe 

melodii a rytmus. Poté jsem určité sítě trénoval na datech s melodií a jiné na informaci o rytmu. Tento 

přístup jsem zvolil kvůli některým funkcím, které dovolují na výstupu pouze jednu hodnotu logická 1, 

tudíž uchovávat dva druhy informací v jedné sadě vektorů by bylo krajně nevhodné.  

4.3.1 Použití Neural Network toolboxu 

Pro použití tohoto nástroje, který je součástí matematického softwaru Matlab existuje grafické 

prostředí, které se dá spustit příkazem nntool. Do tohoto prostředí se dají poté z Matlabu 

naimportovat všechny důležité proměnné, které budeme v práci s neuronovými sítěmi potřebovat. 

Toto grafické prostředí není ovšem vůbec tak ideální, jak jsem si v počátcích své práce myslel. Při 

trénování sítí často docházelo k „zamrznutí“ celého systému a některé sítě se při trénování za pomoci 

tohoto grafického prostředí nenatrénovaly správně. 

 Proto jsem se rozhodl vytvořit i zde sadu skriptů, které jsem pro práci s neuronovými sítěmi 

používal. Výhodou tohoto přístupu je, že si uživatel může ve skriptu zautomatizovat činnost, vytvořit 

několik neuronových sítí. Ty se postupně natrénují bez potřeby nějakého manuálního zasahování do 

procesu trénování, který může být u některých druhů sítí velmi zdlouhavý. Tyto skripty ovšem nejsou 

moc univerzální, pro práci s nimi musí člověk znát principy fungování neuronových sítí a pro 

praktické používání je ve většině případů nutné tyto skripty poupravit pro konkrétní podmínky. 

 Na rozdíl od NICO toolkitu, kterému se předal seznam souborů se vstupními vektory, Neural 

Network toolbox vyžaduje pro vstup neuronové sítě pouze jednu matici, která dané vektory obsahuje. 

Dalším rozdílem je, že vstupní vektory nenačítá NN toolbox horizontálně, ale vertikálně. Pro 

vytvoření této matice jsem použil skript create_inputs.m, který načte všechny soubory ze složky 

vstupů a vytvoří matici, kterou poté transponuje, čímž z řádkových vektorů vytvoří vektory 

sloupcové.  

 Další skript je create_nets.m, v tomto skriptu si tvořím různé topologie sítí, nastavuji jim 

parametry trénování a spouštím zde samotné trénování.   

 Jako další je skript simulation.m, který slouží k testování sítí a generování nových vektorů. 

Tento skript by se dal rozdělit na 3 části. První část je simulace pomocí vstupu testovacích vektorů. 

Další částí je simulace pomocí iterativního algoritmu a třetí částí je simulace pomocí iterativního 

algoritmu, ovšem s využitím pravděpodobností. V tomto případě se ovšem vybírají pouze 3 nejvíce 
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pravděpodobné výstupy a mezi nimi se vybírá díky hodnotě náhodně vygenerovaného čísla. 

Výstupem každé z těchto tří částí skriptu je matice, která obsahuje buďto hodnoty nula a jedna, nebo 

váhy pro jednotlivé pozice ve vektorech. Tato matice poté musí být znovu transponována, aby se 

dostala do správného formátu, se kterým dokáže pracovat skript pro zpětnou tvorbu MIDI nahrávek 

 

4.3.2 Experiment s chromatickou stupnicí 

Při jednom z prvních experimentů jsem zjišťoval, jak budou jednotlivé neuronové sítě schopny naučit 

se generovat chromatickou stupnici. Jako trénovací data jim byla poskytnuta celá stupnice (Obrázek 

16). Po natrénování byl jednotlivým druhům sítí přiveden na vstup pouze tón C. Síť poté generovala 

dvacet tónů iterativním způsobem, výstup sítě byl znovu přiveden na její vstup a použit ke generování 

dalšího tónu. 

 

 

Obrázek 16: Notový zápis části trénovacích dat 

Experiment jsem prováděl s dopřednými sítěmi, které měly popořadě 10, 20, 30 a 50 neuronů 

uspořádaných do jedné skryté vrstvy. Neurony ve skryté vrstvě měly jako aktivační funkci  

tansigmoidu. Neurony na výstupní vrstvě měly lineární aktivační funkci a jako kriteriální funkci jsem 

použil standardní odchylku. Zjistil jsem, že síť s 10 neurony nebyla vůbec schopna naučit se 

charakteristiku (Obrázek 17), síť s 20 neurony generovala tři periodicky se opakující tóny (Obrázek 

18) a až sítě s 30 a více neurony ve skryté vrstvě byly schopny naučit se generovat celou 

chromatickou stupnici (Obrázek 19). 

 

 

Obrázek 17: Výstup sítě s 10 neurony 

 

 

Obrázek 18: Výstup sítě s 20 neurony 
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Obrázek 19: Výstup sítě s 30 neurony 

4.3.3 Experiment s jazzem 

V tomto pokusu jsem se rozhodl izolovat od sebe melodii a rytmus a natrénovat jednu síť pouze na 

melodii jazzových nahrávek a druhou pouze na rytmu. Poté jsem zkusil obě složky spojit, abych 

zjistil, jaký styl bude výsledná skladba mít. Hudba se v tomto případě generovala iterativním 

algoritmem, na vstup simulace byla přivedena pětice tónů, která je prvními pěti tóny na obrázku 20. 

Pro generování melodie jsem si zvolil dopřednou síť s jednou skrytou vrstvou o 100 neuronech 

s tansigmoidální aktivační funkcí. Ve výstupní vrstvě byly neurony s lineární aktivační funkcí. Jako 

kriteriální funkci jsem použil znovu standardní odchylku a vstupní trénovací vektory obsahovaly 

historii čtyř předešlých tónů. Tato síť vygenerovala melodii, která zněla vcelku zajímavě, ovšem u 

rytmu byl výsledek mnohem horší. Zkoušel jsem různé délky historie tónů, počty neuronů i vrstev, 

ale u všech sítí byl výsledek ten, že se rytmus ustálil na konstantní hodnotě (Obrázek 20). U sítě se 

100 neurony v jedné skryté vrstvě byly ovšem váhy tónů v prvních iteracích velice podobné, tak jsem 

se rozhodl zkusit rytmus vygenerovat pravděpodobnostním rozložením ve skriptu simulate.m a tento 

pravděpodobnostně vygenerovaný rytmus přidat k melodii, vygenerované neuronovou sítí (Obrázek 

21).  

Jako poslední jsem poté zkusil vygenerovat melodii i rytmus pravděpodobnostním rozložením. 

I když je jasné, že v tomto případě se jedná z větší části o dílo náhody, některé části melodie zní 

docela zajímavě (Obrázek 22 a nahrávka pokusojazz06.mid). 

Tímto experimentem jsem se utvrdil v tom, že rytmus se při generování nové skladby nedá 

oddělit od melodie. V hudebních skladbách jsou totiž mezi rytmem a melodií velké závislosti, které se 

při odloučení těchto dvou složek poruší. Samotná melodie poté může znít celkem dobře, ovšem 

v kombinaci s rytmem, který se k melodii ne zcela hodí, je výstup velmi zvláštní. Dále jsem se 

přesvědčil o tom, že nechat generování jazzových skladeb „pouze“ na neuronové síti, tzn. použít 

iterativní algoritmus, není pro složitější skladby vhodný přístup. Dochází při něm totiž k zvláštním 

kombinacím tónů, které nezní vždy moc libozvučně. 
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Obrázek 23: Trénovací data pro test rozšíření stupnice
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4.4.2 Rekurentní sítě 

Experimenty s rekurentními sítěmi byly navzdory mému očekávání spíše neúspěšné. Podle odborných 

publikací jsou rekurentní neuronové sítě schopny zapamatovat si krátkodobý kontext několika tónů, 

ovšem při mých experimentech jsem došel k opačnému závěru. 

Ani u jednoduchých lidových skladeb rekurentní sítě nebyly schopny vygenerovat složitější 

melodii, než periodicky se opakující sekvenci dvou až tří tónů. 

Jako problematické při práci s rekurentními sítěmi se ukázaly i nástroje, které jsem používal. 

Při trénování sítě v Neural Network toolboxu pro matlab velmi často docházelo k zamrznutí systému 

nebo nekorektnímu natrénování. Často také u rozsáhlejších neuronových sítí docházelo 

k nekorektnímu ukončení trénování z důvodu nedostatečné výpočetní kapacity použitého hardwaru. 

Přesnější identifikace těchto problémů by vyžadovalo provedení rozsáhlejších experimentů, 

které jsem ovšem z časových důvodů nebyl schopen provést. 

 

4.5 Shrnutí 
Zkoumáním jednotlivých typů neuronových sítí, jejich vlastností a zákonitostí jsem při experimentech 

dosáhl zajímavých výsledků. Tyto výsledky ovšem mají ve většině případů spíše náhodný charakter, 

jelikož ještě nemám tolik zkušeností s umělými neuronovými sítěmi: 

 

• Dopředné sítě s historií byly schopné naučit se zákonitosti jednoduchých monofonních 

melodií. 

• Jako nejúspěšnější se při experimentech s jazzovou databází ukázaly dopředné sítě, kterým 

byly předány vektory obsahující historii čtyř až šesti tónů. Tyto sítě byly schopny zachytit 

hlavní motiv i docela složitých monofonních jazzových skladeb. 

• Při použití delší historie už sítě nebyly schopny vytvořit kvalitní výstup, to mohlo být 

způsobeno malým množstvím trénovacích dat. Spíše to ovšem svědčí o tom, že síť byla při 

takto dlouhé historii schopna mnohem méně generalizovat pravidla, která se z trénovacích dat 

naučila. Docházelo zde tedy k problému přetrénování. 

• Při vytváření melodie a rytmu zvlášť ve dvou neuronových sítích byl poté výstup mnohem 

méně kvalitní. To je způsobeno provázaností těchto dvou základních hudebních složek. 

• Při práci s rekurentními sítěmi docházelo velmi často při generování nové melodie 

k zacyklením. 

• Pro práci s většinou nahrávek byl rozsah jedné oktávy dostačující.    
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5 Závěr 

V závěru své práce bych zhodnotil dosažené kladné i negativní výsledky své práce včetně možných 

budoucích rozšíření. 

Jako klad vidím základní shrnutí možných přístupů k algoritmickému generování hudby, 

přiblížení dané problematiky zájemcům o toto téma, kteří mají alespoň základní znalosti práce s 

výpočetní technikou. Dále vytvoření skriptů pro analýzu a extrakci dat potřebných k tvorbě hudby 

z MIDI nahrávek. Provedené experimenty identifikovaly vhodnost jednotlivých druhů sítí pro 

generování různě složitých skladeb. 

Po zhodnocení výsledků jednotlivých experimentů stojí za zvážení, zda k práci s neuronovými 

sítěmi na této úrovni nevyužít příště jiný hudební žánr. S ohledem na to, že jazzové nahrávky jsou 

rytmicky i melodicky velice rozmanité, je pro tyto jednouché neuronové sítě velice složité zachytit 

správně jejich charakteristické rysy.  

 

5.1 Do budoucna 
Do budoucna by bylo vhodné jednotlivé skripty více rozpracovat a upravit tak, aby k jejich využití 

nebylo nutné využívat dalších nadstaveb, které nejsou standardní součástí matematického softwaru 

Matlab. Tímto by se zlepšila kompatibilita s jednotlivými verzemi tohoto softwaru a zároveň by se 

zvýšila efektivita daných algoritmů. Dále by bylo vhodné skripty sloučit v jeden ucelený programový 

nástroj, který by byl jednoduše použitelný pro běžného uživatele.  

Při práci s neuronovými sítěmi by bylo vhodné rozšířit tyto základní experimenty i na ostatní 

typy neuronových sítí, jako jsou například LSTM sítě. 

Dále by bylo vhodné vytvoření jednotné databáze MIDI skladeb s jednotlivými hudebními 

žánry, tak aby byly jednotlivé experimenty s různými topologiemi neuronových sítí jednoduše 

srovnatelné. 

Jako další možné rozšíření bych navrhoval rozšíření vstupních vektorů neuronových sítí o 

informací obsahující údaj o dynamice jednotlivých not. Tento údaj je v použitém programovém 

prostředí lehce dostupný. Z výsledků experimentů jsem usoudil, že by připojení této informace mohlo 

přinést další zlepšení kvality výsledků. 

 V navazující práci by mohlo být zajímavé použití polyfonních hudebních melodií. Při 

realizaci těchto experimentů by bylo nejspíše nutné použít mnohem složitější neuronové sítě nebo 

úplně odlišný přístup k algoritmickému generování hudby.  
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Příloha 1. Návod 
Toto je stručný návod pro zprovoznění a použití skriptů pro tvorbu hudby. Pro využití je nutností mít 

nainstalovaný matematický software Matlab 7.0. Dále je nutností do tohoto programu doinstalovat 

MIDI toolbox [8]. Návod, jak tento toolbox do prostředí Matlabu integrovat naleznete na stránkách 

MIDI toolboxu.  

Při práci s neuronovými sítěmi v NICO toolkitu je nutné tento toolkit stáhnout, rozbalit a zkompilovat 

zdrojové kódy. Poté je zapotřebí nastavit systémové proměnné ke složce se zkompilovanými soubory 

(bližší informace viz [9]). 

Samotné zdrojové skripty jsou spíše experimentální a při jejich práci je nutné upravovat nastavení 

jednotlivých proměnných. Stručný návod k jejich použití spolu s jejich popisem je uveden 

v komentáři jednotlivých skriptů. 
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Příloha 2. Obsah CD 
Zdrojové texty: 

• create_inputs.m 

• create_midi.m 

• create_midi_rand.m 

• create_n.sh 

• create_nets.m 

• extract_history_vectors.m 

• extract_mel_hist_vectors.m 

• extract_vectors.m 

• simulation.m 

Vygenerované melodie: 

• jazz_05.mid 

• jazz_09.mid 

• jazz_14.mid 

• pokusojazz01.mid 

• pokusojazz03.mid 

• pokusojazz06.mid 

• stupnice1.mid 

• stupnice2.mid 

• stupnice3.mid 

Databáze jazzových a lidových skladeb 

Zdrojový tvar písemné práce 

• Tvorba_hudby.docx 

Písemná práce ve formátu PDF 

 
 


