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 1 Introducció

El Music Information Retrieval (MIR) [1] és la ciència encarregada de recuperar

qualsevol  tipus d'informació a partir  de la música.  El  MIR utlitza coneixements

d'àrees tan diverses com el processament de senyal, aprenentatge automàtic i

teoria  musical  amb l'objectiu  de  desenvolupar  noves  metodologies  de  cerca  i

recuperació per a grans quantitats d'informació. El tractament d'aquestes dades

mitjançant el contingut del  senyal permet realitzar un estudi exhaustiu amb la

finalitat de classificar un gran volum de dades o bé estudiar-ne la seva estructura.

Actualment,  el  cas  més  conegut  en  la  recuperació  de  cançons  és  l'aplicació

anomenada “Shazam” [2]. Es tracta d'una aplicació capaç de reconèixer cançons

a partir de fragments de 10 segons amb la possibilitat de que aquests senyals

d'àudio continguin soroll, distorsió o bé una equalització diferent degut al mitjà

aèri de captació i al canvi de codificació del senyal. Perquè aquesta aplicació sigui

eficient cal que la informació extreta de cada cançó sigui molt precisa, ha de ser

única, amb l'objectiu de reduir al màxim el marge d'error, és a dir, de realitzar una

identificació errònia. Per aconseguir-ho Shazam emmagatzema a la seva base de

dades  un  gran  volum  d'informació;  per  a  cada  cançó  es  calcula  el  seu

espectrograma i s'extreuen els pics més representatius d'aquest, formant així una

constel·lació de punts. Posteriorment aquesta constel·lació s'indexa a partir  del

càlcul  de distàncies entre  els  punts  característics.  A part  de l'extracció de les

característiques, aquestes aplicacions utilitzen diferents algoritmes pròpis perquè

el cost computacional sigui suficientment baix com per poder realitzar una cerca a

temps real.

Per altra banda també trobem el “query by humming” (QbH) [3], un sistema que

permet recuperar una cançó a partir de la melodia taral·larejada com a senyal

d'entrada. Mitjançant la forma de l'ona obtinguda es compara el contorn melòdic

amb el conjunt de melodies emmagatzemades a la base de dades. Aquest contorn

melòdic s'utilitza per extreure les diferents notes que composen la melodia, les

quals es classifiquen posteriorment amb un alfabet de tres lletres segons la relació

que hi hagi entre notes consecutives. Un dels sistemes implementats permet crear

deteccions a partir  de les notes obtingudes en el  senyal d'entrada.  Cada nota

d'entrada es classifica com a S si aquesta nota és igual a l'anterior; U si la nota és
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més alta que la nota anterior i D si la nota és més baixa. Posteriorment aquestes

dades es normalitzen per tal de que el to i l'afinació no afectin en el resultat de la

cerca.

Des  d'un  punt  de  vista  de  recerca,  dins  del  camp  del  MIR  trobem  “The

International Society for Music Information Retrieval” (ISMIR) [4], una organització

sense ànim de lucre la qual  s'encarrega de supervisar les conferències que es

realitzen a nivell mundial, entre d'altres funcions. Aquestes conferències són de

caràcter annual i cada una d'elles es realitza a un país diferent amb l'objectiu de

motivar a presentar i intercanviar coneixements i idees innnovadores relacionades

amb la informació musical.

Relacionat  amb  l'ISMIR  trobem  “The  Music  Information  Retrieval  Evaluation

eXchange” (MIREX) [5], una campanya d'avaluació d'algoritmes i sistemes MIR. A

cada convocatòria es proposen un conjunt de tasques a realitzar (les quals poden

repetir-se  en diferents  anysamb l'objectiu de realitzar  millores en els  sistemes

creats els anys anteriors); aquestes tasques contenen una sèrie de requisits que

cal seguir per tal de desenvolupar el programa corresponent, com és la base de

dades o bé el format en el qual han de llegir les dades els diferents algoritmes. 

Entre  totes  les  tasques  proposades  en  els  diferents  anys  podem  trobar  els

següents temes:

• Identificació de l'artista a partir de l'àudio.

• Classificació del gènere.

• Associació de tags a clips d'àudio de 10 segons.

• Identificació de “covers” o versions de cançons originals.

• Sistemes de cerca i recuperació de música a partir de la seva similitud.

• Estimació del tempo de l'àudio.
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 1.1 Motivació

A mitjans de novembre del 2014 vaig tenir l'oportunitat d'iniciar-me al món laboral

mitjançant  una  oferta  trobada  al  taulell  de  l'escola.  Durant  aquests  mesos

l'empresa BMAT -music innovation- m'ha donat la possibilitat d'ampliar els meus

coneixements dins del món de la música des del punt de vista de l'enginyeria.

L'interès per conèixer més a fons el camp del Music Information Retrieval va fer

que  escollís  la  proposta  del  professor  Ignasi  Esquerra  per  tal  de  realitzar  un

projecte destinat a crear i  estudiar  com fer  un petit  programa de detecció de

cançons duplicades. 

Mitjançant aquest projecte es pretén conèixer les eines utilitzades actualment en

el camp del MIR per poder dur-ho a terme posteriorment en un cas pràctic. Com a

part experimental, l'objectiu serà crear un prototip que permeti trobar cançons

duplicades en format MP3, distribuides en diferents directoris. Per fer-ho, caldrà

realitzar diferents proves que permetin solucionar diferents situacions en les que

el senyal sigui un duplicat però hagi patit alguna modificació, ja sigui per un tall a

l'inici o final de la cançó o bé per sorolls que facin variar la qualitat i la detecció

d'aquests duplicats.

Així  doncs,  un  cop  realitzat  el  projecte  es  pretén  haver  assolit  els  següents

objectius:

• Saber interpretar i utilitzar les llibreries “Essentia” i “Gaia”.

• Adquirir  coneixements  en  l'entorn  de  Python  per  tal  de  desenvolupar  el

programa.

• Cercar quin tipus de descriptors són útils per tractar aquestes dades.

• Estudiar la forma de tractar les dades.

• Detectar cançons repetides.

• Avaluar els punts on es requereix un estudi més exhaustiu per assolir un

programa amb millors resultats.
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 2 Extracció d'informació musical

Durant els últims quinze anys el camp del MIR ha originat el desenvolupament de 

diferents eines per a usos de recerca. Totes aquestes eines tenen com a finalitat 

recuperar informació associada a senyals d'àudio, ja sigui mitjançant descriptors 

de baix nivell, alt nivell, o bé a partir d'una combinació dels dos. 

Si fem un estudi del sistemes MIR actuals podem observar com tots ells inclouen

una etapa d'extracció de característiques d'àudio de baix nivell [6], la qual, en

alguns casos es pot combinar amb característiques d'alt nivell [6]. Dins d'aquests

dos grups de característiques podem considerar descriptors de baix nivell  tots

aquells que estan estretament relacionats amb el senyal en sí mateix, com poden

ser l'amplitud o bé l'energia. Referent als descriptors d'alt nivell, aquests poden

estar  formats  en  ocasions  per  una  combinació  de  descriptors  de  baix  nivell  i

poden contenir informació sintàctica i semàntica.    

Per tal de poder extreure aquestes característiques del senyal totes les eines que

comentarem a continuació requereixen un cert coneixement de llenguatges de

programació com són Matlab, C++, Java o bé Python. Podem trobar alguns casos

en els que les llibreries contenen bindings1 que faciliten el desenvolupament de

projectes en altres llenguatges de programació.

Entre les diferents eines actuals podem trobar MIRtoolbox [7], MARSYAS [8], jMIR

[9], jAudio [10], LibXtract [11], Maaate [12], Yaafe [13], MPEG-7 [14] [15] i Vamp

plug-in [16], les quals s'explicaran en les properes pàgines. Aquestes eines poden

variar la forma d'implementar els diferents descriptors, ja que en alguns casos

caldrà combinar diferents funcions per tal d'obtenir el descriptor desitjat. Per altra

banda, l'ús dels plugins de Vamp, juntament amb softwares com Sonic Visualiser,

Sonic  Annotator  o  bé  Audacity,  permeten  analitzar  i  visualitzar  els  resultats

obtinguts amb amb les diferents llibreries i eines. Mitjançant aquest plugin es pot

calcular  els  temps  d'inici  de  les  notes  (onset),  respresentacions  visuals  com

histogrames o bé corbes de dades com la freqüència fonamental i la potència.

1 En termes de llenguatges de programació un binding és una adaptació d'una llibreria 
per tal de poder-se utilitzar en un llenguatge diferent al codi font original.
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 2.1 Llibreries

Dins  del  MIR  podem  trobar  diferents  llibreries  que  ens  permeten  realitzar

l'extracció de les característiques i  el  posterior càcul  necessari  per  realitzar  la

identificació, és a dir, la classificació de les dades. Cadascun dels softwares es

basa en un tractament de les  dades  diferent  però  amb una mateixa  finalitat,

reduir la redundància en el càcul i reduir així el cost computacional. 

MIRtoolbox

MIRtoolbox és una eina desenvolupada amb Matlab, dedicada a l'extracció

de característiques musicals de fitxers d'àudio, incloent rutines per realitzar

anàlisi d'estadístiques, segmentació i clustering. Integra una sintaxi simple i

adaptativa que permet combinar descriptors de baix i alt nivell.

MARSYAS

Marsyas és una llibreria de processament d'àudio escrita en C++ i Java que

permet realitzar prototips, experimentar amb aplicacions d'audició i síntesi,

amb  especial  èmfasi  en  senyals  musicals  i  en  el  MIR.  Ofereix  una

arquitectura general que permet crear aplicacions a temps real per a l'anàlisi

d'àudio,  així  com  connectar  àudio,  blocs  de  processament  de  senyal  i

aprenentatge automàtic.

jMIR

jMIR és un software lliure implementat en Java i utilitzat en la recerca del

MIR.  Es pot utilitzar per estudiar la música a nivell  d'àudio o bé formats

simbòlics  així  com informació  cultural  de  la  web  i  gestionar  col·leccions

musicals. 

Com a extractors de característiques trobem:

jAudio: Software per extreure característiques de baix i alt nivell procedents

de gravacions d'àudio.

jSymbolic: Software per extreure característiques d'alt nivell de gravacions

en MIDI.

jWebMiner: Software per extreure característiques culturals a partir de text

web.

jLyrics: Software per a la cerca de lletres de cançons de pàgines web i per
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extreure posteriorment característiques textuals d'aquestes lletres.

LibXtract

LibXtract, escrit en C, té l'avantatge que pot ser incorporat en programes

escrits en diferents llenguatges, excepte Java. Està format per una col·lecció

d'unes  quaranta  funcions  d'extracció  de  característiques  que  permeten

extreure descriptors d'àudio de baix i alt nivell. 

Maaate

Maaate és una eina de codi lliure que permet llegir i analitzar dades d'àudio

en  el  domini  freqüencial/comprimit.  Està  dissenyat  per  poder  suportar

qualsevol tipus de fitxer d'àudio MPEG-1/2 Layer 1-3 així com fitxers raw.  

Yaafe

YAAFE és un programa de línia de comandes. L'usuari ha de proporcionar els

fitxers d'àudio i una planificació de l'extracció de característiques, la qual

consisteix  en  un  fitxer  de  text  on  l'usuari  declara  per  a  cada  línia  la

característica  a  extreure,  els  seus  paràmetres  i  les  transformacions

necessàries.

Per reduir la redundància en el càlcul de les característiques YAAFE treballa

en dues etapes principals: en una primera etapa un parser2 analitza el pla

d'extracció de característiques amb l'objectiu de trobar passos comuns i així

reduir  el  flux  de  dades;  després,  en  una  segona  etapa,  l'extracció  de

característiques s'aplica al fitxer d'àudio d'acord amb la reducció del flux de

dades i es guarda el resultat en un fitxer HDF5.

MPEG-7

MPEG7  també  proporciona  codis  en  Matlab  i  C  per  tal  d'extreure

característiques.  Defineix 17 descriptors de baix nivell que es divideixen en

sis categories diferentes, les quals són: bàsic, espectre bàsic, paràmetres del

senyal,  timbre  temporal,  timbre  espectral  i  representacions  espectrals

bàsiques.

2 Un parser és un programa (normalment una de les parts d'un compilador) el qual 
interpreta les dades d'entrada i les converteix en una altra estructura gestionable per 
altres programes o components del compilador.
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Vamp plugin

Vamp és un sistema de plugins de processament d'àudio utilitzat per veure i

analitzar el contingut descriptiu dels fitxers d'àudio musical.

És la especificació d'una interfície de programació d'aplicacions (API) de C+

+ pels plugins que permeten l'extracció de característiques de baix nivell

dels senyals d'àudio. La seva llicència BSD permet a l'usuari desenvolupar el

seu propi  plugin o aplicació que utilitzi  plugins existents.  El  plugin Vamp

porta  incorporada  l'aplicació  Sonic  Visualizer,  una  eina  que  permet

visualitzar  el  contingut  de  fitxers  d'àudio  musical  juntament  amb  les

característiques extretes. Un cas molt semblant és el del plugin FEAPI.

 2.2 Softwares de detecció d'àudios duplicats

Dins  de  tota  la  gama  de  programes  disponibles  per  detectar  arxius  d'àudio

duplicats podem trobar dos tipus de softwares, depenent del tipus de cerca que

realitzin. 

En primer lloc trobem els softwares que realitzen la detecció de fitxers d'àudio

mitjançant les metadades, és a dir, mitjançant la informació associada a l'àudio,

com pot ser el títol i/o l'artista de la cançó. Entre aquests softwares trobem:

iTunes

El reproductor desenvolupat per Apple permet detectar cançons duplicades

d'una  forma  molt  limitada.  En  aquest  cas  la  cerca  de  duplicats  es  fa

mitjançant les metadades de la cançó i d'aquestes només compara el nom

de la cançó i l'artista. Per assegurar que les dues cançons són duplicats i no

cançons provinents de diferents àlbums, iTunes [17] permet fer una cerca

més exhaustiva comparat el nom de la cançó, l'artista i l'àlbum.

L'usuari  pot  comparar  les  metadades  dels  diferents  duplicats  per  tal  de

poder escollir quines cançons vol conservar i quines vol esborrar. Per fer-ho,

iTunes mostra la durada de la cançó, la data en la que s'ha afegit, el gènere

musical, el nombre de reproduccions, el tamany i el bitrate, de forma que

sigui fàcil per l'usuari mantenir aquelles cançons de major qualitat.
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Abee mp3 duplicates finder

Abee mp3 duplicates finder [18] permet trobar fitxers d'àudio duplicats en

format mp3, wma, ogg i m4a. Per poder trobar aquests duplicats el software

es  basa  en  el  nom  de  l'artista  i  títol  de  la  composició  mitjançant  la

comparació dels tags ID3. Si el fitxer mp3 no conté els camps dels tags amb

la informació, el programa intenta determinar aquesta informació mitjançant

el nom del fitxer. Així doncs, el software únicament identifica duplicats amb

tags idèntics o similars,  de forma que varies compilacions d'una mateixa

cançó puguin ser determinades com possibles duplicats, tot i tractar-se de

cançons diferents. En el cas que els tags del fitxer no continguin informació i

el  propi  fitxer  no  tingui  un  títol  descriptiu  sobre  la  cançó  (per  exemple

cançons que contenen noms genèrics com track01.mp3) el software Abee

mp3 duplicates finder no permet detectar aquestes cançons com a fitxers

duplicats.

TreeSize Professional

TreeSize Professional [19] és un gestor d'espai en disc dur potent i flexible

per a Windows 8/7/Vista/XP o servidors Windows 2012/2008/2003 de 32 o 64

bits. 

Entre les característiques del software trobem les diferents funcions:

 Gestionar i netejar espai del disc de forma eficient.

 Anàlisi detallat fins al directori de nivell més baix.

 Guardar, copiar o eliminar fitxers.

 Diverses opcions per exportar i reportar.

 Cerca versàtil de fitxers duplicats.

 Programació de l'anàlisi per tal d'automatitzar la tasca.
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En segon lloc trobem el  conjunt  de programes que utilitzen el  propi  àudio per

detectar  aquests  duplicats.  En  alguns  casos  aquests  softwares  permeten

complementar la cerca amb les metadades del fitxer, de forma que els algortimes

de  cerca  siguin  més  exactes.  Per  a  aquest  conjunt  de  softwares  trobem  els

següents exemples:

Duplicate songs finder

En aquest cas, Duplicate songs finder [20] ens permet trobar arxius duplicats

comparant el seu contingut byte a byte per tal d'obtenir resultats ràpids i

exactes. El resultat de la cerca es pot exportar en un fitxer HTML o CSV, en

el qual es mostren els diferents fitxers i les seves propietats.

A  part  de  comparar  el  contingut  byte  a  byte,  el  software  permet  trobar

duplicats mitjançant les metadades associades. La cerca de duplicats es pot

realitzar únicament en aquelles carpetes que l'usuari desitgi o bé fer una

cerca completa del disc dur. 

Un dels avantatges del programa és l'ampli ventall de formats que permet

analitzar,  entre  els  quals  trobem  fitxers  en  format  FLAC  (*.flac),  MPEG

(*.mp4,  *.m4a,  *.m4v,  *.mp3,  *.mp3PRO,  *.mp2)  ,  OGG  (*.ogg),  WAVE

(*.wav) i fitxers Windows Media Audio (*.wma).

Audio Dedupe

Audio Dedupe [21] és una eina capaç de reconèixer cançons duplicades fins i

tot quan estan emmagatzemades en diferents formats i sense marcar amb

metadades ID3. 

Audio Dedupe pot  detectar  fitxers  en format MP3,  MP2,  MP1,  MPA,  WAV,

OGG,  AIFF,  AAC,  MP4,  M4A,  FLAC,  AC3,  WavPack  (WV),  Musepack  (MPC),

Windows Media Audio (WMA), Monkey's Audio (APE) i True Audio (TTA). 

El requisit principal d'aquest softwarre és que els fitxers d'àudio han de ser

com a mínim de 30 segons  per  tal  de proporcionar  suficients  dades per

poder realitzar l'anàlisi. Els fitxers amb una durada menor es deixen sense

processar.

13
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Similarity

Es tracta  d'una  interfície  destinada  a  tot  tipus  d'usuari.  Aquest  software

escaneja  les  col·leccions  de  música  i  mostra  tots  els  fitxers  de  música

duplicats que té l'usuari. La comparació entre fitxers es realitzar mitjançant

tags i,  en especial,  mitjançant tecnologia de fingerprint,  de forma que la

comparació es realitza a partir del contingut dels fitxers i no només per les

metadades associades. El format del fitxer no afectarà en la comparació ja

que l'aplicació suporta gairebé tots els formats d'arxiu en la seva totalitat.

Gràcies als 3 nivells d'anàlisi  Similarity  [22] ofereix una forma única d'alt

nivell de detecció de duplicats. Similarity suporta formats d'àudio MP3, AAC,

M4A,  WMA,  OGG,  WAV,  FLAC,  APE,  WV,  MPC   i  és  capaç  de  detectar

composicions similars entre tots els formats. En el cas dels tags el software

suporta els formats de ID3v1, ID3v2, APEv2, WMA i Vorbis.

Similarity permet limitar la cerca a aquelles carpetes que l'usuari desitgi.

Incorpora un editor de tags (apte per fitxers MP3 i  WMA), un analitzador

d'espectre, un analitzador de sonograma, un convertidor automàtic de tags.

Després del procés d'escaneig el programa mostra per grups tots aquells

fitxers duplicats i automàticament marca el fitxer amb el bitrate més baix,

longitud més curta i/o tamany més petit per tal de poder eliminar fàcilment

els fitxers de pitjor qualitat.  El programa detecta automàticament tots els

problemes  comuns  dels  fitxers  d'àudio  i  assigna  un  nivell  de  qualitat  a

cadascun.

Per acabar, l'únic inconvenient observat fins el moment és la falta de servei

pels sistemes operatius de Linux. 

14
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 3 Programari “Essentia”

Essentia [23] és una llibreria que ha estat en desenvolupament durant més de 6

anys, incorporant la feina de més de 20 investigadors i desenvolupadors del Music

Technology Group (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona [24]. La

versió  2.0  conté  l'última  llibreria  creada,  incloent  millores  d'optimització,  un

desenvolupament  simplificat  de  la  API,  una  varietat  de  nous  descriptors  i

algoritmes de detecció de la melodia predominant.

Es tracta d'una llibreria de C++ de codi lliure creada  amb la finalitat d'analitzar

àudio  i  recuperar  informació  musical  basada  en   el  propi  àudio.  Conté  una

col·lecció  amplia  d'algoritmes  reutilitzables  que  implementen  la  funcionalitat

d'entrada/sortida  d'àudio,  blocs  estàndards  de  processament  de  senyal  digital

(DSP),  filtres,  caracterització  estadística  de  les  dades  i  un  llarg  conjunt  de

descriptors  espectral,  temporal,  tonal  i  d'alt  nivell.  Permet  emmagatzemar  els

resultats  obtinguts  en  fitxers  yaml  i  json.  A  més  a  més,  Essentia  es  pot

complementar  amb  Gaia,  una  llibreria  en  C++  que  implementa  mesures  de

similitud,  classificació  dels  resultats  obtinguts  en  l'anàlisi  de  l'àudio  i  genera

models de classificació que Essentia pot utilitzar per calcular descriptors musicals

d'alt  nivell,  així  com crear  bases de dades de punts,  aplicar  transformacions i

calcular  funcions  de  distància.  Tant  en  el  cas  d'Essentia  com Gaia  tenen  uns

“bindings” que permeten enllaçar les funcions i classes en C++ amb Python, de

forma que facilita l'ús de les llibreries a tots aquells usuaris acostumats a l'entorn

de Matlab i/o Python.

Essentia no és pot considerar una plataforma sinó que es tracta d'una col·lecció

d'algoritmes agrupats en una mateixa llibreria, els quals es poden combinar amb

l'objectiu de crear algoritmes més complexos. Aquests algoritmes disposen de tres

tipus d'atributs diferents: d'entrada, sortida i paràmetres . No proporciona la lògica

comuna d'alt nivell pel càlcul de descriptors; més aviat està enfocat en obtenir

algoritmes robustos,  un  bon  rendiment  i  optimització,  així  com una facilitat  a

l'hora d'utilitzar les diferents eines. 

15
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El flux d'anàlisi  està decidit i  implementat per l'usuari, mentre que Essentia té

cura dels detalls d'implementació dels algoritmes que s'utilitzen.

Aquesta  llibreria  inclou  un  nombre  d'extractors  predefinits  pels  descriptors

musicals disponibles, els quals faciliten el seu ús per a la creació de prototips i

permet configurar experiments de recerca molt ràpidament. A més a més, inclou

un plugin Vamp per tal d'enllaçar la llibreria amb Sonic Visualiser, de forma que

l'usuari pugui visualitzar els resultats. La llibreria és multi plataforma i suporta els

sistemes operatius de Linux, Mac OS X i Windows.

Essentia  està  dissenyat  per  enfocar-se  en  la  robustesa  dels  descriptors

proporcionats i està optimitzat en termes de cost computacional dels algoritmes.

Els  descriptors  i  els  algoritmes  de  processament  de  senyal  són  fàcilment

ampliables  i  permeten  tant  experiments  de  recerca  com  el  desenvolupament

d'aplicacions a escala industrial. 

Aquests algoritmes es poden utilitzar de forma estàndard o streaming. La forma

estàndard és imperativa mentre que l'opció streaming és declarativa. La forma

estàndard requereix especificar les entrades i sortides de cada algoritme i cridar

les funcions de processament de forma explícita. Si l'usuari vol executar una xarxa

d'algoritmes  connectats  haurà  d'executar  cada  algoritme  manualment.

L'avantatge  d'aquesta  opció  és  que  permet  realitzar  prototips  ràpidament

(especialment quan els enllaços de Python estan acoblats amb un entorn científic

en Python,  com és ipython,  numpy i  matplotlib).  Per altra banda,  la forma en

streaming permet definir una xarxa d'algoritmes connectats i  posteriorment un

organitzador procura passar les dades entre les entrades i sortides dels algoritmes

i cridar els algoritmes en l'ordre apropiat. L'organitzador disponible en Essentia

està optimitzat per tasques d'anàlisi i no té en compte la latència de la xarxa. Per

a aplicacions a temps real  l'usuari  pot  reemplaçar  aquest  organitzador  per  un

altres que afavoreixi la latència sobre el rendiment. L'avantatge d'aquesta opció

és que resulta un codi més simple i segur i té un consum de memòria menor, ja

que  les  dades  es  transmeten  a  través  de  la  xarxa  enlloc  d'estar  carregant

completament en memòria.

16
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Essentia  té  una  varietat  de  carregadors  d'àudio  per  proporcionar  una  forma

convenient  per  carregar  els  fitxers  d'àudio  del  disc  dur.  Aquests  carregadors

generen la transmissió de mostres mono i stereo mitjançant les llibreries FFmpeg i

Libav. Suporta gairebé tots els formats existents i aquest àudio pot ser carregat

també des de fitxers de vídeo i fins i tot des de fitxers Flash. És pot convertir un

fitxer stereo a mono, remostrejar, retallar l'àudio a un temps d'inici/final donat,

normalitzar les mostres resultants i aplicar diferents filtres.

Hi ha un carregador especial que permet llegir els tags de les metadades dels

fitxers d'àudio (tags ID3, per exemple). Essentia també pot escriure fitxers d'àudio

en qualsevol format suportat per FFmepg/Libav i pot afegir "beeps" en l'àudio per

tal de marcar l'inici de cada àudio.
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 4 Conceptes previs

Previ al desenvolupament de les diferents proves cal tenir en compte una sèrie de

conceptes bàsics que aniran sorgint al llarg d'aquest bloc. Tots aquests conceptes

ens seran de gran utilitat a l'hora de realitzar l'extracció de les dades de cada

fitxer d'àudio i la forma de tractar aquesta informació.

 4.1 Zero-Crossing Rate

En el domini del temps discretitzat, el zero-crossing rate [25] és un algoritme que

ens indica la taxa de punts on hi ha un canvi de signe entre mostres consecutives,

és a dir, aquells punts dins d'un interval on el senyal té amplitud zero, degut a un

canvi  d'amplitud entre  positiva i  negativa,  o  a l'inrevés.  Aquesta característica

s'utilitza  sovint  en  aspectes  de  reconeixement  automàtic  de  veu  i  Music

Information Retrieval, com per exemple la detecció de segments sonors/sords. Si

el  zero-crossing  rate  és  elevat,  aquell  segment  de  senyal  serà  sord,  en  cas

contrari  el  senyal  serà  sonor.  A  més  a  més,  aquesta  característica  està

estretament relacionada amb la freqüència ja que,  si  el  senyal  conté un zero-

crossing  rate  elevat  voldrà  dir  que  el  senyal  varia  ràpidament,  és  a  dir,  la

freqüència serà elevada. En cas contrari, si el valor del zero-crossing rate és petit

voldrà dir que el senyal varia poc i, per tant, es pot afirmar que la freqüència serà

menor.

A la Figura 1 podem observar  el  plot  corresponent  al  zero-crossing rate de la

cançó “02 Suma.mp3”. Per realitzar aquest plot s'ha generat el següent codi:

18
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import essentia

import essentia.standard

from essentia.standard import *

z=ZeroCrossingRate()

ZCR = []

loader = essentia.standard.MonoLoader(filename = 

'/home/david/Desktop/PFG/Base_de_dades_musical/Base_de_dades_gran/jakwob-

theprize/1. Jakwob - Turn To Stone.mp3')

audio = loader()

for frame in FrameGenerator(audio, frameSize = 44100, hopSize = 44100):

ZCR.append(z(frame))

plot(ZCR)

xlabel('Temps')

ylabel('Amplitud')

19

Figura 1: Zero-Crossing Rate cançó “Turn To Stone.mp3”.
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 4.2 Energia

L'energia [26] es defineix com l'àrea que es troba sota el quadrat de la funció i es 

calcula amb la fórmula:

Si el vector està format per valors reals el mòdul no afectarà en el resultat del

càlcul. Aquesta mesura és també una mesura de la intensitat del senyal.

A continuació podem observar  un plot  d'aquesta  segona característica  extreta

sobre  el  mateix  àudio  que  abans.  L'energia  és  la  segona  característica  que

utilitzarem,  juntament  amb  el  zero-crossing  rate,  en  la  detecció  de  duplicats

idèntics.

20

Figura 2: Energia cançó “Magic carpet.mp3”.
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 4.3 MFCC

Els Mel-Frequency Cepstrum Coefficients [27] permeten realitzar un anàlisi tenint

en compte la percepció humana i es concentra únicament en uns components

freqüencials  determinats.  Gràcies  a  aquests  coeficients  es  poden  extreure

característiques  amb  un  contingut  rellevant,  descartant  així  informació  sense

valor com és el soroll de fons, el volum o bé el to del senyal d'àudio. Per aquest

motiu els filtres utilitzats en el seu anàlisi no estan distribuïts uniformement en tot

el rang de freqüencies; destina més filtres a les regions de baixa freqüència que a

les regions d'alta freqüència.

Els coeficients MFCC són molt utilitzats en el camp del reconeixement de veu i 
àudio automàtic.

21

Figura 3: MFCCs cançó “Temerario.mp3”.
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 4.4 Què és un fingerprint?

Tal i com ens indica el seu nom, un fingerprint [28] és una empremta digital, un

identificador  únic  per  a  un  senyal  d'àudio  en  concret.  Aquests  fingerprints

associats a cada senyal d'àudio, juntament amb les metadades d'aquest fitxer,

s'emmagatzemen  en  una  base  de  dades  de  forma  que  es  puguin  utilitzar

posteriorment  en  la  identificació  de  nous  senyals  d'àudio  sense  informació

associada.

El fingerprint pot estar format per diferents descriptors, els quals han de garantir

la possibilitat  de detectar fragments d'àudio tot  i  que el  senyal hagi patit  una

alteració,  ja  sigui  per  problemes  de  soroll,  compressió,  equalització  o  bé

diferències en la codificació. Perquè això sigui possible, els descriptors utilitzats

per  extreure  la  informació  de  cada  senyal   han  de  ser  robustos  a  aquestes

variacions. Per aquest motiu, sempre i quan puguin existir variacions del senyal,

serà  preferible  realitzar una  anàlisi  freqüencial  del  senyal,  ja  que  aquests

descriptors són més precisos i vulnerables a possibles sorolls del senyal.

Per generar aquests fingerprints caldrà tractar les dades per trames d'un tamany

proporcional a les dades d'entrada, considerant sempre una mida suficient com

perquè el senyal es pugui considerar estacionari. El resultat de la conversió senyal

a dades es concatenarà en vectors d'una dimensió o bé en sub-bandes, segons la

característica del descriptor.

22

Figura 4: Procés d'extracció de dades.
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Un cop generada la base de dades es pot realitzar la identificació de nous senyals

d'àudio comparant aquest senyal amb els fingerprints generats anteriorment. Per

dur-ho  a  terme  cal  comparar  aquests  dos  senyals  mitjançant  el  càlcul  de  la

distància euclidiana, Manhattan, cosinus, ritme, o bé Hamming, entre d'altres.

 4.5 Format de dades

Per  emmagatzemar  els  vectors  de  característiques,  és  a  dir,  els  fingerprints,

Essentia proporciona una eina anomenada Pool  [29], la qual permet escriure les

dades en un fitxer YAML [30], un format de serialització de dades llegible tant per

l'ésser humà com per qualsevol llenguatge de programació.

Un Pool és un contenidor3 el qual permet emmagatzemar qualsevol tipus de dades

en forma d'arbre. Mitjançant aquest Pool cada vector de característiques té un

nom assignat  que ens permetrà accedir  d'una forma senzilla  al  seu contingut.

Aquest nom és únic i es pot organitzar en subdirectoris utilitzant el caràcter “.”

com a separador.

3 En el cas del llenguatge de programació C++ aquest tipus de contenidor es podria 
comparar amb un map i en el cas de Python, amb un diccionari.
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Figura 5: Procés d'identificació.
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Si obrim un dels fitxers creats trobarem la següent distribució: 

metadata: 

    version: 

        essentia: "2.1-beta2" 

lowlevel: 

    Energy: [0.00373896188103, 4.21897125244, 29.2423019409, …]

    ZeroCrossingRate: [0.0994784608483, 0.105714283884, 0.0458049885929, ...]

Així  doncs,  per  accedir  als  valors  del  vector  d'energia  i  zero-crossing rate  cal

cridar-los segons la jerarquia creada. En aquest cas accedim amb: lowlevel.Energy

i lowlevel.ZeroCrossingRate.

Paral·lelament  també  podem  extreure  valors  estadístics  agregats  a  aquests

vectors  mitjançant  l'algoritme  PoolAggregator.  Per  defecte,  aquest  algoritme

extreu la mitja, variància, valor mínim, màxim i la mediana del pool, és a dir, dels

vectors d'entrada, tot i que podem trobar altres unitats estadístiques. A més a

més,  podem  indicar  quin  tipus  de  valor  estadístic  es  vol  extreure  de  cada

descriptor emmagatzemat dins del pool. L'agoritme guarda aquests resultats en

un nou Pool, el qual podem tornar a convertir en un fitxer YAML. 

Així doncs, mateix temps que es fa l'extracció de característiques també es pot

emmagatzemar la mitjana i la variància dels vectors calculats per tal d'obtenir un

únic valor que ens permeti fer una cerca molt més ràpida. Per a aquests projecte,

aquests valors poden ser útils per realitzar proves però no en la implemetació final

ja que podria donar falsos positius degut a la poca tolerància entre un duplicat i

una altre cançó amb uns valors estadístics propers. 

A  continuació  podem  trobar  com  es  realitza  la  declaració  del  PoolAggregator

segons els paràmetres utilitzats:

aggrPool = PoolAggregator(defaultStats = [ 'mean', 'var' ])(pool)
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 4.6 Detecció, classificació i avaluació

Per  realitzar  la  comparació  entre  vectors  de  característiques  s'utilitzarà  la

distància  euclidiana  [31]. Aquesta  distància  és  una  mètrica  molt  comuna  per

mesurar  la  distància  entre  dos  punts,  utilitzant  com  a  base  el  teorema  de

Pitàgores. Així doncs, la distància serà la longitud del segment que uneix aquests

dos punts. En el cas de Gaia, aquest càlcul es realitzarà a partir dels vectors que

composen els fingerprints.

Un cop feta la classificació cal avaluar els resultats obtinguts. Per fer-ho es farà ús

dels  termes  de  “precision” i  “recall”,  unes  mesures  bàsiques  d'avaluació  en

estratègies de cerca i recuperació d'informació; a partir d'aquests dos paràmetres

també es calcularà un tercer paràmetre anomenat F-Score [32]. El precision es

defineix com el  nombre de valors recuperats  entre el  nombre total  de valors

recuperats tant rellevants com irrellevants. Per altra banda, el record és la fracció

de valors rellevants recuperats del total de valors rellevants de la nostra base de

dades. Per últim trobem el Valor-F, també anomenat F-Score, el qual s'utilitza per

mesurar la precisió del test, mitjançant un valor únic composat per la ponderació

del precision i el recall:

Rellevant No rellevant

Recuperat TP FP

No recuperat FN TN

On TP = True Positive | FP = False Positive | FN = False Negative | TN = True
Negative

Si passem aquesta informació en forma de càlcul tenim:

Precision = 
TP

TP+FP

Recall = 
TP

TP+FN

F-Score = 
2⋅Precision⋅Recall
Precision+Recall
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 5 Programació dels scripts

Per desenvolupar la part pràtica s'ha utilitzat un sistema operatiu Ubuntu 14.04

LTS. Mitjançant la línia de comandes s'han realitzat diferents scripts en Python que

permetran convertir els fitxers d'àudio en dades fàcilment comparables.

Per realitzar l'extracció de les característiques s'ha utilitzat la versió v2.1_beta2

d'Essentia, l'última versió estable que podem trobar en producció. Per altra banda,

per realitzar la classificació dels fingerprints, s'ha utilitzat la versió v2.4.4 de Gaia.

Aquestes dues versions es poden trobar al repositori GitHub [33] [34].

Així doncs, a continuació es troben detallats els diferents scripts desenvolupats,

explicats per ordre de creació.

 5.1   generate_references.py

Mitjançant aquest script es genera un identificador únic associat a cada cançó de

la base de dades indicada a l'inici del codi. En aquest script indiquem el directori

arrel sota el qual es troba la base de dades, la qual pot estar estructurada en

diferents carpetes. Com a segona variable important cal indicar el nom del fitxer

CSV on es guardarà l'assignació de cada identificador per a cada cançó i el seu

path relatiu, amb inici al directori que enllaça els diferents àlbums i cançons. En

aquest  cas,  tots  els  fitxers  generats  s'anomenaran  “BBDDmusical_test.csv”  i

s'afegirà quin test és, per tal de no sobreescriure sempre el mateix fitxer. Aquests

identificadors  ens  permetran  generar  un mapeig per  tal  de  treballar  amb uns

noms de fitxer més concisos i fàcils de manipular. A la Taula 1 es pot observar el

format de sortida d'aquest script:
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Taula 1: Identificadors i referències de la base de
dades

ID Relative path
0001 Tracks/05 So Thankful.mp3
0002 Tracks/10 On The Verge.mp3
0003 Tracks/01 - Allez!.mp3
0004 Tracks/04 Warrior People.mp3
0005 Tracks/01.Despedida.mp3
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 5.2 generate_duplicates.py

Un cop obtenim aquest document amb els identificadors i les seves referències cal

generar  els  diferents  duplicats  amb  un  senyal  d'àudio  idèntic.  Per  fer-ho  es

disposa  d'un  segon  script  anomenat  “generate_duplicates.py”.  Mitjançant

l'execució de el  script  es generaran un conjunt  de duplicats  sobre la  base de

dades creada prèviament. En primer lloc s'ha d'indicar el fitxer CSV que conté les

referències (juntament amb el path en el cas que es trobi en un directori diferent),

el nom del fitxer en el qual guardarem el llistat d'identificadors corresponents als

duplicats, el nombre de duplicats que es volen generar i el path absolut en el qual

es troben els fitxers d'àudio.

El  script  s'encarrega  de  seleccionar  40  identificadors  aleatoris  entre  tots

identificadors de la base de dades per tal de generar els duplicats d'aquesta base

de dades. Aquests identificadors s'emmagatzemen en el document CSV indicat a

l'inici del script amb el format Duplicate ID – Database ID, tal i com es mostra a la

Taula 2. El primer identificador corresponent a un duplicat continuarà la numeració

dels identificadors de la base de dades.
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Taula 2: Identificadors associats
als àudios duplicats i de la base

de dades

Duplicate ID Database ID
0746 0343
0747 0257
0748 0460
0749 0225
0750 0313
0751 0141
0752 0694
0753 0361
0754 0103
0755 0482

… …
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Un  cop  es  generen  els  identificadors  dels  duplicats,  el  script  còpia  aquestes

cançons duplicades en el  directori  on es troba la base de dades amb el  nom

duplicate+Duplicate ID.mp3, de forma que obtenim el mateix àudio amb diferent

nom, tal i com ens trobaríem en un cas real. A més a més, aquests duplicats es

concatenen al  document associat  a  la  base de dades,  BBDDmusical_test1.csv,

amb el  seu Duplicate ID – Relative path per tal  de poder tractar fàcilment les

dades més endavant. Així doncs, un cop executat aquest script obtenim una base

de  dades  amb  785  cançons,  un  document  amb els  identificadors  associats  a

aquestes 785 cançons i un segon document amb la relació dels duplicats, que ens

permetrà extreure els resultats del ground truth d'una forma ràpida un cop s'ha

realitzat la classificació de les dades.

Dins d'aquest script es fa ús d'una funció anomenada “load_dbf.py” per tal  de

carregar  el  fitxer  de  referències  en  una  llista  de  Python.  Això  serà  útil  per

concatenar al final del fitxer els identificadors i path relatiu dels duplicats.
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Figura 6: Generació dels identificadors i duplicats.
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 5.3 features.py

Un cop feta l'organització de les dades es realitza l'extracció de característiques

de tots aquells fitxers d'àudio llistats mitjançant l'anterior script. En primer lloc cal

especificar quina és l'arrel sota la qual es troben els fitxers d'àudio, és a dir, des

de l'arrel  “home” fins a la  carpeta sota la  qual  es troben els àlbums i  fitxers

d'àudio. En segon lloc caldrà indicar on es troba el fitxer generat amb el script

“generate_references.py” per tal de poder extreure les característiques de cada

àudio;  per poder realitzar l'extracció ens cal  concatenar l'arrel  i  el  path relatiu

emmagatzemat al fitxer de referències. Per últim, després de realitzar l'extracció

de les diferents característiques [35], guardarem els diferents fitxers de dades al

path especificat a la tercera variable que es troba a l'inici d'aquest script.

Mitjançant aquest script convertim cada fitxer d'àudio en un fitxer YAML amb el

nom del seu identificador, assignat al fitxer de referències. Aquests fitxers YAML

contenen un Pool amb les característiques extretes del senyal d'àudio4.

Els diferents descriptors utilitzats per crear els fingerprints els podem trobar en

funcions a part, de forma que el codi principal sigui més concís. Únicament caldrà

importar les funcions i fer la crida corresponent al script  “features.py”, amb el

senyal d'àudio com a paràmetre d'entrada i el Pool com a sortida.

4 Cada fitxer el podrem trobar sota el mateix directori, el qual indiquem a l'inici del script. 
En cas contrari, aquests fitxers es guardaran al directori on es trobi el script que hem 
executat.
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Figura 7: Creació dels vectors de característiques.
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 5.4 Funcions

Els  algoritmes  utlitzats  es  troben  implementats  dins  de  la  llibreria  d'Essentia,

juntament amb un gran ventall  descriptors.  Per realitzar  aquest  projecte s'han

generat tres funcions indepentes, les qual es poden importar als scripts principals

declarant a l'inici  de el script:  from NOM_FITXER import NOM_FUNCIÓ. Les tres

funcions utilitzades per extreure els descriptors es poden trobar amb els noms:

“ZCRf.py”, ”Energyf.py” i ”MFCCf.py”.

Totes tres segueixen la mateixa estructura tot i que, depenent de la funció, caldrà

fer ús d'altres algoritmes intermitjos per poder extreure la informació. Aquest és el

cas dels MFCCs, tal i com podem veure a la funció creada:

#!/usr/bin/env python 

import essentia 

import essentia.standard 

from essentia.standard import * 

def MFCCs(audio, pool): 

        w = Windowing(type = 'hann') 

        spectrum = Spectrum() 

        mfcc = MFCC() 

        for frame in FrameGenerator(audio, frameSize = 44100, hopSize = 22050): 

                mfcc_bands, mfcc_coeffs = mfcc(spectrum(w(frame))) 

                pool.add('lowlevel.mfcc', mfcc_coeffs) 

        return pool 
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 5.5 normalize_vectors.py

Un cop feta l'extracció, i abans de realitzar la classificació, cal tenir en compte la

forma de treballar de la llibreria Gaia. Per poder tractar les dades mitjançant la

distància euclidiana cal que tots aquests vectors tinguin la mateixa longitud. Així

doncs,  un  cop  obtingut  el  conjunt  de  fitxers  YAML  amb  els  seus  vectors  de

característiques corresponents cal normalitzar-los de forma que la longitud de tots

ells sigui la mateixa. En cas contrari, a l'hora de fusionar els fitxers YAML amb Gaia

per poder calcular posteriorment les distàncies entre els vectors, s'exclouran tots

aquells descriptors que tinguin vectors de diferents tamanys, tal i com ens mostra

el següent missatge:

Descriptors removed: 

-because they were of variable length: lowlevel.Energy, lowlevel.ZeroCrossingRate

- because they were either constant, contained NaN or contained Inf: 

- because they were removed explicitly: 

En aquest cas, una solució possible és la concatenació de valors nuls al final de

cada  vector.  Doncs,  per  poder  normalitzar  la  llargada  dels  diferents  vectors,

podem executar  el  script  “normalize_vectors.py” que ens permetrà trobar  quin

fitxer conté els vectors més llargs. Un cop trobats aquests vectors concatenarem

un vector de zeros a la resta de descriptors fins assolir la mateixa longitud que

aquests vectors de longitud màxima. Després d'obtenir els vectors normalitzats

tornem a emmagatzemar-los en un nou directori per tal de mantenir les dades

originals per a altres possibles usos. Aquests nous fitxers tindran el mateix format

YAML, amb les dades organitzades en forma de Pool i amb el seu identificador

corresponent com a nom de fitxer.
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Figura 8: Normalització dels vectors de característiques.
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Per  tractar  aquests  785  fitxers  Gaia  ens  proporciona  una  funció  anomenada

“gaiafusion” que ens permet unificar tots els fitxers YAML en un fitxer binari únic.

Amb aquest fitxer binari es podrà calcular posteriorment les distàncies entre els

diferent vectors de característiques.

Aquesta  funció  permet  una  sèrie  de  paràmetres  opcionals  i  dos  arguments

necessaris per poder indicar quin serà el paràmetre d'entrada i el de sortida: 

gaiafusion [options] input_sigfiles output_db

On el fitxer d'entrada pot ser un fitxer YAML que contingui el mapeig entre ids i

fitxers.sig o bé un directori que contingui els fitxers “.sig”.

A  continuació  podem  trobar  les  opcions  més  destacades  i  útils  segons  les

necessitats d'aquest projcete:

-y  YAMLLIST,  --YAMLlist=YAMLLIST  →  fitxer  YAML  amb  la  llista  de  fitxers  per

unificar

-d DIRECTORY, --directory=DIRECTORY → directori en el qual es troben els fitxer

“.sig” per unificar

-o OUTPUTFILE, --output=OUTPUTFILE → nom del fitxer binari de sortida

 -s SELECT, --select=SELECT → selecció dels descriptors que es volen incorporar.

 -e  EXCLUDE,  --exclude=EXCLUDE →  selecció  dels  descriptors  que  es  volen

excloure.

En aquest cas, al tractar-se d'un directori amb tots els fitxers YAML i un conjunt de

descriptors escollits prèviament es pot executar de la següent forma:

gaiafusion -d /home/david/Desktop/PFG/Project/Features/Normalized_length_test1/

-o /home/david/Desktop/PFG/Project/Features/Normalized_test1.db5

5 Aquest script es pot executar des del terminal sense necessitat d'accedir al directori de 
Gaia, on es troba el script “gaiafusion.py”.
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Un  cop  executat  aquest  script,  el  missatge  d'informació  corresponent  als

descriptors eliminats apareixerà buit:

Descriptors removed: 

 - because they were of variable length:

- because they were either constant, contained NaN or contained Inf: 

- because they were removed explicitly:

A l'hora de normalitzar les dades extretes amb el descriptor MFCC caldrà realitzar

uns petits canvis al script utilitzat anteriorment, ja que la fusió de dades de Gaia

no  permet  interpretar  dades  emmagatzemades  en  una  matriu.  És  per  aquest

motiu que caldrà executar el script “normalize_vectorsMFCC.py” sempre que ens

trobem amb un  descriptor  en  forma de  matriu.  Aquest  script  converteix  cada

matriu en un vector únic, de forma que  es puguin concatenar posteriorment els

vectors de zeros, amb la mida corresponent per a cada fingerprint.

 5.6 compare_vectors.py

Un cop  feta  l'extracció  dels  fingerprints  cal  classificar  aquestes  dades  amb la

finalitat  de  detectar  els  fitxers  d'àudio  que  estem cercant.  Per  poder  realitzar

aquest apartat de classificació utilitzem les eines que ens proporciona Gaia [36],

com és el càlcul de la distància euclidiana, per tal de trobar els fitxers d'àudio

duplicats. Per aquest bloc es disposa d'un script anomenat “compare_vectors.py”,

el  qual  requereix  com a paràmetre el  nom de l'arxiu  binari  que conté tota la

informació  dels  fingerprints.  En  aquest  cas,  els  fitxers  binaris  els  guardarem

sempre un directori per sobre del directori on es troben els scripts. Internament,

aquest script ja està inicialitzat amb el  path absolut fins a aquest directori  de

forma que només calgui passar el nom de l'arxiu binari com a argument, tal i com

es pot veure a continuació:

python compare_vector.py Normalized_test1.db
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Aquest  script  carrega  el  fitxer  com un  dataset6 per  poder  tractar  les  dades  i

calcula la distància euclidiana per a cada fingerprint. En el cas que la distància

entre els fingerprint sigui 0 emmagatzema aquests dos identificadors en forma de

diccionari per poder tractar posteriorment aquestes dades. Un cop s'han comparat

els  785 fitxers  entre sí  busquem al  fitxer  de referències BBDDmusical_test.csv

quin nom es correspon a cada identificador. Amb aquestes dades es mostrarà per

pantalla cada entrada guardada al diccionari amb el fomat ID – Path relatiu. A més

a  més,  aquestes  dades  s'exportaran  també  a  un  fitxer,  anomenat

Duplicats_detectats_test.csv, amb el format ID1 – Path relatiu 1 – ID2 – Path relatiu

2, tal i com ens mostra la Figura 9.

6 Un dataset és una col·lecció de dades tabulada, on cada columna es correspon a una 
variable particular i cada fila és una entrada diferent.
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Figura 9: Classificació i extracció dels duplicats identificats.
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 5.7 found.py

Per  acabar,  mitjançant  el  script  “found.py”,  es  comparen  els  fitxers

DuplicateFiles_test.csv  i  Duplicats_detectats_test.csv,  és  a  dir,  el  fitxer  creat

inicialment amb el script “generate_duplicates.py”, el qual conté els identificadors

Duplicate  ID  –  Database,  i  el  fitxer  creat  amb “compare_vectors.py”,  del  qual

només tractem les columnes ID1 – ID2, les columnes corresponents al seu path

únicament ens permeten identificar fàcilment de quines cançons s'han detectat.
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Figura 10: Avaluació de la cerca de duplicats.
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 6 Experiments

En  aquesta  secció  es  mostren  els  resultats  obtinguts  en  les  diferents  proves

realitzades.  Es  pretén  estudiar  quins  són  els  resultats  obtinguts  si  afegim  a

aquesta base de dades duplicats idèntics, amb talls a l'inici o final de la cançó i

duplicats transcodificats, ja sigui per un canvi del nombre de canals, freqüència de

mostreig o bé modificant directament el bitrate.

 6.1 Base de dades

Per tal de desenvolupar els diferents experiments s'ha treballat amb una base de

dades formada per total 745 cançons en format MP3 úniques, sense cap mena de

duplicat. Sobre aquesta base de dades s'han anat generant una sèrie de fitxers

duplicats amb els quals s'ha realitzat la detecció de cançons duplicades.

Un cop fet cada test s'ha realitzat una validació del sistema amb una segona base

de dades formada per 249 cançons. Mitjançant aquesta segona base de dades

s'han anat afegit diferents cançons duplicades sense coneixement previ de quin

és el seu duplicat. D'aquesta forma es pot valorar si el sistema és òptim per a

qualsevol conjunt de fitxers o es tracta d'un sistema adaptat únicament a la base

de dades de prova.

Així  doncs, per realitzar les diferents proves s'executa el conjunt de scripts on

cadascun d'ells s'encarregarà de realitzar una etapa del procés de detecció.

 6.2 Test 1a: Duplicats idèntics mitjançant  ZCR i 
energia

Aquest primer test té com a objectiu la comprovació del funcionament de tot el

procés.  Al  tractar-se  de  duplicats  idèntics  la  detecció  hauria  de  ser  perfecte,

retornant així el 100% dels duplicats generats.

En  primer  lloc  generem el  fitxer  “BBDDmusical_test1.csv”  mitjançant  el  script

“generate_reference.py”, el qual estarà format per les 745 cançons que formen la

base de dades. Posteriorment, un cop executat el script “generate_duplicates.py”
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es guardaran els 40 duplicats en un mateix directori  anomenat “duplicats”, de

forma que es puguin suprimir fàcilment aquests duplicats per a properes proves

amb la mateixa base de dades.

Per poder fer aquestes comparacions s'ha extret el zero-crossing rate i l'energia

per a cada fitxer d'àudio. Aquests dos descriptors són els encarregats de formar el

fingerprint per a aquest test, els quals estaran emmagatzemats en el mateix Pool

de sortida. 

Per  realitzar  l'anàlisi  dels  diferents  senyals  d'àudio  s'han utilitzat  trames de 1

segon, és a dir, 44100 mostres, i un overlap del 0%, tal i com es pot observar en

el codi corresponent a la funció zero-crossing rate:

import essentia

import essentia.standard

from essentia.standard import *

def ZCRate(audio, pool): 

        z = ZeroCrossingRate() 

        for frame in FrameGenerator(audio, frameSize = 44100, hopSize = 44100): 

                ZCR = z(frame) 

                pool.add('lowlevel.ZeroCrossingRate', ZCR) 

        return pool 
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Figura 11: Comparació del Zero-Crossing Rate entre dues cançons diferents.
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Figura 12: Comparació de l'energia entre dues cançons diferents.
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Mitjançant  la  comparació  dels  fitxers  obtinguts  amb  els  scripts

“duplicate_references.py” i ”compare_vectors.py” calculem el nombres d'encerts

amb  els  valors  de  precision,  recall  i  F-Score.  En  aquest  cas,  al  tractar-se  de

duplicats idèntics, el script ”found.py” retornarà uns resultats del 100%:

Precision: 100.0% 

Recall: 100.0% 

F-score: 100.0% 

Per acabar podem trobar un recull del temps d'execució de cada script. D'aquesta

forma, mitjançant la Taula 3, podrem comparar els diferents test que es realitzin.

 6.3 Test 1b: Duplicats idèntics mitjançant  MFCC

En aquest test s'ha utilitzat la mateixa base de dades que en el cas anterior per

s'han  substituït  els  dos  descriptors  de  prova  pel  descriptor  MFCC,  el  qual

s'utilitzarà en els propers tests.  Mitjançant la base de dades formada per 745

cançons i 40 més duplicades s'han generat els fitxers de referència i de duplicats.

En aquest cas el Pool que conté cada fitxer Yaml estarà format únicament per un

descriptor, el qual conté una matriu de vectors.

Els resultats esperats amb aquest test han de ser equivalents al primer ja que es

tracta d'una detecció de duplicats idèntics sobre una mateixa base de dades, tot i

que les cançons duplicades siguin diferents. Així doncs, mitjançant aquest segon

test  es  pretén  conèixer  com  tractar  les  dades  en  el  cas  que  estiguin

emmagatzemades en una matriu enlloc d'un vector d'una sola dimensió. És per

aquest motiu que s'haurà d'executar el script “normalize_vectorsMFCC.py” enlloc

del script utilitzat al test 1a,  “normalize_vectors.py”. Per extreure els fingerprints
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Taula 3: Temps d'execució dels diferents
scripts.

script Temps test1a (s)
generate_references.py 0.01
generate_duplicates.py 5.79
features.py 2523.69
normalize_vectors.py 28.19
compare_vectors.py 4.54
found.py 0.0002
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s'ha utilitzat el mateix script “features.py” però en aquest cas s'han substituït les

funcions zero-crossing rate i l'energia per la funció corresponent als MFCC. 

Per altra banda, mitjançant la comparació dels temps d'execució es podrà valorar

si l'extracció d'aquest descriptor pot ser apte per a una base de dades més gran.

Tal i com s'ha comentat a l'inici del test, els resultats obtinguts són equivalents al

test anterior. Així ho demostren els següents paràmetres:

Precision: 100.0% 

Recall: 100.0% 

F-score: 100.0% 

Tot  i  tractar-se  d'un  resultat  equivalent  el  temps  necessari  per  extreure  els

fingerprints és més elevat, ja que es tracta d'un càlcul més complex. Tot i així, el

temps necessari per extreure cada fingerprint i emmagatzemar-lo en el seu fitxer

corresponent passa de 3.21 a 4.62 segons, una diferència no gaire elevada si ens

fixem en el cost computacional dels diferents descriptors.
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Taula 4: Comparació del temps d'execució del test 1a i 1b.

script Temps test1b (s) Temps test1a (s)
generate_references.py 0.01 0.01
generate_duplicates.py 5.30 5.79
features.py 3629.32 2523.69
normalize_vectorsMFCC.py 258.46 28.19
compare_vectors.py 47.46 4.54
found.py 0.02 0.0002
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Figura 13: Comparació entre MFCCs: cançó "Ockham.mp3" (a dalt) i "asuntos
serios.mp3" (a baix).
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 6.4 Test 2a: Detecció de duplicats amb inici tallat

En  aquest  primer  test  del  segon  bloc  de  proves  tractarem  amb  senyals  que

contenen un tall a l'inici de la cançó. Aquest és un cas típic en cançons procedents

de diferents fonts on l'inici, o bé el final, es veuen alterats.

Així doncs, per realitzar aquest test s'ha utilitzat la base de dades formada per les

745 cançons i s'han afegit 40 cançons modificades a l'inici de la cançó, repartides

de la següent forma:

• Tall de 0.25 segons → 6 cançons

• Tall de 0.5 segons →  6 cançons

• Tall de 1 segons → 5 cançons

• Tall de 2 segons → 5 cançons

• Tall de 3 segons → 5 cançons

• Tall de 4 segons → 4 cançons

• Tall de 5 segons → 4 cançons

• Tall de 8 segons → 3 cançons

• Tall de 10 segons → 2 cançons

Per generar aquests 40 duplicats s'ha utilitzat la comanda SoX [37], una eina de

processament d'àudio que permet retallar els fitxers de la següent forma:

sox fitxer_entrada.wav fitxer_sortida.wav trim 0.25 9999

Com es pot observar, el format d'aquests fitxers d'àudio ha de ser WAV ja que

aquesta eina no permet manipular fitxers MP3. Per aquest motiu cal convertir les

40 cançons MP3 en WAV i, un cop retallats els diferents senyals, tornar a codificar-

los  com a  MP3.  Per  fer  aquesta  conversió  previa  es  pot  utilitzar  la  comanda

mpg321 [37]:

mpg321 -w fitxer_sortida.wav fitxer_entrada.mp3

Cal tenir en compte que la transcodificació pot generar pèrdues entre el senyal

original i el resultat final.
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En aquest  cas,  al  tractar-se  de duplicats  no idèntics  caldrà modificar  el  script

“compare_vectors.py” ja que el llindar assignat en la classificació, és a dir, en el

càlcul  de  les  distàncies  euclidianes,  haurà  de  ser  superior  a  zero.  Tot  i  així,

determinar  aquest  llindar  amb  un  percentatge  d'error  baix  és  una  tasca  que

requereix diferents proves amb diferents variables, de forma que aquest llindar

pugui ser estandaritzat per qualsevol base de dades.

Per tenir una primera estimació de quin ordre podria ser aquest nou llindar de la

distància euclidiana s'ha calculat la distància entre cada duplicat no idèntic i la

resta de cançons de la base de dades.  Per fer aquests càlculs s'ha utilitzat el

següent codi de base:

import gaia2

from gaia2 import *

ds = DataSet()

v = View(ds)

ds.load('/home/david/Desktop/PFG/Project/Features/Normalized_test2a.db')

euc_dist = MetricFactory.create('euclidean', ds.layout())

query_point = ds[714]

query_point.name()

OUT: '0715'

dist = v.nnSearch(query_point, euc_dist).get(ds.size())

print dist

Totes  les  caselles  marcades  en  color  vermell  a  la  Taula  5  es  corresponen  a

deteccions que es troben a una distància major que un fals positiu, és a dir, el

sistema ens retornarà abans com a duplicat  una cançó diferent.  En el  cas de

cançons amb talls superiors a 2 segons la seva identificació sempre és posterior a

la detecció d'un fals positiu. Cal destacar que els talls realitzats en les diferents

cançons són canvis molt importants degut al nombre de mostres que es perden.

Com es pot  observar  a la  Taula  5,  per  a talls  menors a 1  segon els resultats

obtinguts són més favorables ja que els canvis produits pel desplaçament dels

vectors és menor; això és degut a que el senyal es comporta com una ona quasi-

estacionaria per a variacions de l'ordre de desenes de milisegons.
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Tot i que es podrien obtenir 15 duplicats dels 40 que s'han generat cal tenir en

compte que poden aparèixer falsos positius entre cançons de la mateixa base de

dades. Un clar exemple serien els duplicats amb talls de 0.5 i 1 segon; en aquest

cas, si volem recuperar tots els duplicats amb talls de 0.5 segons, amb distàncies

iguals o inferiors a 2216.32, estaríem afegint també falsos positius que es troben

al conjunt de cançons amb talls de 1 segons, amb distàncies per sota de 1485.13.

Així  doncs,  si  assignem  una  distància  llindar  de  1200  obtenim  els  següent

resultats:

Precision: 60.0% 

Recall: 7.5% 

F-score: 13.33%
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Taula 5: Distància euclidiana entres les cançons originals i els seus duplicats
amb talls a l'inici.

Cançó Distància amb cançó original
03.Hambre_0.25s.mp3 660.3
Dub Fx   Love me or not_0.25s.mp3 826.91
04 Geranis_0.25s.mp3 1296.32
Cut  Run   Magic Carpet_0.25s.mp3 1302.46
04.  Cuestion De Suerte_0.25s.mp3 455.45
Bola de drac z opening 2 català - YouTube.jpg_0.25s.mp3 1876.18

06 Alegre i encantada_0.5s.mp3 1461.93
04 Para todos los niños_0.5s.mp3 1342.91
Fent Cam (Esquirols)_0.5s.mp3 1682
Dub fx   Love someone with lyrics_0.5s.mp3 1710.62
Dub FX   Society gates_0.5s.mp3 2216.32
Gossos Corren amb Dani Macaco_0.5s.mp3 1973.65

Heavy Roots Presenta Sho Hai  Shabu_1s.mp3 2300.56
Gusttavo Lima   Balada boa (Tche tche rere )_1s.mp3 1485.13
Gossos   L'illa_1s.mp3 2102.2
06.  La Pandilla Voladora_1s.mp3 1946.92
06 Mírame_1s.mp3 1947.85

I'm a believer - Shrek_2s.mp3 1995.85
07- GUAJIRA_2s.mp3 2610.84
Havana Delírio   Carnavalera_2s.mp3 2592.69
07.Invencibles_2s.mp3 2897.52
07 LA SOLUCIO _2s.mp3 2611.96
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Com podem veure, només amb aquest test no és possible fer una estimació de la

distància  òptima  ja  que  l'aparició  de  falsos  positius  a  distàncies  baixes  ho

impedeix.

 6.5 Test 2b: Detecció de duplicats amb final tallat

En  aquesta  segona  part  s'han  substituït  les  40  cançons  tallades  a  l'inici  per

mateixes cançons amb talls de 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 segons al final de

cada cançó original. Igual que en l'anterior test, s'ha generat el mateix nombre de

cançons per cada tipus de tall.

En aquest cas, per generar els duplicats s'ha realitzat la següent comanda:

sox fitxer_entrada.wav fitxer_sortida.wav reverse trim 0.25 9999 reverse

Utilitzant la opció “reverse” invertim la cançó, realitzem el tall i tornem a invertir-

la. Si no es volgués utilitzar la opció “reverse” caldria conèixer la durada de cada

cançó per tal de realitzar el tall corresponent directament al final de la cançó.

Mitjançant  aquest  segon  test  es  pretén  tenir  una  visió  més  general  de  les

distàncies  a  les  quals  es  poden  trobar  els  duplicats  no  idèntics  degut  a  la

modificació de la seva durada. Els resultats esperats amb aquest segon test són

més positius que amb el test anterior ja que en la gran majoria de cançons els

últims  segons  tenen  una  reducció  del  volum fins  arribar  al  silenci.  D'aquesta

forma, un cop es talli la cançó, aquelles mostres que es perden passaran a tenir

valor zero degut a la concatenació de zeros realitzada per la normalització del

script “normalize_vectorsMFCC.py”.
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Taula 6: Temps d'execució del test 2a.

script Temps test2a (s)
generate_references.py 0.01
features.py 3584.44
normalize_vectors.py 269.84
found.py 0.01
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A l'igual que en el cas del test 2a, s'ha calculat la distància entre les 40 cançons

originals i el seus duplicats. A la següent Taula  7 trobem els resultats obtinguts

fins l'aparició constant de falsos positius:

En aquest segon cas, si fixem la mateixa distància que en el test 2a, els resultats
obtinguts són:

Precision: 84.61% 

Recall: 27.5% 

F-score: 41.5% 

En canvi, si es redueix aquesta distància a 1150 els resultats varien:

Precision: 90.0% 

Recall: 22.5% 

F-score: 36.0% 
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Taula 7: Distància euclidiana entre les cançons originals i els seus duplicats
amb talls al final.

Cançó Distància amb cançó original
03.Hambre_0.25s.mp3 209.36
Dub Fx   Love me or not_0.25s.mp3 151.41
04 Geranis_0.25s.mp3 1146.5
Cut  Run   Magic Carpet_0.25s.mp3 1149.8
04.  Cuestion De Suerte_0.25s.mp3 150.8
Bola de drac z opening 2 català - YouTube.jpg_0.25s.mp3 1807.12

06 Alegre i encantada_0.5s.mp3 1614.66
04 Para todos los niños_0.5s.mp3 1144.46
Fent Cam (Esquirols)_0.5s.mp3 1146.53
Dub fx   Love someone with lyrics_0.5s.mp3 1149.19
Dub FX   Society gates_0.5s.mp3 1157.59
Gossos Corren amb Dani Macaco_0.5s.mp3 1150.72

Heavy Roots Presenta Sho Hai  Shabu_1s.mp3 1599.81
Gusttavo Lima   Balada boa (Tche tche rere )_1s.mp3 1092.02
Gossos   L'illa_1s.mp3 1616.12
06.  La Pandilla Voladora_1s.mp3 1620.37
06 Mírame_1s.mp3 1576.92

I'm a believer - Shrek_2s.mp3 1794.42
07- GUAJIRA_2s.mp3 2247.16
Havana Delírio   Carnavalera_2s.mp3 2158.6
07.Invencibles_2s.mp3 2280.83
07 LA SOLUCIO _2s.mp3 2266.98
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Com es pot observar els resultats obtinguts no difereixen gaire del cas anterior,

tot i que en aquest cas les distàncies obtingudes siguin inferiors al test anterior.

Així doncs, mitjançant aquests dos tests podem afirmar que els talls superiors a 1

segons no es podrien recuperar amb l'algoritme actual.

 6.6 Validació test 2a i 2b

Per realitzar la validació d'aquesta segona part s'ha utilitzat la base de dades de

validació i s'ha afegit una nova carpeta amb un total de 40 cançons, entre les

quals es troben duplicats amb talls de 0.25, 0.5, 1, 2, 5 i 10 a l'inici o final de

l'àudio.

Així  doncs,  un  cop  extrets  els  coeficients  cepstrals  i  normalitzats  tots  els

fingerprints s'ha fet una primera classificació amb una distància limit de 1600. En

aquest primer cas s'han identificat un total  de 7 cançons duplicades i  no s'ha

detectat cap fals positiu, cosa que ens permet augmentar aquesta distància límit,

sempre tenint en compte els resultats obtinguts en els tests 2a i 2b. Així doncs, si

ens fixem en els paràmetres d'avaluació els resultats són:

Precision: 100.0% 

Recall: 17.5% 

F-score: 29.79% 

Si augmentem aquest llindar a 1750 els resultats obtinguts empitjoren la nostra

detecció. En aquest cas el nombre de deteccions correctes no varia respecte la

prova anterior, però sí que aparèixen cinc noves deteccions, les quals en realitat

no  són  fitxers  duplicats.  Cal  esmentar  que  dins  d'aquestes  cinc  deteccions

errònies quatre d'elles s'han detectat entre àlbums diferents de la pròpia base de

dades. Així doncs, en aparèixer falsos positius els resultats de precision, recall i F-

Score disminuiran:
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Taula 8: Temps d'execució del test 2b.

script Temps test2b (s)
generate_references.py 0.01
features.py 3699.24
normalize_vectors.py 421.35
found.py 0.01
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Precision: 58.33% 

Recall: 17.5% 

F-score: 26.92% 

En  aquest  test  els  temps  d'execució  dels  diferents  scripts  utilitzats  són  els

següents:

Degut als problemes que ens aparèixen en aquests tipus de duplicats sotgeix la

necessitat d'estudiar propostes per tal de millorar aquests resultats. 

 6.7 Test 3: Detecció de duplicats transcodificats

En aquest tercer i últim test es tracatarà amb cançons transcodificades, és a dir,

cançons a les quals se'ls hi ha modificat algun dels paràmetres de codificació, fent

que la cançó pugui perdre qualitat en el seu so.

Per observar els resultats de diferents codificacions s'han modificat 40 cançons de

la base de dades amb els següents paràmetres:

1. bitrate = 80 kbps → 4 cançons

2. bitrate = 64 kbps → 6 cançons

3. bitrate = 56 kbps  →  6 cançons

4. bitrate = 20 kbps → 5 cançons

5. Canals = mono → 5 cançons

6. bits de codificació = 8 bits → 6 cançons

7. FM = 32 kHz → 4 cançons

8. bitrate= 8 kbps
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Taula 9: Temps d'execució del test 2 de
validació.

script Temps (s)
generate_references.py 0.008
features.py 1023.47
normalize_vectors.py 104.94
compare_vectors.py 32.81
found.py 0.00
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bits de codificació = 8 → 4 cançons

canals = mono

Un  cop  generats  els  diferents  fingerprints  s'ha  realitzat  la  classificació  de  les

diferents cançons assignant unes distàncies llindar tenint en compte els resultats

obtinguts  en la resta de tests.  En primer lloc s'ha realitzat  un càlcul  amb una

distància menor a 1100 i els resultats obtinguts són els següents:

Precision: 95.65% 

Recall: 55.0% 

F-score: 69.84% 

Tot i que el nombre de falsos positius és molt petit cal remarcar que el nombre de

deteccions correctes és del 55%. Per aquest motiu s'ha realitzat una segona prova

amb un augment d'aquesta distància llindar fins a 1200 i s'han obtingut aquests

resultats:

Precision: 90.0% 

Recall: 67.5% 

F-score: 77.14% 

Així doncs, en aquest segon cas el nombre de falsos positius ha augmentat un

5.65% tot i que el nombre de deteccions correctes ha augmentat un 12.5%. Amb

aquests resultats més positius es poden extreure les següents conclusions per a

cada subgrup de cançons:

1. La modificació d'un bitrate de 128kbps a un bitrate de 80kbps no suposa cap

problema  per  detectar  les  quatre  cançons  transcodificades  amb  aquest

paràmetre.

2. En aqest cas, al tractar-se d'una modificació major el nombre de deteccions

disminueix. Per aquest conjunt de cançons s'han pogut detectar tres de les

sis que s'havien generat.

3. A  mesura  que  anem  augmentant  la  diferència  de  bitrate  el  nombre  de

deteccions disminueix. El  senyal comença a perdre qualitat  i  la distància

entre les dues cançons cada cop és més elevada.

50



-Projecte Final de Grau- David Martínez Vargas

4. En aquest últim cas relacionat amb el bitrate no es recupera cap detecció ja

que  la  qualitat  de  la  cançó  transcodificada  és  molt  dolenta.  Cal  dir  que

aquesta modificació és superior a la que podem trobar en un cas normal.

5. La modificació del  nombre de canals genera una modificació petita en el

senyal  tot  i  que  no  s'han  detectat  totes  les  cançons;  en  aquest  cas  el

nombre de deteccions és de 4.

6. Els canvis generats en el senyal són molt petits. En aquest cas la qualitat del

so no es veu afectada per la transcodificació i la detecció de la seva totalitat

no suposa cap dificultat.

7. La modificació de la freqüència de mostratge i, com a conseqüència, el seu

bitrate, pot afectar en la detecció del senyal. En aquest cas, al tractar-se

d'una freqüència no molt llunyana a la freqüència original de 44100kHz, la

distància  obtinguda  entre  la  cançó  original  i  el  duplicat  és  inferior  a  la

distància llindar, de forma que es poden recuperar les quatre cançons.

8. En aquest cas es pot apreciar fàcilment la diferència en la forma del senyal i

sobretot en la qualitat del so. Aquesta afectació en el senyal fa que no sigui

possible  detectar  cap  cançó duplicada.  Com a conseqüència,  la  detecció

d'aquest duplicat suposaria la detecció prèvia de diferents falsos positius.

Aquest és un cas semblant al cas 4, ja que les modificacions realitzades són

improtants i es tractarien de casos excepcionals

51

Taula 10: Temps d'execució del test 3.

script Temps (s)
generate_references.py 0.06
features.py 3732.66
normalize_vectors.py 259.7
compare_vectors.py 45.39
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 6.8 Validació test 3

Per acabar, s'ha realitzat un últim test de validació amb un total de 28 duplicats

transcodificats amb diferents bitrates. En aquest cas, s'han realitzat els càlculs per

a dues distàncies molt properes per tal de veure com poden variar els resultats.

En primer lloc, s'ha assignat una distància llindar de 1600, amb la qual no s'ha
detectat cap fals positiu:

Precision: 100.0% 

Recall: 25.0% 

F-score: 40.0% 

En canvi, si augmentem la distància a 1700 el paràmetre de precision es redueix i

el recall es manté igual. Això ens indica que s'han recuperat el mateix nombre de

duplicats  però  aquest  cop  també s'han  detectat  falsos  positius,  cosa que  ens

genera uns resultats inferiors:

Precision: 70.0% 

Recall: 25.0% 

F-score: 36.84%

Així doncs, el llindar màxim establert en aquest test és de 1600, el qual caldrà

comparar amb la resta de proves per tal de valorar si aquest és un valor òptim.
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Taula 11: Temps d'execució del test 3 de
validació

script Temps (s)
generate_references.py 0.01
features.py 974.32
normalize_vectors.py 99.74
compare_vectors.py 4.73
found.py 0.00
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 7 Conclusions

La creació d'aquest projecte m'ha permès conèixer, i donar a conèixer, diferents

conceptes relacionats amb el camp del MIR, un camp que, tot i el nombre d'anys

d'investigació,  permet  desenvolupar  i  innovar  qualsevol  eina  dins  del  món

musical. Cada cop el contingut digital creix en una proporció més elevada i les

noves  tecnologies  requereixen  d'eines  que  permetin  tractar  aquest  volum  de

dades.

Des del punt de vista experimental s'ha estudiat la forma d'introduir una llibreria

externa, desenvolupada per un grup d'investigadors, amb l'objectiu de realitzar un

estudi més enllà de la creació de les diferents funcions i  algoritmes. Gràcies a

l'ampli  ventall  de  possibilitats  proporcionades  per  Essentia i  Gaia  s'han  pogut

realitzar els diferents blocs necessaris per obtenir un sistema de detecció. Tot i

així,  per  fer-ho  possible,  ha  calgut  adaptar  les  diferents  idees  inicials

d'implementació a la forma de tractar les dades per aquestes llibreries. Per altra

banda, la creació de les diferents proves ha permès veure quins són els rocs més

importants  que  caldria  resoldre  per  tal  d'obtenir  un  sistema  amb  un  alt

percentatge de fiabilitat. A partir de la Taula  12 es poden observar els diferents

resultats obtinguts en totes les proves realitzades:
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Taula 12: Resum dels resultats obtinguts

Test Distància llindar Precision (%) Recall (%) F-Score (%)
1a 0 100.00 100.00 100.00
1b 0 100.00 100.00 100.00
2a 1200 60.00 7.50 13.33
2b 1200 84.61 27.50 41.50
2b 1150 90.00 22.50 36.00

Validació 2a i 2b 1600 100.00 17.50 29.79
3 1100 95.65 55.00 69.84
3 1200 90.00 67.50 77.14

Validació 3 1600 100.00 25.00 40.00
Validació 3 1700 70.00 25.00 36.84
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Com es pot observar, els resultats dependran molt del tipus de modificació que

hagi  patit  el  fitxer  d'àudio  però  en  tots  els  casos  ens  dóna  una  primera

aproximació de l'ordre d'aquesta distància llindar,  un valor  decisiu  a l'hora de

recuperar  la  informació  que  és  realment  rellevant.  També  cal  remarcar  la

diferència de distàncies llindar entre els tests realitzats i les diferents validacions.

El  contingut  de  les  diferents  bases  de  dades  afecten  de  forma directe  en els

paràmetres  del  sistema,  fet  que porta a  plantejar  la  possibilitat  d'establir  una

distància llindar variable a l'hora de realitzar la classificació, de forma que el propi

sistema  pogui  seleccionar  aquella  distància  que  ens  aporta  uns  resultats

superiors.

Relacionat també amb la recuperació de la informació que és realment rellevant

ens trobem amb una pregunta final: Quin paràmetre d'avalució ens aporta més

informació? El valor més representatiu ens l'aporta el F-Score, ja que es tracta

d'un valor ponderat respecte el  precision i  el recall.  A l'hora d'escollir  entre el

precision o el recall el debat es complica ja que un precision elevat ens determina

un  nombre  petit  de  deteccions  errònies,  factor  important  en  la  recuperació

d'informació,  però  a  la  vegada,  si  la  classificació  és  molt  restrictiva  el  recall

disminuirà, de forma que el nombre total de deteccions correctes no sigui total,

que és realment l'objectiu principal que es persegueix.

Si  valorem els temps d'execució dels  diferents  scripts  es pot  observar  com el

procés d'extracció de característiques és el procés amb més cost computacional.

Tot i tractar-se d'un procés amb una durada important es pot valorar positivament

ja que el càlcul i la generació dels fitxer d'una base de dades força gran requereix

un consum important de memòria.

El codi programat durant la creació d'aquest projecte es troba com a codi lliure al

repositori de GitHub.

Mitjançant el següent enllaç es poden descarregar els diferents scripts, els quals

poden ser modificats segons les necessitats que tingui l'usuari:

 https://github.com/daividmv/PFG_juny2015.git
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 7.1 Futures línies de treball

Aquest  prototip  disposa  de  diferents  tasques  que  es  podrien  millorar  amb  al

finalitat d'obtenir un programa més polivalent i amb uns resultats més elevats. Per

fer-ho  possible  caldria  estudiar  i  millorar  alguns  aspectes  com  poden  ser  les

següents propostes:

• Unificació  dels  dos  scripts  “normalize_vectors.py”  i

“normalize_vectorsMFCC.py”  per  tal  de  de  normalitzar  tant  vectors  com

matrius. En aquest cas es tractaria únicament d'una millora pràctica, sense

afectar en cap cas al rendiment ni resultats.

• En el  cas  de  la  concatenació  d'un  vector  de  zeros  en  un  fitxer  d'àudio

retallat, tant a l'inici com al final, suposa una gran diferència a l'hora de

cercar el seu duplicat. Així doncs, caldria valorar algun algoritme que ens

permetés  suavitzar  aquesta  diferència,  però  sense  introduir  valors

innecessaris en la resta de cançons. Un proposta inicial podria consistir en

interpolar entre el final del vector i el vector de zeros, de forma que aquest

vector de zeros es converteixi en un “fade out” de la cançó. Per no afectar a

totes les cançons es pot establir un llindar per modificar únicament aquells

vectors que acabin amb uns coeficients elevats, cosa que podria significar

un tall en l'àudio. En el cas de talls a l'inici de la cançó es podria realitzar

una modificació similar, tenint en compte que no existeix la concatenació

de zeros.

Per  altra  banda,  previ  a  la  concatenació  de  valors  per  normalitzar  la

longitud de cada vector, es proposa eliminar, tant de l'inici com del final de

cada vector, tots aquells zeros que apareixen abans i/o després d'un valor

diferent de zero. Mitjançant aquest pas previ eliminaríem casos en els que

la cançó és la mateixa però el fitxer d'àudio es diferencia pels segons de

silenci afegits al principi o final del senyal.

• Generar únicament els fingerprints que no hi siguin a la base de dades i

eliminar  aquells  pels  quals  ja  no  existeixi  el  fitxer  d'àudio.  Això  podria

generar un canvi en l'assignació d'identificadors ja que, en el cas d'eliminar

referències associades a cançons no existents, tindríem identificadors buits

(els quals es podrien aprofitar o bé descartar).
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• Estudiar nous descriptors o conjunt de descriptors que millorin els resultats.

Un possible estudi és l'ús de la croma, un descriptor utilitzat també en el

camp del MIR.

• A  més  a  més,  relacionat  en  aquest  cas  amb  la  classificació,  un  cop

obtinguda la distància euclidiana per a cada duplicat detectat seria de gran

utilitat calcular la diferència respecte a la distància llindar marcada al script.

D'aquesta  manera,  aquells  resultats  amb  una  diferència  molt  petita  es

podrien tractar com a  duplicats amb possibilitat  de ser falsos positius i

mostrar així el grau de confiança d'aquella detecció. 

• Tot  i  que  el  format  de  fitxers  d'àudio  MP3  és  un  dels  més  comuns,  el

programa podria incloure altres formats comuns en l'ordinador de qualsevol

usuari.

• Mostrar quins duplicats tenen millor qualitat, de forma que l'usuari pugui

eliminar fàcilment aquelles cançons duplicades de baixa qualitat. Aquesta

millora es podria realitzar establint una escala de qualificacions a partir de

les característiques dels senyals.
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