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Doel

Cellulaire Automaten?

Muziek genereren via 1D Cellulaire Automaten en jMusic

jMusic framework uitbreiden met muziekgeneratie via 1D cellulaire automaten

Verbetering leveren ten opzichte van de prestaties van bestaande systemen (CAMUS en 
Automatous Monk)

Data-Omzetting

Resultaten

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Regel 254:

Aanleren van volgorde van regeltoepassing

Een representatie van de regel gebruikt in het voorbeeld links. De 
bovenste 3 vakjes geven telkens een mogelijke combinatie van kleuren 
van een cel en zijn directe buren. De onderste rij geeft weer wat dan de 
kleur van het middelste vakje zal zijn in de volgende stap.

Cellulaire Automaten?

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Een 1D cellulaire automaat bestaat uit een rij 
cellen die elk zwart of wit gekleurd zijn. In elke stap 
wordt de kleur van een vakje bepaald uit de eigen 
kleur en de kleur van zijn buren in de vorige stap.

In dit voorbeeld is een vakje zwart als het al zwart 
was of 1 van zijn buren zwart was in de vorige 
stap.  Herhaaldelijke toepassing van deze 
eenvoudige overgangsregel (regel 254 hieronder) 
leidt tot het uitvoerpatroon in stap 5.

Regel 254:

Een representatie van de regel gebruikt in het voorbeeld links. De 
bovenste 3 vakjes geven telkens een mogelijke combinatie van kleuren 
van een cel en zijn directe buren. De onderste rij geeft weer wat dan de 
kleur van het middelste vakje zal zijn in de volgende stap.

Dynamische regelkeuze

Rij naar binair

   1     1     0      0     1     0      1     0     0

Rij naar som

   1     0     0      0     1     0      1     0     1

110010100 = 404
404 mod 128 = 20
→ MIDI noot 20 of G# in octaaf 0

Het omzetten van de cellulaire automaat naar 
MIDI-formaat kan door omzetting van  rijen (of 
kolommen) naar een getal. Bij MIDI worden 
getallen tussen 0 en 128 gebruikt om toonhoogtes 
aan te geven. 

1+0+0+0+1+0+1+0+1 = 4
4 mod 128 = 4
→ MIDI noot 4 of E in octaaf -1

Cumulatieve rij naar binair

   1     0     0      0     1     0      1     0     1

   1     1     0      0     1     0      1     0     0

1. ((404 mod 128) + (0 mod 128)) mod 128 = 20

2. ((277 mod 128) + (404 mod 128)) mod 128 = 41

1

   2

Meer variaties en combinaties mogelijk!

Genetisch algoritme: vaste regel gebruiken en in elke stap 
kleine mutaties toepassen

Model opstellen van de kansen op geschiktheid van een 
bepaalde regel en telkens de regel toepassen met het 
hoogste waarschijnlijkheid

Bottleneck is het beoordelen van de resultaten dat moeilijk te 
automatiseren/formaliseren valt
    → Beoordeling van composities aan de hand van social                   
         networking. Door de viraliteit van applicaties op het Facebook-   
         platform kunnen er op korte tijd veel mensen bereikt worden en  
         kunnen er op korte tijd veel gegevens verzameld worden            
         aangaande de (subjectieve) kwaliteit van een compositie

Een voorbeeld

Om uitvoer te verbeteren word in elke stap dynamisch een regel 
gekozen

1

2

3

4

Uitvoer over 4 generaties, met telkens een andere regel toegepast 
(weergegeven tussen elke stap). Omzetting via Rij naar binair methode. 

   0     0     0      1     1     1      1     0     0

   0     0     0      1     1     1      1     1     0

   0     0     1      0     0     0      0     0     0

   1     0     0      1     1     1      1     1     1

60 mod 128 → 60 → C

62 mod 128 → 62 → D

64 mod 128 → 64 → E

319 mod 128 → 63 → D#
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