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Muziek modelleren ���� probabilistic logic learning

Model: Hidden Markov Model

Bestaand werk ���� Huidig werk

PRISM (B-Prolog)

Voorbeeld: N keer opgooien van een munt

Model

target(gooiNkeer,2). 

% mogelijke resultaten 

values(muntstuk,[kop,munt]). 

% N munten opwerpen

gooiNkeer(0,[]).

gooiNkeer(N,[Worp|Rest]):-

msw(muntstuk,Worp),  

N1 is N-1,

gooiNkeer(N1,Rest).

Kansen + samplen

?- set_sw(muntstuk,[0.75,0.25]). 

?- sample(gooiNkeer(15,L)).

L = [munt,kop,kop,kop,kop,kop,kop,munt,kop,kop,kop,kop,kop,kop,kop]

?- prob(gooiNkeer(5,[munt,munt,munt,munt,munt]),P).

P = 0.0009765625

Leren

?- learn([gooiNkeer(4,[kop,kop,kop,munt])]).

?- show_sw.  Switch muntstuk: unfixed_p: kop (p: 0.750000000) munt (p: 0.250000000)

1 sample = 

song(aantal_stemmen,lengte,

toonaard,noten,akkoorden).

Voorbeeld in IVL:

song( 2, 10, 5, [ (16,[new,new],[55,r]),

(16,[old,new],[55,36]),(16,[new,new],[60,38]),        

(16,[old,new],[60,40]),(16,[new,new],[59,41]), 

(16,[old,new],[59,38]),(16,[new,new],[60,40]),   

(16,[old,new],[60,36]),(32,[new,new],[62,43]), 

(32,[old,new],[62,31]) , [(192,c)]   ]). 

Noten:

[(L0,V0,N0),(L1,V1,N1),...,(Ln,Vn,Nn)]

Akkoorden:

[(L0,N0),(L1,N1),...,(Ln,Nn)]

met:

n : lengte van sample

Li : lengte noot in aantal 1/256

Vi : lijst van new/old waarden

Ni : lijst van 

notenwaarden/akkoordenamen

• Tekstuele representatie voor muziek

• Ontwikkeld voor duidelijker leesbare 

bladmuziek

• Doen lijken op handgeschreven 

bladmuziek

• The Beatles � Rolling Stones

Voorbeeld in LilyPond:

voiceA = {    g’8 c’’8 b’8 c’’8 d’’4    }

voiceB = {    r16 c16 d16 e16 f16 

d16 e16 c16 g8 g,8    }

\score {

\new StaffGroup

<<

\new Staff << \voiceA >>

\new Staff << \voiceB >>

>>    }

Referenties: Jon Sneyers, Modelleren van Probabilistische en Logische Muziekkennis; Luc De Raedt, Slides Capita Selecta
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•Model: 2 modellen        

akkoordenschema’s

= globale structuur van een lied

kans van noten gegeven een akkoord

= plaatselijke beweging, akkoord beperkt noten

•Representatie: IVL + akkoorden

•Data: Pop/rock muziek: geen databank beschikbaar

� Gitaartablatuur omzetten naar LilyPond

•Model: Hidden Markov Model (HMM)

•Representatie: Interwoven Voices List (IVL)

•Data: LilyPonddatabank beschikbaar voor klassieke muziek

Componeren

= Het genereren van nieuwe muziek

Classificatie

= Het herkennen van 

verschillende genres/componisten

1 model

HMM

Grammatica

...

Synthese

= Nieuw sample aanmaken volgens 

kansverdeling van het model

Analyse

= Wat is de kans dat het voorbeeld 

past bij het model?

x(t-1) x(t+1)x(t)

y(t-1) y(t) y(t+1)

Representatie:

Interwoven Voices List

Opeenvolging toestanden op verschillende tijdstippen

Y = Uitvoer                        Muziek

X = Verborgen toestanden                      “Mentale toestanden” van de componist/luisteraar 

Voor meer lokale bewegingen                voice states = een HMM per stem

C

Bach


