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INTRODUÇÃO

A utilização de um suporte informático para a representação musical é hoje cada vez mais
frequente. Entre as possiveis aplicações podemos destacar:

�
 edição musical

�
 reprodução via MIDI

�
 manipulação das pautas (transposições, alterações na digitação, etc)

�
 bases bibliográficas

�
 geração de pautas em braile

�
 análise musical (estrutura, estilo, etc)

Seria assim de grande utilidade um sistema que permitisse, partindo da leitura óptica de uma
pauta de música, a sua tradução para um suporte informático.

Assim surgiu o RIEM (Reconhecimento e Interpretação de Escrita Musical) como uma
tentativa de abordar este problema.

Foi nosso objectivo durante este projecto, o desenvolvimento de um programa com estruturas
sólidas por forma a poder permitir o seu desenvolvimento futuro quer em termos de aumentar
o dicionário de símbolos reconhecidos como em termos de o expandir a outras áreas de
tratamento musical. Paralelamente, procurámos priviligiar o campo da edição musical, apesar
de termos incluído um conversor para o formato Midi, por este ser o mais exigente e o mais
completo no que respeita à informação que é necessário transmitir.
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ESCRITA MUSICAL

Nota Histórica

A escrita musical teve ao longo dos séculos, várias formas e notações diferentes, que
acompanharam diversas correntes e géneros musicais.

Na notação musical actual, embora com uma base comum, subsistem pequenas diferenças,
procurando responder às exigências de diferentes estilos musicais (clássico, jazz,
contemporâneo ...) e também de numerosos instrumentos com particularidades técnicas
distintas.

Este projecto contempla a notação musical actual, no estilo clássico, englobando um universo
restrito de símbolos musicais que descreveremos posteriormente.

Características da Escrita Musical

Representação Bidimensional
Na notação musical comum, o referencial mais importante são as linhas.  O sistema de cinco
linhas horizontais, denominado pauta ou pentagrama, define duas dimensões importantes:

�
 Dimensão Temporal: horizontalmente, ao longo dos pentagramas; define a

distância crono lógica entre eventos sucessivos.
�

 Dimensão Tonal: verticalmente relativamente aos pentagramas; determina a
altura  (frequência de oscilação) das notas.

As linhas de um pentagrama referenciam-se de baixo (1ª) para cima (5ª).  Quando a cabeça
de uma nota se situa acima da 5ª linha ou abaixo da 1ª é vulgar representar pequenos
segmentos que permitam visualizar a posição relativa da nota. Estes segmentos denominam-
se por linhas suplementares.

Os pentagramas estão normalmente divididos, por barras verticais, em compassos ou seja
divisões temporais de igual duração.  Os pentagramas podem surgir agrupados em
sistemas, unidos pelas barras de divisão de compasso, e por vezes por uma chaveta na
margem esquerda, abrangendo todos os pentagramas de cada sistema.

Símbolos Constituintes
Os símbolos que constituem a escrita musical estão dispostos sobre ou próximo dos
pentagramas. A sua posição determina quase sempre o seu significado ou valor.

Os principais símbolos que assentam sobre linhas são as claves, as notas e as pausas.

Notas

A posição das notas na pauta representa relações relativas de altura.  A cabeça da nota pode
ser colocada sobre as linhas ou nos espaços que as separam. A  sua localização sobre ou
entre as linhas determina a sua altura. A sua forma ou figura indicam a duração do som.
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caudaperna

cabeça

traço

Várias notas de diferentes durações podem ser unidas por um traço horizontal, a que
chamamos grupo , em combinações quase ilimitadas.  As notas podem ainda ser agrupadas
verticalmente, em acordes, ocorrendo por isso no mesmo instante temporal.

A unidade de medida é a semibreve, que pode ser subdividida como se ilustra na figura.
Note-se que estas divisões são apenas em potências de dois.

semibreve

seminima

colcheia

semibreve

semicolcheia

fusa

semifusa

Notas e a sua duração relativa

Quando se pretende dividir o valor de uma nota, por exemplo, em três partes iguais utiliza-se
a figura mais próxima, correspondente a esse divisor, mas coloca-se o algarismo 3 sobre o
grupo de três notas.
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3

5

Tercinas e Quintinas

Pausas

As pausas representam eventos silenciosos numa música.  A duração destas pausas é
também representada pela sua figura.  Assim, correspondentes aos símbolos das notas
existem símbolos para as pausas, com igual duração:

pausa de semibreve

pausa de mínima

pausa de semínima

pausa de colcheia

pausa de semicolcheia

pausa de fusa

Pausas

A pausa de semibreve surge sob uma linha enquanto que a de mínima surge sobre uma
linha.

Claves

A altura absoluta do som (das notas) só é determinada pela colocação de uma clave na
pauta correspondente.  As claves definem a altura absoluta de uma das cinco linhas do
pentagrama onde se colocam, determinando-se a altura de todas as notas a partir dessa
referência. Actualmente utilizam-se três tipos de claves:
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Sol  (2ª linha) Fá  (4ª linha) Dó  (3ª linha) Dó  (4ª linha)

Claves

Note-se que a clave de Dó pode surgir em duas posições diferentes, indicando que o dó se
situa na 3ª ou na 4ª linha.

�
 Outros símbolos importantes são ainda:

Pontos de Aumentação

Tanto as notas como as pausas podem ser prolongadas em metade da sua duração
colocando um ponto à direita da cabeça da nota ou à direita da pausa.

+

+

Ponto de aumentação

Ind icações de Compasso

No começo de um trecho musical, indica-se mediante algarismos, a dimensão (valor
temporal) que devem ter os compassos, delimitados por sucessivas barras verticais.  Esta
indicação apresenta normalmente a forma de uma fracção; por exemplo a indicação 3/8 diz-
nos que cada compasso terá a duração equivalente a 3*1/8 semibreve, ou seja 3*colcheias (
ver quadro ‘notas e sua duração relativa’).

, , , , ...
Os tempos de compasso mais frequentes surgem por vezes abreviados, representados por
uma letra;

= =

Acidentes

Os acidentes são símbolos que alteram a altura das notas quando colocados imediatamente
antes destas.

Sustenido eleva meio tom



ESCRITA MUSICA L

9

Duplo sustenido eleva um tom

Bemol baixa meio tom

Duplo bemol baixa um tom

Bequadro anula quaquer alteração anterior

O efeito dos acidentes só prevalece dentro de um mesmo compasso.  Os acidentes podem
ainda surgir no início de um pentagrama, agrupados logo após uma clave, a que chamamos
armação de clave. Neste caso o seu efeito prolonga-se ao longo de todo o pentagrama
podendo apenas ser anulado com auxílio de bequadros e/ou de uma nova armação de clave.

Ligaduras

As ligaduras, surgem normalmente sobre ou sob a notas, e tal como o nome indica, ligando
ou abrangendo várias notas.

Exemplos de ligaduras

As ligaduras podem ter três funções distintas:
�

 Ligaduras de Duração: indicam que o valor das notas abrangidas deve ser
somado formando um único som.

�
 Ligaduras de Articulação: alteram a forma como as notas devem ser articuladas

temporalmente.
�

 Ligaduras de Expressão: permitem assinalar o fraseado, indicando que trechos de
certa melodia pertencem à mesma frase musical.

A notação musical não se esgota nos símbolos apresentados, no entanto estes permitem
representar toda a informação musical elementar.  Outros símbolos, aqui omitidos, prendem-
se com a expressão e a dinâmica musical, ou com a execução prática do(s) instrumento(s), e
é sobretudo aqui, que se verificam algumas variações na notação musical .

Problemas na Óptica do Reconh ecimento/Interpretação de
Escrita Musical

Tipos de Ruído n as Imagens de Música Impressa

Ruído d e alta frequência

Provocado por pequenos pontos escuros ou manchas no papel, este tipo de ruído é quase
irrelevante para o processo de reconhecimento.
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Rotação e Distorção g lobal da imagem

A maior parte da rotação presente é introduzida na digitalização embora quase sempre exista
originalmente uma ligeira inclinação da imagem em relação à esquadria da página.  Outro
tipo de distorção global da imagem, resulta de um arrastamento (movimento) da folha
durante a impressão, provocando um arqueamento sensível nas linhas dos pentagramas.

Fragmentação e Quebras na imagem

São exemplos as interrupções nas linhas, separação ou falhas em partes de alguns
símbolos...

Intersecçã o de símbolos

Nas imagens mais densas podem surgir símbolos ‘colados’ a outros.  A própria notação
musical ‘permite’ ainda (nem sempre é evitável) que alguns símbolos se sobreponham.

Símbolos sobrepostos    Símbolos colados

Símbolos auxili ares e texto

Na maioria das pautas musicais existe uma percentagem significativa de símbolos que não
contêm qualquer informação musical.  É o caso de pautas que incluem a letra da música
(texto), anotações auxiliares da execução (digitação, utilização de pedais, direcção do arco
ou palheta...).

Considera-se assim que estes símbolos são uma forma de ruído no sentido em que será
necessário ignorá-los, ou distingui-los de outros relevantes, por vezes com algumas
semelhanças.
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Notação auxili ar misturada com símbolos musicais

Dificuldades de Reconh ecimento

Simili tude entre símbolos com significados diferentes

Existem de facto alguns símbolos que são exactamente iguais, e no entanto com significados
diferentes, mas na maioria dos casos a posição do símbolo é determinante.  São exemplo os
pontos de aumentação e marcas de staccato (exemplo da figura), ou ainda as pausas de
semibreve / pausas de mínima.

Pontos de aumentação vs. marcas de staccato

Os casos mais delicados são aqueles em que o efeito do ruído torna ambígua a identidade
de um símbolo, podendo mesmo confundi-lo com outro semelhante. São exemplos:
sustenidos com bequadros (exemplo da figura), hastes separadas de notas com barras de
divisão de compasso,  ou ainda algarismos ‘0’(zero) ou letras ‘O’ com semibreves.

Sustenidos e bequadros pod em confund ir-se

Variação do tamanho do s s ímbolos

Alguns símbolos idênticos podem surgir numa mesma pauta com tamanhos distintos,
impondo nestes casos o seu reconhecimento gráfico em termos mais relativos do que
absolutos.  Além disso, alguns  símbolos que poderão confundir-se com outros devido a um
desvio excessivo do seu tamanho normal.
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Coexistência(por vezes interdependência) de símbolos gráficos, letras e
algarismos

Os casos mais importantes são os das notas de divisão irregular (tercinas, quintinas ...) em
que sua duração é determinada pelo algarismo associado, e as indicações de compassos de
espera também definidas por um algarismo sobre um símbolo de pausa de semibreve.

Dificuldades de Interpretação

Vozes concorrentes

A divisão de vozes é uma tarefa que envolve conceitos complexos e conhecimentos musicais
difíceis de representar num algorítmo, e nem sempre é possível efectuar correctamente esta
divisão, pela simples disposição gráfica das notas de um trecho musical.

Cruzamento de pentagramas

É possível que a representação de uma frase musical (voz) atravesse dois pentagramas de
um mesmo sistema.  É o caso frequente das pautas para piano em que as notas graves
(metade inferior das teclas) e as notas agudas(metade superior das teclas) são escritas em
dois pentagramas separados.   Por isso normalmente as notas executadas por cada mão são
escritas em pentagramas distintos , no entanto as mãos podem cruzar-se durante a
execução...

Notas atravessando do is pentagramas

Métrica incompleta

Na escrita musical corrente é por vezes omitida alguma informação que é intuitivamente tida
em conta pelo executante experimentado. Trata-se de mais um caso de conhecimento
empírico de dificil representação. Na perspectiva do reconhecimento e interpretação
automática, estas omissões são tidas como falhas. A resolução deste problema passa pela
adopção de algumas regras de sincronização que permitam resolver os casos mais
frequentes.  Note-se ainda que este problema está intimamente ligado com a divisão de
vozes.
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A voz inferior deste compasso está metricamente incompleta

Nos capítulos seguintes, descreveremos como foram abordadas e/ou resolvidas as
dificuldades aqui apresentadas.
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REPRESENTAÇÃO DA ESCRITA MUSICAL
A complexidade da escrita musical deriva do facto de:

�
 a maior parte dos símbolos existentes serem complexas composições a partir de

símbolos mais simples.
�

 o resultado final em termos do seu significado musical estar dependente não
apenas do próprio símbolo mas também do contexto definido por outros símbolos.

�
 recorrer a uma representação bidimensional, nomeadamente no que se refere à

representação de vozes concorrentes.

Isto faz com que os símbolos reconhecidos da imagem necessitem de um tratamento
(interpretação) de modo a que o seu significado musical seja extraído e possa ser criado o
ficheiro de saída.

Assim, surgiu a necessidade de criar uma linguagem intermédia entre a imagem de entrada e
o ficheiro de saída que permitisse, de uma forma simples e sistemática, representar os
objectos reconhecidos e ser manipulada de modo a permitir a interpretação do seu
significado musical para a linguagem do ficheiro de saída (ver apendice).

Surgiram como abordagem a este problema, duas linguagens:
�

 representação orientada para primitivas
�

 representação orientada para eventos

que serão descritas em seguida.

Representação orientada para primitivas
Podemos subdividir os símbolos constituintes da escrita musical, de um ponto de vista
estritamente gráfico, em:

�
 símbolos elementares

�
 símbolos compostos

Por símbolos elementares, referímo-nos aqueles que, tendo por função a alteração das
características de uma nota ou de uma pauta, quer em termos de altura, quer em termos de
expressão musical, apenas podem existir numa forma isolada, sempre igual em termos de
estrutura e podendo apenas variar no seu tamanho.

Nesta categoria, podemos encontrar os seguintes símbolos:
�

 acidentes
�

 pontos de aumentação
�

 ligaduras
�

 claves
�

 divisões de compasso

 entre outros.

Incluíremos também nesta categoria, por existirem sempre de uma forma isolada e igual,
apesar de não estarem abrangidos pela descrição acima mencionada, os seguintes símbolos:

�
 pausas de semibreve

�
 pausas de mínima
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�
 pausas de semínima

A categoria de símbolos elementares pode aínda ser dividida em duas sub-categorias:
�

 símbolos elementares isolados: constituída pelas pausas, claves e divisões de
compasso.

�
 símbolos elementares associados: constituída por todos os símbolos não incluídos

na categoria anterior como sejam os acidentes, pontos de aumentação, e todos os
símbolos referentes à dinâmica e articulação musical.

A razão desta divisão tem directamente haver com o formato do ficheiro de saída como
veremos mais adiante.

Por símbolos compostos, referimo-nos às:
�

 pausas de duração igual ou inferior a uma colcheia:

 constituídas por uma haste e uma ou várias caudas.
�

 notas e grupos de notas:

 que são construidos a partir de uma combinação de cabeças, hastes, caudas e
traços.

Surge assim o conceito de primitivas como sendo os elementos básicos que na sua forma
elementar, ou quando combinados dão origem aos símbolos musicais.

Definimos então o universo de primitivas como sendo constituido por:
�

 todos os elementos pertencentes à classe de símbolos elementares isolados;
�

 todos os símbolos básicos de que são constituídos os elementos pertencentes à
classe de símbolos compostos;

Quanto aos elementos pertencentes à classe de símbolos elementares associados, e porque
têm um tratamento diferente resultante do seu significado musical, não estão incluídos neste
universo. Serão tratados de uma forma independente e posteriormente atribuídos aos
objectos a que estão associados.

Assim, o universo de primitivas inclui:
�

 cabeça preta (NP)
�

 cabeça branca (NB)
�

 haste de nota (NS)
�

 haste de pausa (RS)
�

 cauda de nota (NT)
�

 cauda de pausa (RT)
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�
 traço (B)

�
 clave de Sol (TR)

�
 clave de Fá (BA)

�
 clave de Dó (AL)

�
 pausa de seminima (QR)

�
 pausa de mínima (HR)

�
 pausa de semibreve (WR)

�
 divisão de compasso (M)

Necessitamos agora de encontrar uma forma para descrever um dado objecto a partir das
primitivas que o constituem.

Árvores de primitivas
Uma forma de obter esta descrição do objecto seria através de uma árvore cujos nós seriam
as primitivas, e cujas ligações entre nós representariam uma ligação fisica entre elas. Para
construir esta árvore de modo a torná-la unívoca e facilitar a posterior interpretação, foi
necessário definir uma espécie de hierarquia de primitivas no que respeita à ordem pela qual
elas seriam detectadas. Esta hierarquia de certa forma está implicitamente definida na forma
como os objectos compostos são construídos porquanto existem primitivas que afectam todo
ou parte do objecto, ao passo que outras não têm influência no resto do objecto. Como
exemplo do primeiro caso temos os traços nos grupos de notas que influenciam a duração de
todas as notas por eles abrangidas e portanto devem ser ascendentes de todas as sub-
árvores por eles afectadas.

A ordem pela qual as primitivas serão procuradas é dada pelo seguinte esquema:

� � 	� 


� �

� �

� 


� 	

 � � � � �

� 	

� � � 

� � �

� �

� � �� � �

� � � 

Assim, e começando pelo canto superior esquerdo, as primitivas serão detectadas de acordo
com o esquema, e a respectiva árvore construída a partir da raíz em direcção às folhas.

0

1

000

0

0 0

00

1

1

1

1

1

1 1

1

0 - não encontrou
1 - encontrou pelo menos uma
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�

� �
� � �

�� �
� �� �

� �

Grupo d e notas e respectiva árvore de primitivas

� � � � � �

Pausa e respectiva árvore de primitivas

Tendo como ponto de partida as árvores de primitivas que descrevem os objectos, é agora
necessário relacioná-las de forma a descrever as suas posições relativas.

Redes de árvores de primitivas
Considerando apenas o caso de existir uma unica voz em cada pentagrama, a posição
relativa de um objecto em relação a outro poderia ser de um dos seguintes tipos:

�
 à direita de

�
 à esquerda de

�
 envolvente (caso em que um dos objectos está dentro do outro)

Assim, para cada objecto que não estivesse envolvido por outro, procurar-se-iam os seus
vizinhos direito e esquerdo para construir uma rede de árvores.
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1

3

42

NS

B

NP

B

NP

NP

NP

NSNS

RSRT RT

RT RS

NS NB

2

3

4

1

imagem objectos árvores de primitivas

rede de árvores

Exemplo de um compasso : árvores de primitivas e rede de árvores

No passo seguinte, seria necessário eliminar todas as relações do tipo envolvente de modo a
que a posição exacta do objecto envolvido no objecto envolvente, em termos musicais, seja
determinada.

Para isso, recorre-se a uma primitiva artificial, que represente uma separação física dos
objectos, e permita a inserção da árvore do objecto envolvido na árvore do objecto
envolvente.

Assim, para o exemplo anterior, a relação envolvente seria eliminada através da junção das
duas árvores na seguinte árvore:

B

NP

B

NP

NSNS
NS

NP

NP

//

1*RT

RS

A rede de árvores após a alteração viria:

1*2 4

Este artifício, em algumas situações, poderia ser útil para eliminar erros devidos a separação
indevida de objectos como seja o caso de uma haste quebrada no interior de um grupo de
notas.

relação
esquerda/direita

relação
envolvente



REPRESENTA ÇÃ O DA ESCRITA MUSICA L

19

Os símbolos elementares associados seriam atribuídos às notas correspondentes nesta fase,
por intermédio de uma pesquisa à rede e respectivas àrvores de primitivas.

A partir desta rede de árvores resultante, seria relativamente fácil a sua interpretação para
qualquer formato musical, fazendo uma interpretação sequêncial das árvores através de
leituras recursivas, mantendo actualizadas variáveis com o número de caudas/traços dentro
de cada árvore, e com o contexto (clave, etc.).

Eficác ia
Partindo do princípio de que seria viável o reconhecimento das primitivas e construção das
árvores nos termos descritos acima, podemos concluír que sendo uma forma de
representação musical muito próxima da utilizada nas pautas, no que respeita à estrurura dos
símbolos, obtem-se uma boa descrição dos objectos.

É no entanto pouco eficiente nos seguntes pontos:

Falhas no reconh ecimento de primitivas

Para que a interpretação das árvores de primitivas fosse feita de uma forma eficiente,
teriamos que garantir de alguma forma que as árvores não continham erros gramaticais. Para
isso, elas teriam de ser verificadas, corrigidas quando possível, ou em último caso
eliminadas.

A falha do reconhecimento duma primitiva, poderia ser em alguns casos fatal para a
interpretação do objecto, levando à perda de toda a informação recolhida do objecto.

Manipulação de estruturas

Este método representa uma grande carga em termos de manipulação de estruturas pois a
leitura das árvores nem sempre é tão simples como a descrita.

A extensão deste método para pautas com vozes concorrentes, introduziria vários problemas
por vezes de dificil resolução de onde destacamos os seguintes:

Representação de vozes concorrentes na rede de árvores

Compasso com duas vozes

Seria necessário introduzir dois novos tipos de relações entre objectos (‘acima de’ e ‘abaixo
de’) para permitir descrever dois objectos referentes a duas vozes concorrentes como o
exemplo da figura.
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Representação de objectos pertencentes a várias vozes

Nota partilhada por duas vozes

Para descrever um objecto deste tipo, teriamos que abandonar o modelo das hierarquias pois
segundo este não poderiamos representar a haste assinalada na figura. Teriamos então de
construir a árvore apenas a partir das relações gráficas entre elas.

Esta alternativa permitiria manter uma descrição fiel dos objectos mas introduziria problemas
muito complicados aquando da interpretação da árvore.

Eliminação de relações do tipo envolvente

Exemplo complexo

Seria extremamente complicado de resolver este tipo de relações pois o resultado final seria
composto por várias árvores, consoante o número de vozes representadas. Poderiam
inclusivamente existir casos onde num pentagrama houvesse um objecto que envolvesse
todos os outros, caso que seria de quase impossivel resolução utilizando este método.

Em conclusão, temos que este método, ainda que relativamente eficiente no que respeita à
representação de pautas simples, poderia implicar, aquando da sua aplicação a casos mais
complexos, a introdução de problemas impossíveis de resolver e  a consequente estagnação
do projecto. Isto deve-se fundamentalmente ao facto de estarmos unicamente a descrever a
imagem sem praticamente nenhuma utilização do conhecimento existente à partida sobre a
notação musical e a forma como os objectos são construídos. Seria portanto necessário
desenvolver outro tipo de representação musical que se distanciasse mais da imagem de
entrada e se aproximasse do formato do ficheiro de saída, interpretando algumas
caracteristicas dos objectos aquando do reconhecimento por  forma a facilitar o mesmo e o
posterior processo de interpretação.

Representação orientada para eventos
Fazendo uma analise à informação necessária à completa descrição de um símbolo
composto, quer em termos gráficos quer em termos da sua interpretação musical,
concluímos que, para possibilitar a sua completa reconstituição, apenas é necessário
reconhecer certas características.

Do ponto de vista do seu significado musical, uma pauta representa uma sequência de
acontecimentos que são caracterizados por dois atributos fundamentais:

�
 a altura (que é nula para as pausas)

�
 a duração
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Estes acontecimentos serão designados por eventos.

Assim, o objectivo inicial seria:
�

 extraír de cada objecto os eventos que o constituem (no caso por exemplo de um
grupo de notas com três acordes, teríamos de extraír as três hastes a que
corresponderiam três eventos)

�
 determinar a sua localização na pauta que representa o instante em que esses

eventos terão lugar
�

 para cada evento, detectar as suas características em termos de altura e duração.

A par desta separação de eventos, seria necessário manter informação que relacione todos
os eventos extraídos de um mesmo objecto (no caso de grupos de notas) para que
posteriormente eles possam ser reagrupados pelo editor de música.

Feita esta identificação de eventos, e após a sua ordenação em termos de instante em que
ocorrem, temos uma pauta descrita como uma sequência temporal de eventos.

Definindo dois tipos de eventos <R> e <N>, representando pausas (rests) e acordes de notas
respectivamente, temos para o seguinte exemplo:

NR RN N N

Para cada evento viria associada informação sobre a sua duração (normalmente associada
ao número de traços/caudas), e para o caso dos eventos tipo <N>sobre as notas que o
compõem. Paralelamente teríamos que manter informação sobre o facto de os eventos 2, 3 e
5 pertencerem ao mesmo grupo de notas.

Dos símbolos elementares:
�

 as três pausas serão tratadas como eventos do tipo <R>
�

 mantém-se o mesmo tipo de tratamento utilizado na representação por árvores de
primitivas, no que respeita aos símbolos elementares associados.

�
 quanto aos restantes símbolos (divisões de compasso, claves, etc.), definiremos

um novo tipo de evento sem duração, cujo objectivo é a alteração do contexto
(claves, armações de clave) ou a estruturação da pauta (divisões de compasso). A
este tipo de evento chamaremos evento intemporal, por não ter duração.

O universo de eventos passa a ser:
�

 <N> nota
�

 <R> pausa (Rest)
�

 <TR> clave de Sol (Treble)
�

 <BA> clave de Fá (Bass)
�

 <AL> clave de Dó 3ªlinha (Alto)
�

 <TE> clave de Dó 4ªlinha (Tenor)
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 <M> divisão de compasso (Mark)

 
 <SIGN> armação de clave (Key Signature)

A representação de uma pauta com vozes concorrentes fica resolvida com a possibilidade de
existirem eventos simultâneos como se demonstra no seguinte exemplo:

BAM SIGN
R

N
MN

N
N

N

Eficác ia
Em comparação com o método de representação por árvores de primitivas, podemos
salientar as seguintes vantagens:

 
 maior clareza.

 
 possibilita a representação de vozes concorrentes de uma forma simples.

 
 diminui a carga em termos de manipulação de estruturas pois não necessita de

complexas leituras a árvores o que implica uma maior eficiência.
 

 elimina o problema criado pelos objectos envolvidos por outros.
 

 facilita o processo de reconhecimento pois a procura das caracteristicas de um
evento faz-se de uma forma muito mais localizada, com um grau de incerteza
menor, aumentando a sua taxa de sucesso.

Por representar um bom ponto intermédio entre a imagem de entrada e o ficheiro de saída,
esta foi a opção escolhida.
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LEITURA DO FICHEIRO DE ENTRADA - FORMATO TIFF
As imagens de entrada lidas por este sistema terão de ser em formato gráfico TIFF (Tagged
Image File Format).  A escolha deste formato, deve-se sobretudo à sua grande portabilidade,
e ao facto de quase todo o software de suporte a scanners poder exportar as imagens
naquele formato.  O conversor implementado, está de acordo com a norma  standard TIFF
5.0 e permite a leitura de TIFFs provenientes de sistemas MS-DOS/Windows ou Macintosh,
sem compressão.

Resolução
A resolução recomendada deverá situar-se entre os 300 e os 400 dpi (dependendo do
tamanho das pautas).  Para resoluções inferiores a 300 dpi o reconhecimento de alguns
símbolos poderá ser defeituoso ou omisso.  Para resoluções superiores a 400 dpi teremos
informação redundante, podendo resultar num excesso de recursos de memória, que o
programa ou o sistema poderão não alocar.  Uma imagem de tamanho A4, digitalizada a 300
dpi tem um tamanho de pouco mais de  1 MB.

A imagem deverá ser binária (1 bit por pixel).

Orientação
As imagens de entrada deverão estar orientadas longitudinalmente (“Portrait”), caso contrário
deverá recorrer-se a software de manipulação gráfica que permita efectuar uma rotação de
90º, sobre o ficheiro TIFF.



24

PRÉ-CODIFICAÇÃO DA IMAGEM - COMPRIMENTOS DE SEQUÊNCIA

Objectivos
!

 Redução da quantidade de informação a manipular durante o processo de
reconhecimento, permitindo no entanto uma fácil reconstrução e manipulação da
imagem, e sem qualquer perda de informação.

!
 Aumento da performance dos algoritmos de reconhecimento.

Veremos mais à frente as vantagens e a importância desta codificação, e veremos também
que em algumas fases do reconhecimento,  a ausência de pré-codificação, isto é a
manipulação da matriz de pontos original, se tornaria incomportavelmente ineficiente.

Procedimento
A matriz de pontos que constitui a imagem binária original, é analizada coluna a coluna.  Em
cada coluna memorizam-se sequencialmente os comprimentos dos segmentos (sequências)
de bits encontrados, alternadamente brancos (bits = 0) e pretos (bits = 1).  Para cada coluna
regista-se ainda o número de segmentos encontrados.

Esta segmentação permite assim reduzir significaticamente a informação que é necessária
manter em memória.  Note-se que esta redução é inversamente proporcional à complexidade
de uma imagem; uma imagem complexa conterá colunas com um maior número de
transições branco/preto ou preto/branco resultando por isso um maior número de segmentos
necessários para representar essas colunas.

Ainda, o primeiro segmento de cada coluna será obrigatoriamente um segmento branco, que
terá comprimento = 0 caso a coluna se inicie realmente por um segmento preto.  Esta
obrigatoriedade vai permitir melhorar a eficiência no acesso à informação contida na imagem,
já que se garante à priori que todos os segmentos brancos ocuparão ordenadamente
posições pares e os segmentos pretos posições ímpares.

Vejamos um pequeno exemplo ilustrativo:

" # $ % & % ' ( % ) * + &
, - - - . . / 0 - - ,

1 2 , , , , , 1 1 , , 2
, , , , , , 2 3 , ,

/ . . 0 / / , . .
0 , , 0 - - , ,
. / / , / /
-

4 5 * 6 7 8 $ % 9 % ' ( % ) * + &
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A codificação da imagem decorre em simultâneo com a leitura do ficheiro TIFF.  Surge aqui
uma dificuldade resultante do facto de a leitura do ficheiro ser feita por linhas e não por
colunas como seria favorável.  Assim, uma linha da imagem é lida do ficheiro, de cada vez,
procedendo-se à actualização de todas as colunas da matriz de segmentos, em cada leitura.

Vantagens Importantes da Pré-Codificação
1. Redução da memória utilizada para armazenar a imagem

 Da codificação de várias imagens de dimensão A4, com resoluções de 300 e 400 dpi,
verificou-se uma redução média de cerca de 50%, na memória utilizada.

 Para armazenar os segmentos referentes a cada coluna da imagem, utilizaram-se
matrizes de inteiros de 2 bytes (tipo “int”).  Uma análise estatística do comprimento
dos segmentos que ocorrem em imagens de pautas musicais (com as resoluções
testadas), demonstrou que o comprimento da maioria dos segmentos é inferior a 256
pixels sugerindo assim o seu armazenamento em matrizes de inteiros de 1 byte (tipo
“char), resultando ainda numa maior economia de memória.  No entanto, neste caso,
para contemplar os segmentos de comprimento superior seria necessário armazenar
dois inteiros consecutivos, sendo ainda necessário assinalar de alguma forma que
ambos pertencem a um único segmento de igual “cor”.  A tradução da informação
contida na imagem a partir dos segmentos armazenados, seria assim visivelmente
mais complexa, deixando de haver a relação já descrita:  Posicão(Par/Impar) =>
Segmento(Branco/Preto)

 É importante referir que aqui interessa reduzir a memória de trabalho apenas
enquanto isso não comprometa a performance no processamento posterior da
imagem.

2. Acentuação de particularidades úteis ao processo de reconhecimento

 A segmentação vertical da imagem vai dar origem ao aparecimento de pequenos
segmentos verticais, contíguos horizontalmente, e de comprimento aproximado, que
serão posteriormente indentificados como partes constituintes das linhas da pauta
musical.

 Esta segmentação previligia e descreve as distâncias e dimensões verticais dos
objectos, que como veremos são dados determinantes no reconhecimento e na
interpretação desses objectos, muito mais do que as dimensões horizontais.

3. Imunidade à eventual rotação da imagem

 A rotação inadvertida da imagem aquando da digitalização, poderá afectar o
reconhecimento sobretudo dos objectos de maiores dimensões.  O caso mais notório
é o das linhas da pauta musical.  Como foi referido no ponto 2) a segmentação
vertical tornará o processo de identificação das linhas imune a pequenas rotações da
imagem.

4. Menor dependência da resolução original da imagem digitalizada

 Uma imagem com 600 dpi tem 4 vezes o número de pontos de uma imagem de igual
dimensão mas com 300 dpi.  Com a segmentação vertical a primeira terá apenas 2
vezes o número de segmentos da segunda imagem, consequentemente apenas 2
vezes (e não 4) a memória necessária ao seu armazenamento.  Note-se que para
cada coluna da imagem de 300 dpi, existirão 2 colunas na imagem de 600 dpi, mas
cada uma com o mesmo número de segmentos da coluna da primeira imagem.
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DETECÇÃO DAS LINHAS DOS PENTAGRAMAS

Objectivo
Já foi referido que o referencial mais importante de uma pauta musical são as linhas.  A sua
detecção e localização deve ser rigorosa e inequívoca por três razões fundamentais:

:
 As linhas perturbam o processo de reconhecimento de símbolos que se lhes

sobrepõem, sendo por isso necessário isolar préviamente esses símbolos.  Para
tal é necessário distinguir e ignorar apenas os fragmentos das linhas sem excluir
partes dos simbolos envolvidos.

:
 A localização das linhas tem um papel fundamental na interpretação de todos os

símbolos cujo significado depende directamente da sua posição relativa às linhas.
:

 A distância entre as linhas e a sua espessura permanecem sensivelmente
constantes ao longo de toda uma página de música, constituido assim medidas
padrão (constantes) dependentes do contexto, que serão utilizadas em
subsequentes algorítmos de reconhecimento, evitando assim a utilização de
constantes independentes ou “números mágicos”.

As linhas surgem em grupos de 5 equidistantes (pentagramas), podendo vários
pentagramas surgir agrupados em sistemas, ligados por barras verticais (divisões de
compasso) e por uma chaveta na margem esquerda.  Em algumas pautas poderão surgir
dentro de um sistema linhas isoladas, normalmente referentes a instrumentos de percussão,
no entanto neste projecto estas não foram consideradas.

Numa pauta musical impressa as linhas são practicamente rectilíneas, embora por vezes
apresentem uma ligeira curvatura, quase desprezável.  Mais relevante é o declive dessas
linhas em relação ás margens, e que é agravado por alguma rotação inadvertida da página
aquando da digitalização da imagem.

Procedimento

Localização de fragmentos das linhas
A matriz de segmentos verticais é percorrida uma única vez por colunas, procurando localizar
segmentos contíguos horizontalmente de comprimento aproximado e inferior a um máximo
estabelecido (chamaremos MAXCOMP) que poderão constituir fragmentos das linhas.  Uma
lista mantêm, todos os fragmentos “abertos”, que são actualizados na leitura de cada nova
coluna da imagem. Cada entrada nessa lista mantêm registo do comprimento do fragmento
da sua espessura média e das suas coordenadas de inicio e fim. Cada novo fragmento
encontrado é colocado na lista que está ordenada por ordem crescente da posição vertical
dos fragmentos.

Um fragmento é “fechado” e retirado da lista quando em dada coluna da imagem não existe
um segmento contíguo (fim ou a interrupção numa linha), ou o segmento contíguo a esse
fragmento tem um comprimento superior a MAXCOMP (possivelmente a intercecção da linha
com um objecto).  Veremos mais à frente o seguimento dado aos fragmentos retirados da
lista.

O valor de MAXCOMP é no início deste processo, muito superior ao valor esperado da
espessura das linhas, e consequentemente dos seus fragmentos constituintes.  No entanto
ele é ajustado dinamicamente, em função da espessura média dos fragmentos que vão
sendo encontrados (maioritáriamente fragmentos de linhas) de tal forma a que o seu valor
seja sempre sensivelmente superior à espessura média das linhas, localmente.
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Consegue-se assim:
;

 Eliminar fragmentos horizontais pertencentes a outros objectos da imagem, de
maior espessura.

;
 Permitir comportar as pequenas e frequentes oscilações na espessura dos

fragmentos (resultantes do processo de aquisição da imagem) e ainda prever uma
eventual variação da espessura média das linhas ao longo da imagem (verifica-se
por vezes que a  espessura das linhas aumenta ligeiramente junto às margens, e
por vezes junto às barras de divisão de compasso).

Note-se que inicialmente o valor de MAXCOMP é relativamente elevado, no entanto ele é
rapidamente ajustado pelo aparecimento dos primeiros fragmentos junto à margem esquerda
dos pentagramas, onde normalmente não surgem outros fragmentos de maior espessura,
constituindo assim uma boa referência que garante a selectividade do processo logo no início
da página.

Existe ainda um limite para o declive máximo admitido num fragmento.  Este limite permite
excluir todos os fragmentos que embora tenham a espessura adequada não possam
pertencer a uma linha.  É o caso frequente dos ligados e de algumas marcas de dinâmica
como sejam os crescendo s ou diminuindo s.  O sistema não poderá assim processar
pautas cujas linhas apresentem um ângulo com a horizontal, superior a 10° , limite que nos
parece razoável na prática, já tendo em conta a rotação introduzida na digitalização.

Construção de linhas
A reconstituição das linhas é feita de forma análoga à utilizada na contrução dos fragmentos.
Cada fragmento encontrado é então inserido numa nova lista que mantêm entradas para
todas as linhas reconstruidas até ao momento.  Para cada novo fragmento é feito um teste de
colinearidade para determinar se já existe uma linha que poderá conter esse fragmento, ou
se o fragmento é o inicio de uma nova linha.

Cada entrada nesta lista contêm os parâmetros a e b da equação da recta (y = a*x + b) da
linha respectiva e os campos que permitem recalcular aqueles parâmetros, pela aproximação
dos Mínimos Quadrados, cada vez que um novo fragmento é agregado.  Existem ainda
campos que mantêm o comprimento da linha, os seus pontos extremos, a espessura média e
o número de fragmentos associados.

O teste de colinearidade processa-se do seguinte modo:
;

 Cada linha candidata é projectada na direcção do segmento, calculando-se então
a menor distância (d) desta recta ao ponto médio do fragmento considerado.

;
 Calcula-se também a diferença entre os declives (∆a) da recta projectada e do

fragmento.

Definiu-se então um coeficiente de colinearidade com base nos valores calculados, e ainda
em função do comprimento do fragmento e da espessura da linha:

COEFcool = (∆a * comprimento do fragm.  +  d / 2 ) / espessura

Considera-se que um fragmento é colinear com a linha sempre que:

COEFcool  < 1

Este coeficiente foi definido com base em testes feitos em várias imagens de pautas musicais
sendo por isso dependente do contexto.  Alguns autores, referem testes de colinearidade
entre segmentos de recta em que a distância longitudinal entre os segmentos afecta o grau
de colinearidade, no entanto essa restrição não pode aqui ser aplicada pois as
descontinuidades nas linhas são provocadas pela sobreposição de símbolos de tamanho
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imprevisível, sendo por isso muito variável a distância que separa os extremos de uma linha,
do seu próximo fragmento constituinte.

Assim, quanto maior é a diferença entre os declives, menor deverá de ser a distância da
projecção da recta ao ponto médio do fragmento.  De forma inversa, se a distância ao ponto
médio é assinalável, o fragmento deverá ter um declive próximo do da recta projectada.  De
referir ainda que quanto mais longo é o fragmento, maior será o peso da diferença de
declives, no coeficiente de colinearidade.

Para maior clareza sobre o significado e a influência dos parâmetros referidos ilustramos em
seguida os dois casos extremos de colinearidade em relação aos parâmetros d e ∆a.

d

∆a = 0 , d = 2 * espessura

∆a

d = 0 , ∆a = 1 /  comprimento do segmento

Nota: as dimensões da figura foram propositadamente exageradas

Selecção de linhas
Do  processo de reconstituição de linhas anteriormente descrito, resulta uma lista de linhas,
candidatas a formar os pentagramas, no entanto surgem também outras linhas que deverão
ser ignoradas. Estas últimas surgem essencialmente de duas situações:

Linhas Suplementares

A presença de várias linhas suplementares pode induzir o aparecimento de uma linha,
formada por todos esses segmentos. A existência de espaços em branco entre os vários
segmentos de uma linha, não é um critério seguro de eliminação: as linhas ‘verdadeiras’
podem apresentar interrupções, e as sequências de linhas suplementares podem surgir sem
espaços entre elas (ver figura).

Notação auxili ar

São exemplo as linhas horizontais de repetição (exemplo da figura), indicação de quadratura,
ou até marcas de crescendo mais longas.
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A selecção das linhas dos pentagramas é levada a cabo por um processo iterativo.
Préviamente, é feita uma estimativa do espaço médio entre linhas recorrendo a um
histograma das distâncias entre linhas, duas a duas e três a três.  Com esta medida estimada
procuram-se formar arranjos de 5 linhas aproximadamente equidistantes, sendo atribuido a
cada arranjo uma pontuação em função da variância de vários parâmetros característicos:

<
 Distâncias entre as linhas

<
 Declives das linhas

<
 Espessuras das linhas

<
 Nº de segmentos que constitui cada linha

<
 Distância horizontal entre margens

Assim em cada grupo de arranjos que se intersectam (que têm linhas em comum)
selecciona-se aquele que tiver melhor pontuação.

Refira-se por exemplo que as linhas suplementares são regra geral, mais espessas do que
as linhas dos pentagramas.  Note-se ainda que, como já foi referido, o comprimento efectivo
das linhas não é tido em conta (apenas a distância entre margens) pois não é previsível a
densidade e o tamanho dos objectos que intersectam as linhas.

Outros método s de detecção de linhas experimentados
Ver apêndice 1.
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SEPARAÇÃO DE OBJECTOS

Objectivo
Separar ou isolar todos os objectos / símbolos da imagem, que na sua maioria estão
sobrepostos às linhas dos pentagramas, utilizando para o efeito a informação sobre a
localização, já determinada, daquelas linhas.

Definir o contorno de cada objecto individual.

Procedimento

Separação do s Objectos - “ Remoção” das Linhas
A abordagem mais imediata a este problema, seria a de percorrer a matriz de segmentos
identificando e removendo literalmente os elementos da matriz da imagem pertencentes às
linhas, deixando apenas a informação relativa aos segmentos constituintes dos objectos,
procedendo-se então à construção dos contornos correspondentres.  No entanto, não existe
qualquer vantagem em separar estes dois processos: se é possivel identificar os segmentos
que constituem as linhas, então é possível apenas ignorá-los durante o processo de
construção dos contornos, evitando assim uma segunda passagem pela matriz de segmentos
e o processamento adicional da remoção daqueles elementos na matriz da imagem.  Esta
opção foi intencional pois permite deixar a informação da imagem “intacta”; posteriormente
alguns algoritmos de reconhecimento recorrerão a projecções  de pequenas áreas
localizadas da imagem, nas quais surgirão projectadas também as linhas, que serão úteis
como pontos de referência na análise da projecçao.

Critério de pertença de um segmento a uma linha

Admite-se que um segmento da matriz da imagem, pertence a uma linha de um pentagrama
se respeitar duas condições:

Comprimento do Segmento < Espessura Média da Linha * MAX_VAR_ESPESS_LINHA

Distância do ponto médio do segmento à linha < Espessura Média da Linha

A figura seguinte ilustra os conceitos envolvidos nestas duas condições:

linha

espessura média compr. segmento
distância

Posição relativa de um segmento candidato a pertencer a uma linha

A linha recta representada é determinada pela sua equação da recta conhecida, permitindo
calcular a distância ao ponto médio de um segmento.  A espessura média das linhas dos
pentagramas é também já um dado conhecido, e representa a espessura média de todas as
linhas de cada pentagrama (preve-se assim a possibilidade de diferentes pentagramas terem
diferente espessura média das suas linhas, facto que embora sensível ocorre na prática).
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Resta apenas clarificar o significado da constante MAX_VAR_ESPESS_LINHA; esta é um
dado estatístico obtido de várias pautas sujeitas à digitalização em scanner.  Ela reflecte a
variação máxima percentual que ocorre na espessura de uma linha, que apresenta sempre
uma oscilação em torno do seu valor médio (ilustrada na figura).

Variação na espessura de uma linha

Eficác ia e sensibili dade do p rocess o de separação

O processo de separação apresentado permite isolar com sucesso os objectos das linhas,
permitindo comportar duas formas importantes de ruído, para as quais definimos valores
máximos tolerados:

1)Variação máxima relativa da espessura das linhas (já descrita) ---> 1,7
 Exemplo:  uma linha com espessura média = 4 pixels poderá apresentar secções
até 1,7 * 4 = 7 pixels de espessura.

2)Curvatura das linhas - As linhas dos pentagramas deveriam ser, idealmente, linhas
rectas, no entanto algum arqueamento ou curvatura está sempre presente.  Assim
é admissível que uma linha represente um arco, cuja distância perpendicular ao
ponto médio da corda respectiva seja inferior a  2 * espessura média da linha (ver
figura).

2*espessura

Curvatura máxima admissível numa linha

Da análise efectuada em várias pautas musicais durante testes, podemos afirmar que uma
pauta que apresente estas duas formas de ruído com valores superiores aos apresentados, é
uma pauta graficamente distorcida, em mau estado, ou mal impressa.  Convem lembrar que
este projecto contempla apenas o reconhecimento de pautas impressas (por meios
mecânicos), o que pressupõe critérios mínimos de qualidade, que quantificámos como aqui,
ao longo de todo o projecto.

Eliminação indesejada de partes de objectos

O processo de discriminação das linhas não é isento de erros.  A sobreposição de partes de
alguns objectos sobre as linhas incorre na remoção pontual de algumas secções que por
terem a espessura aproximada das linhas, se tornam quase indistinguíveis destas.  Nesta
perspectiva existem mesmo alguns casos de pura infelicidade, inerentes à própria notação
musical, obrigando à sobreposição exacta de alguns símbolos sobre ou mesmo entre duas
linhas dos pentagramas.

A figura seguinte ilustra uma destas situações.
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Antes e depois da remoção das linhas

Para tornar mais sensível o processo de separação, seria necessária informação contextual
muito complexa e detalhada, além disso indisponível nesta fase do processamento da
imagem.

Uma primeira abordagem possível seria a de tornar o processo de separação mais selectivo
nas imediações de objectos.  Assumindo que seria possível detectar essa proximidade,
verificamos no entanto que um aumento de selectividade se tornaria tão indesejável como
vantajosa.  A figura seguinte ilustra um caso, entre muitos, em que a remoção das secções
das linhas no interior de um objecto ou entre objectos muito próximos seria comprometida.

Antes da separação    Separação no rmal Separação selectiva

Note-se que, tal como já foi referido, a espessura das linhas tende a aumentar nas
imediações dos símbolos (devido, possivelmente a um maior volume de tinta concentrado
nessas areas, durante a impressão...).

Minimizar os efeitos da fragmentação de objectos

A eliminação inadvertida de partes de alguns objectos pode em alguns casos quebrar ou
mesmo fragmentar esses objectos.  Veremos mais à frente, com maior detalhe, como se
pode minimizar estes efeitos.  Sucintamente podemos referir duas soluções importantes
adoptadas:

1)O reconhecimento de símbolos terá em conta os casos mais frequentes de
fragmentação, dando ênfase a partes desses símbolos pouco ou nada afectadas
pela fragmentação.

2)O recurso à imagem original (matriz de segmentos) para reconstrução de alguns
objectos, através de projecções localizadas.

Construção do s Contornos
A separação dos objectos decorre em simultâneo com a criação dos contornos envolventes
desses objectos.  O método desenvolvido permite numa única passagem pela matriz de
segmentos da imagem, construir os contornos (externos e internos) de todos os objectos,
registando ainda a relação topológica entre os vários contornos de um.

Interessa aqui referir que muitos dos símbolos musicais não podem ser unicamente
identificados pelo seu contorno externo, apresentando um ou vários “buracos” que
corresponderão a outros tantos contornos internos.  Esta informação adicional tornará mais
complexo o modelo de análise e reconhecimento, no entanto ela será utilizada
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posteriormente, como auxiliar na pré-classificação de símbolos, e de forma determinante na
interpretação desses símbolos.

A relação entre os vários contornos de um objecto terá uma representação do tipo pai-filho
em árvore binária, como se ilustra na figura.

filhos irmão irmão

Relação topo lóg ica entre contornos de um objecto

A matriz de segmentos da imagem é lida coluna a coluna, da esquerda para a direita e tal
como quando da detecção das linhas, iremos procurar segmentos verticais adjacentes
horizontalmente, que formem os objectos.  Agora, apenas os segmentos não pertencentes a
linhas dos pentagramas são considerados (testando-se cada pelo processo já descrito).

Abertura de um contorno

Sempre que surge numa coluna um segmento vertical que não tenha nenhum segmento
contíguo da coluna anterior, um novo contorno externo é iniciado, etiquetado com um número
sequencial (identificador), e os seus extremos abertos são guardados numa lista de
contornos abertos.

1

ultima coluna lida

Abertura de um contorno externo (Ident. 1)

Os extremos do contorno vão sendo actualizados à medida que novas colunas de segmentos
são lidas, e em função da posição dos novos segmentos contíguos.  A abertura de um
contorno interno processa-se de forma análoga, e os seus extremos abertos são igualmente
inseridos na lista e de acordo com a sua posição relativa.
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1
2

Abertura de um contorno interno ( Ident. 2)

Fecho d e um contorno

Quando ocorre o fecho de um contorno, os seus extremos são unidos e retirados da lista de
contornos abertos.  Antes ainda, inspecciona-se qual o contorno pai que o envolve, e regista-
se o seu número identificador.  O contorno é então colocado numa lista de contornos
fechados, e recolhe dessa lista todos os contornos já existentes cujo identificador do pai é o
do contorno agora inserido.  Importa salientar que nenhum contorno pode fechar sem que
todos os seus filhos o tenham já sido.

Junção de dois contornos

Quando ocorre a junção de duas extremidades de dois contornos distintos, elas são unidas e
retiradas da lista.  As duas restantes extremidades serão as extremidades de um novo
contorno único que adoptará o identificador daquele que foi aberto mais ‘cedo’.

A chave deste sistema assenta numa correcta actualização das listas de contornos (abertos e
fechados) após uma junção.  De facto após a junção poderão existir contornos fechados, cujo
pai é o contorno que cessou de existir, pelo que deverão actualizar-se todos os respectivos
identificadores.

1
2

4
3

Junção de 2 com 3: O contorno 4 (anteriormente filho d e 3)

deverá ser marcado como filho do contorno 2 que prevalece

Convencionou-se que os contornos exteriores correm no sentido anti-horário e os interiores
no sentido horário, de forma a facilitar a ligação entre duas cadeias de vectores, aquando de
uma junção de dois contornos.

Um novo objecto estará completamente formado quando o identificador do pai do contorno
que fecha, é zero, ou seja a raíz de todos os objectos da imagem.
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1
2

4
3

Fecho d e um novo ob jecto
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DIVISÃO DE CONTORNOS EM PRIMITIVAS GRÁFICAS

Objectivo
Dividir os contornos de cada objecto em segmentos de curvatura constante (que serão
classificados em primitivas gráficas tipificadas), permitindo assim descrever claramente a sua
geometria.

Torna-se também mais fácil a decomposição de alguns objectos compostos (sobretudo
notas) em partes elementares, possibilitando o seu reconhecimento genérico.

Procedimento
Teremos que calcular o valor da curvatura em todos os pontos do contorno.  Para esse efeito
recorremos a um desenvolvimento matemático conhecido que permite calcular a curvatura
num ponto em função das derivadas de primeira e segunda ordem das posições X e Y, em
ordem a t, onde dt representa um deslocamento ao longo do contorno.

( )
k t

x t y t x t y t

x t y t
( )

' ( ) ' ' ( ) ' ' ( ) ' ( )

'( ) ' ( )
=

⋅ − ⋅

+2 2
3

2

K(t) será então a curvatura no ponto (x(t),y(t)), e exprime-se em pixel
-1
.  O valor de K

representa o recíproco do raio do arco de circunferência local.

Dado o carácter discreto dos valores (x,y) de um contorno (limitado à matriz de pontos da
imagem) não é possível derivar directamente os contornos pelo facto de que pequenas
oscilações, introduzirão grandes variações no valor das derivadas.  Para contornar este efeito
procederemos a um pré-alisamento dos contornos reduzindo substancialmente essas
oscilações, e efectuaremos depois uma diferenciação ponderada por um pulso gaussiano.

Pré-alisamento
Duas operações de alisamento são efectuadas sobre os contornos.  Nas figuras seguintes as
linhas a tracejado representam o contorno após o alisamento.

Eliminação de ‘saltos’ Eliminação de ‘escadas’

Com este pré-alisamento é possível eliminar grande parte do ruído de alta-frequencia, mais
evidente nas secções rectilíneas dos contornos.

Cálculo das derivadas - Diferenciação pond erada
Utilizou-se uma função gaussiana (pulso), para ponderar a soma das diferenças à esquerda e
à direita em cada ponto do contorno, permitindo atenuar o efeito das variações abruptas entre
pontos contíguos.
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(os valores de dy(t) são calculados de forma idêntica)

Finalmente calcula-se o valor da curvatura a partir dos valores das derivadas calculados.  A
utilização do pulso gaussiano na diferenciação provoca um alisamento no gráfico da
curvatura, eliminando as variações mais abruptas.  O parâmetro σ da função gaussiana
permite regular esse alisamento; um aumento de σ provoca uma diminuição das altas
frequências mas simultaneamente uma perda de resolução no gráfico da curvatura.  O valor
adoptado neste projecto é fixo ( = 6 ) e relaciona-se com as características dos símbolos
musicais: procurou-se obter o máximo alisamento sem perda do detalhe necessário à
identificação das particularidades daqueles símbolos.  Refira-se ainda que o valor escolhido
apresenta alguma robustez; uma variação unitária em torno do valor adoptado (entre 5 e 7),
não afecta o processo de reconhecimento.

Class ificação de segmentos de curvatura constante
A divisão do contorno em segmento de curvatura é concretizada em três passos:

Votação do s maiores segmentos de K. constante

Para cada ponto do contorno fechado, é determinada uma votação que é dada pelo nº de
pontos à esquerda e à direita desse ponto e que não ultrapassam uma variação de curvatura
estabelecida (MAX_VAR_K).  Na figura seguinte ilustra-se este conceito, onde todos os
pontos entre A e B votam (unitariamente) para o ponto P do contorno.

P

A

BMAX_VAR_K

Votação do s pon tos do g ráfico de curvatura

Os pontos do contorno com maior votação serão os “centros” (relativamente à curvatura) dos
maiores segmentos com curvatura “constante” isto é inferior a MAX_VAR_K.

Class ificação do s segmentos mais votados

Procura-se o ponto do contorno mais votado. Por inspecção à esquerda e à direita regista-se
o segmento de “curvatura constante” aí centrado, e anulam-se os votos de todos os pontos
que ele contêm.  O processo é repetido enquanto houver pontos do contorno com votação
não nula, ou até que o comprimento do segmento seguinte seja inferior a um mínimo
estabelecido (MIN_COMPR_SEG).

A figura seguinte ilustra o gráfico de curvaturas para um dado contorno (representado no
topo da figura).  Os votos para cada ponto do contorno estão representados na parte inferior
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da figura por um gráfico de barras.  Os segmentos de curvatura constante extraidos, estão
marginados por umas linhas horizontais.

Extracção de segmentos de curvatura constante

Os segmentos registados são inseridos numa lista circular (respeitando a ordem natural do
contorno), e são etiquetados como sendo primitivas gráficas  do tipo ARCO, SEGMENTO
VERTICAL, HORIZONTAL ou OBLIQUO, de acordo com as sua características.  Cada
primitiva nessa lista registará também outros parâmetros característicos tais como:

=
 comprimento

=
 curvatura média

=
 moldura

=
 declive (nos arcos é o declive da corda)

=
 sentido (em relação ao eixo cartesiano de maior variação)

A constante MIN_COMPR_SEG toma sempre o valor de metade do espaco médio entre as
linhas dos pentagramas, representando assim o grau mínimo de detalhe representável por
uma primitiva gráfica.

Processa mento das junções entre primitivas

Algumas secções do contorno não são registadas no processamento anterior, por terem
comprimento inferior ao mínimo definido ou por apresentarem uma variação muito acentuada
da curvatura que excedendo sempre a variação máxima permitida.

Todas estas junções são analisadas e algumas igualmente etiquetadas. Os tipos possíveis
de junções registadas são ANGULOS DE 90° , DE 180° , e JUNÇÕES COMPLEXAS.  Os dois
primeiros dispensam explicação.  O último, atribui-se a secções cujo gráfico de curvatura
apresenta uma variação oscilante (do tipo senoidal) em torno da curvatura nula.  Nestes
casos regista-se também o número de mudanças de sinal (nº de zeros) da curvatura nesse
segmento.

As restantes junções, que não cabem nestes três tipos, são normalmente pequenos “saltos”
no gráfico de curvatura originados por ruído no contorno (imperfeições) ou transições suaves
entre duas primitivas.  Elas são por isso ou ignoradas ou fundidas (divididas) entre as duas
primitivas adjacentes.

A figura que se segue ilustra um exemplo do processamento de junções. A sequência de
primitivas inicialmente extraida é :  VERTICAL , VERTICAL , ARCO , ARCO
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Processa mento de junções entre primitivas

Após a classificação das junções entre cada par de primitivas obtêm-se nova sequência:

VERTICAL , ANGULO180 , VERTICAL  , ANGULO90 , ARCO , ( ? ) , ARCO

Neste exemplo apenas uma junção não foi classificada; trata-se de uma junção suave entre
dois ARCOs de igual sinal, sendo por isso fundida com as duas primitivas adjacentes
resultando finalmete a sequência:

VERTICAL , ANGULO180 , VERTICAL  , ANGULO90 , ARCO

No final de todo este processo obtêm-se para cada contorno um anel de primitivas gráficas
que o representa.
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LOCALIZAÇÃO DOS OBJECTOS
Após a separação dos objectos das linhas, cada objecto é localizado em relação aos
pentagramas.  Pretende-se apenas determinar a que pentagrama o objecto pertence
(posteriormente alguns objectos ou mesmo partes de objectos, serão alvo de uma localização
mais rigorosa, dentro de cada pentagrama, como é o caso das notas).

Existem alguns casos em que esta localização requer um tratamento particular:

Objectos que intersectam vários pentagramas

Este é o caso frequente das barras de divisão de compassos.  Neste caso registam-se todos
os pentagramas que o objecto abrange.

Na realidade é a partir das barras de compasso que se determina o nº de pentagramas por
sistema (normalmente também abrangidos por uma chaveta na margem esquerda).

Objectos não pertencentes à imagem musical

Estes objectos localizam-se normalmente “fora” das margens esquerda e direita dos
pentagramas ou visivelmente afastados, acima ou abaixo destes (este último normalmente só
ocorre em relação ao primeiro e ao último de uma página).  Alguns exemplos são a
numeração de página, titulos ou outro texto no topo ou no rodapé da página, ou ainda
“sombras” provocadas pelas margens da folha durante a digitalização.

Todos estes objectos são ignorados à priori.
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PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DE OBJECTOS
A classificação e o reconhecimento dos objectos musicais não recorre a um método genérico
único, válido para todos.  Pelo contrário, a existência de objectos de múltiplas dimensões e
de objectos compostos, obriga à utilização de procedimentos diversos com algorítmos algo
complexos e que fazem uso extensivo do conhecimento do domínio.

Esta especificidade dos algorítmos de reconhecimento reforça a ideia de que é necessário
dividir os objectos em classes que permitam a canalização para algorítmos  dedicados.

Procurou-se dividir os objectos em grupos ou classes com características globais
semelhantes.  Esta pré-classificação não está relacionada com a divisão lógica dos símbols
musicais, embora nalguns casos haja coincidência.

Os critérios de pré-classificação são os seguintes:
>

 Área da moldura envolvente do objecto
>

 Proporções da moldura envolvente (Largura vs. Altura)
>

 Nº de contornos interiores (ou “buracos”)

Relembramos que as medidas padrão utilizadas são:
>

 Espaço Médio entre Linhas
>

 Espessura Média das Linhas

A figura seguinte ilustra o procedimento de pré-classificação dos objectos e o seu
encadeamento com os módulos de reconhecimento.  A unidade padrão é o espaço médio
entre linhas.
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Objecto com moldura
menor que ( 1 , 1 ) ?

Objecto com moldura
menor que ( 3 , 1.5 ) ?

Objecto com:
Altura > Comprimento ?

S

N

S

N

S

N
S

N
N

S

N
N

S

N
N

S

N
N

S

N
N

S

N
N

S

N
N

Candidato a
Notas com Haste ?

Candidato a Ligadura ?
S

N

S

N

Acidente Simples ?

Clave de Sol ?

Clave de Fá ?

Clave de Dó ?

Semínima ?
Pausa de

Divisão de
Compasso ?

Cauda ?
Pausa com

N

N

N

N

Lixo

Testes de Pré-Classificação:

Tamanho

Proporções

Nº de Contornos Filhos

Reconhecimento

O encadeamento dos vários módulos foi escolhido de forma a minimizar a entrada de
símbolos em classes erradas.  De qualquer forma os algorítmos de reconhecimento são
bastante estanques, permitindo rejeitar a grande maioria das entradas inadvertidas,
reenviando os objectos para a classe seguinte.
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RECONHECIMENTO DOS OBJECTOS
Na elaboração dos procedimentos de reconhecimento foi fudamental toda a informação
contextual que dividimos aqui em dois domínios distintos:

Conh ecimento da Notação Musical
Para reconhecer um qualquer símbolo é necessário conhecer as variações de forma,
tamanho ou posição que ele pode tomar.  Para alguns símbolos musicais as variações são
inúmeras e nem todas podem ser tratadas genéricamente; em alguns casos a sua posição é
quase arbitrária e pode traduzir-se numa alteração da forma.

Variação da forma com a posição no p entagrama

Noutros casos a forma e/ou a posição não podem variar, como é o caso das claves, e de
todas as alterações.  Existem também símbolos em que a forma varia mas dentro de um
padrão definido, como são as pausas e as notas de duração igual ou inferior a uma colcheia.

Conh ecimento do s Efeitos do Ruído e do Processa mento da Imagem
Como já foi referido em capítulos anteriores, algumas fases do processamento da imagem
podem resultar na deformação e/ou fragmentação de alguns objectos.  A imagem original
pode também incluir à partida algum ruído ou fragmentação.

Sabe-se no entanto que alguns símbolos são mais afectados do que outros, e também como
são afectados.  O objectivo será então o de prever os casos mais frequentes de distorção
para cada tipo de símbolo de forma a analisar as suas particularidades no contexto de cada
caso possível.

Eis algumas metodologias adoptadas:
?

 Identificar sintomas que permitam deduzir quais das restantes características do
objecto foram afectadas e como.

Alteração do contorno d e um objecto qu ebrado

Sintoma: Nº de contornos internos
?

 Identificar partes dos objectos que não são afectadas pelo ruído ou pelo
processamento, procedendo-se depois à inspecção das restantes características e
eventualmente à sua reconstrução.
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Detecção da haste vertical dum objecto (não fragmentada)

 e posterior inspecção junto ás margens

Procura-se assim tanto quanto possível, utilizar este conhecimento nos módulos de
reconheciento com o objectivo de os tornar mais robustos, e acima de tudo aumentar a taxa
de reconhecimento global.

Universo de Símbolos Reconh ecidos neste Projecto

... ...
Claves Notas (todas as variantes) Pausas (todas as variantes)

Acidentes Divisões de compasso Pontos de aumentação

Técnicas de Reconh ecimento Utili zadas
Descrevemos aqui genericamente as várias técnicas de reconhecimento utilizadas.  Na maior
parte dos módulos de reconhecimento, várias técnicas são utilizadas em conjunto.
Posteriormente especificaremos quais as técnicas aplicadas para cada uma das classes
definidas.

Identificação de sequências de primitivas gráficas particulares
Permite detectar formas geométricas elementares, constituintes de alguns símbolos como
sejam:

Forma Sequência de Primitivas

Hastes [VERTICAL , ANGULO_180 , VERTICAL]
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Bolas [VERTICAL , ARCO, VERTICAL]

Caudas [ARCO (k >0) , ANGULO_180 , ARCO (k<0)]

etc...

Note-se que na maioria dos casos são analizados os vários parâmetros de cada primitiva que
constitui uma dada forma geométrica.  Por exemplo, a mesma sequência de primitivas
[VERTICAL, ANGULO_180 , VERTICAL] , poderia representar uma extremidade vertical em
forma de seta ou uma extremidade rectilínea, diferindo apenas no declive de ambos os
segmentos verticais.

Análise do tamanho e posição relativa entre várias primitivas
Permite reconstruir partes elementares dos objectos, mesmo quando intersectadas por
outros elementos do mesmo objecto. São exemplos barras e hastes, formadas por
segmentos verticais paralelos e/ou colineares.

Análise da localização e tamanho d e contornos internos
Permite nalguns casos distinguir objectos com contorno exterior semelhante, mas que podem
ser ocos ou a cheio (caso das semínimas e das mínimas).  A forma e a área dos  contornos
internos também é um dado importante utilizado.

Projecções localizadas
Nos casos de objectos frequentemente fragmentados (especialmente devido à sobreposição
em linhas), procurou-se detectar pontos chave desses objectos não afectados, procedendo-
se em seguida a uma reconstrução das partes do objecto hipoteticamente destruidas ou
separadas.  Para este efeito recorreu-se a projecções  de pequenas áreas localizadas da
imagem.  As projecções não são mais do que histogramas de pontos pretos (bit = 1), de
linhas (projecções verticais) ou colunas (projecções horizontais) de uma área da imagem
seleccionada.  As projecções são calculadas a partir da matriz de segmentos, que
recordamos, mantêm toda a informação da imagem original.

As projecções são então analizadas de acordo com cada caso particular, em parâmetros
como:

@
 Área projectada versus área da projecção

@
 Número de blocos distintos e em cada bloco: área, largura e altura dos blocos

@
 Número de picos para um dado máximo

@
 Número de máximos ou mínimos locais

Módu los de Reconh ecimento
Os módulos de reconhecimento em cada classe de objectos não são mais do que um
aplicação conjunta de várias das técnicas apresentadas, baseada, tal como já foi referido, no
seu contexto musical, e nas suas características gráficas, após todo o pré-processamento.  O
carácter complexo e particular dos algorítmos de cada módulo não justifica pois, a sua
descrição detalhada e exautiva. Em todo o caso apresenta-se em seguida, uma descrição
sucinta de um destes módulos, talvez o mais ilustrativo da conjugação das várias técnicas de
reconhecimento e/ou extracção de eventos.
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Reconh ecimento de notas e grupo s de notas com haste
Refira-se antes de mais que as semibreves (sem haste) são tratadas num outro módulo
devido às suas características gráficas.

O primeiro passo consiste em detectar se o referido objecto representa um grupo de notas.
Isto é feito percorrendo a lista de primitivas gráficas para detectar a presença de um
segmento horizontal/obliquo que obedeça a certas características (declive e comprimento).
Após esta primeira classificação temos:

Grupo s de notas

Percorre-se a lista de primitivas gráficas detectando:
A

 o maior segmento horizontal que irá determinar, quando comparado com a
moldura do objecto, a direcção das notas.

A
 pares de segmentos verticais que pelas suas características representem a haste

de uma nota, tendo sempre em atenção a possibilidade de existir mais do que um
par deste tipo de segmentos a representar uma única haste e um par de
segmentos que não pertençam ao grupo de notas, estando apenas ligado a este
objecto devido à partilha de uma cabeça.

Completado o passo anterior, temos as coordenadas de todas as hastes que compõem o
grupo de notas. Em seguida são feitas projecções verticais cobrindo uma área restrita nas
vizinhanças da haste, que serão analisadas no que respeita à existencia de blocos com
certas características (dimensões e área), para determinar o número de traços que
caracteriza a haste bem como o número de notas.

Notas isoladas

Percorre-se a lista de primitivas gráficas detectando uma sequência particular que identifique
o extremo da haste oposto às cabeças de notas. Consoante o tipo de sequência, podemos
fazer uma pré-classificação no que respeita à existencia de caudas. Isto irá não só
determinar a procura das caudas como também a procura ou não de cabeças brancas (uma
haste com caudas não pode ter cabeças brancas como notas.

Tendo a orientação da nota, dada pelo passo anterior, as caudas e notas são detectadas
mais uma vez através de projecções verticais e sua classificação.
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INTERPRETAÇÃO
A interpretação consiste na transformação de um grupo de símbolos musicais isolados,
préviamente reconhecidos, no seu significado musical com o objectivo de criar um ficheiro de
saída que possa ser utilizado por editores e reprodutores musicais. Este processo está
dividido nas seguintes etapas sequenciais:

B
 classificação de notas

B
 classificação de alterações

B
 atribuição de alterações

B
 ordenação de eventos

B
 pré-processamento de eventos

B
 separação de vozes

B
 interpretação de vozes

B
 geração do ficheiro de saída

Recordamos que nesta fase do processo, dispomos para cada pentagrama de:
B

 uma lista com todos os eventos detectados e respectivas características
estruturais

B
 uma tabela com referencia a todas as cabeças de notas encontradas

B
 uma lista com todas as alterações

Class ificação de notas

Objectivo
A classificação de uma nota tem por objectivo determinar a sua posição relativa no
pentagrama no que se refere à linha ou espaço entre linhas a que pertence. Esta
classificação é feita em função das coordenadas da nota e das coordenadas das linhas que
constituem o pentagrama.

Relembramos que nesta fase ainda não é possivel determinar a altura da nota pois ela
depende do contexto musical no momento em que ocorre, nomeadamente no que se refere à
clave.

Método logia
Esta classificação será feita através da atribuição de um número que representa a linha ou
espaço entre linhas, de acordo com a seguinte figura:
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Depois de detectado o ponto médio da nota e feita uma comparação com as linhas superior e
inferior do pentagrama, uma de duas situações pode ocorrer:

Nota contida no p entagrama

É feita uma pesquisa binária em relação às linhas do pentagrama até determinar a posição
correcta da nota.

Nota situada numa linha/espaço suplementar

Determina-se a distancia da nota em relação à linha mais próxima, e a linha/espaço auxiliar
correspondente é dada pela relação entre essa distancia e o espaço médio entre linhas.

Eficác ia
Este método baseia-se numa aproximação das linhas do pentagrama a segmentos de recta.
Isto nem sempre é verdade como já foi dicutido anteriormente. No limite, e tendo em conta a
tolerancia máxima admitida que se traduz numa distancia ao ponto médio do segmento de
recta igual a 2 * espessura média da linha, que regra geral é igual a 0.5 * espaço médio entre
linhas, causaria um erro traduzido pela atribuição da nota ao espaço/linha adjacente. No
entanto, este caso é raro, e os resultados no que se refere a erros causados por este
problema são bastante bons.

Em relação às notas pertencentes a linhas/espaços suplementares, estamos a partir do
principio que estas estão separadas por uma distancia média igual à distancia média entre as
linhas do pentagrama. Isto em geral é válido, apenas introduzindo ocasionalmente erros em
notas situadas acima da 2ª linha suplementar superior e abaixo da 2ª linha suplementar
inferior.

Outro factor que pode introduzir erros no processo de classificação de notas tem haver com
erros na determinação da moldura da mesma, aquando do processo de reconhecimento,
normalmente derivados de notas imperfeitas. No entanto, o número de erros derivados deste
factor não é significativo.

linha 0

espaço -5.5

espaço 9.5

linha 4

linha -6

linha 10
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Class ificação de alterações

Objectivo
A classificação das alterações refere-se apenas aos acidentes e pontos de aumentação, e
tem por objectivo a atribuição do número de linha/espaço do pentagrama a que pretencem,
com o objectivo de facilitar a posterior atribuição dos mesmos às notas pois situam-se na
mesma linha.

Metodo logia
O método utilizado para a classificação das alterações é em tudo semelhante ao utilizado
para as notas.

De referir no entanto, que as coordenadas verticais associadas aos acidentes, não são em
geral as suas coordenadas reais, mas sim as coordenadas que definem a que linha/espaco
eles pertencem, de modo a que se possa fazer a classificação através do seu ponto médio.

C D

C E

Bemol e coordenadas atribuídas

Atribu ição de alterações

Objectivo
Este passo serve para associar as alterações às notas correspondentes, e separar os
acidentes que possam fazer parte de uma armação de clave.

Acidentes
Este tipo de alterações, onde se encontram os sustenidos, bemois, bequadros e sustenidos
duplos, estão situadas à esquerda da nota a que devem ser associadas.

Assim, é feita uma pesquisa na tabela que contém todas as notas reconhecidas para
encontrar aquela que, em relação ao acidente:

F
 pertença à mesma linha/espaço

F
 esteja situada à direita

F
 esteja mais perto

Caso exista uma nota nestas condições, e que a sua distancia ao acidente seja menor que
uma distancia máxima préviamente definida (abaixo descrita), a atribuição é feita.

Caso contrário, a pesquisa é repetida mas desta vez considerando todas as notas situadas
na linha/espaço adjacentes para colmatar eventuais falhas na correcta determinação do
número de linha/espaço quer da nota quer do acidente, sendo esta última a mais frequente
devido a situações do tipo descrito na figura seguinte.
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Critérios na especificação da distancia máxima

Este valor tem que ser suficientemente pequeno para evitar a atribuição de acidentes
pertencentes a armações de claves, especialmente no caso em que o último elemeto destas
está situado na mesma linha/espaço que a primeira nota como se pode ver na figura.

Por outro lado, este valor tem de ser suficientemente grande para que os mais distantes das
notas, como nos exemplos da figura seguinte, sejam correctamente atribuídos.

Armações de clave

Os acidentes que não sejam atribuídos muito provavelmente pertencerão a armações de
clave. Assim, cada acidente será transformado num evento do tipo <SIGN>, que
posteriormente será tratado para a criação das armações de clave.

Pontos de aumentação
A atribuíção de pontos de aumentação é em tudo semelhante à atribuição de acidentes com
a unica diferença a residir no facto de os pontos se encontrarem à direita das notas a que
estão associados.

Em relação aos pontos não atribuídos, eles serão conservados para posteriormente (a seguir
à fase de ordenação de eventos) ser feita uma tentativa de atribuíção às pausas.

Outros s ímbolos
Em relação a todos os outros símbolos musicais não reconhecidos neste projecto, a sua
atribuíção seria feita da seguinte forma consoante o seu tipo:

Símbolos atribuídos a uma nota

Neste caso, e consoante o símbolo, far-se-ia uma pesquisa do tipo descrito anteriormente
orientada para a direcção apropriada.
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Símbolos atribuídos a um grupo d e notas

Nesta categoria incluem-se por exemplo as ligaduras, que devem ser atribuídas a duas notas
correspondendo cada uma a uma das suas extremidades.

Uma solução possivel seria fazer uma pesquisa para cada uma das extremidades, e
atribuindo às duas notas encontradas uma referencia a que elas deveriam posteriormente ser
unidas por uma ligadura.

Ordenação de eventos

Descrição
A finalidade deste passo, é a transformação de uma lista desordenada de eventos numa
sequência de eventos ordenada temporalmente (coordenadas horizontais crescentes).

A possibilidade de existencia de várias vozes num pentagrama obriga a que esta ordenação
não se resuma à criação de uma nova lista unidimensional. Assim, temos que prever a
existencia de eventos simultâneos (coordenadas horizontais semelhantes), criando para tal
uma estrutura bidimensional.

A estrutura ‘slot’

Na escrita musical convencional, não existem pentagramas representando mais do que três
vozes concorrentes, sendo este o número máximo de eventos que podem ocorrer em
simultâneo.

Assim, definimos uma nova estrutura que representa um instante temporal, ou seja, em
termos de coordenadas horizontais do pentagrama um intervalo pequeno onde todos os
eventos que estejam aí contidos sejam executados em simultâneo, e com capacidade para
conter até três eventos. Esta estrutura será designada por ‘slot’.

O objectivo deste processo é então a criação de uma sequência de slots, ordenados
temporalmente, contendo referencias aos eventos que estão situados nesse instante.

Eventos intemporais

Será importante referir que os eventos intemporais apenas podem existir isoladamente, não
podendo portanto coexistir temporalmente com outros eventos sejam eles intemporais ou
não. Isto implica que um slot contendo um evento intemporal apenas pode conter esse
evento.

Metodo logia
O método utilizado para o ordenamento dos eventos baseia-se na construção de uma lista
ligada de slots através de uma pesquisa sequencial à lista construída até então, de onde
salientamos os dois casos possiveis:

Eventos intemporais

No caso do evento pertencer a este tipo, será sempre criado um novo slot, e a pesquisa faz-
se até encontrar o local onde ele deve ser inserido.
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Outros eventos

Neste caso, é feita uma pesquisa sequencial à procura do slot correspondente às
coordenadas do evento. Caso ele exista o evento é aí introduzido. Caso contrário, é criado
um novo slot e introduzido na posição correcta.

Eficác ia
O único erro que poderá ocorrer neste passo tem haver com a possibilidade do slot
correspondente a um evento já estar cheio, caso em que um dos eventos será eliminado. De
notar que este caso apenas pode surgir se préviamente tiver ocorrido um erro no processo de
reconhecimento, e tiver sido detectado um evento inexistente, o que é pouco provável.

Pré-processa mento de eventos

Duração de um evento
É nesta fase do processo que vão ser interpretadas as caracteristicas estruturais dos eventos
para determinar a duração de cada um.

Assim, a cada evento será atribuído um inteiro que representa a sua duração em relação a
metade da duração de uma trifusa (nota com 5 caudas). Esse inteiro, para o caso das notas
com duração inferior a uma seminima, será calculado a partir do número de tails (n>0), e é
dado pela seguinte expressão:

d n= +

256
22

Para os restantes casos (n=0), a duração é determinada consoante seja:
G

 pausa: caso em que o tipo determinado durante o processo de reconhecimento
determina a sua duração.

G
 notas: caso em que a duração é determinada a partir das caracteristicas

estruturais como sejam a existencia de uma haste, e o tipo de cabeças
associadas.

A duração é atribuída de acordo com a seguinte tabela:

nota duração

semibreve 256

minima 128

seminima 64

Depois deste valor inicial para a duração ser determinado, é necessário fazer uma correcção
no caso de haver pontos de aumentação atribuídos. Assim a duração final é dada consoante
o número de pontos de aumentação por:

G
 1 ponto de aumentação:

d d
d

final = + 2

G
 2 pontos de aumentação:
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d d
d d

final = + +2 4

Número de vozes
Paralelamente com a atribuíção da duração dos eventos, é determinado o número de vozes
existentes no pentagrama, que é igual ao número máximo de eventos existentes num slot.

Separação de vozes

Descrição
A necessidade de fazer uma separação das vozes que contituem um pentagrama prende-se
com o facto de, regra geral, os formatos de ficheiros musicais assim o exigirem. Em
particular, o formato do editor de música SCORE impõe que cada pentagrama seja descrito
como uma sequência de eventos, permitindo no entanto sobreposições destas sequencias,
representando vozes concorrentes. Uma descrição mais detalhada deste formato,
nomeadamente no que respeita a esta característica encontra-se em apêndice.

A separação real de vozes concorrentes num pentagrama, é um problema de muito dificil
resolução pois seria necessário entrar em linha de conta com uma série de regras de
composição que por um lado estão fortemente ligadas às várias correntes musicais logo,
variando bastante de estilo para estilo, e por outro não são rigidas, podendo ser violadas por
qualquer um. Este seria um tema muito interessante de explorar, mas completamente fora do
ambito deste projecto.

Assim, optámos por fazer uma separação que não sendo correcta em termos do conceito
musical de voz, nos permite passar toda a informação necessária à edição e reprodução
musical do pentagrama.

H I J K L

M I J K L

N O P Q R Q S T K R O Q U N O P Q R Q S T K P K N N V J O U

Separação real vs separação po ss ivel

Em termos de reprodução musical, a separação de vozes apenas teria que levar em linha de
conta a duração das notas, ou seja, a única regra teria haver com o facto de que enquanto
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durar um evento numa voz, mais nenhum lhe pode ser atribuído. No entanto, porque a edição
de música é um factor a que nós sempre demos relevo, e porque neste campo o formato do
SCORE impoe algumas restrições,  será necessário introduzir novas regras como sejam :

W
 atribuir à mesma voz eventos que pretençam a um grupo de notas comum.

W
 atribuir à mesma voz eventos que contenham ligaduras entre sí.

A segunda regra apenas é viável no que respeita a ligaduras de duração pois elas ligam
sempre duas notas consecutivas. Quanto aos outros tipos de ligaduras, e especialmente as
de expressão, o seu processamento será praticamente impossível pois implicaria uma
separação real das vozes.

Importa referir que o formato SCORE apenas permite ligar e agrupar notas pertencentes a
uma mesma voz.

Prioridades na atribu ição de um evento a uma voz

A decisão sobre a voz à qual um evento deve ser atribuído é tomada de acordo com as
seguintes regras:

W
 regra do grupo: caso um evento pertença ao mesmo grupo de notas da última

nota de uma das vozes, ele é atribuído a essa voz.
W

 regra do tempo: caso contrário, ele é atribuído à voz com menor duração até esse
ponto.

W
 regra por defeito: caso todas as vozes tenham a mesma duração, ele é atribuído

aleatóriamente.

Outra das características do formato SCORE tem haver com o facto de as várias vozes de
um mesmo pentagrama terem que estar sincronizadas. Assim, e para que dois eventos
sejam colocados na mesma coordenada horizontal, é necessário que a soma da duração dos
eventos precedentes seja igual.

Assim, e para colmatar falhas surgidas no reconhecimento de eventos (eventos não
reconhecidos, eventos com duração incorrecta), e para resolver o problema da métrica
incompleta, de modo a que o grafismo da pauta se mantenha semelhante ao original, será
necessário aquando da separação de vozes, manter um sincronismo entre elas. Para isso,
definimos um novo tipo de evento que designaremos por pausa invisível, e caracterizado por
uma duração, ausencia de som, e como o nome indica, invisível. Este evento será introduzido
numa voz sempre que seja detectada a falta de um evento.

Pontos de sincronismo

Para que se mantenha um sincronismo entre as vozes, é necessário definir alguns pontos
nos quais serão testadas as durações das vozes para determinar a necessidade de inserção
de pausas invisiveis.

Estes pontos são:
W

 eventos intemporais: o facto de um evento intemporal não poder existir
simultaneamente com mais nenhum evento, implica que sempre que este caso
aconteça, a duração de todas as vozes tenha que ser igual. Assim, todas as vozes
serão sincronizadas pela de maior duração, através da inserção de pausas
invisiveis se necessário, antes de ser feita a atribuição do evento.

W
 eventos intemporais: após terem sido seleccionadas as vozes e antes de ser feita

a atribuição, deve ser determinado o valor da duração da voz mais curta, de entre
as seleccionadas, e sincronizar todas as vozes com duração inferior a este valor.
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Metodo logia
Assim o método utilizado consiste na criação de um número de listas ligadas igual ao número
de vozes, onde serão introduzidos no fim das mesmas os eventos retirados dos slots, e as
pausas invisiveis sempre que necessárias para manter o sincronismo.

De notar que os eventos intemporais devem ser multiplicados e introduzidos em todas as
vozes para que a interpretação de cada uma delas possa ser feita de uma forma
independente das restantes, e porque o formato do SCORE  requer que estes eventos
sejam introduzidos em todas as vozes.

No fim deste processo obtemos, para cada voz, uma lista ligada de eventos pronta a ser
interpretada para qualquer formato musical independentemente das restantes vozes.

Eficác ia
Exceptuando o problema dos símbolos atribuidos a notas não consecutivas como seja o caso
de algumas ligaduras, esta separação de vozes, apesar de não ser musicalmente correcta,
permite transferir para qualquer formato musical, e particularmente para o SCORE por ser o
mais exigente, toda a informação necessária à correcta edição e reprodução musicais.

Interpretação de vozes

Objectivo
Por interpretação de vozes referimo-nos ao processo pelo qual a lista de eventos é lida e são
executadas as seguintes tarefas:

Determinação da altura das notas

Esta característica das notas está directamente dependente da clave que a afecta e da
linha/espaço em que ela está situada no pentagrama.

A altura da nota é dada por uma letra (A..G) representando o tom, e um número (0..7)
representando a oitava.

Estes valores são calculados da seguinte forma:

Determina-se o valor de c consoante a clave, de acordo com a seguinte tabela de
correspondencias:

T R
B A
A L
T E

→
→
→
→

3 8
2 6
3 2
3 0

Em seguida aplicam-se as fórmulas

a c l= − +(( ) ) mod( )2 2 7

o
c l= + −

48
2

7

onde l representa o número de linha e ( ) mod( )x y  o resto da divisão inteira de x por y.
Como resultado, obtemos o que nos dá a oitava, e a que nos permite consultar a tabela
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0
1
2
3
4
5
6

→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →

A Lá
B Sí
C Dó
D Ré
E Mi
F Fá
G Sol

para determinar o tom da nota.

Elaboração de armações de clave

Nesta fase do processo geral de interpretação, uma armação de clave com vários acidentes
ainda é representada por uma sequência de eventos do tipo <SIGN>. É portanto necessário
detectar quantos eventos consecutivos deste tipo existem, para determinar o tipo de armação
de clave em causa.

Para diminuir a probabilidade de ocorrerem erros devido a acidentes não atribuídos a notas
mas que não pertençam a armações de clave, são feitos os seguintes testes à sua validade:

X
 no caso de existir apenas um acidente isolado, ele terá que estar situado na

linha/espaço correctos de acordo com a clave e tipo de acidente para ser
considerado como uma armação de clave com apenas um elemento.

X
 uma armação de clave apenas pode existir a seguir a um evento do tipo: divisão

de compasso, clave ou armação de clave.

Tratamento das barras de compasso

Em relação às divisões de compasso, existem vários tipos possiveis a partir de combinações
de barras de várias espessuras como pode ser visto na figura seguinte:

Assim, nesta fase são detectadas as sequencias de barras de compasso com espessuras
diferentes e combinadas para determinar o tipo de divisão em causa.

Criação de campos do ficheiro em formato SCORE

Paralelamente a estas tarefas, serão criadas as várias cadeias de caracteres que
representam os vários campos do ficheiro em formato SCORE.

Assim, para cada evento temos consoante o seu tipo:
X

 eventos intemporais: é dada uma entrada no campo ‘pitch’
X

 eventos do tipo notas: são dadas entradas no campo ‘pitch’ em número igual ao
número de notas que constituem o evento, e é dada uma entrada no campo
‘rythm’ de acordo com a duração do evento.

X
 eventos do tipo pausas: é dada uma entrada no campo ‘pitch’ e uma no campo

‘rythm’.

Durante este processo, é criada uma tabela com referencia à primeira e ultima nota de cada
grupo. Esta tabela será posteriormente lida para probuzir o campo ‘beams’.
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Os restantes dois campos não estão a ser utilizados de momento. Eles servirão mais tarde
para introduzir referencias às ligaduras e outros símbolos que possam vir a ser reconhecidos.

Geração do ficheiro de saída em formato SCORE
Este ficheiro é gerado a partir das cadeias de caracteres construídas no passo anterior,
introduzindo apenas alguma informação no que respeita ao número do pentagrama em
questão e às dimensões dos símbolos do editor SCORE.

Geração do ficheiro de saída em formato MIDI
Os resultados do reconhecimento e interpretação, podem também ser gravados em formato
Midi.  Este formato é hoje já um standard na maioria das aplicações de processamento e
edição musical.  Existem no entanto algumas considerações que devem ser feitas
relativamente a esta conversão, no contexto deste projecto.

Perda de Informação
O formato Midi é vocacionado para a descrição de eventos temporais, não permitindo registar
a maior parte da informação gráfica reconhecida como sejam as barras sobre notas, direcção
das hastes, divisões de compasso, etc...

Ausência de Ind icação de Compasso
Como já foi referido, as indicações de tempo de compasso não são reconhecidas.  Por este
motivo o ficheiro Midi gerado, indicará o valor por defeito (4/4).  Deverá pois proceder-se, se
necessário, à sua correcção pelo software / equipamento que efectuar a sua leitura.

Ausência de Edição Prévia das Pautas Reconh ecidas
A vantagem do SCORE (versão integral), é a de permitir a edição do ficheiro reconhecido, e
posteriormente efectuar a sua gravação em formato Midi.  A desvantagem, é claro, é de que
será necessário possuir este software.

O ficheiro Midi gerado neste projecto, incluirá por isso as falhas e/ou omissões do
reconhecimento, requerendo também edição posterior.

A realização de um editor, que permitisse efectuar as correcções necessárias préviamente à
geração do ficheiro Midi, não foi concretizada por estar amplamente fora dos objectivos deste
projecto.

Estrutura do ficheiro Midi gerado
O ficheiro gerado é do tipo 1, ou seja com pistas multiplas (Multiple Tracks). As sequências
musicais reconhecidas foram convertidas com a seguinte estrutura:

Canais (Channels)- É atribuido um canal diferente a cada parte (cada instrumento) de um
sistema, isto é uma pauta com n pentagramas por sistema, terá n canais no ficheiro Midi.
Os canais são atribuidos sequencialmente a partir do canal #1.

Pistas (Tracks) - É atribuida uma pista diferente, a cada uma das vozes num mesmo
canal.  As pistas são atribuidas sequencialmente, a partir da primeira pista de dados, ou
seja a pista #2.

Parâmetros introduzidos por defeito no ficheiro:



INTERPRETA ÇÃ O

58

Y
 Tempo = 120  (500 000µs por ¼ Nota Midi de referência)

Y
 Nº Midi-clocks por cada batida do metrónomo = 24

Y
 Nº fusas (1/8 Nota) notadas por 1/4 Nota Midi de referência = 8

Y
 Velocidade de ataque das notas = 100

Y
 Volume (valor por defeito) = Meso-Forte
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RESULTADOS E CONCLUSÕES
Para a avaliação final deste trabalho recolhemos arbitrariamente um conjunto de 17 pautas
com diferentes características e graus de complexidade. Em anexo encontram-se várias
folhas, três por cada imagem de teste que incluem cópia da imagem original e a impressão
do ficheiro SCORE de saída. Para cada imagem consta ainda uma referência aos tempos
parciais e total de processamento e a taxa de reconhecimento resultante.

Eficác ia

Critérios de avalição
Antes de se poder tirar conclusões em relação aos resultados do reconhecimento das pautas,
foi necessário estabelecer uma forma de quantificação dos mesmos.

Devido à complexidade da escrita musical, a taxa de reconhecimento não se resume, em
nosso entender,  a um critério simples de presença/ausência de um símbolo; é necessário
tomar em linha de conta várias características de cada objecto de forma a obter um valor que
possa representar essa mesma taxa de reconhecimento.  Assim e considerando apenas os
símbolos pertencentes ao universo reconhecido pelo RIEM, definimos o seguinte conjunto de
factores de avaliação:

Z
 Taxa de reconhecimento de eventos (a)

Z
 Taxa de reconhecimento de cabeças de nota (b)

Z
 Taxa de cabeças correctamente localizadas (c)

Z
 Taxa de reconhecimento correcto de caudas/traços em eventos (d)

Z
 Taxa de reconhecimento de acidentes (e)

Z
 Taxa de reconhecimento de pontos de aumentação (f)

Em relação à ponderação destes  factores, demos especial relevância ao reconhecimento de
eventos  por serem estes a base da estrutura musical, e do sincronismo, para além do facto
de representarem a grande maioria dos objectos que constituem a informação musical.  Aos
restantes atribuimos um peso maior aqueles que contribuem para a característica temporal,
em deterimento dos que implicam uma alteração tonal de um evento.

A atribuição dos coeficientes de ponderação é uma tarefa subjectiva, mas indispensável a
uma avaliação quantitativa dos resultados.  Assim a taxa de reconhecimento global é dada
por:

Taxa de Reconh ecimento = 0,65 * a + 0,05 * (b + c + e) + 0,1 * (d + f)

Análise de resultados
Com os critérios de avaliação adoptados, e para o universo de pautas testado, obtivémos
uma taxa de reconhecimento média de 88 %.  Consideramos que estes resultados
excederam largamente as nossas expectativas.

A fragmentação de objectos continua a ser uma das principais causas de omissões ou
reconhecimento incorrecto de objectos. Embora tenham sido adoptadas algumas medidas
para minimizar estas falhas, continua a ser complexo lidar com os casos mais sérios de
fragmentação. Pensamos no entanto que uma abordagem completa a este problema (ex:
técnicas de análise de nuvens de fragmentos) não poderia inserir-se num projecto vasto
como este, duma forma meramente complementar.
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Uma outra fonte de omissões é a intersecção de objectos. Também aqui o problema é
resolvido parcialmente; quando dois objectos se intersectam, quase sempre um é rejeitado
(ou ignorado) em deterimento do outro. Os casos mais complexos de intersecção, fica a
referência, poderiam ser resolvidos com técnicas de adaptação de curvas a fragmentos
desses aglomerados de objectos, numa tentativa de os separar. Note-se que uma técnica
similar, embora mais simples,  foi utilizada para a decomposição de grupos de notas.

Fica assim a ideia de que o reconhecimento de objectos baseado na análise de contornos é
uma abordagem sólida e flexivel, e que embora dependendo do contexto poderá ser utilizada
noutras vertentes do reconhecimento de imagem.

Eficiência

Tempos relativos
Durante testes realizados nas várias pautas obtiveram-se os tempos de execução parciais
para cada um dos principais módulos do projecto. Determinaram-se então as médias
percentuais do tempo total de execução:

[
 Leitura e pré-codificação do ficheiro de entrada 14%

[
 Deteção dos pentagramas 4%

[
 Isolamento de objectos 15%

[
 Reconhecimento de objectos 67%

[
 Interpretação ~0% (inferior a 0.2%)

O reconhecimento dos objectos é claramente responsável pela maior parte do tempo de
processamento; convem no entanto referir que este módulo inclui todo o processamento dos
contornos nomeadamente a divisão e extração de primitivas gráficas. Este processamento
inclui como já vimos manipulações algébricas intensas (filtragem e diferenciação dos
contornos), responsáveis pela quase totalidade do tempo consumido no módulo de
reconhecimento. É pois aqui que poderão surgir futuramente ganhos significativos em
eficiencia, pela utilização e/ou optimização de outras técnicas de processamento de sinal.

O tempo consumido na interpretação é quase desprezável devido ao facto de este módulo
manipular as estruturas em memória préviamente criadas no “Reconhecimento” e
beneficiando da eficiencia do modelo desenvolvido para a descrição de eventos musicais.

Tempos absolutos
O tempo absoluto de reconhecimento e interpretação de uma página de música varia de
acordo com a sua complexidade. No conjunto de pautas de teste anexas é referido o tempo
absoluto de processamento de cada uma.

A título de referência, a imagem mais complexa testada ocupando a totalidade de uma
página A4 demoro menos de 100 segundos num PC-Intel 486 DX2, 66Mhz.

A conversão da informação contida na imagem, em sucessivos passos, e para niveis mais
abstractos, permite eliminar rapidamente a redundância existente neste tipo de imagens,
obtendo-se por isso níveis de performance bastante razoáveis.

Conclusões finais
O sistema aqui apresentado é o resultado da investigação, e experimentação possível, numa
área ainda pouco ou nada estudada, entre nós.  No decorrer do seu desenvolvimento, foram
várias as abordagens tentadas para cada um dos módulos concretizados, tendo-se
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abandonado, e refeito várias vezes algumas das fases do plano inicialmente idealizado.
Ficou a sensação de que alguns destes módulos, poderiam ser desenvolvidos no âmbito de
um único projecto, ao longo de todo um ano.

Um projecto desta natureza deveria por isto ser alvo de alguma continuidade no sentido de
aperfeiçoar e ou expandir alguns dos conceitos nele introduzidos, a outras áreas do
tratamento musical.

Nesta primeira abordagem, face ao carácter experimental inicialmente incutido neste
projecto, e considerando a relação eficácia/eficiência do sistema desenvolvido, pensamos
que os objectivos propostos foram ultrapassados.
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APENDICE 1 -  OUTROS MÉTODOS DE LOCALIZAÇÃO DOS PENTAGRAMAS

Os métodos aqui decritos muito resumidamente, são o resultado de várias abordagens
sucessivas a esta parte fundamental do processamento de uma pauta de música.    A grande
diferença entre estes métodos e o método final adoptado, é o facto de a imagem ser aqui
manipulada na sua forma original, isto é, uma matriz de pontos em memória.  O terceiro
destes métodos mostrou-se mesmo bastante robusto e preciso, no entanto, tal como os
restantes, sofria de uma ineficiência comprometedora.

Projecções Horizontais Simples
A página é dividida ao meio verticalmente, sendo cada metade projectada sobre as
respectivas margens, de forma a localizar a presença de segmentos horizontais longos, que
constituem as linhas.

A desvantagem deste método é a sua sensibilidade à rotação da página que quando é
significativa não permite distinguir claramente segmentos horizontais pertencentes a linhas,
de outros segmentos pertencentes a objectos igualmente longos.

Projecções Horizontais com Compensação de Rotação da
Imagem

O ângulo de rotação da imagem é préviamente determinado a partir da projecção parcial da
margem direita.  Note-se que este método assumia que a margem direita de uma pauta  é
regular, o que quase sempre sucede.  Com o ângulo determinado procede-se a novas
projecçoes sobre ambas as margens da página mas agora com um angulo igual ao
determinado, para localizar os pentagramas da forma descrita anteriormente.

Histograma de Curtas Transições Verticais com Compensação
de Rotação

Determina-se o angulo de rotação da página como no método anterior.  A página é
igualmente dividida verticalmente em duas metades.  Projectam-se então sobre o angulo
determinado, linhas rectas até ao centro da página.  Ao longo de cada uma destas linhas, em
cada ponto cujo bit é 1, procuram-se e contam-se verticalmente (para cima e para baixo) o
número de transições curtas de 0 para 1.  É então feito um histograma com os totais de todas
as transições, para cada linha da imagem.  As rectas que atravessam linhas dos
pentagramas reunem os valores máximos de transições no histograma.



65

APENDICE 2 - FLUXOGRAMA DO PROJECTO PASSO-A-PASSO

No fluxograma estão representados os módulos mais importantes do reconhecimento da
imagem.  Paralelamente é referenciada e/ou ilustrada toda a informação resultante.

Leitura do Ficheiro de TIFF

Pré-Codificação da Imagem

Detecção dos Pentagramas
Espessura das Linhas
Espaço entre Linhas
Margens dos Pentagramas

Largura e Comprimento da Imagem
Resolução da Imagem

Divisão dos Contornos
em Primitivas Gráficas

Anéis de Primitivas Gráficas

Localização dos Objectos Nº pentagramas por sistema

Reconhecimento de Objectos

Geração de Eventos

Criação do Ficheiro de Saída
Ficheiro SCORE

Ficheiro MIDI

Pré-Classificação de Objectos Encaminhamento para
Módulos de Reconhecimento

Separação dos Objectos Árvores Topológicas de Contornos

Construção dos Contornos

Molduras dos Objectos

Listas de Eventos

Interpretação dos Eventos Ver fluxograma
na página seguinte
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Interpretação de Vozes

Interpretação de Eventos

Classificação de Notas

Classificação de Alterações

Atribuição de Alterações

Ordenação de Eventos

Pré-Processamento de Eventos

Separação de Vozes
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APENDICE 3 -  O FICHEIRO EM FORMATO SCORE

O SCORE é talvez uma das mais potentes ferramentas de edição musical. Não sendo um
programa de fácil utilização, tem a grande vantagem de permitir a introdução de pautas de
música através da leitura de um ficheiro de texto preservando toda a informação em termos
de edição musical.

Neste ficheiro, cada pentagrama é descrito pelos seguintes campos:
�

 Pitch stage

 Este campo serve para dar entradas das notas (tom e oitava), pausas, claves,
armações de clave e barras de compasso.

�
 Rythm stage

 Neste campo, deve ser dada uma entrada, representando a duração, por cada
nota, acorde de notas e pausas entradas no campo anterior.

�
 Marks stage

 Este campo é utilizado para dar entradas sobre a articulação, dinâmica, entre
outros símbolos.

�
 Beams stage

 É neste campo que são indicadas as notas que devem ser agrupadas.
�

 Slurs stage

 O último campo de entrada serve para dar indicação de todas as ligaduras
existentes.

A representação de vozes concorrentes é feita através de sucessivos grupos contendo os
cinco campos, referenciando o mesmo pentagrama.

Devido ao facto de o editor SCORE ler cada grupo de campos, e dividir os símbolos
encontrados pela dimensão do pentagrama de acordo com parametros relacionados com a
dimensão física dos objectos e duração dos mesmos, é absolutamente necessário que por
um lado todas as vozes de um mesmo pentagrama tenham exactamente a mesma duração e
por outro todos os símbolos sem duração (claves, barras de compasso) sejam referenciados
em todas as vozes.


