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Como descrever o som?

... e as outras coisas do mundo?
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Dinossauros
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Dinossauros: como classificar?

Espécie Tamanho Alimentação Locomoção

Grande Carnívoro Bípede

Pequeno Carnívoro Bípede

Grande Herbívoro Quadrúpede

Pequeno Herbívoro Quadrúpede
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Alto nível vs. Baixo nível

I Alto nível: próximo do ser humano

I Herbívoro depende de uma classificação arbitrária dos seres
vivos entre animais e plantas. ossadas de animais modernos.

I Baixo nível: próximo da coisa em si

I Tamanho, peso, formato, cor...
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Como descrever o som?

I Como eu poderia diferenciar Beethoven de Mr.
Catra?

I ... e Beethoven de Mozart?
I ... e Beatles de Queen?
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Notas musicais
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A representação (“nota”) faz parte de um paradigma de criação,
execução e audição de música.
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O que soa numa nota?

I Transformada de Fourier: um som é uma
soma ponderada de senóides.

I Sons musicais são (suficientemente)
estacionários em intervalos curtos de
tempo.

I Ouvidos humanos são relativamente insensíveis
à fase.

Logo: espectrogramas!
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Espectrograma
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Sons parecidos têm espectrograma parecido!
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O que significa “espectrograma parecido”?

E mais: o que sigifica “som parecido”?
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Em baixo nível:

O que podemos calcular e que nos dará pistas úteis sobre o
fenômeno que queremos detectar?
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Quais descritores existem?

Vários, incontáveis e todos os anos aparecem novos.
I Áudio: biblioteca ESSENTIA, trabalhos em
MIR...

I Imagens / vídeo: reconhecimento e detecção...
I Movimento: Laban, reconhecimento de gestos...
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Por que descritores não funcionam?

I Alto nível: não concordamos com seu significado!
I Baixo nível: não representam fielmente os
fenômenos que queremos representar!
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Conclusão

Todos os modelos estão errados. Alguns são úteis.
(Box, 1987)
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