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Generativas

Vitor de Castro Silva1, Sérgio Montazzolli Silva1

1Departamento de Computação – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina – PR – Brasil

vitordecastrosilva@gmail.com, smsilva@uel.br

Abstract. Artificial music composition has been a challenge since the origin
of artificial intelligence. Various approaches have been made, and Neural
Networks have shown promising results as a solution to this problem. When
using Neural Networks in musical composition, the usual solution is composed
of a music creator and an optimizer. This project aims to tackle melody compo-
sition using a LSTM Neural Network as the creator and another LSTM as the
optimizer, creating a Generative Adversary Network architecture, to therefore
achieve the creation of pleasant melodies.

Resumo. A composição artificial de músicas tem se mostrado um desafio desde
os primórdios da inteligência artificial. Muitas abordagens diferentes já foram
feitas, e recentemente o uso de Redes Neurais tem se mostrado promissor para
solucionar o problema. Quando se fala de geração musical utilizando Redes
Neurais, a solução abordada em geral é composta por um gerador musical e
um otimizador. Este projeto visa abordar a composição de melodias utilizando
uma Rede Neural LSTM como gerador e uma outra LSTM como otimizadora,
criando uma arquitetura de Redes Adversárias Generativas (GANs), para assim
conseguir gerar melodias agradáveis e originais.

1. Introdução
A geração de música utilizando Redes Neurais tem sido explorada de várias maneiras
diferentes. Em geral, elas são compostas por um gerador de música e alguma métrica
para avaliar a música criada. Esta métrica pode ser um humano que avalia as músicas[4],
comparar a música criada com um conjunto de músicas reais [17], ou até mesmo uma
outra rede neural que foi treinada para identificar músicas consideradas boas ou ruins
[15].

Uma arquitetura em ascensão nos dias de hoje é a de Redes Adversárias Generati-
vas, ou GANs (do inglês Generative Adversarial Networkds). Estas redes são compostas
por duas Redes Neurais; uma geradora e outra discriminativa. Essa arquitetura tem se
demonstrado promissora na área de geração de imagens [11][5].

Com o sucesso recente das GANs na geração de imagens, é possı́vel que o uso
dessa arquitetura na criação de melodias possa trazer resultados interessantes. O uso de
Redes Neurais como função otimizadora na área de geração de música já foi explorado
antes com resultados positivos[15], e espera-se que o uso de GANs em conjunto com
arquiteturas recorrentes do tipo LSTMs (Long Short-Term Memory) traga resultados sa-
tisfatórios.



O objetivo deste trabalho é produzir um modelo utilizando GANs e LSTMs que
seja capaz de produzir melodias que sejam ao mesmo tempo originais e agradáveis.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta os conceitos
de GAN e LSTM, além de falar sobre o padrão MIDI e citar outros projetos na área de
geração de música. A Seção 3 cita os objetivos que espera-se alcançar com esse projeto.
A Seção 4 mostra como estes objetivos serão atingidos. A Seção 5 mostra o cronograma
de atividades. Por fim, a Seção 6 cita as contribuições que espera-se que esse trabalho
traga para a área da geração de música artificial.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Uma melodia é um conjunto de notas e pausas tocadas em sequência com o objetivo de
criar um som agradável. Para integrar a música e os computadores, foi criado nos anos
80 o padrão MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Este padrão não só é capaz de
fazer a comunicação entre instrumentos diferentes como também com computadores[6].
Essa comunicação é feita através de arquivos MIDI.

2.1. O padrão MIDI

Um arquivo MIDI é um conjunto de instruções que representam uma música. Arquivos
MIDI são compostos de chunks, ou pedaços. Esses pedaços se dividem em dois; pedaços
de header, ou cabeçalho, e pedaços de track, ou sequência [3][1]. Graças a quantidade de
instrumentos, a variedade de notas disponı́veis e a sua simplicidade, o padrão MIDI está
presente em diversos computadores e celulares modernos [2].

2.1.1. Header Chunks

Esses chunks são responsáveis por especificar algumas informações pertinentes ao arquivo
MIDI por inteiro. Dentre estas informações estão o formato do arquivo, o número de
tracks e como o arquivo mede o tempo.

O formato do arquivo pode ser do tipo 0, contendo apenas uma track, do tipo
1, contendo uma ou mais tracks simultâneas, ou do tipo 2, contendo uma ou mais tracks
independentes umas das outras. Vale ressaltar que quando o formato é do tipo 0, o número
de tracks é sempre 1.

O arquivo MIDI pode medir o tempo de duas maneiras. A primeira é o número
de ”ticks” por semı́nima, onde um tick é a menor unidade de tempo de um arquivo MIDI.
A segunda é o número de ticks em um frame. O número de frames em um segundo varia
entre 24, 25, 30 com drop-frame, e 30 sem drop frame. Esses valores são retirados do
padrão criado pela SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) para
padronizar o número de quadros em vı́deos e filmes.

2.1.2. Track Chunks

Os pedaços de sequência consistem de uma sequência de eventos MIDI ou não-MIDI
e de suas durações. O formato destes pedaços são independentes do tipo do arquivo
especificado no cabeçalho.



Esses eventos podem ser divididos em mensagens para uso exclusivo do sistema,
também chamadas de mensagens Sysex, e meta-eventos. Um evento sysex pode tomar a
forma de alterações na maneira de medir o tempo, mudanças no volume da track, ou até
notas novas. Já meta-eventos são usados para informações que não são necessárias para a
reprodução da música, mas ainda são relevantes o suficiente para serem incluidas no ar-
quivo. Dentre os vários tipos dos meta-eventos, estão incluidas coisas como o instrumento
tocado, a letra da música e avisos de direitos autorais.

É possı́vel que novos tipos de meta-eventos sejam criados, por isso programas
de reprodução de arquivos MIDI devem poder ignorar meta-eventos que não consigam
reconhecer.

2.2. Composição Musical Artificial

Várias abordagens diferentes foram experimentadas quando se fala de composição musi-
cal artificial. No artigo [4], melodias foram criadas utilizando Cadeias de Markov, que por
sua vez são geradas por um Algoritmo Genético (AG). Neste caso, os genomas que cria-
rem as duas músicas que um usuário determinou como as mais agradáveis são escolhidos
para criarem a próxima geração de genomas.

Apesar de produzir música agradável, essa solução mostra um defeito ao escolher
um usuário para selecionar a próxima geração, pois esta escolha torna o processo de
aprendizado lento. O autor propõe comparar a similaridade das músicas geradas com
músicas reais para escolher a próxima geração, o que automatizaria o processo de seleção.

2.2.1. Artificial Art Critics

No artigo [14], o autor acredita que uma caracterı́stica essencial que um artista artificial
deve ter é a capacidade de realizar julgamentos estéticos sobre as suas obras e as obras
de outros artistas. Devido à isso, a criação de um artista artificial requer a criação de um
Artificial Art Critic (AAC), ou Crı́tico de Arte Artificial.

O crı́tico foi criado utilizando um extrator capaz de extrair caracterı́sticas de peças
artı́sticas. No caso da música, esse extrator utiliza uma série de métricas baseadas na lei
de Zipf para reunir essas caracterı́sticas. Elas então eram enviadas para um avaliador que
é treinado e produz uma crı́tica da música. Neste artigo, o avaliador foi treinado para
diferenciar autores.

2.2.2. Compondo Música Utilizando AACs

O artigo [15] utiliza AACs para criar músicas. Nele, foi criada uma rede neural artificial
chamada NEvMuse capaz de criar músicas. Estas músicas eram então avaliadas por um
AAC, e seu feedback era usado como uma função de adequação para a NEvMuse.

Neste artigo, três AACs diferentes foram usados: O primeiro foi treinado para di-
ferenciar músicas populares de músicas impopulares, o segundo para diferenciar músicas
reais de barulho aleatório e o terceiro foi treinado para discriminar músicas reais de
músicas artificiais, ou seja, criadas pelo gerador.



Estes AACs foram treinados com três tipos de entradas diferentes. Estas eram no-
tas da música J.S. Bach’s Invention #13 in A minor (BWV 784), notas da escala Lá maior
e notas da escala cromática. Além dos AACs, o erro médio quadrático entre a música
gerada e a BWV 786 foi usado como função de adequação. As redes então produziram
várias músicas que foram avaliadas por humanos.

As músicas produzidas utilizando notas da BWV 784 como entrada agradaram os
usuários em geral, mas apenas o gerador avaliado pelo AAC treinado para discriminar
músicas reais de músicas artificiais foi capaz de produzir bons resultados utilizando os
outros tipos de entrada. Vale ressaltar que a rede criada pelo gerador e este último AAC
se assemelha muito a uma GAN, e como é citado por [15], apresenta potencial na área de
geração musical.

2.3. Long Short-Term Memory (LSTM)

Devido à natureza sequencial da música, onde um trecho é altamente influenciado pelos
trechos anteriores, a arquitetura LSTM promete trazer resultados muito promissores. A
arquitetura LSTM é uma variação de Rede Neural Recorrente composta por células de
memória. Estas células, por sua vez, são compostas de um portão de entrada, por onde
a informação entra, um portão de saı́da, por onde a informação sai [9], e um portão de
esquecimento, que permite que a rede periodicamente esqueça parte do que aprendeu [7].
A figura 1 demonstra a arquitetura de uma LSTM.

Em virtude da sua arquitetura, as LSTMs tem se mostrado eficazes para solucionar
problemas onde o tempo é uma variável relevante. Elas são comumente usadas para
detectar anomalias no tráfego de redes [12], interpretar texto [19] e até reconhecer fala
[16] devido a natureza contı́nua destas tarefas.

Figura 1. Arquitetura de uma célula LSTM

Mesmo que as LSTMs se mostrem promissoras no campo de geração musical, esta
área apresenta uma dificuldade caracterı́stica do objetivo final de um gerador musical.
Mesmo que seja possı́vel criar uma rede capaz de criar músicas similares a um estilo



musical ou artista especı́fico, não há garantia de que a música será agradável, pois apenas
a similaridade não garante a qualidade da música.

2.4. Generative Adversary Networks (GAN)

Para solucionar o problema supracitado, é sugerido o uso de uma arquitetura GAN. A
arquitetura GAN é composta por um modelo gerador G e um modelo discriminativo D,
onde G gera amostras similares aos dados de um conjunto C, e D diferencia dados pro-
venientes de C de dados gerados por G. Neste modelo o objetivo de G é maximizar a
porcentagem de erro de D, enquanto D deve manter sua porcentagem de acerto alta. Isso
resulta em uma dinâmica onde D tenta aumentar D(c), onde D(x) é a probabilidade de x
ser um dado presente em C e c é um dado presente em C, e G tenta aumentar D(G(y)) [8],
onde G(y) é uma música criada por G. A imagem 2 demonstra a arquitetura de uma rede
GAN.

A arquitetura GAN tem demonstrado muito sucesso em problemas relacionados à
imagens. O artigo [10] utiliza GANs para simular uma foto frontal de um rosto a partir
de uma foto em perfil do mesmo. Outro artigo [5] utiliza GANs para sintetizar imagens
realistas de objetos reais. O artigo [13] demonstra como utilizar GANs para restaurar
fotos danificadas. Apesar de altamente eficaz, a arquitetura ainda pode ser refinada como
mostra o artigo [11], que demonstra a capacidade da arquitetura de gerar rostos fidedı́gnos
de pessoas que não existem (Figura 3). Neste último artigo, uma nova metodologia de
treino é usada para aumentar o desempenho e velocidade da rede.

Mesmo que seja mais usada para problemas relacionados à imagens, as GANs
também se mostram promissoras na área de composição musical. O artigo [18] demonstra
uma GAN que consegue produzir melodias a partir de letras onde tanto o gerador quanto
o discriminador são redes LSTM. O resultado promissor deste artigo confirma a eficácia
tanto das GANs quanto de LSTMs para a geração de música.

Figura 2. Arquitetura de uma rede GAN



Figura 3. Rostos gerados utilizando GANs. Nenhum dos rostos na imagem
é de uma pessoa real. Mais exemplos podem ser encontrados em https:
//thispersondoesnotexist.com

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo explorar o uso de Redes Neurais Recorrentes LSTMs e
da arquitetura GAN na área de geração automática musical para criar uma inteligência
artificial capaz de produzir melodias.

4. Procedimentos metodológicos
Primeiramente será feita uma revisão bibliográfica de outros trabalhos na área de geração
musical, assim como trabalhos utilizando as tecnologias LSTM e GANs. Em seguida, será
feita a pesquisa de um dataset de arquivos MIDI que serão processados pela inteligência
artificial. Então, será criado uma GAN onde a parte geradora será composta por uma
LSTM que criará melodias no formato MIDI, e a parte discriminativa será uma LSTM que
diferenciará melodias criadas pela parte geradora de melodias reais do dataset reunido.
Por fim, os resultados obtidos serão comparados com outras abordagens já feitas para
geração de música com o objetivo de concluir se o uso das arquiteturas GANs em conjunto
com LSTMs produzem resultados melhores ou piores.

https://thispersondoesnotexist.com
https://thispersondoesnotexist.com


5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Estudo das GANs e LSTMs;
3. Criação do Dataset;
4. Implementação do Algoritmo de Aprendizado;
5. Escrita Parcial do TCC;
6. Coleta e Análise dos Resultados Obtidos;
7. Avaliação dos Resultados Obtidos;
8. Escrita Final do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X



6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se que esse trabalho desenvolva a área da arquitetura GANs e a área de geração
automática de músicas em geral, além de pontuar os resultados do uso de GANs para
geração musical. Além disso, a inteligência artificial criada pode ser usada como base
para projetos futuros, como por exemplo frameworks utilizados para oferecer assitência à
composição de músicas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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