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Sammanfattning
Målet med projektet har varit att undersöka om det går att applicera maskinin-
lärning utan att ha kunskaper av maskininlärning och matematik sedan tidigare 
samt om detta är möjligt också undersöka om det går att använda maskininlär-
ning för att tolka en bild av nottecken för musik. Detta användes sedan för att 
jämföra dess förmåga att upptäcka noter med ett redan existerande program kal-
lat Audiveris. Metoden som användes var att bilder märktes med information 
om dess innehåll och sedan användes dessa bilder för att träna en maskininlär-
ningsmodell att tolka bilder av nottecken. Sedan gjordes en manuell jämförelse 
av Audiveris resultat samt resultatet från maskininlärningsmodellen efter att den
tränats på de nya notbilderna. Resultatet blev en modell som sedan användes 
vid jämförelsen med Audiveris. Den jämförelsen resulterade i att Audiveris vi-
sade sig bättre än den nytränade modellen då Audiveris hittade nästan 100% av 
noterna på bilden medan den nya modellen bara hittade cirka 33.3%. Orsaken 
till den stora skillnaden på upptäckande av nottecken berodde antagligen till 
stor del på två saker: den första att Audiveris utvecklats under många år och den
andra att träningsdatat som användes till den nya modellen inte var tillräckligt 
varierat och komplicerat. För att vidareutveckla den nya modellens färdighet 
skulle framför allt mer träningsdata behöva användas vid träningsmomentet. 
Även då behövde man se till att variationen av material och dess svårighetsgrad
blev mer varierat än vid grundmaterialet.

Nyckelord: TensorFlow, nottecken, OMR, Audiveris, maskininlärning.
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Abstract
The objective of the project was to examine the possibility to use machine lear-
ning without prior knowledge of machine learning or of mathematics and if that
is possible also explore the possibility to use machine learning to interpret a 
picture of a piece of sheet music. The capacity of detecting notes from images 
of sheet music in the produced model was then compared to an existing pro-
gram called Audiveris. The result became a model later used in a comparison 
with the program Audiveris. The comparison resulted in Audiveris finding al-
most 100% of the notes but the new model only being able to detect about a 
third. The reasons for the big difference were probably: first that Audiveris has 
been in development for many years and secondly that the training data used for
the new model wasn’t enough varied and complicated. To further increase the 
ability of the new model´s skill the main point would be the need for more trai-
ning data at the training of the model. Even then you need to supply a variation 
in the data´s content and its degree of difficulty which is more varied then the 
first training data.

Keywords: TensorFlow, sheet music, OMR, Audiveris, machine learning.
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Terminologi
Nedan följer en uppräkning av de termer och förkortningar som används i rap-
porten.

Akronymer och termer

maskininlärning En metod att träna en dator att förstå information och 
själv dra slutsatser utan att programmeraren måste 
beskriva i detalj för datorn vad allt är och hur det fun-
gerar.

MIDI Ett akronym som står för ”Musical Instrument Digi-
tal Interface”. MIDI är ett sätt att representera ljud i 
datorer och elektroniska instrument.

midiuppspelning När en MIDI-fil spelas upp.

F-klav Musikterm.

POC En ”Proof of Concept” applikation innebär att appli-
kationen som skall skapas inte ska utformas för pu-
blik lansering till slutkonsumenter utan skapas enbart 
med det absolut nödvändigaste användargränssnittet 
för att det ska gå att testa funktionaliteten.

LabelImg Ett öppenkällkodsprojekt som möjliggör att på ett en-
kelt sätt märka upp bilder och skapa XML-filer i PA-
SCAL VOC format.

TensorFlow Ett öppenkällkodsbibliotek för effektiv beräkning av 
numeriska värden.

AI Artificiell Intelligens.

PASCAL VOC XML-baserat dataformat för annoteringar av bilder 
för användning vid maskininlärning.

Audiveris Öppenkällkodsprojekt med mål att konvertera ut-
skrivna noter av musik till ett datorläsbart format.
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CUDA Compute Unified Device Architecture.

cuDNN Bibliotek som används för att skapa och hantera dju-
pa neurala nätverk. Förkortningen står för ”NVIDIA 
CUDA® Deep Neural Network library”.

Transfer Learning Maskininlärningsteknik.

OMR Ett akronym som står för ”Optical Music Recogni-
tion”.

pip Kommando för installation av pythonpaket.

TFRecord Filformat som används av TensorFlow.

API Ett akronym för ”Application Programming Interfa-
ce”.

Notebook-fil Fil som används av programmet Jupyter Notebook.
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1 Introduktion
När min sångensemble skulle börja att öva in nya låtar till vår repertoar, stod vi 
alltid inför samma problem att när ingen kunde låten sedan tidigare och ingen 
av oss var tillräckligt säker på något ackompanjemangsinstrument så vi kunde 
spela hur stämman skulle låta samtidigt som vi sjöng, fick vi problem. Då bör-
jade arbetet med att vi manuellt skrev in alla noter i ett musikskrivarprogram 
för att sedan kunna generera mp3-filer från detta för de olika stämmorna enskilt
och i kombinationer. Även om detta fungerade bra så var det ett tidskrävande 
arbete att manuellt skriva in alla noter och försäkra sig om att inga fel gjordes; 
det måste finnas ett bättre sätt.

Det var då tanken först slog mig att det kanske skulle gå att automatisera in-
skrivningsprocessen och med tanke på att maskininlärning (en metod att träna 
en dator att förstå information och själv dra slutsatser utan att programmeraren 
måste beskriva i detalj för datorn vad allt är och hur det fungerar, se 2.1) var 
den senaste “snackisen” så gick mina tankar automatiskt till detta.

Funderingen om maskininlärning skulle gå att använda dröjde sig kvar i tankar-
na och intresset för att utforska idén gjorde att jag valde att centrera arbetet 
kring detta.

1.1 Bakgrund och Problemmotivering

Inom musik har penna och papper alltid varit ett dominerande arbetssätt väldigt 
mycket på grund av att det enkelt går att stryka över en bit text eller en not och 
sedan skriva en ny (klämma in) bredvid. För en musiker som vill redigera ett ar-
rangemang och bara ändra vissa delar innebär det väldigt mycket jobb att göra 
detta på en dator då personen i fråga först måste skriva in hela arrangemanget i 
ett notskrivarprogram och sedan först kan börja göra sina ändringar. Även om 
notskrivarprogrammen blir bättre och bättre är det fortfarande inte en smärtfri 
och snabb procedur.

Musiker som vill höra hur ett stycke låter som de har noter på har även de ett 
problem i nuläget med pappersnoter då enda sättet för dem att höra hur det låter
är att antingen lära sig stycket själv och spela det, alternativt att hitta en inspel-
ning med korrekt arrangemang och lyssna på vilket inte heller alltid är så lätt att
få tag på.

Vad har dessa två problem gemensamt då? Jo att en lösning att enkelt få noterna
från ett papper till ett digitalt format hade hjälpt avsevärt. För att redigera noter 
hade det minskat arbetsbördan avsevärt då den stora delen med att manuellt 
skriva in noterna inte längre då skulle behövas och redigeringen kunde inledas 
direkt. För musikern hade det underlättat med ett digitalt format då det relativt 
enkelt kan matas in i ett bibliotek för till exempel midiuppspelning (när en MI-
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DI-fil spelas upp, se kapitel 2.11 samt 2.10 för MIDI) vilket hade löst hennes 
problem.

För att musikern ska kunna ta en bild på ett notblad och sedan få musiken på det
notbladet uppspelat så krävs det ett flertal olika steg, nämligen att:

1. skapa en digital representation av notbladet (en bild)
2. tolka den bilden och identifiera nottecken
3. använda den informationen för att spela upp innehållet

Av dessa steg så är det steg 2 som jag valt att arbeta med.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att försöka skapa en maskininlärningsmodell för notidenti-
fiering, skapa ett bibliotek med grundläggande funktionalitet för att läsa av enk-
lare noter genom att använda maskininlärningsmodellen samt visa att maskinin-
lärning inte behöver tidigare erfarenhet inom maskininlärning och matematik 
för att användas.

Detta bibliotek skall sedan jämföras med ett liknande bibliotek.

1.3 Avgränsningar

I inledningen beskrivs hur en bildfil till en ljudfil är målet för användaren men 
detta projekt har enbart som mål att sköta själva konverteringen från bildformat 
till ett filformat som kan importeras i andra program som redan innefattar funk-
tionaliteten att skapa ljudfiler eller noter från en fil med information om ett not-
system.

Då arbetet främst handlar om i vilken utsträckning det är möjligt att använda 
maskininlärning för att identifiera noter, kommer inte alla olika typer av noter 
och notsvårighetsgrader att implementeras, utan ett fokus kommer att läggas på 
de mer grundläggande funktionerna i ett notsystem.

Av praktiska skäl har beslutet tagits att enbart implementera stöd för F-klav i 
modellen. (Se 2.12 för förklaring av F-klav)

Anledningen till att Audiveris har valts som motpart vid jämförelsen är att det 
är det enda program som liknar det program som projektet har som mål. De 
flesta andra program som har en liknande funktionalitet är notskrivarprogram 
som är inriktade mot att användas av konsumenter snarare än av utvecklare. 
Därför görs jämförelsen mot Audiveris.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målen är:

• att leverera en maskininlärningsmodell kapabel att identifiera notsystem 
med noter från en bild,
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• att jämföra den nya modellen med en befintlig lösning,

• att i framtiden skapa ett bibliotek för att använda denna modell i ett pro-
grammeringsspråk för att mata in en bild på ett notsystem och sedan få 
ut en fil med notsystemets information i datorformat,

• samt att också i framtiden skapa en POC (Proof of Concept) Android-
applikation för att testa bibliotekets funktionalitet. (En Androidapplika-
tion Proof of Concept innebär att applikationen som skall skapas inte 
ska utformas för publik lansering till slutkonsumenter utan skapas en-
bart med det absolut nödvändigaste användargränssnittet för att det ska 
gå att testa funktionaliteten.)

1.5 Översikt

Kapitel 1 beskriver bakgrunden till projektet och anledningen till varför det är 
ett intressant område. Det innehåller även de avgränsningar som behövde göras 
för att projektet skulle bli genomförbart samt målen för projektet.

Kapitel 2 är en beskrivning av bakgrundsmaterial som är bra att känna till vid 
arbete inom projektets område.

Kapitel 3 beskriver metoden som användes för att komma fram till det resultat 
som projektet ledde fram till.

Kapitel 4 förklarar konstruktionen.

Kapitel 5 handlar om resultatet av projektet.

Kapitel 6 innehåller en diskussion där resultatet analyseras och där funderingar 
om problem och möjliga förbättringar nämns.

Kapitel 7 innehåller de slutsatser som drogs av resultatet och diskussionen.

1.6 Författarens bidrag

Detta är författarens bidrag till projektet:

• Märkning av träningsdata som användes med hjälp av programmet ”La-
belImg” (Se 2.4).

• Inställningar i den färdigskapade modellen anpassades för det valda trä-
ningsdatat.

• Jämförelsen skapades i sin helhet.

• Omvärldsanalysen genomfördes.
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2 Teori - definition av termer
Detta kapitel förklarar i lite mer detalj de olika program och begrepp som läsa-
ren behöver ha förståelse för.

2.1 Maskininlärning

Maskininlärning[1] är en teknik inom datavetenskap där datorn får i uppgift att 
lära sig från exempel för att på så vis få så generella regler för vad något är som
möjligt.

2.2 TensorFlow

TensorFlow[2] är ett öppenkällkodsbibliotek för effektiv beräkning av numeris-
ka värden. Dess syfte är att implementera maskininlärning och det utvecklades 
ursprungligen av forskare och  utvecklare från “Google Brain”-gruppen inom 
Googles AI-organisation[2]. (”artificiell intelligens är konstgjord intelligens i 
form av datorsystem som försöker ”härma” den mänskliga hjärnan. ”[3])

Dess licens är: “Apache License 2.0”.

2.3 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook är en öppenkällkodsapplikation som möjliggör att skapa och 
dokument innehållande kod med beskrivande text och rubriker mellan koden.
[4]

2.4 LabelImg

LabelImg är ett öppenkällkodsprojekt som ges ut under “MIT License”. Syftet 
med programmet är att möjliggöra att på ett enkelt sätt märka upp bilder och 
skapa XML-filer i PASCAL VOC format. PASCAL VOC är ett XML-struktur-
format som används av bland annat ImageNet:s dataset för “PASCAL Visual 
Object Classes challenge” från 2005 till 2012[5]. Version 1.1 av programmet 
gavs ut 2016-02-15.

2.5 Audiveris

Audiveris är ett öppenkällkodsprojekt som har som mål att konvertera utskrivna
noter av musik till ett datorläsbart format[6].

Dess licens är “GNU Affero General Public License (AGPL) Version 3”.
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2.6 CUDA

CUDA är en plattform och ett API (Ett akronym för ”Application Programming 
Interface”) som möjliggör användning av grafikkorts beräkningskapacitet i da-
torprogram utan att behöva stödja det specifika grafikkortet genom ett generellt 
API som är lika för de flesta nVidia-korten.
CUDA står för ”Compute Unified Device Architecture”[7] och den första ver-
sionen släpptes år  2007.

2.7 cuDNN

cuDNN är ett bibliotek som används för att skapa och hantera djupa neurala 
nätverk[8]. Det i sin tur använder CUDA. cuDNN är en förkortning av ”NVI-
DIA CUDA® Deep Neural Network library”[9].

2.8 Transfer Learning

Då det tar lång tid att träna ett djupt neuralt nätverk från grunden så kan en tek-
nik kallad ”Transfer Learning” användas. Det denna metod gör är att den tar en-
bart bort det sista lagret i det neurala nätverket vilket innehåller alla kategorier 
som nätverket är tränat på att upptäcka ursprungligen till exempel hund, männi-
ska, stol och så vidare och sedan tränas enbart det sista lagret för att känna igen 
de kategorier som nätverket skall kunna upptäcka.

Figur 1. Enkel bildrepresentation av ett djupt neuralt nätverk.

Vid studie av figur 1 så skulle ”transfer learning” i det fallet ta bort lagret kallat 
”output layer” för att sedan vid träning skapa ett nytt lager kallat ”output layer”.
De två lagren kallade ”hidden layer” är del av den förskapade modellen som 
inte påverkas av träningen vid ”transfer learning”.
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2.9 OMR

OMR är ett akronym som står för ”Optical Music Recognition” och samman-
fattar all teknik som används för att upptäcka musiktecken i bilder.[10]

2.10 MIDI

MIDI är ett akronym som står för ”Musical Instrument Digital Interface” och 
som är en industristandard när det gäller att hantera ljud inom datorer och elekt-
roniska musikinstrument. Det är också värt att veta att MIDI inte hanterar fak-
tiska ljud utan snarare är ett språk för hur ljud beskrivs och styrs.[11]

2.11 Midiuppspelning

Midiuppspelning är ett begrepp som jag använder för att markera att det är just 
en MIDI-fil som spelas upp.

2.12 Notsystemet

Ett notsystem består av fem horisontella linjer. På och mellan dessa linjer place-
ras nottecken och baserat på var tecknet placeras så indikerar dessa olika fre-
kvensrepresentationer av ljud, det vill säga toner.[12]

Ett nottecken kan se lite olika ut beroende på hur länge tonen i fråga skall ljuda.

Då det i musikvärlden finns många olika instrument som spelar i olika frekven-
somfång så används olika så kallade “klavar” för att representera det vanligaste 
frekvensomfånget för varje instrument. Detta görs för att det vanligaste om-
fånget alltid skall vara i mitten av notsystemets fem linjer. En av dessa klavar 
kallas F-klav och är den som fokus lagts på i detta arbete.

2.13 Tonföljd

Musikalisk preferens och det relativa begreppet att musik låter "bra" är något 
som enligt musikpedagog Linda Payerl i hög grad påverkas av vilken musik en 
person är van vid att höra. Att en viss typ av tonkombinationer anses låta "bra" 
av en majoritet människor i Sverige har till stor del med det västerländska musi-
karvet att göra.[13] 

Vidare kan man se att vissa ackord är vanligt förekommande i vissa former. Ett 
exempel på detta är till exempel låten "4 Chords" av "The Axis Of Awesome" 
där 46 låtar med exakt samma ackordföljd spelas.[14]

Önskas exempel på hur skillnader i tongångar kan påverka uppfattningen av en 
melodi så rekommenderas att lyssna på till exempel baltisk musik.

Det finns även andra tillvägagångssätt för att skriva musik till exempel att kom-
ponera musik med hjälp av matematiska formler eller att skapa så kallad tolv-
tonsmusik istället för att använda sig av tonsammansättningar som i väster-

6



Tolka musiktecken från bilder – Optisk musikigenkänning med maskininlärning
Anders Payerl 2018-06-14

ländsk musikkultur anses lättlyssnad. Kompositioner med hjälp av matematiska 
formler eller tolvtonsmusik förekommer inom den klassiska västerländska 
konstmusiken [Se bilaga A].
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3 Metod
Arbetet utförs utan omfattande matematiska kunskaper, erfarenhet inom maski-
ninlärning eller med dyr hårdvara. Hårdvaran som används för träning av mo-
dellen är ett vanligt grafikkort av modellen nVIDIA GeForce GTX 970, nVI-
DIA GeForce GTX 1070 alternativt ett nVIDIA GeForce GTX 1080, med andra
ord ett grafikkort som en programmerare ändå kan ha tillgång till då dessa kort 
är vanliga för spel med mer.

Källor och referenser kommer till största delen att vara internetbaserade och be-
stå av länkar till forumposter, hemsidor och videos då jag inte kommer att un-
dersöka den bakomliggande teknologin utan hur denna används.

En maskininlärningsmodell skall skapas med hjälp av Googles öppenkällkods-
verktyg TensorFlow då de har ett API för objektigenkänning kallat ”TensorFlow
Objekt detection API” som sedan ska användas för OMR (Optical Musical Re-
cognition avsnitt 2.9).

För att skapa maskininlärningsmodellen ska en teknik som kallas “transfer lear-
ning” användas, vilken går ut på att ta en redan förtränad modell (i detta fall 
Googles Inception V2 modell) och bara träna om det sista lagret i det neurala 
nätverket för att byta ut kategorierna till dem som är intressanta för syftet. 
”Transfer learning” ska användas då träningstiden annars bör bli för utdragen 
för att vara applicerbar inom projektets tidsramar. För att träna modellen måste 
även träningsdata skapas. Detta ska göras med hjälp av programmet “Labe-
lImg”[15].

För att ha möjlighet att applicera ”transfer learning” så måste en redan skapad 
modell väljas som fungerar tillsammans med den mängd minne som finns på 
det tillgängliga grafikkortet.

Maskininlärningsmodeller för kontroll av upptäckningsgrad baserad på mängd 
träningsdata skall därefter skapas.

Jämförelsen av den nyskapade modellen och en befintlig lösning görs därefter 
genom att använda den nyskapade modellen och göra en bedömning av en not-
bild med hjälp av den Notebook-fil (Fil som används av programmet Jupyter 
Notebook, för mer information, se 2.3) som följer med ”TensorFlow Object De-
tection API”(Öppenkällkodsprojekt som förenklar användningen av TensorFlow
för objektigenkänning i bilder. [16]). Därefter skall en upptäckningsgradsunder-
sökning på resultatet av denna och resultatet av detta jämföras med resultatet av
den befintliga lösningens körning.
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4 Konstruktion
Arbetet inleddes med att de nödvändiga programmen installerades. Dessa inklu-
derade Python 2.7 och tillhörande pip-version (pip är ett kommando som an-
vänds för att installera pythonpaket [17]). När dessa blivit installerade installe-
rades TensorFlow samt ”TensorFlow Object Detection API” och de program 
som dessa program är beroende av. Därefter installerades även CUDA och 
cuDNN för att möjliggöra användning av datorns grafikkort för beräkningarna i 
TensorFlow.

Därefter inleddes det riktiga arbetet med att JPEG-filer märktes med annote-
ringar av innehållet som sparades i XML-filer i “PASCAL VOC”-format med 
hjälp av programmet LabelImg.

Sedan delades JPEG-filerna och de tillhörande XML-filerna upp i två mappar, 
“train” och “eval”, där 90% av bilderna placerades i “train” och de resterande 
tio procenten placerades i “eval” mappen. Denna process gjordes med hjälp av 
ett pythonskript för att automatisera processen.

Efter det steget konverterades XML-filerna i både “train” och “eval” till två 
csv-filer, en csv-fil för “train” och en för “eval”. Detta gjordes också automa-
tiskt med hjälp av ett pythonskript.

Nästa steg blev att från de två csv-filerna skapa två stycken TFRecord-filer som
sedan kunde användas för själva träningen. Liksom tidigare med csv-filerna 
skapades även nu en TFRecord-fil per mapp (“train” och “eval”) och detta gjor-
des precis som tidigare också med hjälp av ett pythonskript.

Sedan användes ett sista pythonskript för att gå igenom alla xml-filerna och au-
tomatiskt hämta informationen om vilka kategorier/annoteringar som dessa in-
nehöll och därifrån skapa en fil kallad ”label_map.pbtxt” som innehöll informa-
tionen. Därefter justerades modellens ”pipeline.config”-fil för att använda de 
korrekta filerna och den korrekta mappstrukturen för den dåvarande datorkonfi-
gurationen.

Därefter startades den faktiska träningsprocessen med hjälp av TensorFlow. Trä-
ningsprocessen fortgick i 200k steg och den arbetade i 11 timmar och 49 minu-
ter.

Efter träningen slutfört sina 200k steg var det dags att generera en fil kallad 
“frozen_inference_graph.pb” som är en representation av den färdigtränade mo-
dellen. Denna fil används sedan för att göra bedömningar.

Nästa steg var att göra ett test av .pb-filen för att utvärdera pricksäkerheten av 
modellen som skapats. Detta gjordes med hjälp av den Notebook-fil som redan 
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fanns för test av objektigenkännings-API:et men med några mindre justeringar 
för att istället använda den nytränade modellen istället för deras testmodell.

Sedan var det dags att jämföra pricksäkerheten av den nyskapade modellen och 
Audiveris resultat. Jämförelsen gjordes med hjälp av en bild på melodin “Auld 
Lang Syne”. Det blev en kvantitativ jämförelse där antalet korrekt upptäckta 
nottecken samt antalet inkorrekt markerade tecken räknades.

Efter detta skapades de kontrollerande modellerna för att undersöka hur effek-
ten på modellen påverkades om mängden träningsdata minskade, för att på så 
vis kunna dra slutsats om hur mycket mer data som krävdes för att påtagligt öka
den existerande modellens reliabilitet.
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5 Resultat
Träningsprocessen fortgick i 200k steg och den arbetade i 11 timmar och 49 mi-
nuter vilket kan ses i figur 2.

Figur 2. Diagram över träningsprocessen.

När träningen slutförts så gjordes jämförelsen enligt metod och konstruktions-
kapitlet. Den nya modellens resultat visas på figur 3. Som man där kan se så 
upptäcktes ungefär en tredjedel av nottecknen. Som man kan se på figur 3 så 
hade den nytränade modellen problem med att hitta alla noter även om de noter 
som hittades var korrekta.

Figur 3. Bild som med hjälp av fyrkanter visar vilka tecken som hittades efter 
träningen.

När samma notblad användes för att testa Audiveris blev resultatet att nästan 
alla noter identifierades korrekt av Audiveris vilket går att se på figur 4. Audi-
veris missade två nottecken, det första och det sista på andra raden.

Figur 4. Ny representation av noterna från notbilden av “Auld Lang Syne” ska-
pad av Audiveris.
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Tomrummet i början och i slutet på andra raden i figur 4 visar positioner som 
skulle ha fyllts med nottecken.

För jämförelse tränades tre extra modeller som tränades i 100k steg var och de 
delades upp så att en innehöll hela datasetet, den andra innehöll tre fjärdedelar 
och den sista innehöll halva datasetet.

4/4 6h 56m

3/4 5h 52m

2/4 5h 42m

Figur 5. Anger träningstid för modeller baserad på hur stor del av träningsdatat 
som användes vid träningen.

Tiden det tog att träna de olika modellerna ökade när större del av träningsdatat 
användes vilket går att se i figur 5.

Resultatet av de kontrollerande modellerna blev som visas i figur 6-8.

Låt 1 Antal upptäckta nottecken Antal felaktigt upptäckta nottecken

4/4 19 2

3/4 15 0

2/4 12 7

Figur 6. Tabell innehållande information kring upptäckta nottecken och antal 
felupptäckta nottecken på testlåt 1 (”PIENI KISSANPOLKANEN”) med de oli-
ka kontrollerande modelllerna.

I figur 6 visas antal upptäckta nottecken samt antal felaktigt upptäckta notteck-
en för låt 1. Låt ett består av totalt 30 nottecken som representeras av 56 katego-
rier. Anledningen till detta är att till exempel ett nottecken symboliserar både 
tonhöjd och längd vilket representeras av två olika kategorier i modellerna.

Låt 2 Antal upptäckta nottecken Antal felaktigt upptäckta nottecken

4/4 20 0

3/4 20 4

2/4 20 7

Figur 7. Tabell innehållande information kring upptäckta nottecken och antal 
felupptäckta nottecken på testlåt 2 (”AULD LANG SYNE”) med de olika kon-
trollerande modelllerna.

I figur 7 visas antal upptäckta nottecken samt antal felaktigt upptäckta notteck-
en för låt 2. Låt två består av totalt 77 nottecken som representeras av 134 kate-
gorier.
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Låt 3 Antal upptäckta nottecken Antal felaktigt upptäckta nottecken

4/4 20 3

3/4 20 4

2/4 20 13

Figur 8. Tabell innehållande information kring upptäckta nottecken och antal 
felupptäckta nottecken på testlåt 3 (”TRÄBLÅSARHAMBO”) med de olika 
kontrollerande modelllerna.

I figur 8 visas antal upptäckta nottecken samt antal felaktigt upptäckta notteck-
en för låt 3. Låt tre består av totalt 81 nottecken som representeras av 152 kate-
gorier.
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6 Diskussion
När arbetet inleddes var planen bara att skapa en maskininlärningsmodell och 
att sedan baka in den modellen i ett bibliotek som sedan kunde användas i en 
POC-applikation för Android. Vid omvärldsanalysens arbetsstadium kom pro-
grammet Audiveris fram, vilket påverkade projektets omfattning, då det blev in-
tressant att göra en jämförelse mellan den nyproducerade modellen och Audive-
ris resultat. Detta ledde till att vissa av de uppsatta målen för projektet fick se-
nareläggas till ett framtida arbete.

6.1 Problem

Under arbetets gång så var det framför allt tre problem som höjde sig över alla 
de andra. 

6.1.1 CUDA och cuDNN

Det första var det faktum att för att kunna träna modellen på en stationär “Win-
dows 10”-dator med hjälp av det dedikerade grafikkortet behövdes nVidias tek-
niker CUDA (Se avsnitt 2.6) samt cuDNN (Se avsnitt 2.7) installeras vilket inte 
alls var den enkla “.exe”-installationsfilen som man kunde önska att det varit. 
Det krävdes ett flertal ominstallationer innan dessa tekniker blivit installerade 
korrekt och med de rätta versionerna som TensorFlow krävde.

6.1.2 Modellen

Det andra problemet var sedan, när både CUDA, cuDNN och TensorFlow var 
installerade och fungerande, att få TensorFlow:s “Object Detection API” att 
fungera med en förtränad modell, eftersom målet var att applicera “Transfer Le-
arning” (Se avsnitt 2.8) på denna. Då detta API fortfarande är i forskningsstadi-
et så var inte alla modeller fullt fungerande och vissa begränsades även av den 
mängd minne som fanns tillgänglig i det dedikerade grafikkortet. Efter flera för-
sök med olika modeller hittades slutligen en modell som fungerade med den 
tillgängliga hårdvaran. Den modellen som slutligen valdes var “faster_rcnn_in-
ception_v2_coco” vilket innebär att modellen har “Inception V2”:s struktur och
är ett regionbaserat konvolutionellt neuralt nätverk som tränats på datasetet 
“Common Objects in Context”.

6.1.3 Träningsdata

Det tredje och också största problemet som stöttes på var att tiden det tog att 
märka bildfilerna med information inför träningen var mer tidskrävande än för-
utspått i förväg vilket gjorde att den proceduren tog längre tid än planerat, samt 
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att mängden träningsdata som uppnåddes inte var i linje med den förväntade 
mängden när arbetet planerades.

I retrospekt hade det antagligen varit effektivare att ta ett redan existerande da-
taset och konvertera detta till det önskade formatet för att på det sättet få både 
en större mängd träningsdata och en större spridning.

Spridningen är en punkt som sannolikt är extra viktig då en trolig anledning till 
att mängden upptäckta noter (se figur 3) inte var lika hög som önskat på grund 
av att noter ofta följer varandra i en speciell följd för att de i vissa kombinatio-
ner låter “bättre”. Detta gör vissa kombinationer av noter mer ovanliga i väster-
ländsk musiktradition, vilket i sin tur leder till att om modellen ej är tränad på 
dessa ovanliga notföljder så blir modellens upptäcktsgrad lägre för dessa noter. 
(Se 2.13)

Ett sätt att lösa detta problem skulle kunna vara att slumpgenerera notbilder för 
att sedan träna modellen på detta. Det hade haft fördelen att inga nottecken hade
blivit mer eller mindre ovanliga än andra vilket borde ha den effekten på model-
len att upptäcktsgraden generellt sätt skulle bli bättre.

6.2 Kontrollmodeller

För att undersöka om det skulle gå att förutspå hur stor mängd träningsdata som
krävdes för att uppnå en viss nivå av pricksäkerhet så skapades tre extra kon-
trollmodeller där olika stor del av det tillgängliga träningsdatat användes. Dessa
modeller tränades dock enbart i 100k steg.

Målet med kontrollmodellerna blev dock inte lyckat då modellerna enbart maxi-
malt upptäckte 20 nottecken vilket går att se i figur 6-8. Dock var det en vinst 
att framför allt den modellen innehållande hela datasetet ändå upptäckte färre än
maximalt 15% felmarkerade nottecken. Detta visar att den fullständiga model-
len ändå har en så låg felnivå att dess resultat är tillförlitligt så långt i processen.
Något som gick att se var dock mängden så kallade ”false positives” (altså när 
modellen gissade på något som var felaktigt) ökade kraftigt med ett mindre da-
taset.

6.3 Jämförelsen

Jämförelsen mellan Audiveris och den nyskapade modellen gjordes med det mi-
nimalistiska grafiska gränssnitt som Audiveris laddas ner med. Det genererade 
en notbild av de upptäckta noterna vilken överensstämde bra med verklighetens
notblad. Med denna notbild kunde sedan en jämförelse med resultatbilden från 
den nyskapade modellens resultat göras vilket visade att Audiveris hittade flest 
korrekta nottecken.

Resultatet av jämförelsen är inte konstigt med tanke på att Audiveris utvecklats 
under många års tid och att denna nyskapade modell som Audiveris jämförts 
med i detta arbete ännu är i sin linda. Detta innebär att jämförelsen inte är helt 
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rättvis. Dock kan man utgå ifrån att med mer utvecklingstid och betydligt mer 
träningsdata kan den nya modellen mäta sig med Audiveris på ett mer värdigt 
vis. 

Utgångspunkten för en jämförelse, oavsett vad det är man jämför, är att de saker
man jämför är likvärdiga eller näst intill likvärdiga. Med den tanken i bakhuvu-
det kan man påstå att det är ett lite ovärdigt resultat för den nyskapade modellen
att enbart upptäcka cirka en tredjedel av alla noter när Audiveris lyckades upp-
täcka alla nottecknen. Viktigt är dock att minnas skillnaden i utvecklingstid 
mellan Audiveris och den nyskapade modellen. Detta gör resultatet mindre 
ovärdigt och indikerar snarare ett positivt resultat, eftersom modellen ändå 
lyckades upptäcka en tredjedel trots den begränsade tid och begränsade mängd 
data som använts att skapa den.

Om det bibliotek som nämndes i målen för projektet hade blivit verklighet skul-
le detta ha kunnat användas för att automatisera processen att bedöma upp-
täcktsgraden och pricksäkerheten av resultatet. På liknande sätt fanns en plan att
skapa ett mindre skript för att bara kopplas till själva modellen för att göra det-
samma, två olika  tillvägagångssätt för att lösa en annars människokrävande 
uppgift. Problemet med båda dessa tekniker var att för att kunna beräkna prick-
säkerheten behövdes även testbilderna märkas med det fullständiga innehållet, 
utöver att koden behövde skrivas. Med tanke på den begränsade nyttan detta 
hade medfört, valdes dessa funktioner istället bort till fördel för viktigare aspek-
ter av projektet.

6.4 Etiska aspekter

Initialt kommer effekten av arbetet att ha en relativt liten effekt på dagens sam-
hälle, men om man tittar framåt mot en framtid där projektet fullbordats är möj-
ligheten för samhällspåverkan stor. Anledningen till den stora potentiella påver-
kansmöjligheten är att den dag när musiker kan lägga mer tid på att utöva musik
istället för att sitta vid en dator och bearbeta musik så finns det goda förutsätt-
ningar för att musikens roll i samhället kan ta ännu större plats och därmed möj-
liggöra att fler kan bli introducerade till utövandet av musik. Detta i sig kan re-
sultera i  förbättrad livskvalité och därmed lägre kostnader för samhället.[18]
[19][20]

6.5 Framtida arbete

Det som framför allt kan förbättras är det ursprungliga datasetet som användes
vid träning av modellen. Ett större dataset med i alla fall drygt 400 bilder kan
säkerligen öka upptäcktsgraden och minska risken för felaktiga upptäckter. Om
det nya datasetet dessutom har en ”ologisk” spridning av noterna skulle det med
största sannolikhet också vara en fördel. Vid skapande av ett större dataset kan
även introduktionen av fler klavar skapa en intressant breddning för projektets
användningsområde.
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I närmare framtid skulle även arbetet kunna förbättras enbart genom att ta bort
den gräns som verkar finnas i Notebook på max 20 markeringar per bild för att
på så vis kunna bedöma upptäcktningsgraden på ett mer korrekt sätt.

Slutligen så finns även möjligheten att skapa det bibliotek och den POC-appli-
kation som ej hanns med i nuvarande projekt, för att på ett ännu tydligare sätt
demonstrera projektets användningsområde.
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7 Slutsatser
Ett av målen med projektet var att visa att maskininlärning inte kräver djupgå-
ende kunskaper inom matematik och maskininlärning för att användas, och det-
ta målet kan nu konstateras blivit uppfyllt då en modell skapats som fungerar. 
Dock kan man också konstatera att en mer omfattande kunskap i maskininlär-
ning och TensorFlow hade underlättat arbetet framför allt vid felsökning av di-
verse fel, till exempel när träningen vägrade starta på grund av att grafikkortet 
hade en delvis felaktig minneskrets, vilket genererade en del förvirrande fel-
meddelanden, eller när träningen helt plötsligt avslutades mitt i träningen av 
okänd anledning. Problemen gick att lösa men en större kunskapsbank hade för-
kortat felsökningstiden.

Då den skapade modellen hade problem med att upptäcka alla noter på testbil-
derna som användes för att utvärdera modellens pricksäkerhet så drogs slutsat-
sen att en större variation av noter behövdes. Noterna som användes för träning-
en hade med fördel kunnat vara datorgenererade slumpgenererade toner för att 
minska risken att vissa specifika tonföljder återkom allt för ofta i träningsdatat 
och därmed gav datorn falsk information om vad som krävs för att tolka en en-
skild not.

I jämförelse med Audiveris så kan slutsatsen dras att Audiveris var överlägsen i 
fråga om att klassificera innehållet av en notbild jämfört med den nyskapade 
modellen. Orsaken till detta är med stor säkerhet mängden träningsdata som an-
vänts till de olika programmen samt det faktum att Audiveris släppte sin version
2.1.0 år 2005. [21]

18



Tolka musiktecken från bilder – Optisk musikigenkänning med maskininlärning
Anders Payerl 2018-06-14

Källförteckning
[1] techemergence ”What is Machine Learning?”

https://www.techemergence.com/what-is-machine-learning/
Hämtad: 2018-06-05

[2] ”TensorFlow”
https://www.tensorflow.org/
Hämtad: 2018-05-11

[3] ne.se ”artificiell intelligens”
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-
intelligens
Hämtad: 2018-06-03

[4] Jupyter Notebook
https://jupyter.org/
Hämtad: 2018-06-04

[5] COMPUTER VISION O.N.L.I.N.E ”PASCAL VOC”
https://computervisiononline.com/dataset/1105138663
Hämtad: 2018-05-13

[6] Github ”Audiveris”
https://github.com/Audiveris/audiveris/wiki
Hämtad: 2018-05-11

[7] Anandtech ”NVIDIA's GeForce 8800 (G80): GPUs Re-architected for 
DirectX 10”
https://www.anandtech.com/show/2116/8
Hämtad: 2018-05-30

[8] Quora ”What is CUDA and cuDNN?”
https://www.quora.com/What-is-CUDA-and-cuDNN
Hämtad: 2018-05-30

[9] Abbrevations ”What does cuDNN mean in Hardware?”
https://www.abbreviations.com/term/1977407
Hämtad: 2018-06-04

[10] Kent-Muller, Anna: ”Optical Music Recognition (OMR): Can a compu-
ter ‘read’ sheet music?”
https://annakentmuller.wordpress.com/2016/01/25/optical-music-
recognition-omr-can-a-computer-read-sheet-music/
Hämtad: 2018-06-03

19

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-
https://annakentmuller.wordpress.com/2016/01/25/optical-music-recognition-omr-can-a-computer-read-sheet-music/
https://annakentmuller.wordpress.com/2016/01/25/optical-music-
https://www.abbreviations.com/term/1977407
https://www.quora.com/What-is-CUDA-and-cuDNN
https://www.anandtech.com/show/2116/8
https://github.com/Audiveris/audiveris/wiki
https://computervisiononline.com/dataset/1105138663
https://jupyter.org/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-intelligens
https://www.tensorflow.org/
https://www.techemergence.com/what-is-machine-learning/


Tolka musiktecken från bilder – Optisk musikigenkänning med maskininlärning
Anders Payerl 2018-06-14

[11] MUSSEC ”Vad är MIDI?”
http://www.mussec.se/skolan/midi
Hämtad: 2018-05-30

[12] Musiklexikon del 2, 1 uppl. Göteborg: AB Kulturhistoriska förlagen, 
1982, (Sökord ”Musiklära”, sida 1499)

[13] Musikpedagog L. Payerl
Telefonsamtal 2018-05-31

[14] Youtube ”4 Chords – The Axis of Awesome”
https://www.youtube.com/watch?v=oOlDewpCfZQ
Hämtad: 2018-05-31

[15] Github ”LabelImg”
https://github.com/tzutalin/labelImg
Hämtad: 2018-05-13

[16] Github ”TensorFlow Object Detection API
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection
Hämtad: 2018-06-03

[17] Stackoverflow ”what is pip in python”
https://stackoverflow.com/a/40354450/1621297
Hämtad: 2018-06-03

[18] Året Runt ”Körsång kan höja din livskvalitet – och förbättra ditt minne”
https://www.aretrunt.se/korsang-kan-hoja-din-livskvalitet-och-forbattra-
ditt-minne/
Hämtad: 2018-06-14

[19] Sveriges Radio ”Målning och musik får psykiskt sjuka att må bättre”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx  ?  
programid=105&artikel=6056317
Hämtad: 2018-06-14

[20] Lorenzons ”Musik – nyckeln till ökad livskvalitet”
https://lorentzsons.se/artiklar/musik-nyckeln-till-okad-livskvalitet/
Hämtad: 2018-06-14

[21] Github ”Audiveris releases”
https://github.com/Audiveris/audiveris/releases
Hämtad: 2018-06-03

[22] ne.se ”Konstmusik”
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstmusik
Hämtad: 2018-06-01

20

https://lorentzsons.se/artiklar/musik-nyckeln-till-okad-livskvalitet/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6056317
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6056317
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx
https://www.aretrunt.se/korsang-kan-hoja-din-livskvalitet-och-forbattra-ditt-minne/
https://www.aretrunt.se/korsang-kan-hoja-din-livskvalitet-och-forbattra-
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstmusik
https://github.com/Audiveris/audiveris/releases
https://stackoverflow.com/a/40354450/1621297
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection
https://github.com/tzutalin/labelImg
https://www.youtube.com/watch?v=oOlDewpCfZQ
http://www.mussec.se/skolan/midi


Tolka musiktecken från bilder – Optisk musikigenkänning med maskininlärning
Anders Payerl 2018-06-14

Bilaga A: Konstmusik
”konstmusik,  musikalisk  genrebeteckning.  Föreställningarna  om  en  särskild
konstmusik växte fram under 1700-talets  estetiska debatt,  när musik började
jämföras och värderas i förhållande till andra konstarter såsom måleri, dikt och
arkitektur. Inom den framväxande musikkritiken blev ”konst” ett varumärke för
musik av speciell kvalitet. Förvandlingen av begreppet ”populär” – från en po-
sitiv egenskap, att nå lyssnarna, till en negativ egenskap, att anpassa sig efter rå-
dande breda musiksmak – förstärkte föreställningen om en särskild konstmusik
som stod i motsatsställning till ”populär musik”. Etablerandet av en klassicism
inom musiklivet och utkristalliserandet av en verkkanon av klassiska verk bi-
drog till att ge konstmusikbegreppet en starkt historiserande slagsida. 1900-ta-
lets musikaliska strömningar har därför hos konsertpubliken haft svårt att eta-
blera sig som ”konstmusik” i samma utsträckning som de stora mästarna från
1700- och 1800-talen.

Ur ett bredare musikperspektiv har dock de olika seklernas konstsmak samman-
kopplats och verk utvalts till en ”kanon”, skild från dansmusik, underhållnings-
musik etc., som givits en annan etikett, populärmusik. Den under 1700-talet eta-
blerade beteckningen folkvisa, senare folkmusik, har blivit ytterligare en genre-
beteckning som kan betraktas som det tredje hörnet i en västerländsk musiktri-
angel, således bestående av konstmusik–populärmusik–folkmusik. Den tidigare
förhärskande värdehierarkin enligt vilken konstmusiken (ofta kallad ”klassisk
musik”) stod högst av de tre genrerna har numera utjämnats sedan en mer mu-
sikpluralistisk syn slagit igenom.” [22]
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