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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:

Одређивање сличности аудио нумера апроксимацијом карактеристика аудио
сигнала
Значај теме и области:
Тема припада области музичког претраживања информација. Област се бави
процесирањем и анализом аудио сигнала како би се одредиле карактеристике звука.
Размотриће се различити начини апроксимирања карактеристика звука, као и њихова
даља примена у домену рачунарства. Апроксимирање карактеристика звука ће
реализовати прорачунавањем мера сличности за скуп аудио нумера.
Прорачун мера сличности ће се превасходно заснивати на информацијама извученим из
самог аудио сигнала, односно на суб-симболичким карактеристикама аудио сигнала. Субсимболичке су информације самог аудио сигнала: ритам, енергија и сл. За разлику од њих,
симболичке информације могу да се придруже аудио нумери у виду мета-података:
извођач, жанр, година и сл. Заснивање анализе на суб-симболичким мерама омогућава
ефикасан рад и са аудио нумерама које имају мали или никакав скуп мета-података и
ослањање искључиво на музичке особине, без предрасуда на основу жанра, извођача и сл.
Специфични циљ рада:
У оквиру мастер рада ће бити развијена апликација за извлачење суб-симболичких
информација из музичких нумера и за одређивање мера сличности између музичких
нумера. Развијена апликација ће користити алгоритме рачунарске интелигенције за
одређивањe распореда музичких нумера у оквиру листе песама, тако да буду задовољени
захтеви корисника (нпр. одржавање ритма плејлисте, дефинисање померања ритма,
постепено спуштање и дизање ритма, постављање комбинације карактеристика итд.).
Остале битне информације:
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