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D
e mogelijkheden van online muziekretrieval zijn bij

velen niet bekend, terwijl er toch veel onderzoek

naar wordt gedaan. Voordat ik de keuze maakte

voor muziekretrieval als onderwerp van mijn scriptie wist

ik ook nog niet dat het tegenwoordig zelfs mogelijk is om

naar muziek te zoeken simpelweg door op internet een

stukje melodie in te fluiten. 

VIJF CATEGORIEËN
Sinds de opkomst van internet zijn er verschillende syste-

men ontwikkeld die de mogelijkheid bieden om online

naar muziek te zoeken. Vooral diensten waar men muziek

kan downloaden, werden en zijn nog steeds erg populair.

Iedereen kent diensten als MP3.com en Kazaa. Tot enkele

jaren geleden was het op internet (zoals bij de genoemde

diensten) alleen mogelijk om muziek te zoeken op basis

van metadata zoals titel, artiestennaam of trefwoord. Maar

een van de meest voorkomende muziek-informatieproble-

men is nu juist het vinden van muziek terwijl men de titel

of de artiestennaam niet weet. Vaak is het enige wat men

zich kan herinneren de soort muziek en een stukje van de

melodie. Je kunt een zoekvraag dan alleen duidelijk maken

door te zingen, te neuriën of te fluiten. Sinds enkele jaren

zijn op internet gelukkig ook zoeksystemen beschikbaar

die de mogelijkheid bieden om de zoekvraag in de vorm

van een melodie te formuleren. 

Muziekretrieval kan in twee delen worden onderscheiden:

• muziek zoeken op basis van bibliografische gegevens: bij

deze manier van zoeken gebruikt men dezelfde methoden

als bij tekstretrieval. Mogelijke zoekingangen zijn: titel,

artiest of jaartal;

• muziek zoeken op basis van inhoudelijke kenmerken: bij

deze manier van zoeken kan men door het aangeven van

inhoudelijke kenmerken een liedje zoeken. Mogelijke

zoekingangen zijn: melodie, ritme of toonaard.

Van beide categorieën zijn enkele systemen getest en geë-

valueerd. De geteste systemen kan men in vijf categorieën

verdelen: muziekzoekmachines, muziekdirectories, file-

sharingsystemen, muziekzoekagenten en content-based

muziekzoekmachines. Hier ga ik vooral in op de laatst-

genoemde soort zoeksystemen. Alleen bij content-based

zoekmachines wordt de mogelijkheid geboden te zoeken

op inhoudelijke kenmerken. Deze systemen zijn bij velen

nog onbekend en verdienen daarom, en vanwege hun

mogelijkheden, hier de meeste aandacht.

CONTENT-BASED ZOEKMACHINES
Content-based zoekmachines kunnen zoeken op kenmer-

ken van de muziek, dat wil zeggen: op de ‘inhoud’ en niet

op de beschrijving die eraan toegekend is. Bij teksten is dit

relatief gemakkelijk doordat men ze full-text kan doorzoe-

ken. Bij muziek is dit wat ingewikkelder. Je kunt immers

niet zomaar de melodie of het ritme intypen. Sinds enkele

jaren zijn er echter wel mogelijkheden. 

Zoeken op melodie is voor de gewone gebruiker de meest

bruikbare manier van content-based muziekretrieval

(CBMR). Door bijvoorbeeld te fluiten of te neuriën kan

men de melodie invoeren. Na het invoeren van de melodie

moet die worden omgezet in noten om de invoer te kun-
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nen vergelijken met de

bestanden in de database.

Om de noten te vinden die

de gebruiker heeft inge-

voerd, worden de toon-

hoogten opgespoord door

middel van pitch tracking
(zie kader op p. 20). De

toonhoogten (contouren

van de melodie) worden

vervolgens ingevoerd in de

zoekmachine en aan de

hand daarvan worden

overeenkomende muziek-

bestanden gezocht.

Hoewel het vakgebied van

CBMR nog jong is, zijn er

al betrekkelijk veel con-

tent-based zoekmachines

beschikbaar. Ze zijn ech-

ter niet allemaal online ter

beschikking of voor ieder-

een te gebruiken. De hierna genoemde voorbeelden zijn

zonder veel technische eisen te gebruiken en zijn vrij en

voor iedereen toegankelijk. 

MELODYHOUND
Melodyhound (www.melodyhound.com/) is in 1997 ontwik-

keld door Rainer Typke. De gebruiker van dit systeem fluit

een melodie in de microfoon van de pc. Het systeem zet

deze input om in een Parsons code. Deze code gebruikt

alleen de contour van de melodie en negeert zowel de

grootte van intervallen als het ritme. De Parsons code

wordt vergeleken met de in de database aanwezige contou-

ren. Het systeem stelt een lijst samen van de items waar-

van de Parsons codes overeenkomen met de door de

gebruiker geleverde input. 

Zoekopties
De database bevat ongeveer 11.000 klassieke stukken, van

100 landen het nationale volkslied, 1.500 populaire liedjes

en 17.000 volksliederen. De zoekopdracht kan worden

ingefloten of de Parsons code kan door de gebruiker zelf

worden ‘berekend’ en ingevoerd. Men kan de zoekopdracht

verfijnen of verbreden door de invoer te verlengen of te 

verkorten. Je kunt daarbij ook aangeven op welke soort

muziek je wilt zoeken. Verder is het mogelijk naast de

Parsons code te zoeken op woorden die in het gezochte

bestand moeten voorkomen. Melodyhound is een client-

server applicatie, dat wil zeggen dat hij in twee onderdelen

is opgedeeld. In het client-deel, geïmplementeerd als Java-

applet, voert men op de pc van de gebruiker de zoekop-

dracht in. De matching gebeurt op de web-server. Voor

technische details met betrekking tot Melodyhound zie

Prechelt & Typke (2001).

Resultaten
De resultaten van alle zoekacties waren uitstekend. Uit de

testen blijkt dat het zelf invoeren van de Parsons code de

meest efficiënte manier van zoeken is. Problemen als

onduidelijk fluiten worden hierbij geëlimineerd. De weer-

gegeven resultaten bestaan uitsluitend uit de titel en naam

van de artiest. Voor meer informatie kan men klikken op

de icoontjes achter het resultaat. Men wordt dan doorge-

linkt naar amazon.com waar men meteen de muziek of de

bladmuziek kan bestellen. Het grootste nadeel van dit sys-

teem is het feit dat de database niet regelmatig wordt aan-

gevuld.

SUPERMBOX
SuperMbox (neural.cs.nthu.edu.tw/jang/demo/) is ontwik-

keld door Cweb Technology in samenwerking met de

Tsing Hua Universiteit in Taiwan. Het systeem gebruikt de

door de gebruiker gezongen input voor de retrieval van

muziekinformatie. De input mag minimaal vijf tot maxi-

maal tien seconden duren. De met behulp van een micro-

foon ingevoerde audio wordt door SuperMbox geconver-

teerd in een pitchvector (toonreeks). Na het pitchtracking-

proces wordt een hiërarchische filteringmethode gebruikt

om tachtig procent onwaarschijnlijke matches te elimine-

ren. De overige twintig procent wordt gedetailleerd vergele-

ken met de invoer van de gebruiker. Voor technische en

andere details hierover zie Jang (2001).                            –>
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Zoekopties
De database bevat bijna 13.000 bekende populaire liedjes,

waarvan 3.000 Engelse en 10.000 niet-Engelse. Het invoe-

ren van een melodie is de enige manier om bestanden te

zoeken. Men kan in de huidige versie nog niet zoeken op

trefwoorden of titelwoorden. Het systeem heeft geen verfij-

nings- of verbredingsopties. Wel kun je kiezen voor de

gewenste taal en naar de plaats in het liedje waar gezocht

wordt (begin, refrein of geheel). Het systeem is makkelijk

in het gebruik. Vanwege beperkte retrieval-opties is er snel

een duidelijk overzicht.

Resultaten
Ook SuperMbox levert relatief goede resultaten. Men kan

zien hoe relevant de hit is aan de hand van een getal dat de

mate van overeenkomst met de vraag weergeeft. De uit-

komst van een zoekopdracht is bijna nooit identiek aan de

vorige. Misschien logisch omdat het onmogelijk is om

steeds op dezelfde manier te zingen. Eenzelfde zoek-

opdracht kun je het best enige keren herhalen. Op deze

manier is de kans het grootst om de juiste informatie te

vinden. 

Een belangrijk nadeel van dit systeem: de database is wei-

nig omvangrijk. Er is alleen een beperkt aantal popmuziek-

stukken te vinden. Er is geen mogelijkheid om gevonden

muziek te downloaden of er meer informatie over te krijgen.

THEMEFINDER
Themefinder (www.themefinder.com/) is een web-geba-

seerde inhoudelijke muziekzoekmachine, waarmee men

kan zoeken naar westerse klassieke muziek, volksmuziek

en Latijnse muziek uit de zestiende eeuw. De database

bevat contouren van klassieke en volksmuziek uit Europa.

Themefinder heeft drie databases voor de drie soorten

muziek. Voordat je begint met zoeken maak je een keuze

uit deze databases. De inhoud van de data-

base is gecodeerd in data-formaat en kan

alleen worden doorzocht door invoer in

data-formaat.

Zoekopties
De database bevat 21.500 bestanden. In

tegenstelling tot de andere twee voorbeel-

den is het bij dit systeem niet mogelijk om

muziek te zoeken door te zingen of te flui-

ten. Toch kan op inhoudelijke kenmerken

worden gezocht door melodieën en ken-

merken daarvan in data-formaat in te voe-

ren. Dat wil zeggen: in één of meer zoek-

ingangen naar keuze geef je in gewone

letters, cijfers en speciale tekens je gege-

vens op. Voorbeelden: “34554321” of “+m9 -

P8 +M3 P1”. Dat is dus wat anders dan een

Parsons code (die overigens ook kan wor-

den gebruikt).

Via de onderliggende zoekmachine kan

men bij Themefinder de volgende zoekin-

gangen gebruiken: toonhoogte, contouren,

ritme, muziekstijl, orkestratie. Bovendien

kan men de zoekopdracht beperken door

de naam van de componist, een jaartal, toonaard of de

plaats van het fragment in het muziekstuk in te vullen.

Resultaten
Themefinder levert, zo is gebleken, goede resultaten. De

gevonden resultaten tonen titel, componist en jaartal en

worden weergegeven in grafische notatie. Dit deel van de

gevonden muziek kan men direct afluisteren. 

EEN VERGELIJKING
Hoewel het content-based zoeken op het gebied van

muziek in vergelijking met het zoeken op bibliografische

gegevens nog niet zo lang in ontwikkeling is, doen de

onderzochte systemen qua prestatie, maar ook qua andere

kenmerken, niet onder voor de reeds langer bestaande

zoektechnieken. Melodyhound en Themefinder hebben

meer mogelijkheden dan SuperMbox. De systemen van

SuperMbox en Melodyhound zijn daarentegen qua input

gemakkelijker. Men kan de zoekvraag zingen of fluiten in

plaats van haar in dataformaat te formuleren.

Qua output verschillen de systemen ook nogal. SuperMbox

heeft als nadeel dat men alleen de titel krijgt te zien en ver-

der geen informatie over de muziek zelf. Melodyhound en

Themefinder geven wat meer informatie en bieden tevens

de mogelijkheid om de muziek direct te beluisteren. 

Bij het vinden van muziek presteren de verschillende syste-

men prima. Melodyhound heeft echter meer functies, wat

de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van dit sys-

teem beter maakt dan die van SuperMbox en Themefinder.

WANNEER IS EEN SYSTEEM GESCHIKT
Niet alleen de hier genoemde content-based systemen zijn

in mijn onderzoek aan de tand gevoeld. Op basis van zorg-

vuldig geselecteerde criteria zijn de vijf verschillende cate-

gorieën systemen (muziekzoekmachines, muziekdirecto-

PITCH TRACKING

Pitch tracking (traceren van toonhoogte) is een essentieel onderdeel van het proces van het 

vinden van de toonhoogte van de noten die voorkomen in het stukje ingevoerde audio. De

pitchtracker zorgt ervoor dat de door de gebruiker ingevoerde toonhoogten worden onder-

scheiden. Voordat kan worden begonnen met zoeken met deze data, moet het worden

omgezet in een vorm die vergelijkbaar is met de muziek in de database. Dit wordt gedaan

met behulp van de contouren van de melodie. Een goed voorbeeld is de Parsons-methode

(Parsons, 1975) die veel systemen gebruiken. Hierbij wordt de melodie van een stukje

muziek weergegeven met behulp veranderingen in toonhoogten. Hiervoor worden de letters

U, D en R gebruikt. 

U - Representeert een stijgende verandering van toonhoogte

D - Representeert een dalende verandering van toonhoogte

R - De toonhoogte is hetzelfde als de vorige (Repeat)

* - De eerste noot van een lied

Het liedje ‘Hoedje van papier’ zou als volgt in contouren van melodie worden weergegeven:

Weergave in bladmuziek “hoedje van papier”

Eén  twee  drie  vier  hoedje  van  hoedje  van  één  twee  drie  vier  hoedje  van  papier
*      U       U      D     U R       D      U R      D     R      U       U     D      U R       D     R D
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ries, filesharingsystemen, muziekzoekagenten en content-

based muziekzoekmachines) getest en beoordeeld op: data-

base, techniek, retrieval-opties, gebruiksvriendelijkheid,

prestatie en presentatie. Zoals gezegd beperken we ons

hier tot de CBMR-systemen.

Uit de beoordeling valt af te leiden dat de meeste van deze

systemen duidelijk nog experimenteel zijn. Dit blijkt vooral

uit de grootte van de databases; de resultaten op zich doen

niet onder voor reeds bestaande op bibliografische kenmer-

ken gebaseerde systemen.

Het valt buiten het kader van dit artikel op die laatste in te

gaan, daarom hier alleen de volgende constatering: Deze

zoekmachines en -directories, filesharingsystemen en

muziekzoekagenten bieden wel meer muziek, maar maken

slechts gebruik van de mogelijkheid om te zoeken op

bibliografische gegevens. Men moet voor verschillende

soorten vragen verschillende soorten systemen gebruiken.

De één biedt goede retrievalopties, de ander een grote data-

base en weer een andere gebruiksvriendelijkheid. 

Wanneer men wil beoordelen of een bepaald systeem goed

werkt, moet men rekening houden met factoren als soort

informatievraag, soort gebruikersgroep, gewenste vorm

van antwoord en inhoud van de database. De informatie-

vraag is de belangrijkste factor bij de keuze van een

muziekretrievalsysteem. Het antwoord op de vraag: ‘Wan-

neer is welk systeem geschikt’ kan daarom het best worden

beantwoord op basis van de soort informatievraag. 

Identificatievragen (wie zong het lied met deze titel?)
Het blijkt dat bij dit soort vragen een zoekmachine of zoek-

directorie de meest geschikte keuze is. De bibliografische

gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van identi-

ficatievragen kunnen bij deze systemen worden gevonden. 

Bestandsvragen (hoe klinkt het lied…?)
Is iemands informatiebehoefte vooral gericht op het

muziekbestand, en minder op de bibliografische gegevens

daaromtrent, dan zijn twee systemen geschikt: zoekmachi-

nes en filesharingsystemen. Deze systemen hebben het

meeste effect bij het ook daadwerkelijk kunnen beluisteren

van muziek.

Inhoudelijk vergelijkende vragen (welk lied komt overeen
met deze melodie?)

Een gebruiker met een inhoudelijk vergelijkende vraag wil

op basis van inhoudelijke kenmerken – zoals melodie –

zijn vraag beantwoord zien. De enige optie bij een dergelij-

ke vraag is het muziek zoeken op basis van inhoudelijk

kenmerken. In dit geval moet je gebruik maken van een

CBMR-systeem. 

Classificatievragen (tot welke stijl behoort dit 
muziekbestand?)

Dit soort vragen vereist van een systeem wat meer retrie-

valmethoden dan door meeste muziekzoekmachines en

directories wordt geboden. Bovendien bevatten classifica-

tievragen vaak inhoudelijke factoren. De categorie CBMR-

systemen is daarom in dit geval de beste keuze.

Muziektechnische vragen (welke bestanden bevatten
muziek met 130-160 beats per minuut?)

Dit soort vragen zijn het domein van de meer vakkundige

gebruikers. Zij kunnen met muziektechnische vragen

terecht bij systemen die de mogelijkheid bieden om

muziek inhoudelijk te bestuderen ofwel CBMR-systemen. 

Centraal bij de keuze van een muziekretrievalsysteem staat

dus duidelijk de informatievraag: op basis daarvan moet

een keuze worden gemaakt. Jammer genoeg blijken de in

theorie geschikt gebleken systemen nog wel tekortkomin-

gen te hebben. De eerder genoemde problemen als een te

beperkte database of te beperkte zoekmogelijkheden zijn

ook met een juiste systeemkeuze niet altijd te vermijden.

Een ideaal systeem met uitgebreide retrievalopties, een 

Melodyhound SuperMbox Themefinder

Zoeken op melodie ja (fluiten) ja (zingen) ja, melodie invoeren 
in dataformaat

Zoeken met Parsons Code ja nee ja
Database grootte circa 29.600 circa 13.000 21.500
Weergave bladmuziek ja (link naar waar nee ja

het gekocht kan worden)
Mogelijkheid tot horen ja (link naar waar nee ja
van muziek het gekocht kan worden)
Gedetailleerde ja (link naar site waar nee ja
(bibliografische) informatie meer informatie te vinden is)
Soort muziek popmuziek, volksmuziek popklassiekers klassieke muziek, 

en nationale volksliederen volksmuziek, Latijnse muziek

Lees verder op pagina 25
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grote database, gebruiksvriendelijke interface en de moge-

lijkheid direct de muziek(gegevens) op te vragen bestaat

helaas nog niet.

STAND VAN ZAKEN
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de tech-

nieken en de systemen rond muziekretrieval nog niet zo

ver ontwikkeld zijn als die van informatieretrieval voor

tekstdocumenten. Onderzoek op dit gebied is echter in vol-

le gang en nieuwe ontwikkelingen vinden plaats. Toch zijn

er meer problemen waarmee rekening moet worden

gehouden. Obstakels zijn er niet alleen in technische zin

(zoals het verbeteren van de zoektechnieken), ook het com-

bineren van verschillende soorten muziek (en daarmee ver-

schillende soorten beschrijvingen) in één database vormt

een lastig probleem. 

Gelukkig zijn verschillende organisaties bezig met het uit-

breiden en verbeteren van de huidige systemen, zodat

iedereen in de toekomst hiervan kan profiteren. 
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