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Resumo 

A presente dissertação com o título “Reconhecimento de símbolos musicais manuscritos na 
framework Gamera”, foi realizada no âmbito do final de curso, do Mestrado Integrado em 
Engenharia Informática e Computação, da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto. A sua elaboração teve lugar na Unidade de Telecomunicações e Multimédia do 
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto, de 31 de Outubro de 2007 a 19 
de Março de 2008. 

Esta dissertação surge associada ao projecto “Sistema de reconhecimento óptico de pautas 
musicais manuscritas”, financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia 
(PTDC/EIA/71225/2006). A sua origem prende-se com a necessidade de preservação do 
nosso património musical recente, cujas obras musicais existem em grande parte somente 
como manuscritos originais ou fotocópias. Essa preservação envolve a digitalização destes 
trabalhos e subsequente acessibilidade num formato que permita consulta, análise, e pesquisa. 
O processo de reconhecimento de pautas musicais manuscritas é muito dispendioso em tempo 
e susceptível a erros, quando realizado manualmente. O reconhecimento musical óptico 
(Optical Music Recognition – OMR) clássico está mais focado em pautas impressas e 
regulares. Contudo, temos como objecto de estudo as pautas manuscritas e irregulares, para as 
quais as soluções actuais se encontram longe do ideal. Desenvolver uma técnica de OMR que 
possa, de forma (semi-)automática, representar uma pauta manuscrita em formato digital seria 
extremamente benéfico pois permitiria um acesso generalizado a partituras que nunca foram 
publicadas, e portanto de momento dificilmente acessíveis. 

Nesta dissertação pretendeu-se, como objectivo principal, investigar e desenvolver algoritmos 
inovadores de reconhecimento de pautas musicais manuscritas e desenvolver um plugin para a 
framework Gamera, implementando o algoritmo proposto. Esta plataforma fornece um grande 
leque de facilidades para o trabalho da área do reconhecimento óptico. No espaço de tempo da 
dissertação foi focado o primeiro passo fundamental da detecção dos símbolos numa partitura, 
a detecção das linhas de pauta. O sucesso desta detecção é fulcral para o sucesso dos restantes 
passos no complexo processo do reconhecimento de uma pauta musical manuscrita. As pautas 
manuscritas confrontam-nos com vários problemas: as linhas raramente são rectas ou 
horizontais e não são perfeitamente paralelas entre si; frequentemente existem falhas nas 
linhas devido à degradação do papel com a quantidade de anos passados. 

A investigação foi complementada com a avaliação de desempenho de algoritmos de remoção 
de linhas de pauta utilizando como entrada a detecção com o algoritmo proposto. 

O trabalho efectuado teve por base uma toolkit da framework Gamera para teste de algoritmos 
de detecção e remoção de linhas de pauta, a toolkit MusicStaves, tendo-se trabalhado sobre a 
mesma e o test set disponibilizado pelos autores. Foi inicialmente analisado um artigo sobre 
detecção e remoção de linhas de pauta do qual originou a toolkit mencionada, tratando-se de 
uma plataforma open source. No final disponibilizou-se o algoritmo proposto integrado nessa 
toolkit da framework Gamera como um plugin para a mesma. 

Os resultados alcançados nesta dissertação mostram a validade da abordagem proposta para a 
detecção das linhas de pauta. Este é o primeiro passo para tornar possível a preservação das 
obras do nosso património musical. 
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1 Introdução 

Nesta secção é feito o enquadramento da tese de dissertação descrevendo a sua motivação, 
enunciando de seguida os objectivos da mesma, assim como as contribuições e publicações 
relacionadas. No final é descrito o modo como o presente documento se encontra organizado. 

1.1 Enquadramento 

1.1.1 Necessidade do OMR 

Nesta dissertação pretende-se investigar e desenvolver o reconhecimento de símbolos 
musicais em pautas manuscritas, tomando-se como objecto de estudo a primeira fase, a 
detecção das linhas de pauta. A área do reconhecimento musical óptico (Optical Music 
Recognition – OMR) é uma área onde as soluções actuais ainda se encontram aquém das 
expectativas. Actualmente a notação musical é uma das linguagens globalmente mais 
reconhecidas. Conta com um desenvolvimento contínuo ao longo dos tempos, com requisitos 
de consistência e precisão. 

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural adoptada pela Assembleia Geral da 
UNESCO, em 2001, afirma que a diversidade cultural é tão necessária para a Humanidade 
como a biodiversidade é para a Natureza, e que políticas destinadas a promover e a proteger a 
diversidade cultural são portanto uma parte integrante para um desenvolvimento sustentável. 

De facto, o impacto da música nas nossas vidas dificilmente pode ser sobrestimado, sendo 
uma parte fundamental da nossa herança cultural. Mas em Portugal é notória a lacuna 
existente em relação à publicação de música de todas as épocas musicais na sua história. No 
entanto, ao passo que a maioria dos manuscritos originais de música conhecidos antes do 
século XX são mantidos no Arquivo da Biblioteca Nacional em Lisboa, não existe nenhum 
repositório nacional para a música portuguesa desse século. Contudo, apesar de existirem 
esforços recentes com vista a catalogar e preservar a música portuguesa dessa época em 
formato digital – nomeadamente pelo Centro de Informação da Música Portuguesa1 e pela 
secção de herança musical do Instituto das Artes2 – a maioria da música anterior ao software 
de notação musical através do computador nunca foi publicada e ainda existe somente como 
manuscritos originais ou fotocópias, espalhados por todo o país em locais discretos. 

A título de exemplo, toda a música composta pelo autor Jorge Peixinho (1940-1995), um 
compositor famoso internacionalmente que epitomou a vanguarda portuguesa nos anos 1960s 
e 1970s, nunca foi publicada em Portugal (apenas algumas obras o foram no estrangeiro), e 
praticamente toda a sua oeuvre consiste de manuscritos [1]. Quase catorze anos após a sua 
morte, as suas obras já se encontram catalogadas, mas ainda por publicar. Infelizmente não se 
trata de um caso único, sendo esta uma situação deveras comum por entre outros grandes 
compositores portugueses do século XX. Assim se pode constatar que o risco de perda 
irreversível desta herança cultural é de facto uma realidade a evitar e que merece a nossa 
atenção. 

                                                 
1 http://www.mic.pt 
2 http://www.iartes.pt 
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O Projecto “Sistema de reconhecimento óptico de pautas musicais manuscritas” iniciado em 
2007 pelo INESC Porto e pela ESMAE é o ponto de partida para a criação de um sistema de 
OMR para responder aos objectivos e problemas enunciados. Esse arquivo disponibilizará um 
acesso geral a um vasto corpus de obras musicais manuscritas nunca antes publicadas, 
codificadas em formato digital acessíveis livremente pela Internet. Tal arquivo irá não apenas 
centralizar o máximo de informação possível mas servirá também para preservar a nossa 
herança musical de uma forma inovadora com um vasto leque de possibilidades, ajudando a 
manter viva a música portuguesa. 

1.1.1.1 Estado Actual do OMR 

Qualquer pessoa pode aprender a ler música, e uma vez aprendido torna-se um processo 
natural que deixa de ser um esforço consciente, de certa forma como acontece com a leitura 
textual que aprendemos desde pequenos. No entanto, os métodos actuais para a realização do 
mesmo processo de leitura de pautas musicais manuscritas através de computadores ainda têm 
um longo caminho a percorrer para atingir um bom nível de sucesso. Esta percepção da 
notação musical através de meios informáticos teve a sua origem no campo do OMR, assim 
que os investigadores tomaram iniciativa sobre o problema do reconhecimento e interpretação 
dos símbolos da notação musical impressa a partir de uma imagem digitalizada. 

A preservação da nossa herança musical recente envolve a digitalização destes trabalhos 
musicais e consequente acessibilidade num formato que encorage a navegação, análise e 
retrieval. De facto, como foi já mencionado, muitos trabalhos musicais produzidos durante os 
últimos séculos ainda existem somente como manuscritos originais ou fotocópias. A 
digitalização destes trabalhos é portanto um objectivo muito desejável. Infelizmente, este 
objectivo ambicioso de providenciar um acesso generalizado a partituras manuscritas que 
nunca foram publicadas tem sido sucessivamente atrasado pelo estado da arte actual do 
reconhecimento de música manuscrita. O actual processo necessário para o reconhecimento 
de símbolos musicais manuscritos em partituras e colocá-los em relação com a estrutura 
musical é muito dispendioso em recursos humanos e tempo, tendo de ser efectuado por via 
manual. A detecção das linhas de pauta é uma das etapas fundamentais em todo o processo de 
OMR, estando as etapas seguintes muito dependentes do desempenho e resultados obtidos 
nesta etapa inicial. Os motivos para realizar a detecção e consequente remoção das linhas de 
pauta prendem-se com a necessidade de isolar os símbolos musicais para uma detecção mais 
eficiente e correcta de cada símbolo presente na pauta. 

A detecção das linhas no entanto é complicada devido a uma série de factores e dificuldades 
que as partituras manuscritas introduzem: os símbolos e linhas de pauta podem variar em 
tamanho, formas e intensidade; as linhas manuscritas raramente se encontram totalmente 
rectas e horizontais, e não são paralelas entre si; entre outros. Por exemplo, algumas linhas 
podem estar inclinadas num sentido ou noutro na mesma página ou podem encontrar-se 
curvadas. Estas pautas tendem a ser bastante irregulares e são determinadas pelo estilo da 
escrita de cada autor, uma vez que a notação varia de pessoa para pessoa, podendo inclusive 
variar na mesma partitura. Para além disso, se considerarmos que a grande maioria destes 
trabalhos são antigos, a qualidade do papel no qual estão escritos poderá ter-se degradado com 
o decorrer dos anos, tornando o processo da correcta identificação dos conteúdos bastante 
mais complicado. 

Hoje em dia existem diversas soluções de software de OMR comercial, tais como o Capella-
scan, OmeR, PhotoScore, SharpEye, e SmartScore [2, 3, 4, 5, 6]. Mais recentemente, o 
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interesse na percepção estendeu-se a todos os componentes usuais de uma obra musical: a 
letra da música, a melodia e outros símbolos, ou até mesmo os componentes multi-
linguísticos manuscritos. Tem havido um investimento considerável durante as últimas 
décadas na investigação de algoritmos capazes de reconhecer e interpretar o conteúdo de 
pautas musicais. O reconhecimento de notação musical e a sua interpretação através do 
computador, assim como a utilização entre várias aplicações, levantam diversos desafios e 
questões em relação aos algoritmos, técnicas e métodos apropriados com os quais se possa 
efectuar o reconhecimento automaticamente. 

No entanto, apesar da investigação em OMR ser contínua, havendo a disponibilização de 
vários sistemas de OMR comerciais e alguns open source, ainda continua a faltar um 
desempenho satisfatório em termos de precisão e confiabilidade. Na generalidade do trabalho 
existente obtém-se uma boa eficiência apenas quando são processadas folhas de música 
impressa e bastante regular, uma vez que o OMR clássico se encontra mais focado neste tipo 
de partituras. No entanto essa eficiência é severamente comprometida quando se tratam de 
pautas manuscritas e/ou irregulares devido às dificuldades anteriormente enunciadas. Desta 
forma se justifica a investigação em torno da definição de algoritmos de OMR mais robustos e 
confiáveis. 

Desenvolver, portanto, uma técnica de OMR que possa de forma semi-automática, representar 
uma pauta manuscrita num formato digital seria extremamente benéfico pois permitiria um 
acesso generalizado a partituras que nunca foram publicadas, e portanto de momento 
dificilmente acessíveis. 

Nesta dissertação, é estudado e proposto um algoritmo que efectua a detecção automática de 
linhas de pauta, baseado numa aproximação de caminhos ligados (Stable Paths Approach). O 
paradigma proposto utiliza a imagem como um grafo, no qual as linhas de pauta resultam 
como um caminho ligado entre as duas margens da imagem. Este algoritmo resulta de um 
primeiro trabalho [7] do Projecto no qual esta dissertação se insere, sendo agora apresentada 
uma solução completa, com uma validação experimental consistente para aproximação 
proposta. 

1.1.2 Necessidade de Plataformas Standard 

Existe um elevado interesse na utilização de plataformas standard devido a uma série de 
factores. Através de plataformas standard torna-se mais fácil manter a compatibilidade, seja 
em termos de formatos de entrada/saída, estruturas de dados ou comunicação entre várias 
partes de um sistema (e.g. entre os vários passos na execução de um sistema de OMR). Isso 
permite também mais facilmente criar padrões para serem usados por outras aplicações de 
software ao invés de existirem inúmeras formas e com isso haver uma grande divergência 
entre o software de uma dada área. Com essa divergência a interacção entre as várias 
aplicações de software tornaria-se complicada. 

O desenvolvimento quando se recorre a plataformas standard torna-se mais simples e rápido, 
seguindo um padrão organizado, geralmente bem especificado e testado. Dessa forma também 
é permitida uma evolução rápida, assim como é facilitada a integração de novos componentes. 
Geralmente é disponibilizada uma biblioteca de programação e um vasto conjunto de 
ferramentas. Assim se evita a necessidade de se ter de “reinventar a roda”, havendo uma 
disponibilização de componentes de utilização comum ou até mais especializadas na área de 
actuação sempre que possível. Dessa forma se pode desenvolver software de uma forma mais 
ágil e com uma redução do tempo de desenvolvimento, integrando componentes existentes. 
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Por vezes são também disponibilizadas ferramentas gráficas e/ou textuais para agilizar a 
realização de diversas tarefas. O objectivo geralmente é o de criar uma ferramenta que 
permita aos peritos de domínio (domain experts) utilizar o seu conhecimento para criar 
aplicações personalizadas ao invés de se tentar responder a diversos requisitos com uma 
aplicação monolítica. 

Pelos motivos enunciados, quando se desenvolve novos algoritmos deve-se tentar recorrer a 
uma plataforma standard com vista a agilizar todo o processo envolvido no respectivo 
desenvolvimento e testes. Assim é possível colocar toda a atenção no estudo do algoritmo em 
si e nos seus resultados ao invés de comprometer os esforços com detalhes técnicos 
dificultando desnecessariamente todo o processo. 

Desta forma verifica-se o interesse em testar e integrar o algoritmo proposto neste trabalho 
recorrendo ao auxílio de uma plataforma standard adequada à sua natureza de 
reconhecimento óptico de documentos, neste caso mais particularmente de pautas musicais 
manuscritas. 

1.2 Objectivos 

Com base em todo o enquadramento e motivação apresentados na secção 1.1, a presente 
dissertação tem como objectivos gerais: 

• Investigar e desenvolver algoritmos inovadores de reconhecimento de pautas 
musicais manuscritas com o objectivo de obter uma versão digital e de fácil 
manuseamento da pauta original; 

• Implementação de um plugin para a framework Gamera, implementando o 
algoritmo proposto. 

O primeiro passo para se realizar o reconhecimento óptico de uma pauta musical manuscrita é 
a detecção dos primeiros símbolos musicais para os restantes passos se poderem realizar. 
Esses primeiros símbolos a detectar são as linhas de pauta, cujo sucesso na detecção é fulcral 
para o sucesso no processamento das etapas seguintes do reconhecimento da partitura. 
Tratando-se de partituras manuscritas esta detecção não é trivial como no caso de pautas 
impressas e perfeitamente regulares. As linhas de pauta numa partitura manuscrita causam 
uma série de problemas difíceis de ultrapassar, que vão desde as linhas poderem estar 
curvadas, não serem paralelas entre elas, haver descontinuidades e até mesmo degradação do 
papel e/ou da tinta onde a pauta musical se encontra escrita. Sendo uma obra manuscrita 
levanta-se ainda o problema de cada autor ter a sua própria forma de escrita, podendo variar 
durante a própria pauta. 

Com base no que foi descrito no parágrafo anterior, de uma forma mais precisa e concreta em 
relação ao problema a abordar nesta dissertação, os objectivos são: 

• Melhorar o algoritmo de detecção de linhas do Projecto no qual esta dissertação se 
insere, o qual se encontra inicialmente pouco testado e seguindo apenas a ideia 
inicial do caminho mais curto, sem pós-processamento para melhoria dos 
resultados; 

• Testar exaustivamente o algoritmo proposto com uma base de dados de pautas 
considerável, assim como usando métricas de erro adequadas, comparando com 
algoritmos já estabelecidos; 
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• Adaptar o algoritmo proposto para integração na framework Gamera, uma 
plataforma open source, ficando dessa forma disponível para toda a comunidade. 

1.3 Contribuições e Publicações Relacionadas 

Com a realização desta dissertação, e a um nível mais abragente com a realização de todo o 
Projecto no qual esta se insere, resumem-se de seguida as contribuições deste trabalho para a 
preservação da nossa herança cultural e o acesso generalizado à mesma. 

Este trabalho tenta preencher a lacuna do reconhecimento óptico de pautas musicais 
manuscritas em notação standard. Esta contribuição revela-se presente a dois níveis: por um 
lado contribuiu-se para um avanço na investigação no campo do OMR; por outro lado, devido 
à natureza manuscrita das obras musicais do nosso passado recente, deu-se mais um passo 
para permitir a preservação das mesmas. Desta forma é possível evitar que esta parte da nossa 
herança cultural caia em esquecimento. 

Através da realização de todo o Projecto no qual esta dissertação se insere, é possível realizar 
a construção de todo um corpus, a sua preservação e estudo, assim como também a sua 
manipulação permitindo a extracção de partes, entre outros. Isso será facilitado através do 
reconhecimento e armazenamento das obras musicais digitalizadas em MusicXML, um 
formato recente e em expansão. 

O trabalho realizado durante a dissertação será futuramente integrado com o sistema 
desenvolvido no estágio realizado pelo mesmo autor, no mesmo projecto. Dessa forma não se 
dá atenção apenas ao reconhecimento óptico das obras musicais manuscritas, mas sim a uma 
solução de OMR completa e livre, disponível online, que inclui de uma forma integrada o 
armazenamento dessas obras, facilidades de gestão de todo o arquivo e ainda, de uma forma 
inovadora, as facilidades necessárias para efectuar a submissão e o reconhecimento das 
partituras. 

De uma forma mais específica, esta dissertação apresenta as seguintes contribuições: 

• Algoritmo de detecção de linhas de pauta Stable Paths Approach; 

• Criação de uma base de dados de pautas reais com as respectivas referências, tanto 
de detecção como de remoção das linhas de pauta; 

• Plugin da framework Gamera através da toolkit MusicStaves, implementando o 
algoritmo Stable Paths; 

• Correcções na toolkit MusicStaves, havendo assim uma contribuição para a toolkit 
por si própria. Confirmou-se também a sua validade em ambiente Windows através 
da adição de uma biblioteca, situação essa ainda não verificada pelos autores da 
ferramenta, como o dizem no sítio web da mesma. 

O trabalho relacionado com o Projecto, no qual a dissertação se insere, resultou já na 
submissão para publicação dos seguintes artigos, os quais aguardam pelo resultado da 
submissão: 

• “A Connected Path Approach for Staff Detection on a Music Score”, Jaime S. 
Cardoso, Artur Capela, Ana Rebelo, Carlos Guedes, na IEEE International 
Conference on Image Processing (ICIP 2008); 
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• “Integrated Recognition System for Music Scores”, Artur Capela, Jaime S. 
Cardoso, Ana Rebelo, Carlos Guedes, na International Computer Music Conference 
(ICMC 2008); 

• “Staff Detection with Stable Paths”, Jaime S. Cardoso, Artur Capela, Ana Rebelo, 
Carlos Guedes, Joaquim Pinto da Costa, na IEEE Transaction on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence (TPAMI 2008). 

Durante o estágio realizado no semestre passado foi escrito mais um artigo, tendo já sido 
apresentado e publicado, no qual se apresentou a primeira versão, ainda pouco testada, do 
algoritmo proposto: 

• “A Shortest Path Approach for Staff Line Detection”, Ana Rebelo, Artur Capela, 
Joaquim F. Pinto da Costa, Carlos Guedes, Eurico Carrapatoso, Jaime S. Cardoso, 
na International Conference on Automated Production of Cross Media Content for 
Multi-channel Distribution (AxMedis 2007). 

1.4 Organização e Temas Abordados no Presente Relat ório 

A presente dissertação encontra-se dividida em sete capítulos que descrevem detalhadamente 
o trabalho desenvolvido, de forma cronológica. Contém também um conjunto de anexos com 
informação complementar que de uma forma ou outra ajudam a melhor compreender o 
trabalho realizado. 

Após este capítulo introdutório, no Capítulo 2, Estado da Arte, é feita uma revisão científica e 
uma revisão tecnológica aos procedimentos utilizados e plataformas adoptadas em sistemas de 
OMR. É realizada uma análise de um artigo acerca da detecção e remoção das linhas de pauta, 
onde a plataforma usada teve a sua origem. 

No Capítulo 3, Reconhecimento Óptico de Música, faz-se um estudo sobre os requisitos do 
reconhecimento óptico de símbolos musicais e o respectivo processo geral que o 
reconhecimento envolve. 

No Capítulo 4, Detecção das Linhas de Pauta, realiza-se uma análise comparativa entre o 
algoritmo de detecção de linhas de pauta proposto e o estado da arte, após descrever cada um 
dos algoritmos. 

No Capítulo 5, Plataforma de Desenvolvimento e Testes, apresenta-se e justifica-se a escolha 
da arquitectura adoptada, assim como a base de dados de teste utilizada. 

No Capítulo 6, Implementação, é apresentada uma descrição da implementação e integração 
do algoritmo proposto, como um plugin, na plataforma adoptada. 

No Capítulo 7, Testes e Resultados, são dados a conhecer os resultados obtidos, métodos 
usados e respectivas métricas de erro definidas para testar o desempenho da detecção das 
linhas de pauta. Apresentam-se também os resultados obtidos com base nas métricas de erro 
definidas na plataforma utilizada. São testados os algoritmos de remoção com melhor 
desempenho presentes na plataforma fornecendo-lhes o resultado do algoritmo de detecção 
proposto como entrada ao invés de utilizar a detecção usada na plataforma usada, a título de 
comparação. 

No Capítulo 8, Conclusão, apresentam-se as conclusões acerca do trabalho desenvolvido, e 
traçam-se as perspectivas futuras. 
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2 Estado da Arte 

Neste capítulo é apresentado um estudo sobre o estado da arte do reconhecimento óptico de 
música manuscrita, com vista a justificar a necessidade de investigação e desenvolvimento de 
algoritmos de OMR mais robustos para abordar o problema das partituras manuscritas. 

Inicialmente é realizada uma revisão científica, na qual inicialmente se contextualiza o estado 
da arte do OMR e se faz uma revisão aos procedimentos adoptados em sistemas deste género. 
Seguidamente faz-se uma breve descrição de um trabalho sobre vários algoritmos de detecção 
e remoção de linhas de pauta, assim como uma framework desenvolvida para teste deste tipo 
de algoritmos de OMR. 

Por último apresenta-se uma revisão tecnológica, na qual se faz uma análise às soluções 
existentes e às plataformas adoptadas neste tipo de sistemas. São analisadas a framework 
Gamera e a toolkit MusicStaves de teste de algoritmos de detecção e remoção de linhas de 
pauta. 

2.1 Revisão Científica 

A percepção de notação musical através do computador começou com o campo do OMR, 
contando com uma investigação longa e contínua, tendo começado nos anos 80. Existem 
actualmente inúmeros sistemas de OMR comerciais. Contudo, quando se aborda o caso das 
partituras manuscritas constatamos que o desempenho das soluções actuais continua 
deficiente em termos de precisão e confiabilidade. Geralmente estes sistemas são mais 
adequados para pautas musicais impressas e regulares, apresentando um bom desempenho 
nestes casos, mas ficando aquém dos resultados pretendidos quando se usam partituras 
manuscritas. 

O reconhecimento óptico de música manuscrita tem sido levado a cabo por diversos motivos, 
e consequentemente com diferentes objectivos técnicos. A primeira vez que um sistema deste 
género foi apresentado foi através de um sistema de reconhecimento óptico dos caracteres da 
notação de música Orthodox Hellenic Byzantine. Um outro projecto de reconhecimento de 
música manuscrita – ROMA3 – foi por sua vez dedicado ao reconhecimento de notação de 
música antiga. Mais recentemente o interesse na percepção foi estendido a todos os 
componentes de uma obra, ou seja, a letra, entre outros. 

O reconhecimento torna-se mais complicado quando se tem como alvo música manuscrita, 
uma vez que novos e diferentes problemas surgem em relação à música impressa. As 
partituras manuscritas contrariamente às impressas tendem a ser bastante irregulares, 
dependendo de vários factores, tais como: a forma de escrita do autor e o grau de degradação 
do papel e da tinta em que a pauta se encontra escrita. A própria forma de escrever de um 
autor pode variar dentro da própria pauta, tornando o processo ainda mais complicado. Não só 
os símbolos no geral são irregulares, mas em particular é de realçar o problema da detecção 
das linhas de pauta. As linhas não são totalmente rectas nem paralelas entre si e podem ainda 
sofrer de um certo grau de curvatura e/ou inclinação. Dependendo também do nível de 
degradação do papel podem existir falhas nas linhas e nos restantes símbolos. Geralmente 
tratam-se de partituras que contam já com vários anos de existência, e portanto a qualidade do 

                                                 
3 http://alfa.ist.utl.pt/~mpinto/roma/ 
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papel e da tinta não costuma ser a melhor, havendo falhas e ruído. Muitas obras são também 
fotocópias de fotocópias e devido a esse facto a quantidade de ruído muitas vezes é elevada. 

Durante a dissertação o problema abordado foi o reconhecimento dos primeiros símbolos 
necessários para as restantes etapas do processo, as linhas de pauta. Numa abordagem comum 
é necessário encontrar as posições das linhas de pauta por dois motivos: 

• Para as remover e dessa forma se poder isolar mais facilmente os restantes símbolos 
musicais para poderem ser correctamente reconhecidos; 

• Para através das suas posições se poder interpretar o significado de grande parte dos 
restantes símbolos musicais, nomeadamente saber qual a nota representada por cada 
cabeça de nota. 

Dessa forma, geralmente esta primeira etapa da detecção das linhas de pauta é considerada em 
simultâneo com o objectivo de as remover, apesar de existirem excepções [8, 9]. Uma dessas 
excepções está presente no trabalho de 2007 de Hidetoshi Miyao e Masayuki Okamoto, no 
qual realizaram um estudo sobre a extracção das linhas de pauta em partituras impressas 
utilizando Dinamic Programmnig (DP) Matching. A extracção segue quatro processos: 
extracção de pontos específicos numa pauta em linhas de varrimento verticais; ligação de 
pontos através de DP Matching; composição de grupos de pautas através de etiquetagem; 
extracção e ajuste das margens das linhas. Uma outra excepção pode ser verificada através do 
trabalho publicado por Mariusz Szwoch, em 2005, no qual apresentou um algoritmo para 
detecção de linhas de pauta distorcidas. Este algoritmo baseia-se em projecções horizontais 
em janelas locais numa imagem de uma partitura e um maior processamento dos histogramas 
resultantes e suas ligações. Este algoritmo permite a utilização de outros dispositivos para 
além do scanner, tais como câmaras digitais, para obter as imagens. Os métodos propostos em 
ambos os trabalhos enunciados trabalham num conjunto de segmentos de pauta, com métodos 
para ligar dois segmentos horizontalmente e verticalmente, e juntar dois segmentos em 
posições sobrepostas num único. Existem também aproximações de OMR que não usam 
segmentação tais como a utilização de modelos escondidos de Markov [10]. 

O método mais simples para realizar a tarefa da detecção das linhas de pauta é através da 
procura pelos máximos locais na projecção horizontal de píxeis pretos na imagem [11]. Estes 
máximos locais representam as posições das linhas de pauta, mas assume que são totalmente 
rectas e perfeitamente horizontais. Contudo, uma tentativa de ultrapassar essa imposição é 
realizada através do mesmo processo para várias rotações da imagem, mantendo a imagem na 
rotação para a qual os máximos locais são maiores. 

Uma estratégia alternativa na identificação das linhas de pauta pode ser feita através da 
utilização de linhas de varrimento verticais [12]. Os trabalhos mais recentes revelam uma 
utilização mais ou menos sofisticada de uma combinação de técnicas de projecção para 
melhorar a aproximação básica [13]. 

Ichiro Fujinaga [14] incorpora um conjunto de técnicas de processamento de imagem no seu 
algoritmo, as quais incluem: run-length coding (RLC); análise de componentes conexos; e 
projecções. Após aplicar o RLC para verificar a espessura das linhas de pauta e os espaço 
entre elas, quaisquer extensões verticais de píxeis pretos que sejam maiores do que o dobro da 
espessura das linhas são removidas do original. Seguidamente, os componentes conexos são 
percorridos com vista a eliminar os componentes cuja largura seja inferior à altura do 
espaçamento entre as linhas de pauta. Após um deskewing global, os componentes mais altos, 
tais como as ligaduras e o legato, são removidos. 
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Outras técnicas para se encontrar as linhas de pauta incluem a aplicação de algoritmos de 
morfologia matemática [15], classificação de segmentos de linha finos e horizontais baseada 
em regras [16], e line tracing [17, 18]. 

Apesar da variedade de métodos existentes, todos eles possuem algumas limitações. 
Nomeadamente, quando se usam linhas com alguma curvatura ou descontinuidades, estas não 
são adequadamente detectadas. O dash detector [19] é um dos poucos trabalhos que tenta 
manusear as descontinuidades. Trata-se de um algoritmo que pesquisa a imagem píxel a píxel, 
procurando por regiões de píxeis pretos que classifique como stains ou dashes. Após isso 
tenta unir os dashes para construir as linhas. 

2.1.1 Um Estudo Comparativo de Algoritmos de Remoçã o 

No início da dissertação foi analisado com mais detalhe o artigo “A Comparative Study of 
Staff Removal Algorithms”, Christoph Dalitz, Michael Droettboom, Bastian Czerwinski, e 
Ichiro Fujinaga, um trabalho de 2007 [20]. O objectivo foi o de usar os resultados do estudo, 
assim como a respectiva toolkit, as métricas de erro e a base de dados de teste dos autores do 
artigo como auxílio para testar e melhorar o algoritmo proposto. Neste artigo é apresentada 
uma comparação quantitativa de diferentes algoritmos de remoção de linhas de pauta. Apesar 
de o objectivo nesta dissertação ser a detecção das linhas de pauta, a toolkit tem como 
objectivo possibilitar o teste de novos algoritmos desse tipo também, assim como permitir 
melhorar algoritmos existentes, de uma forma rigorosa e objectiva. A utilização de algoritmos 
de remoção substituindo a detecção do algoritmo da toolkit pelo algoritmo proposto, permite a 
realização de testes aprofundados considerando o novo resultado do algoritmo de remoção. 
Dessa forma pode-se verificar se esse segundo passo do processo de OMR melhorou com a 
utilização do resultado da detecção com o algoritmo proposto. 

No artigo analisado é feita uma revisão a algoritmos anteriormente propostos e é sugerida 
uma nova aproximação baseada em esqueletonização. O foco do trabalho apresentado no 
artigo incide sobre algoritmos de remoção de linhas de pauta. No entanto, estes algoritmos de 
remoção necessitam de ter um primeiro passo onde é realizada a detecção das linhas de pauta. 
Dessa forma, os autores do artigo propõem um novo algoritmo de detecção das linhas de 
pauta, Dalitz, baseado em [8], o qual é usado por alguns dos algoritmos de remoção estudados 
no artigo científico. Os restantes algoritmos de remoção fazem a detecção das linhas como 
parte inclusiva do próprio algoritmo de remoção. Os algoritmos de remoção de linhas de pauta 
estudados pelos autores do artigo podem ser incluídos em quatro categorias diferentes, 
podendo ser consultados na Tabela 1. É proposto um novo algoritmo de remoção, o Skeleton. 

 

Tabela 1 - Algoritmos avaliados no artigo 

Algoritmo Referência Categoria 
LineTrack Height [21] Line Tracking 
LineTrack Chord [22, 23] Line Tracking 
Roach/Tatem [18] Vector Field 
Carter [24] Runlength 
Fujinaga [14] Runlength 

Skeleton 
Novo algoritmo que os 
autores dos artigo propõem 

Esqueletonização 
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Os autores definem três métricas de erro de remoção diferentes, comparam os diversos 
algoritmos com base nos resultados dessas métricas e medem a sua robustez em relação a 
certos defeitos nas imagens usadas. As três métricas de erro são: Píxel Level, Segmentation 
Region Level, Staffline Interruptions. Na métrica Píxel Level considera-se cada píxel numa 
imagem binarizada como pertencendo ou não ao resultado que seria esperado no caso de uma 
remoção ideal. Por outro lado, na métrica Segmentation Region Level, é estabelecida uma 
métrica de erro com base nos segmentos das linhas removidas. Por último, na métrica 
Staffline Interruptions, é estabelecida uma medição da quantidade de erro de uma remoção 
com base nas interrupções entre segmentos das linhas após o processo de remoção. 

A base de dados de pautas musicais usada pelos autores é um conjunto de pautas sintéticas 
geradas por computador, às quais se aplicaram vários tipos de deformações tipicamente 
encontradas no mundo real. Para além de notação de música ocidental moderna, a base de 
dados inclui também notação histórica tal como notação mensural e tablatura de alaúde. 

Com vista a avaliar os algoritmos de remoção de linhas de pauta, Dalitz et al. criaram a toolkit 
MusicStaves, usada com a framework Gamera, a qual se encontra disponível gratuitamente 
como open source. Na toolkit foram implementados os vários algoritmos de detecção de 
remoção de linhas de pauta mencionados no artigo, assim como as facilidades de avaliação 
dos mesmos, através das métricas de erro definidas pelos autores. No entanto, existem ainda 
mais alguns algoritmos implementados, os quais não se encontram mencionados no artigo. 
Nesses algoritmos estão incluídos uma versão da detecção de Miyao [8], uma versão da 
detecção simples baseada em projecções, e ainda um algoritmo simples de remoção. Trata-se 
de um trabalho relativamente recente, tendo sido publicado em 2007. 

Os resultados que são apresentados no artigo mostram os valores de erro para as três métricas 
definidas usando a base de dados de pautas sintéticas definida, por meio de gráficos e tabelas, 
através da variação do grau de deformação em cada tipo de deformação usada. Com base nos 
resultados que os autores do artigo obtiveram é possível verificar que o algoritmo baseado em 
esqueletonização que propuseram obteve muito bons resultados em geral. Para além desse 
algoritmo, podemos verificar que os algoritmos de Roach/Tatem, LineTrack Height e 
LineTrack Chord, apresentam também no geral bons resultados. 

Os algoritmos constantes no artigo e na respectiva toolkit partem do pressuposto de que as 
pautas musicais a serem analisadas têm sempre um número constante de linhas por sistema de 
linhas. No entanto nem sempre é verdade, uma vez que em vários casos as partituras podem 
conter uma mistura de diferente número de linhas entre os vários sistemas de linhas presentes 
na pauta musical. Isso pode acontecer quando a partitura está escrita para vários instrumentos 
musicais, ou até mesmo só com um instrumento. Por exemplo, quando se tem uma peça para 
guitarra e a mesma se encontra escrita em pauta com tablatura ao mesmo tempo, 
respectivamente cinco e seis linhas por sistema. 

2.2 Revisão Tecnológica 

Existem várias soluções comerciais de OMR no mercado actualmente, assim como algumas 
soluções open source. Em ambos os casos, quando se pretende usar essas soluções tendo por 
alvo o reconhecimento de partituras manuscritas, não obtemos um desempenho satisfatório. 
Nesta secção é realizada uma análise sobre as soluções existentes, após a qual é realizado um 
breve resumo crítico. 
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Um dos objectivos na reutilização de sistemas existentes será agilizar todo o processo de teste, 
após avaliar de que forma esse processo pode ser auxiliado por determinado sistema. Algo 
que será considerado será a framework que é apresentada no artigo analisado na secção 2.1.1. 

2.2.1 Soluções Existentes 

Nesta subsecção são apresentadas várias soluções existentes. As soluções comerciais são 
apenas para comparação, não podendo ser usadas para a implementação e teste do algoritmo 
proposto na dissertação. Por outro lado, em relação às soluções open source, tem-se por 
objectivo verificar se é possível a sua utilização para testar o algoritmo proposto, assim como 
servem igualmente para comparação. 

2.2.1.1 OpenOMR 

Ligações 

• Sítio do projecto: http://sourceforge.net/projects/openomr 

• Pacote JfreeChart usado para apresentação de gráficos: http://www.jfree.org/jfreechart 

• Pacote Joone usado para redes neuronais: http://www.jooneworld.com 

Descrição 

O OpenOMR é uma ferramenta de OMR open source para pautas musicais impressas. Permite 
a um utilizador digitalizar música impressa e tocá-la através dos altifalantes do computador. 
Este projecto resulta do trabalho de mestrado de Arnaud F. Desaedeleer conta com a última 
versão datada de Novembro de 2006. É portanto muito recente e está ainda em fase pre-alpha. 

É uma ferramenta multi-plataforma que assenta na linguagem de programação Java. É 
possível obter resultados positivos com pautas impressas, tendo funcionando relativamente 
bem com os exemplos impressos testados. Esta aplicação utiliza redes neuronais, permitindo 
efectuar o treino das mesmas. Sendo open source e encontrando-se documentada e com 
resultados positivos com pautas impressas, esta ferramenta aparenta ser um bom ponto de 
partida para criar uma boa solução de OMR. No entanto trata-se de uma aplicação e não uma 
plataforma de desenvolvimento e teste. Dessa forma, não se trata de uma boa solução para 
implementar e testar de forma objectiva e quantitativa o algoritmo proposto nesta dissertação. 

Características 

• Open Source 

• Linguagens: Java 

• Versão actual: Pre-Alpha 

• Plataformas: Windows, Linux/Unix, OS X 

• Redes neuronais (possui uma rede de conhecimento básica) 

• Usa os pacotes Java Joone (o motor apenas), JfreeChart (necessários para executar) e JCommon 

• Contém a tese de mestrado do autor do projecto explicando a arquitectura, a implementação e a 

utilização 

2.2.1.2 Audiveris 

Ligações 
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• Sítio do projecto: https://audiveris.dev.java.net 

Descrição 

O Audiveris é um módulo de OMR open source, multi-plataforma e escrito em Java, tendo 
sido o primeiro disponibilizado nestas condições. Começando por uma imagem de uma pauta 
musical passada por scanner, por exemplo, pode reconhecer a informação musical contida na 
pauta. Posteriormente pode passar essa informação a outras ferramentas tais como um 
sequenciador de MIDI, um editor de pautas, ou qualquer outra ferramenta que receba como 
entrada informação musical. No entanto, é uma aplicação que trabalha somente com música 
impressa. 

A versão estável mais recente é a versão 3.1, disponibilizando já uma aplicação de OMR 
completamente funcional. É uma versão bastante recente, tendo sido realizado bastante 
trabalho recentemente após um longo período de aparente inactividade. O Audiveris conta 
com um desenvolvimento baseado na experiência adquirida a partir de um protótipo escrito 
em Ada há alguns anos. 

Devido à existência da documentação de implementação, esta aplicação seria um bom ponto 
de partida para integrar o algoritmo proposto na dissertação, possibilitando a adaptação da 
aplicação para incluir futuramente o reconhecimento de partituras manuscritas. No sítio web 
do projecto existe uma lista de contribuições desejadas, sendo uma delas precisamente o 
tratamento de pautas manuscritas. No entanto, tal como no caso do OpenOMR, não se trata de 
uma plataforma de desenvolvimento e teste. 

Características 

• Open Source 

• Linguagens: Java 

• Versão actual: 3.1 

• Plataformas: Windows, Linux/Unix, OS X 

• Usa redes neuronais, grafos de adjacência linear (LAG – Linear Adjacent Graphs) e sticks (uma técnica 

acima dos LAGs para especificamente tirar vantagem dos structuring sticks de uma partitura 

• Usa JAI (Java Advanced Imaging) 

• O projecto continua activo, contando com bastante trabalho recente 

2.2.1.3 Gamera 

Ligações 

• Sítios do projecto: 

o http://sourceforge.net/projects/gamera 

o http://ldp.library.jhu.edu/projects/gamera 

o http://www.bzzt.net/~arnouten/wiki/index.php/Gamera 

• Vista geral: http://dkc.jhu.edu/gamera/html/overview.html 

• Apresentação: http://www.music.mcgill.ca/~ich/classes/mumt611_07/omr_2003.ppt 

• Artigo: http://www.music.mcgill.ca/~ich/research/icmc02/icmc2002.gamera.pdf 
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Descrição 

A framework Gamera é um sucessor do AOMR, o qual era direccionado ao reconhecimento 
musical. O Gamera é uma plataforma open source de reconhecimento mais vasto, através do 
qual o reconhecimento musical pode ser implementado como uma toolkit. Trata-se portanto 
de uma framework, ou seja, não realiza o reconhecimento óptico por si só, é somente uma 
plataforma que pode ser utilizada para implementar módulos de reconhecimento óptico. É 
intencionada para experts de domínio na criação de aplicações de análise de documentos 
estruturados, baseada em Python, com muitas extensões em C++ para processamento de 
imagem de baixo nível. Combina uma biblioteca de programação com ferramentas gráficas 
para o treino e desenvolvimento interactivo de sistemas de reconhecimento. O formato de 
saída para representação das pautas reconhecidas é o GUIDO. No caso geral representa a 
informação num formato baseado em XML. É também extensível através de plugins. 

A última versão, obtida através do CVS do projecto, data de 2007 e o projecto conta já com 
um certo grau de maturidade. Existe bastante documentação acerca do projecto e sua 
utilização. Este projecto foi criado como parte do projecto Lester S. Levy Sheet Music 
Project4, representando a Levy Collection uma das maiores colecções online de pautas 
musicais disponível. O artigo da ligação acima em “Ligações” contém uma breve descrição 
do sistema, incluindo também uma apresentação na respectiva ligação no mesmo local acerca 
de todo o projecto. Ambos são de leitura aconselhada para se ter uma ideia do projecto. 

Uma vez que se trata de uma plataforma de desenvolvimento, conta já com um certo grau de 
maturidade, e é direccionada à área do reconhecimento óptico, parece ser uma boa hipótese 
para implementar o algoritmo proposto. 

Características 

• Open Source 

• Linguagens: C++, Python 

• Versão actual: 3.0.1 Beta 

• Plataformas: Windows, Linux/Unix, OS X 

2.2.1.4 AOMR2 

Ligações 

• Sítio do projecto: http://www.bzzt.net/~arnouten/wiki/index.php/Gamera#AOMR2:_omr_toolkit 

Descrição 

O AOMR2, também conhecido como GAMUT, é uma toolkit de OMR para a framework 
Gamera. A toolkit adiciona os algoritmos de segmentação “remove_stems” e 
“music_segmentation”. No entanto, não parece ser indicada para servir como plataforma de 
desenvolvimento e teste do algoritmo proposto nesta dissertação, uma vez que não adiciona 
facilidades de teste à framework Gamera. Contudo, poderia ser interessante a implementação 
do algoritmo na toolkit. 

Características 

• Open Source 

                                                 
4 http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/ 



Reconhecimento de símbolos musicais manuscritos na framework Gamera 

14 

• Linguagens: Python, C/C++ 

• Plataformas: Windows, Linux/Unix, OS X 

2.2.1.5 MusicStaves 

Ligações 

• Sítio do projecto: http://lionel.kr.hs-niederrhein.de/~dalitz/data/projekte/stafflines 

Descrição 

A Staff Line Removal Toolkit trata-se da toolkit MusicStaves de remoção de linhas de pauta 
para a framework Gamera mencionada na secção 2.1.1, que tem a sua origem no trabalho 
apresentado nessa mesma secção. É uma biblioteca de experimentação com diferentes 
métodos de remoção de linhas de pauta em imagens digitais de pautas musicais. Disponibiliza 
métodos para remover as linhas de pauta e manter informação acerca das suas posições após 
isso. Disponibiliza também um mecanismo de plugin que permite adicionar um algoritmo do 
próprio utilizador para o mesmo efeito. 

Para além da remoção de linhas de pauta, a qual é o objectivo de teste principal desta toolkit, 
está também preparada para se implementar algoritmos de detecção de linhas de pauta, 
contendo alguns algoritmos existentes implementados. Apenas inclui meios definidos para 
avaliar algoritmos de remoção, mas possui as facilidades de geração da base de dados de teste 
de pautas sintéticas deformadas que os autores apresentam no artigo respectivo analisado na 
secção 2.1.1. 

As linguagens de programação usadas para implementação de algoritmos, assim como para 
uso das facilidades da plataforma, são o Python e o C++. Trata-se de uma boa combinação de 
linguagens de programação, uma vez que o Python é uma linguagem de alto nível dinâmica, 
que permite scripting, o que torna mais ágil o processo de escrita de código que não tenha um 
desempenho crítico. Por outro lado, a linguagem de programação C++, é uma linguagem 
muito usada, e é uma linguagem adequada para implementar operações com desempenho 
crítico, como por exemplo, operações que trabalhem directamente a nível do píxel. 

Esta plataforma de desenvolvimento e teste de algoritmos de detecção e remoção de linhas de 
pauta, apesar de não ser totalmente completa para estudar a detecção de linhas de pauta, é 
uma plataforma indicada para usar na implementação e teste do algoritmo proposto nesta 
dissertação. 

Características 

• Open Source 

• Linguagens: Python, C/C++ 

• Versão actual: 1.3.1 

• Plataformas: Windows, Linux/Unix, OS X 

2.2.1.6 OMeR 

Ligações 

• Sítio do produto: http://www.myriad-online.com/en/products/omer.htm 

Descrição 
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O OMeR é uma aplicação comercial de OMR, a qual permite reconhecer somente música 
impressa. Trata-se de um add-on para o Melody Assistant ou o Harmony Assistant, os quais 
são editores de pautas e sintetizadores digitais, sendo o segundo uma versão enriquecida do 
primeiro. Permite intervir durante o processo para forçar o reconhecimento de alguns 
símbolos. O formato de saída é um formato próprio da aplicação. 

Características 

• Comercial 

• Versão actual: 2.1.1 

• Plataformas: Windows, OS X 

• Reconhece música impressa, mas não manuscrita 

2.2.1.7 capella-scan 

Ligações 

• Sítios do produto 

o http://www.musicxml.org/capella/capella-scan.html 

o http://www.capella-software.com/capscan.htm 

Descrição 

O capella-scan é uma aplicação de OMR comercial que suporta o formato MusicXML para 
exportação do resultado do reconhecimento. Esta ferramenta suporta também o 
reconhecimento de pautas em formato PDF (Portable Document Format). Esta aplicação faz 
parte do editor de notação musical capella. Apesar de não ser explicitamente indicado, tudo 
indica que suporta apenas música impressa através dos exemplos dados. Contudo, tem um 
suporte bastante avançado para efectuar o reconhecimento dos símbolos musicais com 
sucesso. 

Características 

• Comercial 

• Versão actual: 6.1 

• Plataformas: Windows 

2.2.1.8 SharpEye Music Reader 

Ligações 

• Sítio do produto: http://www.visiv.co.uk 

• Informação sobre o produto: http://www.musicxml.org/sharpeye/index.html 

Descrição 

O SharpEye é mais um programa de OMR comercial com suporte de MusicXML. Apenas 
reconhece pautas impressas e permite efectuar correcções após o processo de reconhecimento. 
Contudo, não dispõe de facilidades para impressão e transposição da música, tendo isso de ser 
feito através de outras aplicações, tais como o Sibelius. 

Características 
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• Comercial 

• Versão actual: 2.68 

• Plataformas: Windows 

2.2.2 Resumo Crítico 

Após a análise realizada às várias soluções existentes actualmente, podemos verificar a 
necessidade de investigação em torno de algoritmos de reconhecimento óptico de música 
orientados a partituras manuscritas. Em geral as aplicações de OMR focam-se apenas em 
pautas impressas e regulares, mesmo quando se tratam de aplicações comerciais. Contudo, 
verificou-se a existência de algumas aplicações open source que também abordam o problema 
das partituras impressas. 

Por entre as várias soluções analisadas foi verificado que em geral se tratam apenas de 
aplicações de OMR, e não de plataformas de desenvolvimento e teste de algoritmos de 
reconhecimento óptico. Contudo, a framework Gamera é uma plataforma nessas condições, 
ou seja, uma plataforma genérica de desenvolvimento e teste de algoritmos de 
reconhecimento óptico, assim como uma plataforma para realizar esse reconhecimento por si 
só. Aliadas à framework Gamera existem ainda toolkits, da qual se destacou a toolkit 
MusicStaves, a qual origina do artigo analisado na secção 2.1.1. Dessa forma, a framework 
Gamera com a toolkit MusicStaves são uma boa solução para se implementar o algoritmo 
proposto nesta dissertação, assim como testá-lo, e divulgá-lo colocando-o em uso na 
plataforma. Com este objectivo em mente, uma plataforma deste tipo é mais indicada do que 
usar uma simples aplicação, integrando o algoritmo na mesma. Seria complicado testar o 
algoritmo de uma forma objectiva integrado numa simples aplicação. Contudo, no caso da 
framework Gamera com a toolkit Musicstaves são disponibilizadas diversas facilidades de 
reconhecimento óptico, evitando a necessidade de “reinventar a roda”. 

Relativamente aos algoritmos de detecção de linhas em geral e aos presentes na toolkit 
Musicstaves, é de notar que geralmente necessitam de saber qual o número de linhas por 
sistema de linhas de pauta. Quando não se fornece o número de linhas por pauta os resultados 
geralmente são piores através da detecção automática do número de linhas. Outra questão 
relativamente a esse problema, é a de que há a possibilidade de numa partitura haver número 
de linhas por pauta variável, quando se tem vários instrumentos, ou até mesmo só com um, 
quando temos tablatura e pauta em conjunto. 
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3 Reconhecimento Óptico de Música 

Neste capítulo é feito um estudo dos requisitos do reconhecimento de símbolos musicais 
manuscritos, assim como a descrição de alguns algoritmos de detecção de linhas de pauta. 

Inicialmente é feita uma revisão por entre alguns conceitos fundamentais para se poder 
abordar o problema do reconhecimento óptico de música. Após isso é analisado o processo 
geral desta tarefa descrevendo as várias etapas que geralmente são consideradas. Por último 
faz-se uma comparação dos algoritmos de detecção de linhas de pauta presentes na toolkit 
MusicStaves com o algoritmo proposto, descrevendo-se cada um deles. Apesar de nesta 
dissertação ser trabalhada somente a primeira etapa do reconhecimento, ou seja, a detecção 
das linhas de pauta, são apresentados os requisitos gerais necessários para desenvolver uma 
solução total standalone. 

3.1 Conceitos Fundamentais e Requisitos 

Para melhor se compreender o âmbito do trabalho em estudo, existe um conjunto de tópicos 
referentes às obras musicais, que são pertinentes apresentar. Cada um desses tópicos encontra-
se numa subsecção própria, sendo desta forma feito um estudo sobre os requisitos do 
reconhecimento de símbolos musicais, tomando como exemplo o caso ideal de símbolos 
impressos como referência. Os símbolos manuscritos provêm dos impressos mas variam 
consoante o tipo de letra de cada pessoa, e por esse motivo, para estudo dos requisitos tem 
mais interesse tomar o caso ideal como exemplo. 

São também apresentados o processo e os requisitos gerais para uma aplicação deste tipo. 

3.1.1 Símbolos a Reconhecer 

Quando se pretende desenvolver um sistema de reconhecimento óptico de música, o caso 
ideal seria possibilitar o reconhecimento de toda a notação musical, tal como uma pessoa que 
saiba ler música faria. Contudo, mesmo nesse caso é difícil um músico reconhecer todos os 
tipos de notação musical existente e todos os detalhes associados a cada notação. A notação 
musical é muito vasta, considerando todas as possibilidades existentes e as suas variações ao 
longo dos tempos. O objectivo ambicioso de se conseguir ter um sistema único a reconhecer 
todas as variantes e seus detalhes, possivelmente como um músico com muito conhecimento, 
seria algo extremamente complexo e talvez de momento impraticável. Algo desta 
complexidade requer estudos longos de vários anos, existindo inclusive diversos 
investigadores nesta área a realizar trabalho há longos anos e ainda não existem soluções de 
OMR ideais. Por esse motivo se justifica a investigação em torno de algoritmos e métodos 
mais robustos para efectuar o reconhecimento óptico de música. 

No entanto, mesmo sem considerarmos todas as variantes, um único tipo de notação musical é 
já por si só uma tarefa bastante complexa, principalmente considerando que se trata de 
notação manuscrita, o que traz uma série de dificuldades acrescidas devido às variações na 
notação de cada pessoa ao escrever os mesmos símbolos. Temos ainda o problema que, 
considerando todas as possibilidades existentes, diversos símbolos podem ser confundidos 
entre si devido à sua semelhança, principalmente sendo manuscritos. Também, em certos 
casos, podem aparecer símbolos mais complexos na partitura, os quais se podem comparar a 
uma estrutura de dados no sentido de que são um todo mais complexo e portanto complicado 
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de reconhecer, como por exemplo as cifras de música de guitarra, que são um diagrama que 
representa as posições onde marcar as notas no instrumento. 

Devido aos problemas enunciados e aos objectivos do Projecto em que esta dissertação se 
insere, optou-se por focar o estudo num problema mais específico. Contudo, o objectivo do 
reconhecimento é a notação standard. Logo, variantes históricas de tipos de notação 
específica não serão tratados, assim como por exemplo, a notação de bateria, para a qual não 
existe sequer um standard global, aparecendo com diversas variações consoante os autores e 
publicações. As tablaturas também não serão reconhecidas, até porque é algo específico de 
certos instrumentos e não geral. Para além disso uma tablatura é um conceito diferente, não é 
uma partitura propriamente dita, e seria também complicado visto que se teria de reconhecer 
números e os seus significados, associando-os às respectivas notas que representam no 
instrumento respectivo. 

 

Tabela 2 - Claves 

Símbolo Exemplos 

Clave de 
Sol 

 

Clave de 
Dó 

 

Clave de Fá 
 

 

Tabela 3 - Armadura de clave 

Símbolo Exemplos 

Nenhum 

 

Sustenidos 

 

Bemóis 

 

 

Consoante os vários tipos de notação, o número de linhas é variável, podendo inclusive variar 
na mesma folha de pauta. No entanto, em geral, os algoritmos de detecção e remoção de 
linhas de pauta consideram erradamente que o número de linhas não varia na mesma folha, 
forçando a detecção das linhas agrupadas em igual número, mesmo que os conjuntos de linhas 
variem nessa folha de pauta. Por esse motivo existe interesse em que o algoritmo proposto 
nesta dissertação proceda de acordo com um método que não incorra nessa limitação, 
tornando-se então mais flexível e abrangendo todos os casos possíveis. Uma folha de pauta 
pode portanto conter notação de mais do que um instrumento ao mesmo tempo, podendo ter 
um número de linhas variável. No caso da tablatura o número de linhas pode variar consoante 
o instrumento (e.g. 6 para guitarra e 4 ou 5 ou 6 para baixo). O espaçamento entre as linhas 
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também é geralmente variável, nomeadamente em notação manuscrita. Os vários tipos de 
notação musical arcaica assim como os vários tipos de tablatura não fazem parte do corpus 
que o Projecto no qual esta dissertação se insere tem como objectivo preservar e reconhecer 
para armazenar em MusicXML. No entanto, sendo a detecção das linhas de pauta o primeiro 
passo de todo o processo de reconhecimento, e sendo o seu desempenho fundamental para o 
sucesso dos restantes passos de reconhecimento, é importante que a detecção das linhas seja 
flexível em relação a todos os aspectos mencionados. 

Apresenta-se de seguida os símbolos a serem reconhecidos, agrupados nas seguintes tabelas, 
desde a Tabela 2 à Tabela 7, contendo imagens exemplificativas do caso ideal, ou seja, 
impresso, pelos motivos já enunciados. É preciso ter também em conta que alguns têm mais 
do que uma forma, como é o caso de uma colcheia solitária ou se estiver agrupada com 
outra(s). 

Em relação às claves é necessário considerar também as suas posições relativamente às linhas 
de pauta. Com base nisso sabe-se então as notas de cada linha da pauta (ainda sem considerar 
a tonalidade) a partir da linha onde a clave começa, pois a mesma clave pode começar em 
linhas diferentes em certos casos. 

A armadura de clave representa a tonalidade da peça. O reconhecimento das tonalidades é 
fundamental, pois para além de ser necessário saber as notas que cada linha e espaço 
representam, é igualmente fundamental saber se têm alterações, senão poderia ser lida a nota 
errada. Estes símbolos que representam a tonalidade ficam sempre à direita da clave, seja ela 
qual for, e trata-se de uma sequência de bemóis ou sustenidos, sem nunca haver mistura de 
ambos. A ordem pela qual os sustenidos ou os bemóis aparecem escritos é fixa, sendo a que 
se pode ver nos exemplos que constam da tabela. Contudo, não têm de estar especificamente 
nas linhas em que ali aparecem, embora seja pouco comum isso acontecer. Mas o caso 
representado na tabela é o caso em que aparecem todos os sustenidos ou todos os bemóis, 
podendo aparecer menos ou até nenhum. No entanto, apesar de variar são escritos sempre na 
sequência mostrada da esquerda para a direita, não podendo haver por exemplo sustenidos 
num lado e outro e faltar um ou mais no meio dessa sequência. 

As notas e pausas podem ter algumas variações. A Tabela 4 mostra-as de uma forma genérica 
abrangendo todos os casos que deverão ser tratados. Contudo, há alguns pontos que 
necessitam uma explicação. 

Qualquer nota ou pausa, e não apenas as do exemplo na Tabela 4, pode ter um ou mais 
pontos. Quando uma nota ou pausa se encontra nessa situação, a sua duração total equivale à 
sua duração mais a dos pontos. A duração de cada ponto é igual a metade do que se encontra 
antes dele, ou seja, o primeiro ponto equivale a metade da duração da nota, o segundo a 
metade da duração do ponto anterior, e assim sucessivamente. 
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Tabela 4 - Notas e pausas 

Símbolo Exemplos  Símbolo Exemplos 

Semibreve 

 

 Pausa de Fusa 

 

Pausa de 
Semibreve 

 

 Semifusa 

 

Mínima 

 

 
Pausa de 
Semifusa 

 

Pausa de 
Mínima 

 

 
Figura com 

ponto(s) 
 

Semínima 

 

 
Nota com 
sustenido 

 

Pausa de 
Semínima 

 

 
Nota com 

duplo 
sustenido  

Colcheia 

  

 
Nota com 

bemol 
 

Pausa de 
Colcheia 

 

 
Nota com 

duplo bemol 
 

Semicolcheia 

 

 
Nota com 
bequadro 

 

Pausa de 
Semicolcheia 

 

 Acordes 

 

Fusa 

 

 Quiálteras 
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Tabela 5 - Linhas e repetições 

Símbolos Exemplos 

Pauta 
 

Linhas e 
espaços 

suplementares 
 

Linha de 
compasso 

 

Linha de 
compasso dupla 

 

Barra final 
 

Marcas de 
repetição 

 

Chaves de volta 

 

Tremolo 

 

Simile 

 

 

Tabela 6 - Fórmula de compasso 

Símbolos Exemplos 

Fórmula de 
compasso 

 

Tempo 4/4 

 

Tempo 2/2 

 

 

Tabela 7 - Articulações 

Símbolos Exemplos 

Ligadura 

 

Legato 

 

 

Algumas notas podem ser agrupadas, como se mostra no segundo exemplo das colcheias, 
semicolcheias, fusas e semifusas na Tabela 4. Estas notas podem aparecer tanto agrupadas 
como singulares. Os acidentes ou alterações (sustenidos, bemóis e bequadros) podem aparecer 
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em qualquer nota, mas em pausas não, uma vez que uma pausa não representa uma nota 
musical mas sim uma duração de silêncio. 

As notas foram exemplificadas sem harmonia, ou seja, singulares. No entanto numa pauta 
poderão haver notas agrupadas na vertical, formando um acorde ou harmonia, e portanto é 
preciso considerar esses casos também em que em vez de se ter apenas uma cabeça de nota 
têm-se várias empilhadas. No caso das figuras com haste, só aparece uma haste ligada a elas. 
É o exemplo dos acordes na Tabela 4. 

É necessário também reconhecer as variações na divisão do tempo, ou seja, as quiálteras, 
estando representado um exemplo de uma tercina. Contudo, existem muitos casos possíveis, 
por exemplo com cinco notas agrupadas, seis notas, doze notas, entre outros. E inclusive em 
vez de ter só um número existem casos em que aparece o número de notas reais separado com 
‘:’ do número de notas esperadas. Por exemplo, se aparecer “6:4” significa que são tocadas 6 
notas no lugar de 4. 

O correcto reconhecimento das linhas de pauta é indispensável para se poder eliminá-las (ou 
marcá-las com outra cor) para permitir um bom reconhecimento dos restantes símbolos e 
poder identificar todas as notas presentes na pauta. São igualmente indispensáveis as linhas 
suplementares para permitir reconhecer igualmente as notas presentes nessas partes, que são 
nomeadamente bastante frequentes. 

As linhas de compasso podem ajudar se forem correctamente reconhecidas, pois sabendo as 
divisões dos compassos permitem verificar se a duração total das notas reconhecidas no 
interior de um compasso bate certo, e portanto dessa forma pode-se detectar falhas no 
reconhecimento e tentá-lo corrigir durante esse processo. Já as linhas de compasso duplas e 
barra final não são muito necessárias pois as primeiras apenas separam secções da música e a 
barra final indica o final da peça, o que pode ser facilmente deduzido com a leitura do último 
compasso. No entanto, em relação às linhas de compasso duplas é necessário reconhecê-las 
pelo menos como uma linha de compasso para o poder separar do seguinte pelo que foi dito 
no início do parágrafo. 

As marcas de repetição são frequentes e portanto é útil reconhecê-las. Ajudam a definir a 
estrutura musical da peça. E as chaves de volta são um complemento quando as repetições 
envolvem terminações diferentes, e portanto cada número indica a vez em que essa parte é 
tocada nas repetições. Existem ainda símbolos para repetições envolvendo áreas maiores de 
uma peça: contudo é algo simples de colocar manualmente e para uma primeira fase não será 
algo fundamental. Esses símbolos são os Coda e Segno, por exemplo. 

O tremolo é a repetição de uma nota ou acorde o mais rápido possível de forma regular. Não é 
muito frequente, aparecendo geralmente em poucas notas durante uma peça, se aparecer de 
todo. É portanto pouco necessário o seu reconhecimento. 

Os símbolos simile são importantes reconhecer porque são símbolos de repetição que 
substituem as notas numa pauta, indicando que o compasso ou conjunto de compassos 
assinalados são iguais ao(s) anterior(es). 

A correcta identificação do compasso é uma parte bastante importante, pois com base nisso 
pode-se verificar que o que foi reconhecido se encontra coerente e portanto provavelmente 
correcto. Com o compasso sabe-se quantos tempos se deve ter em cada caixa (também 
denominada por compasso). O compasso tem duas possíveis formas de apresentação, sendo 
uma delas através de 2 números sobrepostos, como uma fracção, mas sem traço. Ou então 
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através de um símbolo nos casos particulares de ser quaternário com unidade semínima (4/4) 
ou binário com unidade mínima (2/2). Aparece logo a seguir à tonalidade, ver Tabela 6. 

A Ligadura é um sinal de forma semicircular que se coloca acima ou abaixo das notas para 
ligar sons. Neste caso é a união de duas ou mais notas da mesma altura e mesmo nome. As 
durações das notas são somadas e ela é tocada como uma única nota. O Legato significa que 
as notas cobertas por este símbolo devem ser tocadas sem nenhuma interrupção como se 
fossem uma só, continuamente. Neste tipo de símbolo, devido a serem bastante variáveis pode 
ser complicado identificá-los, no entanto devido à sua frequência é importante reconhecê-los. 

Esta apresentação não é de forma alguma exaustiva, é somente uma parte da notação standard 
que é mais importante ser reconhecida com vista a se poder efectuar um reconhecimento 
satisfatório. Com toda esta especificação já é possível reconhecer pautas completas e com 
input mínimo por parte do utilizador após o processo de reconhecimento. Tendo-se esta 
porção principal concluída, já se poderá avançar para o reconhecimento e interpretação de 
mais símbolos com vista a tornar o sistema cada vez mais completo e aos poucos eliminar a 
necessidade de intervenção do utilizador, automatizando todo o processo. 

3.1.2 Semântica Musical 

Para obter uma representação completa e usável os símbolos por si só não são suficientes, é 
necessário interpretá-los e compreender as relações entre si. Dessa forma já teremos um 
reconhecimento completo da pauta analisada. É portanto necessário definir todas essas 
relações antes de serem implementadas na aplicação de reconhecimento. 

Para obter a relação entre os símbolos é necessário efectuar algumas análises. Para se saber a 
altura de uma nota (qual a nota que a figura representa) tem de se relacionar a mesma com as 
linhas de pauta, a clave e a tonalidade. É preciso também verificar se tem algum sustenido, 
duplo sustenido, bemol, duplo bemol ou bequadro junto à nota. As durações das notas podem 
ser obtidas relacionando as cabeças das notas com as hastes, feixes e bandeiras (stems, beams, 
flags), e sem esquecer os pontos que aumentam a duração das notas (não confundir com a 
técnica stacato, na qual o ponto aparece por cima ou por baixo da nota ao invés de aparecer à 
sua direita). 

A separação dos vários compassos deverá ser verificada com o valor do compasso 
reconhecido, permitindo verificar se as leituras à partida estarão ou não correctas. 

As relações apresentadas são as relações básicas necessárias de efectuar após o 
reconhecimento dos símbolos presentes na partitura, com vista a poder armazenar a 
informação em formato digital sem perdas. 

3.2 Processo Geral 

O objectivo de uma aplicação de OMR é reconhecer pautas musicais manuscritas e 
representá-las e armazená-las num formato utilizável por computador. Um programa de OMR 
deverá receber como entrada um ficheiro de imagem, que contenha a página de uma pauta 
musical. De seguida deverá analisar essa imagem e fazer o respectivo reconhecimento do seu 
conteúdo musical, reconhecendo os símbolos encontrados e interpretando a sua semântica 
musical. Por último, com toda a informação obtida da pauta original, deverá guardar essa 
informação num formato de saída facilmente manipulável por computador, como por exemplo 
o formato MusicXML. 
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Uma aplicação de OMR em geral poderá receber um ou mais ficheiros de imagem como 
entrada, contendo as várias páginas de uma pauta musical, tendo como saída um ficheiro com 
o resultado do reconhecimento em formato digital (e.g. MusicXML). 

O âmbito dos algoritmos a investigar e desenvolver durante o Projecto em que esta 
dissertação se insere, é a notação musical standard. No entanto, uma ou mais partes poderão 
beneficiar dos mesmos algoritmos desenvolvidos ainda que aborde uma notação musical 
diferente, como por exemplo os algoritmos de detecção e remoção das linhas de pauta. 

No caso em estudo podemos definir os requisitos da aplicação de OMR da seguinte forma: 

• Reconhecimento de notação musical standard em pautas musicais manuscritas 

• Receber como entrada uma ou mais imagens de páginas de uma pauta musical 
manuscrita, obtidas através de um scanner 

• Reconhecer os símbolos musicais na pauta digitalizada 

• Interpretar os símbolos reconhecidos 

• Construir a semântica musical da pauta analisada 

• Exportação do reconhecimento para um formato digital adequado, o MusicXML 

Uma aplicação deste tipo pode-se dividir em vários módulos, como se pode ver de uma forma 
geral nas subsecções que se seguem, de forma a fazer um breve estudo sobre como 
habitualmente se desenrola o processo. No entanto não significa que seja a única forma de 
abordar o problema do reconhecimento óptico em partituras manuscritas. 

Em geral uma aplicação deste tipo encontra-se separada em três módulos, apesar de o terceiro 
estar muito interligado com o segundo. O primeiro desses módulos divide-se em cinco partes, 
como se pode ver de seguida. 

Esta aproximação mais comum compreende um conjunto de tarefas compostas numa 
arquitectura sequencial onde o sistema trabalha de tarefa em tarefa, desde a primeira à última, 
onde cada fase produz resultados que são os dados de entrada da fase seguinte. Contudo, de 
forma a esta arquitectura ser mais flexível, o processo não deverá consistir apenas numa 
sequência da primeira à última fase, mas é importante manter os resultados de cada fase para 
que possam ser sempre modificados ou revistos mais à frente no processo. 

3.2.1.1 Reconhecimento dos Símbolos Musicais na Imag em 

A aplicação de OMR compreende duas grandes fases: reconhecer os símbolos gráficos (tais 
como cabeças de nota e linhas) e as relações entre os símbolos (tais como a altura e ritmo das 
notas). O módulo de reconhecimento dos símbolos gráficos encontra-se por sua vez dividido 
numa sequência de cinco operações: 

• Pré-processamento da imagem: Para diminuir/eliminar a influência de variações nas 
condições de captura da imagem, e realizar uma limpeza e correcção à mesma; 

• Identificação e remoção das linhas de pauta: Para permitir a correcta identificação 
de todos os símbolos presentes na imagem; 

• Remoção dos símbolos não musicais: Eliminação dos símbolos irrelevantes para a 
análise efectuada; 
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• Segmentação e classificação dos objectos: Identificação dos objectos de interesse 
na imagem; 

• Montagem dos objectos: Reconhecimento dos símbolos, classificação de cada 
objecto identificado como um símbolo musical. 

A. Pré-Processamento da Imagem 

Neste módulo realizam-se correcções ao nível do processamento de imagem para tornar o 
reconhecimento mais ágil. Poderá ser fundamental antes de se passar aos módulos seguintes 
dependendo do estado das imagens da pauta musical a ser reconhecida, assim como do 
próprio método usado em cada etapa que se segue. Se um algoritmo trabalhar somente com 
imagens a preto e branco será necessário efectuar uma binarização antes de usar as imagens. 

O pré-processamento pode envolver praticamente qualquer operação de processamento de 
imagem standard, incluindo a remoção de ruído, blurring, deskewing, ajuste do contraste, 
sharpening, binarização, ou morfologia. Pode ser necessário realizar um qualquer número de 
operações numa imagem por tratar para prepará-la para o processo de reconhecimento, 
podendo-se no final deste módulo obter uma imagem binarizada para ser usada nos restantes 
módulos. 

Dessa forma, podemos afirmar que uma das principais etapas é a binarização, para colocar 
toda a imagem colorida somente a preto e branco. No entanto a descoloração das pautas 
devido ao tempo podem dificultar o processo e podem ser necessários algoritmos localmente 
adaptativos. E geralmente linhas quebradas provocam problemas de segmentação dos 
símbolos. 

Outra correcção que poderá ser necessária é a rotação, para alinhar as linhas de pauta se 
estiverem mal orientadas na folha, o que é muito provável numa pauta manuscrita. 

Também poderá ser necessário realizar uma limpeza da imagem, no caso de o papel da pauta 
manuscrita se encontrar velho e com marcas, o que pode dificultar muito a análise da imagem. 

B. Identificação e Remoção das Linhas de Pauta 

A correcta identificação das linhas de pauta é uma etapa fulcral para o sucesso de uma 
aplicação de reconhecimento óptico. Na presente dissertação esta foi a etapa pela qual se 
optou para aprofundar um estudo inicial realizado, assim como melhorar o algoritmo 
desenvolvido, testando-o mais aprofundadamente e criando uma base de princípio sólida. 

Para se poder identificar os símbolos correctamente é importante identificar e remover as 
linhas de pauta, de forma a obter uma imagem onde constem apenas os símbolos musicais. 
Contudo, tem de se manter o conhecimento da posição delas para depois se poder construir a 
semântica musical. 

Esta é precisamente uma das dificuldades de separar símbolos musicais com o computador 
uma vez que na sua maioria se encontram ligados às linhas de pauta. Tem de se realizar esta 
tarefa para que se possa separar correctamente cada um dos símbolos individuais. E a correcta 
identificação das linhas de pauta e o agrupamento das linhas é essencial à classificação de 
símbolos e mais tarde à sua interpretação. 

Basicamente, este processo consiste em procurar na página os píxeis que pertencem às linhas 
de pauta e removê-los. E também como já foi mencionado, há a necessidade de reter a posição 
dessas mesmas linhas para se poder relacionar a sua posição com as dos símbolos na imagem, 
para os poder interpretar correctamente. Contudo, devido à sobreposição de objectos, essas 



Reconhecimento de símbolos musicais manuscritos na framework Gamera 

26 

linhas não podem ser removidas na totalidade da sua extensão pois os píxeis que pertencem a 
outros objectos têm de permanecer na imagem para a análise não ser adulterada. 

As dificuldades desta fase inicial do processo de reconhecimento, principalmente por se tratar 
de pautas manuscritas podem-se resumir da seguinte forma: 

• As linhas nem sempre são rectas ou horizontais; 

• Podem ser mais largas em algumas partes e mais finas noutras; 

• Há sobreposição de símbolos musicais com as linhas; 

• O espaçamento entre as linhas, e entre cada conjunto de linhas não é sempre o 
mesmo; 

• As linhas não mantêm um paralelismo exacto entre elas; 

• Nem sempre as linhas são contínuas devido a falhas de escrita ou desaparecimento 
da mesma com o tempo. 

Existem vários métodos possíveis para realizar esta tarefa, sendo alguns deles os que se 
seguem, encontrando-se descritos no projecto ROMA5. No entanto, enquanto estes métodos 
geralmente produzem bons resultados com partituras impressas, não se apresentam como 
adequados para resolver os problemas frequentes em partituras manuscritas. Alguns desses 
métodos de detecção de linhas de pauta são: 

• Projecção Horizontal; 

• Detecção dos Cantos da Linha; 

• Projecção Horizontal-Vertical; 

• Detecção de Traços; 

• Remoção das Linhas de Pauta. 

Geralmente os métodos de remoção das linhas de pauta são todos baseados no mesmo 
algoritmo básico, que segue o seguinte funcionamento para cada uma das linhas: 

1. Recupera a linha central (com comprimento de 1 píxel) da linha de pauta, o que 
geralmente já terá sido feito por um método de identificação de linhas de pauta; 

2. Coluna a coluna remove todos os píxeis a preto nessa coluna que estejam verticalmente 
ligados ao píxel do centro da linha, se o comprimento total dos píxeis ligados não exceder 
uma certa margem de erro. Se exceder então é assumido que esse conjunto de píxeis 
pertence a um símbolo musical em vez de ser sobreposto com a linha de pauta, e portanto 
não é removido. 

Os métodos de remoção de linhas de pauta diferem maioritariamente na margem de erro 
mencionada no segundo passo do algoritmo, onde a margem de erro deverá ser proporcional à 
largura das linhas de pauta esperada, o que pode ser estimado através de diferentes métodos. 
Esses métodos incluem: a análise dos valores de largura dos picos da projecção horizontal, 
correspondente às linhas; análise do histograma dos valores de largura de todas as linhas em 
todas as colunas (i.e. o número de vezes que um valor de largura é encontrado, para todas as 
colunas de todas as linhas). 

                                                 
5 http://alfa.ist.utl.pt/~mpinto/roma/ 
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Uma alternativa para se manter a informação das linhas de pauta, ou seja, as posições dos 
píxeis pertencentes às mesmas sem os remover de facto, é a conversão dos mesmos para uma 
outra cor, sem ser branco ou preto. Dessa forma consegue-se igualmente isolar os símbolos 
musicais, mas ao mesmo tempo retém-se a informação necessária acerca das linhas na mesma 
imagem. 

C. Remoção dos Símbolos Não Musicais 

Tendo a imagem binarizada e sem as linhas de pauta é agora necessário eliminar símbolos 
irrelevantes para a análise que irá ser efectuada, com vista a obter uma imagem que contenha 
somente símbolos musicais. 

Para este módulo pode ser usado um OCR (Optical Character Recognition), no caso de ter a 
letra, títulos, marcações de tempo, entre outros, o que irá permitir uma melhor análise por 
parte dos módulos que se seguem. Estes símbolos podem então ser removidos e analisados 
recorrendo a um OCR externo, ou esse reconhecimento estar integrado na aplicação. 

D. Segmentação e Classificação dos Objectos 

A segmentação dos objectos é o processo de reconhecimento e identificação de objectos 
simples, como blobs (binary large objects) ou linhas, que fazem parte de símbolos musicais, 
isolando-os e construindo um modelo interno dos objectos. Trata-se do núcleo de um sistema 
de OMR. 

Os símbolos mais comuns neste tipo de reconhecimento são linhas verticais (hastes e linhas 
de barra (stems e barlines)) e cabeças de nota pretas (preenchidas). Portanto, são removidos 
usando heurísticas antes da identificação mais geral de símbolos ser aplicada. As linhas 
verticais são consideradas qualquer área a preto que seja fina e alta. 

Algumas das cabeças de nota preenchidas, principalmente as que tocam noutras cabeças de 
nota podem não ser identificadas nesta fase e são portanto passadas à fase mais geral de 
identificação de símbolos. 

Podem ser usadas ferramentas para a criação de classificadores de heurísticas simples, 
combinação da imagem baseada em templates, e um classificador com aprendizagem usando 
o algoritmo k-nearest neighbor melhorado com um algoritmo genérico. Outros algoritmos de 
classificação possíveis incluem redes neuronais, árvores de decisão ou modelos de Markov 
escondidos. 

E. Montagem dos Objectos 

Os objectos simples isolados são conectados formando os vários símbolos musicais, tais como 
notas, pausas, entre outros. Geralmente neste passo usam-se DCG’s (Defined Clause 
Grammars) que descrevem cada símbolo musical através dos seus componentes, e.g. uma 
colcheia é composta por uma cabeça de nota (blob), uma haste (linha) e uma “bandeira” (flag) 
se não estiver agrupada com outras, senão terá uma linha a uni-las em vez de uma “bandeira”. 

Cada símbolo é classificado combinando cada elemento na página o mais próximo possível 
com os símbolos numa base de dados. Uma boa característica de uma boa aproximação é a 
base de dados que descreve cada símbolo não ser fixa. Em vez disso a aparência de novos 
símbolos é aprendida por exemplo. Dessa forma novos símbolos podem ser facilmente 
adicionados ao sistema. Esta aproximação permite que símbolos dramaticamente diferentes, 
como por exemplo colcheias manuscritas ou impressas, possam ser reconhecidos. 
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3.2.1.2 Reconstrução dos Grupos Musicais de Semântic a 

Este módulo representa a segunda grande fase de uma aplicação de OMR. O reconhecimento 
dos símbolos musicais por si só não é suficiente, é preciso atribuir-lhes o seu significado na 
música da pauta analisada. Por isso mesmo neste módulo são usados mecanismos para 
converter as características gráficas reconhecidas para um formato usável em computador. Ou 
seja, é a especificação das semânticas musicais das características gráficas. Recebe como 
entrada os símbolos identificados no módulo anterior, assim como uma base de dados de 
conhecimento de semânticas musicais. Tem como saída os grupos musicais de semântica 
reconhecidos na pauta. 

Este processo reconstrói um documento numa representação semântica dos símbolos 
individuais. Combina os símbolos em notas musicais. É neste módulo que os símbolos são 
interpretados musicalmente. O primeiro passo é criar relações entre eles, por exemplo, para 
saber a altura de uma nota é preciso relacioná-la com um conjunto de linhas de pauta, uma 
clave e uma tonalidade. As durações são determinadas relacionando uma cabeça de nota com 
as respectivas hastes, feixes e “bandeiras” (stems, beams e flags). 

Por fim pode-se incluir a realização de correcção métrica. Assim que as relações entre os 
símbolos tenha sido determinada é possível corrigir erros efectuados nos módulos anteriores 
examinando as durações das notas. Uma vez que em cada compasso a duração total das notas 
tem de ser igual à sua definição e as notas devem estar alinhadas verticalmente entre as várias 
partes, muitos erros podem ser corrigidos verificando a consistência entre as localizações 
relativas das notas. Podem ter sido provocados erros por exemplo por falhas de tinta e por 
exemplo uma colcheia ser identificada como semínima por não se ler bem a parte superior da 
nota (ou inferior se estiver virada para baixo). 

3.2.1.3 Construção da Representação Final 

Por último, temos a construção da representação final. Neste módulo realiza-se a 
transformação dos símbolos identificados, a interpretação pós-estrutural, num formato de 
descrição musical para armazenamento, que no caso do Projecto no qual esta dissertação se 
insere será o formato MusicXML. 

3.3 Requisitos na Dissertação 

Investigar e desenvolver algoritmos robustos para efectuar o reconhecimento óptico de música 
é um processo longo, contando com as várias etapas presentes no processo total. Por esse 
motivo é um problema que tem de ser abordado por partes, desde a detecção das linhas de 
pauta, passando pela remoção das mesmas, detecção dos restantes símbolos, identificação dos 
símbolos detectados e construção da semântica musical para obter o resultado final completo. 

Nesta dissertação foi abordado o primeiro passo, a detecção de linhas de pauta. Trata-se de 
um passo crítico e fundamental para as restantes etapas e todo o processo se desenrolarem 
com sucesso. Para as linhas poderem ser correctamente removidas e os símbolos 
correctamente detectados é necessário fazer uma correcta detecção das linhas de pauta. 
Quando se trata do caso das pautas impressas e regulares é bastante mais simples, mas no caso 
de partituras manuscritas e irregulares diversas dificuldades surgem. Apesar de existirem 
diversas tentativas para tratar a detecção das linhas de pauta, quando se usam pautas 
manuscritas e antigas, os resultados ainda não são totalmente satisfatórios. Tratando-se de um 
passo importantíssimo e que dita o sucesso do reconhecimento óptico, considerou-se que se 
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justificava a investigação em torno deste primeiro passo, sendo o caso que é abordado no 
Projecto em que a dissertação se insere. 

Apesar de no presente trabalho o objectivo de reconhecimento ser a notação standard não é 
necessário limitarmo-nos a esse tipo de notação para esta primeira etapa. É interessante 
utilizar-se mais do que um tipo de notação na nossa base de dados de teste, onde não só 
variem os símbolos presentes nas partituras mas também o número de linhas por pauta. 

Desta forma, podemos resumir os requisitos do reconhecimento óptico de música nesta 
dissertação em: 

• Detecção robusta das linhas de pauta em partituras manuscritas, onde sejam 
devidamente tratados os diversos problemas associados, anteriormente descritos em 
3.2.1.1; 

• Permitir que a detecção funcione para partituras de número de linhas de pauta 
variável por sistema de linhas; 

• Permitir uma correcta detecção sem depender do conhecimento prévio do número 
de linhas por pauta; 

No Projecto em que esta dissertação se insere havia uma versão inicial do algoritmo de 
detecção de linhas de pauta ainda pouco testada, intitulada Shortest Path Approach. A 
dissertação partiu dessa versão como ponto de partida, com vista a produzir uma solução com 
princípio e devidamente testada, com as respectivas melhorias introduzidas, como se verá no 
capítulo que se segue, onde se compara o algoritmo proposto com o estado da arte. 
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4 Detecção das Linhas de Pauta 

Neste capítulo faz-se uma comparação entre o estado da arte e o algoritmo proposto. 
Inicialmente apresentam-se os algoritmos de detecção de linhas de pauta presentes na toolkit 
MusicStaves, seguindo-se uma descrição detalhada do algoritmo proposto. Por último, faz-se 
uma comparação dos algoritmos analisados. 

4.1 Algoritmos da Toolkit MusicStaves 

Os algoritmos presentes na toolkit MusicStaves trabalham com imagens binarizadas, ou seja, a 
preto e branco. Estes métodos individuais podem ser usados como um primeiro passo nos 
algoritmos de remoção das linhas de pauta. São de facto usados por alguns dos algoritmos de 
remoção de linhas de pauta presentes na toolkit MusicStaves. São igualmente úteis em 
aproximações de reconhecimento óptico de música sem segmentação, tais como modelos 
escondidos de Markov [10], os quais não necessitam de realizar a remoção das linhas. 

As linhas de pauta geralmente encontram-se agrupadas em conjuntos de linhas, sendo 
frequentemente conjuntos de cinco linhas paralelas, embora esse número possa variar 
consoante o tipo de notação considerada. 

A maioria dos algoritmos de detecção, assim como os de remoção, dependem de uma 
estimativa da espessura das linhas de pauta, ���������_������, assim como a linha vertical 
de distância entre linhas no mesmo conjunto, ����������_������. Tal como nos é mostrado 
por Fujinaga [14], ambos os valores podem ser estimados com boa precisão através das 
extensões verticais pretas mais frequentes e as extensões verticais brancas mais frequentes, 
respectivamente. Com base nestes valores pode-se definir um esquema genérico para procurar 
as linhas de pauta, tratando-se de uma generalização do método descrito em [8]. 

Este método trabalha num conjunto de segmentos de linhas, staffsegments, e requer métodos 
para ligar dois staffsegments horizontalmente e verticalmente, e para fundir dois segmentos 
com posições sobrepostas num único: 

1. Adicionam-se ligações verticais entre staffsegments com uma distância vertical de cerca 
de ���������_������ � ����������_������; 

2. Adicionam-se ligações horizontais entre staffsegments adjacentes possivelmente 
pertencendo à mesma linha de pauta; 

3. Particiona-se o grafo resultante em sub-grafos conectados. Cada sub-grafo que seja 
suficientemente largo e alto corresponde a um conjunto de linhas de pauta; 

4. Todos os staffsegments num sistema são etiquetados como pertencendo a uma certa linha 
de pauta. Segmentos da mesma linha na mesma posição horizontal são fundidos num 
único segmento; 

5. Devido às linhas suplementares, ligaduras e linhas de união, alguns sub-grafos irão conter 
demasiadas linhas de pauta. Com vista a reduzi-las a um número pré-definido de linhas 
por sistema (e.g. cinco linhas no caso mais habitual) as linhas exteriores em cada sistema 
são posteriormente removidas até restar somente o número de linhas pré-definido. 

Dependendo da representação da informação de um staffsegment e do método para identificar 
candidatos a staffsegments, obtêm-se diferentes detectores de linhas: 
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• Os staffsegments de Miyao são pontos em linhas de varrimento verticais 
equidistantes. Estes são ligados horizontalmente através de dynamic programming 
matching [8]; 

• Os staffsegments de Szwoch são picos na projecção horizontal de fatias verticais. 
Esses picos são ligados horizontalmente quando a sua distância vertical é 
suficientemente pequena [9]. 

Ambos os métodos produzem apenas aproximações poligonais do esqueleto da linha de pauta, 
o que não é suficiente para ser usado pelas técnicas de remoção presentes nos vários 
algoritmos de remoção implementados na toolkit Musicstaves. Para seguir o esqueleto das 
linhas mais fielmente os autores do artigo [20] onde a toolkit Musicstaves teve origem podiam 
ter usado o método de Bainbridge e Bell [22]. No entanto, este mostrou-se instável na 
presença de interrupções nas linhas de pauta durante os testes realizados pelos autores. Por 
esse motivo Dalitz et al. implementaram um novo algoritmo que produz directamente o 
esqueleto das linhas: 

1. Extraem-se extensões horizontais com mais de 60% de píxeis pretos numa janela de 
largura ����������_������; 

2. Os filamentos resultantes são estreitados verticalmente através da substituição de cada 
extensão vertical preta com o seu píxel intermédio. Para extensões pretas mais altas do 
que 2 � ���������_������, é extraído mais do que um ponto de esqueleto; 

3. Os segmentos de esqueleto resultantes que sejam mais largos do que 2 � ����������_������ são os staffsegments aos quais o algoritmo genérico de detecção 
de linhas de pauta é aplicado. Como o primeiro passo preenche a maioria das interrupções 
de linhas de pauta, é omitido o passo de ligação horizontal. 

Seguidamente são descritos os métodos em como estão implementados três algoritmos de 
detecção de linhas de pauta presentes na toolkit MusicStaves. Desses métodos, o método 
Projections é uma implementação da aproximação mais simples e básica num problema deste 
género. O método Dalitz é o novo algoritmo de detecção usado em [20], o qual tem por base a 
descrição até aqui feita. Por último, é descrito o algoritmo de Miyao implementado na toolkit 
MusicStaves, o qual contém pequenas diferenças em relação ao original. 

4.1.1 Projections 

O algoritmo de detecção de linhas de pauta Projections, presente na toolkit MusicStaves, é o 
algoritmo que segue a aproximação mais simples e básica, procurando pelas linhas de pauta 
através dos máximos na projecção horizontal y. Este algoritmo encontra-se implementado na 
classe StaffFinder_projections. O seu método funciona da forma seguidamente descrita. 

Num primeiro passo opcional, a imagem é pré-processada com vista a remover informação 
“irrelevante” para a procura das linhas de pauta, como por exemplo, extensões pretas curtas. 

Seguidamente, num segundo passo, a projecção horizontal é calculada e passa-se um filtro 
passa-baixo com um averaging kernel de média, de largura staffspace_height. Neste perfil 
filtrado as quebras de pauta são procuradas como mínimos abaixo de um certo limiar. 

Por cada sistema de linhas estimado, um limiar local para aceitar máximos no passo seguinte 
é estabelecido como uma fracção do valor de projecção máximo por sistema de linhas 
estimado. Para além de estabelecer os valores de limiar local, as quebras de pauta estimadas 
não têm mais nenhum efeito no algoritmo. 
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No terceiro passo, o perfil da projecção original é filtrado com um filtro passa-baixo com um 
averaging kernel de média, de largura staffline_height. Todos os máximos acima do limiar 
estabelecido no segundo passo são calculados. Estes picos são agrupados em sistemas de 
linhas com base nas suas distâncias. 

De seguida, no quarto passo do algoritmo, os picos que estejam numa grelha com uma 
distância de cerca de staffspace_height são removidos. Como pico de referência, o pico mais 
alto no sistema de linhas é escolhido. 

Por último, o quarto passo resulta tipicamente em mais ou menos picos do que o número de 
linhas �� _����� especificado. Sistemas de linhas com menos picos são removidos enquanto 
os sistemas de linhas com mais picos são reduzidos ao número de linhas �� _����� 
especificado, através da remoção dos picos mais baixos dos cantos. Contudo, quando o 
número de linhas não é especificado, esse número é calculado através do máximo no 
histograma de linhas por pauta. 

Os pontos dos cantos horizontais são encontrados através de um varrimento no perfil de 
projecção vertical da esquerda para a direita, até ser encontrado um valor de projecção maior 
do que staffline_height. Contudo, este processo falha quando a imagem contém cantos pretos 
no processo de varrimento, nesse caso é necessário usar um plugin de pré-processamento que 
os remova. 

4.1.2 Dalitz 

O algoritmo de detecção de linhas de pauta Dalitz, presente na toolkit Musicstaves, é o 
algoritmo de detecção principal que se encontra presente e em utilização nessa plataforma por 
vários dos algoritmos de remoção das linhas de pauta implementados na mesma. 

Este algoritmo encontra-se implementado na classe StaffFinder_dalitz. Trata-se de um 
algoritmo que procura as linhas de pauta com a ajuda da extracção de extensões quase pretas 
longas e esqueletonização. O seu método encontra-se implementado da forma seguidamente 
descrita. 

No primeiro passo, extrai-se extensões horizontais longas com uma quantidade média de 
píxeis pretos acima de um certo limiar. Os filamentos que resultam são verticalmente 
estreitados e por entre as linhas resultantes, as que tenham um comprimento mais curto do que 
2 * staffspace_height, são removidas. 

Seguidamente, no segundo passo, ligam-se verticalmente segmentos de linha que se 
sobreponham horizontalmente e tenham uma distância vertical de cerca de staff_space_height 
+ staff_line_height. 

Após isso, no passo três, removem-se segmentos de linha sem ligações e etiquetam-se os 
restantes segmentos com um sistema de linhas e etiqueta de linha. Sistemas de linhas são 
identificados como componentes conexos e números de linha são atribuídos baseados em 
passos de ligação vertical. 

Num quarto passo, juntam-se num segmento os segmentos sobrepostos na mesma linha de 
pauta. Este processo é realizado seleccionando o segmento que está mais próximo a um least 
square fit da linha total. 

No quinto passo, removem-se sistemas de linhas que tenham muito poucas linhas de pauta e 
removem-se linhas de pauta adicionais no topo e por baixo do sistema de linhas. Se o número 
de linhas em cada sistema de linhas tiver sido fornecido: Obtém-se a linha mais curta entre a 
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de cima e a de baixo e remove-se a mesma. Este passo é repetido até atingir o número 
correcto de linhas de pauta. No entanto, se o número de linhas for desconhecido: Remove-se 
qualquer linha num sistema de linhas que seja muito mais curta do que o comprimento 
máximo nesse sistema de linhas. 

De seguida, num sexto passo, removem-se grupos de linhas de pauta que se sobreponham 
com outros grupos de linhas de pauta. De todos os grupos sobrepostos é mantido o mais largo. 
Após isso, juntam-se grupos adjacentes cuja distância seja menor que 2 * staffspace_height. 

No sétimo passo deste algoritmo, removem-se grupos que sejam mais estreitos do que metade 
do grupo mais largo. 

Por último, no oitavo passo, faz-se uma interpolação por entre segmentos de esqueleto não-
sobrepostos na mesma linha de pauta. 

Este algoritmo constrói, portanto, uma esqueletonização inicial da pauta, a qual é usada no 
processamento dos passos seguintes. Após ter esse esqueleto inicial da partitura contendo os 
vários segmentos encontrados, vai de certa forma “filtrando” esse esqueleto nos passos 
seguintes até obter as linhas de pauta. Uma particularidade neste algoritmo é a de que alinha 
verticalmente os pontos iniciais e finais nas linhas em cada sistema de linhas. 

4.1.3 Miyao 

O algoritmo de detecção de linhas de pauta Miyao, presente na toolkit Musicstaves, encontra-
se implementado na classe StaffFinder_miyao. Trata-se de um algoritmo de detecção de linhas 
de pauta baseado num trabalho de H. Miyao [8]. O seu método funciona da forma 
seguidamente descrita. 

O método tal como é descrito por Miyao, tem início num primeiro passo no qual são 
procurados pontos candidatos como pertencendo a conjuntos de linhas de pauta em linhas de 
varrimento vertical igualmente espaçadas. Após esse passo inicial, usa-se Dynamic 
Programming Matching para ligar pontos candidatos como pertencendo a conjuntos de linhas 
de pauta. Num terceiro passo ligam-se pontos verticalmente e identificam-se grupos de linhas 
de pauta como componentes conexos. Por último, ajustam-se as posições dos pontos dos 
cantos. 

No entanto, a versão presente na toolkit MusicStaves, contém algumas diferenças do método 
original, realizadas por Dalitz. A penalização por falsos positivos no Dynamic Programming 
Matching é colocada a três em vez de dois. O número de linhas por sistema de linhas é obtido 
automaticamente como sendo a extensão de ligação vertical mais frequente. Os pontos na 
mesma linha de varrimento vertical com a mesma etiqueta de pauta/linha são fundidos num 
único ponto. 

Este algoritmo tem como limitação o facto de não conseguir processar um número de linhas 
de pauta variável, como acontece em diversos casos, como por exemplo em música impressa 
contendo pauta e tablatura. 

4.2 Stable Paths Approach 

O algoritmo de detecção de linhas de pauta Stable Paths Approach é o algoritmo proposto 
nesta dissertação. Tem a sua origem numa ideia inicial que foi apresentada como Shortest 
Path Approach [7]. A ideia base do algoritmo é encontrar as linhas de pauta percorrendo o 
caminho mais curto entre a margem esquerda e a direita numa folha de pauta, dando-se 
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preferência aos píxeis pretos. A versão inicial apenas implementava uma heurística desta ideia 
base, sem um princípio devidamente fundamentado e testado. 

A versão deste algoritmo aqui apresentada é o resultado após a realização desta dissertação, 
agora com princípio e tendo sido devidamente testado. Com o auxílio dos testes realizados foi 
possível introduzir melhorias que permitiram obter ainda melhores resultados, colocando-nos 
perante uma proposta de algoritmo de detecção de linhas com elevado potencial. 

Uma linha de pauta pode ser considerada como um caminho ligado desde a margem esquerda 
até à margem direita de uma folha de pauta musical. Uma vez que as linhas de pauta são 
praticamente os únicos objectos horizontais a preto extensos presentes numa partitura, o 
caminho que se pretende encontrar é o caminho mais curto entre as duas margens da folha, se 
os caminhos que passam (quase) totalmente através de píxeis pretos forem favorecidos. 

Nas subsecções que se seguem, a descrição e explicação do algoritmo e conceitos por trás do 
mesmo, serão desenvolvidos. 

4.2.1 Conceitos Básicos 

No algoritmo proposto, a grelha da imagem é considerada como um grafo onde se tem os 
píxeis como nós (vértices) e arestas ligando os píxeis vizinhos. O peso !"�, $% de cada arco é 
uma função dos valores dos píxeis e de posição relativa dos mesmos. Um caminho desde o 
vértice &' ao vértice &( é uma lista de vértices únicos &', &), … , &(, onde &+ e &+,' 
correspondem a píxeis vizinhos. O custo total de um caminho é a soma do peso de cada arco 
no caminho, ou seja, ∑ !"&+.', &+%(+/) . 

Um caminho desde o vértice & de origem até ao vértice pretendido � é denominado como 
sendo o caminho mais curto se o seu custo total é mínimo por entre todos os caminhos de & 
para �. A distância entre o vértice & e o vértice pretendido � é o custo total do caminho mais 
curto entre os dois vértices, sendo representada por 0"&, �%. 

Qualquer caminho desde um vértice de origem & a um sub-grafo Ω é denominado como sendo 
o caminho mais curto entre & e Ω, se o seu custo total for mínimo por entre todos os caminhos 
entre & e � 2 Ω. A distância entre um nó & a um sub-grafo Ω é o custo total do caminho mais 
curto entre & e Ω, e representa-se por 0"&, Ω%: 

 0"&, Ω% � min62Ω 0"&, �% 

 

Um caminho desde um sub-grafo Ω' ao sub-grafo Ω) toma-se como sendo o caminho mais 
curto entre Ω' e Ω) se o custo total for mínimo por entre todos os caminhos de & 2 Ω' a � 2 Ω). A distância ente um sub-grafo Ω' a um sub-grafo Ω) é o custo total do caminho mais 
curto entre Ω' e Ω). Esta distância é representada por 0"Ω', Ω)% e calculada através de: 

 0"Ω', Ω)% � min72Ω8,62Ω9 0"&, �% 
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4.2.2 Princípio Subjacente 

Como foi já mencionado anteriormente, uma linha de pauta corresponde a um caminho desde 
(quase) a margem esquerda da imagem até (quase) à margem direita da mesma, passando 
(quase) sempre através de píxeis pretos. As linhas de pauta podem ser modeladas de forma 
mais adequada como sendo caminhos ente duas regiões Ω' e Ω), as quais representam 
respectivamente a margem esquerda e margem direita da imagem da partitura que esteja a ser 
utilizada. 

Pode-se assumir que as linhas de pauta não ziguezagueiam de um lado para o outro, ou seja, 
para a esquerda e para a direita. Dessa forma, torna-se possível restringir a pesquisa por entre 
os caminhos ligados contendo um, e um só, píxel em cada coluna da imagem. Contudo, com  
esta assumpção apenas é permitido um máximo de 45º de rotação das linhas de pauta com 
vista a permitir a sua detecção, mas um grau de rotação superior é muito pouco provável num 
caso real, podendo nomeadamente ser corrigido através de tratamento prévio. 

Especificando este pressuposto formalmente, tomamos : como sendo uma imagem ;'<;) e 
definimos uma linha admissível como sendo: 

 � � ="<, >"<%%?@/'A8 , �. �. B@|>"<% D >"< D 1%| F 1, 

 

onde > é um mapeamento >: G1, … , ;'H I G1, … , ;)H. Ou seja, uma linha de pauta é um 
caminho na imagem da esquerda para a direita, contendo um, e um só, píxel em cada coluna 
da imagem, onde cada píxel se encontra ligado a oito píxeis vizinhos. 

Dada a função do peso !"�, $%, o custo de uma linha pode ser definido como sendo J"�% �∑ !"&+.', &+%K+/) . A linha de pauta óptima que minimiza este custo pode ser encontrada 
através de programação dinâmica. O primeiro passo é atravessar a imagem desde a segunda 
coluna até à última coluna e calcular o custo J mínimo cumulativo para todas as linhas 
ligadas possíveis para cada entrada "�, L%: 

 

J"�, L% � min MJ"� D 1, L D 1% � !"�+.',N.'; �+,N%J"� D 1, L% � !"�+.',N; �+,N%J"� D 1, L � 1% � !"�+.',N,'; �+,N%P, 
 

onde !"�+,N; �Q,K% representa o peso da aresta incidente com os píxeis nas posições "�, L% e "�,  %. No final deste processo a seguinte expressão indica o fim da linha ligada mínima: 

 minN2=',…,A9? J";', L% 

 

Daí a, no segundo passo, haver um retrocesso desta entrada mínima em J para encontrar o 
caminho da linha óptima. 



4.2.3 Esboço do Algoritmo

Assumindo que se pretende encontrar todas as linhas de pauta numa partitura, essa tarefa pode 
ser levada a cabo através de procurar e remover sucessivamente o caminho mais curto entre a 
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sejam cortadas, uma vez que esses 
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Figura 1 - Uma exemplificação da metodologia 

atender a algumas questões fundamentais. Uma dessas questões é a 
necessidade de um critério para terminar a detecção iterativa dos caminhos mais curtos, ou 
seja, das linhas de pauta. É também necessário que as porções inicial e final de um caminho 
sejam cortadas, uma vez que esses píxeis (quase) totalmente brancos não fazem parte da linha 
de pauta, apesar de fazerem parte do caminho mais curto de uma margem até à oposta.
outro assunto merecedor de atenção é a complexidade computacional aliada a todo o 
processo, uma vez que a computação sequencial do caminho mais curto poderá ser proibitiva 
em algumas aplicações. Ou seja, seria interessante ter a capacidade de calcular vários 

simultaneamente. Abordaremos este tópico em primeiro lugar.

Stable Paths num Grafo  

Antes de se partir para uma definição formal de um stable path (caminho estável) num grafo, 
é pertinente exemplificar o método através de uma pauta simplificada com apenas q
linhas numa pequena imagem de 8 S 9 píxeis, como se pode observar na 

píxeis pretos, tal como no caso real. A presença d
em algumas das linhas tentam simular a presença de ruído, estando o respectivo grafo 
representado na mesma figura. Apesar de ainda não termos uma função de peso definida é 
suficiente nesta altura considerarmos que o grafo apresentado foi construído favorecendo os 

píxeis pretos. 
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Assumindo que se pretende encontrar todas as linhas de pauta numa partitura, essa tarefa pode 
através de procurar e remover sucessivamente o caminho mais curto entre a 

margem esquerda e a margem direita da folha de pauta. A remoção mencionada é 
não se detectar uma linha mais do que uma vez. Essa operação de 

da linha detectada (ou 

a metodologia apresentada, na qual temos à esquerda uma 
partitura com alguma rotação e à direita os primeiros onze caminhos mais curtos encontrados. 

se constatar que partituras com alguma rotação não colocam 
das respectivas linhas de pauta, nem os símbolos 
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de pauta, apesar de fazerem parte do caminho mais curto de uma margem até à oposta. Um 
ção é a complexidade computacional aliada a todo o 

processo, uma vez que a computação sequencial do caminho mais curto poderá ser proibitiva 
em algumas aplicações. Ou seja, seria interessante ter a capacidade de calcular vários 

em primeiro lugar. 

(caminho estável) num grafo, 
é pertinente exemplificar o método através de uma pauta simplificada com apenas quatro 

píxeis, como se pode observar na Figura 2. As linhas 
A presença de descontinuidades 

em algumas das linhas tentam simular a presença de ruído, estando o respectivo grafo 
Apesar de ainda não termos uma função de peso definida é 

construído favorecendo os 
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Figura 2 - Exemplificação de stable paths num grafo 

 

O caminho mais curto entre a margem esquerda e margem direita, ou seja, entre os sub-grafos Ω' e Ω), é o caminho correspondente à primeira linha, que passa totalmente através de píxeis 
pretos. Seguindo o mesmo método, pode-se encontrar as quatro linhas presentes em quatro 
iterações sequencialmente. No entanto, apesar de apenas uma linha corresponder ao caminho 
mais curto todas elas constituem uma espécie de caminhos (quase) óptimos. O conceito de 
stable path proporciona uma forma de encontrar (quase) todos esses caminhos 
simultaneamente. 

Um caminho UV,W é um stable path entre as regiões Ω' e Ω) se UV,W for simultaneamente o 
caminho mais curto entre � 2 Ω' e toda a região Ω), e UV,W for o caminho mais curto entre � 2 Ω) e toda a região Ω'. A origem do nome stable path provém dos sistemas dinâmicos, 
uma vez que se assemelha a pontos fixos estáveis. Se considerarmos a função XΩ8IΩ9= ?, 
mapeando um nó � 2 Ω' a um nó � 2 Ω) através do caminho mais curto UV,W entre � e Ω), com � � XΩ8IΩ9=�? como sendo o nó final desse caminho mais curto, temos: 

 YΩ8IΩ8=�? � XΩ9IΩ8 ZXΩ8IΩ9=�?[ � � 

 

se e só se UV,W for um stable path. Este conceito de stable path é válido para qualquer grafo e 
dois quaisquer sub-grafos em geral. 

O cálculo de todos os stable paths no grafo derivado da imagem tem apenas 
aproximadamente o dobro da complexidade do cálculo do caminho mais curto. O primeiro 
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passo corresponde exactamente ao cálculo do caminho mais curto apresentado em 4.2.2. Num 
segundo passo o mesmo procedimento é repetido, mas atravessando o grafo agora da última 
coluna para a primeira. No final de todo este processo, se os dois pontos finais do caminho 
directo e do inverso coincidirem, estamos na presença de um ponto estável. 

O cálculo dos stable paths no exemplo da Figura 2 resulta em apenas três das quatro linhas de 
pauta, onde o último stable path segue parcialmente através de um segmento da terceira linha 
e um segmento da quarta linha, como exemplificado com os caminhos a amarelo na Figura 2. 
É importante referir que a pesquisa sequencial pelo caminho mais curto sofre das mesmas 
limitações. Dessa forma, o cálculo dos stable paths não garante que se encontrem todos os 
caminhos de interesse. A aplicação do procedimento stable path uma segunda vez, após 
remover os caminhos encontrados na primeira iteração resulta num novo conjunto de 
caminhos, incluindo um caminho unindo os segmentos que restam da terceira e quarta linhas 
de pauta. A vantagem desta pesquisa baseada em stable paths sobre a pesquisa sequencial 
pelos caminhos mais curtos depende do número de stable paths encontrados simultaneamente. 
Por exemplo, enquanto numa partitura com 60 linhas seriam necessárias 60 iterações do 
algoritmo do caminho mais curto sequencial, são suficientes apenas algumas iterações 
(tipicamente de quatro a seis) através do método stable paths. 

4.2.5 Algoritmo Proposto 

Nesta subsecção é detalhado o algoritmo de detecção de linhas de pauta proposto. Este 
algoritmo pode ser implementado através da sequência de operações de alto-nível que se 
seguem: 

 
BEGIN PreProcessing 

compute staffspaceheight and stafflineheight 

compute weights of the graph 

END PreProcessing 

CYCLE 

compute stable paths 

validate paths with blackness and shape 

remove valid paths from image 

add valid paths to list of stafflines 

END OF CYCLE if no valid path is found 

BEGIN PostProcessing 

uncross stafflines 

organize stafflines in staves 

smooth and trim stafflines 

END PostProcessing 

 

4.2.5.1 Pré-Processamento 

Com vista a detectar as linhas de pauta, o algoritmo proposto começa por estimar a altura do 
espaço entre as linhas, staffspaceheight, e a altura das linhas, stafflineheight. Ambas as 
medidas são utilizadas como medidas de referência nas operações subsequentes. Existem já 
estimadores robustos em utilização: começa-se por calcular a representação da imagem em 
vertical run-lengths. Quando a imagem de uma página de uma partitura é convertida para 
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codificação vertical run-lengths, as extensões pretas mais frequentes representam a altura das 
linhas e as extensões brancas mais frequentes representam a altura dos espaços entre as linhas 
de pauta [14]. Após estimar as medidas de referência, os pesos das arestas são estimados 
como se explica posteriormente em 4.2.5.5. 

4.2.5.2 Ciclo Principal 

Após o pré-processamento estamos no ciclo principal da metodologia apresentada, no qual se 
pesquisa sucessivamente os stable paths entre a margem esquerda e a margem direita, 
adicionando os caminhos encontrados à lista de linhas de pauta, removendo-as da imagem 
pelo motivo anteriormente descrito. Essa operação de remoção coloca os píxeis numa faixa 
vertical de altura � staffspaceheight, centrada na linha detectada, a branco. 

4.2.5.3 Regras de Terminação 

De forma a terminar a pesquisa iterativa das linhas de pauta, é usada uma sequência com 
algumas regras sensíveis para validar os stable paths encontrados. Se nenhum dos caminhos 
passar essa verificação a pesquisa iterativa é terminada. Foram aplicadas duas regras de 
validação, ambas avaliando características em relação aos valores medianos obtidos durante a 
primeira iteração. Um caminho é descartado se não tiver uma percentagem de píxeis pretos 
acima de um limiar fixo estabelecido. A mediana da percentagem de quantidade de preto em 
todas as linhas encontradas na primeira iteração no ciclo principal providencia a referência 
necessária, tendo sido escolhido de forma empírica um limiar de 80% do valor da mediana. 
Igualmente, descarta-se um caminho cuja forma se diferencie demasiado da forma da linha de 
pauta com a mediana da percentagem de preto. Foi escolhido um limiar de diferença (medido 
como sendo a distância média em > entre ambos os caminhos, após a remoção das médias) 
acima de �����0��� � 4 � ����������������. 

4.2.5.4 Pós-Processamento 

Após o passo principal de pesquisa, as linhas de pauta tomadas como válidas são pós-
processadas. Apesar de as linhas de pauta reais nunca se intersectarem pode acontecer que o 
algoritmo proposto ocasionalmente crie linhas que se intersectam, tendo sido detectadas em 
iterações diferentes. As descontinuidades locais podem induzir um stable path a ziguezaguear 
entre linhas consecutivas. Na iteração seguinte o caminho detectado irá provavelmente 
interligar os restantes segmentos, intersectando dessa forma com o caminho detectado 
inicialmente. Com vista a evitar esse estado final incorrecto, as linhas são pós-processadas de 
forma a remover intersecções: para cada coluna na imagem, ordenam-se os píxeis das linhas 
detectadas, em >, e atribui-se cada píxel � a cada linha �. Após este processo relativamente 
simples, as linhas podem-se tocar mas não se intersectam. 

Após a eliminação das intersecções é agora é possível nesta fase eliminar as falsas linhas de 
pauta e agrupá-las em conjuntos/sistemas de linhas. Uma vez que as linhas estão ordenadas, 
estas operações apenas necessitam de iterar por entre a lista de linhas, assinalando um novo 
sistema de linhas sempre que a distância entre duas linhas consecutivas se encontre acima de 
um determinado limiar fixo. O valor considerado para esse limiar foi 2 � ����������������. 
Após isso, as falsas linhas são eliminadas descartando-se sistemas que contenham somente 
uma única linha de pauta. No entanto, é possível definir um conjunto de regras mais robustas, 
embora sistemas com somente uma linha de pauta sejam pouco comuns, mas possíveis (e.g. 
percussão). 
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Por último, as linhas são suavizadas e aparadas. Como pode ser observado à direita do 
exemplo da Figura 1, antes de passar por uma linha de pauta, um caminho passa sempre por 
uma sequência de píxeis brancos. Da mesma forma, no final de cada linha, o caminho volta a 
percorrer um conjunto de píxeis brancos até atingir a margem direita da imagem. Com vista a 
eliminar segmentos indesejáveis, a operação para aparar os extremos das linhas de pauta 
trabalham com os sistemas de linhas previamente detectados. Para cada sistema de linhas de 
pauta, é calculada a sequência da mediana das cores da seguinte forma: para cada coluna, a 
mediana das cores das linhas é adicionada à sequência. Após isso, os pontos de aparação são 
encontrados nesta sequência: começando pelo centro, atravessa-se a sequência para a 
esquerda e a direita até ser encontrada uma sequência de píxeis brancos superior a !����]�� � 2 � ����������������. Os píxeis entre as extensões da esquerda e da direita 
são mantidos nas linhas de pauta. No final do processo, as linhas são suavizadas com um filtro 
passa-baixo médio comum. Durante a realização de testes foi usada uma janela de tamanho 2 � ����������������. 

4.2.5.5 Função de Peso 

Uma aproximação imediata é basear o desenho da função peso somente no valor dos nós 
incidentes, ou seja, se algum dos píxeis correspondentes forem pretos então é atribuído um 
custo baixo à aresta, sendo no caso oposto atribuído um custo elevado. A função de peso pode 
ser generalizada tendo em conta outros factores. É muito útil considerar o conhecimento 
prévio que se possui quando se pretende localizar as linhas de pauta. De forma a incorporar 
esta ideia no processo do caminho mais curto, consideram-se diferentes alternativas para 
modificar a função de peso do grafo, reflectindo o nosso conhecimento da partitura. A função 
de peso será modificada por um termo que codifique este conhecimento. 

Foram considerados mais dois atributos em cada píxel com vista a influenciar a contribuição 
para o peso das arestas resultante dos valores dos píxeis incidentes. A intenção primária destas 
características adicionais é discriminar píxeis pretos nas linhas de pauta de píxeis pretos nos 
restantes símbolos musicais, penalizando estes últimos e favorecendo os das linhas. 

Se um píxel preto pertencer a uma sequência vertical curta de píxeis pretos, então é mais 
provável que pertença a uma linha de pauta em vez de um símbolo musical. Dessa forma, é 
incluído na função de peso um termo que beneficia essas arestas. 

Outro conhecimento prévio é o de que uma linha de pauta é provável ter uma outra linha de 
pauta a aproximadamente uma distância de ���������������� píxeis, assumindo claro o 
pressuposto de que cada sistema tem sempre pelo menos duas linhas. Assim sendo, se a 
sequência vertical de píxeis pretos mais próxima na mesma coluna for excessivamente 
afastada da sequência vertical de píxeis pretos contendo o píxel preto actual, então este píxel 
muito provavelmente pertence a um símbolo e não a uma linha (e.g. pode pertencer a uma 
ligadura). Consequentemente, um termo penalizante é incorporado na função de peso para 
estes casos. Apresenta-se de seguida o pseudo-código da função de peso: 

 
WeightFunction(píxelValue1, píxelValue2, vRun1, 

   vRun2, nearestVRun1, nearestVRun2, 

   NeighbourhoodType) 

{ 

value = min(píxelValue1, píxelValue2); 

weight = baseWeight(value, NeighbourhoodType); 
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if( (vRun1<=STAFFLINEHEIGHT) 

  OR(vRun2<=STAFFLINEHEIGHT)) 

weight = weight - delta; 

if( (nearestVRun1>=STAFFSPACEHEIGHT+STAFFLINEHEIGHT ) 

  OR(nearestVRun2>=STAFFSPACEHEIGHT+STAFFLINEHEIGHT )) 

weight = weight + delta; 

return weight; 

} 

 

4.3 Análise Crítica dos Algoritmos 

A análise realizada a cada um dos algoritmos em Dalitz et al. [20] e ao algoritmo proposto, 
sugere que a abordagem do algoritmo proposto se apresenta como sendo a mais promissora e 
adequada ao problema em questão. Esta suposição torna-se mais forte quando consideramos 
partituras manuscritas, uma vez que este algoritmo trata naturalmente pela sua própria 
natureza os problemas associados e específicos deste tipo de documentos. 

Olhando aos vários algoritmos apresentados podemos verificar que em geral são calculadas e 
usadas estimativas como auxílio. Tanto a espessura das linhas, como a distância entre elas 
num mesmo sistema de linhas são estimados através de métodos estabelecidos, 
providenciando-nos respectivamente ���������_������ e ����������_������. No entanto, 
apesar de ter esse ponto em comum, assim como o facto de serem usadas imagens 
binarizadas, a abordagem levada a cabo é inovadora e robusta, com um forte princípio a 
sustentá-la. 

Os algoritmos apresentados em Dalitz et al. [20] necessitam de saber previamente qual o 
número de linhas de pauta para obter melhores resultados. Embora geralmente permitam a 
detecção automática desse número de linhas, através dos testes realizados foi possível 
verificar que com uma detecção automática do número de linhas por pauta os resultados 
tendem a piorar. Esta limitação não está presente no algoritmo proposto. O método proposto 
naturalmente não necessita de possuir esse conhecimento antes de desencadear o processo de 
detecção, como se pode verificar na apresentação detalhada do algoritmo. Através do caminho 
mais curto entre as margens da folha de pauta e dos critérios estabelecidos, as linhas são todas 
correctamente encontradas. 

Devido ao potencial descrito no parágrafo anterior, o algoritmo proposto consegue resolver 
robustamente outra questão não abordada pelos outros algoritmos de detecção de linhas de 
pauta. Trata-se da possibilidade de existir uma mistura de sistemas de linhas com número de 
linhas variável na mesma folha de pauta. Por vezes, devido à existência de instrumentos 
diferentes numa única partitura, somos confrontados com páginas onde existem sistemas de 
linhas variados. Por vezes uma folha de pauta contém para um mesmo instrumento duas 
versões de leitura, uma pauta comum e uma tablatura, como é o caso em várias obras de 
guitarra, onde temos uma pauta de cinco linhas agrupada com uma tablatura de seis linhas. 
Pela própria natureza do método proposto é possível detectar sem quaisquer problemas 
sistemas de linhas variáveis numa mesma página. 

O algoritmo proposto apresenta também uma clara robustez no manuseamento de linhas 
interrompidas, linhas não totalmente paralelas ou linhas curvas, assim como entre outros 
problemas frequentes em partituras manuscritas. Todos estes problemas são naturalmente 
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ultrapassados através da abordagem usada ao invés de se usar um conjunto de heurísticas que 
tentem contornar os problemas mencionados. 
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5 Plataforma de Desenvolvimento e Testes 

Neste capítulo apresenta-se a plataforma de desenvolvimento escolhida, justificando essa 
opção. Esta plataforma é posteriormente utilizada tanto nos testes como no projecto da 
solução como um plugin para a própria. 

Começa-se por apresentar primeiro a framework Gamera, descrevendo-a e analisando a 
arquitectura da mesma. Trata-se da componente principal e de base da plataforma no seu todo, 
sendo uma plataforma para a criação de aplicações de análise de documentos estruturados. 

Da mesma forma, após analisar o Gamera, é realizada uma análise da segunda componente da 
plataforma tomada como opção, a toolkit MusicStaves. Esta toolkit é um conjunto de plugins 
agrupados dessa forma, criando uma plataforma para suportar o desenvolvimento e teste de 
algoritmos de detecção e remoção de linhas de pautas musicais. 

Por último, apresenta-se detalhadamente a construção da base de dados utilizada nos testes, a 
qual provém da base de dados de teste usada pelos autores da toolkit MusicStaves. 

5.1 Gamera 

A framework Gamera é a plataforma de base escolhida para auxiliar o desenvolvimento e 
teste do algoritmo proposto na secção 4.2. Com base na necessidade de utilização de 
plataformas standard e com vista a possibilitar um bom princípio de teste do algoritmo 
proposto, de forma a tornar os resultados credíveis, esta plataforma surgiu como sendo ideal 
para o problema em questão. Igualmente, com a utilização desta plataforma, é possível uma 
melhor divulgação do algoritmo proposto, através da integração do mesmo na framework. 

Inicialmente é feita uma descrição geral, seguida de uma análise à respectiva arquitectura da 
framework Gamera. Dessa forma se apresenta primeiramente o âmbito da plataforma, seguido 
da forma como está estruturada e seu funcionamento e utilização. 

5.1.1 Descrição Geral 

A plataforma escolhida para auxiliar o desenvolvimento e teste do algoritmo proposto é, como 
já foi mencionado, a framework Gamera. O próprio nome da plataforma é um acrónimo para 
“Generalized Algorithms and Methods for Enhancement and Restoration of Archives” 
(Algoritmos Generalizados e Métodos para Melhoria e Restauração de Arquivos). O próprio 
nome vai de encontro com os objectivos do trabalho da dissertação e do respectivo Projecto 
em que se insere, ou seja, desenvolver algoritmos de reconhecimento óptico de pautas 
musicais com vista a restaurar as obras antigas em risco de caírem no esquecimento. 

A framework Gamera é uma plataforma para a criação de aplicações de análise de 
documentos estruturados, por especialistas de domínio, ou seja, pessoas que têm um forte 
conhecimento dos documentos numa colecção, mas que podem não ter uma base técnica 
formal. Dessa forma, a framework combina uma biblioteca de programação com ferramentas 
gráficas para treino e desenvolvimento interactivo de sistemas de reconhecimento. 
Disponibiliza uma grande quantidade de ferramentas de processamento de imagem. 

Esta plataforma tenta ser uma ferramenta para criar aplicações personalizadas através do 
conhecimento dos especialistas de domínio em vez de tentar responder a diversos requisitos 
com uma aplicação monolítica (programa único, sem modularidade). O objectivo fundamental 
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da framework Gamera é permitir um ciclo de desenvolvimento de teste e refinamento 
eficiente. 

A linguagem de programação que está na base desta framework é a linguagem de alto nível 
Python. No entanto, contém muitas extensões escritas na linguagem de programação C++ 
para realizar o processamento de imagem a baixo nível, como por exemplo os filtros e a 
binarização, uma vez que é mais adequada para operações que trabalhem a nível do píxel. O 
Python, devido a ser uma linguagem de alto nível e dinâmica, tem inevitavelmente um 
desempenho inferior ao C++. Por esse motivo quando há operações que são muito pesadas 
computacionalmente, a framework Gamera permite a sua escrita em C++ para obter um 
melhor desempenho em processamento mais crítico. Contudo, o Python, devido à sua 
natureza, torna-se mais ágil na escrita do restante código, permitindo inclusive a utilização de 
scripting. A framework Gamera é dessa forma uma plataforma interactiva e batchable. A 
plataforma usa a biblioteca de processamento de imagem VIGRA6. 

Uma característica importante desta plataforma é a portabilidade, podendo esta framework ser 
usada tanto em ambiente Unix, como Windows, ou mesmo em Mac OS-X. Dessa forma não 
nos restringe a usar um ambiente específico, ou mesmo comercial, ficando isso ao critério dos 
utilizadores, sendo desta forma mais flexível. Trata-se igualmente de uma plataforma open 
source, ou seja, de livre utilização, gratuita e com o código fonte disponível para toda a 
comunidade. Isso não só torna mais fácil o seu desenvolvimento, crescimento e 
disponibilidade, mas ao mesmo tempo traz mais confiança aos utilizadores no sentido de que 
têm controlo sobre a plataforma. O código fonte encontra-se disponível livremente através do 
CVS do projecto. Encontra-se actualmente na versão 3.0.1 Beta, contando já com alguns anos 
de desenvolvimento e utilização, dispondo já de um certo grau de maturidade. 

Para além de ser open source, a framework Gamera encontra-se conforme os standards (e.g. 
formato de dados em XML), de forma a interagir correctamente e com sucesso com outras 
partes de possíveis plataformas de digitalização. Trata-se de um facto importante quando se 
considera a utilização de uma certa plataforma para desenvolvimento de software, uma vez 
que quando temos uma plataforma presa a formatos proprietários cria-se uma grande 
dependência da sua utilização e torna mais complicada a sobrevivência do software 
desenvolvido. 

Um outro potencial desta framework é o de ela nos disponibilizar uma interface gráfica com 
consola em Python, como se pode observar na Figura 3. Esta característica torna o processo 
de teste e experimentação mais ágil, bastante útil quando se desenvolve algoritmos, 
nomeadamente de reconhecimento óptico, os quais necessitam de ser bastante testados. A 
utilização da plataforma no global torna-se de mais fácil utilização, seja por programadores ou 
por especialistas de domínio. No entanto, a interface gráfica é um maior auxílio no caso dos 
especialistas de domínio. Existem inclusive componentes da interface do utilizador para 
agilizar o processo de desenvolvimento e treino de algoritmos de aprendizagem automática. 

 

                                                 
6 http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~koethe/vigra/ 
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Figura 3 - Interface gráfica da framework Gamera 

 

Para além do grande número de extensões que a plataforma nos disponibiliza, é ao mesmo 
tempo extensível, permitindo-nos a criação de extensões, ou seja, plugins ou toolkits 
(conjunto de plugins e facilidades relacionadas), escritos em Python e C++. Através das 
facilidades disponibilizadas não é necessário desenvolver de raíz, seja em termos da criação 
de novas extensões ou através da possibilidade de se utilizar as já existentes, elevando o seu 
potencial. A integração de código Python com C++ é bastante agilizada. 

É também permitida a visualização dos resultados do reconhecimento óptico, para que 
gestores de uma colecção possam de uma forma ágil identificar documentos que necessitem 
de correcção ou de estratégias de reconhecimento diferentes. Sem o auxílio da plataforma esta 
tarefa seria bastante dificultada. 

Existe a possibilidade de geração de histogramas através da utilização da biblioteca 
Matplotlib, uma biblioteca de 2D plotting, em Python. Basta ter a biblioteca instalada no 
mesmo sistema onde a framework se encontra instalada para ser automaticamente utilizada. 
Essa mesma biblioteca pode ser usada para gerar gráficos de teste, sendo facilmente utilizada 
na própria plataforma. Esses gráficos podem ser gerados directamente através da consola da 
framework, assim como podem ser codificados em plugins ou através de scripts em Python. 
Dessa forma torna-se possível realizar todo o processo de testes de forma integrada, sem 
haver a necessidade de se recorrer a outras plataformas ou ferramentas. 

Uma outra característica importante e pertinente está presente na existência de um sistema de 
workflow, o qual permite combinar tarefas de alto nível. Esta facilidade permite a integração 
fácil de vários módulos de reconhecimento. Desta forma, com todas as partes integradas, a 
informação transferida entre os vários módulos de reconhecimento torna-se um processo 
simples, como por exemplo a transferência do resultado de um algoritmo de detecção de 
linhas de pauta para ser usado por um algoritmo de remoção de linhas. Da mesma forma, os 
restantes passos do reconhecimento óptico de música, ou outros, beneficiam do mesmo 
conceito. 
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É importante notar também, que a área abrangida pela framework Gamera não se limita ao 
reconhecimento óptico de música, pois é uma plataforma de uso geral neste tipo de problemas 
de reconhecimento. A plataforma serve também para auxílio do estudo e desenvolvimento 
também em problemas de reconhecimento óptico de caracteres (OCR – Optical Character 
Recognition) e de reconhecimento inteligente de caracteres (ICR – Inteligent Character 
Recognition). É também uma plataforma de testes unitários para assegurar a exactidão e evitar 
a necessidade de regredir no desenvolvimento. 

As características da framework Gamera podem ser sumariadas em: 

• Criar sistemas de reconhecimento e análise de documentos estruturados; 

• Desenhado para especialistas de domínio; 

• Disponibilizar ferramentas de processamento de imagem, como por exemplo filtros, 
binarizações, entre outros; 

• Testar algoritmos de reconhecimento; 

• Segmentação e análise de documentos; 

• Segmentação e classificação de símbolos: 

− Extracção de características e selecção; 

− Combinadores e selecção do classificador; 

• Análise sintáctica e semântica. 

Resumindo, trata-se de uma plataforma completa com todas as facilidades necessárias para se 
desenvolver e testar algoritmos de reconhecimento óptico, sendo também uma plataforma 
para a utilização ágil desses algoritmos de forma integrada, com facilidades gráficas. 

5.1.2 Arquitectura 

Quando analisamos a framework Gamera podemos observar duas arquitecturas: a arquitectura 
geral da plataforma e a sua arquitectura de plugins modular. 

Em geral a plataforma encontra-se estruturada numa série de camadas horizontais, como se 
pode verificar através da Figura 4. O núcleo da plataforma, devido ao seu papel fundamental 
no funcionamento e às necessidades de desempenho subjacentes, é escrito na linguagem de 
programação C++. Esta componente é onde todas as operações básicas se desenrolam e 
estabelece a interface com o sistema operativo do ambiente que esteja a ser executado. 

Em torno do núcleo temos o wrapper automático de plugins, no qual se encontram incluídos 
os plugins escritos em C++. Esta camada é responsável por integrar os plugins na plataforma 
durante a execução. Os plugins incluídos podem ser não só os que a plataforma disponibiliza 
mas também plugins escritos pelo utilizador para realizarem tarefas que não se encontrem 
implementadas. 

Acima do wrapper automático de plugins surge o ambiente de scripting em Python, o qual 
inclui os plugins escritos na linguagem de programação de alto-nível Python. Tal como na 
camada inferior, podemos ter plugins da plataforma e plugins escritos pelo utilizador. Nesta 
camada é feita também a interface em Python com o utilizador, a qual pode ser utilizada 
através de scripting ou pela consola disponibilizada na camada que se segue acima desta. Os 
plugins, tanto em Python como em C++, podem ser individuais ou associados em toolkits, 
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como é o caso que se descreve na outra componente da plataforma usada nesta dissertação, a 
qual é descrita na secção 5.2. 

A última camada da framework Gamera é a parte que o utilizador em geral vê, excepto 
quando se tratem de programadores, pois esses interagem com o sistema através das outras 
camadas, excepto o núcleo. A interface é gráfica, mas disponibiliza uma consola em Python, 
ou seja uma interface textual incorporada na interface principal. É muito flexível pois pode-se 
usar ficheiros batch e adicionar classes e funções durante a utilização. 

 

 

Figura 4 – Arquitectura da framework Gamera 

 

Esta plataforma é usada principalmente para criar aplicações através de utilizadores com 
conhecimento sobre os documentos a serem reconhecidos. Segue uma arquitectura de plugins 
modular, sendo portanto composta por módulos (plugins), escritos em C++ e Python, os quais 
se encontram integrados num ambiente de scripting de alto-nível de forma a formar uma 
aplicação. A estrutura em geral é de certa forma semelhante a sistemas como o MathWorks e 
o Matlab, assim como macros em folhas de cálculo. Na framework Gamera, os módulos 
realizam uma de cinco tarefas de reconhecimento de documentos em geral: 

1. Pré-Processamento; 
2. Segmentação e análise do documento; 
3. Segmentação e classificação de símbolos; 
4. Análise sintáctica ou semântica (estrutural); 
5. Construção da representação final (output). 

Cada uma destas tarefas pode ser arbitrariamente complexa e envolver inúmeras estratégias 
ou módulos, assim como podem também ser completamente removidas, dependendo 
obviamente do problema específico de reconhecimento a ser abordado. A plataforma tenta 
manter uma filosofia de toolbox, ou seja, um utilizador do sistema tem acesso a uma vasta 
gama de ferramentas que se enquadram na categoria geral destas tarefas. No entanto, os 
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passos que sustentam o processo de reconhecimento são controlados na totalidade pelo 
utilizador. 

Em adição a toda a flexibilidade que a framework Gamera nos disponibiliza, a plataforma 
inclui ainda várias características importantes para projectos de reconhecimento óptico e 
digitalização em geral. Dessas características podem-se destacar o modo de processamento 
batch já mencionado, o facto de ser open source, permitindo a adaptação do código fonte e 
ainda o facto de ser portável. 

5.1.2.1 Pré-Processamento 

O módulo de pré-processamento pode envolver praticamente qualquer operação standard de 
processamento de imagem, como por exemplo remoção de ruído, blurring, deskewing, ajuste 
do contraste, sharpening, binarização, ou morfologia. Um qualquer número de operações 
pode ser necessário para preparar uma imagem para efectuar o seu reconhecimento. No 
entanto, o output final tem de ser uma imagem binarizada para utilização nos restantes passos 
do reconhecimento. A binarização é portanto uma etapa fundamental em todo este processo 
com vista a se obter um bom desempenho. Contudo, quando um documento apresenta elevada 
descoloração, torna-se bastante complicado e poderá necessitar de algoritmos localmente-
adaptativos. 

5.1.2.2 Segmentação e Análise do Documento 

Antes de os símbolos de um documento poderem ser classificados, poderá ser necessária uma 
análise da estrutura global do documento. O processo de análise e segmentação do documento 
é destinado a analisar a estrutura geral do mesmo, segmentá-lo em secções e talvez remover 
elementos. Um exemplo é precisamente a necessidade de detectar e remover as linhas de 
pauta, quando se trata de reconhecimento óptico de música, com vista a permitir o correcto 
reconhecimento dos símbolos individuais presentes na partitura. A correcta identificação das 
linhas e seu agrupamento em sistemas de linhas é essencial à classificação dos símbolos e sua 
interpretação. Da mesma forma, os documentos textuais podem necessitar da identificação de 
colunas, parágrafos, linhas e tabelas. 

5.1.2.3 Segmentação e Classificação de Símbolos 

Este módulo é o núcleo do sistema da plataforma Gamera. A sua implementação disponibiliza 
ferramentas para a criação de classificadores simples de heurísticas, correspondência de 
imagem baseada em templates, e um classificador com aprendizagem usando o algoritmo k-
nearest neighbor melhorado com um algoritmo genético. Outros algoritmos de classificação 
possíveis incluem redes neuronais, árvores de decisão, ou mesmo modelos escondidos de 
Markov. A utilização de classificadores, ambos de heurísticas e aprendizagem permitem 
equilibrar flexibilidade, tempo de treino, e velocidade de reconhecimento. 

5.1.2.4 Análise Sintáctica ou Semântica (Estrutural) 

Este processo reconstrói um documento numa representação semântica dos símbolos 
individuais. No caso do OMR temos como exemplo a combinação das várias partes que 
constituem cada símbolo, formando as notas musicais. Trata-se portanto de um processo que 
depende em larga escala de tipo de documento usado, sendo portanto necessária a intervenção 
de especialistas de domínio. A plataforma, no entanto, disponibiliza uma série de ferramentas 
para auxiliar a tarefa, tais como ferramentas para análise estrutural e sintáctica, e resolventes 
de restrições e teoremas. 
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5.1.2.5 Construção da Representação Final ( Output) 

As funções de output convertem os símbolos na informação da interpretação pós-estrutural 
num formato adequado para armazenamento. A plataforma, em geral, utiliza as facilidades de 
XML disponibilizadas pelo Python, embora seja opcional utilizar XML como output. 

5.1.2.6 Sistema de Plugins 

O sistema de geração de wrapper específico à plataforma e suas classes permite optimizações 
e conveniências para o programador que não seriam possíveis com uma aproximação mais 
genérica. Os plugins podem ser escritos em Python para maior facilidade ou em C++ quando 
o desempenho da execução seja prioritário. 

Para se adicionar uma função de plugin na framework Gamera, um programador escreve a 
metadata da função em Python e a respectiva função para realizar a tarefa de processamento 
de imagem em C++, ou directamente em Python. As funções de plugin são agrupadas em 
módulos Python standard, que são colecções de classes e funções relacionadas. 

Cada plugin é constituído por dois ficheiros, sendo a componente em C++ opcional: 

• Um ficheiro em Python que descreve cada método no plugin assim como o próprio 
plugin. Se houver métodos em Python puro podem ser aqui definidos, ou podem 
apenas delegar a funções em outros módulos Python; 

• Opcionalmente, um ficheiro header de C++ contendo implementações de cada 
método do plugin em C++. O código aqui escrito é templatized e os métodos 
concretos e o código interligando Python e C++ são gerados automaticamente 
durante a compilação pelo sistema de build da framework Gamera. 

Os ficheiros de metadata e source em Python são armazenados em ./gamera/plugins/ e os 
ficheiros source em C++ são armazenados em ./include/plugins/ . Se estes ficheiros ficarem 
nas respectivas directorias, são automaticamente detectados pelo sistema de build e 
compilados. Quando a plataforma inicia o arranque procura a pasta ./gamera/plugins e carrega 
todos os plugins presentes. 

No entanto, também se pode incluir os plugins numa toolkit, com vista a criar um pacote de 
plugins relacionados de alguma forma, como é o caso da toolkit Musicstaves, descrita em 5.2. 
Os ficheiros de metadata e source em Python são armazenados em 
./gamera/toolkits/my_toolkit/plugins/ e os ficheiros source em C++ em ./include/plugins, 
ambos na raíz da pasta da toolkit. Os módulos de plugin incluídos em toolkits têm de ser 
explicitamente importados antes de estarem disponíveis aquando da sua utilização. 

A framework Gamera disponibiliza ainda facilidades para a geração de documentação sobre 
as classes implementadas, um facto importante para os trabalhos desenvolvidos poderem ser 
utilizados e continuados por outros investigadores. 

De seguida é apresentado um exemplo simples de um plugin em C++: 

 

// Number of píxels in matrix 

#include "gamera.hh" 

#ifdef __area_wrap__ 

#define NARGS 1 
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#define ARG1_ONEBIT 

#endif 

using namespace Gamera; 

template <class T> 

feature_t area(T &m) { 

return feature_t(m.nrows() * m.ncols()); 

}  

 

Por último, é apresentado um exemplo simples de um plugin em Python: 

 

# This filters a list of CC objects 

import gamera 

def filter_wide(ccs, max_width): 

 tmp = [] 

 for x in ccs: 

  if x.ncols() > max_width: 

   x.fill_matrix(0) 

  else: 

   tmp.append(x) 

 return tmp  

 

A implementação de plugins na framework Gamera será mais detalhada na secção 6.1.1. 

5.1.3 Justificação da Opção 

A framework Gamera apresenta-se como sendo uma opção com elevado potencial tanto como 
plataforma como no sentido de disponibilização do algoritmo proposto. A sua utilização vai 
igualmente de encontro com a necessidade de utilização de plataformas standard, tal como foi 
discutido na secção 1.1.2. 

Através da análise sobre a plataforma pudemos verificar que permite um desenvolvimento 
rápido de aplicações de reconhecimento de documentos específicos de um domínio, como é o 
exemplo do problema em estudo, pautas musicais. Os especialistas de domínio podem 
personalizar e controlar todos os aspectos do processo de reconhecimento. Finalmente, 
disponibiliza um ambiente interactivo e fácil de usar para teste, assim como um vasto leque de 
ferramentas úteis para não se ter de partir do zero. 

Por todos os motivos enunciados podemos afirmar que nos encontramos perante uma 
plataforma adequada para se usar na implementação e teste do algoritmo proposto. Contudo, 
como veremos de seguida na secção 5.2, a plataforma pode ser usada de uma forma ainda 
mais ajustada ao problema em causa, com a adição da toolkit MusicStaves. 
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5.2 Musicstaves 

A toolkit MusicStaves é uma plataforma específica para o desenvolvimento e teste de 
algoritmos de detecção e de remoção de linhas de pauta, a qual é usada como um plugin da 
framework Gamera apresentada na secção 5.1. Esta plataforma foi escolhida com vista a 
completar a framework Gamera em relação ao problema em estudo em concreto, de forma a 
auxiliar o desenvolvimento e teste do algoritmo proposto na secção 4.2. 

De igual forma, em relação à framework Gamera, com base na necessidade de utilização de 
plataformas standard e com vista a possibilitar um bom princípio de teste do algoritmo 
proposto, esta toolkit apresenta-se como sendo ideal para o problema em questão. Através dos 
meios para construção de uma base de dados de teste assim como meios adequados para 
avaliar os resultados obtidos, e compará-los com os resultados em [20], revelou-se uma 
escolha adequada. É também possível uma melhor divulgação do algoritmo proposto, através 
da integração do mesmo nesta toolkit, como um plugin na framework Gamera. 

Primeiramente é feita uma descrição geral, a qual se segue de uma análise à respectiva 
arquitectura da toolkit MusicStaves. Dessa forma se apresenta primeiramente o âmbito da 
plataforma, seguido da forma como está estruturada e seu funcionamento e utilização. 

5.2.1 Descrição Geral 

A toolkit MusicStaves é uma biblioteca de Python para ser usada especificamente no 
desenvolvimento e teste de algoritmos de detecção e remoção de linhas de pauta, em imagens 
de folhas de partituras musicais. Os objectivos da toolkit prendem-se portanto com o estudo 
das primeiras etapas fundamentais no processo do reconhecimento óptico de música, ou seja, 
a detecção e a remoção das linhas de pauta. Trata-se de uma toolkit para ser usada na 
framework Gamera, descrita na secção 5.1, sendo baseada na mesma. Esta toolkit surgiu 
através do estudo acerca da avaliação de algoritmos de remoção, realizado pelos respectivos 
autores, no artigo científico “A Comparative Study of Staff Removal Algorithms”, analisado na 
secção 2.1.1. O código da toolkit, tal como o da framework Gamera, é open source, e 
encontra-se disponível gratuitamente. Tal como a framework Gamera, é também portável. No 
entanto, os autores apenas testaram em ambiente Unix, como o mencionam na documentação 
da toolkit. Contudo, através de uma pequena adição de um componente presente na 
framework Gamera, a toolkit funciona correctamente em ambiente Windows. 

Apesar de esta toolkit não apresentar o mesmo grau de maturidade da framework Gamera, 
pode-se verificar que segue os mesmos padrões de desenvolvimento e apresenta-se como uma 
versão usável e completa. Pode ser usada não só para a avaliação de outros algoritmos para 
além dos presentes na toolkit, assim como se pode comparar com os algoritmos presentes na 
mesma, mas também pode ser usada para optimizar os parâmetros num dos algoritmos de 
detecção e/ou remoção que dela fazem parte. 

É possível utilizarem-se partituras manuscritas assim como impressas com os algoritmos 
implementados, assim como em novos algoritmos que se implementem como plugins na 
toolkit; no entanto, a toolkit foi usada pelos autores apenas com partituras sintéticas. Essas 
partituras sintéticas são partituras impressas ideais, às quais foram aplicadas várias 
deformações com diferentes intensidades, como se explica adiante na secção 5.3. Contudo, 
para usar as métricas de erro definidas na toolkit é necessário proceder à marcação manual das 
referências nas partituras, a qual se trata de uma tarefa muito morosa e dispendiosa em tempo. 

Em suma, a toolkit MusicStaves, disponibiliza: 
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• Métodos para detectar linhas de pauta, fornecendo o esqueleto das mesmas após 
execução; 

• Métodos para remover linhas de pauta, e obter as suas posições após realizar essa 
tarefa; 

• Um mecanismo de escrita de plugins para adicionar novos algoritmos de detecção 
e/ou de remoção de linhas de pauta. 

Os autores da toolkit disponibilizaram também livremente as partituras sintéticas usadas para 
gerar a base de dados de teste, que usaram no trabalho desenvolvido e apresentado no 
respectivo artigo científico já mencionado. A esse conjunto de 32 partituras ideais são depois 
aplicadas as várias deformações para serem usadas nos testes, como se pode ver na secção 
5.3. 

Esta toolkit, tal como a framework Gamera, pode ser usada através de duas formas. Pode ser 
usada através da interface gráfica que a framework Gamera nos disponibiliza, com o 
objectivo de simplesmente detectar e/ou remover as linhas em partituras, assim como testar 
algoritmos presentes na toolkit. Por outro lado, pode ser usada para se implementar algoritmos 
de detecção e /ou remoção de linhas de pauta, com vista a testá-los e/ou incluí-los na toolkit. 

Como se trata de uma toolkit é necessário importá-la antes de poder ser utilizada no interior 
da framework Gamera. Quando se pretende utilizar interactivamente através da interface 
gráfica da plataforma basta importá-la através de uma opção presente para esse efeito, 
aparecendo na lista de objectos da interface. No objecto referente à toolkit temos a 
possibilidade de criar objectos de detecção ou remoção de linhas de pauta, através das classes 
que implementam os vários algoritmos presentes. Em cada objecto criado são 
disponibilizados os vários métodos associados. No entanto, tal como na framework Gamera, é 
possível utilizar a toolkit de forma não interactiva, através de scripting. 

No geral a utilização da toolkit é bastante interactiva, quando se pretende detectar ou remover 
as linhas de pauta em partituras musicais. 

5.2.2 Arquitectura 

A toolkit MusicStaves é um conjunto de plugins para a framework Gamera, e como tal, segue 
a estrutura referida em 5.1.2.6. É composta por um conjunto de classes principais, que 
implementam os vários algoritmos de detecção e remoção das linhas de pauta. No entanto, a 
própria toolkit contém vários plugins que são usados pelos algoritmos implementados, 
seguindo o mesmo método da framework Gamera. Os plugins existentes estão em parte 
escritos em Python e uma outra parte em C++. 

A toolkit disponibiliza duas interfaces diferentes, consoante o âmbito do algoritmo que será 
implementado, ou seja, se é um algoritmo de detecção ou de remoção de linhas de pauta. Para 
quando se tratar de um algoritmo de detecção é disponibilizada a classe de base StaffFinder. 
Quando se trata de um algoritmo de remoção a classe de base disponibilizada é a classe 
MusicStaves. 

Existem vários algoritmos para ambas as vertentes que a toolkit aborda, onde cada classe 
StaffFinder ou MusicStaves implementa um algoritmo específico. Portanto, quando se 
adiciona um algoritmo de detecção significa adicionar uma classe StaffFinder, e para um 
algoritmo de remoção uma classe MusicStaves. Cada uma dessas classes terá de implementar 
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os métodos que não se encontram implementados na respectiva interface, e dispõe dos 
métodos já implementados na mesma. 

Para além das classes principais da toolkit existem muitas outras, funcionando como plugins 
da própria toolkit. Algumas dessas classes adicionais são ferramentas para auxiliar o teste dos 
algoritmos, enquanto outras implementam funções que os algoritmos de detecção e/ou de 
remoção de linhas de pauta utilizam para levar a cabo a sua tarefa. A toolkit encontra-se 
organizada segundo a estrutura na Figura 5. Como se pode verificar através da figura, a toolkit 
encontra-se portanto organizada em cinco grupos principais: 

• Núcleo, com os algoritmos de detecção e remoção de linhas de pauta; 

• Plugin de deformações, para aplicar a pautas sintéticas para se usarem em testes; 

• Plugin de avaliação, através de métricas de erro; 

• Plugins usados pelos vários algoritmos implementados; 

• Plugins em C++, os quais implementam funções existentes nos plugins em Python. 

 

 

Figura 5 - Estrutura da toolkit MusicStaves 

 

O grupo das deformações para aplicar em partituras sintéticas, com vista a construir uma base 
de dados de partituras de teste, de uma forma controlada e rigorosa, encontra-se detalhado na 
secção 5.3. Por outro lado, o grupo de avaliação, através de métricas de erro definidas para o 
efeito, encontra-se aprofundado no capítulo 7. 

Tal como na framework Gamera, são disponibilizadas facilidades de geração de 
documentação para as várias classes implementadas. 

5.2.2.1 Sistema de Plugins 

Tal como já foi mencionado, o sistema de plugins presente na toolkit MusicStaves tem um 
funcionamento idêntico ao dos plugins na framework Gamera. Da mesma forma, os plugins 
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podem ser implementados em Python e/ou C++, contendo a respectiva metadata nas sources 
em Python. 

A implementação de um novo algoritmo não necessita de funcionar como um plugin na 
toolkit, ou seja, um novo algoritmo fica disponível na toolkit como os restantes. No entanto, 
relativamente à framework Gamera é de facto um plugin. Mas no âmbito da toolkit quando se 
fala de plugins é direccionado aos plugins que as classes de detecção e de remoção de linhas 
de pauta utilizam como auxílio, podendo mesmo o algoritmo estar totalmente implementado 
como um plugin da toolkit, em Python e/ou C++. 

A implementação de plugins na toolkit MusicStaves será mais detalhada na secção 6.1.2. 

5.2.3 Justificação da Opção 

Através da análise sobre as características e funcionamento da toolkit Musicstaves, podemos 
constatar que se trata de uma opção com elevado potencial e adequada ao problema em 
estudo. Não só se trata de uma abordagem directa às duas primeiras etapas do processo de 
reconhecimento óptico de música, das quais uma é o objecto de estudo desta dissertação, mas 
também nos disponibiliza uma plataforma bastante completa, tornando o processo mais ágil. 

Um outro ponto relevante prende-se com as facilidades disponibilizadas para gerar uma base 
de dados de teste controlada, para a qual se encontra preparada, assim como a 
disponibilização de facilidades para a realização de testes sobre os resultados obtidos. 

No entanto, a toolkit encontra-se mais direccionada para testar algoritmos de remoção do que 
de detecção de linhas de pauta. Mas integrando o algoritmo na toolkit e com algoritmos de 
remoção da mesma as vantagens continuam a ser claras. Não só não é necessário partir do 
zero, como nos possibilita quase de imediato a comparação com resultados existentes de 
outros algoritmos, através de pequenas adaptações. 

5.3 Base de Dados de Teste 

Com vista a testar o algoritmo proposto é necessária a definição e utilização de pelo menos 
uma base de dados de teste, com uma dimensão adequada para produzir resultados 
significativos, sobre os quais se possa tirar conclusões e testar melhorias. O objectivo em 
estudo nesta dissertação é testar e melhorar um algoritmo de detecção de linhas de pauta em 
partituras manuscritas, proposto no Projecto em que a dissertação se insere, mas que 
inicialmente apenas seguia a ideia de base, ainda pouco testada. Por esse motivo se tomou a 
base de dados de teste em [20] como base para a realização de testes sobre o algoritmo 
proposto, embora um pouco mais restrita devido ao seu grande volume de dados, como será 
explicado seguidamente. Esta base de dados de teste apresenta-se como sendo adequada a 
pautas manuscritas, embora sejam usadas partituras sintéticas, uma vez que a estas partituras 
são aplicadas diversas deformações que simulam de uma forma controlada vários problemas 
possíveis de encontrar. No entanto, apesar desse facto, achou-se interessante construir 
também uma pequena base de dados de partituras manuscritas reais, com vista a testar o 
desempenho do algoritmo proposto em casos reais. 

Nas subsecções que se seguem ambos os casos serão devidamente detalhados e 
fundamentados, desde todo o conceito por trás da base de dados até à geração da mesma. 



Reconhecimento de símbolos musicais manuscritos na framework Gamera 

55 

5.3.1 Informação de Ground-Truth 

Com o objectivo de estabelecer uma comparação qualitativa por entre os vários algoritmos de 
detecção de linhas de pauta é necessário usar informação de ground-truth, ou seja, imagens 
onde todos os píxeis pretos se encontrem marcados como sendo de linhas de pauta ou não. 
Uma marcação manual é uma tarefa morosa, sendo portanto muito dispendiosa em tempo. 
Para além desse problema, tem a desvantagem de uma classificação manual dos píxeis 
duvidosos que pertencem tanto à linha de pauta como o símbolo que cruza com a mesma. Por 
estes motivos, os autores da toolkit MusicStaves escolheram uma estratégia diferente, gerando 
imagens postscript com software de notação musical. No código postscript foram removidas 
as macros de desenho das linhas e converteram as imagens resultantes em imagens raster one-
bit. Dessa forma consegue-se obter imagens ideais sem linhas de pauta. A emulação de 
imagens de pautas musicais reais obtidas por scanner, pode ser alcançada introduzindo 
defeitos através de várias deformações aplicadas às imagens, sendo esse processo 
esquematizado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Geração das imagens deformadas e Ground-Truth das mesmas. A deformação é aplicada em paralelo 

 

No entanto, a obtenção da informação de ground-truth para pautas reais requer a marcação 
manual, eliminando os símbolos presentes na partitura, de forma a permanecerem somente os 
segmentos das linhas de pauta. 

Ambos os processos servem para obter a informação para servir de comparação com o 
resultado de uma remoção, através das métricas de erro definidas em [20]. Contudo, com vista 
a testar também apenas a detecção individualmente é necessário obter-se uma referência de 
cada partitura contendo o esqueleto das linhas de pauta, para ser usada com as métricas de 
avaliação de detecção, a definir no capítulo 7. Ao gerar as partituras sintéticas com as várias 
deformações aplicadas é possível guardar directamente as referências das mesmas pautas, 
através do esqueleto gerado em cada método de deformação. No entanto, nas partituras 
manuscritas essa marcação tem de ser manual, sendo essa uma tarefa bastante morosa. Foi 
desenvolvido um pequeno programa em Python para auxiliar nesta tarefa. Esse programa 
permite a marcação dos contornos de cada linha numa partitura real com o rato, guardando o 
resultado num ficheiro CSV. 

Os esqueletos das linhas de pauta, ou seja, as referências, seja das pautas manuscritas ou das 
sintéticas deformadas, são guardados em ficheiros CSV (Comma Separated Values) para 
serem usados com as métricas de detecção. 
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5.3.2 Conjunto de Dados de Teste 

O conjunto de teste dos autores de [20] é constituído por 32 imagens ideais, geradas através 
de diferentes programas de notação musical e encontra-se disponível gratuitamente. A cada 
uma destas imagens são aplicadas as várias deformações, variando o grau de deformação para 
observar a variação do desempenho dos algoritmos testados. São incluídos vários tipos de 
notação musical. Em relação às pautas musicais manuscritas foram usadas um total de 30 
partituras do compositor Português Fernando Lapa em conjunto com algumas partituras 
antigas de alaúde. 

5.3.3 Deformações das Partituras Sintéticas 

Com vista a testar a robustez dos diferentes algoritmos em comparação com o algoritmo 
proposto, foram criadas imagens distorcidas a partir da informação de ground-truth. 

Existem duas categorias de distorções de imagem: 

• Deformações determinísticas, que dependem de certos parâmetros, como por 
exemplo a rotação; 

• Defeitos aleatórios, como por exemplo ruído, que para além de vários parâmetros 
acerca da deformação usam ainda um gerador de números pseudo-aleatório. 

Em ambos os casos é necessário aplicar a deformação em paralelo tanto à partitura original 
como à imagem de ground-truth das linhas de pauta. 

Apesar de várias das deformações serem fáceis de entender pelo nome, algumas necessitam 
de uma explicação adicional. Na Tabela 8 encontram-se listadas as várias deformações 
consideradas, as quais estão disponíveis na toolkit MusicStaves. Na Figura 7 pode-se observar 
os efeitos de algumas das deformações numa imagem ideal. 

A curvature é conseguida através de uma half sine wave por toda a área de pauta. A 
intensidade da curvatura resultante pode ser medida através da razão de amplitude (altura) e 
largura da onda. 

Tabela 8 - Deformações nas imagens 

Deformação Tipo Descrição do parâmetro 
Rotation Determinístico Ângulo de rotação 
Curvature Determinístico Razão da Altura:Largura da curva do seno 
Typeset 
Emulation 

Ambos 
Largura de intervalo, altura máxima e variância de 
desfasamento vertical 

Staffline 
Interruptions 

Aleatório 
Frequência de interrupção, largura máxima e variância 
de largura de intervalo 

Staffline 
Thickness 
Variation 

Aleatório 
Distribuição estacionária da série de Markov e factor 
de inércia 

Staffline >-
variation 

Aleatório 
Distribuição estacionária da série de Markov e factor 
de inércia 

Degradation 
after Kanungo 

Aleatório "^, _`, _, a`, a, b%, conforme especificado em [25] 
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White Speckles Aleatório 
Frequência de speckles, comprimento de passo 
aleatório e factor de suavização 

 

 

Figura 7 – Exemplo de imagem ideal e várias deformações aplicadas. (a) Imagem ideal. (b) Curvature. (c) 

Typeset Emulation. (d-e) Staffline Thickness variation. (f) Degradation after Kanungo. (g-h) Staffline y-

variation. (i) White Speckles. 

 

A deformação typeset emulation tenta reproduzir impressões do século XVI, as quais se 
assemelham de certa forma a máquinas de escrever, tendo portanto interrupções nas linhas 
entre os símbolos, assim como um desfasamento vertical aleatório em cada porção contendo 
um símbolo. 

Outras deformações como a staffline thickness variation ou a staffline y-variation são melhor 
representadas através de série de Markov descrevendo a evolução da espessura da linha da 
esquerda para a direita. Geralmente é dessa forma porque a espessura numa posição em < em 
particular depende da espessura na posição em < anterior. Nestes casos o parâmetro é a matriz 
de probabilidade de transição U da série de Markov com �+N c probabilidade de transição da 
espessura ou desvio � em y para a espessura ou desvio L em y. A espessura ou desvio em y 
pode ser um dos � valores diferentes (estados). Sendo d � "d', d), … , d(% a distribuição 
estacionária de estados individuais �, temos: 

 

e d+ � 1(
+/'   �  dU � U 

 

Para esta distribuição assume-se uma distribuição binomial simétrica, ou seja: 

 

d+ � g� D 1� D 1 h . 12(.' 
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Associa-se o valor de média "� D 1% 2⁄  desta distribuição com o valor original na imagem 
sem deformação aplicada (staffline_height para a espessura ou zero para o desvio da posição 
em y original). Gera-se a série de Markov com o algoritmo Metropolis-Hastings [26] no qual 
a matriz de probabilidade de transição j para obter pontos de transição candidatos é: 

 

$+N � k �, ��]� L � �1 D �2 , ��]� L � � l 10, 0� m��]� �m] � P 
 

A probabilidade � para não mudar o estado pode ser considerada como um factor de inércia 
que permite transições suaves. Quanto mais próxima da unidade a probabilidade � se 
encontrar, mais lenta será a variação de estado. 

Kanungo et al. [25] sugeriram um modelo de degradação para emular distorções locais 
introduzidas durante a impressão e o processo de digitalização com um scanner. Este modelo 
tem seis parâmetros "^, _`, _, a`, a, b% com o seguinte significado: 

• Cada píxel de primeiro plano é invertido com a probabilidade _`�.no9 � ^, onde 0 
é a distância ao píxel de fundo mais próximo; 

• Cada píxel de fundo é invertido com a probabilidade a`�.po9 � ^, onde 0 é a 
distância ao píxel de primeiro plano mais próximo; 

• Eventualmente, é executada uma operação de fecho morfológico com um disco de 
diâmetro b. 

Este modelo de degradação é desenhado de tal forma que inicialmente realiza o contorno de 
uma imagem one-bit e tem pouco efeito em píxeis conjuntos. Por esse motivo é adicionada 
um segundo modelo de degradação para gerar manchas brancas por entre os símbolos e as 
linhas de pauta. Esse modelo tem três parâmetros "�, �, b% com o seguinte significado: 

• Cada píxel preto na imagem original é tomado com a probabilidade � como um 
ponto de partida para um passo aleatório de comprimento �; 

• Uma imagem contendo o passo aleatório é suavizada através de uma operação de 
fecho com um rectângulo de tamanho b; 

• Eventualmente, a imagem com os passos aleatórios é subtraída à imagem original 
resultando em manchas brancas nas posições dos passos aleatórios. 

Dessa forma, � pode ser interpretado como a frequência de manchas, � como uma medida do 
tamanho das manchas, e b como um factor de suavização. 

A Tabela 9 mostra os valores aplicados nas imagens de teste usadas na presente dissertação. 
Não se usou as gamas de valores que os autores da toolkit MusicStaves usaram em [20], 
embora as gamas de valores usadas sejam um sub-grupo desse conjunto. Os motivos 
prendem-se com o facto de a base de dados gerada ter uma dimensão muito grande, o que 
torna o processo de teste muito moroso; e uma parte dos valores definidos em [20] revelou-se 
inadequada para simular casos reais, uma vez que são valores demasiado extremos. Um 
exemplo desses valores pode ser consultado na Figura 8, onde praticamente não se distingue o 
conteúdo da partitura. 
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Figura 8 – Excerto de uma partitura sintética deformada por White Speckles com � � 0.22 

 

Dessa forma restringimos as gamas de valores dos parâmetros das deformações com vista a 
obter valores mais realistas e ao mesmo tempo tornar o processo um pouco mais ágil. No 
entanto, quando se trata de partituras reais, as deformações geralmente não ocorrem na sua 
forma pura. Geralmente encontra-se uma combinação de várias destas deformações. Contudo, 
com vista a avaliar os algoritmos de detecção torna-se mais adequado investigar o 
desempenho sobre cada deformação isolada de forma a se poder tirar conclusões acerca do 
seu sucesso ou no caso de falhar se poder compreender a razão. 

 

Tabela 9 - Gamas de valores dos parâmetros das deformações usadas nos testes com ���: 
��: ��� 

Deformação Gamas de valores dos parâmetros com  ��: ����:  �< 
Rotation ����� � D5: 1: 5 
Curvature � �����0�/�����!�0�� � 0.02: 0.02: 0.1 
Typeset Emulation �_��� � 1: 1: 12, �_��� � 0.5, �_����� � 1: 1: 10 

Staffline Interruptions 
�]�$����> _ � 0.01: 0.01: 0.1, s��m ��� ��]� ���] �m] !�0��: � � 6, � � 0.5 

Staffline Thickness Variation ���]��� � � 0.8,  �<� �  ����b���� � 2: 1: 10 
Staffline >-variation ���]��� � � 0.8,  �<� �  0�&����m� � 2: 1: 6 

Degradation after Kanungo 
^ � 0, b � 2, _` � 0.5, _ � 0.25: 0.25: 1.5, a` � 0.5, a � 0.25: 0.25: 1.5 

White Speckles 
� mm����� ����m] b � 2, ]��0m  !��b ������ � � 10, ����b�� �]�$����> � � 0.01: 0.01: 0.11 

 

A toolkit Musicstaves disponibiliza uma classe com os métodos para cada uma das 
deformações consideradas. No entanto, foi necessário efectuar a correcção de alguns erros 
detectados na geração das referências. Essas correcções serão fornecidas aos autores da toolkit 
com vista a contribuir para o desenvolvimento da mesma. 

Com base nos testes realizados pelos autores da toolkit em [20], optou-se por usar as imagens 
a uma resolução de 300dpi. 

5.3.4 Geração da Base de Dados 

Devido ao grande volume de dados a gerar (partituras com deformações aplicadas) é 
necessário utilizar-se um método automático para realizar cada operação de deformação, 
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aplicada a cada partitura sintética ideal, por entre as 32 constituintes do conjunto de teste. O 
número de ficheiros gerados é de 5376 (considerando somente as partituras e as respectivas 
referências em CSV), sendo necessário realizar a operação de deformação sequencialmente 
para obter cada um desses ficheiros com as pautas deformadas, e respectivas referências. Por 
esse motivo é impraticável usar a interface gráfica da framework Gamera para realizar a 
tarefa, sendo necessário recorrer à facilidade de scripting que a plataforma nos disponibiliza. 
Foram portanto implementados scripts em Python para gerar toda a base de dados de teste, 
assim como para verificar a sua validade. O mesmo método foi usado com vista a gerar os 
resultados de cada passo de todo o processo de teste, ou seja, para executar os algoritmos de 
detecção e remoção sobre a base de dados, assim como o cálculo das métricas de erro e 
geração dos respectivos gráficos. 

No entanto, devido ao grande volume de dados e carga de processamento e memória aliados a 
cada uma das etapas, foi necessário arranjar uma estratégia de execução para evitar quebras de 
memória. Optou-se portanto por criar um script principal, o qual controla toda a execução, 
chamando os restantes através do sistema, controlando dessa forma a memória evitando falhas 
de execução devido à carga nos recursos da máquina. 

Relativamente às partituras manuscritas não necessitam de ser geradas, sendo usadas 
directamente, pois são folhas reais digitalizadas por scanner. No entanto, antes de as usar foi 
necessário marcar as referências das linhas manualmente, assim como a criação da 
informação de ground-truth para usar com as métricas de remoção de linhas de pauta. 
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6 Implementação 

Neste capítulo é explicado inicialmente como se implementam plugins tanto na framework 
Gamera como na toolkit MusicStaves, ou seja, como se integra o algoritmo proposto na 
plataforma. Após isso, é inicialmente mostrada uma visão geral onde se pode verificar como é 
que o algoritmo proposto se encontra estruturado e integrado na plataforma. Por último, é 
feita uma descrição dos vários passos do processamento do algoritmo proposto implementado 
na plataforma, assim como dos vários métodos usados. 

6.1 Integração na Plataforma 

O algoritmo proposto na realidade é integrado com a toolkit MusicStaves e não directamente 
com a framework Gamera. A toolkit MusicStaves é que na realidade se encontra integrada 
com a framework Gamera, sendo um pacote de plugins para a framework. Por esse motivo 
descreve-se de seguida a criação de toolkits na framework Gamera, e após isso descreve-se a 
integração de novos algoritmos de detecção e de remoção de linhas de pauta na toolkit 
MusicStaves. 

6.1.1 Gamera 

A funcionalidade da framework Gamera pode ser aumentada através da adição de plugins em 
Python e C++. Um plugin é um conjunto de métodos, automaticamente adicionados à classe 
Image, ou funções independentes. Tecnicamente tratam-se apenas de módulos de Python, mas 
com mais informação adicionada com vista a permitir um wrapping e uma compilação de 
métodos em C++ mais ágil. Igualmente, permite o suporte automático de objectos na interface 
gráfica. 

Existem duas formas de implementar plugins na plataforma. Podem ser plugins singulares ou 
agrupados em conjunto e com outras ferramentas, em toolkits. Como no caso presente será 
usada uma toolkit, será dada mais atenção a esse caso em particular. As toolkits 
disponibilizam um sistema de workflow de alto-nível para efectuar o reconhecimento de 
documentos na totalidade, através da junção de vários passos em vários plugins. 

Uma toolkit é uma forma de distribuir código que faz uso da framework Gamera mas não se 
encontra incluída na árvore de raiz da framework. Podem ser aplicações completas que 
processam imagens e devolvem resultados simbólicos (e.g. uma aplicação de OMR), ou 
simplesmente uma biblioteca de funções úteis (e.g. para testar algoritmos de reconhecimento 
óptico). Uma toolkit é baseada na hierarquia genérica de pacotes e módulos do Python. 

De facto, a framework Gamera, disponibiliza: 

• Uma distutils-based framework para a construção de plugins na plataforma mais 
convenientemente; 

• Suporte para adicionar menus drop-down específicos para a toolkit na interface da 
plataforma. 

As toolkits seguem uma hierarquia de directórios específica, como se pode ver na Tabela 10, 
onde se assume que se chama music_staves. Algumas toolkits poderão ir para além desta 
estrutura, incluindo ficheiros .cpp numa directoria src/ ou documentação numa directoria 
doc/. 
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Os autores da framework Gamera disponibilizam um esqueleto de toolkit mínimo, com vista a 
ajudar na criação de toolkits. 

 

Tabela 10 - Hierarquia de pastas numa toolkit 

./ Ficheiros de informação básica para construir a toolkit 
setup.py Python distutils-based build script 

gamera/ Ficheiros necessários à plataforma em runtime. Ficheiros de código fonte 
em Python 
toolkits/music_staves/ Código fonte da toolkit em Python 
toolkits/music_staves/plugins/ Local dos plugins da toolkit 

include/ Ficheiros header de C++ (.hpp) 
plugins/ Código fonte dos plugins em C++ 

scripts/ Scripts em linha de comandos 
doc/ Documentação 

gendoc.py Script para gerar a documentação através 
do sistema de documentação da 
plataforma 

src/ Ficheiros de fonte para a documentação 
narrativa 

html/ HTML output através do sistema de 
documentação da plataforma 

 

6.1.2 MusicStaves 

A toolkit MusicStaves é uma plataforma de teste de algoritmos de detecção e remoção de 
linhas de pauta. É usada com a framework Gamera, agrupando os vários algoritmos e 
ferramentas como um pacote de plugins. 

A toolkit disponibiliza uma interface para a implementação de algoritmos de detecção de 
linhas de pauta e uma interface para implementação de algoritmos de remoção das mesmas 
linhas. A classe de base no primeiro caso é a classe StaffFinder e no segundo caso é a classe 
MusicStaves. Existem diversos algoritmos, tanto de detecção de linhas de pauta como para 
realizar a remoção das mesmas linhas. Dessa forma, cada classe Stafffinder assim como cada 
classe MusicStaves implementam um algoritmo específico. Ou seja, um algoritmo de detecção 
deve ser adicionado através de uma classe StaffFinder enquanto um algoritmo de remoção 
deve ser adicionado através de uma classe MusicStaves. 

A classe virtual StaffFinder disponibiliza os seguintes métodos, dos quais apenas se tem de 
implementar o método find_staves(), uma vez que os restantes já se encontram 
implementados: 

• __init__() 

• find_staves() 

• get_average() 

• get_polygon() 
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• get_skeleton() 

Da mesma forma, a classe virtual MusicStaves, disponibiliza os seguintes métodos, dos quais 
apenas se tem de implementar os métodos remove_staves() e get_staffpos(): 

• __init__() 

• remove_staves() 

• get_staffpos() 

Todas as classes que derivam das anteriores apresentadas, devem ser incluídas na raiz da 
toolkit, em gamera/toolkits/musicstaves/. Em termos de convenção de nomes, as classes deve 
conter como prefixo o nome da classe da qual derivam, ou seja, StaffFinder_ e MusicStaves_ 
seguidos do nome do algoritmo que implementam. 

Quando se trata de uma implementação de uma classe StaffFinder, o método find_staves() 
deve preencher a estrutura self.linelist com o esqueleto das linhas detectadas. 

Para se adicionar um novo algoritmo na toolkit MusicStaves, deve-se portanto realizar dois 
passos fundamentais: 

• Implementar o algoritmo pretendido como uma classe derivada da classe 
StaffFinder ou MusicStaves, consoante seja respectivamente de detecção ou de 
remoção de linhas de pauta; 

• Colocar a classe implementada acessível através da interface gráfica. 

Para realizar o segundo ponto mencionado são necessários dois passos: 

• Registar a classe no menu de contexto do ícone da toolkit em __init__.py; 

• Escrever um plugin de imagem onebit/greyscale que crie uma instância StaffFinder 
ou MusicStaves da classe. 

No primeiro passo é portanto necessário adicionar a classe recém-criada no ficheiro 
__init__.py na raiz da toolkit, de forma ter a classe disponível no ícone da toolkit na 
framework Gamera. Para conseguir isso é necessário proceder às seguintes alterações nesse 
ficheiro: 

• Faz-se a importação da classe criada no início do ficheiro; 

• Na classe MusicStavesModuleIcon, adiciona-se a nova classe à listagem classes, no 
método __init__(), onde todas as classes disponíveis são guardadas. 

Pode-se ver neste excerto de código um pequeno exemplo: 

from stafffinder_mymethod import StaffFinder_mymeth od 

... 

def __init__(self, *args, **kwargs): 

... 

self.classes=["StaffFinder_mymethod"] 

 

No segundo passo para colocar a classe implementada acessível através da interface gráfica, é 
necessário implementar o plugin que cria o objecto StaffFinder ou MusicStaves a partir de 
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uma imagem. O plugin é implementado no ficheiro musicstaves_plugins.py na directoria 
plugins da toolkit. Pode ser visualizado um pequeno exemplo de seguida: 

 
# plugin to create a ``MusicStaves_rl_simple`` obje ct 

class MusicStaves_rl_simple(PluginFunction): 

    pure_python = 1 

    category = "MusicStaves/classes" 

    self_type = ImageType([ONEBIT, GREYSCALE]) 

    args = Args([Int('staffline_height', default=0) ,\ 

            Int('staffspace_height', default=0)]) 

    return_type = Class("musicstaves") 

 

    # import the module (containing our class decla ration) and return 

    # the created MusicStaves_rl_simple object 

    def __call__(image, staffline_height=0, staffsp ace_height=0): 

        from gamera.toolkits.musicstaves import mus icstaves_rl_simple 

        return musicstaves_rl_simple.MusicStaves_rl _simple(\ 

                image, staffline_height, staffspace _height) 

    __call__ = staticmethod(__call__) 

 

Como se pode verificar, neste exemplo o método __call__() é chamado com três argumentos, 
tal como está especificado na classe MusicStaves. No entanto se a classe implementada 
necessitar de mais argumentos, o método __call__() deverá ser chamado com esses 
argumentos adicionais incluídos. 

Para além de se definir a função é necessário registá-la como uma função de plugin na classe 
MusicStavesModule no final no ficheiro musicstaves_plugins.py, da seguinte forma, 
adicionando o nome do plugin criador da instância da classe à lista de funções: 

 
class MusicStavesModule(PluginModule): 

    cpp_headers = ["musicstaves_plugins.hpp"] 

    category = "MusicStaves" 

    functions = [MusicStaves_rl_simple,\ 

                 fill_horizontal_line_gaps,\ 

                 fill_vertical_line_gaps] 

 

O diálogo para os métodos StaffFinder.find_staves() e MusicStaves.remove_staves() na 
interface gráfica, disponibiliza por omissão os argumentos definidos nas classes de base. No 
entanto, se a implementação de uma destas classes necessitar de mais argumentos estes 
podem ser tornados igualmente acessíveis nesse diálogo, através da definição da variável 
find_staves_args ou remove_staves_args respectivamente no construtor da classe em 
__init__() no ficheiro do algoritmo na raiz da toolkit. De seguida podemos observar um 
exemplo para uma classe StaffFinder: 

 
def StaffFinder_own(StaffFinder): 
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    def __init__(self, img, staffline_height=0, sta ffspace_height=0): 

        # call constructor of base class 

        # (sets self.find_staves_args to some defau lt value)  

        StaffFinder.__init__(self,img,staffline_hei ght,staffspace_height) 

        # register a different set of arguments for  find_staves 

        self.find_staves_args = Args([Int("num_line s", default=0), 

                                      Int("someinta rg", default=20), 

                                      Float("somefl oatarg",range=(0,1), 

     default=0.8)]) 

 

Até agora foi descrito como se adicionam novos algoritmos à toolkit MusicStaves. No entanto, 
é possível a própria toolkit conter plugins para além dos plugins que dão acesso através da 
interface gráfica, como foi descrito. Um algoritmo de detecção pode, por exemplo, estar 
implementado como um plugin em C++, sendo a função chamada através da classe principal 
em Python. Com esse objectivo em vista pode-se criar um novo ficheiro de Python na 
directoria plugins ao invés de se utilizar o ficheiro musicstaves_plugins.py como foi descrito 
no exemplo anterior. Nesse novo ficheiro, para além de se definir os passos já descritos é 
necessário definir as funções de plugin adicionais, em Python e/ou C++. No exemplo que se 
segue é definida uma função disponível em C++, no respectivo header na pasta 
/include/plugins/: 

 
class miyao_find_edge(PluginFunction): 

 self_type = ImageType([ONEBIT]) 

 args = Args([Int('x'), Int('y'), Float('angle'),\ 

       Check('direction','left')]) 

 return_type = IntVector("edgepoint", length=2) 

 author = "Christoph Dalitz" 

 

A função definida deve ser seguidamente adicionada à classe staff_finding_miyao_module), 
tal como sucede no exemplo anterior na classe MusicStavesModule: 

 
class staff_finding_miyao_module(PluginModule): 

 category = "MusicStaves/Miyao" 

 cpp_headers = ["staff_finding_miyao.hpp"] 

 functions = [miyao_candidate_points, miyao_distanc e, miyao_find_edge, 

       StaffFinder_miyao] 

 author = "Christoph Dalitz, Florian Pose (after an  algorithm by H. 

Miyao)" 

 

Este último exemplo é a vertente que foi usada na implementação do algoritmo proposto nesta 
dissertação. O algoritmo foi implementado como um plugin em C++, tendo sido integrado na 
plataforma através do método descrito. 
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6.2 Visão Geral 

Com base nas especificações apresentadas na secção 6.1, integrou-se o algoritmo proposto na 
toolkit MusicStaves, como um plugin em C++. Ou seja, trata-se do último exemplo 
apresentado na secção 6.1.2. 

Assim, temos dessa forma uma classe principal StaffFinder na raiz da toolkit, o respectivo 
plugin em Python na directoria plugins, assim como a implementação do algoritmo em C++ 
na pasta /include/plugins/. O método de implementação e integração segue a especificação já 
enunciada. No diagrama da Figura 9 apresenta-se um esquema da estrutura da toolkit 
integrada na framework Gamera, assim como o algoritmo proposto integrado na toolkit como 
um plugin em C++. 

 

 

Figura 9 – Visão Geral 

 

Com o objectivo de avaliar o potencial do algoritmo de detecção proposto para melhorar o 
desempenho dos algoritmos de remoção de linhas de pauta, integrou-se no código desses 
algoritmos o algoritmo proposto. No entanto não se trata de uma integração standard uma vez 
que a toolkit não disponibiliza meios para fazer uma integração desse tipo. Dessa forma, os 
métodos de remoção foram alterados através da adição de um novo parâmetro que permite 
seleccionar o algoritmo de detecção entre o algoritmo usado por omissão e o algoritmo 
proposto. Depois na zona do código onde se cria o método de remoção foi adicionada essa 
possibilidade de selecção com base no parâmetro fornecido. No entanto, este método não é 
possível ser usado com algoritmos que realizam a detecção de uma forma integrada com a 
remoção, tal como o algoritmo de Fujinaga ou o Skeleton. Na Figura 10 pode ser observado 
um esquema da integração do algoritmo proposto com algoritmos de remoção de linhas de 
pauta presentes na toolkit. Os algoritmos de remoção nos quais se integrou a detecção do 
algoritmo proposto são os algoritmos que apresentaram melhores resultados, por entre os 
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possíveis: Roach/Tatem, LineTrack Height e LineTrack Chord. Através da integração do 
algoritmo Stable Paths com algoritmos de remoção da toolkit é dada a possibilidade de se 
optar por esse ou pelo original, o algoritmo Dalitz. 

 

 

Figura 10 - Integração do algoritmo proposto com alguns algoritmos de remoção da toolkit 

 

Com vista a agilizar o processo de teste, especialmente numa primeira fase ainda sem se ter o 
algoritmo completamente integrado na toolkit, foi adicionada uma classe na raiz da toolkit 
com utilitários implementados. Esses utilitários servem para realizar o carregamento e a 
escrita de ficheiros CSV contendo o esqueleto das linhas de pauta, seja da detecção ou 
referências para usar nas métricas de erro. Isto permite que se execute os vários passos em 
separado, sobrecarregando menos a memória da máquina em utilização, uma vez que se 
podem guardar os resultados em ficheiros ao invés de se calcular todos os passos em 
simultâneo. Ao mesmo tempo evita a necessidade de voltar a executar os passos todos quando 
algum passo falha, ou no caso de se pretender alterar parâmetros num certo passo. A classe de 
utilitários é a classe InescUtils, disponibilizada na raiz da toolkit. 

A implementação em C++ do algoritmo de detecção proposto conta ainda com a 
implementação das métricas de erro de detecção, descritas na secção 7.2. 

6.3 Método de Binarização 

O método de binarização usado é o método por omissão usado num plugin da framework 
Gamera, uma vez que se mostrou adequado aos testes realizados. Os testes com as partituras 
sintéticas não são influenciados pela binarização, uma vez que essas partituras já são a preto e 
branco. No entanto, com as partituras manuscritas reais esse passo já é mais significativo, 
tendo-se obtidos bons resultados com o método usado. 

O método to_onebit() converte uma imagem de cor ou greyscale para uma imagem onebit, 
isto é, binarizada a preto e branco. Quando se converte uma imagem já binarizada é realizada 
apenas uma cópia da mesma. Este plugin de binarização usa o algoritmo otsu_threshold, o 
qual cria uma imagem binária através da divisão por entre um valor de limiar utilizando o 
algoritmo de Otsu [27]. Pode ser consultado um pequeno exemplo na Figura 11. 
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Figura 11 - Exemplo do Método de Binarização 

 

6.4 Processamento 

O processamento do algoritmo começa através da chamada ao método find_staves(), o qual 
recebe como entrada uma imagem onebit, ou seja, binarizada. Essa imagem é fornecida ao 
método implementado em C++ através da sua chamada no código em Python. 

Na implementação em C++, após chamada da respectiva função de detecção das linhas de 
pauta, a imagem é convertida para o formato interno usado pelo algoritmo. Após isso, a 
implementação segue os passos apresentados e descritos na secção 4.2. Após realizar a 
detecção, o esqueleto das linhas é devolvido pela função no formato da toolkit, sendo recebido 
do lado da classe em Python já nesse mesmo formato, pelo que é então preenchida a estrutura 
self.linelist com os valores obtidos. 
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7 Testes e Resultados 

Neste capítulo apresentam-se as métricas de erro utilizadas para avaliar os algoritmos 
estudados, assim como os respectivos resultados obtidos para cada uma dessas métricas, e 
uma análise comparativa entre os vários gráficos gerados. Por questões de espaço, todos os 
resultados apresentados são os que foram considerados mais relevantes. 

Em relação aos resultados dos algoritmos LineTrack Height e LineTrack Chord, foi alterado o 
parâmetro Max_gap_height no respectivo código fonte de ambos os algoritmos, com o valor ���������_������ 3⁄  ao invés do valor zero por omissão. Esta alteração permite obter 
resultados mais statisfatórios. 

7.1 Tempos de Execução 

O algoritmo de detecção proposto nesta dissertação foi também comparado em termos de 
tempo de execução com o algoritmo Dalitz. Ambos os algoritmos foram executados nas 
mesmas condições, ou seja, na mesma máquina em condições idênticas e com a mesma base 
de dados de teste. Os tempos de execução foram: 

• Stable Paths: 4.22 horas; 

• Dalitz: 3.44 horas. 

Desta forma pode-se constatar que a diferença não é demasiado significativa (cerca de �23%), tendo o algoritmo proposto demorado um bocado mais de tempo. Este foi o tempo 
que cada um dos dois algoritmos demorou a processar o mesmo conjunto de partituras 
sintéticas deformadas, uma quantidade bastante elevada de ficheiros de teste. Se 
considerarmos que se vai efectuar o reconhecimento de uma única partitura, ou um conjunto 
realista de partituras num caso de uso real, o tempo que cada algoritmo demora não deverá 
mostrar diferenças visíveis. 

Em relação aos algoritmos de remoção considerados, andam todos pela mesma grandeza de 
tempo, excepto o algoritmo Skeleton, o qual se demonstrou ser bastante mais pesado em 
termos de processamento e consumo de memória. 

No geral, a execução de todos os passos desde a geração da base de dados de teste, passando 
pela detecção das linhas de pauta em cada partitura e respectiva remoção, até ao cálculo das 
métricas e geração dos gráficos, através dos scripts criados para o efeito, revelou-se um 
processo bastante longo. A linguagem usada, o Python, apesar de ser uma linguagem de 
programação de alto-nível adequada para as tarefas em que foi utilizada, ao mesmo tempo é 
inevitavelmente um bocado pesada em tempo de execução e consumo de memória. Com vista 
a controlar melhor cada passo e contornar o consumo de memória elevado, foi criado um 
script principal, o qual controla os restantes processos. 

7.2 Métricas de Detecção 

Em [20], e na toolkit que origina desse mesmo artigo, não foram definidas métricas de erro 
para comparar os algoritmos de detecção, uma vez que o objectivo desse trabalho está mais 
orientado para a remoção das linhas de pauta. Contudo, na presente dissertação o objectivo é 
comparar apenas a detecção das linhas, pois este primeiro passo do reconhecimento óptico de 
música é o presente objecto de estudo. 
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Dessa forma e com vista a medir o desempenho dos algoritmos de detecção, em modo 
standalone, de uma forma conveniente, foram definidas duas métricas de erro: o número de 
falsos-positivos de linhas de pauta e o número de linhas de pauta que não foram detectadas. 

Seguidamente é feita uma descrição sobre o modo de avaliação e cálculo destas métricas de 
erro, sendo depois apresentados e analisados os resultados obtidos através das mesmas. 

7.2.1 Descrição 

Com vista a avaliar as métricas que se definiram para medir o desempenho dos algoritmos de 
detecção em estudo, começa-se primeiramente pelo cálculo da distância Euclidiana média 
entre cada linha de pauta de referência e cada linha de pauta que foi de facto detectada. Após 
isso, resolve-se o problema de correspondência no grafo bipartido resultante através da 
minimização do custo de atribuição, o qual é igual à distância. Somente os pares com o erro-
distância médio abaixo de staffline_height são tomados como estando correctamente 
correspondidos. Os restantes pares são assumidos como sendo originados de um falso-
positivo de linha de pauta, correspondido a uma linha verdadeira de pauta não-detectada; esta 
correspondência é por isso quebrada. Após isso as duas métricas resultam como sendo o 
número de linhas de pauta detectadas não correspondidas, ou seja, falsos-positivos, e o 
número de linhas de pauta de referência por corresponder, ou seja, que não foram detectadas. 

O algoritmo proposto foi comparado com os três métodos de detecção de linhas de pauta 
considerados em [20]. No entanto, o algoritmo Dalitz, presente na toolkit MusicStaves, tem 
um desempenho significativamente melhor do que os outros dois métodos. Por esse motivo os 
resultados apresentados correspondem somente ao algoritmo Dalitz e ao algoritmo proposto. 
Todos os parâmetros do algoritmo Stable Paths foram preliminarmente optimizados através 
de um conjunto independente de imagens. 

7.2.2 Análise dos Resultados Obtidos 

Num panorama geral os resultados obtidos mostram claramente que o algoritmo proposto 
supera o algoritmo Dalitz presente na toolkit MusicStaves, relativamente a ambas as métricas 
de erro definidas. Em algumas deformações não há diferença visível/considerável entre os 
resultados das métricas para ambos os algoritmos de detecção. Contudo, não há nenhum caso 
em que o algoritmo proposto esteja em desvantagem relativamente ao algoritmo Dalitz. 

Da Figura 12 à Figura 17 são apresentados os resultados das duas métricas de erro de 
detecção para a base de dados de partituras sintéticas deformadas, onde se pode verificar o 
que foi dito no parágrafo anterior. Contudo, por questões de espaço são mostrados apenas os 
resultados mais relevantes por entre os resultados obtidos. Os valores em cada gráfico 
apresentado são a média para as 32 pautas sintéticas usadas, ou seja, para cada valor de cada 
deformação faz-se a média dos resultados das 32 pautas respectivas, para um algoritmo em 
particular. 

Dos resultados obtidos podemos verificar que os resultados do algoritmo Dalitz são bastante 
inferiores (apresenta um erro mais elevado). Em alguns casos, como na Figura 12, enquanto o 
algoritmo Dalitz demonstra um desempenho fraco, o algoritmo proposto está na ordem dos 
0% de erro, a detecção ideal. De facto, no geral encontra-se sempre em 0% de erro ou muito 
próximo desse valor. 



Figura 12 - Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação 

Figura 13 - Resultados das métricas de erro d

Figura 14 - Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação 
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Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação Curvature 

 

detecção para a deformação Rotation 

 

Staffline y-variation 



Figura 15 - Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação 

Figura 16 - Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação 

Figura 17 - Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação 
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Typeset Emulation – Parte 1 

 

Typeset Emulation – Parte 2 

 

Resultados das métricas de erro de detecção para a deformação White Speckles 
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No que respeita às partituras manuscritas reais utilizadas foram igualmente obtidos bons 
resultados, os quais são apresentados na Tabela 11. Os valores obtidos são a média dos 
valores de erro obtidos no conjunto das 30 partituras para ambas as métricas de erro de 
detecção. 

 

Tabela 11 - Desempenho da detecção em pautas manuscritas reais 

Algoritmo Linhas incorrectas Linhas falhadas 
Dalitz 3.7% 3.7% 

Stable Paths 1.2% 1.3% 

 

7.3 Métricas de Remoção 

Com vista a realizar testes mais aprofundados ao desempenho do algoritmo proposto, decidiu-
se usar para além das métricas de erro descritas em 7.2 as métricas definidas em [20]. Dessa 
forma realizaram-se testes sobre os resultados obtidos através dos algoritmos de remoção, 
com o objectivo de testar se havia melhorias usando a detecção do algoritmo proposto como 
entrada. No entanto, para realizar esses testes foi necessário proceder a alguns ajustes no 
código das remoções da toolkit para permitir fornecer a entrada da detecção do algoritmo 
Stable Paths em opção à entrada do Dalitz, sem comprometer os resultados. Assim não só se 
integrou o algoritmo proposto na toolkit MusicStaves como também se integrou com os 
algoritmos de remoção principais que usam a detecção Dalitz como entrada. Apenas o 
algoritmo de remoção Skeleton trabalha sozinho. 

Apesar de se poder criar as referências como se descreve na secção 5.3, não é trivial 
corresponder essa informação aos resultados de cada um dos diferentes algoritmos de 
remoção, com vista a estabelecer uma medida de qualidade para a remoção de linhas de pauta. 
Por esse motivo são usadas três métricas de erro diferentes definidas pelos autores da toolkit 
MusicStaves em [20] que se apresentam como adequadas ao problema em análise. Essas três 
métricas de erro baseiam-se em píxeis individuais, regiões de segmentos de linha e locais de 
interrupções de linhas de pauta respectivamente. Na subsecção que se segue faz-se uma 
descrição detalhada de cada uma dessas três métricas. 

7.3.1 Descrição 

Nesta secção cada uma das três métricas de erro já enunciadas é apresentada de forma 
detalhada, explicando o conceito por trás de cada uma. Cada métrica é explicada numa 
subsecção própria. 

Em cada métrica de erro considerada, são comparadas: a imagem contendo os segmentos de 
linha que foram de facto removidos através do algoritmo de remoção usado, e a imagem 
ground-truth contendo os segmentos que uma remoção ideal deveria remover. No entanto, no 
caso da métrica de erro Staffline Interruptions é ainda usada também a referência da pauta 
respectiva, como é explicado seguidamente na subsecção da mesma. 

7.3.1.1 Píxel Level 

Esta métrica de erro baseia-se em píxeis individuais, daí o nome Píxel Level. Se 
considerarmos a remoção de linhas de pauta como um problema de classificação em duas 
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classes a nível do píxel (i.e. ou é um píxel pertencente a uma linha de pauta ou não), temos 
naturalmente uma medida de desempenho na taxa de erro para esta classificação. Esta métrica 
obtém-se, portanto, através do seguinte cálculo: 

Píxel level error rate � < � >� , onde < � Número de píxeis de pauta incorrectamente classi�icados > � Número de píxeis não pertencentes a pauta incorrectamente classi�icados � � Número de píxeis pretos 

Contudo, apesar de o erro resultante nos indicar o quanto os símbolos estão distorcidos 
quando comparados com a imagem ideal sem os segmentos das linhas de pauta, dá-nos pouca 
informação acerca da eficácia dos algoritmos de remoção ao separar símbolos que estão 
ligados por linhas de pauta. Devido a esse problema temos as próximas duas métricas de erro, 
a Segmentation Region Level e a Staffline Interruptions. 

7.3.1.2 Segmentation Region Level 

A métrica de erro Segmentation Region Level tem por base as regiões de segmentos de linha. 
A remoção de linhas de pauta pode ser considerada com um problema de segmentação, onde 
os segmentos das linhas de pauta têm de ser separados dos segmentos dos símbolos. 

Numa aplicação de OMR os segmentos das linhas de pauta são secundários e considerados 
como sendo de fundo, e os restantes símbolos são tomados como sendo os segmentos de 
interesse. No entanto, quando se pretende avaliar a qualidade da remoção das linhas de pauta 
temos a situação inversa, onde o nosso interesse reside precisamente nos segmentos das 
linhas, sendo todos os restantes considerados como fundo. 

Este problema de segmentação tem alguma analogia ao problema de segmentação de páginas 
em documentos de texto. Nesses casos as métricas de erro geralmente baseiam-se em 
segmentos falhados, partidos e unidos, como nos é sugerido em [28, 29, 30]. 

Dessa forma temos duas segmentações para o conjunto de píxeis pretos presentes na imagem 
a ser testada. Por um lado temos a segmentação ideal de ground-truth Y � Y��N � =�(�+V�? 
com Y��N � =�', … , ��? e por outro temos a segmentação que foi de facto detectada pelo 
algoritmo de remoção � � ���N � =�(�+V�? com ���N � =�', … , �A? onde cada �+ e �N contém 
os píxeis pretos de um segmento de linha contínuo respectivamente, e �(�+V� e �(�+V� contém 
os restantes píxeis pretos de fundo, respectivamente. 

No conjunto de todos os segmentos de linha de pauta de ambas as segmentações Y��N � ���N 
são construídas classes de equivalência dos segmentos que se sobreponham, ou seja, dois 
segmentos são considerados equivalentes � � s quando uma sequência �', �), … , �( existe 
com �' � �, �( � s e �+ � �+,' � �. Para cada classe de equivalência ] conta-se o número de 
segmentos de Y��N e ���N contidos e pode-se assim detectar erros de reconhecimento. Existem 
vários casos possíveis, os quais se apresentam na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Erros de extracção de segmentos de linhas com base no número de segmentos numa classe � 

Número de 
classes 

Segmentos de ���� Segmentos de ���� Descrição do erro �' 1 1 Correcto �) 1 0 Segmento falhado �� 0 1 
Segmento detectado 
erradamente �� 1 > 1 Segmento partido �� > 1 1 Segmentos unidos �� > 1 > 1 
Ocorrência de ambos 
segmentos partidos e unidos 

 

Apesar de a quantidade de cada erro individual presente na Tabela 12 poder ser interessante 
numa análise detalhada num algoritmo de remoção singular, é considerado a taxa de erro por 
entre as classes de equivalência como uma medição de erro única, segundo a fórmula: 

Segmentation Region Level error rate � ∑ �� D6��0 �1∑ �L6L�0  

7.3.1.3 Staffline Interruptions 

A métrica de erro Staffline Interruptions tem por base os locais de interrupções de linhas de 
pauta. É feita uma comparação da imagem de Ground-Truth contendo somente os segmentos 
removidos do caso ideal, com a imagem que contém exactamente os píxeis que foram de facto 
removidos pelo algoritmo de remoção em avaliação. Este algoritmo reconhece interrupções 
nas linhas de pauta e tenta ligá-las através da correspondência das suas posições em <. Após 
isso remove ligações, para que cada interrupção seja ligada pelo menos uma vez. 

Como é possível extrair a localização ideal do esqueleto das linhas de pauta a partir da 
informação de ground-truth, é possível reduzir o problema de correspondência a intervalos 
unidimensionais. Para isso pode-se seguir a linha de pauta desde a esquerda à direita nas 
imagens contendo apenas os fragmentos de linha de pauta removidos e procurar as 
interrupções presentes na linha. Cada interrupção representa um símbolo musical detectado 
em intersecção com a linha de pauta. Este facto coloca-nos perante dois conjuntos de 
intervalos para cada linha de pauta: Os intervalos com interrupções, Y � =�', … , ��? na 
informação ground-truth e aqueles na saída do algoritmo � � =�', … , �A?. 
Com vista a estabelecer uma métrica de erro é criado um grafo bipartido através da adição de 
ligações entre os intervalos �+ e �N que se sobreponham, como pode ser visto na Figura 18. 
Nesse exemplo podem-se observar duas interrupções sem ligação (a azul), duas interrupções 
removidas (a vermelho), num total de sete interrupções na informação de Ground-Truth. 

 

 

Figura 18 – Exemplo de correspondência entre as interrupções Ground-Truth e o resultado da remoção 



Reconhecimento de símbolos musicais manuscritos na framework Gamera 

76 

 

Desta forma temos dois tipos de erro: os intervalos de Y e � sem ligação e os intervalos com 
mais do que uma ligação. De forma a contar o número de erros do segundo tipo é calculada a 
correspondência da cardinalidade máxima [31] neste grafo, a qual remove o número de 
ligações mínimo que levam ao segundo tipo de erro. Como resultado a taxa de erro calculada 
provém da fórmula, onde �', �) e �� têm os significados descritos na Tabela 13: 

Staf�line Interruptions error rate �  ��=�3, �1 � �2?�3  

Tabela 13 - Interrupções em Staffline Interruptions e seus significados 

Número de interrupções Significado �' 
Interrupções sem ligação (tanto da Ground-Truth como do 
resultado da remoção) �) 
Ligações removidas devido a interrupções duplamente 
ligadas �� Interrupções presentes na informação de Ground-Truth 

 

No entanto, esta métrica de erro, ao contrário das duas anteriores, não pode ser calculada 
apenas a partir das imagens que serão comparadas, necessitando de informação adicional 
acerca da localização do esqueleto das linhas de pauta, ou seja, a referência das linhas de 
pauta. Dessa forma já se possui as posições das várias linhas. 

É importante mencionar que esta métrica de erro apenas mede a segmentação na linha de 
pauta e ignora todos os restantes erros, tais como segmentos removidos erradamente e que não 
tocam nas linhas de pauta. 

7.3.2 Análise dos Resultados Obtidos 

De todos os algoritmos de remoção descritos em [20], optou-se por usar os algoritmos que em 
geral apresentaram melhores resultados de remoção com vista a não sobrecarregar os gráficos. 
Dessa forma foram utilizados os algoritmos LineTrack Height, LineTrack Chord, 
Roach/Tatem e o novo algoritmo que os autores da toolkit apresentaram, o Skeleton. No 
entanto, o algoritmo Skeleton não separa claramente a detecção das linhas de pauta da 
respectiva remoção, realizando ambas as tarefas em simultâneo. Este algoritmo não utiliza a 
detecção Dalitz em oposição aos restantes. Por esse motivo, este algoritmo foi usado por si só, 
sem se fornecer a detecção realizada pelo algoritmo Stable Paths, ao invés dos restantes três 
algoritmos, nos quais se usou tanto a detecção Dalitz como a detecção Stable Paths. 

Através dos resultados obtidos para as métricas de erro de remoção de linhas de pauta, 
podemos verificar que, apesar de não tão significativamente como na secção 7.2.2, no geral o 
algoritmo proposto melhora os algoritmos de remoção com os quais foi usado. Uma primeira 
observação que pode ser feita é que a substituição da detecção Dalitz pela detecção Stable 
Paths, o algoritmo proposto, melhorou os resultados nos três algoritmos em comparação. 
Adicionalmente, em geral o algoritmo LineTrack Height, com a detecção do algoritmo 
proposto, obtém melhores resultados que os restantes. Contudo, o algoritmo de remoção 
Skeleton, o qual não tem uma detecção separada da remoção, demonstra resultados bastante 
competitivos. Nos casos em que à partida se esperaria melhores resultados através da análise 
dos resultados das métricas de detecção na secção 7.2.2, na realidade não aconteceu dessa 



forma talvez devido ao método de remoção 
podem ser consultados desde a 
optou-se por mostrar os resultados mais relevantes que foram obtidos.
7.2.2, os valores em cada gráfico apresentado são a média para as 32 pautas sintéticas usadas.

 

Figura 19 – Resultados da métrica 
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forma talvez devido ao método de remoção usado, falhando nesses casos. Os vários resultados 
podem ser consultados desde a Figura 19 à Figura 27. No entanto, por uma questão de espaço 

se por mostrar os resultados mais relevantes que foram obtidos.
, os valores em cada gráfico apresentado são a média para as 32 pautas sintéticas usadas.

Resultados da métrica Píxel Level para a deformação Curvature
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usado, falhando nesses casos. Os vários resultados 
. No entanto, por uma questão de espaço 

se por mostrar os resultados mais relevantes que foram obtidos. Tal como na secção 
, os valores em cada gráfico apresentado são a média para as 32 pautas sintéticas usadas. 

 

Curvature 



Figura 20 - Resultados da métrica 

 

Figura 21 - Resultados da métrica 
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Resultados da métrica Segmentation Region Level para a deformação 

Resultados da métrica Píxel Level para a deformação Rotation
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para a deformação Curvature 

 

Rotation 



Figura 22 - Resultados da métrica 

 

Figura 23 - Resultados da métrica 
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Resultados da métrica Staffline Interruptions para a deformação 

Resultados da métrica Píxel Level para a deformação Staffline y
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para a deformação Rotation 

 

Staffline y-variation 



Figura 24 - Resultados da métrica 

Figura 25 - Resultados da métrica 
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Resultados da métrica Píxel Level para a deformação Typeset Emulation

 

Resultados da métrica Segmentation Region Level para a deformação Deformation after Kanungo
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Typeset Emulation 

 

Deformation after Kanungo 



Figura 26 – Resultados da métrica 

Figura 27 - Resultados da métrica 
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Resultados da métrica Segmentation Region Level para a deformação 

 

Resultados da métrica Segmentation Region Level para a deformação 
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para a deformação Staffline Interruptions 

 

para a deformação  White Speckles 
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Relativamente aos resultados apresentados e os resultados obtidos pelos autores da toolkit no 
artigo analisado na secção 2.1.1, as diferenças visíveis devem-se em parte à gama de valores 
mais restrita que foi usada na dissertação e por outro lado às correcções efectuadas na toolkit. 
Como algumas das correcções que foram efectuadas são a nível da criação das referências das 
partituras deformadas, os resultados são automaticamente influenciados. Contudo, é possível 
haver outras explicações igualmente válidas. 

No caso das partituras manuscritas, seleccionou-se o algoritmo com melhor desempenho para 
além do LineTrack Height com o algoritmo proposto como detecção, sendo esse algoritmo o 
Skeleton. Contudo, podemos verificar que no geral ambos os algoritmos se encontram com 
aproximadamente o mesmo desempenho. O desempenho pouco positivo do LineTrack Height 
com o Stable Paths dever-se-á ao algoritmo de remoção e não à própria detecção, uma vez 
que por melhor que o algoritmo proposto detecte as linhas, o algoritmo de remoção pode 
falhar em vários casos. 

 

Tabela 14 - Desempenho da remoção em partituras manuscritas reais 

Algoritmos Píxel Level 
Segmentation Region 

Level 
Staffline 

Interruptions 
LineTrack Height com 

Stable Paths 
3.6% 28.2% 28.2% 

Skeleton 4.0% 28.3% 26.4% 
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8 Conclusão 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões finais sobre a presente dissertação, assim como 
os resultados obtidos e contribuições da mesma. Conclui-se o capítulo traçando as diversas 
perspectivas futuras. 

8.1 Conclusões sobre a Dissertação 

Após a realização da presente dissertação e respectiva elaboração deste documento, foram 
atingidos os objectivos que foram estabelecidos no início. Foi possível melhorar a versão 
inicial do algoritmo proposto com base nos testes realizados, obtendo-se muito bons 
resultados no final. 

A utilização de uma plataforma orientada ao desenvolvimento e teste de algoritmos de 
detecção e remoção de linhas de pauta revelou-se um aspecto fundamental, através da 
framework Gamera com a toolkit MusicStaves. Assim tomando por base o estudo realizado no 
artigo que foi analisado inicialmente, assim como a utilização da base de dados de pautas 
sintéticas disponibilizada pelos autores do mesmo, possibilitou testar aprofundadamente o 
algoritmo proposto. Da mesma forma permitiu a integração do algoritmo proposto numa 
plataforma adequada para esse efeito, permitindo uma melhor divulgação. O algoritmo pode 
desta forma ser utilizado com outros módulos de reconhecimento óptico de música que 
venham a ser implementados, ou mesmo com módulos já existentes. No entanto, devido à 
detecção de alguns bugs na toolkit foi necessário proceder à sua correcção com vista a obter-
se resultados correctos, o que atrasou um bocado o processo. 

Através dos testes realizados foi possível verificar que o algoritmo proposto obteve um 
melhor desempenho relativamente aos algoritmos de [20], tendo inclusive em geral 
melhorado a remoção das linhas de pauta com os algoritmos de remoção considerados. 

Assim, com a realização desta dissertação, foi dado mais um passo fundamental no campo do 
OMR, assim como um passo fundamental com vista à preservação das obras musicais da 
nossa herança recente, evitando que as mesmas caiam em esquecimento. 

8.2 Perspectivas Futuras 

O algoritmo proposto nesta dissertação para realizar a detecção das linhas de pauta em 
partituras manuscritas, é o primeiro passo fundamental no processo do reconhecimento óptico 
de música. No entanto, como se pode verificar pelo estudo realizado, existem vários passos 
consequentes, ou seja, vários módulos que representam as etapas seguintes no processo de 
reconhecimento de uma partitura manuscrita até ao seu armazenamento num formato digital. 
Formato esse que represente a peça musical em estilo hierárquico com vista a poder ser 
utilizado de forma eficiente num computador. 

O passo seguinte será estudar um algoritmo de remoção que consiga utilizar da melhor forma 
possível os resultados obtidos através da etapa da detecção das linhas. Dessa forma, 
conseguir-se-á um bom resultado para permitir o correcto reconhecimento dos restantes 
símbolos musicais presentes numa partitura manuscrita. Uma hipótese possível será a 
utilização do algoritmo de remoção LineTrack Height, melhorando-o e adaptando-o o mais 
possível ao algoritmo de detecção proposto, o Stable Paths Approach. 
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Com vista a efectuar o reconhecimento dos símbolos musicais presentes na peça, após a 
remoção das linhas de pauta, existem diversas técnicas, que podem envolver redes neuronais 
com aprendizagem. Nessa etapa deverão ser considerados os vários métodos possíveis, 
adaptando-os ao caso em concreto. 

Após implementação dos módulos mencionados, assim como a reconstrução dos símbolos 
musicais detectados e construção da semântica musical presente na partitura, é necessário 
desenvolver o módulo final que crie a representação da peça em MusicXML. O MusicXML é 
formato digital hierárquico actualmente em consideração pelo Projecto em que esta 
dissertaçaõ se insere. No entanto, antes desse passo poderá ser implementado um módulo de 
correcção métrica, no qual se realize uma verificação da informação reconhecida com vista a 
efectuar correcções baseadas no conhecimento prévio sobre notação musical. 

Por último, tem-se em perspectiva a integração dos vários módulos de reconhecimento óptico 
no sistema desenvolvido no estágio no semestre anterior pelo mesmo autor desta dissertação. 
Desta forma irá obter-se uma solução de OMR completa com vista à preservação do corpus 
musical que é objecto de preservação pelo Projecto em que a dissertação se insere. 
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ANEXO A: Acrónimos Utilizados 

CSV – Comma Separated Values 

CVS – Concurrent Version System 

DCG – Defined Clause Grammar 

DP – Dynamic Programming 

ESMAE – Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo 

FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

ICIP  – International Conference on Image Processing 

ICMC  – International Computer Music Conference 

ICR  – Intelligent Character Recognition 

IEEE  – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

INESC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto 

JAI  – Java Advanced Imaging 

LAG  – Linear Adjacent Graphs 

MIDI  – Musical Instrument Digital Interface 

MIEIC  – Mestrado em Engenharia Informática e Computação 

MusicXML  – Music Extensible Markup Language 

OCR – Optical Character Recognition 

OMR  – Optical Music Recognition 

OS – Operating System 

PDF – Portable Document Format 

RLC  – Run-Length Encoding 

TPAMI  – Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

XML  – Extensible Markup Language 



ANEXO B: Exemplos de Pautas de Teste
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