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Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles 

Lühikokkuvõte: 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua veebirakendus, mis võimaldab kasutajal kirjeldada 

üles laaditud või YouTube’i veebilingina esitatud muusikateost loomulikus eesti keeles. Töös 

antakse ülevaade olemasolevatest alternatiividest, tutvustatakse valminud rakendust ning selle 

funktsionaalsust ja tuuakse välja liidese edasiarendamise võimalused. 

Võtmesõnad: 

Automaatne muusika kirjeldamine, veebirakendus, loomulik eesti keel 

CERCS: P175 Informaatika, süsteemiteooria 

 

Automatic description of music in natural Estonian language 

Abstract: 

The aim of this bachelor's thesis is to create a web application that allows the user to analyse 

music, that has been uploaded or presented as a YouTube web link, in natural Estonian 

language. The paper gives an overview of existing alternatives, an introduction of the 

application and its functionality as well as pointing out the possibilities for further development. 

Keywords: 

Automatic music description, web application, natural Estonian language 

CERCS: P175 Informatics, systems theory 
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Sissejuhatus 

Muusikaõpetus aitab kujundada tundemaailma ning tervikliku maailmapilti, säilitada ja 

edasikanda rahvuslike kultuuritraditsioone [1]. Eestis toimub muusikaõpe üldhariduslikus 

koolis, huviringides ja rohkem süvitsi muusikakoolis. 

Algajad muusikahuvilised võivad leida end probleemi ees, kuidas muusikateost kirjeldada ja 

esile tuua pala eripärasid. Oskus muusikat kuulata ning analüüsida nõuab harjutamist. Sageli ei 

eksisteeri või on keeruline leida toetavaid materjale, mis seletavad lahti huvipakkuva teose 

iseloomulike omadusi ja toetavad õppimise protsessi. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua veebirakendus nimega Muusik, mis võimaldab 

kasutajal kirjeldada üles laaditud või YouTube’i veebilingina esitatud muusikateost. Antud 

rakendus töötleb helifaili ning kirjeldab loomulikus eesti keeles pala tempot, helistikku ning 

toob välja iseärasused (nt. teose žanr). Veebirakenduse eesmärk on pakkuda tuge nii 

muusikaõpingutel kui ka suurendada huvi valdkonna vastu. 

Erinevalt alternatiividest on käesolev rakendus eesti keeles, mis võimaldab kooliõpilastel ning 

täiskasvanutel laiendada oma muusikasõnavara, seeläbi toetades muusika kuulamise ja 

kirjeldamise oskust. 

Lõputöö kirjutamise hetkel ei leidu alternatiivset eestikeelset rakendust, mis kuvaks kasutajale 

muusikaanalüüsi, sealhulgas sisaldades informatsiooni tempomuutuste ja kulminatsiooni 

ajahetke kohta ning iseloomulike joonte kirjeldamist. 

Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse esmalt käsitletavat valdkonda üldisemalt ning 

antakse ülevaade alternatiivsetest rakendustest, võrreldes nende puudusi ja eripärasid. Seejärel 

keskendutakse valminud rakenduse tutvustamisele ning kasutatud tehnoloogia kirjeldamisele. 

Samuti tuuakse välja veebirakenduse põhifunktsioonid. Hinnang loodud veebirakendusele ning 

edasiarendamise võimalused käsitletakse töö viimases osas. 
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1 Muusika kirjeldamiseks mõeldud rakendused 

Muusika on osa inimeste argipäevast: müra, loodushelid, meelelahutus, suhtlusvorm, hobi, 

kunst, teraapia. Eestis kuulub muusikaõpetus riiklikusse õppekavasse ning põhikooli lõpetaja 

on omandanud baasteadmised muusikas [1]. Soovijatel on võimalus muusikat süvitsi õppida 

huviringides ja muusikale keskendunud õppeasutustes, omandades teadmised ja oskused 

erinevatel muusikaerialadel (nt. instrumendiõpetus, teooria, helilooming, vokaal). 

Sageli puudub toetav materjal huvipakkuva muusikateose kirjeldamise kohta. 

Veebirakendused, mis pakuvad muusikapala analüüsi, on tihti inglise keeles, mis eeldavad 

kasutajalt vastava keele oskust. Leitud tulemuste tõlgendamine, näiteks pala tempo, nõuab 

kasutajalt taustteadmisi või eeltööd. Samuti ei piisa ainult paarist muusikapala omadusest (nt. 

tempo, helistik), et mõista teose eripärasid. 

Muusikateosete omaduste kirjeldamiseks saab kasutada erinevat tarkvara. Järgnevalt on välja 

toodud valik ingliskeelseid muusikaanalüüsi veebirakendusi. Lõputöö kirjutamise ajal ei leidu 

eestikeelseid alternatiive. 

 

1.1 Musicstax 

Antud rakendus põhineb Spotify muusika andmebaasil ja sisaldab üle 50 miljoni pala ligi 130st 

žanrist [2]. Musicstax kuvab kasutajale välja valitud pala helistiku, kestvuse, tempo ja profiili 

järgnevate parameetritega, mille iga tõeväärtus on vahemikus 0-100% [3, 4]: 

a) populaarsus Spotify kasutajate hulgas; 

b) õnnelikkus, kus minimaalne väärtus tähistab pala negatiivsust ja kurvameelsust, 

maksimaalne pala positiivsust ning õnnelikkust; 

c) tantsitavus, arvestades omadusi nagu rütm, tempo, löökide tugevus ehk rõhu asetus (nt. 

rõhu asetus esimesel löögil) ning stabiilsus ehk regulaarsus pulsis, mille saatel saab end 

sünkrooniliselt liigutada [5]; 

d) energilisus, arvestades helitugevust, dünaamikat, tämbrit, intensiivsust; 

e) instrumentaalsus, kus üle 50% tõeväärtus tähistab instrumentaalset pala ning madalam 

tulemus viitab vokaali olemasolule; 

f) kõnet sisalduvus, kus tulemus alla 33% tähistab muusikat, 33-66% vahemik muusikat 

ja kõnet (nt. räpp), üle 66% puhast kõnet (nt. taskuhääling); 

g) elav esitus ehk kas käesolev pala on esitatud publiku ees või lindistatud stuudios. 
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Musicstax rakendus sisaldab nimekirja sarnastest lauludest, mis on genereeritud ühesuguste 

artistide ja palade põhjal [4]. Lisaks leiab informatsiooni artisti, albumi ja avaldamiskuupäeva 

kohta. Ülevaade pala omadustest on numbripõhine ning esitatud tabeli kujul. Samuti puuduvad 

muusika- ja tempoterminid, helistiku võtmemärgid. Hetkel puudub võimalus üles laadida oma 

muusikateos, mis on liidese suurim miinus. 

 

1.2 GetSongKey 

GetSongKey [6] on muusikutele ja diskoritele loodud helistiku leidmise veebirakendus. 

Veebilehel on võimalik laadida üles nii meelepärane audiofail kui ka valida pea 7 miljoni 

muusikapala vahel [6]. Antud tarkvara keskendub ainult teose helistiku leidmisele, millele 

viitab ka rakenduse nimi. 

Valides andmebaasis oleva muusikateose annab GetSongKey ülevaate helistikust ja profiilist: 

pala positiivsus, tantsitavus, energilisus, elav esitus, akustilisus ehk väärtus 0-100% vahel, kus 

maksimaalne väärtus tähistab akustilist pala ning minimaalne elektroonilist. Lisaks on välja 

toodud helistiku paralleelhelistik, subdominant ja dominant (nt. e-molli puhul vastavalt a-moll 

ja h-moll). Kasutajale kuvatakse leitud helistiku võtmemärgid noodijoonestikul ning nimekiri 

sarnastest lugudest. Samuti on võimalus korrigeerida andmebaasis leiduvate teoste helistikku 

ehk muuta rakenduse poolt pakutud vale helistik õigeks. 

Rakenduse andmebaasis on esindatud küll mitmed žanrid, aga põhirõhk ja teoste lai valik on 

suunatud popmuusikale. Leitud omadused esitatakse numbriliselt ning puudub loomulik keel. 

Suurimaks miinuseks antud rakenduse puhul on üleslaetava pala omaduste vähesus, sest 

leitakse vaid teose helistik. 

 

1.3 GetSongBpm 

GetSongBpm on suurim laulude tempo leidmise rakendus, mis on loodud GetSongKey autori 

poolt [7]. Antud leht keskendub teose tempo leidmisele. 

Andmebaasis leiduvate palade puhul on esitatud taktimõõt, tempo, itaaliakeelne tempotermin 

ja teose profiil: tantsitavus, energilisus, akustilisus. Kasutajale kuvatakse nimekiri sarnastest 

lauludest ning rakendus võimaldab korrigeerida andmebaasis leiduva teose esitamise kiirust. 
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Veebirakenduse fookus on suunatud andmebaasis olevate teoste tempo leidmisele. Üheks 

miinuseks on klassikalise muusika vähesus ning palade piiratud valik. Lisaks on meelepärase 

audiofaili üleslaadimisel analüüs üpris napp, sest kasutajale kuvatakse ainult tempo. 

 

1.4 Chosic 

Veebirakendus Chosic sisaldab andmebaasi muusika žanrite leidmiseks [8]. Sobivat pala saab 

otsida nii laulu nime, artisti kui žanri järgi. 

Kasutajale kuvatakse pala valimise järel Spotify ning veebisait Last.fm andmebaasis kasutusel 

olevad žanri märksõnad. Lisaks saab ülevaate teose kestusest, tempost, helistikust ning 

profiilist: populaarsus, õnnelikkus, tantsitavus, instrumentaalsus, energilisus, akustilisus. 

Hetkel puudub võimalus laadida üles meelepärane teos ja veebirakendus sisaldab väga palju 

reklaame. Teose leitud omadused on esitatud numbriliselt ning puudub loomulik keel. 

 

1.5 Analüüs 

Veebirakendused, mis analüüsivad muusikat, sisaldavad väga vähest informatsiooni üleslaetava 

teose kohta ning on keskendunud enda andmebaasis olevate palade kirjeldamisele. Analüüsi 

tulemusel leitud omadused on esitatud numbriliselt ja tabeli kujul sisaldades profiili loetelu 

(pala tantsitavus, energilisus, akustilisus, valjusus).  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua veebirakendus nimega Muusik, mis võimaldab 

kasutajal analüüsida üles laaditud või YouTube’i veebilingina esitatud muusikateost. Antud 

rakendus töötleb helifaili ning erinevalt alternatiividest kirjeldab leitud numbrilisi omadusi 

loomulikus eesti keeles. Töötluse käigus leitakse järgnevad omadused: pala esitamise kiirus, 

tempomuutused, helistik ja võtmemärgid, žanr, profiil, kulminatsiooni ajahetk. Veebirakenduse 

eesmärk on pakkuda tuge õpingutel ja suurendada huvi muusika valdkonna vastu. 
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Tabel 1. Muusikaanalüüsi rakenduste omaduste võrdlus. 

 Musicstax GetSongKey GetSongBpm Chosic Muusik 

Helistik + + - + + 

Tempo + - + + + 

Audiofaili 

üleslaadimine 
- + + - + 

Märksõnad - - - + + 

Kulminatsioon - - - - + 

Tempomuutused - - - - + 

Eesti keel - - - - + 

Loomulik keel - - - - + 

Teose profiil + + + + + 

Muusika terminid - + + - + 

 

Tabel 1 illustreerib muusikat analüüsivate veebirakenduste võrdlust. Esimeses tulbas on välja 

toodud rakenduse omadused, millele järgneb märge „+“ või „-“ vastavalt olemasolule või 

puudumisele. 
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2 Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles 

Valminud veebirakenduse kasutajaliidese võib jagada kolmeks: avaleht, analüüsitava teose 

sisestamine, töötluse tulemus. Järgnevalt tutvustatakse rakenduse Muusik kasutajaliidest ja 

disainilahendust. 

 

2.1 Disain 

Kogu liides on üles ehitatud minimalistlikus stiilis ja läbiv värvivalik sisaldab kolme tooni: 

roosa, sinine, lilla. Lehe voolujooneline disain illustreerib heli võnkeid ning malbed omavahel 

sulanduvad toonid muusika mitmekesisust. 

Rakenduse kasutajaliidese ülesehitamisel on võetud eesmärgiks saavutada võimalikult selge ja 

väheste sammudega protsess tulemuseni jõudmiseks. Veebilehe tekstide koostamisel on 

eelkõige rõhku pandud kasutaja tähelepanu haaramisele. 

 

2.2 Avaleht 

Joonisel 1 on kuvatõmmis rakenduse Muusik avalehest, mis keskendub valminud 

veebirakenduse tutvustamisele. Kolme ikooni ning tulbana on välja toodud käesoleva 

rakenduse funktsionaalsus: abi meloodilistes küsimustes, omaduste leidmise mitmekesisus, 

märksõnade leidmine (nt. žanr, meeleolu). Lisaks tutvustatakse kasutajale teose esitamise 

võimalusi ning mugavaks kasutamiseks on lisatud otselink analüüsi vahelehele. 
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Joonis 1. Avaleht. 
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2.3 Teose esitamine 

Vahelehel Analüüs, mida illustreerib joonis 2, on kasutajal võimalik valida kahe muusikapala 

esitamise viisi vahel. Nimelt on võimalus üles laadida audiofail (nt. kasutaja poolt salvestatud 

omalooming) või esitada pala YouTube’i veebilingina, mis võimaldavad sealhulgas analüüsida 

ka vähemtuntud muusikat. 

Joonisel 3 on kujutatud kuni 30 MB suuruse helifaili üleslaadimisel avanevad valikud. Üles 

laaditud teose puhul on võimalik esitatud pala kuulata, paremasse nurka ilmunud nuppu 

„Kirjelda“ vajutades käivitatakse töötlus. YouTube’i veebilingina esitatud teose analüüsiks on 

tarvis vajutada sisestusklahvi või luubi ikooni. Töötluse algusest annab kasutajale märku 

laadimise vaheleht laine animatsiooniga, mida näitab joonis 4. 

 

 

Joonis 2. Teose üleslaadimine või esitamine YouTube’i lingina. 
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Joonis 3. Audiofaili üleslaadimisel avanevad valikud. 

 

Joonis 4. Laadimise vaheleht animatsiooniga. 

 

2.4 Teose analüüs 

Muusikateose kirjeldamise illustreerimiseks on joonisel 5 kasutatud näitena Pharrell Williams’i 

pala „Happy“. Töötluse käigus leitud omadused on järgnevad: tempo, helistik, kulminatsiooni 

ajahetk, tempomuutused, märksõnad. Lisaks on välja toodud pala profiil (tantsitavus, 

energilisus) ja helistiku võtmemärgid noodijoonestikul. 

Leitud omadused kuvatakse kasutajale pealkirjana kiire ülevaate saamiseks. Keelemalle 

kasutades genereeritakse pealkirja alla omaduse kirjeldus loomulikus eesti keeles.  
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Joonis 5. Pharrell Williams’i teose „Happy“ analüüsi tulemus.  
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3 Kasutatud tehnoloogilised vahendid 

Käesoleva bakalaureusetöö raames loodud rakendus Muusik analüüsib helifaili, kasutades 

programmeerimiskeelt Python ning selle teeke. Kasutajaliides on üles ehitatud Vue.js 

raamistikule ning suhtlus tagaliidesega (ingl back-end) toimub läbi Flask serveri, mida 

jooksutatakse Docker konteineris. 

Järgnevalt on välja toodud uurimistöö praktilise osa koostamisel kasutatud tehnoloogiate 

tutvustused ning eelised võrreldes alternatiividega. 

 

3.1 Flask 

Flask on programmeerimiskeelel Python põhinev veebiraamistik, millel puudub andmebaasi 

kiht, vormi valideerimine ja kolmanda osapoole teegid [9]. Raamistik sisaldab vaid 

marsruutimissüsteemi ja mallprotsessorit (ingl template engine), seetõttu on võimalik laiendada 

funktsionaalsust vastavalt vajadusele ja rakenduse eripäradele [10]. 

Käesoleva lõputöö tagaliides on Flaski baasil, sest raamistik on paindlik, kompaktne ja 

põhjaliku dokumentatsiooni ning koodinäidetega. Samuti vajab loodud rakendus vaid 

keskkonda funktsioonide jooksutamiseks ja päringute teostamiseks. Leitud tulemused 

kustutatakse uue päringu jooksutamisel ehk puudub vajadus salvestada ning hoiustada 

andmebaasis kõikide palade informatsiooni. 

 

3.2 Docker 

Charles Anderson [11] sõnul on Docker isoleeritud virtuaalsete konteinerite tehnoloogia, mida 

võib võrrelda kompaktse virtuaalmasinaga. Samuti leiab autor, et konteinersüsteem sobib 

pidevaks integreerimiseks ja publitseerimiseks (ingl deployment), sest on kiiresti kompileeritav, 

mugav ümber paigutada ja mitut konteinerit on võimalik jooksutada ühel pordil. 

Flaski baasil loodud tagaliidese fail app.py on pakitud Docker konteinerisse, mis muudab 

veebirakenduse lokaalse jooksutamise mugavaks ja kiireks. Samuti lihtsustab konteiner 

rakenduse ülesseadmist serveris ning on kompaktne, sest võimaldab jooksutamisel mugavalt 

alla laadida vajalikud teegid määratud versioonidega. 
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3.3 Vue.js 

Rakenduse kasutajaliides põhineb JavaScripti raamistikul Vue. Käesoleva raamistiku 

suurimaks eeliseks on terve rakenduse piires taaskasutatavad komponendid, meelepärase 

protsessori kasutamise võimalus ning JavaScripti objektide siduvus klassi, teksti kui ka 

atribuutidega [12]. 

Raamatus „Learning Vue.js 2“ [12] tuuakse välja antud raamistiku ühe tugevusena lühike 

õppimiskõver (ingl learning curve) ja kasutajasõbralikkus. Nimelt ei pea Vue.js koodi 

kirjutamiseks selgeks õppima eraldi keelt. Vue.js järgib üldist veebiarenduse struktuuri, milles 

rakenduse sisu ehk HTML kood kirjutatakse mallmärgendite (ingl template-tag) vahele, 

rakenduse stiil ehk CSS stiilimärgendite (ingl style-tag) vahele ning rakenduse funktsioonid 

ehk JavaScript skriptimärgendite (ingl script-tag) vahele. Samuti on võimalik piirata klasside 

stiili ulatust nii globaalsete muutujate kui ka scoped atribuudi abil. 

 

3.4 Python 

Audiofaili töötluses kasutatakse programmeerimiskeele Python 3.7 versiooni. Teegi pytube abil 

laetakse alla kasutaja poolt esitatud YouTube’i veebilink. Essentia ning librosa teekide 

funktsioone kasutades toimub helifaili sisselugemine, töötlus ja omaduste leidmine. 

 

3.4.1 librosa 

Alljärgnev lõik tugineb teeki tutvustavale artiklile „librosa: Audio and Music Signal Analysis 

in Python“ [13]. Librosa on audio ja muusikasignaali analüüsi teek, mille põhifunktsionaalsused 

jagunevad nelja eri kategooria vahel: helikõrgusega (ingl pitch) seotud operatsioonid (nt. 

helisageduse teisendamine noodiks, C1 = 32.7 Hz), audio- ja ajaoperatsioonid (ingl time-series) 

(nt. helifaili sisselugemine), spektrogrammarvutused (nt. sagedus-spektrogramm), helisageduse 

ning aja teisendamine (nt. sekundite teisendamine kaadriteks). Librosa tugineb numpy 

andmetüüpidele ja funktsioonidele, kasutades muutuja ning parameetri standardiseerituid 

nimesid, mis muudavad teegi kasutajasõbralikuks algajale. Kõik uued implementatsioonid 

testitakse regressioonitestidega. 

Töötluses leitakse librosa abil kulminatsiooni ajahetk ning tempomuutused. Samuti 

eemaldatakse vaikus pala algusest ja lõpust käesoleva teegi funktsioonidega. 
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3.4.2 Essentia 

Artikkel „Essentia: An audio analysis library for music information retrieval“ [14] kirjeldab 

Essentia teeki kui C++ programmeerimiskeelel põhinevat audioanalüüsi ja teabe eraldamisele 

keskendunud algoritmide kogu. Lisaks ühendab teek endas statistilise teabe, spektri, tempo ning 

tonaalsete omaduste analüüsi. 

Antud teegi üheks suurimaks tugevuseks on masinõppe mudelite sidumine Essentia 

algoritmidega. Näiteks on võimalik kasutada TensorFlow või Gaia SVM klassifikatsiooni 

mudeleid [15]. 

Kasutades Essentia teeki leitakse töötluses teose tempo, helistik, märksõnad ja profiili näitajad 

(nt. tantsitavus, energilisus). 

 

3.4.3 pytube 

Pytube on YouTube’i video ning heli allalaadimiseks mõeldud Pythoni teek [16]. Teegi 

eelisteks on kompaktsus ning sõltumatus kolmandatest osapooltest. 

Teose heli allalaadimiseks piisab vähese koodi kirjutamisest, kus viidatakse veebilingile, 

salvestatava meedia tüübile ning asukohale, kuhu salvestamine toimub. Lisaks on teegil 

põhjalik API, mille kasutamist illustreerivad koodinäited. 
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4 Rakenduse ülesehitus 

Rakendus võimaldab üles laadida valitud teose arvutist või esitada YouTube’i veebilingina, 

mille korral salvestatakse pala serverisse, kasutades teeki pytube. Üleslaetava pala suurus on 

piiratud, sest suuremahulisemate palade puhul on töötlus väga aeglane. Kuna üleslaetava teose 

pikkust ei saa määrata, siis on kasutajal lubatud esitada kuni 30 MB suurune heliteos. 

Töötluse tulemusena tagastatakse JSON andmestik: faili nimi, tempo, helistik, energilisuse ja 

tantsitavuse tase, märksõnad, alg-, kesk- ja lõpposa tempo, kulminatsiooni ajahetk. Töötluse 

lõppedes kustutatakse salvestatud fail serverist. 

Eesrakenduses valitakse iga kategooria keelemall ning täidetakse sobivate andmetega lüngad. 

Rakendus kuvab informatsiooni pealkirjadena kiire ülevaate saamiseks. Iga pealkirja alla 

kuvatakse loomulikus keeles tekst, mis on genereeritud keelemalli põhjal ja milles seletatakse 

lahti leitud teose omadus. 

 

4.1 Keelemallid 

Analüüsi tulemuste kirjeldamiseks loomulikus eesti keeles on kasutatud malle. Käesoleva 

rakenduse keelemallid koosnevad lünktekstidest, kus lünk on tähistatud kujul „[märksõna]“. 

Mallide täitmisel asendatakse eesliideses (ingl front-end) iga lünk õige vastega, mis on 

eelnevalt salvestatud JSON andmevormis. 

Näiteks tempo kirjeldamiseks vaadeldakse eeltöötluse tulemusel saadud muusikateose 

esitamise kiirust. Seejärel leitakse vahemik, kuhu tempo kuulub, ning tempotermin. Lüngad 

täidetakse vastavalt tempotermini JSON väärtustele. Tempo kirjeldamise mudel sisaldab 

järgnevaid lünkasid: 

[tempo] – eeltöötluses leitud teose tempo, nt. 160 lööki minutis; 

[termin] – itaaliakeelne tempotermin, mis vastab eeltöötluses leitud pala tempole, nt. Vivace 

[17]; 

[vahemik] – itaaliakeelse tempotermini tempo vahemik, nt. 156-176 lööki minutis [17]; 

[om] – omadussõna või nimekiri omadussõnadest, millega saab kirjeldada pala esitamise 

tempot, nt. elavalt, kiiresti [18]. 
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Loomulikkuse saavutamiseks on kasutatavaid malle mitu. Juhuslikult valides olemasolevate 

keelemudelite vahel tekib iga analüüsi puhul erinev kombinatsioon. Näiteks saab tempo 

kirjelduse koostamisel valida 4 sissejuhatava lause ja 6 saatelause malli vahel, mille tulemusel 

on võimalik kombineerida 24 kooslust. 

Keelemudelite kasutamine võimaldab lahti seletada töötluse tulemusena saadud informatsiooni. 

Tuues mallides esile muusikaterminid ja andes kasutajale rohkem konteksti on võimalik 

laiendada lugeja sõnavara, muusika kirjeldamise oskust ja kinnistada seeläbi teadmisi. 

 

4.2 Tempo 

Raamat „Understanding basic music theory“ [19] defineerib muusikateose tempot kui helitöö 

esitamise kiirust, mida on võimalik jagada kaheks: absoluutne või relatiivne. Nimelt on 

metronoomiga mõõdetav tempo absoluutne ning märgitakse löökide arvuna minutis. 

Verbaalsed kirjeldused, näiteks itaaliakeelsed muusikaterminid, on relatiivsed ja annavad 

kiiruse tunnetuse. 

Teegi Essentia abil leitakse töötluses muusikateose tempo löökide arvuna minutis. Funktsioon 

MusicExtractor teostab mitmekülgse analüüsi arvutades tulemused statistilise jaotuse põhjal 

[20]. Funktsioon rythm.bpm on tuvastatud löökide arv minutis, rhythm.danceability tagastab 

pala tantsitavuse väärtuse 0 ja 3 vahel ning tonal.tuning_nontempered_energy_ratio algoritm 

pala energilisuse taseme [20, 21]. 

 

4.3 Helistik 

Teose helistiku leidmiseks kasutatakse funktsiooni MusicExtractor, mis lisaks pala rütmiliste 

omaduste leidmisele teostab ka tonaalse analüüsi. Tonal.chords_key tagastab kõige sagedamini 

esinenud akordi ja tonal.chords_scale akordi laadi: duur või moll [20]. 

Töötluse lõppedes leitakse kasutajaliideses ennustatud helistiku paralleelhelistik, 

võtmemärkide arv, nende kõrgused tähtnimedena (nt. F) ja nende liik (bemoll või diees). Lisaks 

on salvestatud helistiku võtmemärkide vektorgraafika ehk SVG-fail lingina, mis loetakse sisse 

tulemuste lehe laadimisel. 
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4.4 Tempomuutused 

Igal muusikateosel on kindel struktuur ehk vorm. Sageli muutuvad uued vormid populaarseks 

ja saavad üldnimetuse, näiteks rondo vorm kujul ABACA…, kus iga täht tähistab sarnast 

vormiosa palas [19]. Sageli on igal vormiosal oma kindel tempo, mis võib erineda teose 

originaaltempost [19]. 

Kuna vorme on väga palju, siis tempomuutuste võrdlemiseks tehakse töötluses üldistus ja 

jagatakse teos kolmeks võrdseks osaks: algus, keskosa, lõpp. Üldistus on piisav, et leida tempo 

kõikumisi, sest see ei ole vormi või žanri spetsiifiline ning seetõttu on ülekantav erinevatele 

teostele. 

Tempo leidmiseks on kasutusel teek librosa, kus pala loetakse sisse ning teisendatakse 

kaadriteks (ingl frames). Kasutades meetodi effects.trim eemaldatakse võimalik vaikus pala alg- 

ja lõpposas, mis võib tekitada valesid väärtusi töötluse käigus [22]. Seejärel leitakse iga kaadri 

tempo beat.tempo funktsiooni abil [23]. Leitud kaadrite tempo järjend jagatakse kolmeks ning 

arvude aritmeetilise keskmise leidmise teel saadakse iga osa tempo. 

Kasutajaliideses võrreldakse algus-, kesk- ja lõpposa tempot originaaltempoga, arvestades 

sealjuures veamääraga ±10. Võrdluse tulemusel valitakse nelja keelemalli vahel: tempo on 

aeglasem kui originaaltempo; kiirem kui originaaltempo; aeglasem, kuid sama tempoterminiga; 

kiirem, kuid sama tempoterminiga. 

 

4.5 Kulminatsioon 

Kulminatsiooni ehk haripunkti võib muusikas defineerida kui energiat, mida kannavad 

meloodilised, harmoonilised ja rütmilised elemendid [24]. Antud definitsioonist võib järeldada, 

et pala haripunkt on seotud ajahetkega, kus energia tase on suurim. 

Teose kulminatsiooni leidmine toimub librosa teegi abil. Esmalt loetakse pala sisse ning 

jagatakse kaadriteks (ingl frames). Energia ajas muutumise uurimiseks leitakse pala 

spektrogramm S funktsiooniga librosa.magphase [25]. Spektrogrammi kasutamine on täpsem 

kui lihtsalt audiofaili sisselugemine, sest võimaldab rakendada aknameetodit (ingl windowing) 

[26]. 

Seejärel arvutatakse spektrogramm S iga kaadri ruutkeskmine väärtus (ingl root-mean-square), 

kasutades funktsiooni feature.rms [26]. Kaadri ruutkeerukuse leidmine on kiirem võrreldes 
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alternatiivsete energia leidmise võimalusega, sest ei nõua signaali algosadeks jaotamist iga 

segmendi kohta [27]. 

Suurima energia ajahetke leidmiseks tuleb läbida leitud ruutkeskmiste järjend ja salvestada 

suurima energia asukoht. Kuna 1 kaader ei ole võrdeline 1 sekundiga, siis tuleb leida esmalt 

kaadrite arv, mis moodustab sekundi. Selleks jagatakse kaadrite järjendi pikkus teose pikkusega 

sekundites. Seejärel läbitakse tsüklina järjend, kus summeeritakse kaadrite väärtused, mis 

moodustavad sekundi, ja salvestatakse suurim tulemus. 

Rakenduse kasutajaliideses valitakse nelja keelemalli vahel ning lünk [min] asendatakse 

töötlusest saadud väärtusega kujul mm:ss. 

 

4.6 Märksõnad 

Märksõnade genereerimiseks on kasutatud Essentia teeki koos TensorFlow MusiCNN 

mudeliga. The Million Song Dataset [28] põhjal loodud mudel on mõeldud muusikapala 

automaatseks märgendamiseks (ingl auto-tagging) 50 eri klassi vahel, mille hulka kuuluvad 

žanrid, meeleolud, ajaperioodid ja eri märksõnad [29]. MusiCNN mudel asub kaustas nimega 

app ja on salvestatud kujul msd-musicnn-1.pb. 

Eeltöötluses rakendatakse mudelit sisse loetud helifailile, mis on teisendatud kaadriteks. 

MusiCNN tagastab andmed järjendina, kus on leitud iga klassi väärtus pala pikkuse vältel ehk 

kõik 50 klassi saavad hinnangu iga kaadri kohta [30]. Seejärel leitakse kõigi kaadrite põhjal iga 

klassi aritmeetiline keskmine. Koguväärtuste järjendist valitakse välja 4 kõige suurema 

tulemusega klassi, sest järgnevate klasside tõeväärtus on juba märksa madalam. 

Eesliideses leitakse saadud märksõnade eestikeelsed vasted ning kirjeldus. Kuna iga teose 

puhul on märksõnade kooslus erinev, siis ei ole rakendatud keelemalle. 
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5 Hinnang rakendusele 

Valminud rakenduse hindamiseks anti liidest testida neljale kasutajatele, kellel paluti välja tuua 

nii disaini kui ka funktsionaalsuse puudused ning tugevused. Kasutajate vanus jäi vahemikku 

13-43 eluaastat ning varasem kokkupuude muusikaga varieerus koolitasandi ning 

lastemuusikakooli vahel. 

Kasutajad olid ühel meelel, et veebirakendust on lihte ja loogiline kasutada. Samuti meeldis 

neile voolujooneline disain, ikoonid ja värvilahendus. Kasutajate sõnul olid rakenduse analüüsi 

vaates kirjeldatud märksõnad kasulikud ja silmaringi laiendavad. 

Negatiivse aspektina leiti, et rakendus on aeglane ning tulemuse saamiseks peab kaua ootama. 

Samuti toodi välja soov pääseda rakendusele ligi veebis, sest hetkel toimus testimine lokaalses 

arvutis jooksval liidesel. 

Tabel 2. Muusikaanalüüsi kiirus eri pikkuste teoste puhul. 

Teose pikkus YouTube’i lingina esitatud 

analüüsi kiirus 

Üles laaditud audiofaili 

analüüsi kiirus 

2 minutit 33 sekundit 27 sekundit 22 sekundit 

3 minutit 44 sekundit 37 sekundit 33 sekundit 

4 minutit 43 sekundit 49 sekundit 40 sekundit 

6 minutit 37 sekundit 1 minut 12 sekundit 59 sekundit 

9 minutit 55 sekundit 1 minutit 43 sekundit 1 minut 31 sekundit 

15 minutit 45 sekundit 3 minutit 6 sekundit 3 minutit 1 sekund 

 

Tabel 2 illustreerib lokaalselt jooksutatud veebirakenduse analüüsi kiirust sõltuvalt teose 

pikkusest. Keskmiselt võtab 3-5 minuti pikkuse pala kirjeldamine aega alla kahe minuti. Selline 

tulemus on rakenduse esimese versiooni puhul oodatav, sest suur osa arvuti mälumahust kulub 

TensorFlow mudeli jooksutamisele. 
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6 Edasiarendamise võimalused 

Üheks veebirakenduse Muusik edasiarendamise võimaluseks on teose töötluseks kuluva 

mälumahu optimeerimine. Hetkel kulub lokaalselt jooksutades suur osa mälust TensorFlow 

mudeli põhjal märksõnade ennustamiseks. Tulevikus on võimalik aja optimeerimiseks luua 

kiirem ja kompaktsem märksõnu ennustav mudel. 

Rakenduse ülesseadmine veebikeskkonnas tagab kasutajatele mugava ligipääsu liidesele. 

Hetkel on veebirakendus kättesaadav GitHub1 repositooriumi kaudu. Harus nimega master asub 

versioon, mida on võimalik lokaalselt jooksutada, kasutades Docker konteinerfaili. Haru 

keeleressursid2 ei vaja lokaalset konteineri ülesseadmist, sest tagaliidese päringuid tehakse 

Eesti Keeleressursside Keskuse serveri3 aadressile. Nimelt on paigaldatud prog.keeleressursid 

serverisse töö raames valminud Flask tagaliides ja Docker konteiner. 

Eelnevalt on üritatud liidest üles seada Heroku [31] platvormil, ent Docker konteinerifaili 

suurus ületab lubatud 500 MB mahu. Versioon4, mis teeb päringud keeleressursside serveri 

aadressile, on käesoleval platvormil üleval, ent rakenduse funktsionaalsus ei toimi. Nimelt 

kasutatakse Herokus päringute tegemiseks HTTPS veebiprotokolli, keeleressursside server aga 

HTTP protokolli. Kõik päringud, mis ei järgi Heroku platvormi poolt kehtestatud nõudeid, 

blokeeritakse ning seetõttu ei saa rakendus tagaliidesega ühendust. 

Veebirakenduse funktsionaalsust võib tulevikus laiendada ning võimalusi selleks on mitmeid. 

Näiteks võib leida teoses sarnased osad ning need tähistada. Seejärel on võimalik kirjeldada 

teose vormi, tuues välja selle eripärad ning nimetus. Üheks võimaluseks on kasutada 

omasarnasusmaatriksit (ingl self-similarity matrix), kus audiolõigud, mis on samalaadsed, 

saavad suurema kaaluga hinnangu kui omavahel erinevad lõigud [32]. 

Kasutades masinõpet võib tuvastada muusikas kõlanud instrumendid. Näiteks on Nadim 

Kawwa loonud otsustusmetsa (ingl random decision forests) mudeli, mis tuvastab 65% 

täpsusega teoses kasutatud pillid [33]. Samuti võib rakendada masinõpet lausemallide 

genereerimiseks. Kasutades EstNLTK [34] teeki on võimalik keelemudeleid automaatselt 

koostada kasutades muusikateoste kirjeldusi. 

                                                 
1 https://github.com/MariaPibilotaM/muusika_analyys  (07.05.2021) 
2 https://github.com/MariaPibilotaM/muusika_analyys/tree/keeleressursid (07.05.2021) 
3 http://prog.keeleressursid.ee/veebid/muusika_analyys/data (07.05.2021) 
4 https://muusik-veeb.herokuapp.com/ (07.05.2021) 

https://github.com/MariaPibilotaM/muusika_analyys
https://github.com/MariaPibilotaM/muusika_analyys/tree/keeleressursid
http://prog.keeleressursid.ee/veebid/muusika_analyys/data
https://muusik-veeb.herokuapp.com/
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Lisaks võib leida dünaamika ehk helitugevuse muutused kasutades librosa teeki. Kuna 

muusikalised elemendid kannavad endas energiat [24], siis leides teose spektrogrammi S on 

võimalik eristada helitugevuse ehk energia muutused.  
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Kokkuvõte 

Muusika tõlgendamis- ja kuulamisoskus nõuab harjutamist. Algajad muusikahuvilised võivad 

leida end probleemi ees, kuidas kirjeldada muusikapala, sest sageli puudub toetav materjal. 

Alternatiivsed veebirakendused, mis analüüsivad muusikat, on tihti inglise keeles, sisaldavad 

väga vähest informatsiooni üleslaetava muusika kohta ning on keskendunud enda andmebaasis 

olevate teoste kirjeldamisele. Lisaks puudub loomulik keel, sest tulemus on sageli 

numbripõhine ja esitatud tabeli kujul. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk luua veebirakendus, mis võimaldab kasutajal analüüsida 

loomulikus eesti keeles üles laaditud või YouTube’i veebilingina esitatud muusikateost, 

saavutati täies mahus. Nimelt teostab valminud rakendus analüüsi, kuvades kasutajale valitud 

teose tempo, profiili, helistikku, kulminatsiooni ajahetke, tempomuutused ning märksõnad. 

Lisaks kirjeldatakse leitud omadusi keelemalle kasutades, mis tagavad loomuliku eesti keele 

matkimise. 

Veebirakendus Muusik on esimene eestikeelne muusikat analüüsiv liides, kus palade valik ei 

ole limiteeritud. Nimelt on kasutajal võimalus automaatselt kirjeldada nii enda poolt salvestatud 

kui ka vähemtuntud muusikat. 

Rakenduse edasiarendamise võimalusi on mitmeid: töötlusele kuluva aja optimeerimine, 

rakenduse ülesseadmine veebikeskkonnas, funktsionaalsuse laiendamine. 
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