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АПСТРАКТ 

 

 

 Основна проблематика овог рада се односи на процес претраге аудио записа у 

неком складишту мултимедијалних података. Проблем претраге мултимедијалних 

података уопште је у томе што ти подаци у себи носе доста семантичких вредности које 

рачунар не може лако да уочи и препозна. Највише напретка у савлађивању овог проблема 

је извршено у домену (мирних) слика; на другом месту је аудио запис, а на зачељу је 

видео запис. Идеја обрађена у овом раду је та да се аудио запис неком (регресивном) 

методом сведе на запис у домену слике и да се та слика користи за претрагу самих аудио 

записа употребом већ довољно развијених метода и алата за анализирање слика. Свака од 

тих слика би била јединствени идентификатор аудио записа што значи да се претрази 

аудио записа придружује читав спектар алата и техника анализирања слика. Тих метода 

трансформације може да има много, а у овом раду ће бити приказане само пар познатијих, 

а то исто важи и за технике анализирања слика. 
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1. УВОД 

 

 

 Претрага мутимедијалних података је одувек био проблематичан подухват за 

рачунаре. Пре свега што један мултимедијални податак, био он слика, аудио или видео 

запис, јединствено одређује много више димензија него један прост податак. Прости 

подаци као што су бројеви, текстуални записи, Булове вредности и сл. се претражују увек 

по њиховој вредности и ту је проблематика сведена на једну димензију, вредност јесте или 

није једнака задатој вредности за претрагу
1
. Поред ових податка које можемо назвати и 

потпуно простим постоје, у овом контексту названи, сложени прости подаци као што су 

датуми, низови, објекти, табеле и слични. Претрага ових података јесте тежа за нијансу, 

али ништа више комплексније од претраге по вредности. Наиме, претрага тих сложених 

података се своди на проверавање вредности простих података од којих су садржани ти 

подаци. Наравно, ово је веома висок ниво апстракције проблема и многе ствари нису 

поменуте, као што су алгоритми претраге, комплексност истих итд. За потребе овог рада 

проблем претраге ове врсте података остаће дубоко у сенци тежине проблема претраге 

мултимедијалних података. 

 Мултимедијални подаци спадају у групу веома комплексних података. Њихов 

садржај је претежно семантичке природе и зато је претрага тих података веома тешка. 

Рачунарима је веома тешко, а често и немогуће да одреде семантичку природу 

мултимедијалних података.  

 Када се говори о претрази мултимедијалних података говори се о два начина 

претраге: претрага помоћу метаподатака и претрага помоћу постављеног примера. 

Претрага помоћу метаподатака се обавља као и претрага простих података, зада се 

вредност одређене (квантитативне) карактеристике и проналази се податак који има исту 

или приближну вредност те карактеристике. Ово се ради када су метаподаци 

мултимедијалног записа доступни. Метаподаци се извлаче из мултимедијалних података 

већ добро развијеним методама и то су подаци налик на дужину или ширину слике, 

заступљеност неке боје на слици, јачина аудио записа, брзина видео снимка и слично. 

Претрага по постављеном примеру ради по принципу постављања одређеног примера са 

једном или пар карактеристика потребних и на основу њега се претражују подаци и налазе 

се они који су најближи том примеру по тим карактеристикама.  

 Претрага помоћу метаподатака је нешто што је већ развијено и тренутно 

најкоришћенији вид претраге. Највећи разлог овога је што се у суштини своди на претрагу 

простих података. Када се у причу уведе семантика података онда се комлексност 

драстично повећава. Наиме, сваки мултимедијални податак, било то слика, песма или 

филм, у себи носи веома велику количину семантичких информација, а то су информације 

које људи сами асоцирају са неким појавама у животу. Тако речено, може се закључити да 

                                                           
1
 Безбедније би билп да се каже да ппдатак и тражена вреднпст задпвпљавају пдређену релацију. 
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сваки човек другачије доживљава неки мултимадијални податак, што је и тачно. Појмови 

као што су приказ уживања, одмора и слично могу се приказати на безброј другачијих 

начина у зависности од особе која се посматра. Претрага по таквим појмовима је данас 

готово немогућа од стране рачунара. 

 Али семантички појмови „нижег“ ранга су већ могући. Постоје технике које на 

слици могу да уоче, на пример, плави цвет, на видеу слетање авиона и слично. Овакав вид 

претраге највише је напредовао у домену слика, па затим у домену аудио снимака и тек на 

крају у домену видео снимака. 

 Као и многе ствари у математици и физици па и у рачунарству тежња је да се 

комплексни проблеми упросте не неке простије проблеме које је једноставније решити и 

да се основу њих изведе коначно решење главног проблема. Може се рећи и да се број 

димензија проблема смањује колико год је то могуће, на број димензија који је лакше 

решив од почетног броја (на број димензија разумљивији човеку). Овакве методе се 

називају регресионе методе.  

 Идеја представљена у овом раду је идеја да се комплексан проблем претраге аудио 

записа сведе неком регресионом методом на проблем мањих димензија и да се на основу 

тога изврши претрага. По горе наведеном поретку види се да је претрага мирних слика 

највише развијена. Изабрана регресиона метода је та да се аудио запис пребаци у домен 

мирне слике да би се тако омогућио приступ свим техникама претраге слика за претрагу 

аудио записа. Шта се приказује на самој слици аудио записа зависи од изабране методе, а 

варијације се углавном односе на референтни систем у коме се посматра аудио запис у 

датој методи (времески, фреквенти и слично). Сваки референтни систем истиче одређене 

врсте информација тако да за потребе једне претраге може се, а и не мора, користити једна 

врста трансформације. Основно питање је и колико се информација губи приликом те 

трансформације; да ли ће остати довољно да се јединствено утврди која је и каква је песма 

у питању? Комплексност и брзина алгоритма трансформације је у крајњем случају исто 

битна ставка. И коначно да ли овакав вид претраге може да се ефикасно имплементира као 

аутоматски процес да се тако упрости претрага аудио записа. 

 Анализирање добијених слика аудио записа такође може да користи више техника. 

Која техника ће се користити зависи од оного шта се на слици налази, а то опет зависи од 

технике коришћене за трансформацију аудио записа. Врсте техника анализирања слика 

које могу бити корисне су технике које се ослањају на боје слике и технике које 

препознавају облике и контуре на сликама.  

 Сагледавајући све могуће технике трансформације и анализе могуће је навести 

велики број решења задатог проблема. Могуће је имати више комбинација техника и тако 

доћи до ефикасног начина претраге. Неке од тема које се дотичу ове проблематике су 

обрађене у много научних радова и закључци неких од њих који су потребни за овај рад су 

приказани у следећем поглављу.  
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

 Претрага мултимедијалних података је веома популарна тема за истраживање и то 

објашњава њено обрађивање у многим научним радовима. С друге стране анализа звука и 

његово пребацивање у домен мирне слике је такође веома обрађивана тема у научним 

радовима. 

 Нема научног рада који за претрагу мултимедијалних података не објашњава и не 

доказује њену комплексност. Проблем мултидимензионалности претраге је обрађиван у 

многим радовима. Једна од многобројних тема је и претрага мултимедија помоћу 

метаподатака. Наиме, ова техника може да буде најефикаснија ако су мултимедијални 

подаци „припремљени“ за тако нешто. Ту се налази суштински проблем оваквог вида 

претраге. Метаподаци који се дистрибуирају са аудио записима и мултимедијалним 

подацима уопште нису стандардизовани глобално. То значи да постоји велики број 

стандарда, али ни један није глобално заживео и то отежава овакву претрагу. Један од 

најпопуларнијих стандарда за аудио записе је MPEG-7 дефинисан у [1]. 

 С обзиром да је циљ овог рада да се користе технике анализирања слика, а не аудио 

записа, оне ће бити у центру пажње бар што се тиче претраге. Постоје многе технике 

анализирања слика и грубо се могу поделити у групу која анализира боју слике и у групу 

која анализира контуре на слици. 

 Стефан Рајс у [2] објашњава идеју да приликом прављења спектограма
2
 неког 

аудио записа различите фреквенције или групе фреквенција (где групе означавају одређен 

фреквентни опсег) боје одређеним бојама. Резултат је слика аудио записа која је обојена 

на одређен начин у зависности какав је аудио запис. То одлично може да се укомпонује са 

техникама анализирања слика помоћу боја као што је на пример анализа хистограма боја 

слике. Иако се говори о спектрограму у [2] је приказана имплементација бојења слике на 

обичној слици временског домена аудио записа. Са тим је ова метода више приближена 

овом истраживању. 

 Проблем анализирања слика се може решавати и методама сегментације слике. 

Питање је да ли се може слика сегментисати тако да сваки сегмент приказује одређену 

смислену деоницу слике. С обзиром да слика аудио записа углавном приказује неку 

прогресију, или у времену или у фреквенцији, онда се морају наћи методе које су 

адекватне за овакву претрагу. У [3], [4] и [5] су објашњене разне методе за анализирање и 

сегментисане слика. Међу њима и метода оријентисаног градијента који „усмерава“ 

анализирање текстура слике у смеру који је одређен задатим углом. Овакав вид претраге 

се може уклопити са природом слика аудио записа. 

 Када се говори о приказу аудио записа као слику већина литературе говори о 

фреквентом домену као приказ који говори много о једном аудио запису. То је свакако 

                                                           
2
 Спектпграм или спнпграм је пбјашоен у ппглављу 4.2.2, за сада је битнп изнети да је спектрпграм један 

вид приказиваоа аудип записа кап слику. 
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тачно. Већина радова (као што су  [9] и [13]) говоре о готово подразумеваном коришћењу 

Фуријеове трансформације за постизање адекватне слике фреквентног домена. Фујеова 

трансформација је моћан алат за анализирање звука и користи се у сваком пољу науке где 

се појављује звук као релевантан појам. Томе сведочи и рад [12] који говори о коришћењу 

Фуријеове трансформације за анализирање звукова животиња. 

 Посебан алгоритам који је de facto једини који се користи када се ради о 

дигитализованој Фуријеовој трансформацији је алгоритам брзе Фуријеове транформације 

који је дефинисан од стране Кулија и Тукија у [17]. 

 Сама претрага помоћу ових слика није много рађена у оквиру научне заједнице, 

али је свакако помињана. Оваква идеја је поменута у [2] и неки вид је чак имплементиран. 

Неке смернице за претрагу се могу узети и из [8] где се говори о различитим начинима 

претраге мултимедијалних података, а нарочито о претрази помоћу задатог примера. 

 Скоро све компоненте овог истраживања су расуте по различитим научним 

радовима под различитим темама. Ово истраживање ће те аспекте спојити у једно са 

циљем да се јасно дефинише процес претраге помоћу слика аудио записа. 

 Пре него што се крене у истраживање потребно је дефинисати шта је уопше 

предмет рада, односно шта је дигитализовани аудио запис.  
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3. ДИГИТАЛИЗОВАНИ АУДИО ЗАПИС 

 

 

 Звук је све оно што чујемо. Оно што људско ухо чује је звучни талас који се 

простире кроз простор од извора до уха. Звучни талас настаје када се дешавају 

минијатурне промене у притиску преносног медијума. Због тога звук је окарактерисан као 

лонгитудинални талас. Те мале промене у притиску у ствари узрокују осцилације честица 

медијума тако да се оне крећу око свог равнотежног положаја. Брзина којом честице 

осцлирају или тачније, колико пута честице осцилирају око свог равнотежног положаја у 

једној секунди назива се фреквенција. Фреквенција звучног таласа је најзначајнија 

особина звука и она се узима у обзир при свакој модификацији или трансформацији звука. 

Друга најзначајнија особина звучног таласа је амплитуда која представља удаљеност 

честица од равнотежног положаја приликом осцилације. 

 Типичан приказ неког звучног таласа је преко синусоида и/или косинусоида. Ове 

функције су најприкладније за приказивање звука јер приказују његову периодичност, 

амплитуду итд. 

 

 

Слика 1 – Приказ звука кап прпмене притиска у пренпснпм медијуму и оему аналпгни приказ прекп 
синуспиде. Пп изгледу и прирпди синуспиде са слике се мпже видите да је дужина једнпг пптеза пд дпле ка 

гпре или пбрнутп једнака два пута вреднпсти амплитуде таласа. Сваки пптез на гпре пдгпвара прпмени 
притиска приказанпј на гпроем делу слике. 

 Када би се на слику 1 додала временска оса добио би се јасан приказ о 

периодичности звучног таласа (слика 2). Тако да комбинацијама амплитуде и 

периодичности могу се приказивати различити типови звукова као на пример висока 

аплитуда значи гласнији звук, кратка периода значи звук виших тонова итд.  

 Наравно, и јасна представа фреквенције је присутна на приказу синусоиде. Звукови 

веће фреквенције  имају „збијеније“ синусоиде што такође значи да имају краће периоде. 

Аналогно томе звукови мање фреквенције имају развученије синусоиде. Са временском 
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осом на слици могуће је и видети која је фреквенција звучног таласа. На слици 2 може се 

видети да је једна периода временски 

интервал за који је извршен одређен број 

осцилација преносних честица – у овом 

случају је то једна осцилација. Када би 

вредност те периоде, примера ради, била 

једна секунда, онда би фреквенција звучног 

таласа била једна осцилација у секунди, а то 

је у ствари фреквенција од једног херца (1 

Hz).  

 Са синусоидног приказа се могу видети основне информације о звучном таласу 

односно његове физичке карактеристике. За то се и такав приказ користи. Овакав приказ 

се може користити за претрагу помоћу метаподатака и то врло ефективно, али о томе 

више у нередним поглављима. 

 Једна од карактеристика звука која је најпрепознатљивија је јачина звука. Грубо 

речено то је оно што одређује тихе и гласне звукове. У акустици
3
 се то назива звучни 

притисак и то је управо онај притисак који је поменут на почетку овог поглавља. То је 

мера колико звучни притисак одступа од атмосферског притиска и мери се у децибелима 

(dB)
4
. Такође једна карактеристика звука која може да има утицаја на трансформацију 

звука. 

 Досадашња прича се односила на аналогне звукове. Аналогни звук је сваки звук из 

природе. Најбоље се представља неком аналогном, непрекидном функцијом као што је већ 

поменута синусоида или косинусоида. Аналогни звукови у себи носе многе информације. 

Највећи део тога су корисне информације које идентификују саму природу звука са 

његовим карактеристикама. Мањи део припада прљавим информацијама као што су  бука, 

шум и слично – неке информације које су непотребне за само идентификовање звука. 

 Наравно, нису сви звукови у природи периодични, шта више велика већина није. 

Да је тако, природа би била веома досадна. Непериодични звукови у току свог трајања 

често мењају амплитуду и фреквенцију и у неким деловима се може говорити и о 

периодичности. Али то не спречава да се ти звукови не приказују помоћу синусоида нити 

спречава да се над њима раде било какве трансформације. 

 Са стране рачунарства чување и анализирање аналогних звукова може да буде 

мукотрпан и захтеван посао. Прво, чување аналогних звукова захтева много рачунарске 

меморије јер постоји огромна количина информација коју треба сачувати. Аналогни, 

звучни сигнал прво треба да се претвори – трансформише у електрични сигнал уређајем 

који се назива трансдуктор. Трансдуктор није ништа друго до микрофона или неки уређај 

сличан њему. Када трансдуктор обави трансформацију онда рачунар треба да сачува тај 

                                                           
3
 Акустика је наука кпја се бави прпучаваоем звука и звучних таласа. Више у [6]. 

4
 Оснпвна јединица је бел (1B), али се у пракси кпристи децибел јер би приказиваое вреднпсти јачине у 

белпвима билп мнпгп збуоујуће јер би билп у  децималама. 

Слика 2 – Приказ синуспиде звучнпг таласа са 
временскпм пспм. 
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електрични сигнал у својој меморији. За једну обичну песму чување у аналогном формату 

може да буде реда величине пар стотина мегабајта меморије. Што се тиче саме анализе 

звука постоје добра и лоша стране. Лоша страна је та да би се комплетан сачувани звук 

анализирао потребно је много времена само због количине информација која је сачувана у 

меморији. Добра страна је што било какав вид анализирања аналогно сачуваног звука не 

захтева никакве пермутације и трансформације већ се ради са сировим подацима и то 

смањује процесорско време приликом саме анализе. Ово се може приметити у ситуацијама 

као што је рендеровање
5
 видео снимка који у себи садржи и звучни снимак. Рендеровање 

сировог звука и видеа траје знатно краће од рендеровања видеа или аудиа који није 

сачуван као сирови податак (разлике могу бити реда величине више часова). 

 Овде се коначно долази до појма дигиталног звука. Наиме, да би се избегло 

заузимање огромне количине меморије аналогни сигнали се трансформишу у дигиталне 

сигнале процесом који се назива дигитализација. Дигитализација претвара аналогни 

континуални звучни сигнал у дигитални дискретни сигнал. Циљ дигитализације је да 

дискретизује аналогни сигнал, односно да га „исецка“ на мале једнаке делове и да цео 

звучни талас представи као низ тих исечака. Овакав вид кодирања звука се води теоријом 

да у довољно малом интервалу времена део сигнала који се налази у том оквиру може да 

се апроксимира у једну вредност зато што је велика вероватноћа да су минијатурне, скоро 

никакаве промене сигнала у оквиру тог интервала. 

 Једна од најкоришћенијих техника дигитализације је импулсно-кодна модулација 

(PCM – pulse-code modulation). Ова техника приликом извршавања пролази кроз три фазе: 

1) одмеравање, узорковање; 

2) квантизација; 

3) кодирање. 

У првој фази – фази одмеравања из аудио записа се узимају делови једнаке величине 

тако звани узорци (одатле је и назив узорковање) на начин као што је приказано на слици 

3. Аналогни сигнал је приказан 

црвеном бојом и непрекидан је. 

Тачке означене плавом бојом 

представљају узорке тог таласа који 

су изабрани техником PCM. Узорци 

су једнаке величине и налазе се на 

једнаким интервалима. Ово је 

кључно за узорковање јер се само 

тако може осигурати да је кодиран 

цео звучни сигнал и да није дошло 

до губљења информација или 

                                                           
5
 Рендерпваое је прпцес генерисаоа 2D или 3D слика пд некпг задатпг мпдела. 

Слика 3 – Приказ узпркпваоа сигнала PCM техникпм.  
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преклапањем узорака или прескакањем дела сигнала. Када се сигнали лоше узоркују може 

доћи до појаве која се назива aliasing. Та појава представља ситуацију када звук рекреиран 

од својих узорока другачије звучи од оригинала. То се дешава јер неки узорци постају 

идентичне копије других узорака (енг. alias – псеудоним, лажно име). Да би се избегло ово 

користе се технике anti-aliasing-а које минимизирају овај ефекат. 

 Начин како се узорци бирају пропагира Најквист-Шенонова теорија узорковања. 

Она каже да ако имамо сигнал x(t) који има фреквенцију ограничену на W Hz. Ако узмемо 

да x(nTs) =     |     , -∞ < n < ∞ представља узорке сигнала на униформним интервалима 

од Тs . Онда се може рећи да ако је Тs ≤ 
 

  
 онда је могуће потпуно реконструисати почетни 

сигнал од скупа узорака x(nTs). Другим речима најмања потребна брзина узорковања је 

2W. Све мање од овога може довести до лоше репродукције сигнала. Више о овој теорији 

има у [7]. Брзина узорковања се често назива и фреквенција узорковања. Не треба је 

помешати са фреквенцијом звучног сигнала јер се односе на различите ствари које се 

понављају у времену.  

 Најпознатија и најкоришћенија фреквенција узорковања је 44100 узорака у секунди 

односно 44100 Hz односно 44.1 kHz. Ова фреквенција се користи за компресију аудио 

записа на аудио CD-овима. Звук са аудио CD-ова се сматра као квалитетан звук, али то не 

значи да се и мање фреквенције не користе. У формантној анализи
6
, на пример,  се користе 

фреквенције узорковања од 10 kHz. 

 Величина узорака је такође битна ставка. Пошто се звук кодира у бинарни систем, 

захваљујући бинарној природи рачунара, онда је и величина узорка мери у степенима 

броја два. Тако онда постоје узорци величине 2
2
 = 4 бита, 2

3
 = 8 бита, 2

4
 = 16 бита итд. 

Осмобитно узорковање се користило пре и генерално су то били прости звукови са 

ограниченим бројем тонова
7
. Шеснаестобитно кодирање се користи у кодирању аудио CD-

ова и са њим се може кодирати велика количина информација потребна за квалитетно 

репродуковање звука. За стерео репродукцију звука се користи и 32-битно кодирање. 

 Када су се узорци одредили онда се прелази на другу фазу – квантизација. Циљ ове 

фазе је да се вредности амплитуда звучног таласа поделе по одређеним предефинисаним 

интервалима амплитуде који се називају интервали квантизације. Радна амплитура 

звучног таласа се дели у једнаке интервале и ти интервали се после кодирају бинарно. 

После ове фазе сви узорци треба да су расподељени по овим интевалима (y-оса на слици 

3). Радна амплитуда подразумева све вредности амплитуде с којима репродукциони 

уређаји могу да раде. Све вредности које испадају из овог интервала се одсецају и 

смештају у маргиналне интервале квантизације. Користећи узорке кодиране са 16 бита, 

пажљивом прерасподелом се могу кодирати звукови јачине и до 90 dB. Ако се лоше 

искористе битови онда долази до појаве која се назива битска грешка или битска бука.  

 На крају, у последњој фази, узорци се кодирају у рачунарски бинарни систем и 

чувају се у меморији. Овако узорковани звучни записи заузимају знатно мање меморије 

                                                           
6
 Анализа врхпва спектра звучнпг записа људскпг гласа. 

7
 Карактеристични звукпви из видеп игрица 90-тих, Super Mario и сл. 
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него сирови запис. Такође, ако се кодирање изврши како треба онда губитак информација 

може да буде минималан, а самим тим и неприметан од стране људског уха. Када се врши 

кодирање у бинарни систем потребно је обратити пажњу да ће да се кодира са битовима 

који имају дефинисан знак испред или не (битови који могу или не да представљају 

негативне бројеве). Приказивање негативних бројева је веома корисно када се говори о 

кодирању амплитуде јер је тако логичнија представа звука – негативни битови су 

амплитуде испод равнотежног положаја (односно x-осе), а позитивни изнад. У зависности 

који се битови користе постоје две варијације PCM кодирања, PCM_SIGNED и 

PCM_UNSIGNED, кодирање са негативним и без негативних битова, респективно. 

 Један од аудио формата који је кодиран PCM-ом, са 44.1 kHz и 16-битним узорцима 

је WAV формат (екстензија .wav). Овај формат је формат аудио записа са аудио CD-ова. 

Све даље трансформације у раду вршиће се над овим форматом који задовољава сва 

правила наведена у овом поглављу. 
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4. ТРАНСФОРМАЦИЈА АУДИО ЗАПИСА У ДОМЕН МИРНЕ СЛИКЕ 

 

 

 Први део проблематике претраге аудио записа помоћу слика, као што је већ 

напоменуто, је трансформација самих аудио записа у слике. Не постоји јединствена слика 

аудио записа која у потпуности приказује аудио запис. Прва ствар коју треба напоменути 

је да приликом пребацивања аудио записа из једног домена у други, из звучног у домен 

слике у овом случају, мора да се рачуна на губитак информација. Ни једна слика аудио 

записа не може у потпуности да рекреира комплетан скуп информација које носи аудио 

запис. Друга ствар је то што се аудио запис може приказати као слика на више начина у 

више контекста. Различите слике се могу добити у зависности који се атрибут звука 

посматра; да ли је то однос фреквенције и времена, амплитуде и времена или комбинација 

ова три атрибута или можда нешто сасвим друго. Судећи по овоме, од једног аудио записа 

се могу добити више различитих слика, а да ни једна не изгледа ни приближно слично 

другим. Зато је потребно дефинисати врсте слика и начине на који се могу добити да би се 

систематично приступило проблему претраге помоћу њих. 

 Када се прича о сликовитом приказу аудио записа добијене слике се грубо могу 

поделити у две групе – на слике временског домена и на слике фреквентног домена. Обе 

врсте се добијају другачијим трансформацијама. Свака врста у себи носи другачије врсте 

информација које могу да се искористе у сврхе претраге. Слике обе врсте једног аудио 

записа се знатно разликују у изгледу без обзира што приказују исти запис јер га приказују 

из различитих перспектива. Наравно, постоје и слике које комбинују особине слика из оба 

домена. Те слике су често вишебојне где различите боје означавају вредности једне од 

димензије која је посматрана док су друге две приказане на осама координатног система 

или су тродимензионалне где свака димензија приказује један атрибут звучног записа. Већ 

поменути спектрограм може да буде приказ у фреквентном домену, а и као комбинована 

слика. 

 За сврхе овог рада биће вршена претрага користећи слике из оба домена. 

Комбиноване слике неће бити анализаране због комплексности анализе самих слика – 

тродимензионалне слике је веома тешко анализирати. Сходно томе биће приказане методе 

трансформације аудио записа у оба домена. 

 Већина приказаних метода ће бити имплеметиране у програмском језику Јава (енг. 

Java)
8
 и сви примери и сви резултати тестирања и трансформација ће бити продукти те 

имплементације. Анализирање слика и вршење претраге ће такође бити имплементирани у 

истом програмском језику. 

 Пре приказа метода остало је још да се објасни како изгледа аудио запис сачуван у 

рачунарској меморији и како је организован на битском нивоу. То је потребно јер све ове 

методе раде на битском нивоу. 

                                                           
8
 https://java.com/en/  

https://java.com/en/
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4.1. ИЗГЛЕД АУДИО ЗАПИСА САЧУВАНОГ У РАЧУНАРСКОЈ МЕМОРИЈИ 

 

 

 

Слика 4 – Приказ аудип записа сачуванпг у рачунарскпј мемприји. Прказан је аудип запис пд 2048 битпва 
пднпснп 256 бајтпва ефективнпг садржаја. Садржај је ппдељен на 128 узпрака пд пп 16 битпва. 

 Начин чувања аудио записа у рачунарској меморији је значајан пре свега због 

распореда битова који је битан за технике трансформације аудио садржаја у слике. На 

слици 4 приказан је аудио запис од 2048 битова музичког садржаја. То значи да целих 

2048 битова садрже звучне информације без додатних метаподатака. Метаподаци су 

присутни у сваком формату аудио фајла и разликују се од формата до формата (WAV 

метаподаци се разликују од нпр. MP3 метаподатака). 

 Аудио запис је у овом случају подељен на 128 узорака од по 16 битова – подела 

која одговара поменутом WAV формату. На слици је такође назначено да је сваки узорак 

уствари дугачак 2 бајта (2 пута по 8 битова је 16 битова). Сваки узорак се чува у меморији 

као низ битова, што је и очекивано. Како је распоређен тај низ је такође значајно. На 

слици су на сваком узорку означени MSB (енг. most significant bit – најзначајнији бит) и 

LSB (least significant bit – најмање значајан бит) који представљају бит на највећој 

позицији и бит на најмањој позицији, респективно. Различити видови чувања низа битова 

се на енглеском језику називају endianness. Big endian приступ чува MSB на првом месту 

док little endian чува LSB на првом месту. О утицају ових начина чувања биће речи у 

следећем поглављу. 

 Аналогно овоме кад би узорци били величине 8 бита онда би се аудио запис 

поделио на 256 узорака, а исто тако ако би били 32-битни онда би се поделио на 64 узорка 

итд. Без обзира на величину узорка сви се чувају у меморији као низ битова било на little 

endian или big endian начин. 

 У даљем излагању трансформације ће бити вршене на овако распоређеним аудио 

записима чувани big endian начином. 
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4.2. МЕТОДЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ АУДИО ЗАПИСА У ДОМЕН МИРНЕ СЛИКЕ 

 

 

 Први домен који ће бити истраживан је временски домен и на њега се прво 

помисли када се размишља о сликовитом приказу аудио записа. Много га је лакше добити 

од фреквентног домена јер је потребно извршити мало или нимало калкулација. Такође 

једна особина која је веома битна за ово истраживање се одмах истиче је да је временски 

домен јединствен, док фреквентни није. Више о овоме ће бити касније када се представи и 

фреквентни домен. 

 Временски домен је приказ података аудио записа у односу на време. Временски 

домен као такав се користи и у другим научним областима, где он може да приказује и 

математичке функције, економске законе и сл. Најчешће су вредности временског домена 

изражене у реалним бројевима и то је случај када је временски домен континуалан 

односно приказује сирови аудио запис. Вредности могу бити и у целим бројевима где се 

тад приказује дискретно време аудио записа – дигитализован аудио запис. Прикази 

временског домена у овом истраживању ће бити у дискретном времену због 

дигитализованих аудио записа са којима ће се радити. 

 Овде се може уочити да је могуће и приказати информације о фреквенцији аудио 

записа у временском домену тако што ће се ставити вредности фреквенције на Y-осу, а 

време на X-осу. И ово је сасвим легитимно, све док се врши приказ у односу на време. У 

анализи и процесирању аудио записа временски домен се углавном користи за приказ 

промене амплитуде у односу на време и може се рећи да је у томе он и нaјкориснији. У 

овом истраживању под временским доменом се мисли на приказивање промене 

аmплитуде у односу на време. 

 

 

Слика 5 – Приказ аудип записа у временскпм дпмену. Овакав приказ аудип записа се налази на Интернет 
презентацији спцијалнп-музичке мреже Soundcloud (http://www.soundcloud.com). Прекп пвпг приказа 

временскпг дпмена кприсници грубп мпгу да виде какав је стил песме – брз, сппр, гласан, тих и сл. Сматра 
се да је пвакав приказ вепма реалан и најбпље приказује аудип запис. 

 Приказ аудио записа и уопште аудио сигнала у временском домену се користи у 

разним научним областима као што су акустика, медицина, музичка индустрија итд. 

Најчешће се приказује помоћу уређаја који се назива осцилоскоп. Осцилоскоп је задужен 

да прати, снима и приказује промене аплитуде звучног сигнала у времену. Осцилоскоп 

региструје те промене као промене напона електричне енергије коју звучни талас 

генерише када се судари са уређајем као што је микрофон. 

 Проблем приказивања слике временског домена звучног записа се за 

дигитализоване аудио записе своди на пуко читање низа бајтова и њихово приказивање на 

http://www.soundcloud.com/
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слици у односу на време. Један од начина на који то може да се уради је дефинисан у 

следећем поглављу. Уједно тај начин трансформације ће бити коришћен у даљем 

истраживању. 

 

 

4.2.1. МЕТОДА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У ВРЕМЕНСКИ ДОМЕН 

 

 

 Метода за трансформацију аудио записа у временски домен у суштини само чита 

вредности бајтова аудио записа и записује их на слику у форми вертикалних линија. Као 

улазни параметар прима аудио запис, а као излаз се добија слика временског домена. С 

друге стране читање бајтова није тако прост посао као што се чини. Доста ствари се мора 

узети у обзир приликом читања као што су начин чувања аудио записа, техника кодирања 

записа, величина узорка и слично.  

 Алгоритам трансформације се може поделити у три дела. Први део се односи на 

читање бајтова аудио записа, други на њихову интерпретацију и трећи део се односи на 

прављење саме слике. 

 Читање бајтова може да се обави на више начина. На који начин се читање може 

обавити одређује начин на који су бајтови чувани. Начин чувања се односи на атрибуте 

звучног записа који су поменути у прошлим поглављима као што су величина узорка, да 

ли је big endian и сл. У завистности од вредности тих атрибута неке калкулације над 

бајтовима аудио песама се морају вршити да би се добила чиста и комплетна слика. Као 

што је наговештено сваки корак у овој трансформацији се ради на нивоу бајтова. 

 Ток алгоритма је следећи: 

1) пребацивање аудио записа у низ бајтова; 

2) одређивање величине узорка; 

3) одређивање да ли је запис чуван као big endian или као little endian; 

4) читање једног по једног бајта и вршење калкулације ако је потребно; 

5) припрема бајтова за приказ на слици; 

6) прављење слике аудио записа. 

 Имплементација овог алгоритма је урађена у програмском језику Јава и делови 

кода који се односе на кораке алгоритма ће бити приказане. Величина узорка ће бити 

ограничена „само“ на 8-битне и 16-битне с обзиром да су те величине најчешће у WAV 

стандарду. Такође, Јава своје податке увек чува у big endian режиму тако да ова провера на 

први поглед није ни потребна. Али с обзиром да различити оперативни системи другачије 

чувају своје податке, а Јава их само чита ова провера је веома битна да би се приказала 

права слика аудио записа.  

 Први корак алгоритма се врши да би се припремио терен за обраду података. 

Дигитализовани аудио подаци су као што је речено подељени на узорке и они су једина 



   21 
 

ствар са чим може да се ради без икакве дубље трансформације. Да би успешно извршење 

алгоритма било омогућено, пребацивање у одговарајући формат, у овом случају низ 

бајтова, је неопходно.  

 У почетку аудио запис је представљен као низ узорака – 8-битних или 16-битних. 

Дакле први податак који можемо да добијемо је дужина аудио записа у узорцима. Такође 

позната је и величина узорака. Простом математиком долазимо до величине аудио записа 

у бајтовима. Када је позната величина низа бајтова која нам је потребна, преостало је само 

попунити низ одговарајућим бајтовима. Јава то омогућава тако што прочита аудио запис 

као ток (енг. audio stream) и упише у низ који је дефинисан. С тим је низ аудио бајтова 

спреман за даљу трансформацију. 

 Други корак је већ решен јер се зна у почетку која је величина узорка, али та 

величина одлучује како ће алгоритам даље тећи. Дакле, овде се срећу два случаја када је 

узорак величине 8 бита и када је узорак величине 16 бита.  

 У случају када је величина узорка 16 бита неке калкулације је потребно извршити 

зато што се ради са величином узорка од два бајта, а то значи да се ради са две јединице 

рада које треба представити као једну. 

Идеја је да се као што је и аудио запис 

сачуван – преко узорака да се и прикаже 

на слици са узорцима као јединицу. С 

обзиром да се овде ради са бајтовима 

мора да се некаквом калкулацијом 

маскирају два бајта у један узорак да би 

се приказали на слици. У овом случају 

битно је да ли је податак сачуван као big 

endian или не. Овде се долази до приче о 

најзначајнијем биту, односно најмање 

значајном биту. Иако прича дефинисана 

на почетку поглавља 4.2. важи овде се 

дешава једно одступање. Као што се види 

на слици 6 употребљавају се појмови 

MSB и LSB, али пошто се овде ради 

искључиво са бајтовима они означавају 

most significant byte и least significant byte 

респективно. Овакво коришћење ових 

назива је веома често у пракси и 

летератури јер се скоро увек ради на 

нивоу бајта. Значи, проблем је у томе 

како представити два бајта као један 

узорак. На слици 6 је приказан један од начина који практично манипулише битовима у 

бајтовима тако да се они могу упаковати као један узорак. Та манипулација се врши тако 

Слика 6 – Приказ дела кôда кпји је задужен за читаое и 
трансфпрмисаое бајтпва аудип записа. 
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што се најмање значајан бајт битно помера за осам места у десно и над њим се извршава 

битска операција „или“ са најзначајнијим бајтом који је „маскиран“ маском од 8 битова 

„јединица“. Детаљи и приказ саме манипулације бајтовима су непотребни за даљи ток 

овог истраживања. У зависности од тога да ли је big или little endian MSB је први у низу па 

затим LSB односно обрнуто. То објашњава зашто се приликом читања бајтова читају увек 

по два бајта (слика 6).  Добијене вредности се чувају у низ помоћу кога ће се касније 

генерисати слика.  

 У доњој половини слике 6 се налази део алгоритма који се односи на 8-битне 

узорке. У овом случају је ствар мало простија јер се ради са узорком од једног бајта и као 

такав он се само може проследити у одговарајући низ. С обзиром да се ради са једним 

бајтом ипак се јавља проблематика знака бајта односно да ли бајт који представља узорак 

„подржава“ негативне бројеве или не. Бајтови који ту особину имају су потребни за овај 

алгоритам јер они верно описују промене аплитуде које су потребне за приказивање преко 

слике. Срећом, то није тежак проблем за решити јер се само од сваког бајта одузме 128 

битова да се добије распон од -128 до 127 битова у бајту у односу на 0-255. Тако се добија 

могућност приказивања негативних бројева. У ову групу спадају сви бајтови односно сви 

аудио записи који су PCM_UNSIGNED енкодовани. Начин на који је ово имплементирано 

говори да у ову групу где се одузимају битови могу да упадну сви записи који су  

PCM_UNSIGNED, а и сви остали који нису уопште кодирани са PCM-ом. Када се деси 

други случај често су добијене слике лошег квалитета и не приказују верно аудио запис. 

То говори да је овај алгоритам прављен искључиво за PCM технику. 

 Са овим се заједно завршавају кораци 2), 3) и 4) и као резултат се добија низ 

узорака спремних за приказивање као слику. Да би се приказао овај скуп података на 

слику потребно је припремити саму слику и начин писања.  

 Установљено је да је најбољи формат слике за приказивање аудио записа 500x200 

пиксела. Ова величина је оптимална за потпуно прилазивање свих података. Користи је 

PNG сликовни формат само зато што је један од најраспрострањенији на Интернету, а и 

Јава окружење нуди потпуну подршку за њега. 

 Припрема начина писања се искључиво ради због саме слике. Податке који се 

приказују треба оптимизовати за дужину и ширину слике и, ако треба, за боје које су на 

слици. Тако, прва ствар коју треба одредити је колико узорака  треба приказати по пикселу 

слике. У ову калкулацију улази дужина аудио записа у узорцима и ширина слике. Одавде 

се види један од разлога зашто се ради и припремање начина писања на слику – за 

различите вредности ширине слике различито се приказују подаци. Изабрани формат 

слике од 500x200 се показао као најефикаснији за стандардну WAV фреквенцију узорака 

од 44100 Hz мада веома добро ради и за остале фреквенције. 

 Када је установљена ова мера онда је на реду припремање узорака за писање. Они 

такође морају да прођу неке трансформације да би постали компатибилни са одређеним 

форматом слике. Основни принцип цртања аудио записа је то да се узме одређен број 

узорака из колекције, а тај број је дефинисан бројем узорака по пикселу који је претходно 
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објашњен, и да се они представе као вертикална линија чија дужина одговара јачини 

(амплитуди) сигнала у датом оквиру. Слика је резултат узастопно „налепљених“ 

вертикалних линија. Свака линија је права односно ортогонална са осом времена. Приказ 

дела кôда који је задужен за припремање бајтова и њихово претварање у вертикалне 

линије је на слици 7. 

 

Слика 7 – Деп кôда кпји је пдгпвпран за припремаое аудип бајтпва за приказиваое на слици. У првпј линији 
се пдређује брпј бајтпва пп пикселу ширине слике. У другпм делу се бајтпви у зависнпсти да ли су узпрци 8-

битни или 16-битни дпдатнп трансфпрмишу да би оихпвп приказиваое на слици билп јаснп. На крају се 
бајтпви претварају у вертикалне линије рачуницпм кпја је приказана и кпја зависи пд висине слике. 

 Након трансформације која је приказана на слици 7 остаје само посао цртања ових 

линија на одређену подлогу. За тај део је одговорна Јава и због тога тај посао је 

тривијалан. 

 Са овим су сви кораци алгоритма готови и резултат је слика аудио записа 

приказаног у временском домену. На следећој слици је приказан резултат примене овог 

алгоритма на WAV песму чија је фреквенција узорковања 44100 Hz и величина узорка 16 

бита и тип енкодовања је PCM_SIGNED. 

 

Слика 8 – Резултат примене алгпритма на пбичну WAV песму. 
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 Као што се моће видети са слике 8 приказана је промена амплитуде у времену за 

једну обичну WAV песму. Већ на први поглед се могу уочити неке карактеристике 

трансформисаног аудио записа. На пример види се да су претежно високе амплитуде у 

целој песми. То може да сугерише на то да је песма гласна односно да је жанр песме неки 

који подражумева гласне и јаке тонове. Такође близу почетка и на средини песме се налазе 

делови са малим амплитудама који могу да означе неке прелазне делове или делове који 

су a capella или томе слично. Ово су претпоставке на први поглед, више о овоме у 

поглављу које се тиче анализирања самих слика. 

 Да је овај алгоритам писан само за PCM_SIGNED аудио записе показује слика 9 на 

којој је приказана примена алгоритма на аудио запис који је кодиран алгоритмом А-

закон
9
, чија је фреквенција узорковања 16000 Hz и величина узорка 8 бита. На слици се 

јасно види да дужине самих линија нису 

усклађене са величином слике јер неке 

прелазе и границе саме слике. За друге 

типове кодирања аудио записа било би 

потребно дефинисати другачије 

трансформације битова. 

 Што се тиче 8-битних песама које 

јесу PCM кодиране, захваљујући 

трансформацијама, изглед резултујуће 

слике је исте природе као на слици 8. Тако 

је обезбеђен исти изглед слике за све аудио записе који су трансформисани овим 

алгоритмом. То и фиксна величина слике доприносе ефикаснијој претрази  јер тако не 

морају да се дефинишу посебни параметри претраге за сваки различити излаз 

трансформације. 

 Следећи кандидат као улаз у процес претраге аудио записа је приказ фреквентног 

домена аудио записа и он је објашњен у следећем поглављу. 

                                                           
9
 А-закпн се неће пбрађивати у пвпм истраживаоу. Више п оему има и на http://en.wikipedia.org/wiki/A-

law_algorithm  

Слика 9 – Приказ лпшег резулата примене пвпг 
алгпритма. На слици се види да линије нису усклађене 
и да немају јаснп дефинисану хпризпнталну временску 

псу. 
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4.2.2. МЕТОДА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У ФРЕКВЕНТНИ ДОМЕН 

 

 

 Поред слике временскиг домена аудио записа следећи кандидат као улаз у процес 

претраге аудио записа је слика фреквентног домена. Фреквентни домен као његова слика 

је фундаментално другачији од временског домена и као такав може да пружи другачији 

приступ претрази аудио записа помоћу слика. 

 Фреквентни домен представња приказ неких особина аудио сигнала у односу на 

фреквенцију односно фреквенције сигнала, за разлику од временског који то ради у 

односу на време. Фреквентни домен објашњава колико се сигнала налази у одређеном 

фреквентном спектру. Слика фреквентног домена може да послужи у многим областима 

науке. Као и временски домен она се користи у акустици, анализирању звука, астрономији 

и др. Једна велика функција фреквентног домена је та што може да приказује различите 

фазе једног сигнала односно може да прикаже један сигнал као колекцију различитих 

фреквенција које су фазно померене. То налази користи у процесирању сигнала где служи 

за чишћење сигнала од нежељених фреквенција. Спекрограм је један од врста слика која 

приказује фреквентни домен аудио сигнала. Наиме, он приказује аудио сигнал разложен 

по фреквенцијама које га чине. Уређај који приказује спектрограм се назива спектрограф.  

На слици 10 се може видети један 

аудио сигнал (приказан белом 

бојом) у временском домену који 

је разложен на три фреквенције 

чија сума даје опет почетни 

сигнал
10

. Те фреквенције су 

другачије у смислу да свака има 

различиту амплитуду и периоду. 

 Са ове слике се може 

закључити да је могуће сигнал 

разложити на фреквенције које га 

чине као и да је могуће 

рекреирати почетни сигнал од тих 

фреквенција. Процес који је 

одговоран за то се назива 

трансформација. Једна од 

најкоришћенијих трансформација 

која је и de facto једина права трансформација за аудио сигнале је Фуријеова 

трансформација. У овом инстраживању Фуријеова трансформација ће се користити за 

добијање слика фреквентног домена аудио записа и због тога неопходно је њено 

детаљније објашњење. 

                                                           
10

 У пвпм кпнтексту се каже фреквенција, али на те кпмппненте се мпже гледати кап на засебне сигнале. 

Слика 10 – Приказ звучнпг сигнала кпји је разлпжен на 
фреквенције кпје га чине. Овп је један пд приказа фреквентнпг 

дпмена, а и један мпгући упрпшћени вид спектрпграма. 
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4.2.3.  ФУРИЈЕОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА И ЊЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЗА 

ДОБИЈАЊЕ СЛИКЕ ФРЕКВЕНТНОГ ДОМЕНА 

 

 

 Фуријеова трансформација је математичка трансформација која функцију у 

зависности од времена трансформише у функцију у зависности од фреквенције. Функција 

у зависности од времена представља временски домен, а функција у зависности од 

фреквенције фреквентни домен. Ове функције се обично представљају преко комплексних 

бројева да би се приказала апсолутна вредност и њена фазна компонента. Периодичне 

функције као што је аудио запис се могу разложити на дискретни скуп комплексних 

вредности које представљају сваку ноту од које је аудио запис саздан (под условом да је 

аудио запис неки музички запис). Такав скуп се назива Фуријеов ред. Основна једначина 

Фуријеове трансформације је дата у продужетку. 

 

 ̂     ∫             

  
   ,         ξ ∈  ℝ                                 

  

 Ова једначина представља трансформацију функције f(x) у фреквентни домен. Број 

е са својим експонентом представља разлагање почетне функције на синусоиде и 

косинусоиде од којих је почетна функција сачињена. 

 Приказана једначина, а и Фуријеова трансформација је континуална 

трансформација која ради са непрекидним сигналима односно функцијама. Тај део приче 

се не уклапа са дигиталним форматом аудио записа са којим се ради у овом истраживању. 

Континуална Фуријеова трансформација или само Фуријеова трансформација ради са 

улазом сачињеним од непрекидног низа података какви су аналогни сигнали и као 

резулатат даје низ података који представљају фреквентни домен. У случају 

дигитализованих аудио записа улаз би био низ дискретних вредности које представљају 

узорке аудио записа. За трансформацију оваквог низа потребно је дискретизовати 

Фуријеову трансформацију односно на те податке применити дискретну Фуријеову 

трансформацију (ДФТ). 

 Дискретна Фуријеова трансформација узима коначни скуп узорака аудио записа 

који су подједнако „удаљени“ један од другог и претвара их у такође коначни скуп 

коефицијената комплексних синусоида које су поређане по њиховим фреквенцијама, а то 

је ништа друго до фреквентни домен. Улаз ове трансформације је по дефиницији низ 

компексних вредности, али најчешће у пракси су то реалне вредности. Тај случај је и овде 

где те реалне вредности представљају узорке аудио записа. 

 Фреквенције излазног скупа представљају целобројне умношке фундаменталних 

фреквенција (почетних фреквенција) чије су периоде једнаке интервалу узорковања. Зато 

је битно да улазни низ садржи узорке који су подједнако удаљени један од другог односно 

узорковани истом фреквенцијом. За то се побрине увек начин кодирања (у овом случају 
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углавном PCM метода). Једначина дискретне Фуријеове трансформације је дата у 

наставку. 

 

   ∑       
     

 

   

   
, k ∈ ℤ 

 

 Прва разлика у односу на једначину континуалне Фуријеове трансформације која 

се примети одмах је знак сума насупрот знака интеграла. Знак сума означава да је то сума 

коначног скупа вредности, док интеграл означава бесконачну суму. Зато што су јој и улаз 

и излаз коначни скупови вредности, дискретна Фуријеова трансформација се највише 

користи када се ради о рачунарским трансформацијама.  Један од најпознатијих 

алгоритама ДФТ је такозвана брза Фуријеова трансформација. Овај алгоритам је настао у 

покушају да се оптимизује ДФТ и у томе је и успео. Овај алгоритам је успео да смањи 

комплексност ДФТ са О(  ) на O(N     ) што је веома велико побољшање. У пракси се 

термин брза Фуријеова трансформација поистовећује са ДФТ. 

 Постоје више верзија брзе Фуријеове трансформације, али у овом истраживању се 

користи верзија коју су дефинисали Џејмс Кули и Џон Туки. Ова верзија се сматра првом 

и правом иако постоје докази да је и пре њих измишљен овај алгоритам. 

 Алгоритам је веома комплексан и предугачак за објашњавање тако да ће само 

основни концепти бити поменути. Више о Кули-Туку алгоритму има у [17]. Основни 

концепт је да се скуп вредности улаза величине N треба представи као композитни скуп 

вредности величине N=N1N2. Такав скуп би се онда разбио рекурзивно на мање ДФТ 

величина N1 и N2 да би се тако смањило време рачунања. 

 Најпознатији случај је случај са основом 2. У овој ситуацији се почетни скуп дели 

на два подскупа величине N/2 који су испреплетани. То значи да један подскуп чини 

елементе индексиране само са парним индексима, а други само са непарним индексима. 

ДФТ се ради на сваком од скупова и коначни резулатат је само спој резултата ДФТ ова 

два скупа. Да би се ово десило величина иницијалног скупа мора бити степен броја два. У 

пракси ово често није случај па се разлагање почетног скупа ради по неким другим 

алгоритмима (такође објашњено више у [17]). 

 Због комплексности алгоритма, а и због избегавања грешака у приказивању слике 

фреквентног домена за сврхе овог истраживања је одлучено да се користи сoфтверски 

пакет MatLab
11

. Овај изузетно популаран и поуздан софтверски пакет ће послужити за 

генерисање слика фреквентног домена аудио записа. 

 Као и за временски домен неки основни параметри слике морају биту дефинисани 

да би се омогућило вршење претраге помоћу њих. Све слике фреквентног домена морају 

бити једнаких или бар приближних димензија. То је у MatLab-у изводљиво тако што се 

дефинишу максималне вредности које могу бити приказане на x и y оси. Када су те 

вредности исте за сваку слику MatLab се побрине да величина слика буде пропорционално 

                                                           
11

 http://www.mathworks.com/products/matlab/  

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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иста. Вредности које приказују фреквенцију на слици се налазе на x-оси и за њих је 

неопходно да буду мање од одређене вредности да би се избегло дуплирање података. 

Другим речима, због горе напоменуте периодичности резултујућег скупа података 

неопходно је приказивати фреквенције у оквиру једне периоде јер у супротном слика 

може да прикаже исте податке симетрично, а то угрожава интегритет приказаног аудио 

записа. Та периода по дефиницији је интервал узорковања аудио записа. 

 На слици 11 је дата скрипта која у MatLab-у генерише слику фреквентог домена. 

Када учита аудио запис MatLab одмах генерише низ вредности бајтова аудио записа као 

што је рађено за временски домен и израчуна фреквенцију узорковања (линија 1). Након 

тога израчунава се број узорака аудио записа (линија 2) и помоћу њих се израчунава скуп 

фреквентних вредности по којима ће се радити 

слика (линија 3). Те вредности иду од нуле до 

вредности фреквенције узорковања. На линији 

4 се види процес трансформације коришћењем 

брзе Фуријеове трансформације. За потребе 

слике узимају се само реалнe вредности 

резултујућих бројева, а одбацују се 

имагинарни (комплексни) делови. То се ради 

зато што је немогуће урадити дијаграм у 

реалној равни са комплексним бројевима. 

Остале линије дефинишу само цртање слике. 

Последња линија дефинише максималне 

вредности које могу бити приказане на x и y 

оси због већ наведених разлога о 

периодичности података. На сликама 12а и 12б 

су приказани временски и фреквентни домен једног аудио записа добијени објашњеним 

методама.  

 

 

Слика 12а – Слика временскпг дпмена аудип записа. 

 На слици 12а је приказан временски домен аудио записа у WAV формату, кодиран 

PCM_UNSIGNED методом, 8-битних узорака, фреквенције узорковања 22050 Hz. На 

слици 12б је приказ фреквентни домен истог аудио записа. 

Слика 11 – Скрипта за спфтверски пакет Matlab 
кпја генерише слику фреквентнпг дпмена. 
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Слика 12б – Фреквентни дпмен аудип записа. 

 На слици фреквентног домена се приказује како се снага сигнала распоређује по 

фреквенцијама. Са слике се може видети да се најjачи део сигнала налази између 200 и 

250 Hz, а главни део звука, носилац скоро целе снаге се налази између 100 и 250 Hz.  

 Са сликом фреквентног домена јавља се нови проблем, а то је колико је ова слика 

употребљива у сврхе претраге и то је објашњено у следећем поглављу. 

 

 

4.2.4.  УПОТРЕБЉИВОСТ СЛИКЕ ФРЕКВЕНТНОГ ДОМЕНА 

 

 

 Слика фреквентног домена у себи носи многе информације које могу бити корисне 

за анализирање звука. Може се видети спектар фреквенција од којих је звук сачињен и ако 

се познају особине тих специфичних фреквенција може се приближно одредити особина 

посматраног звука. Такође познавајући особине различитих фреквенција неке фреквенције 

се могу изоловати и тако се добити слика чистог звука односно дела спектра који је од 

интересовања. 

 Горе наведене радње су могуће ако се слика фреквентног домена гледа у том 

контексту – баш као слика фреквентног домена. То значи да постоје осе координатног 

система адекватно означене и углавном присуство експерта који посматра слику и зна шта 

и где да тражи. Са друге стране када се то посматрање треба да изврши рачунар то је за 

њега само низ битова који означавају боје (и још по нешто) слике. Рачунар не познаје за 

постојање било каквог контекста, шта више то је оно против чега се боре технике 

анализирања слика. Али то не значи да рачунару не може да се достави репрезентација 

контекста помоћу које он може делимично да зна шта да тражи. 

 Иако ће се технике анализирања слика више помињати у наредном поглављу неке 

основне ствари ће овде бити поменуте за потребе утврђивања корисности слике 

фреквентног домена у сврхе претраге. Да би се вршила претрага помоћу слика уопште, 
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рачунару се мора дефинисати шта и како да тражи увођењем поменутог контекста. У 

случају слике фреквентног домена то би значило да рачунару треба да се „каже“ да тражи 

одређене фреквенције у звуку. Начин на који то може да се изведе је нпр. детекцијом 

облика на слици. Баш у случају слике 12б рачунар би могао да тражи велики  усамљени 

„шиљак“ и то би могло да каже да у звуку постоји један нагли скок фреквенције, а то у 

суштини значи да је звук веома монотон јер је највећи део заузима једну фреквенцију. Али 

то је отприлике једина информација коју је могуће добити таквим упитом. Шта више, у 

зависности од жанра песме, могуће је да цела колекција звукова има ову особину, а то не 

значи много за претрагу. За све мало комплексније упите потребно је контексно знање, а 

то значи претрага одређене унапре познате фреквенције. И ово је могуће извести тако што 

се дефинише ширина и дужина слике (као у скрипти на слици 11) тако да је унапред 

познато где се која фреквенција оквирно налази. Нажалост и ту се крије један велики 

проблем. Иако је на тестираним аудио записима током овог истраживања дефинисано да 

је најбоља дужина и ширина слика 700x500 где број 500 означава максималну приказану 

фреквенцију на x-оси, ове вредности често нису довољне за аудио записе из праксе. 

Понекад је потребнио приказати и фреквенције до 20000 Hz да би се добио уверљив 

приказ. И овај проблем је могуће делимично решити уз помоћ програмирања тако што би 

се направио неки механизам скалирања тако да се однос величина оса и количине 

података на слици некако држи константним. Међутим и то може довести до погрешних 

података у претрази јер кад се ради са тако великим бројевима на осама детаљи се губе и 

врло често може доћи до већ поменуте симетрије приказа периодичних података.  

 Коначно, у следећој табели слика су приказани аргументи зашто слике фреквентног 

домена нису поуздане за претрагу.  

 

Временски домен Фреквентни домен 
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Табела 1 – Ппређеое слика временскпг и фреквентнпг дпмена аудип записа. 

 

 У табели су приказана четири различита звучна записа. Различита су у смислу 

садржаја и у смислу атрибута (величина узорака, фреквенција узорковања итд). У првој 

колони су слике временског домена и по њима се види та различитост звукова. Такође се 

може рећи да свака слика временског домена диреткно и јединствено одређује песму коју 

приказује. Са друге стране, у десној колони, приказане су слике фреквентног домена. Иако 

су те слике различите довољно да могу да се разликују једна од друге, оне су за рачунар 

поприлично исте. Рачунар би у случају све четири слике могао да нађе само тај усамљени 

шиљак који је већ поменут, а то је веома мало информација у односу колико би требало за 

једну просечну претрагу. 

 Само генерисање слика фреквентног домена није јединствена ствар као код 

генерисања временског домена. Наиме, за фреквентни домен се често не гађа цео скуп 

узорака него одређени број дефинисан разним правилима
12

 или се баш специфично гађа 

одређени део скупа да би се најбитније информације извукле. Другим речима да би се 

најбоља слика фреквентног домена извукла потребно је много варијација и 

трансформација, а то не доприноси ефикасности претраге, а у крајњем случају ни 

ефекасности. 

 Наставак овог истраживања ће се односити само на слике временског домена јер се 

оне представљају као бољи кандидат од ова два за сврхе претраге. 

  

                                                           
12

 Та правила се називају прпзпри и пни дефинишу фиксан брпј узпрака дефинисан најчешће некпм 
једначинпм кпји се узима и над оим се ради трансфпрмација. Најпрпстији и најнекпришћенији је 
правпугапник, а неки пд ппзнатијих су и Ханингпв, Хамингпв итд. 
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5. ТЕХНИКЕ АНАЛИЗИРАЊА СЛИКА 

 

 

 Када су слике и временског и фреквентног домена генерисане време је да се 

размотре технике којима ће се те слике анализирати ради њихове даље употребе у сврхе 

претраге. Сврха анализарања слика у овом контексту је да се уоче неке правилности на 

самим сликама које ће да утврде да ли се ради о једној особини или скупу особина аудио 

записа који се тражи. Полазни став у анализирању слика у сврху претраге је то да рачунар 

нема представу да гледа слику аудио записа и по томе треба да се организују све методе. 

Са друге стране корисник, програмер је потпуно свестан тог контекста и тако је могуће да 

се направе адекватни механизми да рачунар уради овај посао аутоматски. 

 С обзиром да су слике ових домена веома просте, што значи да имају слабу 

садржину, мало објеката и мотива који се често понављају, процес анализирања слика је 

доста лакши. Два основна приступа приликом анализирања слика су анализирање контура 

слике и њена сегментација и анализирање боја слике. Први приступ има за циљ да 

различитим методама детектује контуре, а самим тим и облике односно објекте, на 

сликама и тако да закључак о томе шта се приближно налази на слици, а у најбољем 

случају неки контекст слике. Други приступ анализира боје слике и као решење добијају 

се свакави подаци о бојама на слици који могу бити веома корисни. С обзиром да је у 

претходном поглављу објашњено зашто су слике временског домена једини фокус за 

анализирање може се уочити да техника анализирања боја не може много да допринесе 

циљу. То је углавном зато што се те слике састоје од две боје и било каква информација о 

њима не служи ничему. Али, ово не значи да се ова метода одбацује јер је могуће малим 

модификацијама слика временског домена омогућити анализу помоћу боја. О овим 

модификацијама ће бити више речи касније у тексту. 

 Када је метода помоћу анализирања боја тренутно склоњена у страну, једина 

метода која је преостала је метода помоћу детекције контура. Када се погледају слике 

временског домена јасно је да се садржај тих слика може сегментисати на више објеката 

који чине тај приказ аудио записа. Пажљивим одабиром тих сегментисаних целина могу 

се добити веома корисне информације. Ово тврђење важи када сегментацију ради човек, а 

за рачунаре су ствари мало компликованије. 
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5.1. МЕТОДА ДЕТЕКЦИЈЕ КОНТУРА НА СЛИЦИ 

 

 

 Детекција контура на слици обично иде у пару са сегментацијом слике. Ова метода 

је у суштини скуп метода базираних на математичким моделима којима је за циљ да слику 

поделе по групама - сегментима који су највише могуће јединствени по садржају. 

Анализом тих сегмената као и међусобног положаја истих се може доћи до неких 

закључака везаних за аудио запис који се посматра. 

 Математичких модела за сегментацију има много тако да, за почетак, биће 

дефинисан концептуални модел. Идеја је да се покуша детектовати одређени сегмент 

слике који дефинише неку појаву. Можда је безбедније рећи да је тај сегмент уствари нека 

правилност у распореду пиксела који може бити коришћен за приказивање особине аудио 

записа. 

 Методе сегментације слика раде на нивоу пиксела и циљ им је да целокупан скуп 

пиксела слике поделе у групе пиксела (понекад звани суперпиксели) који имају исте или 

сличне особине. Ово се најчешће ради уз помоћ техника детекције ивица. Ивица је 

замишљена линија која представља границе неког објекта на слици. У дигиталним 

сликама ивица може да се дефинише као низ пиксела који приказују наглу промену 

контуре. Ово се објашњава тиме што је уобичајена појава да се текстура објекта разликује 

од текстуре позадине испред које се налази. На нивоу пиксела то се детектује тражењем 

одређених нијанси боја како би се утврдила сенка боје објекта и коначно нагли прелаз у 

боју позадине. Све методе сегментације и детекције ивица се у многоме ослањају на 

анализирање боја (ово важи и за слике у боји и у црно-белој варијанти). Ипак боја је та 

која слици даје облик. 

 Најбоље је концептуални модел показати на примеру који је дат на слици 13. На 

слици се налази слика временског домена аудио записа са означена два региона која могу 

бити од интереса. Ови региони не означавају регионе који би могли да се добију 

сегментацијом слике. 

 

 

Слика 13 – Пример два пптенцијална регипна за анализираое на слици временскпг дпмена аудип записа. 
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 За пример, биће дефинисан следећи критеријум: наћи регион слике који би могао 

да прикаже нагли прелаз у некој музичкој нумери. Нагли прелаз може бити секвенца 

песме певана a cappella праћена одмах са секвенцом која укључује много звукова 

различитих фреквенција (типа инструменти рок састава – гитара, бас, бубањ итд). На 

слици временског домена то би се приказало као низ вертикалних (плавих) линија мале 

дужине иза којих се налазе линије знатно веће дужине. На слици 13 су означена два таква 

региона у овом аудио запису који представља музичку нумеру. 

 Оба региона имају исту особину, а то је да су са леве и десне стране буквално 

оивичени са линијама односно пикселима плаве боје док унутар региона преовлађују 

пиксели црне боје. До детекције овог региона би се могло доћи тако што би се пиксели са 

леве стране региона анализирали вертикално тако што би се тражио низ пиксела који би са 

десне стране имао највише прелаза у црну позадину. Крај региона би се детектовао на 

обрнути начин. Детекцијом само једног оваквог региона би означио да песма има неки 

прелаз. Поред тога слика би могла тако да се сегментише, за почетак, на овакве регионе и 

на све друге. Дефинисањем другачијих региона би се слика још више сегментисала у 

жељеном смеру. 

 Као што је већ напоменуто има много модела метода сегментације слика и 

углавном се могу поделити на следеће велике групе: методе кластеровања, методе 

базиране на хистограмима, методе детекције ивица, методе базиране на диференцијалним 

једначинама итд. Велико ограничење је сама природа слике односно постојање само две 

боје и нејасно распоређене групе објеката ако их уопште има итд. Због тога неке методе не 

могу бити примењене. 

 Метода кластеровања базирана на К-средњих вредности алгоритмом је примењена 

на слику 13 и резултати су неупотребљиви. Због мале количине боја и нејасних групација 

објеката на слици алгоритам није могао да кластеризује ни један пиксел, а то је означило 

да је овај алгоритам неупотребљив за овакву слику. 

 Са друге стране постоји алгоритам који је комбинација методе базиране на 

детекцији ивица и хистограмима и назива се оријентисани градијент хистограма. Овај 

алгоритам на први поглед изгледа одговарајућ за проблем сегментације по вертикалним 

линијама. Општи концепт модела је да се пронађе одговарајућа почетна група пиксела у 

оређеном радијусу и да се у том радијусу дефинише линија под одређеним углом. Та 

линија би поделила тај простор на два подпростора над којима би се касније радили 

хистограми боја и анализирањем „удубљена“ на хистограмима резултат би била 

детектована ивица објекта и на крају сегментација. За случај вертикалног сегментисања 

тај угао би био 
 

 
. Механизам овог алгоритма је веома компликован и више објашњења има 

у [5]. Имплементација овог алгоритма за овакав случај још не постоји и она мора бити 

препуштена даљем истраживању. 

 Анализирање слика помоћу детекције контура и сегментовања има велики 

потенцијал за помоћ при претрази аудио записа. Природа слика које требају бити 

сегментисане онемогућавају већини алгоритама да искористе своју потпуну моћ. Ове 
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слике потпадају под маргиналне случајеве коришћења ових алгоритама. Имплементација 

неког од ових алгоритама за сврхе ове претраге је предмет даљег истраживања. 

 

 

5.2. АНАЛИЗИРАЊЕ БОЈА СЛИКЕ 

 

 

 Други приступ анализирању слика је анализирање коришћењем боја слике. Иако је 

у прошлом поглављу речено и да се приликом детекција контура такође анализирају боје у 

овом случају се мисли на целокупан скуп боја на слици радије, него на боје одређеног 

региона на слици. 

 Слике у дигиталном формату су састављене од пиксела где пиксел представља 

основну јединицу боје слике. Они су „тачке“ од којих се слика састоји. Сваки пиксел у 

зависности у ком простору боја се налази садржи бројевну репрезентацију боје коју 

представља. Коначно, слика се у рачунару представља као матрица пиксела (битмапа) где 

сваки пиксел има тачно одређено место где се налази. 

 Простор боја представља математички модел нумеричке репрезентације боја. 

Најпознатији је RGB модел који представља модел основних боја црвена-зелена-плава ( 

енг. Red-Green-Blue). У овом моделу боја пиксела се представља као триплет бројева где 

сваки број представља „количину“ једне од основних боја. На пример пиксел (255, 255, 

255) представља белу боју док пиксел (0,0,0) представља црну боју. Први број у триплету 

означава црвену, други зелену, а трећи плаву боју. Све вредности између 0 и 255 

означавају нијансе те одређене боје. Укупно вредности за једну боју је 256 и то означава 

да је једна боја кодирана са 2
8
 бројева. Овакво кодирање за слике је најчешћи, а поред 

њега постоје и формати кодирани са више битова. 

 Проширење основног модела који се такође често користи је RGBA где А означава 

алфа вредност. Алфа вредност представља провидност пиксела и има само две вредности 

0 и 1, непровидно, провидно, респективно. Овај формат се користи у PNG формату слике 

који је коришћен за добијање слика временског и фреквентног домена у овом 

истраживању. 

 Поред ових модела боја постоје и разни други који своју примену налазе у многим 

областима људске делатности. Неки од њих су CMYK који означава тиркизна-циклама-

жута-црна и користи се највише у штампарској индустрији, HSV или HSB који означава 

нијанса-засићење-вредности односно сјајност и највише је близак уметничком виђену боја 

јер је природније да се о бојама прича на овај начин. Постоје и многи други који су 

базирани на математичким моделима и различитим виђењима боја од стране људи.  

 Анализирање боја слике почиње читањем сваког пискела слике где се после 

њихове вредности интерпретирају на жељени начин. Циљ анализирања боја је најчешће да 

се добије информација о количини сваке боје на слици или њиховим међусобним 

односима или било која друга варијација на тему. Две технике приказивања информација 
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о бојама које могу наћи користи у овом истраживању су хистограм боја и корелограм боја 

где сваки приказује другачије податке.  

 Хистограм боја приказује распоред односно дистрибуцију боја на слици. За 

дигиталне слике он представља број пиксела који представљају једну боју. Када се 

хистограм ради за RGB или HSV модел онда је он тродимензионалан где свака дименизија 

представља компоненту простоја (за RGB свака димензија је једна боја). У случају када је 

слика монохроматска
13

 онда се хистограм боја назива хистограм интезитета јер 

представља дистрибуцију интезитета једне боје. Са друге стране, ако се простор боја 

дефинише са N димензија онда ће тај хистограм боја бити N-димензионалан. 

Резултујући хистограми боја су најчешће у форми матрице од које се касније 

рекреира слика хистограма. С обзиром да за сваку боју има 256 нијанси та матрица би 

била веома велика. Зато се најчешће простор боја дели на групе односно такозване кофе 

које би требало да садрже боје сличних особина. На пример, најчешће у пракси је да се 

256 нијанси једне боје подели у 4 кофе следећег редоследа: 0-63, 64-127, 128-191, 192-255. 

Овај поступак се назива дискретизација боја слике и на неки начин представља 

апстракцију. Све боје у једној кофи личе једна на другу односно разликују у малим 

нијансама. Оваквом класификацијом одређена количина информација се губи тим 

груписањем, најчешће због погрешне групације. Тако да се приликом групације може 

дефинисати дозвољена грешка која није већа од 5%. Оваквом поделом матрица 

хистограма се своди на 4x3 диментизије, 4 кофе за сваку од 3 боје. Резултујући хистограм 

приказује распоред пиксела слике по кофама, а пошто је познато које боја која кофа 

означава онда се зна и распоред пиксела по бојама. 

Друга корисна техника анализирања је корелограм боја. Корелограм као техника 

анализирања се користи у многим наукама, а најпре у статистици. Он представља 

међусобан однос два атрибута посматраног ентитета као и њихов међусобни распоред у 

простору. Такве информације су веома корисне јер не гледају на ентитет статички него 

дефинишу неки вид понашања ентитета. Корелограм боја је настао као побољшање 

хистограма боја. Хистограм боја приакзује статички распоред боја на слици док 

корелограм боја приказује међусобне односе тих боја. Он приказује просторну корелацију 

парова боја у односу на промену растојања. То значи да једна вредности у корелограму 

означена са d(i,j) представља вероватноћу да ће боја i бити на растојању d од боје j где су 

вредности i и j представљају индексе реда и колоне у корелограму с обзиром да се и он 

представља као матрица. 

Употребу ових техника је најбоље показати на примеру добијених слика 

временског домена. Једино што стаје на пут коришћењу је већ поменута проста природа 

слика. Слика од две боје од којих је једна црна и представља позадину је веома 

неинтересантна хистограму и корелограму. Због тога никакве корисне информације се не 

могу добити. Али, ако би се увела боја на ове слике прича би могла да буде веома 

                                                           
13

 Једнпбпјна слика, најчешће се пднпси на црнп-беле слике. 
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другачија. Техника смисленог бојења слика временског домена и примена техника анализе 

слика по бојама су објашњени у следећем поглављу. 

 

 

5.2.1. УВОЂЕЊЕ БОЈА НА СЛИКУ ВРЕМЕНСКОГ ДОМЕНА 

 

 

 Добијене слике временског домена дају много информација о самом аудио запису. 

Човек гледајући ту слику може да извуће 100% информација које она у себи има. Са 

рачунарима је прича мало другачија. Слика је за њих само низ пиксела који у себи имају 

податке о бојама које представљају. Као што може да се види са свих добијених слика 

разноврсност боја је веома мала. Слике поседују углавном две боје од којих је једна 

доминантна боја позадине, а боје позадине носе мало корисних информација у себи. Када 

се одузме позадина остаје једна боја једног објекта с којом рачунар може нешто да ради. 

Поред тога, може се увидети и то да ове слике немају неку јасну и природну регионалност 

односно слика се не може лако поделити у регије зато што је, конкретно, слика 

временског домена „неправилан“ низ усправних линија. Свака техника сегментације и 

анализе боја слике која је примењена на ове слике није дала никакве корисне 

информације. 

 Решење овог проблема је увођење боја у слику, али не било како већ по неком 

смисленом правилу. Срећом, у [2] је дефинисан механизам бојења слика временског 

домена аудио записа. Резултат је низ обојених вертикалних линија који би био одговарајућ 

за анализирање методама анализирања слика. Ова метода ће бити коришћена и у овом 

истраживању тако да је неопходно објаснити како она функционише. 

 За почетак, потребно је вратити се на поглавље 4.2.1. где је објашњен начин 

генерисања слика временског домена аудио записа. Објашњено је да се чита узорак по 

узорак и да се генерише вертикална линија која својом дужином приказује интезитет звука 

у том узорку. На добијеној слици тај низ линија представља „само“ то, промену амплитуде 

у времену. Када би било могуће убацити још једну димензију која објашњава још један 

атрибут звука, а да се не промени структура слике, онда би ова слика била многоструко 

кориснија. Једини одговор на ово је боја. Бојењем делова слике уносе се нове информације 

у њу, а не мења се структура. 

 Одговор на питање шта бојити је детањно дефинисан у [2], а овде ће бити 

објашњен концепт. Идеја је да се различитим бојама означавају различите фреквенције 

звука у одређеном тренутку у аудио запису. Ово значи да Фуријеова трансформација и 

фреквентни домен још увек нису изашли из приче. Да би се информација о фреквенцијама 

кодирала на слику временског домена мора да се прати временска димензија тог домена. 

То значи да треба представити фреквенцију у односу на време и без обзира на аплитуду. 

То се разликује од фреквентног домена у којем је фреквенција референтна ставка. Стефан 

Рајс је дефинисао да се аудио запис привремено подели на делове од приближно 50 
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милисекунди, и да се над том интервалу неком методом трансформације, а то је брза 

Фуријеова трансформације, изгенерише информација о фреквенцији. Када се то уради за 

цео аудио запис онда је добијена информација у промени фреквенције у времену за цео 

запис. 

 Информације о фреквенцији су ништа друго до вредности самих фреквенција, а то 

се лако добија модификацијом кôда са слике 11. У поглављу 4.2.3. објашњено је како се 

генерише фреквентни домен помоћу брзе Фуријеове транформације целог аудио записа. 

Међутим, врло лако је малом модификацијом то урадити за део записа (променом n 

вредности тако да обухвата жењени део аудио записа).  

 Када је та информација присутна потребно је само је кодирати на слику 

фреквентног домена. Потребно је груписати фреквенције у боје и те боје кодирати на 

одговарајуће место у слици. Ако се слика кодира 24-битно то значи да се може 

представити више од 16 милиона боја на слици, а у том скупу човек разликује око 100 000 

боја. С друге стране број звукова који може да се кодира је 10
30

 зато је неопходно 

груписати више фреквенција око једне боје. Мапирање фреквенција у боје је замишљено 

овако: 

 ниски тонови (басеви) добијају тамне боје блиске црној; 

 ниски до средње ниски тонови добијају плаву боју; 

 средњи до високи тонови добијају зелену боју; 

 високи тонови добијају црвену боју; 

 „бела“ бука односно „неуредни звуци“ добијају светле боје блиске белој. 

 

 На овај начин је кодиран цео спектар фреквенција који може да се нађе у једном 

аудио запису. Зато што се више фреквенција групишу око једне боје постоје и вероварноће 

да се појаве грешке приликом груписања, али те грешке су мале и не утичу превише на 

интерпретацију. Приликом груписања се ради нешто што се зове одсецање, а то значи 

када су неки тонови преко доње или горње границе фреквенције они се одсецају односно 

групишу у боју која приказује тај праг (најчешће су то бела и црна). Одабир боја је 

потпунио произвољан, а Стефан Рајс је то учинио тако што је повезивао природу тона са 

емоцијом и на крају бојом коју већину људи асоцира на то. 

  Имплементација ове технике је само мала модификација кôда из поглавља 4.2.1. На 

слици 14 је приказана примена ове технике на слику 12а односно на звук који она 

представља. 

 

Слика 14 – Приказ резултата примене метпде бпјеоа пп фреквенцијама. 
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 На слици се, користећи се мапирањем боја које је дефинисано може закључити да 

овај аудио запис чине претежно ниски и средњи тонови као и тонови између. Овај аудио 

запис представља урлик пантера и то може лепо да се повеже са изгледом саме слике. 

Почетни и крајњи део звука су тамно плаве боје што представња веома ниске тонове, а то 

је у звуку режање животиње. Када се урлик деси виде се тонови који су и плави и зелени, а 

понегде чак и црвенкасти. Оваква разноврсност боја је нормална код звука овакве 

природе. Када би био звук неког музичког инструмента који свира неку нумеру распоред 

боја би био много чистији и разређенији. На следећим сликама дато је још примера 

коришћења ове технике. 

 

Слика 15 – Приказ аудип записа блејаоа једне пвце. Кап штп је пчекиванп бпје су претежнп вепма светле, у 
неким случајевима скпрп и бела. Глас пвде чине виспки тпнпви штп је пвде лакп упчљивп. 

 

 

Слика 16 – Приказ аудип записа инсерта из цртанпг филма. Овде се види велика разнпврснпст бпја, а самим 
тим и звукпва јер аудип запис представља секвенцу неартикулисаних звука дпзиваоа једнпг цртанпг лика. 

 

 Када је механизам ове технике јасан, у следећем поглављу се објашњава поента 

целог истраживања, а то је коришћење ових техника у сврхе претраге аудио записа. 
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6. ПРЕТРАГА АУДИО ЗАПИСА ПОМОЋУ ДЕФИНИСАНИХ МЕТОДА 

 

 

 Једини начин да се покаже употребљивост ових метода јесте да се уради сама 

претрага помоћу њих над неким аудио подацима. Овим је и дефинисана сврха овог 

поглавља, а то је одржавање једног тест сценарија претраге аудио података. 

 Сценарио тестирања ће се спровести кроз неколико фаза и сваку је потребно 

објаснити: 

1. Припрема аудио податка; 

2. Примпрема слика временског домена; 

3. Извршење претраге под неким критеријумом; 

4. Приказ резултата претраге; 

5. Анализа резултата. 

 Као што се може видити из тачке 2. у листи фаза тест сценарија ради се о припреми 

слика временског домена. Као што је објашњено раније у тексту слике временског домена 

које ће бити модификоване методом бојења на основу фреквенција ће бити коришћене за 

претрагу. Овај избор је направљен прво због лоших очекивања за слике фреквентног 

домена, а друго зато што су методе анализирања боја показале добре резултате за обојене 

слике временског домена. 

 Прва фаза која се односи на припрему аудио података треба да обезбеди да су сви 

аудио подаци адекватни за рад као и да су све одговарајуће слике присутне. Што се тиче 

аудио података они треба да испуњавају неколико услова да би се радило са њима у 

оквиру овог тестирања. Прво је да су сви аудио подаци у WAV формату и да су кодирани 

методама PCM_SIGNED или PCM_UNSIGNED. Разлог за ово је такође објашњен раније у 

тексту. С друге стране све величине узорака и фреквенције узорковања су дозвољене и 

боље је да их има више јер то доприноси покривености свих тест случајева. 

 Претрага ће бити обављена у оквиру већ поменутог тест окружења над пар 

десетина припремљених аудио података. Тест окружење обезбеђује присутност свих 

потребних слика које се користе за претрагу. 

 Када су подаци и слике присутни фаза два наступа са одговарајућим 

модификацијама над сликама временског домена. У овом тест сценарију модификације ће 

се једино вршити над обојеним сликама временског домена да би се осигурала тачност 

података који се добијају приликом анализирања слике. Наиме, када се генерише обојена 

слика временског домена, бар помоћу програма овде коришћеног, добија се слика са 

белом позадином. Иако то човеку не смета, а у неким ситуацијама и помаже рачунарској 

анализи то представља проблем. Да би се ове слике припремиле за претрагу потребно је 

променити беле пикселе позадине у треанспарентне пикселе. То је могуће урадити лако 

зато што су све слике у PNG формату који подржава RGBA простор боја. Решити овај 
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проблем је питање само пребацивања свих (255, 255, 255) пиксела у пискеле са алфа 

коефицијентом 1.  

 Други корак у припреми слика за претагу је провући слике кроз све технике 

анализирања које су одређене за ово тестирање. Хистограм боја као резултат даје матрицу 

која објашњава колико је пиксела заузето једном бојом. Ова матрица ће бити 

интерпретирана од стране једног програма треће-стране и ти резлтати ће бити сумирани у 

четири потребне категорије, а то су боја која је најзаступљенија боја, која је просечно 

заступљена, боја која представља медијану свих боја и боја која је најмање заступљена. 

Овако ће се приликом претраживања задате вредности поредити са овим вредностима које 

су израчунате и сачуване у оквиру ове фазе. Овако се ова претрага своди на претрагу 

простих вредности. 

 Сама претрага ће се радити над подацима о бојама које су сачуване и обавиће се 

тако што ће се задати вредност боје која се тражи у RGB запису и критеријум претраге (да 

ли је најзаступљенија или не и сл). Приликом претраге треба дефинисати и дозвољен ниво 

грешке односно одступања који представља колико резултујућа вредност може да одступа 

од задате. Када се задају вредности за претрагу веома је тешко погодити која RGB 

нотација одговара баш тој боји која се тражи тако да је неопходно обезбедити приказ боје 

која се тражи. Тако је лакше видети шта се тражи, а то значи и да се зна каква се природа 

звука тражи. 

 Резултати претраге треба да буду аудио записи из базе записа које највише 

одговарају задатом критеријуму. Једини ко може да закључи да ли је претрага успешна је 

сам човек који треба да преслуша добијене аудио записе. Само са одговарајућим знањем о 

мапирању звукова у боје слушалац може да дође до валидног закључка. Закључак 

слушаоца ће бити једини критеријум о успешности претраге. 

 Последња фаза анализира добијене податке у смислу тачности добијених резултата 

као и информације које могу да се извуку о самом аудио запису. Такође, у овој фази је 

могуће увести у корелограм боја као алат за анлизирање слика односно аудио записа. 

Добијање корелограма је ad hoc операција и не улази у процес саме претраге већ може да 

се користи за добијање детаљнијих информација о запису. 

 Овако дефинисан сценарио претраживања ћи бити извршен над базом аудио записа 

и пример тога је приказан у следећем поглављу. 
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6.1. ПРИМЕР ПРЕТРАГЕ АУДИО ЗАПИСА 

 

 

 Тестирање претраге урађено је неколико пута са различитим критеријумима 

претраге. Рађена је над већ поменутом базом података где су сви подаци већ припремљени 

за претрагу. 

 Једна од претрага која ће бити приказана је претрага по боји слике која је 

најзаступљенија. То значи да се траже слике чија је најзаступљенија боја управо боја која 

је задата као критеријум или нека од нијанси исте боје. Када се мисли на неку од нијанси 

исте боје у суштини се дефинише дозвољено одступање тражене вредности од задате. У 

случају ове претраге дозвољено одступање је било 5% од величине спектра, а преведено у 

бројеве то значи задата вредност једне боје ± 12.8. Величина овог параметра је далеко од 

произвољне и њен пажљив одабир може да донесе разлику између корисне и некорисне 

претраге. Оно што је сигурно је да велико одступање може да доведе до великог мешања 

боја односно да је тражена боја плус одступање на крају нека потпуно друга боја. Идеја је 

да одступање не доноси драстичне промене у боји. 

 Такође из истраживања је закључено да је овај  број сигурно у корелацији са 

величином базе података и то у обрнутој корелацији. То значи што је база већа одступање 

може да буде мање и резулатати претраге су сажетији и много концентрисанији око задате 

боје. Законитости које важе за величину овог параметра може да буде предмет неког 

другог истраживања. 

 Претрага је вршена са задатом бојом (50, 70, 90) у RGB нотацији са дозвољеним 

одступањем од 5%. Приказ ове боје је дат на слици 17. Са слике је уочено да се ради о 

нијанси плаве боје која је доста тамна. Враћајући се на мапирање фреквенција 

у боје из поглавља 5.2.1. то значи да се траже аудио записи који претежно 

имају ниске тонове. Након што је извршена претрага резултат су била три 

аудио записа. Слика једног од враћеног аудио записа је приказана у наставку. 

 

 

Слика 18 – Слика пбпјенпг временскпг дпмена једнпг аудип записа дпбијенпг кап резултат претраге. 

 На први поглед већ се може уочити да плава боја у више нијанси комплетно 

доминира сликом. Тамна нијанса плаве боје која је задата као критеријум претраге се 

такође налази на слици, одокативно. Када се преслуша аудио запис онда се може 

установити да је претрага успешна. 

Слика 17 – 
Задата бпја. 
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 Овај аудио запис представља исечак из једне музичке нумере коју изводи 

симфонијски оркестар. Први део исечка (онај до првог скока амплитуде) сачињавају 

извођења „великих“ гудачких инструмената као што су контрабас и виолончело. Они по 

правилу дају ниске тонове. У осталом делу исечка (после скока) укључују се виолине са 

својим високим тоновима, али и даље ниски преовладавају. Високи тонови виолина (а и 

осталих инструмената) се могу уочити у понекој групацији светлијих боја на слици 

(углавном жуте). 

 Иако песма садржи високе тонове она је опет била изабрана јер претежно има више 

ниских тонова. То значи да слике које су скоро целе плаве, а имају јарко жуте скоро беле 

делове опет може да буде изабрана. Ово сведочи томе да претрага по најзаступљенијој 

боји може, а и не мора да значи да је песма „лошег расположења“ или да је спорог темпа 

или томе слично. Природа песме није одређена тоновима од којих је састављена. Ово је 

једна од ствари која се мора узети у обзир приликом извршавања претраге. 

 Што се тиче друге две песме добијене овом претрагом треба рећи да је распоред 

боја веома сличан прилазаној песми. Такође и садржај самог аудио записа одговара 

задатом критеријуму. 

 Из овог примера може се закључити да је претрага била успешна јер за критеријум 

„дај све песме у којима доминирају ниски тонови“, резултујући подаци су били 

одговарајући. На следећем графику дат је приказ односа враћених погрешних података у 

односу на укупан број података. Ова статистика је изведена из релативно малог броја 

података који су били претражени само са критеријумом најзаступљенија боја.  

 

Слика 19 – Приказ пднпса грешака са укупним брпјем претрага. 

 Са графика се може видети да је успешност претрага ове врсте 70% што се може 

окарактерисати као лоше с обзиром да је број података у скупу мали. Узрок лоших 30% је 

био у томе што су неке слике временског домена после припреме и даље биле довољно 

„нечисте“ да би технике анализирања слика дале валидне резултате. То су слике аудио 

записа који су сачињени углавном из високих тонова, а то значи да су слике веома светлих 
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тонова, а светле тонове неке методе лако помешају са бојама блиским белој и њих 

одстрањују. 

 Што се тиче самог процеса претраге веома је једноставан и зато даје брз одговор на 

сва питања. Једини проблем је у томе што треба знати какво питање поставити. Алгоритам 

претраге се своди на претрагу простих вредности бар када се гледа овај начин 

имплементације. Али добијање тих простих вредности помоћу којих се врши претрага је 

доста тежи и временски дужи и та дужина расте са дужином аудио записа. Већина аудио 

записа у коришћеној бази података је мале дужине и то је омогућило да претрага буде 

временски кратка. С друге стране са неким великим песмама припрема исте и после 

претрага је трајала знатно дуже. Оптимизација претраге би се односила на оптимизацију 

алгоритама трансформације у домен слике. Конкретно, ово би се односило на алгоритам 

трансформације у временски домен. Он се показао као најспорији од свих само зато што 

мора да се прође кроз сваки бајт аудио записа. 

 Оптимизација овог алгоритма је мало тежа ствар јер концептуално овакав вид 

претраге може да се имплементира на више начина где сваки може да буде различит по 

комплексности и времену извршавања. С тога проблем оптимизације је уско повезан са 

одабиром техника трансформација и анализа. 
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7. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Претрага аудио података је веома комплексна ствар која је и даље у развоју. 

Задатак истраживачке заједнице је да доприноси константно развоју ове научне области. 

То је управо била и намера овог истраживања. Друга логика која је била водиља за овај 

рад је да човек увек има тенденцију ка упрошћавању проблема и ка коришћењу већ 

дефинисаног у нове сврхе. Тако и у овом истраживању, увођење техника за анализирање 

слика у проблем претраге аудио записа има за задатак да упрости поглед на проблем, а и 

само решавање истог. 

 Закључци овог истраживања говоре да је претрага аудио записа помоћу слика 

могућа са одређеним процентом успешности. Такође закључци овог истраживања треба да 

усмере свест проблема претраге аудио записа у нови правац, али не као једини правац 

него једна грана у дрвету многих праваца куда је овај проблем кренуо. 

 Многе ствари су остале нерешене током истраживања. Једна од њих је детаљна 

анализа могућности коришћења техника детекције контура на сликама као једна од 

могућих метода за претрагу. Ова област истраживања слика је веома опширна и 

константно је у развоју с тога шанса да се нађе адекватна техника за коришћење у ове 

сврхе је веома велика. Проналажење и имплементација таквог једног случаја је предмет за 

читаво једно ново истраживање. 

 Још једна ствар која је остала незатворена је питање дозвољеног одступања од 

задате вредности приликом претраге података о сликама обојених временских домена. 

Пажљив одабир овог броја може да прави велике разлике у резултујућим подацима. 

Такође као предмет новог истраживања намеђе се проналажење неке законитости помоћу 

које може да се израчуна овај коефицијент. 

 Ово истраживање је успешно само ако покрене низ нових истраживања на теме 

које произилазе и ове. Резултати дефинисани овде треба да послуже као почетна тачка 

даљим истраживањима на пољу претраге мултимедијалних података. Можда исти овакав 

метод може да се употреби и за „озлоглашени“ видео запис. 

 Наравно, ово не значи да су подаци добијени овде безначајни, напротив, овде је 

показано да једноставном манипулацијом битова, од којих су састављени не само аудио 

записи него сваки вид информације на рачунарима, ти аудио записи могу да се доведу у 

жељено стање и да се праве различите интерпретације истих. Такође, показано је да те 

интерпретације могу бити веома корисне и да много говоре о самом аудио запису. 

Границе њихове корисности и употребљивости тек треба да се открију и испоље. 
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