
Elk liedje heeft een unieke
digitale vingerafdruk.
Shazam kent de formule
voor die vingerafdruk en
herkent er liedjes mee.

Ik hoor een mooi liedje uit de speakers galmen en richt er de
microfoon van mijn mobieltje op. Ik druk op ‘Shazam’, zie de
app het geluid opnemen en zelfs reageren op de verschillende
toonhoogten, en na een paar seconden verschijnt er in beeld:
“The Heart Of Saturday Night − Tom Waits”. Zelfs de albumhoes
waarop het liedje staat verschijnt in beeld. Het is telkens weer
een magisch moment wanneer Shazam je vertelt wie het liedje
zingt en wat de titel is. 

Shazam is een van oorsprong Amerikaans bedrijf, opgericht in
1999. Sinds 2008 biedt het bedrijf haar muziekherkenner gratis
aan als mobiele telefoon-app. Shazam heeft inmiddels een data-
bestand van meer dan elf miljoen liedjes waarvan de digitale
vingerafdruk is bepaald. Alleen liedjes uit dit voortdurend groei-
ende bestand kan Shazam herkennen. Dagelijks wordt Shazam
wereldwijd maar liefst vijftien miljoen keer geraadpleegd. Zelfs
de achtergrondruis in een café of een beetje geluidsvervorming
brengt de muziekherkenner niet in de war. Wat is het geheim?

Digitale vingerafdruk

Het geheim van Shazam is het algoritme waarmee het bedrijf
een digitale vingerafdruk van een liedje of een muziekstuk
maakt. Die digitale vingerafdruk is een uniek geluidspatroon
van een liedje, net zoals een vingerafdruk een uniek lijnenpa-
troon is op de vingers van ieder mens. 
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Van elke geluidsopname kun je een spectrogram maken: een
driedimensionale grafiek met op de x-as de tijd, op de y-as de
frequentie van het geluid, en op de z-as de sterkte van het
geluid. Elke punt in de grafiek vertelt dus wat op welk moment
de frequentie en de amplitude van het geluid zijn. Hoewel dit
spectrogram alle eigenschappen van het geluid in zich draagt,
bevat het zoveel informatie dat het onhandig is om het helemaal
digitaal op te slaan om er later in te zoeken. 

Shazam concentreert zich daarom op de intense fragmenten
uit een liedje, zeg maar de pieken in het spectrogram. Het algo-
ritme bepaalt het tijdstip van die pieken en de frequenties die
daarbij horen. Dat levert een tweedimensionale grafiek van
punten die er in het spectrogram uitspringen, alsof je alleen
maar die pieken van een berglandschap op een kaart aangeeft.
Deze informatie is meestal onvoldoende om een liedje te iden-
tificeren. Daarom halen de ontwerpers van Shazam een slimme
truc uit. Ze berekenen hoe elke piek zich verhoudt tot andere
pieken die in de buurt liggen. Dat wordt bepaald door de tijd
die tussen de pieken ligt en door hun onderlinge frequentie-
verschillen. 

De informatie over individuele pieken en hun verhoudingen tot
in de buurt liggende pieken bepaalt de digitale vingerafdruk,
en die blijkt in de praktijk (vrijwel) uniek te zijn. Shazam vergelijkt
de digitale vingerafdruk van een liedje dat jij als gebruiker
opneemt met alle aanwezige vingerafdrukken in hun databe-
stand. Als er een match is, dan verschijnen titel en artiest in
beeld.

Hitvoorspeller

Hoewel Shazam goed werkt voor popmuziek, heeft de muziek-
herkenner problemen met klassieke muziek. Shazam op mijn
smartphone herkent een stukje uit de eerste symfonie van Mah-
ler, maar wanneer ik hem een stukje van de eerste symfonie
van Sibelius laat horen − ook nog een krachtig, karakteristiek
stuk − heeft hij geen idee. Dat is niet zo gek, want veel klassieke
muziekstukken duren niet een paar minuten, zoals bij popmu-

ziek, maar soms wel een uur. Als je maar tien seconden hoort
uit een muziekstuk van een uur, is het veel moeilijker te bepalen
uit welk stuk het komt. Bovendien maakt het veel uit hoe een
stuk wordt uitgevoerd. Dat kan flink verschillen per orkest en
dirigent.

Een van Shazams nieuwste toepassingen is het voorspellen van
hits. Daarvoor combineert het bedrijf online-liedjesrecensies
met de mate waarin Shazam voor een bepaald liedje wordt
gebruikt: als luisteraars een stukje van een liedje uploaden naar
Shazam om te weten wie het zingt, dan doen ze dat meestal
omdat ze het een goed liedje vinden. En als het aantal mensen
dat hetzelfde liedje wil herkennen binnen een paar dagen sterk
stijgt, dan zou het liedje wel eens een hit kunnen worden.

95


