
 

Студијски програм/студијски програми : КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

Врста и ниво студија : Мастер академске студије 

Назив предмета : АЛГОРИТАМСКА ИНТЕРАКТИВНА МЕТА МУЗИКА 

Наставник: др Петровић С. Душан; Шурлан Д. Борис 

Статус предмета: Обавезан предмет 

Број ЕСПБ : 6 

Услов : Нема 

Циљ предмета: Оспособљавање за израду сложених дела  електронске музике, интерактивно орјентисане и 

саздане употребом предпланираног алгоритамског објектног програмирања; Увођење нових могућности, облици, 

начини, поступци и технике интерактивног деловања рачунара и ствараоца-извођача, нови композициони 

поступци, музички облици и структуре, новине у области дизајна звука, нове „боје“, звучне текстуре; Нове 

програмске структуре и генеративне алгоритамске методе у научној области „МИДИ”-ја; Анализа фактора, 

параметара и параметарских вредности у процесима алгоритамске хуманизације. Уметнички циљеви: 

Реализовано ауторско звучно дело као и низ генерисаних звучних примера коришћењем алгоритама и графички 

оријентисаних објеката унутар МИДИ-ја, Уметнички приказана и реализована интеракција рачунара и ствараоца-

извођача. 

Исход предмета: Остварен висок ниво музичког уметничког рада, планирање и пројектовање 

алгоритамског окружења и способност његовог образлагања из перспективе глобалне музичке идеје 

или вишемедијског концепта.  

Садржај предмета  
Теоријска настава: Рачунар као ко-аутор; Провере хипотеза кроз аналитичко свођење и звучну интерпретацију 

резултата истраживања. Увод у интерактивно стваралаштво, компоненте једног интерактивног система, 

повећање улога -“инпута” извођача и ствараоца. Пријем код публике и њено интерактивно учествовање. 

Интерактивна музика: историјат, извођење и теорија Разматрање модела за интеракцију, моделе извођења, 

музичку форму и структуру, пројектовање, ограничења инструмената, тема слободе и контроле, дефинисање 

односа човек/рачунар. Објекти слушалаца; рачунар као слушалац; побољшање слушалачког податка: простор и 

време, препознавање музичких облика и праћење промена временом; методе за генерисање и процесовање 

рачунарске музике; креативни одзив на слушалачке податке; типови композиционих алгоритама; 

трансформисање музичког материјала; ограничени учинак звучних висина; мелодијске скице; прогресивна 

студија стваралачких метода; анализа параметара репродукције; методе секвенцирања; хуманизација алгоритама: 

рачунар као извођач; стваралачки објекти за тембр,; скално/лествични проблеми и решења; објекти партитуре; 

технике синхронизације извођења; Интерактивна мултимедија и нови контролери; стварање музике покретом.  

Практична настава: Истраживање програмирањем, на начин научног експеримента па чак и научног 

посматрања где је учесник посматрач или посматрач потпун учесник; Опажање се служи искључиво чулом 

слуха; физичка енергија рачунарски генерисаног звука, делује на наше чуло слуха које је координира даљим 

експериментима; Графичко програмирање, дизајнирано за градњу темеља за писање софтвера користећи 

програмско окружење “Маx”. Дизајнирање интерфејса; улазни и излазни уређаји рачунара; интерфејс и 

енкапсулација: примери програмирања у зависности од музичке идеје. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 45 Вежбе:15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 15 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови (уживо и on-line). Рад студената уз менторство око дефинисања 

циља, избора облика и метода рада, селектовања илустрација и упућивања на изворе. Групно жирирање 

самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  20 усмени испит – одбрана финалног пројекта 30 

активност на вежбама 20   
практични  радови-музика 30   


