


Titelblad

Titel: AI Visuals; Video på Baggrund af Musik via AI

Forfattere: Amalie Woetmann Rasmussen, Anna Kirstine Dahl Vinther, Johannes
Krog Duerlund, Nanna Wiik, Vincent Benedict Gabriel Kosmol

Gruppe Nr.: S2224791288

Vejleder: Kim Sandholdt

Institut: Roskilde Universitet, RUC

Dato: 1-6-2022

Antal tegn: 120656

2



Abstract
The objective of this paper is to investigate the possibilities of creating a technological artifact

allowing a given agent to utilize Deep Learning as a tool in live visuals.

With an understanding of the additional layers of technology as a form of science, the paper first

and foremost seeks to clarify the fundamental concepts of Deep Learning and related

technologies, subsequently leading to an exposition of the theory of GAN models. This is

accompanied by a brief presentation of Generative Art and overall possibilities within the

artform, after which the two-split design process is presented. The initial part of the process

explains the design of the system itself and follows the premises of an iterative design method,

which is introduced accordingly. The second part of the design process investigates the

furtherance of GAN models and has a methodological basis in an iterative design method in

conjunction with co-creation, in which the design criteria model is based on empirical

knowledge, stemming from qualitative interviews. The latter also holds a brief discussion of the

designed product’s affordance, as propounded by Donald Norman. A further exhaustive

technological analysis of the designed artifact is structured within the frames of the TRIN-model

as devised and propagated by Niels Jørgensen, and follows a thorough walkthrough of the

technological aspects as well as potentially unintended effects. This is followed by a visual

demonstration of the designed artifact, subsequently concluding in a discussion of the

possibilities of the product, specifically focusing on the effect and opportunities it creates for

upcoming musicians and within the field of VJing.
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1. Indledning
I dag er sceneshow blevet en stor del af live musik, hvilket ses i stor grad i adskillige musik

genrer. Det kan være mange forskellige optrædener såsom dansekoreografi, scenografi, styling

og video materiale m.m.. Det kan være med til at skabe en bestemt stemning og følelse, som kan

støtte artisterne på scenen. Fokus for dette projekt ligger på videokunst til live musik, da det er

interessant og relevant at videreudvikle på de visualiseringsværktøjer, som er tilgængelige i dag.

Visualiseringsværktøjer, der bliver brugt i dag, er i høj grad begrænsende for uerfarne. Det

kræver en vis kendskab, erfaring og økonomi, som ikke er lige så tilgængeligt for mindre

etablerede kunstnere. Videokunst er derfor blevet et selvstændigt fag, som kræver en fagkyndig

til at udføre stort set hele det visuelle udtryk til artister. Et aspekt, der især gør disse værktøjer

begrænsede er, at videografik ofte skal skabes og forberedes på forhånd, hvilket begrænser en

musikers kreative frihed hvad angår live sceneshow til deres optræden, såfremt det visuelle

udtryk skal afspejle musikken.

Der opstår altså et behov for et mere fleksibelt værktøj, som tillader at artisterne kan sætte sit

eget præg på det visuelle udtryk, uden at skulle forholde sig til komplekse værktøjer. I den

kreative branche ses der allerede en voksende tendens til, at upcoming artister bliver mere

selvstændige i udformningen af deres udtryk, hvilket muligvis kalder på et behov for systemer og

teknologier, som både er brugervenlige, hvad angår det tekniske aspekt, og som samtidig

matcher artistens ønskede udtryk og image (Lindqvist, 2013, s. 7). Det er i denne instans at dette

projekt, kan have stor relevans for live musik branchen.

Yderligere, har kunstig intelligens (AI) set en stigning i popularitet indenfor det teknologiske felt

(Dr. Karthikeyan et al., 2021, s. 76). Dette har bl.a. indebåret, at mange manuelle

arbejdskraft-praksisser er blevet erstattet med den mekaniske. Kunstig intelligens søger at skabe

intelligente maskiner og programmer, som kan udføre opgave, der kræver menneskelig

intelligens (Ibid.). Yderligere, ses AI allerede i sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet, indenfor

sikkerhed og overvågning m.m (Ibid.). Dette har vækket en interesse for, hvordan det vil agere i

musikbranchen.
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2. Problemfelt
Visualiseringsværktøjer har eksisteret i længere tid, men det er først i nyere tid, at det er nået et

punkt, hvor teknologiens udvikling har gjort det mere muligt at inkorporere det i musikbranchen

(Lindqvist, 2013, s. 7). Dette har medvirket til interessen for at udvikle på de teknologier, som

allerede findes, og derved skabe nye teknologier med nye muligheder.

Det er blevet et vigtigt element for artister, at kunne udtrykke sig på flere måder på en scenen, og

have et værktøj til at skabe en helstøbt performance. Her gør mange brug af visuals, det visuelle

publikum ser, til at sammensmelte lyd og billeder, som kan være med til at understøtte artistens

udtryk og performance. Det visuelle udtryk kræver en del forberedelsestimer, som kan blive et

problem for artister, som hurtigt og nemt gerne vil skabe et visuelt udtryk.

Dette projekt vil undersøge, i hvilket omfang det kan lade sig gøre at udvikle et nyt værktøj, ved

brug af kunstig intelligens samt generativ kunst, der muligegør, at musikere kan have et passende

æstetisk visuelt udtryk til deres koncert, uden at skulle bruge flere penge og timer på det. Det vil

give mulighed for kunstnerne at sætte sit helt eget præg på det kreative og visuelle udtryk, samt

gøre hele processen nemmere og hurtigere.
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2.1 Problemformulering
Hvordan kan der designes et teknologisk artefakt, der tager udgangspunkt i anvendelsen af Deep

Learning som et teknologisk værktøj, med formålet at skabe generativ kunst til live koncerter?

Arbejdsspørgsmål
1) Hvordan beskrives generativ kunst?

2) Hvad indebærer Deep Learning og hvilke underliggende teknologier kan understøtte

udviklingen af et teknologisk artefakt?

3) Hvilke kriterier kan der opstilles i et design af et teknologisk værktøj og hvordan bidrager

dette i udformningen af det endelige produkt?

4) Hvilke potentielle behov eller udfordringer imødekommer det udarbejdede teknologiske

artefakt i relation til det eksisterende felt?

2.2 Rapportens forløb
I det følgende gennemgås opgavens struktur i afsøgningen af den præsenterede problemstilling. I

første omgang affattes nogle af hovedbegreberne kort i en begrebsafklaring, for at sikre en mere

læsevenlig oplevelse. Dernæst ligger fokus på det teoretiske grundlag. Her præsenteres De Vries’

definition af teknologi som videnskab, der forekommer specielt behjælpelig i forståelsen og

analysen af det teknologiske artefakt, der udvikles. Dette suppleres med en gennemgang af

Reckwitz udlægning af praksisteori, samt underliggende relevante begreber, som kan tilbyde et

perspektiv på det udviklede produkt i samspil med en given aktør, herunder hvilke sociale

praksisser der indgår og hvordan disse forstås. I teoriafsnittet indgår affordance, som senere hen

kobles på analysen af produktet, hvor der fremstilles nogle designkriterier i løbet af

designprocessen.

I metodeafsnittet præsenteres det semistruktureret interview samt metoderne co-creation og den

iterative design process. Disse metoder agerer grundlag for designprocessen, og danner den røde
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tråd for udførelsen af design løsningerne. Endvidere, understøtter disse metoder også

udviklingen af GAN modellerne, eller prototyperne. I et kort redegørende afsnit, ekspliciteres

den generative kunstform, hvorefter design processen indledes.

Der fokuseres på både at udvikle det overordnede system, hvilket er selve værktøjet, og på

designet af prototyper af GAN-modellerne. Af denne grund inddeles designprocessen i to dele,

der begge er inddelt i iterationer. I den anden del, hvor GAN-modellerne bliver udviklet,

inddrages resultaterne af de kvalitative semistruktureret interviews som en del af

designkriterierne, hvilket faciliterer Co-Creation.

I forlængelse af det udarbejdede produkt, anvendes TRIN-modellen, som et rammeværktøj for

analysen af produktet. Denne fokuserer blandt andet på en grundig gennemgang af teknologien

samt dens utilsigtede effekter, hvorefter det endelige produkt fremvises. Analysen munder ud i et

diskuterende afsnit, hvor det teknologiske artefakt sættes op imod VJing som et professionelt

felt.

2.3 Afgrænsning
For at undgå at overskride de tiltalte rammer for projektet samt undgå at løbe af et sidespor, som

ikke berører problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene, har vi sat nogle afgrænsninger samt

imødekommet begrænsninger indenfor empiri og faglige systematikker. De vil i følgende afsnit

blive gennemgået.

Tidsmæssig begrænsning
Idet projektet har en tidsmæssig deadline, har projektet mødt nogle afgrænsninger med bl.a.

udviklingen af produktet, samt mulighederne for at testet det i praksis.
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Teoretisk afgrænsning
I inddragelsen af praksisteori, var det oprindeligt planen at se på praksissen i at anvende det

færdige produkt. Som et resultat af den tidsmæssige begrænsning, er der ikke udviklet en fysisk

prototype som er klar til afprøvning. Dette betyder imidlertid at praksisteorien skal forstås som et

teoretisk fundament for forståelsen af handling og hvad dette indebærer, men bliver ikke sat

direkte op imod brugen af det teknologiske værktøj, som det ellers var planlagt.

Metodisk afgrænsning
Grundet projektets størrelse og omfang fokuserer projektet på at inddrage empiri vha.

Semistruktureret interviews, den kvalitative metode, hvilket har udelukket indsamling af empiri

vha. den kvantitative metode.

Deep Learning
Projektet bestræber sig på at undgå tæt arbejde med Deep Learning på et komplekst og

dybdegående niveau, da det indebærer højt indviklede matematiske formler og avanceret

kodning. Dette er ikke relevant for projektets formål, da GAN modellen blot bliver anvendt og

ikke fundamentalt ændret. Der søges blot en forståelse der kvalificerer anvendelsen med

intention.

2.4 Begrebsafklaring

Deep Learning
Deep Learning er en undergren af Machine Learning. Det der primært udgør Deep Learning er

anvendelsen af neurale netværk, hvilket er en simulation af menneske hjernens neuroner. Deep

Learning har i de senest år opnået nogle effektive resultater indenfor kunstig intelligens (AI).
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Deep Learning kan beskrives som følgende: “Deep learning is a particular kind of machine

learning that achieves great power and flexibility by learning to represent the world as a nested

hierarchy of concepts, with each concept defined in relation to simpler concepts, and more

abstract representations computed in terms of less abstract ones.” (GeeksForGeeks, 2019).

Neurale netværk
Neurale netværk studeres inden for en række fagområder, bl.a. kunstig intelligens. Dette kunstige

netværk er inspireret af det menneskelige neurale netværk og skal ses som en model. Endvidere,

er en neuron en afskygning for sensor, der blot skifter mellem at være tændt eller slukket, alt

efter om neuronen modtager en bestemt stimuli. Yderligere, sidder neuroner sammen i kæder,

hvor de forreste i kæden reagerer på simple stimuli såsom tilstedeværelsen af lys. Neuroner

længere henne i kæden reagerer på specifikke kombinationer af neuron aktiveringer. Desto

længere kæden bliver, desto mere komplekse fænomener kan neuron kæderne registrere

(Goodfellow et al., 2014, s. 1).

GAN
Generative Adversarial Network (GAN) er en form for Machine Learning, der anvender to

modsatte netværker, som bruger hinanden som opponenter. Måden hvorpå en GAN fungerer i

praksis, vil blive redegjort for senere i opgaven. Kort sagt, er det en selvlærende algoritme, der

ligeligt forbedrer sin evne til at rekreere et givet input og genkende det givne input. (Goodfellow

et al., 2020, s.1).

JavaScript
JavaScript (JS), er et programmeringssprog brugt i hjemmeside og andre web- og internets

tjenester. Sprogets egenskaber ligger i at kunne være et fleksibelt programmeringssprog, der kan
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integreres og bruges direkte på internettet, i samarbejde med de to andre centrale filtyper på

internettet, det værende HTML og CSS (Mozilla MDN Web Docs, 2022).

Python
Python er endnu et programmeringssprog, der kan anvendes til en længere række projekter

såsom AI og Machine Learning, dataanalyse, økonomstyring og finans m.m. (Itucation, 2022),

da det er et fleksibelt og varieret sprog. Python blev lavet og designet til at have et fokus på at

være let læseligt og forståeligt for programmøren som muligt (Mozilla MDN Web Docs, 2022).

VJing
VJing, hvor VJ er en forkortelse af “Video Jockey”, er performance med videografik. Feltet

omhandler at skabe visuelt materiale til live performance, eksempelvis til koncerter eller teatret.

Det visuelle kaldes også for visuals. Det kan sammenlignes med en DJ, hvorimod en VJ blander

videografik i stedet for sange (Lindqvist, 2016, s. 4.).

Visuals
Visuals er en betegnelse for audiovisuel fremstilling, der ofte bliver brugt i forbindelse med

VJing optræden. Her er VJen ansvarlig for samling af forskellige video materialer med

intentionen om at ramme en bestemt stemning. Video materialet, der bliver fremvist, omtales

som visuals. Visuals kan fremkalde fænomener i bevidstheden hos den, der oplever dem. Et

fænomen kan være en tanke, noget vi oplever, eller hukommelse, som er aktivt til stede i vores

bevidsthed. Det kan være rene kvaliteter såsom farver, former, bevægelser, det kan være

eksistenser, altså noget, der giver en fornemmelse af noget virkeligt og faktuelt, eller det kan

være noget, der er en del af et system: et ord, en lovmæssighed eller forhold mellem forskellige

dele. (Lindqvist, 2016, s. 32).
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Morphing af billeder
Billede morphing, kaldes oftest kun morphing eller at morphe, er en grafisk teknik brugt til at få

et billede til at ændre sig til et andet billede, hvor forvandlingen mellem de to billeder virker

glidende og flydende (Merriam Webster, 2022). I konteksten af dette projekt og dets emne,

anvendes morphing som overgang mellem de forskellige AI genererede billeder på en måde, der

forekommer dynamisk og som sker ved hjælp af en algoritme.

3. Semesterbinding
Som nævnt i problemformuleringen, tilstræber dette projekt at udforske relationen mellem

teknologi og kunst, i dette tilfælde generativ kunst. Specifikt i forhold til hvordan Deep

Learning, gennem en GAN model, kan anvendes som et visuelt værktøj. For at kunne udarbejde

netop dette, bliver diverse teorier fra kurset Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) anvendt

med formål at skabe en forståelse for teknologi og teknologiske artefakter.

Denne forståelsesramme bruges efterfølgende til at undersøge og vurdere hvorvidt det

kunstneriske element, i form af generativ kunst, kan inddrages. I en mere konkret forstand skal

undersøgelsen af vores udvalgte teknologiske område, hjælpe os med at forstå rammerne for

emnet. Både i en kontekst som et artefakt og redskab, samt dets begrænsninger og evner i en

teknologisk og visuel forstand. Vi vil undersøge dets plads som teknologi i relation til det

eksisterende felt, og andre allerede eksisterende teknologier. Ved at definere den udvalgte

teknologi konkret gennem teorierne fra TSA, kan vi bruge det som et udgangspunkt for

undersøgelse og analyse af teknologien. Denne undersøgelse vil vi underbygge gennem brug af

andet teori, fundet i Design og Konstruktion kurset. Her sigter vi efter at iagttage gennem en

iterativ tilgang, hvorvidt et visuelt udtryk spiller en rolle, samt danne en forståelse af et

brugervenligt design af produktet. Med formål af at designe og konstruere vores produkt, skal

der udarbejdes en definition for produktets rolle som både et teknisk artefakt og et visuelt

værktøj. Med denne tilgang skabes en forståelse for dets rolle, og hvilket formål det tjener. I en

kombination af TSA samt Design og konstruktion er vi bedre udstyret til at designe produktet og

derefter forholde os undersøgende til teknologien.
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4. Teoretiske overvejelser

4.1 Teknologi som videnskab
Produktet, der udarbejdes i dette projekt, analyseres med hjælp af begreber fra TRIN-modellen.

For at være i stand til at udføre denne analyse samt for at opnå størst mulig forståelse for

teknologi, som en form for videnskab, må dette først defineres. Til dette tages der udgangspunkt

i De Vries bog Teaching About Technology (2005), som ifølge Niels Jørgensen beskrives bedst

som “oversigter over teknologifilosofi og teknologiteori” (Jørgensen, 2020, s. 4) og ser sig ud

over de mere konkrete elementer som TRIN-modellen tilbyder. Disse oversigter diskuterer de

mere abstrakte og store spørgsmål omkring teknologi samt dens betydning.

De Vries dykker først og fremmest ned i epistemologi, altså definitionen af videnskab; hvornår er

noget egentlig viden. Der udlægges tre fundamentale præmisser for viden, her oversat til dansk:

En person ved at p (proposition) når:

1. Personen tror at p

2. Personen har fundet argumenter for p

3. P er sand

Problemet ved denne relativt forsimplede definition er, at en proposition godt kan opfylde alle tre

præmisser uden nødvendigvis at være sand. Plantinga argumenterer, ifølge De Vries, at

videnskaben også skal søges uden for selve personen; det er altså ikke nok, at en person tror eller

ved noget, det skal også være sandt på trods af personens overbevisning. Derfor udlægges der

alternative definitioner eller yderligere præmisser, som måske passer bedre til definitionen af

teknologi videnskab. Idéen om at kunne afdække teknologisk videnskab i en række vilkår,

stemmer heller ikke overens med den know-how som fagkyndige, som for eksempel tømrere

som per erfaring forstår hvordan en hammer skal bruges, men dog ville have svært ved at

forklare praksissen med ord. Der differentieres hermed imellem “knowing-that” og

“knowing-how” (De Vries, 2016, s. 25), hvor førstnævnte består af de oprindelige tre præmisser

for videnskab. Udover knowing-how er der også visuel viden som tegnere opnår i kraft af deres

håndværk, samt viden omkring værktøj og den optimale brug af disse (Ibid.).
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Den måde teknologi videnskab defineres er væsentlig, netop fordi den går ud over den

traditionelle måde at tænke videnskab på. Dette gælder blandt andet, når vores produkt skal

analyseres ved hjælp af TRIN-modellen, fordi det er relevant at vide, hvad det er for nogle

præmisser, der gælder som sande, når en teknologi analyseres dybdegående. På denne måde

udgør denne videnskabsteoretiske definition af teknologi videnskab altså et fundament for

forståelsen for vores produkt og hvordan der tages stilling til det samt analyseres på det. Dette

ses blandt andet i TRIN-modellen, når de utilsigtede effekter af teknologien skal analyseres.

Indtil videre forestilles det, at et af de utilsigtede effekter kunne berøre samspillet mellem

mennesket og teknologien og herunder hvorvidt teknologien overhovedet er brugervenlig.

Dét, der konkluderes omkring en teknologi, er ikke nødvendigvis sandt i samme grad, hvis ikke

der tages stilling til de ekstra lag som De Vries opstiller i definitionen og overvejelserne omkring

teknologi. Disse ekstra lag gælder blandt mange andre de rumlige, fysiske, sociale, symbolske,

æstetiske og etiske aspekter, som også er relevante at tage stilling til i et design af et teknologisk

artefakt. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle opremsede aspekter skal indgå i en

designløsning, men kun de, der forekommer relevante at overveje i et givent design.

Dette afhænger altså i høj grad af den teknologi, der skal analyseres, idet det ikke altid

forekommer relevant at se på de rumlige aspekter, når det er et decideret computerprogram, der

designes. Det gælder ikke, hvis der er tale om en analyse af selve computeren, idet den netop har

en fysisk tilstedeværelse, der skal tages stilling til. Disse aspekter er derfor særdeles relevante at

tage højde for, når teknologien skal analysers.

4.2 Praksisteori ifølge Reckwitz
Følgende afsnit søger at skildre praksisteori samt udvalgte relevante begreber inden for området.

Det udgør hermed det teoretiske fundament for opgaven, idet der er behov for en forståelse for

de sociale praksisser, som foretages i samspil med vores udarbejdede teknologi. Det giver altså

en grundlæggende forståelse for dét, vi undersøger ved at bruge interviews, idet praksisteori

forstår mennesker, arbejde og samfund med udgangspunkt i handling og aktivitet. Det

inkorporerer altså et individs praktiseren i en given kontekst og som et socialt fænomen.
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Til udredelsen af praksisteori, tages der udgangspunkt i en artikel af Andreas Reckwitz, hvilket

suppleres med en artikel af Anders Busch. De søger begge at belyse teoriens forståelsesramme

og underliggende begreber, idet der er flere forskellige forståelser af den.

Ifølge Reckwitz er praksisteori opstået som én ud af fire underområder af kulturteori, hvor de tre

andre retninger defineres således: “culturalist mentalism, textualism, intersubjectivism”

(Reckwitz, 2002, s. 245). Disse fire tankegange arbejder med forskellige dele af socialteori,

herunder mentalitet, diskurser, interaktioner og til sidst praksis.

Inden for klassisk socialvidenskab forstås et menneskes handling samt social orden ud fra to

skikkelser: homo economicus og homo sociologicus. Førstnævnte forklarer handling med

udgangspunkt i individets interesser og formål, hvor den sociale orden består af en samling af

enkelte interesser. Homo sociologicus, derimod, forklarer handling igennem samlede normer og

værdier, hvor den sociale orden opstår i en normativ konsensus (Reckwitz, 2002, s. 245).

Forskellen mellem de fire led i kulturteori ligger i placeringen af det sociale. For homo

economicus og homo sociologicus gælder følgende: “The smallest unit of social analysis, then,

is respectively, single actions or normative structures“ (Reckwitz, 2002, s. 246). Ligeledes

placeres det sociale element inden for mentalism, textualism og intersubjectivism i henholdsvis

mentale kvaliteter, diskurser og i interaktioner. Dette gælder dog ikke for praksisteori, hvor det er

for simpelt blot at placere det sociale i “praksisser”. Dét at praktisere altså ikke skal ses som et

individs kvalitet, men snarere en måde at forstå aktiviteter som noget et individ er deltager i: “A

practice is thus a routinized way in which bodies are moved, objects are handled, subjects are

treated, things are described and the world is understood” (Reckwitz, 2002, s. 250). Mentale

kvaliteter, diskurser og interaktioner kan dermed godt indgå som en del af praksis teori, men er

ikke en forudsætning.

Reckwitz argumenterer, at differencen mellem de forskellige retninger er relevant, idet der

opfattes forskelligt på krop, sind, objekter, viden, diskurs (eller sprog), struktur og individet.

Inden for praksisteori kan disse begreber udpensles som følgende:

- Krop: Rutinebaserede, kropslige aktiviteter
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- Sind: Er, foruden rutinebaserede, kropslige aktiviteter, også intellektuelle og emotionelle

aktiviteter, hvilket udgør en rutinebaseret måde at fortolke omverden på.

- Objekter: Er ofte kulturelle symboler på ting, der er nødvendige dele af mange

praksisser. Et eksempel kunne i vores tilfælde være en computer, som er det første

instrument der skal til for at kunne udøve den praksis, som er formålet med vores

artefakt.

- Viden: En praksis kræver en speciel form for viden, alt afhængig af praksissen. Det kan

være knowhow, følelser, behov, forståelser, mm., som er nødvendige for at være i stand

til at udføre en given aktivitet.

- Diskurs (sprog): Sprog defineres her som en praksis der også vedrører kroppen og

mentale aktiviteter.

- Struktur: Social struktur eksisterer ikke kun som adfærdsmønstre eller som udelukkende

mentalt, mere som rutiner: “routines of moving the body, of understanding and wanting,

of using things, interconnected in a practice” (Reckwitz, 2002, s. 255). Det er hermed

både i sociale sammenhæng såvel som organisationer.

- Individet: Dem, som udfører praksisser. Individet er ikke i centrum i praksisteori men

blot agenten, der udfører praksissen.

Ifølge Reckwitz kan dette vokabular, der anvendes i praksisteori, bruges som et slags

rammeværktøj for at forstå sociale fænomener gennem empiriske undersøgelser (Reckwitz,

2002, s. 257). Dette betyder imidlertid ikke, at de forskellige begrebers betydninger og

forståelser ikke går på tværs af hinanden. Ligesom anvendelsen af en computer godt kan anses

som værende en rutineret, kropslig aktivitet, så kræver det stadig mentale aktiviteter at kunne

udføre en given opgave på den. Sådan fungerer det altså i høj grad i praksisteori, der ifølge

Reckwitz er opstået som et modsvar til den traditionelle socialvidenskabelige tankegange. Den

indebærer hermed mange elementer, som i højere grad inkluderer dagligdagen og livsverdenen, i

stil med fænomenologien, foruden den ubevidste og usagte viden (Reckwitz, 2002, s. 244).
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Ligeledes Reckwitz, mener Anders Busch (2017), at praksisteorien bør ses som en human- og

social videnskabelig teoretisk retning, hvorpå man forsøger at forstå de sociale fænomener bag

en aktørs handlinger og aktivitet (Busch, 2017, s. 38). Praksisteori bliver derfor brugt som et

synspunkt til at forstå det empiriske felt, og derfor kan det ikke kaldes for en teori i sig selv.

I Tidsskrift for Arbejdsliv (2017) berører Anders Busch de forskellige retninger af praksisteorien,

og hvilke sammenhæng han mener, de kan anvendes i. Teorien arbejder inden for forståelsen for

menneskers plads og rolle samt det sociale liv de lever i verden (Busch, 2017, s. 41).

Praksisteoretikerne forholder sig til grundlæggende spørgsmål, såsom hvordan menneskets

handlinger og aktiviteter forstås; hvad driver menneskets handlinger (rationalitet, interesser,

følelser m.m.); hvordan skal samspillet mellem mennesker og deres materielle omgivelser forstås

m.m. (Ibid.). Dette er relevant at arbejde med, da det giver forskeren et indblik i menneskets

væremåde.

Der skelnes i praksisteorien mellem to betegnelser for begrebet - den ene værende det som vi gør

- de handlinger vi udfører, og den anden værende en enhed, der organiserer en række handlinger

på en særlig måde; denne sidste betydning omtaler praksis i flertal, altså praksisser (Busch, 2017,

s. 42). Endvidere, i den sidste forståelse er det menneskets gøren og sigen, altså de handlinger,

som de udfører i tid og rum, der gør dem offentlige genkendelige som praksisser (Ibid.).

Praksisser skal forstås i samspil med andre praksisser og objekter - kokkens madlavnings praksis

hænger sammen med uddannelses praksissen på kokkeskolen, ledelsesmæssig praksis i

restauranten, hvor kokken arbejder med håndteringen af objekter som gryder, pander osv.

(Busch, 2017, s. 45). Dette spiller sammen med Reckwitz’ vokabular, hvor forståelsen af

samspillet mellem praksisser, objekter, individ m.m. kan bruges som redskab til at danne en

overordnet forståelse af sociale aktiviteter gennem empiriske undersøgelser.

Disse elementer spiller dermed også en rolle, når designet af det teknologiske værktøj udformes,

idet det er vigtigt at have musikernes erfaringsniveau og praktiske evner i mente. Dette kommer i

tæt samspil med brugervenligheden, herunder affordance, og bliver udforsket i dialog med

musikerne som designet tages udgangspunkt i.
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4.3 Affordance ifølge Donald Norman
Som bruger har det en høj værdi, at et produkt kan bruges på en nem og intuitiv måde. Derfor er

det relevant at inkludere Normans affordance begreb, idet et af målene med projektet er at skabe

et værktøj, der også besidder en vis grad af brugervenlighed.

Donald Norman er en amerikansk forsker, der arbejder med begrebet brugervenlighed og design.

I hans øjne er det vigtigt for en bruger at vide, hvordan et givent design, skal bruges, ved første

øjekast. Dette kaldes for affordance, hvilket beskriver hvorvidt et design kan formidle hvordan

det skal bruges, før det bliver brugt. Affordance ligger altså i designets udseende (Norman, 2002,

s. 9). Endvidere, kan der argumenteres for effektiviteten af et designs udsende, hvis det yder

egenskaben affordance. (Pries-Heje, 2021, slide 22).

4.4 Deep Learning og teknologiske begreber
For at være i stand til at udlægge det teoretiske fundament i Deep Learning, er det oplagt at se på

helheden først, hvorfor kunstig intelligens defineres. Derefter kommer en gennemgang af Deep

Learning, hvilket efterfølges af et afsnit, der går i dybden med de teknologiske aspekter i GANs,

som er det område inden for Deep Learning, der arbejdes videre med i projektet.

Kunstig Intelligens
Kunstig intelligens er et svært begreb at definere, da det centrale element er intelligens, og

foruden dette, spænder meget bredt generelt. Stuart Russell og Peter Norvig, gennemgår

forskellige forståelser af kunstig intelligens i deres bog Artificial Intelligence: A Modern

Approach (2020).

Kunstig intelligens er opgjort af en masse forskellige delfelter. Nogle af felterne er meget

generelle, og beskæftiger sig med læring, logik og opfattelse. I kontrast til dette, er andre felter
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indenfor AI meget specifike, og beskæftiger sig med handlinger som at køre bil, spille spil og

ansigtsgenkendelse (Russell & Norvig, 2020, s. 19 ).

“From these two dimensions—human vs. rational and thought vs. behavior—there are four

possible combinations, and there have been adherents and research programs for all four.”

(Russell & Norvig, 2020, s.19 )

Hvordan skal kunstig intelligens defineres? Dette er en af problematikkerne, da det er et term

med mange underliggende retninger. Norvig redegør for fire forskellige retninger inden for

kunstig intelligens, der hver især har deres egen forståelse af dette begreb, værende human vs.

rational og thought vs. behavior (Russell & Norvig, 2020, s.19 ). I den førstnævnte retning,

human versus rational dimensionen, omhandler det selve definitionen af intelligens. Forståelsen

af intelligens spreder sig ud i på to forskellige grene, hvor nogle, ifølge Norvig, definerer

intelligens i sammenhæng med menneskets egenskaber, og andre opfatter intelligens efter

rationalisering (Russell; Norvig, 2020, s. 19).

Den anden retning, thought vs behavior, udmunder i to dimensioner den indre og ydre, hvor

førstnævnte anskuer tankeprocesser, der foreligger opholdsstedet for intelligens. Den ydre ser

derimod på intelligens i kraft af handling (Russell & Norvig, 2020, s.19 ). Sluttelig, indkredser

Russell og Norvig kategorierne at tænke menneskeligt, at agere menneskelig, at agere rationelt

og at tænke rationelt (Russell & Norvig, 2020, s. 20). Undersøgelsen af den menneskelig

intelligens bunder i humanistisk videnskab heriblandt psykologi, hvorimod undersøgelsen af den

rationale intelligens bunder i matematik, økonomi, statistik m.m. Deep Learning ligger mellem

disse definitioner, da de neurale netværk, som Deep Learning anvender, er en simulation af

menneskehjernens funktion, hvilket ville sætte det i feltet af menneskets ydeevne som

intelligens. Samtidig opererer Deep Learning algoritmer dog på baggrund af matematiske

principper, så som statestik (Russell & Norvig, 2020, s. 20 ).

Deep Learning
Kunstig intelligens (AI) er et paraply begreb, hvor under Machine Learning ligger, og derunder

Deep Learning. Idet Deep Learning er en undergren af Machine Learning, vil der blive redegjort
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for Machine Learning, da det skaber en en fuldendt forståelse for emnet. Endvidere, ligger Deep

Learning fundament for udviklingen af det teknologiske artefakt og såfremt er det et aspekt, som

har størst indflydelse på produktet, og hvorfor det understøttes mest. I følgende afsnit, tages der

udgangspunkt i Ian Goodfellows bog Deep Learning Book (2014) samt artikelen, Deep Learning

(2016) også af Goodfellow.

Machine Learning, ud fra Goodfellows udlægning, er dets evne til at udregne den statistiske

sandsynlighed for et givet resultat, baseret på et datasæt den har lært ud fra. Gennem brug af

konkrete matematiske formler og algoritmer, kan der skabes en algoritme, som benytter et

datasæt til at få indsigt i hvordan tidligere lignende resultater udfoldede sig. Derefter kan

algoritmen udregne sandsynligheden for hvor plausibelt det er, at et nyt input stemmer overens

med det datasæt algoritmen er blevet trænet af (Goodfellow, 2016, s. 96-97). Overordnet set, er

Machine Learning en formel for, hvor sandsynligt en given type data tilhører en før bestemt

klassificeret data. Denne sandsynlighed er  baseret på førhen udleveret datasæt.

Ifølge Goodfellow, kaldes standard modellen for Deep Learning for et Deep Feedforward

Network (Goodfellow, 2016, s 164). I lighed med Machine Learning, er Deep Learning en formel

for en algoritme, hvor der er anlagt input, som bliver sat igennem en funktion. Algoritmen giver

et output ud fra det given input og definer hvordan inputtet blev bearbejdet i formlens funktion.

Netværket lærer at genkende og replikere effekten af denne formel, gennem matematiske

estimater for hvad det mest sannsynlig resultat er.

Deep Learning har mange forskellige brugsmønstre, altså scenarier, der viser, hvordan systemet

skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave, som systemet

skal kunne. Dette bliver eksempelvis anvendt inden for medicinalindustrien til at reducere

mængden af støj i medisinske 3D billeder, segmentering af hjerne tumor, identificering af

medicinske billeder m.m.. Deep learning bruges også til trafik kontrol, ansigts genkendelse og

indenfor flere forskellige typer af billede redigering (Aggarwal et al., 2021, s. 5).
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GAN
I Ian Goodfellows artikel Generative Adversarial Nets (2014) gennemgår han principperne bag

GAN systemet.

GAN er et rammeværk til at træne to neurale netværk, hvilket er en computer simulation af

funktionen af hjernens neuroner. En neuron er en form for sensor, der blot skifter mellem at være

tændt eller slukket, alt efter om neuronen modtager en bestemt stimuli. Neuroner sidder sammen

i kæder, hvor de forreste i kæden reagerer på meget simple stimuli såsom tilstedeværelsen af lys.

Neuroner længere henne i kæden reagerer på specifikke kombinationer af neuron aktiveringer.

Desto længere kæden bliver, desto mere komplekse fænomener kan neuron kæderne registrere.

De to neurale netværk er navngivet G (generatoren) og D (diskriminanten) (Goodfellow et al.,

2014, s 1). Endvidere, arbejder de to neurale netværk kontradiktorisk, hvilket betyder, at de

aherer imod hinanden. Her kommer elementer adversarial ind i GAN systemet, da det er et spil

mellem deltagerne G og D (Ibid.).

G og D har hver deres sæt af regler, som er afgørende for deres adfærd. D har til opgave at kunne

differentiere mellem det udleverede datasæt, som kaldes reals og de datasæt, som G har

genereret, som kaldes fakes. G har til opgave at generere data, som for D, er uadskillelige fra

datasættet reals. Endvidere, skifter GAN modellen at træne mellem D og G. Når G trænes er alle

vægtene mellem D´s neuroner låst, hvilket vil sige, at D modellen ikke trænes. Det samme

princip gælder når D modellen trænes. Her er det G´s vægte, der er låst.

Generatoren (G) sender tilfældig støj gennem sit flerlags-perceptron (flerlags-perceptron

værende en en algoritme brugt til at klassificere et indput inden for to besteme kategorier),

hvilket genererer et sæt af billeder. Et flerlags perceptron lærer ved at ændre vægte mellem

neuronerne. Disse vægte definerer, hvor meget indflydelse de simulerede neuroner har på

hinanden. Vægtene bliver justeret efter backpropagation princippet, altså læring efter gentagne

fejl. Diskriminanten (D) benytter også et flerlags-perceptron.

I relation til GAN modellen har de anvendte dets modstående komponenter og et regelsæt, der

måler hvor godt modellerne har udført deres opgave. Modellerne opdaterer deres vægte på

baggrund af resultatet, hvilket betyder, at modellen bliver bedre og bedre til at opnå det ønskede
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resultat - såfremt den anvendes korrekt. Denne proces refereres til som træning. I de første

trænings omgange, er de genererede billeder meget tilfældige, og bærer stort set ingen lighed til

de udleverede data (reals). D får udleveret en tilfældig samling af fakes og reals, og anvender her

sine flerlags-perceptron til at udlevere en score mellem 0 og 1 til billederne. Scoren afhænger af

hvor godt D kan differentiere reals og fakes. Når D ikke længere, kan differentiere mellem reals

og fakes skifter trænings proceduren. I denne fase af træningen, er D ikke påfaldende effektiv til

at differentiere mellem reals og fakes. Træning slutter, når den afbrydes, eller når D ikke kan

differentiere G´s fakes fra datasættets reals.

I nedestående figur 1.1, er træningsprocessen visualiseret af de billeder G er i stand til at generer.

Efter hver trænings iteration lagres der en algoritme og et billede-eksempel af de fakes som G

har generert.

Figur 1.1

Sluttelig, den specifikke GAN model, som er brugt i dette projekt er StyleGan 2. Den første

StyleGan var en GAN model som var et forsøg på at forbedre billede generering af

menneskeansigter med at implementer “style-based literature” til arkitekturen af modellen

(Karras, T., Laine, S., & Aila, T., 2020). Hermed blev der skabt en “style” for hvordan ansigtet
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får tegnet de udtryk og træk, som, via en struktur opsat i lag af anlagte effekter, var i sig selv

bestemt af tilfældigheds genereret “noise” input for at udfolde datasæt af ansigter.

Såfremt var StyleGan 2 en videreudvikling af den originale struktur og algoritme, der optimerede

dets effektivitet og evne til at renderer ansigter (Karras et al., 2020). Der blev lagt vægt på at

fjerne de “image processing artifacts,” som ofte opstod i den originale StyleGan samt at

forstærke evnen til at skabe realistiske ansigter. På trods af, at StyleGan 2 er lavet til

menneskeansigter, så er logikken og algoritmerne universelt i alt billed rendering, og er der i den

optimale model at tage brug af i konteksten af vores problemstilling.

5. Metode

5.1 Semistruktureret Interview
Idet dette projekt der bestræber sig på at skabe et egentlig produkt, der skal anvendes af

musikere, er det essentielt at inddrage disse i processen. Dette gøres gennem interviews, der er

udført løbende, og som derfor også har haft en stor rolle i forbindelse med de designvalg, der er

foretaget undervejs.

For at være i stand til at påtage sig rollen som interviewer, følges de syv faser af en

interviewundersøgelse, udarbejdet og formuleret af Kvale og Brinkmann (2009). I det følgende

gennemgås kun tre af syv faser, da resten ikke er af relevans for denne opgave.

De syv faser lyder således:

1. Tematisering af en interviewundersøgelse

2. Design

3. Selve interviewet

4. Transskription

5. Analyse
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6. Verifikation

7. Rapportering

I afsnittene under beskrives overordnede elementer fra fase 1 og 2 og kort fase 3. Herfra drages

paralleller til vores proces, herunder hvilke overvejelser vi har haft samt hvilke beslutninger vi

har foretaget undervejs.

Tematisering
Det relevante er i første fase at være klar over hvad der undersøges og hvorfor, før selve

interviewet planlægges og udføres og man altså når til hvordan spørgsmålet. Det er her den

tematiske undersøgelse sker, hvor det er vigtigt at indsamle forhåndsviden omkring emnet  .

Grundlaget for interviewet påvirker imidlertid metoden for ens interview, alt efter hvilken type

viden der ønskes produceres. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122) Formålet med vores interview,

eller vores hvorfor, er både at blive klogere på, om projektet er relevant for udvalgte, aktive

musikere og hvilke præmisser vi i så fald bør designe projektet ud fra. Det handler her i høj grad

om hvordan det visuelle opfattes af musikeren, samt hvordan musikeren selv ønsker at blive

opfattet af publikum. Det er altså nogle ret abstrakte koncepter, der skal afdækkes. Det gælder

hermed om at få indblik i en musikers livsverden, hvilket vil sige, at vores interviews primært

beror på personlige oplevelser og holdninger, hvorfor det forekommer oplagt at forholde sig

eksplorativt til dem. Dette tillader os, at kunne dykke dybere ned i enkelte emner, og netop få en

bedre forståelse for hvordan den enkelte musikers musik kan se ud, ifølge musikeren selv.

Design af et interview
Det er her undersøgelsens hvordan kommer ind i billedet, altså hvordan tilrettelægges

interviewene? Idet alle interviews er af eksplorativ natur, gøres der brug af semistrukturerede

interviews. Et eksempel på noget, der dog skal besluttes i denne fase er tidsforbruget, og hvorvidt

interviewmetoden er ambitiøs i forhold til dette. Vi vil sætte 30-45 minutter af til samtale samt
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transskribere i talesprog, for ikke at komme til at oversætte for meget og dermed miste vigtige

sammenhænge og kontekster. De udarbejdede interviewspørgsmål lyder således:

- Hvor lang tid har du arbejdet inden for musikbranchen?

- Hvilken stemning har din musik?

- Hvilken genre synes du din musik tilhører?

- Hvor stor en rolle spiller det visuelle under dine koncerter?

- Har du beskæftiget dig med udviklingen af visuelt materiale i forbindelse med live

koncerter? Hvis ja, hvordan var processen? Hvis nej, hvorfor ikke?

- Har du arbejdet sammen med visuelle kunstnere før? Hvis ja, hvordan var processen?

Hvis nej, hvorfor ikke?

- Hvad ville være vigtigt for dig i det visuelle under dit live show? Er det vigtigt at det er

komplekst, interessant, overraskende eller noget helt fjerde?

- Hvor meget går du op i at få sat dit eget unikke præg på det visuelle udtryk?

Spørgsmålene er altså ret åbne i den måde musikerne kan fortolke dem på, hvilket var et bevidst

valg, således at svarene ikke påvirkes af nogle underliggende diskurser.

Det blev besluttet forud for første interview, at samtalen ville blive todelt, hvor den første del

ville være en gennemgang og afslappet samtale med basis i vores interviewspørgsmål, hvorefter

anden del ville være en præsentation af de billeder, vi har konstrueret i den anvendte GAN, i

form af billedcollager. Sidstnævnte del sigter at undersøge følgende aspekter:

1. Hvordan musikernes personlige præferencer stemmer overens med billederne.

2. Hvilke genrer billedcollagerne passer bedst til, ud fra deres personlige synspunkt.

3. Hvilke stemninger og tempi billedcollagerne udtrykker eller formidler ifølge musikeren.

4. Hvorvidt billedcollagerne stemmer overens med musikerens eget musik og i så fald,

hvilke aspekter der passer bedst til.

Dette søger altså at kortlægge hvordan billedcollagerne bliver opfattet i relation til musikernes

genrer og udtryk. Derudover undersøges det hvorvidt de er relevante at bruge i hvilken

sammenhæng, og alternativt at træne videre på dem.
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Interviews
I alt er der foretaget interviews med fire forskellige musikere, der alle er i færd med individuelle

projekter. Interviewene blev primært udført fysisk og havde en varighed mellem 30-60 minutter.

De resterende punkter berøres ikke yderligere her. Dataen der er indsamlet i interviewene

anvendes som empiri i designprocessen, mens transkribering af interviews ses i bilag 3-6.

Verifikation og rapportering forekommer ikke relevant for vores specifikke undersøgelse.

5.2 Co-Creation som tilgang til design process
I udviklingen af det teknologiske artefakt, er der adskillige beslutninger, der skal tages stilling til,

herunder design kriterier. For at få en bedre struktur på processen, afvikles denne process i et tæt

samarbejde med hovedaktørerne - musikerne. Ved at inddrage dem i processen, er formålet at

give et overblik over relevante overvejelser i forløbet. Yderligere kan iagttagelsen af aktørernes

anvendelse af vores produkt bidrage til supplerende indsigter i brugsscenarier. Følgende afsnit

tager primært udgangspunkt i Elizabeth Sanders’ udlægning af Co-creation.

Design har i lang tid været præget af at være brugercentreret, hvilket i de sidste år har ændret sig

markant. Dette skyldes blandt andet den kompleksitet, som den teknologiske udvikling har

medført, hvor at brugercentreret design ikke længere er tilstrækkelig: “We are no longer simply

designing products for users. We are designing for the future experiences of people, communities

and cultures who now are connected and informed in ways that were unimaginable even 10 years

ago” (Sanders, 2008, s. 10). Der tegner sig altså et mønster, hvor mennesker og samfund er

forbundet mere end nogensinde, hvilket kræver mere sofistikerede løsninger til mere komplekse

problemer. Dette er specielt taget i betragtning af, at Sanders ytrede citatet i 2008, året hvor

Facebook for alvor begyndt at dominere i Danmark (Kastrup, 2009). Ligeledes er måden, hvorpå

en designer arbejder med et projekt også markant forandret; traditionelt set ville en designer

tilegne sig nogle færdigheder, som vedkommende benytter sig af i designet af et produkt, eller

produktgrupper. I dag kræves en anden tilgang, hvor designbehovet er komplekst og mere

27



langsigtet, eksempelvis oplevelsesdesign, interaktionsdesign, bæredygtigdesign eller

transformationsdesign (Sanders, 2008, s. 12).

Dette kalder imidlertid på mere co-creation i designprocesser, som bevæger sig væk fra klassisk

brugercentrerede processer, hvor researcheren passivt modtager information. Co-creation tilbyder

mere sparring mellem researcher og subjekt og lægger mere fokus på idegenerering og

konceptudvikling. Subjektet forvandles altså til en form for co-designer, mens researcheren

bliver til en form for facilitator (Sanders, 2008, s. 13).

Co-design kan kort sagt defineres som en medvirkende og sammenhængende proces, der binder

hverdags-mennesker sammen med design fagfolk til at finde en bedre løsning til hverdags

problemer (Scott et al., 2019, s. 3). Det er de samme koncepter, der inkorporeres i udarbejdelsen

af vores produkt. Målet er altså at inddrage musikernes egne personlige præferencer og

holdninger i den indledende prototype af produktet gennem interviews. Det er oplagt, at herefter

bede musikerne om at anvende produktet i praksis, hvilket igen kan lede til nye overvejelser og

designvalg. På den måde inddrages musikerne i de essentielle beslutninger i processen og

bidrager dermed direkte til udviklingen.

5.3 Iterativ Design Proces
Et vellykket design er sjældent resultatet af den første ide på tegnebordet. “Trial and error” er

derfor en nødvendighed at inddrage i designprocessen. Den iterative design metode tager netop

udgangspunkt i hele tiden at forbedre designet på baggrund af feedback (Fordham, 2021).

Endvidere, er metoden bygget op omkring nogle simple faser som ses i figur 1.2. Som

udgangspunkt starter designeren med en ide, hvorefter der bliver lavet en prototype til, og

derefter skal den evalueres af nogle aktører, som kan give feedback. Denne feedback starter hele

processen igen. Denne metode er beregnet til at forbedre designet, så det til sidst opfylder

brugerens behov på den bedst mulige måde (Ibid.).
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Figur 1.2

Tager man et dyk ned i processen, kan man føre den ud på 5 hovedpunkter. Som før nævnt,

starter processen med en ide - (1) identificer et problem. Det tager oftest udgangspunkt i

problemer, som mennesker støder ind i på en daglig basis. Denne del af processen vil ofte består

af nogle brugerundersøgelser, fokusgrupper m.m. for at finde ud af, hvor problemet ligger hos

brugeren (Ibid.).

Når problemet er fundet, starter (2) idegenereringsfasen med potentielle løsninger. Denne fase er

ofte hurtig, da idéerne ikke bør være detaljerede, men nemme at kunne forklare videre til en

aktør. I denne del af processen, er det vigtigt som designer ikke at fastholde sig på én ide, da det

er meget muligt, at de første idéer ikke bliver den endelige. Sluttelig, kan det være en god ide at

få feedback på ideerne her, og tage dem, der fik bedst feedback med til prototype-lavningen

(Ibid.).

Kernen af den iterative design proces er (3) prototyper. Til forskel fra de potentielle løsninger fra

fasen før, forsøger man her at få ens designs til at se mere realistiske ud, så de kan blive

bruger-testet (Ibid.). En prototype er en nem og billig måde at teste ens designs på samt se om

det lever op til det ønskede formål. Endvidere, er det en god metode at bruge, for at finde mulige

uønskede effekter ved løsningen. Prototyper kan være alt fra diagramer til interaktive modeller.

Efter prototyperne er etableret ønskes der feedback på dem - (4) evaluer prototypen. Aktører som

problemstillingen berører er den ønskede målgruppe her. Denne feedback kan blive hentet ind
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ved hjælp af brugerundersøgelser, interviews m.m. med aktørerne om hvordan ens

løsningsforslag står i relation til eksisterende løsninger (Ibid.). Denne feedback vil fortælle om

designet er med til at forbedre problemet eller om det gør det mere besværligt for aktøren.

Sidste fase kaldes (5) iterations-fasen, hvor designeren opsummerer feedbacken fra prototyperne,

og har herefter to muligheder: rykker frem med det design, som er blev udarbejdet, eller starter

forfra med en ny forståelses for problemet og aktørenes forhold til det (Ibid.). Typisk vil et

design skulle igennem denne proces flere gange for at blive præciseret. En designer bør stoppe

processen, når de føler, at det nået design opfylder fleste krav og tilfredsstiller aktøren mest

muligt.

6. TRIN-modellen som rammeværktøj
I følgende afsnit beskrives TRIN-modellens (Jørgensen, 2018) opbygning kort, dog med en

forudindtaget forståelse for TRIN-modellen som et rammeværktøj snarere end en metode. Det

skal altså ses som et værktøj, der er behjælpelig i udførelsen af analysen af vores teknologiske

artefakt. Af samme årsag gåes der ikke i dybden med hver enkelt element i modellen, men det vil

blot blive udspecificeret hvilke trin vi agter at anvende i vores analyse og hvorfor.

TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Den foreslår en konkret

model til analyse af teknologiske artefakter og disses underliggende strukturer og effekter.

Modellen er delt op i seks punkter:

1. Teknologiers indre mekanismer og processer

2. Teknologiers artefakter

3. Teknologiers utilsigtede effekter

4. Teknologiske systemer

5. Modeller af teknologier

6. Teknologier som innovation” (Jørgensen, 2018, s. 2)

Disse punkter kan til- og fravælges efter behov og relevans i forhold til den udviklede artefakt. I

forhold til dette projekt udvælges følgende:
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1: Teknologiers indre mekanismer og processer. Der ses på selve systemet som vi udvikler, samt

hvilke processer, der indgår i det. Der tages altså udgangspunkt i den valgte designløsning, der

vil blive præsenteret senere i projektet, hvorefter det analyseres.

2: Teknologiers artefakter. I dette trin undersøges hvilke artefakter, der indgår i vores system. Det

vil altså tage udgangspunkt i hvordan selve opsætningen ser ud, hvorvidt der anvendes musik

eller kun en computer, samt hvilket medie der tages i brug for, at kunne benytte sig af vores

produkt.

3: Teknologiers utilsigtede effekter. Her ses der udelukkende på negative effekter af den given

teknologi. Det forestilles i vores instans at berøre den oplevede brugervenlighed samt forståelsen

for produktets anvendelse og hvorvidt det faktisk lykkedes at formidle denne til brugeren. Det

kan imidlertid også involvere de problematikker, der opstår i selve opsætningen af programmet,

når det kommer til live koncerter; er det overhovedet muligt at bruge det i praksis eller er det

mere et forstyrrende element for musikeren end det er behjælpeligt?

5: Modeller af teknologier. I dette trin præsenteres vores system eller produkt visuelt. Dette sker

løbende i opgaven, når selve systemet præsenteres, i kraft af visuelle modeller. Der vil derefter

også blive præsenteret billeder eller videomateriale, som viser produktet i brug til en live

koncert. Begge dele er med til at fremme forståelsen for både opbyggelsen samt anvendelsen af

vores produkt, eller artefakt.

6: Teknologier som innovation. Her forholdes der til teknologien og dens fremtid, herunder

hvilke muligheder der er for udvikling og udbredelse af det. Det lægger imidlertid op til et

diskuterende afsnit. Dette berører de mennesker, der enten ønsker fremdrift for produktet eller,

som ønsker præcist det modsatte - det kunne eksempelvis være VJ’s hvis potentielle job ville

kunne erstattes.

I anvendelsen af disse begreber i den forestående analyse, er det målet at give en udtømmende

beskrivelse og videre undersøgelse af det designede artefakt. En fuldkommen forståelse for

denne, fordrer dog først en mere omfattende skildring af de tekniske elementer, der skal i brug

for at kunne løse designopgaven.

31



7. Generativ kunst som kunstform
Generativ kunst er en kunstform, hvis funktion er til dels kontradiktorisk, idet det tillader

generering af tilfældig kunst ud fra et sæt algoritmer og regler. Denne type kunst skabes ofte på

en computer i en proces af algoritmisk generering, der kan frembringe former, farver og mønstre.

I princippet kan enhver mekanisk proces med en vis grad af selvstændighed, eller autonomi,

producere generativ kunst, men computeren er det værktøj, der hyppigst bliver anvendt til det

(AIArtists, 2022).

Aktøren, eller kunstneren, står for at udforme et regelsæt for værktøjet, hvilket værktøjet følger

og danner forskellige, tilfældige kunstværker på baggrund af. Et vilkårligt værktøj kunne i dette

tilfælde være en computer, hvilket også er udgangspunktet i dette projekt. Det er hermed en

kunstform, hvor kunstneren har mulighed for at generere idéer væsentlig hurtigere end ved andre

kunstformer (Ibid.).

Indenfor generativ kunst findes også algoritmisk kunst, som netop gør brug af

computeralgoritmer. Her sker det generative ligeledes ved at operere i regler, men med autonomi,

der skaber det tilfældige i processen.

Der findes forskellige typer grene af generativ kunst, eksempelvis indenfor elektronisk musik og

algoritmisk komposition, computer grafik og animation, VJ kultur og industriel design og

arkitektur m.m.. Det elektroniske musikmiljø har udforsket mange sider af generativ kunst i

kreation med musikalsk performance. Hertil har man taget inspiration fra computer animation,

og brugt det på nye kreative måder, som skulle skabe en stemning på natklubber og andre sociale

installationer (Galanter, P. 2003). Generativ kunst i sådanne sammenhænge, er blevet til det fag,

vi i dag kender som VJing.

Helt overordnet skabes generativ kunst og algoritmisk kunst ud fra en algoritme, som kunstneren

sætter rammerne for, hvilket værktøjet opererer inden i. Værktøjet kommer herefter med et

output som er tilfældigt, men som stadig er inden for rammesættet.

Generativ kunst handler om at designe en proces til at generer kunst i. Ved hjælp af sådanne

værktøjer, kan man hurtigere optimere og teste kreative designidéer, hvilket er med til at
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maksimere muligheden for kreativitet (Ibid.) Processen for at frembringe det endelige output er

en balance mellem det forventede og uventede, hvor kontrol og tilfældighed udgøre resultatet.

Da produktet danner ramme for brugen af computer teknologier til at skabe kunst, udgør

generativ kunst en væsentlig del af projektet. Igennem hele processen er der gjort brug af

computer teknologi, som hver især har en algoritme med autonomi.

Det interessante i at arbejde med generativ kunst er, at de generative processer er deterministisk,

men resultaterne er altid uforudsigelige og tilfældige, så computeren kan overraske kunsteren.

Processen behøver ikke at kræve mere end et par simple regler, for at skabe et komplekst og

unikt resultat (Ibid). Det er denne proces, som er interessant at inddrage i netop dette projekt, da

intentionen er at skabe et unikt og tilfældigt udtryk til hver eneste aktør, som gør brug af

værktøjet. Med et resultat, som kan operere inden for et givent rammesæt, muliggøres det at

skabe et produkt, som holder sig indenfor bestemte regler, og dog stadig munder ud i et unikt og

brugbart visuelt materiale.

8. Empiri
I dette afsnit gennemgås udfaldet af interviewene, samt den indflydelse de samlet set har haft på

designprocessen. I udførelsen af interviewene, viste det sig, at de fire interviewpersoner ikke

havde arbejdet med visuals i noget betydeligt omfang. Nogle af musikerne har haft enkelte

oplevelser med inkorporering af visuals gennem optræden, og fandt oplevelsen positiv. Endelig

afspejlede alle musikerne et ønske om at arbejde mere med den visuelle fremtoning til fremtidige

koncerter, især musikerne indenfor den elektroniske genre.

Med det i mente, udtalte en af musikerne vigtigheden i at have et visuelt aspekt med til sin live

koncert: “Jeg tror på det sidste har jeg tænkt meget over det visuelle, netop fordi at vi laver

elektronisk musik og meget af tiden når man er inde at se elektronisk koncert, så står der en fyr

og kigger ned i et bord i en time” (Bilag 3). I dette citat udpeger interviewpersonen relevansen i

at have yderligere visuelle effekter, som understreger de musikalske temaer, grundet genrens

minimale performative aspekt; der var en grundlæggende opfattelse blandt interviewpersonerne
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at flere visuelle elementer ville støtte op omkring koncertoplevelsen. I interviewene blev der sat

spørgsmålstegn på hvorfor visuals blev brugt så lidt, hvis det var af så stor betydning, hvortil det

blev nævnt, at tiden var en af de mest centrale og begrænsende faktorer. Det gælder først og

fremmest om at få musikken til at fungere, og når man som musiker operer på et relativt amatør

niveau er der ikke tid til så meget andet. Dette udtalte en af musikerne:

“Testperson:

Alene bare det med at betale regningerne. Så fordi det ikke er den eneste indtægt så skal der

bruges tid på andre ting (…)

Interviewer:

Men derfor er det at fokus lige nu er på produktet, frem for det visuelle?

Testperson:

Ja.” (Bilag 4)

En problematik som musikerne omtalte var de rådige resourcer, mere konkret tid og penge. Som

musikeren lægger vægt på i ovenstående citat, er der ikke tid til at sætte sig ind i nye teknologier,

og specielt heler ikke penge til at hyre en professionel til at lave visuals. Yderligere, gav

musikerne udtryk for at deres karrierer ikke var på et professionelle plan, hvilket limiter det

økonomiske råderum. Dette resulter også i, at de spillesteder som musikerne har adgang til, ikke

tilbyder noget form visuelt show.

“Og så tror jeg også det handler lidt om skala, altså at man måske når man skaller det lidt op på

sine koncerter, altså have lidt større koncerter og flere publikummer. Så kan man have råd til at

gøre de der ekstra ting.“ (Bilag 6)

I fjerde interview, bilag 6, pointerede den interviewede musiker forventningen om et stigende

råderum for det visuelle i takt med fremgangen af deres professionelle karriere.

Det var vigtigt for musikerne at det visuelle udtryk stemte overens med deres musikalske udtryk.

Yderligere, nævnte er af musikerne at de var meget betaget af en koncertoplevelse hvor selve

visuals blev genereret på baggrund af lyden musikerne skabte:
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“Altså det visuelle reagerede på det han spillede og ligesom omvendt. Så når der kommer rigtig

meget lys, så skruede han måske også lidt op for intensiteten, så der var ligesom en ping pong

mellem de 2 ting. “ (Bilag 5)

En anden musiker pointerede vigtigheden i pålideligheden af visuals. Dette er ikke noget der står

centralt for dette projekt på nuværende tidspunkt, men er helt klart en central pointe til fremtidig

arbejde, for eksempel med et fokus på affordance.

Den umiddelbare tilbagemelding fra musikerne på GAN billederne, var hovedsagelig positivt.

Især de elektroniske musiker var meget begejstret for det visuelle udtryk af vores GAN. Dette

bliver uddybet i afsnittet Iterativ tilgang til design af GAN-modellen.

9. Design af et teknologisk værktøj
Opgavens problemstilling søger at udforske udarbejdelsen af et teknologisk artefakt, hvorfor det

giver mening at forklare den proces, der ligger til grund for det færdige system. Vores

designproces er todelt; der ses først på det overordnede system og derefter mere specifikt på

GAN modellen.

Designprocessen er i første omgang blevet udført med henblik på den iterative design metode,

hvor der først er blevet skitseret to løsningsforslag, og efterfølgende udarbejdet prototyper på

baggrund af feedback fra en fagkyndig. Den anden designproces er imidlertid centreret omkring

træningen af GAN modeller, og inkorporerer løbende designkriterier, der er opstillet på baggrund

af kvalitative interviews med musikere.

9.1 Iterativ tilgang til design af et system
De valg, der er foretaget i udarbejdelsen og designet af vores artefakt, vil blive formuleret i det

følgende afsnit. I første omgang blev der udarbejdet to potentielle designløsninger, hvor
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fællesnævneren er at de udgøres af et program, der tager Deep Learning i brug til at danne video

materiale. Den æstetik programmet genererer, er tilpasset kunstnernes egne præferencer, og

måden hvorpå videoen udfolder sig, er bestemt direkte af musikken, der spilles.

Hovedkomponentet af disse løsninger ligger i hvordan det afgøres, og hvad der skal ske med det

visuelle.

Med den overordnede idé af en løsning etableret, vil der her blive uddybet og specificeret i de

idéer og valg, der er opstået løbende i vores tilgang til at designe og udvikle løsningen. Først

præsenteres de to potentielle designløsninger, med tilhørende figurer, der demonstrerer de to

forskellige indgangsvinkler. Derefter bliver der lavet af en gennemgang af fordele samt ulemper,

baseret på feedback fra Bo Thorning fra Fablab, hvorefter en løsning blev valgt.

Løsning 1
I det følgende tages der udgangspunkt i en generativ teknologisk løsning, hvor der skabes noget

unikt og delvist tilfældigt. Dette bliver løst og udført ved at tage brug af kunstig intelligens og

Deep Learning; mere specifikt ved brug af en GAN Model.

Figur 1.3
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Ovenstående figur 1.3 illustrerer den første potentielle løsning. Løsning 1 tager udgangspunkt i

at være både den mest tilgængelige i forhold til udviklingen af produktet, samt mere skånsom i

forhold til de systemer den bliver kørt på. Denne løsning arbejder med en GAN model, der

trænes før koncerten, baseret på en række billeder som kunstneren har udvalgt. Udover

billederne, skal programmet også bruge de sange, som bliver spillet til koncerten. Dette er

nødvendigt, da programmet renderer en video ud fra de to komponenter. Dette kaldes her for

kerne videoen.

Under koncerten spilles kerne videoen, som er udarbejdet af programmet før koncerten,

samtidigt med, at musikeren spiller sin musik. Udover de visuals, der bliver skabt på forhånd,

reagerer programmet under koncerten, med begrænsede visuals på den musik, der bliver spillet

live. Kerne videoen er statisk og forbliver den samme, men idet programmet kan reagere på live

musik, danner det ekstra visuelle effekter til live koncerten, som ligger oven på videoen. Denne

komponent i programmet bliver skabt gennem generativ kode, som er tilskrevet programmet med

formålet at tilføje yderligere visuelle elementer til koncerten, og er altså separat fra kerne

videoen.

Løsning 2
Figur 1.4 illustres en anden mulig designløsning. Denne tager ligeledes udgangspunkt i en GAN

model, som laver en kerne video før live koncerten - den bliver trænet på et udvalgt sæt af

billeder, udvalgt af kunstneren, og genererer en video på baggrund af dette. Som det kan ses på

figur 1.4, nedenunder, får programmet musikken ind som input under koncerten, hvor det er i

stand til at producere supplerende visuals på baggrund af dette imens der spilles. De to

komponenter sammensat giver kunstneren en unik og komplet reaktiv visuel performance til

deres koncert. I modsætning til første løsning, vil dette program ikke været bundet af, at skulle

rendere lyden forud for koncerten, idet lydinputet kommer direkte under koncerten. Dette sikrer

dermed, at det visuelle bliver mere flydende og sammenhængende i forhold til det første

løsningsforslag; musikeren har større mulighed for at improvisere med dette program. Det eneste
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bindende ved denne løsning er den æstetik, der skabes i kerne videoen som GAN modellen bliver

trænet på før koncerten.

Figur 1.4

Feedback fra en fagkyndig
Som tidligere nævnt, blev disse to løsningsforslag præsenteret for en specialist, Bo Thorning,

med stor kendskab til teknologien. Dette udmundede i en diskussion af fordele og ulemper, samt

helt overordnede muligheder og begrænsninger, herunder den umiddelbare tidsbegrænsning.

Relevansen i dette er at få et indblik i hvilken løsning der faktisk er opnåelig at udføre i praksis,

og samtidig er tilpasset aktørernes behov.

Fordele

Overordnet set er det mindre udfordrende at udvikle løsningsforslag nr. 1, rent teknisk. GAN

modellen, der genererer videoen, skal i denne løsning ikke reagere på et live input, men ud fra en
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allerede renderet lydfil. Hvis videoen skulle renderes live, så ville det begrænse videoens

kompleksitet. Dette er en udfordring, som her undviges. Desuden har den længere tid til at

reagere og behandle både dets input samt bearbejde, hvordan det visuelle skal se ud baseret på

selvsamme input. Dette er muligt, da der ikke er behov for at generere et visuelt output med det

samme som en reaktion til et lydinput, netop fordi det udregnes og bearbejdes før koncerten.

Dette kunne lede til flere muligheder for mere komplekse eller interessante visualisering af

musikken. Ved at lave kerne videoen, som er præ-renderet, undgås der at skabe et program, hvis

visualiseringer kommer bagud i forhold til musikken eller som ikke er i takt med den.

Ses der omvendt på løsningsforslag nr. 2, ligger dennes fordele placeret i dens kunstneriske

pålidelighed. Hvad end, der bliver spillet, vil programmet altid producere nye unikke visuelle

elementer; selv fra tidligere optrædener af samme sang. Dette tillader musikerne at optræde med

et helt nyt sæt af sange end oprindeligt planlagt, og stadig få et lige så flot og passende live

performance ud af det.

Ulemper

Idet systemet, der præsenteres i designløsning nr. 1, ikke er reaktivt, kan der opstå en

modsætning mellem musikken, der spilles og det visuelle, der bliver vist. Hvis kunstnerens

musik ikke holder sig strikt til den musik programmet fik til at rendere kerne videoen, ville der

ikke være sammenhæng mellem musikken, der bliver spillet og de visuelle elementer. Derudover

kan programmet være restriktiv for musikernes forestilling, da det kun er den præ-renderede

kerne video, der anvendes af programmet som materiale. Dette betyder, at såfremt musikeren

vælger at improvisere eller at spille et nummer, der ikke er inkluderet i udviklingen af kerne

videoen, vil det visuelle aspekt ikke passe.

Ses der på den tekniske struktur af løsningsforslag nr. 2, ligger der begrænsninger i dette. Denne

version af programmet har adskillige ukendte variable i dets udredning og udvikling, som er nært

umuligt at forudse. Der kan være underliggende udfordringer eller begrænsninger, det ikke er

muligt at forberede sig på før de opstår. Denne løsning er desuden enormt krævende af systemets

computerkraft, da lydinput oversættes til video output hvilket betyder, at den skal renderere

noget visuelt i realtid.
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Det er ikke usandsynligt, at det visuelle ikke ville være i takt med musikken, medmindre

programmeringen er udført med omhu, og at computeren det kører på har en kraftig processer, da

det er intenst for computeren at rendere. Hvis den visuelle ordning ikke stemmer overens med

hvordan musikken spilles, er der ikke den sammenhæng af lyd til visuelt materiale, som netop er

formålet med dette projekt.

Designløsning
De to designløsninger blev efterfølgende præsenteret for Bo Thorning, der gav feedback og

pointerede adskillige fordele og ulemper, der blev taget til efterretning internt i gruppen. På

baggrund af de efterfølgende overvejelser og diskussioner, blev det besluttet at udelukke

designløsning nr. 2, og dermed fokusere på designløsning nr. 1. Det er altså den designløsning,

der præsenteres i figur 1.3. Vi har en forhåbning om, at valget af den første designløsning kan

resultere i et bedre design forløb, idet produktet er væsentlig mere overkommelig.

Det betyder således, at værktøjet er lettere at justere på undervejs, hvilket i sidste ende kan

forbedre det. Afslutningsvist vil det i højere grad være muligt at udvikle prototyper og test

versioner af produktet, såfremt der er tid til det. Det vil muliggøre afprøvning af en primitiv

version af produktet, for at se hvorvidt det agerer som forventet.

Dette giver et overordnet billede af hvordan designløsningen skal struktureres rent teknisk,

hvilket leder op til selve udformningen af produktet. Denne del udføres iterativt, hvorfor det

følgende er organiseret i fire iterationer.

System iteration 1

Den første iteration af produktet bestod af et program, der tegnede nogle visuelle effekter, når der

blev trykket på tastaturet på computeren, dette ses i figur 1.5. Koden til dette program skrevet

således at effekterne var tilfældigt tegnede og dukkede op tilfældig. Herfra blev der taget brug af

generativ kodning og, i et vis omfang, generativ kunst. På nedestående figur ses den generative

kunst i form af de forskellige farvede figurer. Denne version af værktøjet fokuserede
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udelukkende på at generere visuelt materiale baseret på input fra en bruger. Inputtets format var

på dette tidspunkt irrelevant, da dette alligevel skulle ændres senere. Det vil sige, at der i første

iteration kun blev lagt vægt på, at kunne få et input og bruge det til at skabe en visuel effekt.

Målet med at skabe et reaktivt værktøj gennem kode, lykkedes hermed, på trods af det kun er i et

primitivt format. Med det grundlæggende på plads, blev det udforsket om der var mulighed for

flere input varianter, som gav variende former for visuals.

Figur 1.5

System iteration 2

I anden iteration (figur 1.6) videreudvikles programmet, så det kunne indeholde en video, som

spiller, når programmet kører. Den oprindelige kode, der styrede effekterne var ikke kompatibel

med hvordan video funktionen fungerede, idet kanvasset hvor programmet vises ikke opdaterede

over baggrunden, mens programmet blev kørt. Det betyder at alt, der blev tegnet i programmet,

blev en del af baggrunden, og blev altså ikke overskrevet. Konceptet i en video er, at et nyt

billede bliver vist, eller i dette tilfælde tegnet, mange gange i sekundet, hvilket var hvorfor dette

var et problem, specielt i forhold til det æstetiske udtryk.

Dette betød en revurdering af programmeringen, hvilket resulterede i en video der kørte med

visuelle effekter over, som var bestemt ud fra aktørens input. Det er på dette tidspunkt, at

programmet er klar til at bruge GAN videoerne.
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Figur 1.6

System iteration 3

I tredje iteration af værktøjet, var målet at ændre programmet, så det kunne spille en video og

samtidig have effekter kørende over det, der var bestemt af et lyd input. Formatet for inputtet

skulle altså erstattes fra tasterne på et tastatur til et lydformat.

I første omgang blev et supplerende program lavet, hvilket viste de forskellige rækkevidder en

given lydfil indeholdte. Det viste specifikke kanaler af amplitude, herunder hvor høj eller lav den

læste amplitude kanal var. Dernæst blev programmeret justeret således, at det indeholdte nogle

segmenter, der bestod af et ligeligt fordelt antal af kanaler. Programmet ville derefter registrere

hurtige stigninger i gennemsnitsværdien af et segment, og give et output gennem en lille grøn

firkant, der blev tegnet i bunden af kanvasset. Den grønne firkant skulle blot erstattes med de

rigtige effekter, for at blive tilpasset vores aktuelle produkt. Med dette supplerende program, var

der styr på grundlaget for at læse, bearbejde og reagere på lyd.
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Figur 1.7

System iteration 4

Den sidste iteration af vores værktøj bestod af en forening af de dele, der var skabt af den

anvendte GAN, hvilket bidrog til mange små tilføjelser i programmet. Det udfordrende i dette

var at samle alle tekniske dele samt få programmet til at køre med de GAN videoer, der var skabt

gennem morphing mellem GAN billederne, i stedet for de videoer der blev brugt under

testningen. På grund af alt det forberedelse udført i 2. iteration, var det nogenlunde problemfrit at

få videoerne ind. Der blev her rettet op på småfejl og halvfærdige funktioner i programmet,

hvorefter det sammensluttedes til en side, der blev lagt op på en hjemmeside. Med denne

iteration, bestod værktøjet nu af et konkret program, der brugte generativ kodning og AI

renderede elementer til at lave et visuelt output på baggrund af nogle udvalgte parametre i

musikken (Bilag 1).

43



9.2 Iterativ tilgang til design af GAN-modellen
Tilgangen til designprocessen af GAN-modellen har fodfæste i iterativ design samt co-creation,

der er en sammenslutning af flere måder at arbejde med design på, henholdsvis iterativt, altså

gentagen af forløb og processer, og co-creation, altså udviklingen af et produkt i samarbejde med

brugeren. Det er desuden her de udførte semistruktureret interviews bliver brugt som empirisk

grundlag, idet de har spillet en signifikant rolle i forløbet og ultimativt har bidraget til

udarbejdelsen af prototyper og dermed løsning på den præsenterede problemformulering; de

forskellige iterative forløb, refereres også til som prototyper. Sluttelig, hver GAN træning varede

minimum 6 timer og 20 minutter, og blev trænet gennemsnitligt otte gange. Dette resulterede i, at

der blev brugt 520 timer på at træne otte GANs, hvilket blot er et minimums estimat og

inkluderer ikke andre tidskrævende aspekter, herunder indsamlingen af relevant materiale til

GAN træning. Af denne årsag var det essentielt at minimere træningstiden, så det stadig var

muligt at have flere GAN algoritmer, hvilket var et af omdrejningspunkterne for de iterative

processer.

Gan iteration 1
I det følgende tages der udgangspunkt i det første iterative forløb af GAN træningen. Denne

proces forløb internt, altså uden inddragelse af hovedaktører. Fokuspunktet ved denne iteration

var at undersøge de tekniske muligheder samt, hvilket begrænsninger GAN modellen indebærer.

Endvidere, blev der eksperimenteret med den indflydelse, diversiteten har på billederne samt

indflydelsen af antallet. Dette var med mål om at finde frem til fremgangsmåder, der får GAN

modellen til at genererede distinktive motiver. Samlet set, blev arbejdsprocessen med GAN

værktøjet øvet og optimeret.

Nedenstående figur 1.8 viser dette iterations forløb, som også refereres til som Run1. Denne

prototype er trænet på baggrund af en samling af computergenerede billeder, i undersøgelsen og

testen af forskellige Deep Learning modeller. Der blev opstillet et design kriterium: optimering

af træningstid af GANen.
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Selve Run1 blev udført i fem træningsforløb (henholdsvis iteration 0 til 4), som ses i figur 1.8,

hvor det ses, at efter hver træning blev outputtet mere og mere lignende det input modellen fik

som udgangspunkt. Iteration 0 er stadiet, hvorpå GANen ikke har lært noget fra

træningsbillederne endnu, og skal ses som tilfældig støj. Iteration 4 derimod, er stadiet i, dette

forløb, hvor den har lært mest. Dette stadie er såfremt også det stadie, hvor feedbacken bygger

på.

Figur 1.8

Feedback af Run1

Som tidligere nævnt, blev denne iteration ikke præsenteret for hverken en fagkyndig eller

hovedaktører, derfor fremgik feedbacken internt. Endvidere, blev der diskuteret, hvorvidt

outputtet af Run1 levede op til det stilte design kriterium, altså optimering af tid. Det visuelle

output modtog positiv feedback eftersom den sidste træning udviste præg af inputtet samt stadig

besad abstrakte træk.
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Sluttelig, blev der diskuteret nye mulige visualiseringer som bevægede sig væk fra de

psykedeliske og abstrake, men derimod tættere op ad den æstetik, som ofte ses indenfor VJing,

hvilket er optakt til anden iterations forløb af GAN modellen.

Gan iteration 2
Dette iterations forløb tager udgangspunkt i det nye design kriterium, som udmundede fra

feedback runden af Run1, altså at replikere en typisk æstetik indenfor VJing. Dette

træningsforløb blev trænet henholdsvis på baggrund af skærmoptagelser af visuals fra en koncert

som efterfølgende blev omformet til enkelte stilbilleder idet de så kunne bruges som input data

til GAN modellen. I modsætning til Run1, blev der her trænet tre forskellige GANs, dette ses i

figurene 1.9, 2.0 og 2.1, der refereres til som VJ2, VJ3 og VJ4, hvor hver blev trænet over

forskellige udsnit af VJ billedematerialet. Idet VJing materiale spænder vidt i udtryk og genre, og

ved at træne flere algoritmer er målet at få en bedre indsigt i, hvad GAN modellen er i stand til at

imitere. Der tages selvfølgelig forbehold for, at VJing kulturen ikke kan gengives i 3 sæt af

trænings billeder, derimod bliver resultaterne brugt som en anskuelse om GAN modellens

potentiale.
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Figur 1.9

Feedback af VJ2, VJ3 & VJ4

Ovenstående og nedenstående figurer viser resultatet af de tre GAN modeller. Iterations forløbet

af VJ2 og VJ3 er i stor grad i stand til at imitere udseendet fra træningsbillederne, hvorimod VJ4

ikke lykkedes optimalt. Der kan være flere årsager til dette, eksempelvis at de billeder, som er

blevet brugt til træningen af VJ4, oprinder fra en videooptagelse af en live performance, hvilket

betyder, at det visuelle data er blevet bearbejdet af et video kamera. Yderligere tilføjer dette mere

støj til dataen, og resulterer dermed også mere distinktive billede data.

Dataen, som derimod ligger til grund for træningen af GAN modellerne VJ2 og VJ3, er baseret

direkte på VJing billede data, og derved fjerne kameraet som mellemled. Dette resulterer i mere
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nøjagtige gengivelser og ensformige billeder. VJ2 og VJ3 trænings iterationer illustrerer desuden

en hurtig stagnering i det visuelle output. VJ2’s output forbliver stort set uforandret efter iteration

4, hvor VJ3 stagnerer efter iteration 5. VJ4’s output udvikler sig gennem alle iterationer.

Figur 2.0 Figur 2.1
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Gan iteration 3 (Feedback fra hovedaktører)
Det er i tredje iteration, at co-creation indkorporeres i processen. De kvalitative interviews, der

blev foretaget med musikerne, blev altså grundlag for videreudviklingen af GAN modeller, og

var derfor fundamentale i designvalgene og kriterierne. Musikerne blev inddraget i processen, på

den vis, at de blev præsenteret henholdsvist til to billedcollager, per GAN model, altså to

collager til Run1, VJ2, VJ3 og VJ4 (dette kan ses i bilag 8), under interviewene. Som vist i

bilaget, blev musikerne først præsenteret for en collage som repræsenteret det nyeste output af

GAN modellen, og derefter en anden collage, somn viste en tidligere iteration af samme GAN.

Efterfølgende blev musikerne spurgt om deres holdninger, samt beskrive GAN materiale og

dernæst reflekterede de over, hvorvidt de passer til deres musik, på baggrund af eksempelvis

genre, stemning, farver, lyrik m.m.

Da denne del af iterations forløbet bestod af feedback fra hovedaktørene, og dermed ikke af, at

udforme nye prototyper, blev der i stedet kigget på den specifikke feedback. Som følge af

interviewene, stod det klart, at forskellige iterationer, af samme GAN model, giver unikke

indtryk på hovedaktørerne - musikerne. Dette er en essentiel information, da hver iteration af

GAN modellen skaber en ny algoritme, og desto mere distinktive udtrykkene er mellem hver

iteration, desto flere visuelle udtryk kan der skabes per GAN.

Endvidere, klargjorde interviewene endnu også en general gensidig forståelse blandt musikerne

om at GAN outputtet var ensformige i udtrykket. Interviewene belyste også en general konsensus

blandt musikerne om at GAN outputtet var ensformige i udtrykket. Musikerne associerede

desuden de fleste outputs med adjektiver som dyster, melankolsk, psykedelisk og abstrakt m.m.,

og vurderede genren til at bevæge sig indenfor techno, metal og lignende hårde, alternative

musikgenrer.

Det var på dette tidspunkt usikkert hvor meget af denne konformitet skyldes GAN modellen eller

den data, der blev anvendt. Det var essentiel for projektet at besvare dette spørgsmål, da

konformitet i høj grad limiterede produkt til en bestemt genre og udtryk.
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Gan iteration 4
De første GAN modeller, som vist indtil nu, er trænet på udelukkende digitalt fremstillede

billeder. Baseret på feedbacken samt det førnævnte, blev der besluttet at træne fire nye GAN

modeller med udgangspunktet af reelle fysiske motiver. Der blev derefter opsat fire nye

kategorier: natur, by, malerier og videooptagelser. Endvidere, var der én musiker, som

forespurgte naturbilleder, hvorklet derfor forekom oplagt at inkludere i datasættet.

Natur, by og maleri billederne blev fundet på to forskellige hjemmesider, der tilbyder gratis

rettighedsfrie billeder. Disse billederne havde en meget høj diversitet, da hvert billede i trænings

dataen var unik, hvorfor de sidste fire GANs er betydeligt anderledes end de første fire, der blev

trænet.

Figur 2.2 Figur 2.3
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De 2 ovenstående modeller er blandt de fire seneste GAN modeller; resten kan ses i Bilag 7.

Nogle af de første iterationer nåede at blive vist til interview personerne. GAN nummer 8, altså

figur 2.3, viste sig at være tiltalende for to af musikerne, hvor den ene arbejder indenfor

drømmende nordisk pop, mens den anden laver indie-rock, hvot det lyriske vægter tungt. Dette

bekræfter formålet i at udvide data-billedernes udtryk, så der er flere forskellige GAN udtryk.

Det kan imidlertid ikke fortælle noget generelt omkring hvilke genrer, der passer til hvilke

billeder. Det må altså antages, at det handler mest om individuelle holdninger. Hvis der skulle

generaliseres ud fra den kvalitative data, ville det kræve markant flere interviews og derefter en

systematisering og organisering af svarene. Der ses dog en tendens i musikernes reaktion på de

første GANs, at jo mere “digitalt” et udtryk billederne har, jo mere industrielt og tungt virker det.

De sidste GANs har altså lidt mere organiske former og farver, hvilket vi umiddelbart antager er

mere appellerende til “blødere” former for musikgenre, herunder drømmepop og indie rock.

Grundet tidsbegrænsningen har ikke været muligt at teste flere GAN iterationer, dog har det

været muligt at udarbejde flere iterationer. Dette giver en indikation af hvordan GAN modeller

skabes samt hvilke muligheder der er.
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9.3 Opsummering på designproces
På baggrund af forarbejdet med systemdesign og GAN modellerne, er designløsning 1 valgt. Den

valgte designløsning danner grundlag for den fremadrettede udvikling af produktet.

Det teknologiske værktøj i brug
I det følgende illustreres hvordan produktet forventes at anvendes i praksis, som vist i figur 2.4:

1. En musiker starter med at bruge produktet, der i dette eksempel

er et samlet program. Programmet er tilgængeligt på deres egen

computer, og kræver ikke ekstra udstyr. Når musikeren starter med

at bruge produktet, udvælger de en række billeder, som slutteligt

angiver hvordan deres forestilling kommer til at se ud. Antallet af

påkrævede billeder kommunikeres til kunstneren gennem

programmet.

2. Efter musikeren har udvalgt de billeder som de gerne ville bruge,

så uploader de den musik, de gerne vil optræde med.

3. Programmet bruger en rum tid på først at rendere billederne og

derefter en video. Under denne proces ville det kræve at musikeren

af og til justerer på programmets daværende billede resultater.

4. Programmet har renderet en video, som er klar til brug.

5. Musikeren optræder og videoen spilles på samme tid.

6. Når musikeren spiller på deres instrument, bliver der lagt

yderligere effekter oven på videoen, hvilket giver det dynamisk og

reaktive aspekt, der også var intentionen i designet.

Figur 2.4
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10. TRIN-modellen
I det følgende analyseres det udarbejdede produkt mere dybdegående og efterfølges af et

diskuterende afsnit. Begge dele indgår i TRIN-modellen, hvorfor denne bruges som

rammeværktøj for at sikre bedst mulig forståelse og formidling af vores teknologiske artefakt

som del og helhed.

10.1 Indre mekanismer og processer
I dette afsnit præsenteres det endelige produkt, altså det teknologiske værktøj, herunder hvordan

det indgår i et system. Værktøjet består helt konkret af en hjemmeside, der indeholder nogle

forskellige versioner af videoer med visuelle effekter over det. Hver enkelt video er skabt ud fra

generering af billeder, baseret på et udvalg i referencemateriale, hvorefter disse manuelt

overføres til et andet program, der omdanner billederne til video. Slutningsvist bliver videoen

overført til et tredje program, der viser den samtidig med at den tilføjer dynamiske effekter til

videoen som reagerer i takt med musikken, der også er lagt ind. Det vil altså sige at den eneste

påkrævede interaktion mellem musiker og værktøjet, ligger i udvælgelsen af billeder og musik,

som dermed afgør det endelige visuelle output. I princippet kunne de manuelle overførsler

erstattes af et samlet computer program, men disse styres internt i projektgruppen for nu.

Produktet er todelt, og består hermed af kode der er skrevet i Python, som udfører al arbejde før

den visuelle forestilling, mens en anden del er skrevet i JavaScript og bruges under forestillingen.

Python programmer

Førstnævnte består af to Python programmer, der begge kører en GAN model, som kræver et

input og giver et output. Den ene program fodres med input i form af en række billeder, hvilket

herefter omdannes til en algoritme. I samme program kan denne algoritme bruges til at skabe nye

billeder, der minder om de billeder, den fik som input til at starte med. Disse output billeder

bliver brugt som input i det andet program, som bagefter morpher billederne sammen så det
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omformes til video. De to Python programmer benytter to forskellige algoritmer hvilket

overordnet kan forklares som en formel på hvordan et mål opnås. Disse algoritmer består af

GAN modeller, og har dermed to kontradiktoriske dele der bruges til at videreudvikle dens evne

til at opnå et mål. Når algoritmerne har skabt billeder og videoer et antal gange, så tjekkes der op

på outputtet. Dette gøres især for at holde rede på om udbyttet er som ønsket eller ej, hvilket er

en nødvendig og stort set uundgåelig del af at arbejde med Deep Learning.

JavaScript programmet

Den anden del består af programmet, der er skrevet i JavaScript. Det fungerer ved at programmet

først tager en video og en lydfil som man designer i koden. Videoen bliver så spillet inde i en

fane og spiller så også den valgte sang over den.

For at kunne analysere musikken, nøjagtigt som den bliver hørt, har vi skrevet en algoritme, der

læser lydens amplitude. Den læser altså lydens forskellige frekvenser fra de dybeste “bass” toner

til de lyseste “treble”. Mængden af detaljer der opfanges i den data, der stammer fra amplituden,

kan justeres efter behov. I dette tilfælde valgte vi en værdi, som sikrede at programmet ikke kører

for langsomt, men stadig har nok data at gå ud fra. Dataen bliver efterfølgende grupperet i

segmenter, hvorfra der dannes en gennemsnitsværdi. På den måde belaster programmet ikke det

system, der skal køre det i lige så høj grad. Koden er skrevet således at den registrerer pludselige

eller drastiske udsving i gennemsnitsværdien, sammenlignet med samme værdi et øjeblik

tidligere. Her i projektet har vi kaldt dette som et “spike” eller “peak”, og skal også

prædefineres ud fra nogle værdier. Derfor finjusteres værdierne for hver sang programmet bruges

til, idet det ikke er sikkert at det matcher på to forskellige sange. Det havde været optimalt at

kunne justere på baggrund af separate lydkilder, men for nu er det kun muligt at læse sangen som

en helhed. Derefter, bliver denne her data grupperet i segmenter og der bliver dannet en

gennemsnitsværdi baseret ud for hvert datapunkt i segmentet.

Hvis programmet registrerer et spike i dataen, køres et sæt kode, der indleder effekterne, som

bliver spillet over videoen. Der er forskellige slags effekter som udløses ved forskellige

segmenters spike. Det betyder at de lave frekvenser har en anderledes effekt end de høje
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frekvenser. Effekterne varer omkring et sekund, hvorefter de forsvinder. Der er også tilføjet

noget kode til at regulere hvor mange effekter, der kører på samme tid, og det er for at sikre at

programmet ikke bliver overvældet af den mængde, som effekterne skal rendere.

10.2 Artefakter
I det følgende afsnit præsenteres artefakter, der indgår i værktøjet. Redegørelsen tager

udgangspunkt i de artefakter, produktet består af, og fokuserer på henholdsvis førnævnte

programmeringssprog der er anvendt, samt selve værktøjet. I sidstnævnte afsnit reflekteres der

over de indledende forventninger vi havde til udformningen af værktøjet, og hvordan det reelt

blev, samt hvilket udviklingspotentiale der er, rent teknisk.

Programmeringssprog

De primære artefakter i vores værktøj, eller produkt, er de to programmeringssprog og nogle

udvidelser til hvert af de sprog. Programmeringssprog, og dette gælder uanset hvilke, er sprog

som gør det muligt at kommunikere specifikke instruktioner til en maskine, som oversætter det

til maskinkode. Maskinkode bliver derefter sendt direkte til en CPU (Central Processing Unit) og

andre dele af ens computer. Instruktionerne pakkes sammen til et program og eksekveres, når

programmet køres. Alt, der programmeres er instruktioner. Hvis man for eksempel laver en

variabel i et program og skriver at tallet “1” skal indgå, er det den instruktion som computeren

får. I dette tilfælde er computeren instrueret til at gemme en variabel i hukommelsen. Hvis den

variabel registreres senere, skal computeren sætte det ind som variablen er programmeret til at

være. I dette tilfælde er det det fornævnte “1”.

Det første programmeringssprog, der er brugt i designprocessen, er Python. Python er udgivet i

1991 af Guido Van Rossum (Python, 2022), og er et programmeringssprog der, først og

fremmest, har et fokus på at være lige så læseligt og tilgængeligt for mennesker som for

maskiner. Det er meget fleksibelt og kan bruges til adskillige programtyper. Vi har valgt at tage

brug af Python, fordi det er en af de bedst egnede og hyppigst anvendte programmeringssprog,
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specielt i arbejdet med GAN modeller. Dette betød at det var nemmere at afsøge eventuelle

tekniske løsninger, da mange andre har arbejdet med det før.

Der er desuden inkluderet en række udvidelser til hvert programmeringssprog, hvilket kaldes for

“libraries”, hvis det er pakker der tilføjer funktionalitet til koden. Den første udvidelse der blev

brugt i Python var Jupyter Notebook (Project Jupyter, 2022). Jupyter er et værktøj der bruges til

at arbejde med Python kode, logik, data samt matematiske formler og algoritmer. I dette projekt

er Jupyter anvendt til at streamline processen i at arbejde med GAN modellerne.

En anden udvidelse er et library ved navn Pandas, der bruges til at bearbejde store mængder af

data (NumFOCUS, 2022). Idet der skulle håndteres mange inputs til GAN modellerne, var

Pandas et oplagt valg. De sidste primære udvidelser til Python, består af et library der kaldes

TensorFlow (TensorFlow, 2022), kombineret med et library ved navn PyTorch (PyTorch Team,

2022), hvilket tillod os at arbejde med AI og Deep Learning relativt nemt og direkte i Python.

JavaScript er det andet programmeringssprog der er taget brug af. Det er det

programmeringssprog bag i næsten alle hjemmesider på internettet, hvor dets første versioner

udgivet i 1996 af Microsoft. JavaScript er skrevet til at kunne samarbejde med HTML og CSS

filer, der er de fil typer der holder de enkelte hjemmesiders indhold. JavaScript blev valgt da alle

i projektgruppen var bekendt med det i forvejen, samtidig med at det tillod os at bruge nogle af

dets libraries.

Den første og primære udvidelse til JavaScript der blev brugt, er P5.js, skabt af Lauren McCarthy

i 2013 (McCarthy, 2022) med formålet at erstatte Processing.js, et andet visuelt library fra den

organisation, McCarthy var en del af (Processing Foundation, 2022). Det er et library, der gør det

nemt at tilføje visuelle elementer til et program, og er i sig selv ret fleksibelt.

P5.js.sound fungerede som supplement hertil, og udgør dermed den anden udvidelse der blev

brugt til JavaScript. Det er et library til P5.js, lavet af Jason Sigal, og bidrager med adskillige nye

funktioner til at arbejde med lyd i JavaScript (Sigal, 2020).
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Produktet som artefakt

Med de to kerne artefakter beskrevet, redegøres der i det følgende for produktet som artefakt.

Der kan hermed refereres tilbage til designprocessen, mere specifikt til figur 2.44 der, i grove

træk, illustrerer hvordan værktøjet bruges i praksis.

Som tidligere beskrevet, er produktet et computerprogram, bestående af to hovedkomponenter.

Den første del er skrevet i Python, hvor en stor del af koden kommer fra skabeloner, der gør

præcis det, der var hensigten med koden. Programmerne i Python indeholder det kode, der

genererer billeder og derefter video gennem GAN modeller.

Den del af programmet, der er skrevet i JavaScript, håndterer selve visningen af videoen som

Python programmet har genereret, og tilføjer derefter de supplerende effekter der reagerer på en

lydfil. Her er der også lånt nogle ekstra pakker, som bidrager med supplerende funktioner til

programmet. P5.js muliggør for eksempel en lettere tilgang til at skabe visuelle elementer og

effekter, hvorimod P5.js.sound var hjælpsom i arbejdet med lyd, specielt i interaktionen med

resten af JavaScript koden.

På nuværende tidspunkt, er de to Python programmer separate fra hinanden og fra den del af

værktøjet som musikeren kommer til at bruge, altså JavaScript programmet. Det var oprindeligt

planen at få alle programmer samlet under én paraply, men indtil videre er systemet fortsat opdelt

i to separate Python programmer og ét JavaScript program. Det var dog ikke en prioritet at

sammenkoble det i ét stort program, da værktøjets funktionalitet ikke afhang af hvorvidt

programmerne kunne kommunikere med hinanden. Det var altså muligt at få nogenlunde samme

effekter, men det blev internt besluttet at fokusere på at udvikle andre dele af værktøjet i stedet.

Der blev også udviklet et supplerende program (Bilag 2) som vises nede i figur 2.5, der havde til

formål at lade os undersøge og udforske hvordan lyd bruges til visuelle effekter. Programmet

som helhed, blev skrevet i JavaScript, hvor P5.js.sound library blev brugt. Her lærte vi nogle

vigtige aspekter, muligheder og begrænsninger med den kode vi arbejde med. Den første

prioritering var at afdække hvordan og hvorvidt lyd kun aflæses og derefter hvordan det

omarbejdes til data. Det viste sig at den mest optimale, skånsomme og lette måde at få et sæt
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varierede data fra musikken, var ved at læse den amplitude over hele dens frekvens, hvilket

illustrerede musikkens udsving. Disse blev udgangspunktet for at skrive noget kode der

reagerede mere eller mindre på de udsving, der blev registreret i musikken. Programmet endte

med at kunne vise musikkens frekvenser og hver frekvens’ amplitude, samt en lille grøn firkant

der demonstrerer at programmet har registreret en hurtig stigning i gennemsnittet af amplituden i

et specifikt segment.

Figur 2.5

10.3 Utilsigtede effekter
Produktet lige nu har en række tekniske utilsigtede effekter, der ikke var planlagt med det

oprindelige design.

Først og fremmest skaber programmet effekter, der ikke altid passer med den musik, den reagerer

på. Nogle gange vises der ikke en effekt på en tone eller instrument input, som der gjorde på et

andet tidspunkt i sangen, og andre gange laver den effekter på tidspunkter, der ikke stemmer

overens med hvad man hører. Grunden til dette er, at programmet reagerer på musikken som en

enkelt helhed, og ikke på de enkelte instrumenter fra sangen. Det gør den ikke, fordi vi ikke har

adgang til disse separate lydfiler af de isoleret instrumenter, og kun sangen som en samlet lydfil.
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Dette medfører støj og mange forskellige inputs af lyd, der potentielt har samme frekvens. Det

betyder imidlertid at på trods af at trommerne spiller den korrekte rytme, kan for eksempel en

bas eller guitar lave støj på de samme frekvenser, fordi de ikke læses separate.

Affordance

Brugervenlighed er altafgørende i produktdesign, især idet denne teknologi forsøger at nå

mennesker uden meget erfaring for det tekniske aspekt af visuals. Produktet skal være nemt at

anvende, og ikke kræve for meget af brugeren. Det er vigtigt at benævne begrebet affordance,

der, som før nævnt, omhandler et designs evne til at kommunikere hvordan brugeren skal

interagere med det uden at blive guidet. I et vellykket design er affordance tydelig, således at

anvendelsen af produktet sker ifølge intentionen. Omvendt kan der opstå utilsigtede effekter hvis

dette ikke formås, da produktet kan ende med at virke meget mere kompliceret at benytte end

forventet. Designeren kan have en klar forventning om, at brugeren forstår hvad selve produktet

kan, men hvis brugeren aldrig har arbejdet med lignende værktøjer, kan det være svært at

oveskue, og det kan ende med at blive for komplekst. I vores design var det intentionen at holde

værktøjet simpelt og overskueligt, hvilket vi havde en forhåbning om ville sikre en høj grad af

affordance.

Et element der kan hjælpe til en højere affordance er overvejelser omkring og testning af

produktets user interface. De typer af user interfaces, der kan testes på vores produkt, er

henholdsvis grafisk, sprog og klik user interfaces. Det grafiske udtryk i kombination med

velformuleret sprog samt en klar retning for hvor man skal klikke, kan øge den overordnede grad

af affordance. I vores tilfælde er disse user interfaces centrale og essentiele for et brugervenligt

design, med en tydelig affordance. Det er især relevant, da produktet henvender sig til musikere,

som ikke behøver at have viden eller erfaring med hverken programmering eller Deep Learning.
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10.4 Model af teknologien
Produktet (Bilag 1) består af en hjemmeside, hvor man klikker på forskellige videoer, der er lavet

på forhånd. Når man trykker på en af dem, kommer man til en side som viser videoen, og der

bliver derved også spillet nogle udvalgte effekter oven på videoen. Der er kun tre typer af

effekter, som går igen i hver video. Effekterne reagerer på den sang, der afspilles i videoen og

dermed ikke på et live instrument. Dette er gjort af hovedsageligt illustrative årsager, for at

kunne vise hvordan produktet virker i praksis uden at have et instrument plottet ind, hvilket viste

sig at være for udfordrende i det givne tidsrum.

Videoerne og musikken kører i en løkke, og starter altså forfra når de slutter. Derudover er

programmet skrevet således at det ændrer størrelse, alt efter hvilken skærm det afspilles på,

hvilket gør det fleksibelt at arbejde med. Det er desuden muligt at gå i “fullscreen” mode ved at

klikke på skærmen, hvor programmet altså fylder hele skærmen og ikke kun browser vinduet.

10.5 Teknologier som innovation
I sidste punkt af TRIN-modellen, diskuteres de forskellige aspekter af det teknologiske værktøj,

med fokus på produktets teknologiske egenskaber. Dette danner grundlag for en bredere

diskussion, hvor der sammenlignes mellem det planlagte og det udførte design. Derudover

udpensles VJing som branche, hvorefter der reflekteres over hvordan vores værktøj står i relation

til både branchen og i forhold til til praksisteori.

Produktet har på nuværende ikke alt det som den oprindelige designløsning indebar. Produktet

har en række begrænsninger og manglende funktioner, som oprindeligt var intentionen at

inkludere. Vi står dermed tilbage med et produkt som har potentialet for at blive videreudviklet

og nå tættere på det indledende design, men det kræver en reorganisering af hele strukturen bag

produktet samt tilføjelse af en del supplerende funktioner.
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Afvigelser og potentiel videreudvikling
Et aspekt af produktet, som er vigtigt for dets funktionalitet, eller mangel på samme, er den

splittede struktur. Produktet består af tre programmer, hvor to af dem producerer materiale, der

skal flyttes manuelt videre til det næste program i processen. Udfordringen i dette ligger hermed

ikke i det manuelle, tekniske arbejde. Vi kunne replikere produktets ønskede effekt uden at have

den funktion implementeret i produktet. Skulle produktet videreudvikles, ville vi samle produktet

som et selvstændigt program, så det ikke kræver tre forskellige programmer for at køre.

Produktet er ikke klar til at blive benyttet af en musiker medmindre vedkommende forstår sig

nogenlunde på teknik. Det står ikke klart hvordan produktet skal anvendes, uden nogen

introduktion eller vejledning, medmindre en person har stået med lignende værktøjer før og

derfor tilfældigvis har kendskab til systemerne. Dette betyder at brugervenligheden ikke er

optimal på nuværende tidspunkt, men ville blive prioriteret i videreudviklingen, heriblandt ved

implementeringen af et user interface (UI), som tidligere beskrevet.

Den mest markante afvigelse fra det originale design, var brugen af GAN model til at danne

videoer. Det var planlagt at morphing mellem billederne skulle bestemmes af en form for “beat

detection” - lidt i stil med den funktion effekterne har i JavaScript programmet. Det ville initiere

morphing mellem billeder i takt med musikkens rytme, hvilket nu bestemmes af GAN modellens

træning. Dette efterlader os med en video, hvor æstetikken er baseret på hovedaktørens input af

billeder i kombination med GAN algoritmen, men hvor hovedaktørens live musik ikke har

indflydelse på videoen. I en videreudvikling af programmet, ville fokus ligge på at implementere

nogle øvrige funktioner, der gør at lydfilen har indflydelse på GAN modellen der styrer

videoerne. Dette kunne for eksempel komme til udtryk ved, at videoen reagerer og udvikler sig

på baggrund af live musikken.

Den del af programmet i JavaScript der reagerer på lyden, virker, men kunne forbedres markant.

For det første så er den specifikke lydkilde, programmet reagerer på, ikke optimalt som input til

programmet. Det er en samlet MP3 fil af en sang, der både indeholder instrumenter og lyrik. Der

sker meget på én gang, og når det skal analyseres og dissekeres i programmet, så er der for meget

aktivt støj på de samme områder, eller segmenter, hvilke forhindrer programmet i at give et

sammenhængende og passende output. Det er i stedet videoen, der reagerer på sangen som
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helhed. Ideelt set, skulle programmet have en instrumental version af sangen som lydkilde uden

for eksempel stemmer og sang, da det oftest er disse, der udgør den største variabel i forhold til

hvordan programmet tidligere har reageret på sangen. I det tilfælde reagerer koden kun på et

enkelt instrument som input. Det var vores originale designidé, som dermed ville tillade

musikeren at spille live, hvilket programmet reagerer på i realtid.

En anden ting der kan forbedres, er de effekter der er skrevet ind i programmet på nuværende

tidspunkt, idet de kun varierer mellem tre forskellige visuelle effekter der reagerer på musikken.

Der skal her være et større udvalg af effekter, som programmet kan tage i brug, samtidig med at

aktøren selv skal kunne vælge de bedst egnede effekter til deres optræden. Dette vil tilføre

produktet, og dermed musikeren, den kreative frihed, der var intentionen, så de kan skabe

nøjagtigt det visuelle udtryk der matcher dem bedst. Skulle produktet forbedres, så ville vi sørge

for at:

1. Implementere flere effekter.

2. Give mulighed for at vælge mellem effekter.

3. Lade aktøren bestemme hvornår effekten skal spille ved at hæfte dem til et bestemt

toneleje.

Produktet indeholder desuden en lang række af suboptimale stykker af kode samt problematikker

med dets workflow, der gør, at programmet ikke kører så godt, som det kunne. Der er mange

steder i programmet, hvor den anvendte løsning er unødvendigt krævende af det system, der

kører det. Koden tager brug af en såkaldt “For Loop” funktion, som gennemgår det samme

stykke kode en angivet antal gange, og efterfølgende fortsætter den med at køre resten af koden.

Koden tager brug af massere af For Loops, hvor den nogle gange skal gentage koden op til

tredve eller fyrre gange. Selvom der er blevet taget bedst muligt omhu for at undgå for meget

belastning på systemet, så er det stadig et potentiel farligt format at tage brug af igen og igen.

Hvis vi skulle vidre udvikle produktet, så ville vi tage hånd omkring mange af de steder i koden

der gør at det bliver kørt på en overbelastende måde og sørge for at koden er så stabil som

muligt.
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Det eksisterende felt
I det følgende gennemgås sædvanlig praksis inden for live visual performance i dag, for at få et

bedre overblik over hvor vores system kan gøre en forskel, samt hvilken betydning det kunne få

for optrædende. Der lægges udelukkende fokus på VJing, da ikke andre termer eller begreber

kommer i nærheden af den type praksis eller branche, hvorfor de ikke vurderes som relevante.

VJing er en performativ kunstart, hvori det performative aspekt spiller en væsentlig rolle. En

central del af arbejdet består i kurateringen og manipulering af billeder eller video, hvilket

formidles til et publikum i en live optræden. En optræden handler oftest om at give tilskuerne en

oplevelse af at de visuelle elementer understøtter og komplementerer musikken, hvorfor det for

VJ’en er essentielt at ramme tempo og stemning, således at det giver et positivt helhedsindtryk.

Rent praktisk står VJ’en eksternt fra musikken og mixer og performer det forberedte materiale,

og sørger her for at give den bedste fornemmelse af at lyd og visuelt skabes i sammensætning af

hinanden. Selve optræden har til formål at tiltrække publikums opmærksomhed, og give dem en

oplevelse, som kan være med til at skabe en social dynamik.

Det er logistisk krævende at hyre en VJ, da det kræver meget forberedelse, herunder

idégenerering, maskinbygning, instrumenter, visuelt materiale, kontrol setup, skærm setup og en

eventuel prototype. På trods af at den digitale revolution har gjort det muligt for flere mennesker

at tilslutte sig branchen, har det også gjort selve opsætningen mere kompakt og til tider

kompleks. (Lindqvist, 2016, s. 32)

Det er en efterhånden omfattende branche, hvori erfaring og øvelse er påkrævet for den enkelte

VJ. Det er hermed ikke så nemt og overskueligt for en ny musiker at tilegne sig disse

kvalifikationer, specielt i kraft af den tid og dedikation, der skal lægges i det.

Det teknologiske værktøj i relation til det eksisterende felt

Som branchen udvides og teknologier forbedres, opstår nye måder at lave VJing på. Forskellige

teknologier, som for eksempel AI, bliver brugt mere og mere, hvorfor det er oplagt at udnytte

momentum til at skabe noget der især kan hjælpe upcoming artister. Vi ser nemlig et behov og en

mulighed for forbedring på markedet. Målet er at skabe et produkt, som er nemt og overskueligt
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for forbrugeren og samtidig let tilgængeligt, således at flere har mulighed for selv at varetage det

visuelle. Det skal ikke kræve nogen form for viden eller erfaring, det skal blot forudsætte at en

performer har en idé om, hvilke visuelle elementer der ønskes til en en live performance.

Produktet skal erstatte timer og øvelse, og bidrage med en følelse af, at man kan lave en unik og

flot visuel optræden, som understøtter den form for performance som brugeren selv har erfaring

med. Da AI og Deep Learning allerede er udviklet til at skabe unikke billeder og morphe

videoer, forekommer det oplagt at skabe et produkt, som kombinerer disse to ting i ét værktøj.

Dette produkt skal have rod i VJ faget, men ikke erstatte det, blot virke som et værktøj som kan

fremme live performance industrien. Produktet skal ende med at være et AI værktøj, som giver et

unikt og tilfældigt udtryk, men som brugeren kan sætte rammerne for. På den måde får brugeren

delvist frie tøjler til at skabe en visuel performance, som understøtter deres musikalske optræden.

I det eksisterende felt har vi ikke set nogen former for sådanne værktøjer.

Det er imidlertid relevant at forstå hvordan branchen ser ud på nuværende tidspunkt, for at få en

bedre forståelse for hvor vores produkt falder ind i den, samt hvilke behov det kunne opfylde.

Ifølge De Vries skal man tage stilling til de ekstra lag i definitionen og overvejelserne omkring

en teknologi. Der kan de fysiske aspekter i vores teknologiske artefakt være et ekstra lag, som er

værd at nævne. Det er nemlig et værktøj som kræver, at brugeren har en ganske almindelig

computer, hvilket gør det tilgængeligt for langt flere mennesker. De sociale aspekter er også

væsentlige for produktet, idet målet er at ende med et produkt, der er tilgængeligt for alle. Det

skal altså ikke kræve noget af nogen i form af penge eller manglende lagerplads på computeren. I

det endelige produkt kunne open source være en mulighed, hvilket handler om at gøre software

frit tilgængeligt (Opensource, 2022). Et værktøj som open source ville her være en oplagt

mulighed for et færdigt produkt, da der ønskes et produkt som kan afspejle det mindre upcoming

erhverv og som kan udvikles alt efter behov.

Forandringer i den sociale praksis

Såfremt det lykkes at implementere dette værktøj i “den virkelige verden”, hvor musikere selv

får muligheden for at skabe deres egne visuals på egne præmisser, formodes det at ændre hele
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praksissen der ligger i VJing. Det store overordnede mål er at give upcoming artister mulighed

for at have visuals med til koncerter, uden at det er tidsmæssigt eller økonomisk belastende.

Dette kan i princippet realiseres med denne form for teknologi, uden at det går ud over den

sociale praksis, der ligger i dét at gå til koncert. Foruden at en given koncertoplevelse kan

forbedre, ligger der stadig den samme praksis i at deltage i en koncert, som tilskuer, hvilket er

afgørende.

Det forandrer imidlertid også de praksisser, der indgår i dét, at være musiker på en scene. En

musiker behøver i dette tilfælde ikke at indlede i et samarbejde med en VJ, hvilket ændrer

optakten til koncerten. Det kan have konsekvenser for den sociale praksis i planlægning og

afvikling af en koncert, hvor musikeren i højere grad kan ende med at stå på egne ben. Dette

suppleres med en ændring i det fysiske setup til koncerten, som er beskrevet yderligere i punkt

11.3 i TRIN-modellen. Dét, at musikeren selv udfører visuals i praksis, kan påvirke diskursen og

den omkringliggende sociale struktur. Det gælder de overordnede fysiske aktiviteter som

musikeren, eller individet, udfører, suppleret med den viden det kræver og det sprog der bruges

omkring arbejdet. Dette indikerer altså også hvordan praksisser er sammenkoblet og aldrig

isolerede per se, og som til sammen kan ændre både VJing og musikoptrædener, ved blot at

ændre nogle fysiske, eller materielle, aspekter.

Værktøjet har potentiale for at være behjælpelig i at skabe konsensus mellem musik og visuals,

som ultimativt kan give en bedre oplevelse for publikum. Det er dog primært for musikeren at

praksisser kommer til at ændre sig, og begrænset hvor meget publikum overhovedet bemærker

det. Omvendt kan det påvirke den sociale praksis, såfremt programmet ville blive transformeret

til open source, som tidligere nævnt. Det kunne være fundament for et slags socialt fællesskab,

der er centreret i det program, vi har skrevet. På den måde kan udviklingsmulighederne være

med til at udgøre et socialt fænomen. Dette er dog fortsat spekulationer, idet det ville fordre mere

udvikling på teknologien, før noget konkret kan siges om effekterne på de sociale praksisser.

11. Konklusion
Der forsøges her at besvare problemformuleringen:
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Hvordan kan der designes et teknologisk artefakt, der tager udgangspunkt i anvendelsen

af Deep Learning som et teknologisk værktøj, med formålet at skabe generativ kunst til

live koncerter?

Vi kan hermed konkludere at med en definition af generativ kunst og Deep Learning, har vi fået

en klar forståelse for brugen af disse begreber, hvilket har klædt os på til at udvikle et

teknologisk værktøj. I vores undersøgelse af AI feltet fandt vi frem til GAN modellen. GAN

vidste sig at være et effektivt værktøj til at imødekomme musikernes problematik omkring

generering af visuelt materiale. Forståelsen for hvordan en GAN virker, og hvad man kan opnå

med den, har været essentiel i vores udarbejdelse af værktøjet. De allerede eksisterende

GAN-processer har været en central del for udviklingen, og har været med til at skabe den

retning projektet har udmundet i. Yderligere, har indsigten i det eksisterende felt, givet en ide om

et manglende behov. Som et resultat af vores interviews har vi været i stand til at klarlægge nogle

designkriterier, samtidig med at de har givet os en bekræftelse på, at der er en reel

problemstilling og et reelt behov i feltet. Denne samlede viden har sporet os ind på, hvor og

hvordan vi løser problemstillingen. Der ønskes med produktet at opfylde et behov for bestemte

aktører, nemlig de upcoming musikere, som hverken har tid eller penge til at sætte sig mere ind i

et visuelt værktøj eller software. De semistruktureret interviews har haft med formål at

imødekomme nogle upcoming musikere i deres ønsker og behov for et visuelt udtryk. Det er her

vigtigt at have grundige overvejelser i forhold til brugervenlighed, da værktøjet ønskes frit

tilgængeligt for alle, der ikke nødvendigvis har erfaring inden for feltet idet det netop er

aktørerne, som skal bruge værktøjet i praksis. Yderligere blev musikernes krav om et

sammenhængende visuelt udtryk tydeligt i interviewene, hvilket har haft en direkte indflydelse

på produktet, da vi har fået musikernes helt konkrete holdninger til de GANs, der er løbende er

blevet udarbejdet. Det har hermed gjort os klogere på hvilke typer visualiseringer, som matcher

de fire musikere bedst, og dermed hvilke designkriterier, der er relevante at tage med videre i

designprocessen. Det er hermed lykkes at udvikle et teknologisk værktøj der skaber generativ

kunst ved hjælp af Deep Learning, og som kan anvendes til live koncerter. Dette er gjort ved at

udforske feltet samt blive kloge på, hvilke tekniske metoder der allerede anvendes samt hvilke

muligheder der for at videreudvikle på det. Det kan derfor konkluderes, at det principielt godt

kan lade sig gøre at designe et teknologisk artefakt, som skaber generativ kunst til live koncerter
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hvis æstetik og udtryk er bestemt efter musikerens eget behov. Endvidere, med en

videreudvikling på værktøjet samt en bredere forståelse for kodning, vil det være muligt at

udarbejde et fuldendt audiovisuelt værktøj, som kan støtte musikere i deres live optrædelse.

Det er et mål for den videre udvikling af produktet. Det artefakt vi har udarbejdet og vist i

rapporten er blandt de første iterationer af det ønskede resultat, og omfavner de væsentlige

problemstillinger og kernen for, hvordan sådan et værktøj kan bygges op.
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