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У вступі обґрунтовано актуальність вирішення завдання розробки

методів та моделей динамічного музичного синтезу з високим рівнем

гармонійності в умовах обмежених обчислювальних можливостей. Динамічний

музичний синтез (ДМС) – це автоматизований процес утворення музичних

композицій із заздалегідь створених мелодійних фрагментів за рахунок їх

гармонізації. Показано, що ДМС потребує значної обчислювальної потужності

та, як правило, вимагає узгодженості із зовнішніми керуючими процесами,

наприклад, діями користувача ігрового додатку або процесом створенням

медійного контенту в реальному часі. Визначено об'єкт, предмет, задачі і

методи дослідження; показано зв'язок з науковими програмами та планами;

наведено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів;

висвітлено особистий внесок здобувача.

У першому розділі дисертаційної роботи проведено аналіз проблем

створення систем динамічного музичного синтезу з високим рівнем

гармонійності.

Суть задачі ДМС полягає у створенні композиції шляхом формування

акомпанементу для заданої мелодії. При цьому, композиція представляється як

послідовність сукупностей одночасно вжитих звуків (акордів) до кожного з

яких входить один звук мелодії. Гармонізація виконується над множиною

мелодій, написаних композитором заздалегідь.

Проаналізовано існуючі методи синтезу музичних композицій, їх

переваги та недоліки. Показано, що побудова на їх основі систем динамічного
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музичного синтезу (СДМС) ускладнена, так як вони синтезують музичні

композиції, що не в повній мірі відповідають вимогам гармонійності, та/або не

можуть задовольнити ці вимоги в режимі реального часу при обмеженій

обчислювальній потужності. Сформульовано протиріччя, яке вирішується в

дисертаційній роботі, – між вимогами до гармонійності та можливостями їх

забезпечення при обмеженні часу та обчислювальною потужності.

Проведено аналіз множини існуючих музичних систем для

інтерактивних мультимедійних проектів. Запропоновано виокремити такі, що є

найбільш розповсюдженими та представляють особливий інтерес: діатонічну

музичну систему та системи з регулярними ладами (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Схема взаємозв’язку розповсюджених музичних систем.

Показано, що найбільш перспективним підходом для розробки методів

ДМС є еволюційний підхід. Його застосування передбачає розробку моделей

генотипних представлень для розглянутих музичних систем та метода

генетичної гармонізації.

Генетичні методи для гармонізації дозволяють сформувати низку

еквівалентних, різних за змістом рішень, що відрізняються високим рівнем

гармонійності отриманих результатів, так як фітнес-функція генетичного

методу H(c) при створенні композиції С враховує поняття гармонійності та

визначається за допомогою набору правил сполучення звуків, і має вигляд:

(1)

де L ‒ кількість акордів (сполучень одночасно вжитих звуків) композиції, Q ‒

сума ваг всіх правил вживання акордів, fi ‒ i-те правило вживання акордів, i = 1,
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… , |F |, |F| ‒ кількість правил вживання акордів, q ‒ функція ваг правил

вживання акордів, Aj ‒ j-тий акорд композиції, j = 1, … , L-1.

Недоліком існуючих генетичних методів гармонізації є низька

оперативність через надмірність області пошуку, на якій виконується пошук

придатного рішення. Область пошуку відповідає простору параметрів

генетичних представлень, і її розмір залежить від «вдалості» їх кодування. Як

правило, для забезпечення пошуку по всій множині фенотипів, розробники

генетичних представлень віддають перевагу повноті представлення та не

задовольняють вимогу допустимості. Показано, що підвищення допустимості

генетичного представлення музичної композиції шляхом врахування

особливостей конкретної музичної системи, для якої виконується гармонізація,

може бути резервом для зменшення області, та, відповідно, і часу пошуку.

Сформульовано мету дисертаційного дослідження та його задачі.

В другому розділі було розроблено консонантну акордну модель

генотипного представлення музичної композиції для діатоночної музичної

системи та генетичний метод гармонізації з її використанням. При розробці

моделі для підвищення допустимості генотипного представлення

запропоновано застосування принципу придатної повноти, що передбачає

існування генотипів тільки для придатних рішень за рахунок підвищення

структурної узагальненості представлення. Структурна узагальненість

визначається рівнем абстрагування музичних концепцій параметрами

представлення. Виділено три її рівні ‒ звуковий, ладовий та акордний.

В рамках найвищого, акордного, рівня структурної узагальненості на

основі дослідження структури акорду тризвуку діатонічної системи

запропоновано виділити набір параметрів:

– функція f ∈ {1, 2, 3} визначає початок терцового порядку, його

ступінний склад і роль в послідовності акордів;

– обернення i ∈ {1, 2, 3} визначає початок голосового порядку та

ступінь найнижчого звуку акорду;
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– розміщення p ∈ {1, 2} визначає відносне положення середніх

голосів;

– повтор r ∈ {1, 3} визначає ступінь, що буде відтворено двома

звуками.

На основі цього набору запропоновано консонантну акордну модель

генотипного представлення музичних композицій CG у вигляді послідовності

образів акордів AG
j = (mj, fj, ij, pj, rj):

(2)

де mj ‒  звуки мелодії, j = 1, ... , L, L ‒  довжина мелодії.

Фенотипним представленням музичної композиції C для генетичного

методу з фітнес-функцією (1) є матриця, що є послідовністю з L акордів Aj :

(3)

де Pkj ‒  значення висот окремих звуків.

Для декодуванння моделі (2) в фенотип (3) запропоновано функцію pitch,

що відображає кожен j-тий стовпчик матриці CG в акорд Aj :

(4)

де degrees ‒ функція, що утворює вектор ступенів, вживаних в акорді,

розташованих в терцовому порядку, order ‒ функція, що утворює вектор

ступенів, відповідних звукам акорду, розташованих в голосовому порядку.

де δd ‒ ступінь ладу, d ∈ {1, 2, 3}, δ ‒ функція відповідності між висотами та

ступенями ладу, mod ‒ операція цілочисельного ділення.
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Функція order(Δ, i, p, r) впорядковує та розширює утворений функцією

degrees вектор ступенів терцового порядку Δ, формуючи новий вектор ступенів

голосового порядку ΔP = (δ1, δ2, δ3, δ4):

Функція pitch перетворює вектор ступенів голосового порядку ΔP на

вектор висот Aj на основі значення висоти мелодії m :

де δ-1 ‒ функція відповідності ступеню ладу δk і октави ωk звуку з його висотою,

k∈ {1, 2, 3, 4}.

Таким чином, отримано перший пункт наукової новизни: вперше

запропоновано консонантну акордну модель генотипного представлення

музичних композицій (2), особливістю якої відповідність принципу придатної

повноти за рахунок використання акордного рівню структурної узагальненості,

що дозволило зменшити область пошуку рішення в генетичних методах.

На основі моделі (2) запропоновано генетичний метод гармонізації, який

передбачає наступні кроки:

1. Сформувати початкову популяцію з N осіб у відповідності з обраною

моделлю представлення, наприклад, для діатонічної системи ‒ CG (2).

2. Встановити лічильник ітерацій зі значенням 0.

3. Для обчислення фітнес-функції H(С) (1) декодувати популяцію в

фенотипне представлення (3) з урахуванням відповідної моделі обраної

музичної системи. Наприклад, у разі діатонічної ‒ за допомогою функції (4).
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4. Якщо значення фітнес-функції H(С) (1) не менше наперед заданого

порогу або значення лічильнику ітерацій більше наперед заданого порогу,

закінчити роботу. В іншому випадку, збільшити лічильник ітерацій на 1 і

перейти до наступного пункту.

5. Відібрати n найбільш гармонійних осіб популяції CG .

6. Утворити нову популяцію розміру Ν одноточковим кросинговером між

кожною парою із n відібраних гармонійних осіб.

7. Провести мутацію популяції, з шансом p для кожної її особи.

8. Повернутись до пункту 2.

Дослідження показали, що використання запропонованого генетичного

методу гармонізації дозволяє в 4 рази скоротити кількість ітерацій, необхідних

для досягнення рівня гармонійності 0.9 у порівнянні з методом без урахування

моделі (2).

Запропонований метод може бути використаний для гармонізації з

використанням інших моделей генотипного представлення та становить другий

пункт наукової  новизни.

В третьому розділі розроблено метод створення моделей генотипного

представлення музичних композицій для довільної музичної системи та

системи з регулярним ладом на основі використання нейромережевого

автокодувальника для декодування параметрів акордів.

Нейромережевий автокодувальник ‒ це багатошарова нейромережа

симетричної архітектури з вузьким центральним шаром, що навчається

формувати на центральному шарі образ вхідних даних меншої розмірності.

Запропонована модель генотипного представлення композиції CE для

довільної музичної системи та системи з регулярним ладом у вигляді

послідовності акордів AE
j :

(5)

де mj ‒ звуки мелодії, j = 1, ... , L, L ‒ довжина мелодії. аеj ‒ параметри акорду,

e = 1, … , E, E ‒ обраний розмір кодування акорду.
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На основі сформованої вибірки акордів заданої музичної системи

навчається автокодувальник з центральним шаром розміру E. Під час

ініціалізації методу генетичної гармонізації створюється популяція особин

представлення (5), де параметри аеj заповнюються випадковими значеннями.

На етапі оцінки особини створена популяція декодується в фенотипне

представлення (3).

Для довільної музичної системи розроблено метод створення моделей

генотипного представлення музичних композицій шляхом навчання

автокодувальника, що передбачає наступні кроки:

1. Перетворити кожен вектор висот звуків акорду Aσ
s = {Pks} з вибірки на

вектор інтервалів AΔ
s :

де k = 2, … , 4, s = 1, … , S, S ‒ розмір вибірки.

2. Побудувати гістограму значень ΔPks. На основі наперед заданої

допустимої частоти вживання інтервалів α, знайти найменший інтервал ΔPm

для якого p(ΔPm) < α.

3. Вилучити вектори AΔ
s , що містять інтервали ΔPks ≥ ΔPm .

4. Перетворити значення інтервалів на двійкові вектори довжини b, де b ‒

натуральне число, що відповідає наступній нерівності:

5. Конкатенувати двійкові вектори інтервалів одного акорду.

6. Провести навчання автокодувальника з центральним шаром розміру E

з використанням отриманої множини векторів.

7. Сформувати декодер шляхом вилучення з автокодувальника вхідного

та наступних шарів до центрального і заміною центрального шару на вхідний.

Під час обчислення фітнес-функції, двійкова частина кожного акорду

вигляду (5) оброблюється декодером, розподіляється на окремі вектори, що

проходять дебінаризацію в десяткові значення ΔPks та перетворюються на
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значення висот Pks , відштовхуючись від значення Р1a., формуючи фенотипне

представлення акорду.

Модель CE може бути використана в генетичному методів гармонізації.

Експериментально доведено, що використання запропонованої моделі з таким

декодуванням дозволяє в 1,8 рази скоротити кількість ітерацій, необхідних для

досягнення рівня гармонійності 0.9 для довільної музичної системи у

порівнянні з методом без урахування моделі CE .

Метод створення моделей генотипного представлення композицій для

музичних систем з регулярними ладами відрізняється від попереднього

обчисленням інтервалів не значень висот, а значень відповідних їм номерів

ступенів ладу. Для цього попередньо проводиться реконструкція ладу:

1. Побудувати гістограму розподілу вжитих в акордах Aσ
s вибірки висот

Pks по висотним класам, де висотний клас - це клас еквівалентності, до якого

відносяться будь-які дві висоти Pφ і Pϕ, для яких справедлива рівність:

2. На основі прийнятої допустимої частоти вживання висотних класів γ,

вилучити такі висотні класи PCi, для яких p(PCi) < γ.

3. Встановити порядок на висотних класах, визначивши функцію:

де P ‒ множина усіх можливих висот, D ‒ множина номерів ступенів ладу.

Ладові інтервали обчислюються наступним чином:

Пункти 2 і 3 методу для довільної музичної системи можна не

проводити, оскільки b відповідає наступній нерівності:

Оскільки значення b в цьому методі менше, ніж в методі для довільної

музичної системи, це дозволяє зменшити розмір кодування E при навчанні

автокодувальника, зменшуючи простір ознак представлення акорду.
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Під час обчислення фітнес-функції, двійкова частина кожного акорду

вигляду (5) оброблюється декодером, розподіляється на окремі вектори, що

проходять дебінаризацію в десяткові значення, а згодом перетворюються на

значення ступенів акорду, розташованих в голосовому порядку, утворюючи

множину ΔP. Вектор висот фенотипу утворюється функцією (4), обчисленою на

ΔP та Р1s.

Експериментально доведено, що використання запропонованої моделі з

таким декодуванням в розробленому методі гармонізації дозволяє в 3,5 рази

скоротити кількість ітерацій, необхідних для досягнення рівня гармонійності

0.9 в системах з регулярними ладами у порівнянні з методом без урахування

моделі CE.

Таким чином, отримано третій пункт наукової новизни: вперше

запропоновано метод створення моделей генотипного представлення музичних

композицій для довільної музичної системи та систем з регулярними ладами,

особливістю яких є відповідність принципу придатної повноти за рахунок

використання нейромережевого автокодувальника для досягнення акордного

рівню структурної узагальненості, що дозволило зменшити область пошуку

рішення в генетичних методах та тривалість гармонізації.

В четвертому розділі розроблено структуру системи динамічного

музичного синтезу (рис. 2), запропоновано модель оцінки необхідної

обчислювальної потужності СДМС на основі генетичного підходу.

Представлена система пов’язує стани системи за допомогою автомату,

що показує можливу зміну одного стану на інший. Зовнішній процес, з яким

узгоджується робота СДМС, виконує роль вхідного сигналу для цього автомату.

Репертуар містить музичні теми, що співвіднесені зі станами автомату.

Генератор областей переходу утворює мелодію для гармонізації шляхом

об’єднанням фрагменту поточної теми з наступним фрагментом поточної і

початковими фрагментами тем суміжних станів. Залежно від музичної системи,

в якій утворено мелодію, конфігуратор генетичного методу підбирає правила

гармонійності та відповідні моделі представлення ‒ консонантну акордну
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модель (2) або довільна кількість моделей (5), створених з використанням

автокодувальника. Генетичний метод гармонізує композиції для усіх можливих

сценаріїв зміни поточного стану, додаючи їх до відповідного банку у вигляді

фенотипів (3).

Коли надходить сигнал з інформацією про поточний стан, система

відтворює один із попередньо гармонізованих сценаріїв, що відповідає

поточному стану, та починає гармонізацію сценаріїв після оновлення стану

автомату.

Рисунок 2 ‒ Структурно-функціональна схема СДМС.

На основі залежностей між максимальною допустимою тривалістю

гармонізації, кількістю акордів, що гармонізуються, і тактів мелодій

запропоновано два різних режими роботи СДМС: швидкісний та якісний.

Запропоновано модель розрахунку обчислювальних вимог

розроблюваної СДМС. Необхідна обчислювальна потужність M для

гармонізації репертуару сценаріїв за tmin секунд складає:

(6)

де Ω ‒ найбільша множина областей переходу для поточного стану системи, ω

‒ область переходу конкретного сценарію, I ‒ кількість ітерацій генетичного
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алгоритму, N ‒ розмір популяції, Lω ‒ кількість мелодичних звуків області

переходу ω, λω ‒ число операцій, необхідне для обчислення гармонійності

однієї пари акордів на представленні, що асоційована з областю переходу ω.

Модель (6) дозволила аналітично визначати необхідну обчислювальну

потужність для роботи СДМС в заданих часових обмеженнях на основі

генетичного методу з використанням розроблених генотипних представлень

акордного рівня структурної узагальненості (2) і (5) та моделі представлення

меншого ‒ ладового ‒ рівня (табл.1 ‒ табл.3).

Таблиця 1 ‒ Характеристики гармонійності та обчислювальних

потужностей, потрібних для гармонізації одного сценарію в швидкісному

режимі роботи.

H

Модель ладового
рівня

Модель CE (5) для
системи з рег. ладом Модель CG (2)

I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS

0.61 1 0.208 1 0.065 1 0.049

0.7 3 0.697 1 0.065 1 0.049

0.82 6 1.659 3 0.225 1 0.049

0.91 13 3.647 5 0.388 4 0.212

0.94 31 8.972 8 0.635 5 0.269

Таблиця 2 ‒ Характеристики гармонійності та обчислювальних

потужностей, потрібних для гармонізації одного сценарію в якісному режимі

роботи.

H

Модель ладового
рівня

Модель CE (5) для
системи з рег. ладом Модель CG (2)

I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS
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0.61 3 2.999 1 0.402 1 0.13

0.7 6 7.108 3 1.381 1 0.13

0.82 9 11.772 6 3.156 1 0.13

0.91 14 19.787 9 4.892 6 0.874

0.97 35 52.435 28 15.959 20 3.045

Порівняння тривалостей гармонізації було виконано на апаратній

платформі з характеристиками: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz (1 core, 2

threads, 32 bit, cache 512 kb), 13 GB RAM. Випробування було проведено в двох

режимах для двох рівнів гармонійності.

Таблиця 3 ‒ Час, потрібний для гармонізації одного сценарію в різних

режимах.

H

Швидкісний режим Якісний режим

Модель
ладового

рівня

Модель CE (5)
з рег. ладом

Модель
CG (2)

Модель
ладового

рівня

Модель CE (5)
з рег. ладом

Модель
CG (2)

0.7 414 мс 93 мc 34 мс 13.6 с 3.9 с 269 мc

0.91 1.8 с 465 мс 133 мс 31.1 с 9.7 с 1.6 c

Проведені дослідження показали, що розроблені методи гармонізації

дозволяють досягати вищих показників гармонійності з використання меншої

кількості обчислень. Отримана модель (6) становить четвертий пункт наукової

новизни.

Ключові слова: динамічний музичний синтез, генетичний метод,

гармонізація, нейромережа, автокодувальник, генотипне представлення,

область пошуку.
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ABSTRACT

Komarov O.V. Models and methods of dynamic music synthesis based on a

genetic approach. – Qualification scientific work in the form of the manuscript.

Thesis for the PhD degree in specialty 122 ”Computer science”. – Odessа

Polytechnic State University, Ukraine, Odessa, 2021.

The introduction substantiates the urgency of solving the problem of

developing methods and models of dynamic music synthesis with a high level of

harmoniousness in limited computational performance. Dynamic music synthesis

(DMS) is an automated process of forming musical compositions from pre-created

melodic fragments due to their harmonization. It has been shown that DMS requires

significant computing efficiency and usually requires consistency with external

control processes, such as the actions of the user of the game application or the

process of creating real-time media content. The object, subject, tasks and methods

of research are defined; the connection with scientific programs and plans is shown;

the scientific novelty and practical significance of the obtained results are given; the

personal contribution of the applicant is covered.

In the first section of the dissertation is carried out the analysis of problems of

development of dynamic musical synthesis systems with a high level of

harmoniousness.

The essence of the DMS task is to create a composition by forming an

accompaniment for a given melody. In this case, the composition is represented as a

sequence of sets of simultaneously used sounds (chords), each of which includes one

sound of the melody. Harmonization is performed on a set of melodies written by the

composer in advance.

The existing methods of musical compositions synthesis, their advantages and

disadvantages are analyzed. It is shown that the construction of dynamic music

synthesis systems (DMSS) based on them is complicated because they synthesize

music compositions that do not fully meet the requirements of harmony, and/or

cannot meet these requirements in real time with limited computing perfomance. The
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contradiction is formulated, which is solved in the dissertation - between the

requirements for harmony and the possibility of providing them with limited time

and computing perfomance.

An analysis of existing music systems for interactive multimedia projects. It is

proposed to highlight those that are the most common and of particular interest: the

diatonic music system and systems with regular modes (Fig. 1).

Figure 1 ‒ Diagram of the relationship of common music systems.

It is shown that the most promising approach for the development of DMS

methods is the evolutionary approach. Its application involves the development of

genotypic representation models for the considered musical systems and the method

of genetic harmonization.

Genetic methods for harmonization allow to form a set of equivalent, but

different in content solutions with a high level of harmony, as the fitness function of

the genetic method H(c), that creates composition C, takes into account the concept

of harmony, determined by a set of rules, and looks like:

(1)

where L ‒ number of chords (simultaneously used sounds) of composition, Q ‒ sum

of weights of all chord use rules, fi ‒ chord use rule, i = 1, … , |F |, |F| ‒ number of

chord use rules, q ‒ function of chord use weights, Aj ‒ chord of composition, j = 1,

… , L-1.

The disadvantage of existing genetic methods of harmonization is low

efficiency due to the redundancy of the search area in which the search for a feasible

solution is performed. The search area corresponds to the parameter space of genetic



17

representations, and its size depends on their coding. Usually, to ensure the search

for the whole set of phenotypes, developers of genetic representations prefer

completeness of representation and do not meet the requirement of legality. It is

shown that increasing the legality of the genetic representation of a musical

composition by taking into account the characteristics of a particular musical system

for which harmonization is performed, can be a reserve of reducing the area and,

consequently, the time of search.

The purpose of the dissertation research and its tasks are formulated.

In the second section, the consonant chord model of genotypic representation

of a musical composition for the diatonic music system and the genetic method of

harmonization with its use were developed. When developing a model to increase

the legality of genotypic representation, it is proposed to apply the principle of

feasible completeness, which assumes the existence of genotypes only for feasible

solutions by increasing the structural generality of the representation. Structural

generality is determined by the level of abstraction of musical concepts of the

representation parameters. There levels of structural generality are shown: sound,

mode and chord.

Within the framework of the highest, chord level of structural generality on

the basis of the research of structure of diatonic system’s triad chord, a set of its

parameters is proposed:

– function f ∈ {1, 2, 3} defines the beginning of tertian order, its degree

composition and role in chord progression;

– inversion i ∈ {1, 2, 3} defines the beginning of voice order and the

degree of lowest sound in the chord;

– placement p∈ {1, 2} determines the relative position of middle voices;

– repeat r∈ {1, 3} determines the repeated degree.

Based on this parameter set, a consonant chord model of genotypic

representation of CG musical compositions in the form of progression of chord

images AG
j = (mj, fj, ij, pj, rj) is proposed:
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(2)

where mj ‒  melody sounds, j = 1, ... , L, L ‒  melody length.

The phenotypic representation of the musical composition C for the genetic

harmonization method with fitness function (1) is a matrix that is a sequence of L of

chords Aj :

(3)

where Pkj ‒ pitch values of individual sounds.

For decoding of the model (2) to phenotype (3) is proposed function pitch,

which map each j-th columb of CG to chord Aj :

(4)

where degrees ‒ a function that forms a vector of chord degrees, arranged in tertian

order, order ‒ a function that forms a vector of chord degrees corresponding to the

chord sounds, arranged in a vocal order.

where δd ‒ mode degree, d ∈ {1, 2, 3}, δ ‒ function of correspondence between

pitches and degrees of mode, mod ‒ modulo operation.

Function order(Δ, i, p, r) arranges and expands created degree vector of tertian

order Δ, forming new degree vector in voice order ΔP = (δ1, δ2, δ3, δ4):
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pitch function transforms this degree vector ΔP into pitch vector Aj based on

the melody sound pitch m :

where δ-1 ‒ function of correspondence between the mode degree δk and octave ωk of

sounds and its pitch, k∈ {1, 2, 3, 4}.

Thus, the first point of scientific novelty was obtained: for the first time a

consonant chord model of genotypic representation of musical compositions (2) was

proposed, the feature of which is compliance with the principle of feasible

completeness due to the use of chord level of structural generality, which allowed to

reduce the search space in genetic method of harmonization.

Based on model (2), a genetic method of harmonization is proposed, which

involves the following steps:

1. Form the initial population of N individuals in accordance with the selected

model of representation, for example, for the diatonic system ‒ CG (2).

2. Set the iteration counter to 0.3. To calculate the fitness function H(С) (1)

decode the population into a phenotypic representation (3) with correspondence to

the model of the selected music system. For example, in the case of diatonic ‒ using

function (4).

4. If the value of fitness function H(С) (1) is not less than a predetermined

threshold or the value of the iteration counter is greater than a predetermined

threshold, finish. Otherwise, increase the iteration counter by 1 and go to the next

step.

5. Select n most harmonious individuals of the population.

6. Create a new population of size Ν by a single-point crossover between each

pair of n selected individuals.

7. Mutate the population, with a chance of p for each individual.

8. Return to step 2.
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Research has shown that the use of the proposed genetic method of

harmonization can reduce the number of iterations required to achieve a level of

harmony of 0.9 by 4 times compared with the method without using model (2).

The proposed method can be used for harmonization with other genotypic

representation models and is the second point of scientific novelty.

In the third section the method for creating genotypic representation models

of musical compositions for an arbitrary music system and a system with a regular

mode based on the use of a neural network autoencoder for decoding chord

parameters is developed.

A neural network autoencoder is a multilayer neural network of symmetrical

architecture with a narrow central layer that learns to form on the central layer a

lower-dimensional image of input data.

A model of genotypic representation CE of musical composition for an

arbitrary music system and a system with a regular mode is proposed in the form of a

sequence of chords images AE
j :

(5)

where mj ‒ pitch of melody sound, j = 1, ... , L, L ‒ melody length, аеj ‒ chord

parameters, e = 1, … , E, E ‒ the selected encoding size of the chord.

Based on the formed sample of chords of a given music system, an

autoencoder with a central layer of size E is trained. During the initialization of the

genetic harmonization method, a population of individuals of representation (5) is

created, where parameters аеj are filled with random binary values. At the stage of

individual evaluation, the created population is decoded into a phenotypic

representation (3).

For an arbitrary music system has been developed the method of creating

genotypic representation models of musical compositions by training an

autoencoder, which involves the following steps:

1. Transform each vector of pitches of the chord Aσ
s = {Pks} from the sample

to the vector of intervals AΔ
s :
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where k = 2, … , 4, s = 1, … , S, S ‒ sample size.

2. Build a histogram of ΔPks values. Based on a predetermined allowable

frequency of interval use α, find the smallest interval ΔPm for which p(ΔPm) < α.

3. Remove from the sample vectors AΔ
s , which contain ΔPks ≥ ΔPm .

4. Transform the values of the intervals to binary vectors of length b, where b

is a natural number corresponding to the following inequality:

5. Concatenate binary vectors of intervals of one chord.

6. Train the autoencoder with the central layer of the size E with use of the

received set of vectors.

7. Form a decoder by removing the input and subsequent layers up to the

central from the autoencoder and replacing the central layer with the input layer.

During the fitness function calculation, the binary part of each chord of the

form (5) is processed by the decoder, divided into separate vectors, which are

debinarized to decimal values ΔPks and converted to the pitch values Pks , starting

from the value Р1a., forming a phenotypic representation of each chord.

The model CE can be used in genetic harmonization methods. It has been

experimentally proven that the use of the proposed model with such decoding allows

to reduce the number of iterations required to achieve a harmony level of 0.9 for an

arbitrary music system by 1.8 times compared to the method without the model CE .

The method of creating genotypic representation models of compositions for

music systems with regular mode differs from the previous one by calculating the

degree intervals instead of pitch intervals. To do this, the reconstruction of the

system mode is performed by following steps:

1. Build a histogram of the distribution of the pitches Pks used in the chords

Aσ
s by the pitch classes, where pitch class is the equivalence class to which belong

any two pitches Pφ і Pϕ, , if the following is valid:
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2. Based on the accepted allowable frequency of pitch class use γ, remove

pitch classes PCi, for which p(PCi) < γ.

3. Set the order on the pitch classes by defining the function:

where P ‒ set of all pitches, D ‒ set of all mode degrees.

Degree intervals can be calculated as follows:

Steps 2 and 3 of the method for an arbitrary music system can be omitted,

since b corresponds to the following inequality:

Because the value of b in this method is less than in the method for an

arbitrary music system, the size of the encoding E is reduced, reducing the parameter

space of the chord.

During the fitness function calculation, the binary part of each chord of the

form (5) is processed by a decoder, divided into separate vectors, which are

debinarized to decimal values, and then converted into values of chord degrees

arranged in a voice order, forming a set ΔP. The pitch vector of the phenotype is

formed by function (4), calculated on ΔP and Р1s.

It is experimentally proved that the use of the proposed model with such

decoding in the developed harmonization method allows to reduce the number of

iterations required to achieve a harmony level of 0.9 in systems with regular mode

by 3.5 times compared to the method without model CE.

Thus, the third point of scientific novelty is obtained: for the first time a

method of creating models of genotypic representation of musical compositions for

arbitrary music system and system with regular mode, the feature of which is

compliance with the principle of feasible completeness due to the use of neural

autoencoder for achieving structural generality, which allowed to reduce the search

space in genetic method of harmonization.
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In the fourth section the structure of the dynamic musical synthesis system is

developed (fig. 2), the model of an estimation of necessary computing performance

of DMSS on the basis of the genetic approach is proposed.

The presented system connects the states of the system in a form of automata,

which shows the possible transitions from one state to another. The external process,

which is consistent with the work of DMSS, acts as an input signal for this automata.

The repertoire contains musical themes that are correlated with the states of the

automata. The transition area generator generates a melody for harmonization by

combining a fragment of the current theme with the next fragment of the current and

initial fragments of themes of adjacent states. Depending on the music system in

which the melody is formed, the configurator of the genetic method selects the rules

of harmony and the corresponding models of representation - a consonant chord

model (2) or any number of models (5) created using an autoencoder. The genetic

method harmonizes the compositions for all possible scenarios of transitions for the

current state, adding them to the appropriate bank in the form of phenotypes (3).

When a signal with information about the current state is received, the system

plays one of the pre-harmonized scenarios, which corresponds to the current state,

and begins to harmonize the scenarios after updating the state of the automata.

Figure 2 ‒ Structural and functional scheme of DMSS.
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Based on the relationships between the maximum allowable duration of

harmonization, the number of harmonized chords, and the bars of melodies, two

different modes of DMSS operation are proposed: high-speed and high-quality.

A model for calculating the computational requirements of the developed

DMSS is proposed. The required computing power M to harmonize the repertoire of

scenarios in tmin seconds is:

(6)

where Ω ‒ the largest set of transition areas for the current state of the system, ω ‒

the transition area of a particular scenario, I ‒ number of iterations of the genetic

algorithm, N ‒ population size, Lω ‒ the melody length of the transition area ω, λω ‒

the number of operations required to calculate the fitness function for one pair of

chords on the model associated with the transition area ω.

Model (6) allowed to analytically determine the required computing power for

DMSS in given time constraints which based on the genetic method using the

developed genotypic representations of the chord level of structural generality (2)

and (5) and the model of representation of the lower - scale - level (table 1 ‒ table 3).

Table 1 ‒ Harmony characteristics and computing power required to

harmonize one scenario in high-speed mode.

H
Scale level model Model CE (5) for

regular mode system Model CG (2)

I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS

0.61 1 0.208 1 0.065 1 0.049

0.7 3 0.697 1 0.065 1 0.049

0.82 6 1.659 3 0.225 1 0.049

0.91 13 3.647 5 0.388 4 0.212

0.94 31 8.972 8 0.635 5 0.269



25

Table 2 ‒ Harmony characteristics and computing power required to

harmonize one scenario in high-quality mode.

H
Scale level model Model CE (5) for

regular mode system Model CG (2)

I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS

0.61 3 2.999 1 0.402 1 0.13

0.7 6 7.108 3 1.381 1 0.13

0.82 9 11.772 6 3.156 1 0.13

0.91 14 19.787 9 4.892 6 0.874

0.97 35 52.435 28 15.959 20 3.045
The comparison of harmonization durations was performed on a hardware

platform with characteristics: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz (1 core, 2 threads,

32 bit, cache 512 kb), 13 GB RAM. The test was performed in two modes for two

levels of harmony.

Table 3 ‒ Time required to harmonize one scenario in different modes.

H

High-speed High-quality

Scale
level

model

Model CE (5)
for regular

mode

Model
CG (2)

Scale level
model

Model CE (5)
for regular

mode

Model
CG (2)

0.7 414 мс 93 мc 34 мс 13.6 с 3.9 с 269 мc

0.91 1.8 с 465 мс 133 мс 31.1 с 9.7 с 1.6 c

Research have shown that the developed methods of harmonization allow to

achieve higher harmony with the use of fewer calculations. The obtained model (6)

is the fourth point of scientific novelty.

Keywords: dynamic music synthesis, genetic method, harmonization, neural

network, autoencoder, genotypic representation, search area.
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ВСТУП

Актуальність роботи. Протягом останніх десяти років кількість та

різноманітність інтерактивних мультимедійних проектів (відеоігри,

інтерактивні інсталяції, засоби віртуальної та доповненої реальності тощо)

швидко та невпинно збільшується, а їх аудиторія та галузі застосування дедалі

розширюється. Одночасно з цим в мультимедійній індустрії зростає роль

динамічно синтезованого контенту. Музичний та звуковий супровід становить

від 5% до 15% бюджету відеоігри [1, 2, 3], інколи досягаючи 20-30% [4, 5], що

робить його надзвичайно важливою складовою як великих, так і

малобюджетних проектів.

Одночасно з цим в мультимедійній індустрії зростає роль динамічно

синтезованого контенту. Вже стали широко розповсюдженими проекти, що

використовують процедурно згенеровані текстури, ландшафти, 3D моделі

тощо. Музичний та звуковий супровід становить від 5% до 15% бюджету

відеоігри [1, 2, 3], інколи досягаючи 20-30% [4, 5], що робить його надзвичайно

важливою складовою як великих, так і малобюджетних проектів. Для

масштабних проектів, що передбачають мільйони користувачів та від 5 до 15

років активного користування, тривалий музичний супровід суттєво

позначається на вартості такого великого репертуару композицій супроводу, на

зростаючому об’ємі дискового простору, якими повинен володіти користувач

системи, а також значному навантаженні на інфраструктуру розповсюдження

таких медіа проектів, збільшуючи її об’єм, підвищуючи вартість її підтримки

та обслуговування.

Не менш важливою мотивацією для використання динамічного

музичного супроводу стає спроба посилити гармонійність музичного

супроводу[6]. Наразі для музичного супроводу інтерактивних проектів

використовуються класичні підходи, розповсюджені в кінематографі, для яких

характерна робота за статичним сценарієм. Однак неперервна взаємодія з

користувачем, непередбачуваність його поведінки, вимагає більшої
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адаптивності музичного супроводу. Музичний супровід повинен вчасно і

гармонійно узгоджуватись із змінами стану системи, сигналізувати про їх зміну

користувача, покращуючи його персональний досвід інтерактивної взаємодії.

Музична підсистема має забезпечувати неперервне відтворення музичного

супроводу, узгодженого із станами системи та діями її користувача, і при цьому

економити якомога більше ресурсів для інших підсистем: графічної, мережевої

тощо.

Автоматизований процес утворення музичних композицій із заздалегідь

створених мелодійних фрагментів за рахунок їх гармонізації, що відбувається з

узгодженням із зовнішніми керуючими безперервними процесами, називається

динамічним музичним синтезом (ДМС). Наразі існують різноманітні методи

ДМС, однак побудова на їх основі систем динамічного музичного синтезу

(СДМС) ускладнена, так як вони синтезують музичні композиції, що не в

повній мірі відповідають вимогам гармонійності, та/або не можуть

задовольнити ці вимоги в режимі реального часу при обмеженій

обчислювальній потужності. Таким чином існує протиріччя між вимогами до

гармонійності та потребами щодо обчислювальних ресурсів та оперативності

СДМС.

Тому актуальною є науково-технічна задача розробки моделей та методів

динамічного синтезу музичних композицій з високим рівнем гармонійності в

умовах обмежених обчислювальних можливостей.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка моделей та

методів динамічного музичного синтезу з підвищеною гармонійністю

синтезованих музичних композицій в умовах обмеженої обчислювальної

потужності.

Для досягнення поставленої мети сформульовані та вирішені такі

завдання:

– досліджено завдання ДМС, проаналізовано існуючі методи та

технології, що його вирішують;
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– розроблено модель представлення музичної композиції для

діатонічної музичної системи;

– розроблено метод гармонізації музичних мелодій з використанням

моделей генотипного представлення музичної композиції у відповідності

з музичною системою;

– розроблено метод створення моделей генотипного представлення

музичних композицій для довільної музичної системи та системи з

регулярним ладом;

– розроблено модель розрахунку обчислювальних вимог СДМС на

основі генетичного підходу;

– розроблено програмну реалізацію СДМС на основі створених

моделей та методів гармонізації і показано переваги її використання.

Об’єкт дослідження – процес синтезу гармонійних музичних

композицій.

Предмет дослідження – моделі та методи синтезу гармонійних

музичних композицій.

Методи дослідження. При створенні наукових положень, висновків та

рекомендацій автор застосовує дані сучасних наукових джерел, що стосуються

еволюційних методів, кодування, нейромереж, теорії музики, спирається на

результати аналізу низки існуючих методів ДМС, власних досліджень проблем

вибору області пошуку рішень задачі гармонізації. Підвищення гармонійності

синтезованих музичних композицій в умовах обмежених обчислювальних

можливостей підтверджується експериментальними даними комп’ютерних

досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці моделей та

методів динамічного музичного синтезу з підвищеною гармонійністю

синтезованих музичних композицій в умовах обмежених обчислювальних

можливостей.

1. Вперше запропоновано консонантну акордну модель генотипного

представлення музичних композицій, особливістю якої є відповідність
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принципу придатної повноти за рахунок використання акордного рівню

структурної узагальненості, що дозволило зменшити область пошуку рішення

в генетичних методах.

2. Вдосконалено генетичний метод гармонізації музичних композицій з

використанням моделей генотипного представлення музичних композицій, які

відповідають принципу придатної повноти, що дозволило підвищити рівень

гармонізації музичних композицій у відповідності з обраною музичною

системою.

3. Вперше запропоновано метод створення моделей генотипного

представлення музичних композицій для довільної музичної системи та

системи з регулярним ладом, особливістю яких є відповідність принципу

придатної повноти за рахунок використання нейромережевого

автокодувальника для досягнення акордного рівню структурної узагальненості,

що дозволило зменшити область пошуку рішення в генетичних методах та

тривалість гармонізації.

4. Вперше запропоновано модель для розрахунку вимог обчислювальної

потужності систем динамічного музичного синтезу на основі генетичного

підходу, що дозволило аналітично порівнювати оперативність різних систем

динамічного музичного синтезу та визначати апаратні ресурси для роботи в

заданих часових обмеженнях.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, висновки та

рекомендації, що містяться в дисертації, отримано здобувачем особисто.

Безпосередньо автором здійснено: розробку методу зменшення області пошуку

в генетичних алгоритмах за допомогою нейромережевого автокодувальника [7].

В роботах, які написано в співавторстві, автору дисертації належать: розробка

консонантної акордної моделі представлення музичних композицій [8, 9], метод

гармонізації музичних композицій за рахунок навчання представленням

вищого рівню структурної узагальненості з використанням нейромережевого

автокодувальника [10], модель розрахунку технічних вимог для СДМС на



33

основі генетичного підходу [11], подальший розвиток метод гармонізації

музичних мелодій [12, 13, 14].

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної

роботи доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах кафедри

інформаційних систем Державного університету «Одеська політехніка» та

наукових конференціях: VІ та VІІ міжнародна науково-практична конференція

«Інформатика. Культура. Технології» (м. Одеса, 2018 та 2019 рр.), міжнародна

науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології» (м. Одеса,

2018 р.), III Міжнародна Конференція "Комп’ютерна Алгебра та Інформаційні

Технології" (м. Одеса, 2018 р.).

Структура дисертаційної роботи. Дисертація має загальний обсяг 174

сторінки і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку

використаних джерел та чотирьох додатків. Робота містить 44 рисунки, 13

таблиць та список використаних джерел з 101 найменувань.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення

отриманих результатів полягає у підвищенні гармонійності синтезованих

музичних композицій в умовах обмежених обчислювальних можливостей.

Розроблена модель розрахунку обчислювальних вимог розробленої СДМС, що

дозволяє встановити зв'язок між гармонійністю та обчислювальними і

часовими обмеженнями роботи СДМС.

Показані розробки були розглянуті КТ ПЦТМ "Телеком-1" для ТК "Олта"

для використання в складі СДМС для синтезу музичного супроводу, що може

бути використаний для запису телепрограм. Підвищення гармонійності в

умовах обмежених обчислювальних можливостей розширює область

застосування ДМС, а динамічний характер такого музичного супроводу

дозволяє керувати його змістом під час відтворення та дозволяє

використовувати його під час запису репортажів та ведення прямих ефірів.

Основні положення, висновки та рекомендації, що викладені в

дисертаційній роботі використовуються в навчальному процесі Державного

університету «Одеська політехніка» в дисциплінах «Методи та засоби
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комп’ютерних інформаційних технологій», «Математичні методи дослідження

операцій», «Прикладні аспекти глибинного навчання», які викладаються на

кафедрі інформаційних систем для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні

науки».
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РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО

МУЗИЧНОГО СИНТЕЗУ

1.1. Визначення СДМС та задачі динамічного музичного синтезу.

Будемо називати системою динамічного музичного синтезу

автоматизовану систему, що дозволяє створювати фрагменти музичних

композицій за проміжок часу достатньо малий, щоб кожен новий фрагмент був

утворений раніше, ніж попередній було відтворено. Головною метою

використання СДМС є безперервне утворення музичних композицій з

узгодженням із зовнішнім керуючим процесом, таким як дії користувача

ігрового додатку або процесом створенням медійного контенту в реальному

часі.

Процес створення музичних композицій розпадається на кілька

ключових завдань:

– розробка мелодій;

– розробка музичної форми;

– написання акомпанементу (гармонізація);

– звуковий синтез.

Наведений порядок завдань є до певної міри ієрархічним та приблизно

відповідає послідовності написання музичної композиції. Відношення задач

наведено на рис. 1.1.

Розробка мелодій полягає у написанні коротких тематичних уривків,

традиційно в один чи два десятки послідовно вжитих звуків. До мелодичної

творчості також будемо відносити розробку ритму твору.

Музична форма структурує наявний музичний матеріал, впорядковує

його в часі. Хоча властивості музичної форми можуть розглядатись більш

широко, як правило, художня зміна визначає зміну провідної мелодії іншою.
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До акомпанементу відносять усі звуки, що не є мелодією. Акомпанемент

є супровідним елементом композиції та визначається складом мелодії. Задача

формування акомпанементу до заданої мелодії називається гармонізацією

мелодії.

Звуковий синтез відповідає за виконання, тобто озвучування музичної

композиції. Він визначає темп виконання, тембр звуку, додаткові звукові ефекти

тощо.

Рис. 1.1. Задачі утворення музичних композицій та результати їх

виконання.

Розглянемо якими особливостями повинна володіти та які задачі повинна

виконувати СДМС з огляду на мету її використання. Існує дві основні

мотивації використання динамічного музичного синтезу, які можна умовно

назвати економічною та адаптивною.

Економічна мотивація виражається в спробах заощадити дисковий

простір і витрати на замовлення музичного супроводу. Така проблема може

стояти гостро не тільки для малобюджетних проектів, але не в меншій мірі й

для досить великих систем, зокрема, ігрових. Деякі відеоігри пропонують

своїм користувачам надзвичайно велику тривалість ігрового процесу.

Наприклад, масовий багатокористувацький проект World of Warcraft

безперервно існує з 2004 року та має 116 млн користувачів з середньою
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частотою більше 5 млн користувачів в день [15], 75% з яких готові витрачати

на користування близько 14 годин в неділю [16]. Забезпечення такого проекту

потребує постійної роботи над оновленням та доповненням музичним

супроводом, щоб уникнути його набридання та роздратування користувачів від

його повторюваності. В якості іншого прикладу, розробники No Man Sky

пропонують в своєму проекті персональний досвід дослідження процедурно

згенерованого світу обсягом в 18 квінтильйонів планет, з можливістю

індивідуального дослідження більшості з них [17]. Унікальний музичний

супровід кожної з них склав би сотні годин, а розміщення записаного матеріалу

сотні гігабайт дискового простору, що в принципі унеможливило б появу

проекту.

Критичною проблемою в цьому випадку стає не тільки знаходження

такого обсягу пам'яті у користувачів, але і доставка продукту до користувача.

Тривале завантажування такого великого проекту не тільки позначиться на

бажанні його використовувати, але і створить надзвичайне навантаження на

сервери розповсюджувача. Експериментальний проект .kkrieger 2004 року

довів, що за допомогою засобів процедурної генерації можливо скоротити до

97 кб проект, еквівалентний проектам з обсягом 300 мб [18].

Економічна мотивація знаходить своє задоволення в можливостях

збільшення частки динамічно синтезованого контенту відносно всього

музичного супроводу гри, яку можна обчислювати в звуках.

Адаптивна мотивація розробки систем динамічного синтезу музичного

супроводу постає з інтерактивної природи багатьох мультимедійних проектів.

Якщо музика супроводжує якісь активні дії користувача системи, природно

очікувати, щоб музичний супровід реагував на зміни стану системи. В

відеоіграх концепція людонаративного дизайну вимагає не тільки вчасного та

доречного супроводу дій, але й інформування гравця про ігрові події. При

цьому, головне очікування від такої СДМС полягає в здатності в довільний

момент часу плавно і невимушено змінювати зміст музичного матеріалу,

уникаючи розривів і обірваних переходів. В роботі над музичним супроводом
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таких мультимедійних систем зазвичай використовуються методи, що

застосовуються в кінематографі. Однак ці традиційні методи погано реалізують

вимоги адаптивності, оскільки в поведінці користувача немає

передбачуваності, і згадані переходи не можна заздалегідь запланувати, як це

можливо в медіа з пасивною участю користувача.

Адаптивна мотивація задовольняється методами синтезу, які пропонують

контроль над формою музичних композицій, можливістю сутнісного контролю

над змістом синтезованого матеріалу.

Можемо бачити, що з чотирьох основних задач написання музичних

композицій перших три задачі визначають зміст та структуру синтезованої

музичної композиції. Також можемо говорити про те, що розробка мелодій,

форми та акомпанементу формують запис музичної композиції в тій чи іншій

нотації, який можна відтворити інструментами чи іншими технічними

засобами. На відміну від інших задач, задача звукового синтезу є переважно

суто технічною, і в багатьох аспектах її можна вважати вирішеною. Модуль

звукового синтезу може бути зовнішнім по відношенню до СДМС.

Звернемо увагу на форму музичної композиції. В музичній практиці

наявність музичної форми дозволяє відрізняти музичні жанри. Приміром, такі

жанри як пісня чи соната володіють своєю впізнаваною музичною формою. В

завданнях розробки музичного супроводу в кінематографі музична форма

прив’язується до головного наративу фільму, зокрема прив’язуючи лейтмотиви

до персонажів та ключових обставин сюжету [19]. Аналогічний підхід можна

застосувати і в інтерактивних проектах, оскільки в них також присутні

повторювані елементи та присутні регулярні зміни обставин. Важливою

відмінністю інтерактивних проектів є не так непердбачуваність самих станів

системи, як непердбачуваність часу їх настання. Таким чином, можна говорити,

що головною вимогою до формування музичної форми в інтерактивних медіа є

безпосередній зв’язок з діями користувача, і форма відтворює послідовність

зміни станів системи. Це завдання як таке не потребує додаткового вирішення,
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оскільки форма утворюється протягом роботи системи, але має бути враховано

при розробці СДМС в якості вхідних даних.

Таким чином, зосередимо увагу на завданнях розробки мелодій та

гармонізації. Мелодичні та гармонічні завдання утворення музичної композиції

лежать в різних площинах. Якщо уявити музичну композицію як сукупність

звуків, то вони можуть бути впорядкованими двома способами: горизонтально,

тобто в часі, та вертикально, тобто за висотою звуків.

Розробка мелодій може бути визнаною найбільш творчою складовою

написання музики. Мелодія є виразником художньої думки твору, його

головних звукових особливостей, а також є найбільш впізнаваною складовою

музичної композиції. Мелодична творчість демонструє горизонтальний аспект

музичної композиції, тяглість музичного змісту.

Гармонізація натомість є процесом збагачення мелодійного змісту твору,

допоміжним засобом вираження. Мета гармонії ‒ поєднання різних мелодій

твору, додавання додаткового музичного матеріалу, узгодженого з основним

змістом мелодії. Гармонійна творчість забезпечує вертикальний аспект

музичної композиції, звуковий об’єм музичної композиції.

Надзвичайно важливими аспектами є й різні пріоритет, складність та

обсяг цих завдань. Так, вочевидь, мелодійна творчість, по-перше, є більш

фундаментальною для твору, вона є основним чинником привабливості

музичного твору. По-друге, вона багато в чому заснована на оригінальності

творчої думки, яку досить складно відтворити автоматизованими методами, і

надзвичайно складно автоматизовано формувати за художньою метою.

По-третє, мелодійний склад будь-якого твору малий за об'ємом і представляє

собою, як правило, короткі музичні теми, що повторюються.

На відміну від мелодійної творчості, гармонійна творчість:

– є допоміжною, а не визначальною для твору;

– заснована в більшій мірі на художній традиції, культурному досвіді

та музичній системі;

– значно більш об'ємна, складає основу частину твору.
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З огляду на це очевидно, що з точки зору збільшення відносної частки

динамічно синтезованих композицій в музичному супроводі вигідніше

автоматизувати процеси гармонізації, а потребу в мелодіях забезпечити

авторськими мелодіями.

Таким чином, розроблювана СДМС повинна володіти наступними

особливостями:

– головною вирішуваною задачею СДМС є гармонізація мелодій;

– гармонізація виконується над банком мелодій, що були написані

композитором;

– музична форма композицій визначається діями користувача, та

відтворює структуру змін станів системи;

– звуковий синтез винесено за межі СДМС, вихідними даними

роботи СДМС є музична композиція в одному з доступних протоколів

обміну музичними, а не аудіо- даними.

Процес синтезу музики системою схематично зображено на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Синтез музичних композицій на основі гармонізації.
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Зосередження зусиль на гармонізації дозволить задовольнити економічну

мотивацію розробки СДМС. А прямий зв’язок між формою музичних

композицій та поведінкою системи задовольняє адаптивну мотивацію розробки

СДМС.

1.2. Основні відомості з музичної теорії та суть задачі гармонізації.

Будемо називати музичною композицією будь-яку комбінацію музичних

звуків, певним чином організованих між собою в часі й висоті. Музичні звуки

‒ це спеціально відібрані звукові коливання, які протиставляються шумовим

коливанням, і історично утворюють музичну систему [20].

Музичний звук S характеризується певною висотою p, тривалістю d і

позицією в часі t (рис. 1.3):

Музичний звук може мати також якості, які визначають характер його

виконання (такі як тембр та гучність), але саме висота, тривалість та позиція в

часі є визначальними для формування музичних композицій як єдності звуків.

Позиція звуку та тривалість це часові характеристики звуку. Позиція

визначає в який момент починається коливання, а тривалість ‒ як довго воно

триває. В класичній музичній нотації тривалість звуків і їх позиція

визначається не в абсолютних, а у відносних, як правило, кратних 2, значеннях.

Композиція поділяється на рівні проміжки часу, що називаються тактами.

Тривалості звуків та періодів тиші між ними (пауз) визначаються у частках

такту: цілий такт, половина такту, чверть такту тощо. Позиція звуку

встановлюється всередині конкретно взятого такту, але позиція звуку відносно

всієї композиції може бути легко отримана з урахуванням тривалості усіх

попередніх тактів. Єдність та устійливість такого відносного опису
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забезпечується тим, що такт зберігає постійне значення протягом усієї

композиції.

Висота характеризує частоту звукового коливання. Для функціонування

музичної системи з усього звукового різноманіття виділяється дискретна,

скінченна, впорядкована за частотою множина висот музичних звуків, що

називається звукорядом. Для того, щоб цього досягнути, застосовується стрій,

який задає певне відношення між висотами звуків звукоряду.

Рис. 1.3. Властивості музичних звуків: частота, тривалість та часова

позиція.

В європейській традиції прийнято використовувати

рівномірно-темперований стрій, що задає постійне відношення між сусідніми

звуками звукоряду. Це відношення складає Гц і називається півтоном.

Завдяки впорядкованості звукоряду кожну його висоту можна однозначно

визначити в кількості півтонів від початку чи кінця звукоряду, тобто, від

найнижчого чи найвищого звуку. На практиці звукоряд зазвичай розраховують

від висоти з частотою 440 Гц.

Висоти звуків з відношеннями висот, кратними цілим ступеням 2,

вважаються музично еквівалентними. За цим принципом утворений строєм
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звукоряд розбивається на класи еквівалентності, що називаються висотнами

класами, використовуючи формулу:

Для зручності висотним класам надається певна назва (наприклад, До,

Ре, Мі тощо, або C, D, E тощо). Висотний клас розраховується від певного

обраного в Pj. Наприклад, висотний клас А (Ля) розраховують від P4 = 440 Гц.

Підмножина висот, що знаходяться між двома найближчими висотами

одного висотного класу, включно з нижньою межею, називається октавою.

Завдяки структурі рівномірно-темперованого строю, звукоряд складається з

послідовно розташованих октав, а кожна октава перетинається з кожним

висотним класом, і цей перетин завжди складає один елемент (рис. 1.4).

Завдяки цьому можна позначати конкретну висоту комбінацією позначок

відповідного їй висотного класу та октави.

Рис. 1.4. Поділ звукоряду на класи еквівалентності: висотні класи та

октави. Кожен елемент звукоряду належить одному висотному класу та одній

октаві.

Елементи октави впорядковані за висотою, розташовані послідовно одна

за одною октави циклічно відтворюють стрій. Рівномірно-темперований стрій
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складається з 9 октав, кожна з яких містить 12 висот, та 12 висотних класів,

кожен з яких містить 9 висот.

Нижньою межею звукоряду, сформованого за рівномірно-темперованим

строєм, є висота з частотою 16,352 Гц, що відповідає До субконтроктави, а

верхньою межею є висота з частотою 7902,1 Гц, що відповідає Сі п'ятої октави.

В таблиці 1.1 наведено висотні класи цього цього строю та частоти висот, за

якими їх розраховано.

Таблиця 1.1. Частоти звуків четвертої октави (перша октава в

українських музичних підручниках) рівномірно-темперованого строю.

Висотний клас Частота, Гц

C 261,63

C# 277,19

D 293,67

D# 311,13

E 329,63

F 349,23

F# 370,00

G 392,00

G# 415,31

A 440,00

A# 466,17

B 493,88
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Моделлю музичної композиції будемо називати будь-який математичний

об'єкт, за допомогою якого можливо представити множину музичних звуків,

визначених щонайменше трьома згаданими параметрами: висотою, тривалістю

і позицією. Таку множину можна впорядкувати двома способами: за позицією

та тривалістю звуків, тобто, в часовій площині (горизонтально), або за

висотою, тобто, в частотній площині (вертикально). Вертикальне

впорядкування демонструє висотне різноманіття музичної композиції, визначає

її висотний діапазон та склад. Горизонтальне впорядкування визначає

послідовність відтворення звуків.

Будемо говорити, що два звуки перетинаються або співзвучать, якщо

вони звучать одночасно, тобто, якщо значення позиції одного з них знаходиться

в інтервалі між значенням позиції і сумою позиції та тривалості іншого

(рис.1.5). Сукупність звуків, кожна пара яких перетинається, будемо називати

перетином, або співзвуччям. Співзвуччя може бути назване унісоном (якщо всі

його звуки однієї висоти), інтервалом (якщо це звуки двох висот) чи акордом

(три та більше висот одночасно), причому акорд можна розглядати як суму

інтервалів.

Рис. 1.5. Частотні та часові властивості інтервалу (інтервал зберігається

доки обидва звуки продовжують звучати).
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Музикальна композиція, послідовно впорядкована спочатку

горизонтальним, а потім вертикальним чином, може бути розглянута як

послідовність співзвуч. Особливості людського музичного сприйняття

виражаються в тому, що різні співзвуччя звучать різною мірою угоджено.

Особливо це стосується акордів, оскільки їх склад відрізняється

різноманітністю. Дисципліною, що вивчає узгоджені та приємні на слух

співзвуччя, називається гармонія. Мета гармонії полягає в тому, щоб досягти

благозвучного, консонантного звучання всіх співзвуч композиції [21, 22].

Традиційно, усі унісони в гармонії вважаються приємними для сприйняття,

тому об'єктом її вивчення стають інтервали та складені з них акорди.

Одразу зазначимо, що уявлення про консонанс та дисонанс в гармонії,

тобто, про приємність, доречність сполучення звуків у співзвуччя не має

однозначного фізичного вираження. Уявлення про консонанс формується не

тільки на основі особливостей поведінки коливань тих чи інших частот, а й на

основі культурних звичок, особливостей психології слухачів тощо. Вибір того

чи іншого підходу сполучень звуків у гармонії є визначальною рисою певної

музичної системи або окремо обраного всередині неї стилю. Саме тому,

правила утворення консонантних співзвуч розглядаються як характеристика

музичної системи, що задана формально.

Гармонія в музичній системі може бути визначена на основі абсолютних

значень висот звуків, ігноруючи поділ строю на висотні класи та октави.

Такими є деякі традиційні музичні система, наприклад, агемітонна

пентатонічна. Проте значна кількість музичних систем, розповсюджених в

сучасній музиці та інтерактивних медіа використовують гармонію, що

будується навколо об’єднання в співзвуччя звуків певних висотних класів,

таким чином, що звуки одного висотного класу можуть бути взаємозамінними.

Такий принцип організації гармонії будемо називати регулярним ладом.

Однією з найбільш розповсюджених музичних систем в інтерактивних

медіа є діатонічна музична система, що базується на європейській музичній

традиції. Її головною рисою є використання регулярного ладу, що складається з
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7 ступенів, що відповідають 7 висотним класам звукоряду. Взаємозв’язок

розглянутих музичних систем показано на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Схема взаємозв’язку розповсюджених музичних систем.

Послідовність музичних звуків, що не містить співзвуч, називається

голосом. Голос, що характеризується власним цілісним музичним змістом,

називається мелодією. Мелодія може бути самостійним музичним твором, але в

загальному випадку вона входить в більш об'ємні музичні композиції як

складова. Аналогічно до того, як за вертикальним принципом композиція може

розглядатись як послідовність співзвуч, за горизонтальним принципом вона

може розглядатись як сукупність голосів.

За відношенням між мелодією та іншими голосами всередині однієї

композиції розрізняють різні фактури музичних композицій: монофонічну,

гомофонічну поліфонічну. В монофонічній музичній композиції кожне

співзвуччя або є унісоном, або складається зі звуків одного висотного класу.

Фактично, монофонічна композиція або є мелодією, або складається з повторів

мелодії, зміщених між собою на октаву. Прикладами монофічної музики є

григоріанські хорали. Поліфонічна композиція характеризується наявністю

кількох мелодій всередині одного твору, які поєднані гармонійним чином для

милозвучності. Поліфонічна композиція характеризується великим

різноманіттям акордів та інтервалів. Яскравим прикладом поліфонічної музики

є фуги Й.С. Баха.
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Гомофонічна фактура є підвидом поліфонічної структури. Вона також

характеризується великим різноманіттям інтервалів та акордів, але містить

тільки одну мелодію. Інші голоси гомофонічної композиції є допоміжними та

об'єднуються загальним терміном акомпанемент. Мета акомпанементу ‒

збагачувати та супроводжувати мелодію.

Гармонізацією називається завдання написання акомпанементу до

заданої мелодії, який є узгодженим з мелодією за гармонійним принципом

(рис. 1.7). Таким чином, гармонізація ‒ це процес створення гомофонічної

музичної композиції на основі мелодії, кожне співзвуччя якої є консонантним

акордом.

Рис. 1.7. Формування голосів акомпанементу внаслідок гармонізації.

Якщо музичний стрій використовується як принцип дискретизації частот,

утворюючи висотний звукоряд, гармонія продовжує роботу над звукорядом,

вводячи уявлення про музичний лад. Музична композиція, розроблена за

гармонійним принципом, рідко використовує все різноманіття музичного

строю. Для написання музичної композиції виділяється підмножина заданого

строєм звукоряду, найчастіше ‒ обираються окремі окремі висотні класи, від 4
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до 7. Принцип організації та сам такий новий звукоряд називається ладом, а

класи еквівалентності, що його складають ‒ ступенями.

1.3. Огляд методів ДМС.

Методи ДМС далеко не завжди концентруються на одному ізольованому

завданні синтезу композиції. Як правило, запропонований метод охоплює різні

задачі та вирішує їх з різною мірою успіху. Тому оцінка таких методів рідко

проводиться за конкретними категоріями задач, а частіше просто за

характеристиками синтезованих композицій.

Більшість розроблюваних підходів для інтерактивних медіа

концентрується на розробці персоналізованого досвіду користувача. Зусилля

зосереджено на відсліджування емоційного стану користувача або емоційного

контексту поведінки системи та супроводження їх доречними музичними

композиціями [23].

Підхід, представлений в [24], розроблено для відеоігор та зосереджується

на дослідженні поведінки гравця і побудові тривалого та доречного музичного

супроводу. Визначальними характеристиками є параметри, що стосуються

неповторюваності та емоційної узгодженості відтворюваних музичних

композицій з подіями гри. Гармонійність в цьому підході забезпечена

абстрагуванням поняття про акорд та побудові гармонійних зворотів. Однак,

незважаючи на це, при утворенні послідовностей звуків оцінка гармонійності

не проводиться та не враховується. Підхід використовує генетичний алгоритм

для обчислення емоційних параметрів, а гармонія формується на основі

системи правил. Система не розрізняє мелодійну та гармонійну творчість. та

провадить її за спільними правилами.

Підхід, розроблений в [25] поглиблює взаємодію між гравцем та

системою. В ньому на перший план виходить прагнення поглибити зв’язок між

емоційними реакціями користувача та подіями гри. Представлена система

базується на агентному принципі, де різні агенти виконують різні задачі ДМС.
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Однак, незважаючи на наявність агента гармонії, гармонізація мелодій в

звичному сенсі не виконується. Натомість система пише кілька мелодій

одночасно з рекомендаціями, які надає гармонійний агент. Ці рекомендації

повинні сприяти появі консонантних акордів на перетинах голосів.

Дослідження якості утворених композицій проводилося лише за емоційним

відгуком користувачів; рівень гармонійності не досліджувався.

Розглянемо переваги використання різних підходів утворення музичних

композицій для виконання гармонізації. В розлогому огляді методів ДМС [26]

усі методи поділяються на групи за походженням. До першої групи включено

методи символічного штучного інтелекту: формальні граматики, L-системи,

системи, засновані на правилах, прецедентні методи. До другої групи включені

методи машинного навчання: штучні нейронні мережі та марківські ланцюги.

До третьої еволюційні методи: генетичні алгоритми та деякі інші популяційні

підходи. До четвертої клітинні автомати та методи з самоподібністю

(фрактальні).

Методи символічного ШІ засновані на детальному вивченні предметної

області і характеризуються високою спеціалізованістю. Вони дозволяють

досягати успіхів в поставлених задачах, однак відсутність універсальності

вимагає залучення експертів для їх розробки, а також обмежує поширення на

нові музичні системи та інші параметри задачі.

Широкі можливості структуризації вихідного матеріалу призводять до

того, що методи на основі формальних граматик використовуються переважно

для генерування мелодій та їх варіювання. Рідкі приклади гармонізації за

допомогою формальних граматик, як правило, сполучаються з методами

генерування мелодій. Робота [27] яскраво демонструє цей принцип, утворюючи

послідовність акордів без використання вхідного мелодійного матеріалу.

Запропонований метод виконує гармонічні побудови за допомогою граматики,

що спирається на музичний аналіз Генріха Шенкера. Окрім необхідності

вивчення певної музичної системи та відсутності універсальності, даний метод
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одночасно з гармонізацією виконує мелодування, що недоцільно в системах,

що передбачають використання композиторських мелодій.

Інші підходи, такі як [28], [29], намагаються застосувати автоматизоване

вивчення на основі побудови стохастичних граматик, однак вони націлені на

генерацію мелодій і не були розповсюджені на проблему гармонізації.

Методи, засновані на використанні клітинних автоматів, багато в чому

подібні методам з формальними граматиками, і тому використовуються

переважно для написання мелодій або ритму.

Марківські моделі в тому чи іншому вигляді використовуються в

багатьох методах синтезу музики. Марківські моделі дозволяють будувати

музичні послідовності на основі статистичного розподілу звуків або більших

музичних структур композиції, або використовувати їх в якості оцінки

успішності виконаної гармонізації [30]. Визначною перевагою таких методів є

хороша оперативність. Головною проблемою марківських моделей є низький

рівень загальної узгодженості музичних послідовностей: стохастична модель

зберігає гармонійний контекст лише в межах кількох акордів, як в [31]. Деякі

методи дозволяють обійти ці недоліки залученням користувацьких способів

контролю [32], однак такий спосіб недоступний в динамічних адаптивних

системах.

Яскравим прикладом систем на основі нейромереж є система

HARMONET [33], що намагається вирішити проблему синтезу в гармонічному

контексті. Вона використовує тришарову систему гармонізації, де на першому

кроці розробляється послідовність типів акордів, на другому вони

розширюються до наборів звуків, а на третьому доповнюються різними

особливостями відтворення звуків. Незважаючи на те, що система демонструє

позитивні результати, вона не позбавлена недоліків. Система робить значний

крок вперед з точки зору абстрагування гармонійних понять, однак вона

однозначно розподіляє пріоритети різних завдань гармонізації. Метод

гармонізації повинен враховувати цілу низку різних взаємовідносин, серед

яких можна виділяти більш і менш важливі, однак неможливо виділити такі,
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яким можна віддати перевагу на противагу всім іншим. Натомість,

HARMONET характеризується послідовним виконанням гармонійних завдань:

встановленню послідовності вживання акордів різних типів, налаштування

середніх голосів і далі. Такий підхід може призводити до накопичення помилок

в окремих частинах композиції.

Для врахування гармонійного контексту HARMONET спирається на

використання нейромереж прямого розповсюдження. Такі мережі є строго

детермінованими системи, а отже їх тривале використання може призвести до

того, що утворювані системою композиції будуть надмірно походити одна на

одну: це еквівалентно тому, якби композитор постійно використовував одні й ті

ж самі прийоми розвитку гармонії.

Щоб позбавитись цього недоліку нейромережеві методи застосовують

разом з еволюційними : [34], [35], [36], [37] та інші.

В практиці синтезу музичних композицій еволюційні методи є вкрай

розповсюдженими та демонструють широкий спектр завдань, які вони здатні

вирішувати. Можливості гармонізації генетичними методами було також

продемонстровано в роботах [38], [39], [40], [41], [42]. Генетичні підходи є

досить гнучкими для утворення гібридних методів з іншими підходами та

відрізняються тим, що рішення про придатність створюваної композиції

приймається не локально, а глобально ‒ для всієї композиції відразу.

Випадковий характер генетичних методів разом з виконанням оптимізації

функції гармонійності дозволяє породжувати різноманітні акомпанементи до

одних і тих самих мелодій, зберігаючи високий рівень гармонійності.

Недоліком генетичного підходу є висока залежність від ресурсів

обчислювальної машини. Для досягнення шуканого рівня гармонійності

утвореної композиції може знадобитись значна кількість обчислювальних

ресурсів.

Так, наприклад, представлений в [43] метод демонструє хороші

показники гармонійності, однак виявляється неспроможним задовольнити всі

вимоги гармонійності протягом 300 поколінь на популяції об’ємом до 200
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особин. Настільки висока потреба в ресурсах може бути недопустимою в

системі з таким рівнем навантаження як відеогра, чи інший аналогічний

проект.

Незважаючи на те, що відсутність універсальності було підкреслено в

першу чергу для систем символічного ШІ, зосередження методів гармонізації

на одному ладі та одній музичній системі є загальною проблемою багатьох

методів [44]. Інколи успіх в одній музичній системі може означати

неможливість використання метода в іншій музичній системі, тож цей фактор

теж потрібно враховувати при виборі підходу. Наприклад, метод [43] частково

долає проблему зосередження в одному ладі абстрагуванням уявлення про лад,

а перехід до іншої системи можливий просто заміною функції гармонійності. В

той час як система HARMONET [33] з самого початку мала дуже вузькі задачі,

і перехід до іншої системи гармонії може зробити її метод непридатним.

На основі огляду [26] можна ввести дві характеристики для оцінки

методів ДМС: імітативність та креативність.

Імітативність це здатність методу створювати композиції, що нагадують

вже наявні композиції. Під імітативністю можна розуміти як взагалі здатність

проходити “музичний тест Т’юрингу” (тобто, формувати композиції,

прослухавши які важко встановити, чи вони були написані автоматизованою

системою, чи автором-композитором), так і можливість синтезу композицій в

заданому стилі.

Під креативністю в даному випадку розуміється здатність методу

відтворювати діяльність композитора, виконувати творчі завдання без

використання творчих можливостей користувача.

В таблиці 1.2 наведено узагальнення результатів огляду для чотирьох

груп методів ДМС за імітативністю та креативністю.

Методи символічного ШІ та еволюційні методи демонструють успіх

одразу в двох згаданих факторах. Методи машинного навчання демонструють

значну імітативність, але їх слабка креативна сторона обмежує їх використання

в СДМС. Клітинні автомати та фрактальні методи навпаки, здатні створювати
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оригінальний музичний зміст, однак їм бракує засобів наближення до музики,

звичної для тієї чи іншої музичної культури.

Таблиця 1.2. Порівняльна таблиця методів ДМС.

Група методів Імітативність Креативність

Символічний ШІ висока висока

Машинне навчання висока низька

Еволюційні висока висока

Клітинні автомати та
методи самоподібності

низька висока

Інший підхід аналізу методів ДМС було запропоновано в дослідженні

[45]. Поряд з різноманітними оцінками узгодженості акордів синтезованих

композицій, вводиться також оцінка цікавості. Під цікавістю розуміється

суб’єктивна несподіваність, захват та загалом “позитивний” емоційний відгук

від респондента, що прослухав композиції, утворені тим чи іншим методом.

Після опитування 202 експертів з 16 різних країн, метод генетичної

гармонізації переважив методи на основі евристичної стохастичної моделі,

прихованої марківської моделі, рекурентних нейромереж з архітектурою

BiLSTM, за оцінкою цікавості.

Також, згідно з тим самим дослідженням, генетичний підхід забезпечує

значну різноманітність використання акордів та відповідність їх складу

заданому музичном ладу, і в цих параметрах він наближається до

характеристик композицій, створених композитором. Такі результати можуть

пояснюватись тим, що генетичний підхід розглядається як досить близький до

людського способу написання музичних композицій за процесом роботи [46].

Деякі роботи прямо вказують на прямий зв’язок еволюційних методів з

алгоритмічною креативністю [47].
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На основі вказаних переваг, оберемо генетичний підхід в якості

основного підходу для розробки методів гармонізації для СДМС та розглянемо

особливості його застосування.

1.4. Гармонізація за допомогою генетичного підходу.

Генетичні алгоритми є еволюційними алгоритмами пошуку, що

використовуються для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом

послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів за

допомогою механізмів, що нагадують біологічну еволюцію. Серед головних

особливостей можна зазначити глобальний характер пошуку. Генетичні

алгоритми використовуються для пошуку рішень в дуже великих і складних

просторах пошуку.

Генетичний підхід розглядає гармонізацію як оптимізаційну задачу

пошуку максимуму фітнес-функції. В задачі гармонізації ця функція має

показувати якість гармонійних відносин між звуками музичної композиції.

Назвемо її функцією гармонійності.

Вхідними даними для методу гармонізації є мелодія, що гармонізується.

Результатом гармонізації є музична композиція з кількох голосів, одним з яких

є вхідна мелодія. Традиційно формується чотириголосна композиція, в якій

мелодія є найвищим голосом.

Загальна схема процесу зображена на рис. 1.8. На початковому етапі

формується довільна множина композицій, в яких мелодія доповнюється

випадковим набором музичних звуків. Така множина називається популяцією.

Кожна з таких композицій проходить оцінку гармонійності. Якщо в популяції

було знайдено рішення з шукани рівнем гармонійності, процес завершується.

Якщо ні ‒ продовжується.
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Рис. 1.8. Схема гармонізації генетичним методом.

За правилами, заданими оператором відбору, на основі оцінки

гармонійності з цієї множини виокремлюється підмножина композицій, що

мають перспективи стати рішенням: наприклад, композиції, в яких певний

відрізок композиції добре гармонізовано. Усі інші композиції вилучаються з

популяції. За допомогою операції схрещування зміст композицій комбінується

між собою, звуки однієї композиції у випадковому об'ємі замінюються звуками

іншої композиції, що мають однакові тривалості та часові позиції. Оскільки в

популяції усі композиції мають однакову мелодію, під час схрещування

породжуються тільки нові акомпанементи, а мелодія завжди зберігається.

Випадково обрані новоутворені композиції також проходять процес випадкових

змін, що дозволяють вносити нову інформацію. Цей процес називається

мутацією.
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Стратегія схрещування передбачає обмін матеріалу однієї й тієї ж

композиції з різними композиціями, тому процес схрещування породжує нову,

більшу множину композицій, ніж та, що попередньо пройшла відбір. Ці

композиції формують нову популяцію, і таким чином вона повертається до

свого початкового об'єму. Після цього, нова популяція знову проходить оцінку

гармонійності, і цикл повторюється доти, доки не буде вичерпано кількість

поколінь, час або не буде знайдено рішення з шуканим рівнем гармонійності.

Керуючи окремими складовими генетичного процесу, такими як розмір

популяції, стратегія схрещування, оператори відбору, схрещування та мутації

тощо, можна впливати на оперативність та ефективність пошуку рішення.

Наразі не існує єдиного однозначного способу оцінки гармонійності

музичних композицій. Як було зазначено раніше, по-перше, уявлення про

гармонію залежать від культури, музичної системи та стилю, в якій

розглядається композиція. По-друге, внаслідок творчого характеру музичної

діяльності погляди на оцінку гармонійності різняться у різних експертів,

системи оцінок можуть бути менш строгими або більш строгими.

В якості фітнес-функції може бути представлена оцінка відстані до

набору відомих музичних творів [48, 49, 50], що отримала свій розвиток в

концепції автоматичної фітнес-функції з мультиоб’єктною оптимізацією [51].

Використовуються й статистичний підхід, що оцінює статистичний розподіл

висот звуків в акордах і послідовностей акордів для певних стилів музики [52].

Розвиваються методи засновані на навчанні гармонійним властивостям

музичних систем. Ці підходи дозволяють досягати високої імітаційної

здатності, однак заважають креативним можливостям.

Деякі підходи навіть використовують експертну оцінку в якості

фітнес-функції [53], обробляючи опитування на кожній ітерації, однак, вони

вочевидь не можуть бути використаними для динамічного музичного синтезу.

Одним з найбільш поширених способів виконання оцінки гармонійності

є список формальних правил, за якими перевіряються акорди, складові

інтервали та їх узгодження між собою. Цей підхід було використано в [43],
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[54], [55], а в музичній літературі можна знайти рекомендації щодо того, яких

поєднань звуків треба уникати. Такий підхід можна вважати оптимальним у

випадку, якщо музична система добре формально розроблена, оскільки він

дозволяє уникнути більшості немилозвучних сполучень в рамках заданої

гармонійної системи, однак мінімально впливає на кінцевий результат, задаючи

тільки межі креативних потужностей методу синтезу.

В загальному випадку цей підхід має такий вигляд. Для множини акордів

А визначається множина F правил f, що має загальний вигляд

Правилом є функція f, що розглядає два сусідніх акорди та робить

висновок про гармонійність їх поєднання. Якщо два акорди послідовно з'єднані

без помилок, функція приймає значення 0, а в протилежному випадку 1.

Різні правила мають різну значимість для гармонійності композиції, тому

кожне правило співвідноситься з вагою за допомогою функції .

Гармонійність H ‒ це величина, що розраховується для композиції c з

кількістю акордів N за допомогою множини правил F :

(1.1)

де L ‒ кількість акордів композиції,

Q ‒ сума ваг всіх правил вживання акордів,

fi ‒ i-те правило вживання акордів, i = 1, … , |F |,

| F | ‒ кількість правил вживання акордів,

q ‒ функція ваг правил вживання акордів,

Aj ‒ j-тий акорд композиції, j = 1, … , L-1.

Список правил визначається із рекомендацій та формального визначення

музичної системи, в якій планується розробляти композицію. Більш детальний

огляд цього списку правил потребує залучення додаткових відомостей з

музичної системи і буде зроблено в подальших розділах.
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1.5. Проблема області пошуку в генетичному підході.

Генетичні алгоритми демонструють низьку швидкість збіжності в

комбінаторних оптимізаційних задачах [56]. Ресурсомісткість генетичних

алгоритмів сильно залежить від розмірів області пошуку рішення [57, 58]. Для

ряду задач область пошуку в генетичних алгоритмах критично зростає при

збільшенні розміру вхідних даних, аж до експоненційного зростання [59].

Генетичні методи працюють одночасно в генотипному та фенотипному

просторах. Фенотипом є шуканий вид рішення, а генотипом ‒ його кодоване

представлення. У просторі генотипів виконується пошук рішень та їх

перетворення, в просторі фенотипів ‒ оцінка і відбір отриманих рішень.

Відображення генотипів в фенотип проводиться за допомогою операції

декодування.

Простір фенотипів може бути базовим чином розділений на області

допустимих і недопустимих рішень. Допустимим рішенням вважається

будь-який об'єкт фенотипного простору, який може розглядатися в якості

рішення задачі. Всередині області допустимих рішень знаходиться область

придатних рішень. У завданнях оптимізації з обмеженнями ця область задана

обмеженнями задачі. Шукане оптимальне рішення знаходиться всередині цієї

області (рис. 1.9).

Фітнес-функція, хоча інколи і може бути визначена на генотипі,

найчастіше розраховується тільки в фенотипному просторі. У завданнях

оптимізації з обмеженнями область визначення фітнес-функції найчастіше є

областю допустимих рішень, а обмеження завдання визначають або

коефіцієнти фітнес-функції, або додаткові складові, що визначають область

придатних рішень.
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Рис. 1.9. Відображення між генотипним та фенотипним простором.

При використанні генетичних підходів вибір області пошуку є однією з

важливих проблем разом з іншими аспектами, такими як вибір стратегії

відбору, встановлення початкового стану і розміру популяції, частоти мутації.

Невдало вибрана область пошуку породжує такі проблеми: поява

недопустимих, непридатних, а також еквівалентних генотипів, що

відображаються в однакові фенотипи.

Існує велика кількість робіт, присвячених проблемі вибору області

пошуку. Підходи, які застосовуються в них, помітно різняться, але можна

виділити деякі загальні напрямки: це евристичні методи (виключення

непридатних рішень) [60, 61], розробка нових генетичних операторів [62, 63],

[64], розробка стратегій відбору і схрещування на основі систем штрафів і

заохочень [65, 66].

Основна мета таких методів ‒ це так зване збереження придатності,

підхід, згідно з яким алгоритм, потрапивши в область придатних рішень,

повинен продовжувати пошук всередині неї, не породжуючи непридатних

рішень. Такі методи показують хороші результати, проте не проводять ніяких
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перетворень над власне областю пошуку рішення. Таким чином, ризик появи

непридатних рішень зберігається.

Існують методи, що покладаються на попереднє дослідження області

пошуку і виключення свідомо непридатних областей [67]. Такі методи можна

комбінувати з евристикою і специфічними генетичними стратегіями для

підвищення результативності. Для обмеження такої негативістської поведінки

метод змушений зберігати будь-які області, в яких знаходження оптимуму

ймовірне.

Набагато більш популярним є протилежний підхід, який можна було б

назвати позитивним. Він сфокусований на дослідженні області придатних

рішень з метою побудови в ній області пошуку. Як правило, це досягається

шляхом створення нового представлення рішення.

Традиційно область пошуку являє собою N-мірний простір, де N ‒ це

кількість ознак, за допомогою якого кодується генотип рішення. Довільний

вектор цього простору може розглядатись в якості генотипу рішення. Невдало

обране кодування, таким чином, призводить до невиправданого розширення

області пошуку.

Хороше генотипне представлення можна охарактеризувати п'ятьма

основними властивостями: ненадмірністю, допустимістю, повнотою,

ламарковою властивістю і каузальністю [56].

Ненадмірність означає відсутність в області пошуку еквівалентних

генотипів, тобто, таких генотипів, які мають однакове відображення в

фенотипних просторі. Властивість допустимості вимагає, щоб всякий генотип

відображався в фенотип, який є рішенням задачі. Повнота вимагає, щоб для

будь-якого можливого рішення задачі існував відповідний йому генотип.

Ламаркова властивість вимагає, щоб кожний ген (елемент кодування

представлення) був контекстно-незалежним, та міг зберігати своє значення при

схрещуванні. Каузальність це вимога, згідно з якою малі зміни генотипу не

повинні призводити до значних змін фенотипу.
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Для задачі гармонізації сформулюємо критерій допустимих рішень таким

чином: кожен акорд має бути консонантним у визначеній музичній системі.

Прямим, тривіальним генотипним представленням для це цілих чисел

матриця розміру 4L, де L ‒ це довжина (кількість звуків) мелодії, а елементи ‒

висоти окремих звуків, пронумеровані за строєм від найменшого до найвищого

натуральними числами. Таке представлення відповідає усім вимогам

генотипного представлення, крім допустимості. Однак головною проблемою

такого представлення є надзвичайно великій області пошуку, що зростає в 1084

разів за кожен новий звук, що додається до мелодії.

Багато розроблених методів генетичної гармонізації, однак, користуються

таким або аналогічним представленням. Розроблені в [38] та [39] генетичні

методи використовують представлення композиція у вигляді матриці, елементи

якої відповідають окремим звукам та кодують їх висоти цілими числами.

Розроблене в [40] намагається скоротити область пошуку за допомогою

обмеження діапазону висот в представленні та використанні різниць значень

висот замість абсолютних значень. Таке представлення, однак, втрачає

елементи повноти.

Представлення, показане в [41] поглиблює розуміння предметної області,

використовуючи замість абсолютних та відносних значень висот значення

відповідних їм висотних класів. Завдяки цьому, область пошуку помітно

зменшується. Серед його проблем можна виділити надмірність, оскільки деякі

висотні класи були об’єднані під одним позначенням, що означає, що у кількох

різних фенотипів може бути один і той самий генотип.

Наступним кроком ускладнення генотипних представлень є

використання ступенів ладу. Показане в [42] представлення для кодування

висоти окремого звуку використовує ступінь ладу, відповідний висоті мелодії,

та різницю значення висоти з цим звуком. Схожим чином представлення,

розроблене в [43] кодує висоти за допомогою відповідних їм ступенів ладу та

вказання відповідної октави. Такий підхід загалом підвищує допустимість
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розроблюваних представлень, але не гарантує її: у фенотипах зникають

неладові висоти, однак зберігаються негармонійні інтервали.

Представлення, що використовують знання про лад, дійсно суттєво

зменшують область пошуку рішення, і можна говорити, що збільшення

залучених знань про музичну систему підвищує допустимість. Однак в

розроблених підходах вона досі залишається досить низькою, і причиною

цього ймовірно є прагнення збереження повноти представлення. При

обмеженому залученні знань про музичну систему, розробник представлення

частіше схиляється до повноти, а не допустимості, щоб забезпечити пошук по

всім можливим фенотипам. В цьому сенсі можна говорити, що повнота та

допустимість, як вимоги, конкурують між собою на етапі розробки

представлення. Однак саме низька допустимість є причиною надмірної області

пошуку.

Таким чином, продовжувати зменшення області пошуку можна

розробкою нових представлень, в яких буде підвищено допустимість.

Підкреслимо, що існують різноманітні музичні системи, кожна з яких

схильна використовувати власний понятійний апарат. Протягом тривалих

історичних періодів відмінності між музичними системами різних культур та їх

термінологічними словниками складали перешкоди для обміну музичним

досвідом, завдяки чому зараз не існує спільної музичної системи. Наявні

методи генетичної гармонізації дозволяють працювати з будь-якою музичною

системою, однак це досягається застосуванням найбільш тривіальних

музичних представлень, що жодним чином не враховують особливості

музичної системи, для якої проводиться гармонізація.

Більш складно організовані музичні представлення, як правило,

розробляються специфічно для кожної музичної системи. Наприклад,

представлення в [68] націлено переважно на роботу в музичній системі,

властивій для XVIII століття, а [33] і зовсім прагне імітувати стиль Й.С.Баха.

Використання моделей, заснованих на знаннях про предметну область, таким
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чином передбачає залучення експертів для кожної нової музичної системи

окремо.

У той же час, існує запит на синтез в різних музичних системах і стилях.

Тільки серед існуючих музичних систем можна виділити бароко [68,69],

середньовічний Грегоріан [46], роботи в традиційній китайській музиці [70,

71]. Розглядаються і проблеми гармонізації різних музичних стилів в одній

музичній системі [72, 73, 74]. Очевидно, що є такі музичні системи, робота з

якими обмежена зважаючи на велику затратність залучення експертів.

Отже, важливим завданням є також розробка моделей представлень

музичних композицій для різних музичних систем: зокрема, для діатонічної

музичної системи, систем з регулярними ладами та довільної музичної системи

в загальному випадку.

1.6. Висновки до першого розділу. Постановка задачі.

У першому розділі дисертаційної роботи, проаналізовано задачі ДМС,

існуючі методи динамічного музичного синтезу, їх переваги, недоліки та

можливості забезпечення високого рівня гармонійності синтезованих

композицій. Показано, що найбільш перспективним підходом для розробки

методів є еволюційний підхід та проаналізовано можливості зменшення його

обчислювальних ресурсів, необхідних для його роботи. Розглянуто наявні

реалізації генетичного підходу гармонізації, описано переваги та недоліки

використаних там представлень музичних композицій. Показано потребу в

розробці моделей представлень композицій для різних музичних систем.

1. Проведено аналіз задач, які повинна вирішувати СДМС. Показано, що

для автоматизації синтезу музичних композицій найбільш вигідно

зосередитись на гармонізації як задачі, що утворює основний об'єм музичної

композиції та може бути порівняно легко формалізована. Гармонізація повинна

виконуватись над множиною мелодій, написаних композитором заздалегідь.

Синтез звукових коливань винесено за межі СДМС, форма композицій
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розглядається як відтворення послідовності змін станів системи, узгоджена із

зовнішним керуючим процесом.

2. Суть задачі гармонізації полягає у формуванні акомпанементу для

заданої мелодії. Композиція представляться як послідовність сукупностей

одночасно вжитих звуків ‒ акордів ‒ до кожного з яких входить один звук

мелодії. Мета гармонізації ‒ формування милозвучної послідовності акордів у

відповідності до правил заданої музичної системи.

3. В якості підходу для гармонізації обрано генетичні алгоритми, що

розглядають гармонізацію як задачу максимізації функції гармонійності.

Генетичні алгоритми володіють високою імітативністю, креативністю та

суб’єктивною цікавістю, а також забезпечують різноманітність використання

музичного матеріалу в композиції. Вони дозволяють забезпечити високу

гармонійність гармонізованих композицій.

4. Показано, що генетичні алгоритми вимагають використання значних

обчислювальних потужностей через надмірні області пошуку гармонічних

рішень. Показано, що область пошуку зазвичай відповідає простору ознак

генотипних представлень, тому її надмірність є наслідком невдалого кодування.

Для забезпечення пошуку по всій множині фенотипів, розробники генотипних

представлень віддають перевагу повноті представлення, а не його

допустимості. Показано, що для зменшення області пошуку в задачі

гармонізації генетичним методом потрібно підвищити допустимість

генотипного моделей представлення музичних композицій. Визначено

необхідність розробки таких моделей представлення для різних музичних

систем.

У зв'язку з перерахованим вище сформульована мета і завдання

дослідження. Метою даної роботи є підвищення гармонійності роботи методів

динамічного музичного синтезу в умовах обмежених обчислювальних

можливостей, та побудова на основі них системи динамічного музичного

синтезу.
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Для досягнення поставленої мети сформульовані та вирішені такі

завдання:

– досліджено завдання ДМС, проаналізовано існуючі методи та

технології, що їх вирішують, з точки зору використання в СДМС;

– розроблено модель представлення музичної композиції для

діатонічної музичної системи;

– розроблено метод гармонізації музичних мелодій з використанням

моделей генотипного представлення музичної композиції у відповідності

з музичною системою;

– розроблено метод створення моделей генотипного представлення

музичних композицій для довільної музичної системи та системи з

регулярним ладом;

– розроблено модель розрахунку обчислювальних вимог СДМС на

основі генетичного підходу;

– розроблено програмну реалізацію СДМС на основі створених

моделей та методів гармонізації і показано переваги її використання.
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РОЗДІЛ 2

ГЕНЕТИЧНИЙ МЕТОД ГАРМОНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ КОНСОНАНТНОГО

АКОРДНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

2.1. Особливості побудови представлення музичної композиції.

В пункті 1.6 було розглянуто які вимоги висуваються до представлень,

що використовуються в генетичних методах. З них, безпосередній вплив на

розмір області пошуку здійснюють три принципи: ненадмірність, допустимість

і повнота. Як було сказано, приницпи допустимості і повноти, хоча формально

і не суперечать один одному, часто є конкуруючими при спробі розробити набір

ознак. Найчастіше розробник схиляється в бік повноти представлення, щоб

забезпечити пошук по всій множині можливих рішень. Побудовані таким

чином представлення нерідко порушують принципи допустимості і

ненадмірності. Цю проблему зазвичай намагаються подолати розробкою

операторів, стратегій і евристичних удосконалень генетичного процесу.

Зауважимо, що якщо недопустимість і надмірність генотипів є наслідком

надмірного набору ознак, природа непридатності полягає в наявності обмежень

у задачі максимізації фітнес-функції [56]. Зауважимо також, що шуканий

максимум за визначенням міститься в області придатних рішень.

Запропонуємо новий принцип генотипного представлення: для кожного

придатного рішення повинен існувати відповідний йому генотип. Ця вимога

слабша у порівнянні з вимогою повноти, оскільки не вимагає існування

генотипів для усіх допустимих рішень. Однак вона вимагає існування генотипу

для максимуму функції якості та його придатного околу, а отже не заважає

досягненню мети максимізації фітнес-функції. Назвемо цю вимогу принципом

придатної повноти.

Замінивши принцип повноти принципом придатної повноти та

побудувавши нове генотипне представлення на підставі ослабленої вимоги

можливо звузити область пошуку навколо множини придатних рішень, і таким
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чином спростити задачу пошуку (рис. 2.1). Зосередження області пошуку

всередині області допустимих рішень дозволить також забезпечити замкнутість

генетичних операторів в області допустимих рішень. Завдяки цьому

розроблене представлення можна буде використовувати в генетичних методах

класичної структури та з класичними операторами, не розробляючи додаткової

евристики.

Рис. 2.1. Звуження області пошуку при ослабленні вимоги повноти до

вимоги придатної повноти.

Перехід від повноти до придатної повноти вимагає додаткового розгляду.

Досі проблема представлення музичної композиції розглядалась тільки з точки

зору його використання в генетичному процесі. Розглянемо його в якості

моделі музичної композиції.

Представленням музичної композиції будемо називати будь-який

математичний об’єкт, для якого можливо побудувати відображення в множину
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звуків, визначених висотою та тривалістю, і впорядкованих за моментом їх

вживання (часовою позицією).

Існують різні підходи систематизації та оцінки представлень музичних

композицій. Представленням музичних композицій бажано бути формальними,

декларативними та явними [75]. Вони повинні володіти якомога більшою

повнотою виразності і структурною узагальненістю [76].

Вимога повноти виразності музичних представлень багато в чому

споріднена з вимогою повноти генотипного представлення. Вона полягає в

забезпеченні можливості вираження будь-якого елементам множини всіх

музичних композицій. Структурна узагальненість визначається рівнем

абстрагування музичних концепцій параметрами представлення: вона тим

більша, чим об’ємнішими є структури звуків, виражені параметрами

представлення. Розглянуті нами представлення часто задовольняють вимогу

повноти виразності, однак демонструють низький рівень структурної

узагальненості. Більшість представлень розглядає композицію як сукупність

звуків певних висот, і лише деякі з них вводять поняття ладу та його ступенів.

Деякі з розглянутих представлень навіть використовують поняття акорду в

своїй будові, але переважна більшість з них користується цим поняттям тільки

для організації даних в часі, і не розглядають акорд як цілісну структуру.

Непридатність репрезентованих музичних композицій є, як правило,

наслідком низької структурної узагальненості їх представлень. Для підвищення

придатності представлення та задоволення принципу придатної повноти,

розглянемо різні рівні організації гармонійних структур звуків.

Найпростішим, тривіальним та найпоширенішим рівнем узагальненості

музичних властивостей є узагальнення до рівня висоти музичного звуку. Від

представлень такого рівня узагальненості вимагається лише користування

звукорядом музичного строю та відносних часових величин з можливістю

обчислення їх трьох головних параметрів: висоти, тривалості та часової

позиції. Представленнями такого виду можна описати будь-яку музичну
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композицію, яку можливо описати вибраним музичним строєм (тобто, в

заданій множині висот).

Наступний рівень узагальненості характеризується абстрагуванням

ладового принципу та замкнутістю на визначеному ступенями ладу звукоряді.

Перетворення, виконувані над такими представленнями, дозволяють

композиціям завжди зберігати лад, що є важливим гармонійним принципом.

При такому підході окремі звуки не вибиваються з означеного звукоряду, однак

співзвуччя ще можуть бути довільними, а відтак неконсонантними,

немилозвучними.

Однак головним об'єктом музичної гармонії є акорд, і досягнення

представленням структурної узагальненості акордного рівня за допомогою

конструювання представлення музичної композиції як послідовності векторів

їх ознак дозволить забезпечити допустимість описуваних такими

представлення музичних композицій. Таким чином, забезпечується

наближення області пошуку до області придатних рішень. Завдання

гармонізації таких композицій буде полягати в горизонтальному

(послідовному) узгодженні співзвуч.

Виділення набору ознак акорду виконується в кожній окремій музичній

системі властивим їй способом, і тому є залежним від неї. Причина полягає в

тому, що різні музичні системи посилаються на різні уявлення про гармонію, та

схильні виділяти різні складові та інші особливості в його структурі.

В таблиці 2.1 показано як різні рівні структурної узагальненості

дозволяють отримувати нові параметри, що можуть бути використані при

обчисленні фітнес-функції гармонійності. Ці поняття акумулюються від

нижчого до вищого рівнів узагальненості.

На жаль, часто оцінка гармонійності відбувається за параметрами різних

структурних рівнів, утримувати всі з яких в явному вигляді невигідно, оскільки

це призводить до надмірності інформації в представленні. В такому випадку

краще надавати параметрам більш високого структурного рівня. По-перше,

кожен новий рівень структурного узагальнення зберігає можливість
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декодування в більш простий рівень за досить простою схемою, що не

потребує додаткового аналізу, як це було б при намаганні обчислити вищий

структурний рівень на основі інформації з нижчого. По-друге, параметри

вищого структурного рівня володіють меншою різноманітністю, що звужує

простір ознак представлення.

Таблиця 2.1. Рівні узагальненості та параметри.

Структурний

рівень

Абстраговані

поняття

Параметри

Звуковий Стрій висота, тривалість та часова позиція

звуків

Ладовий Лад ступені ладу, довжини інтервалів в

ладовій метриці

Акордовий Акордна

структура

системно-залежні параметри акордів

(в діатонічній музичній системі:

функція, обернення, повтор)

Розглянемо особливості будови консонантних акордів в діатонічній

музичній системі, що є класичною європейською музичною системою гармонії

та найбільш розповсюдженою системою для музичного супроводу

інтерактивних медіа-проектів.

2.2. Особливості діатонічної музичної системи.

Кожна система гармонії відрізняється особливостями побудови

специфічного звукоряду для своїх композиції та особливою структурою

консонантних акордів: їх ступінного складу та розташування інтервалів.
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2.2.1. Будова ладу.

Сучасна і класична європейська музична система базується на

використанні діатонічного звукоряду. Такий звукоряд складається з 7 висотних

класів, один з яких називається тонікою, а усі інші визначаються за

інтервальними відстанями в півтонах між еквівалентними звуками всередині

октави. Ці 7 висотних класів є підмножиною 12 висотних класів

рівномірно-темперованого строю, а тоніка при його формуванні обирається

довільно, і стає характеристикою даного звукоряду. Сформовані таким чином

звукоряди називаються тональностями.

Висотні класи, що увійшли до тональності, називаються ступенями.

Тоніка є першим ступенем тональності. В тональності ступені циклічно

розташовані за одна відносно одної, аналогічно до структури октави в строї.

Таке розташування дозволяє задати в тональності спеціальну ладову метрику

вимірювання довжин інтервалів: замість півтонів інтервали вимірюються в

ступенях. Причому відстань в ступенях визначається за найкоротшим обраним

напрямком руху вздовж циклічної структури (рис. 2.2).

Тональності розрізняються не тільки тонікою, але й принципом ладу,

який було застосовано для того, щоб визначити 6 інших висотних класів

звукоряду. В діатоніці для цього традиційно використовуєтся два ладових

принципи: натуральні мажор та мінор.

В таблиці 2.2 показано структуру октави, сформованої за мажорним та

мінорним ладовими принципами. В стовпчиках показано відстань в півтонах

від поточного звуку до наступного.

Формування ладу виконується так: обирається висотний клас, що стане

тонікою (першим ступенем). Довільно обирається будь-яка висота цього

висотного класу. З таблиці отримується відстань в півтонах до наступної

висоти. Висотний клас, що відповідає цій новій висоті, входить до тональності

в якості другого ступеню. Тепер від цієї висоти будується наступна висота за

відступом для другого ступеню, вказаним в таблиці. Висотний клас
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побудованої висоти долучається до тональності в якості третього ступеню, і так

далі. Побудова останньої висоти, від сьомого ступеню тональності, знову дасть

висоту тоніки, що й дозволяє тональності бути циклічною структурою.

Рис. 2.2. Схематичне відтворення діатонічного ладу у вигляді циклічної

структури з заданою на ній інтервальною метрикою. Відстань між кожними

двома сусідними елементами складає 1 ступінь, незалежно.

Таблиця 2.2. Принцип будови діатонічного ладу.

I II III IV V VI VII

Мажор 2 2 1 2 2 2 1

Мінор 2 1 2 2 1 2 2

Такий перехід від строєвого звукоряду до ладового звукоряду

виражається в побудові відображень між висотами та ступенями. Зокрема

можна побудувати функції δ та δ-1, що встановлюють пряме та зворотне

відображення висотних класів в ступені ладу:

– ;
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– ;

де D ‒ множина ступенів,

O ‒ множина октав,

P ‒ множина висот.

Очевидно, функція δ визначена не на всьому строї, а тільки на висотних

класах, долучених до ладу. Однак функція δ-1 охоплює всі ступені та октави

ладу. В таблицях 2.3 та 2.4 задана відповідність між висотними класами та їх

відносними їм ступенями сформованого звукоряду тональності.

Таблиця 2.3. Висотний склад натуральних мажорних тональностей.

Ступені I II III IV V VI VII

Висотні

класи

C D E F G A B

C# D# F F# G# A# C

D E F# G A B C#

D# F G G# A# C D

E F# G# A B C# D#

F G A A# C D E

F# G# A# B C# D# F

G A B C D E F#

G# A# C C# D# F G

A B C# D E F# G#

A# C D D# F G A

B C# D# E F# G# A#
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Таблиця 2.4. Висотний склад натуральних мінорних тональностей.

Ступені I II III IV V VI VII

Висотні

класи

C D D# F G G# A#

C# D# E F# G# A B

D E F G A A# C

D# F F# G# A# B C#

E F# G A B C D

F G G# A# C C# D#

F# G# A B C# D E

G A A# C D D# F

G# A# B C# D# E F#

A B C D E F G

A# C C# D# F F# G#

B C# D E F# G A

2.2.2. Будова акорду.

Розрізнення висотних класів в якості ступенів ладу дозволяє виділяти

різні функціональні ролі звуків, а визначення ладової метрики —

використовувати її для побудови структури акорду.

Основним консонантним співзвуччям в діатонічній музиці є терцовий

акорд. Терцією називається музичний інтервал, що поєднує висоти, висотні

класи яких відрізняються двома ступенями. Залежно від положення ступенів,
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фізично терція між двома звуками однієї октави може складати три або чотири

півтони, однак в тональній метриці вона завжди має постійне значення в 2

ступені.

Терцовим називається акорд, в якому кожна пара сусідніх впорядкованих

за висотою звуків утворює терцію, або цього можна добитись шляхом

збільшення чи зменшення висоти деяких із звуків акорду на октаву (12

півтонів). Приклади таких акордів наведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Декілька терцових акордів однакового ступеневого складу.

Крайній лівий об’єднує усі звуки за терціями.

Оскільки акорд мусить містити висоти принаймні трьох різних висотних

класів, терцовий акорд має складатись мінімум з трьох звуків, між двома

парами яких можна утворити терції. Збільшити кількість висот в акорді можна

або додаванням висоти нового висотного класу, утворюючи терцію з якоюсь із

поточних висот акорду, або додаванням ще однієї висоти вже наявного

висотного класу. Таким чином в чотириголоссі, тобто такому підході написання

композицій, що використовує чотири голоси, з’являються акорди з

використанням трьох та чотирьох ступенів. Найпоширенішим типом акордів в

чотиризвуччі є тризвуки (рис. 2.4) ‒ терцові акорди на основі трьох ступенів

ладу ‒ тому зосередимо наш огляд на них.

Для опису складу терцового акорду до окремих його звуків

застосовуються спеціальні назви. Щоб назвати звуки терцового акорду, між

ними вимірюються ладові відстані. В терцовому акорді таке вимірювання

повинно утворити пари, що утворюють інтервали довжиною 2, порядок пар
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визначається напрямом за годинниковою стрілкою на циклі ступенів. Звук, від

якого починається відрахунок терцових інтервалів, називається примою. Звук, з

яким прима складає інтервал терцію, також називається терцією. Звук, з яким

терція складає інтервал терцію, називається квінтою (рис. 2.5).

Рис. 2.4. Будова терцового акорду тризвука.

В тризвуках четвертий звук називається, як правило, так само, як і той

звук, з яким у нього спільний висотний клас. В діатоніці, як правило, цьому

звуку заборонено мати спільний висотний клас із звуком терцією, тому

говорять або про подвоєну приму, або про подвоєну квінту.

Рис. 2.5. Впорядкування терцових інтервалів на акорді та назви

відповідних звуків.

Такий порядок висот будемо називати терцовим, відрізняючи його від

голосового порядку. Голосовим порядком будемо називати порядок

розташування звуків за їх абсолютним значенням висоти: від найвищого до

найнижчого. Оскільки терцовий порядок задається за допомогою ступенів
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ладу, що об’єднують звуки різних октав, залежність між терцовим та

голосовим порядком відсутня.

Зауважимо також, що терцовий порядок встановлюється на звуках

акорду, а не ступенях ладу, і не може бути утворений сортуванням номерів

відповідних ступенів. Так, наприклад, II та VII ступені утворюють терцію,

однак лише рухом за годинниковою стрілкою, отже в терцовий порядок вони

увійдуть в послідовності VII → II, на відміну від інтуїтивного бажання вжити

II ступінь (менший порядковий номер) перед VII (більший порядковий номер).

У випадку V та VII ступенів, відповідні їм звуки увійдуть в послідовності V →

VII, оскільки саме така послідовність утворює терцію. В голосовому порядку

положення звуків цих ступенів залежить від октави, яка в побудові терцового

порядку не враховується.

Впорядковані за терціями звуки терцового акорду, розподіляють назви

знизу-вверх (рис. 2.6). Подвоєний звук, зазвичай, розміщується нижче

основних звуків акорду, однак не обов’язково.

Рис. 2.6. Структура терцового акорду: відмінності голосового та

терцового порядків.

Серед головних параметрів терцових акордів діатоніці виділяють

функцію та обернення.

Ступінь пріми визначає функцію акорду. Оскільки від одного ступеню

можна побудувати лише один тризвук, та лише один септакорд, функція акорду

також однозначно визначає ступеневий склад акорду.

Обернення визначається положенням найнижчого звуку (за голосовим

порядком) акорду в терцовому порядку.
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2.3. Консонантна акордна модель генотипного представлення музичної

композиції для діатоночної музичної системи.

Для побудови представлення використаємо тризвуки як найбільш

популярний та основний клас терцових акордів в чотириголоссі.

Незважаючи на те, що формально звуки терцового акорду можуть бути

рознесені октавним переносом (збільшенням чи зменшенням висоти на 12

півтонів) на досить великі інтервали, на практиці інтервал, утворений

найвищим та найнижчим звуками акорду рідко становить більше 24 півтонів. З

огляду на те, що кожен звук мелодії в діатоніці має бути частиною якогось

терцового акорду, можна побачити, що кількість можливих варіантів

гармонізації одного звуку є досить обмеженою.

Визначимо параметри тризвуку та діапазон їх значень.

1. Звук мелодії має бути примою, терцією або квінтою якогось тризвуку.

Завдяки існуванню в акорді терцового порядку, висотний клас звуку мелодії

прямо чи опосередковано визначає висотний клас прими та інших звуків, а

отже й функцію акорду. Всього існує сім функцій тризвуків, однак заданий звук

мелодії може належати лише акордам трьох з них (займаючи одне з доступних

трьох місць в терцовому порядку).

2. Визначеність в функції акорду дозволяє задати його обернення.

Обернення вказує на ступінь, що буде розташована в найнижчому голосі

акорду: всього три можливих варіанти, які можна визначити номером в

терцовому порядку.

3. Потрібно визначитись з ступенем, що буде подвоєно. Оскільки

подвоювати терцію заборонено, існує всього два варіанти ‒ прима та квінта.

4. Перші два етапи визначають висотний склад акорду та ступінь

найвищого та найнижчого звуків акорду. Звук мелодії, який гармонізується

акордом, завжди займає найвище положення. Обернення вказує на найнижчий.

Після розміщення верхнього та нижнього звуків, в чотириголосному акорді
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залишається всього два звуки середніх голосів. Відносно один одного вони

можуть займати тільки два положення.

Зазначених чотирьох параметрів, разом з висотою звуку мелодії, для

якого даний акорд будується, досить, щоб повністю утворити акорд. Таким

чином отримуємо модель акорду у вигляді наступного вектору:

● функція f∈ {1, 2, 3},

● обернення i∈ {1, 2, 3},

● розміщення p∈ {1, 2},

● повтор r∈ {1, 3}.

В цій моделі значення функції кодується як позиція звуку мелодії в

терцовому порядку. Знаючи ступінь мелодії, яку можна визначити за

допомогою функції ладу δ, ступінь δ1 прими акорду обчислюється за

допомогою формули:

де Pm ‒ висота відповідного звуку мелодії.

Також вкажемо на особливий випадок f = i. Оскільки f та i задають

ступені найвищого та найнижчого голосів, їх рівність означає, що цю ступінь

було подвоєно. Якщо f = i, та f ≠ 2, то параметр повтору r ігнорується при

декодуванні. Якщо f = i = 2, то це означає що було подвоєно терцію, що

заборонено — в такому випадку параметр i вважається рівним параметру r.

Розуміючи композицію як послідовність з L акордів, уявимо її

представлення як матрицю 4×L цілих чисел разом з вектором звуків мелодії

(рис. 2.7).

Під вектором мелодії розуміється множина звуків мелодії. Мелодія

представляється як матриця 2×L, в якій кожен стовпчик позначає один звук

мелодії, та кодує значення висоти і тривалості. Часова позиція кожного звуку

може бути обчислена як сума всіх попередніх звуків. Усі звуки акорди

поділяють тривалість та часову позицію із відповідним звуком мелодії. Часові
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параметри звуків не впливають на гармонізацію, однак є важливими як елемент

музичного представлення.

Рис. 2.7. Акордна модель композиції на основі тризвуків.

Вилучивши часову інформацію, отримаємо консонантну акордну модель

генотипного представлення музичних композицій CG у вигляді послідовності

образів акордів AG
j = (mj, fj, ij, pj, rj):

(2.1)

де mj ‒  звуки мелодії,

j = 1, ... , L,

L ‒  довжина мелодії.

Досягнувши акордного рівня структурної узагальненості, підкреслимо

замкнутість генетичних операторів на класі консонантних композицій,

написаних як послідовності тризвуків. Це досягається завдяки однорідності

представлення: будь-яка комбінація значень знак в межах їх областей

визначення є послідовністю консонантних акордів діатонічної музичної
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системи. Таким чином, який би генетичний оператор схрещування або мутації

не був би застосований до представлення композиції, в результаті буде

створено представлення, що декодується в послідовність тризвуків.

Розглянемо доцільність використання розробленого представлення в

генетичних методах відповідністю принципам побудови генотипного

представлення.

Консонантному акордному представленню властива каузальність ‒

ефекти змін параметрів моделі локалізовані в акордах, які описуються цими

параметрами. Представлення володіє ламарковою властивістю, оскільки

інтерпретація кожного акорду повністю незалежна від сусідніх акордів.

Представлення володіє допустимістю. Будь-яка композиція, записана за

допомогою даного представлення складається з консонантних акордів.

Представлення неповне. Воно дозволяє описувати тільки ті консонантні

композиції, які утворені за допомогою тризвуків. Ця якість представлення

ускладнює його застосування в задачах аналізу композицій, проте все ще

дозволяє використовувати в задачі гармонізації.

Представлення може виявитись придатно неповним, оскільки не включає

септакорди. Зауважимо, однак, що гармонізація мелодії тризвуками є більш

поширеною практикою в діатоніці, ніж гармонізація септакордами. Тим не

менше, розширення моделі до септакордів є важливим завданням.

Представлення володіє надмірністю. Деякі комбінації значень приводить

до ігнорування однієї з ознак. Причиною цього є прагнення зберегти явність та

декларативність представлення. Тим не менше, навіть з елементами

надмірності, в загальному випадку довільний звук мелодії може бути

гармонізованим не більш як 36 комбінаціями ознак. Кількість комбінацій ознак

одного акорду в тривіальному представленні ладового рівня складає більше

2,7⋅103 навіть в межах інтервалу в 24 півтони. А без використання ладу

різноманітність складала б більше 13,8⋅103.
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2.4. Декодування консонантного акордного представлення.

Фенотипним представленням музичної композиції C в чотириголоссі є

матриця, що є послідовністю з L акордів Aj :

де Pkj ‒  значення висот окремих звуків.

Загальний процес декодування розробленого представлення в фенотип

має такий вигляд. Перш за все визначаємо ступінь звуку мелодії, що було

гармонізовано. Знаючи позицію звуку мелодії в терцовому порядку f,

визначимо функцію акорду, а завдяки функції ‒ множину ступенів усіх звуків

акорду.

За допомогою обернення i визначимо, яка ступінь буде належати

найнижчому звуку, а за допомогою повтору r визначимо яка ступінь буде

подвоєна. Після цього необхідно розташувати ступені середніх голосів

відносно один одного. Далі із ступенів можна утворити висоти звуків,

розташовуючи сусідні звуки інтервалами не більше октави.

Нехай αn = (f, i, p, r, m, d) ‒ це вектор, описаний консонантною акордною

моделлю, де f, i, p, r ‒ це параметри акорду, m ‒ це висота звуку мелодії, d ‒

тривалість звуку мелодії. Фенотипом акорду є вектор A = (P1, P2, P3, P4), де Pj –

це висоти звуків, впорядкованих за значенням, причому P1 – це звук мелодії.

Для декодуванння моделі CG в фенотип C запропоновано функцію pitch,

що відображає кожен j-тий стовпчик матриці CG в акорд Aj :

де degrees ‒ функція, що утворює вектор ступенів, вживаних в акорді,

розташованих в терцовому порядку, order ‒ функція, що утворює вектор

ступенів, відповідних звукам акорду, розташованих в голосовому порядку.
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Спочатку визначимось з вектором ступенів Δ = (δ1, δ2, δ3, δ4), що

відповідають цим висотам. Визначимо ступінь звуку мелодії за допомогою

функції ладу:

Розрахуємо множину ступенів терцового порядку Δ = degrees(m, f) :

(2.2)

де δd ‒ ступінь ладу, d ∈ {1, 2, 3},

δ ‒ функція відповідності між висотами та ступенями ладу,

mod ‒ операція цілочисельного ділення.

Функція order(Δ, i, p, r) впорядковує та розширює утворений функцією

degrees вектор ступенів терцового порядку Δ, формуючи новий вектор ступенів

голосового порядку ΔP = (δ1, δ2, δ3, δ4). Залежно від значень f та i формування

вектору ступенів голосового порядку може бути виконано трьома різними

способами:

Функція pitch перетворює вектор ступенів голосового порядку ΔP на

вектор висот Aj на основі значення висоти мелодії m :

де δ-1 ‒ функція відповідності ступеню ладу δk і октави ωk звуку з його

висотою, k∈ {1, 2, 3, 4}.
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2.5. Генетичний метод гармонізації на основі консонантної акордної

моделі представлення.

2.5.1. Опис методу.

В якості функції гармонійності було взято функцію H(С) (1.1), описану в

розділі 1.4. На основі моделі CG (2.1) запропоновано генетичний метод

гармонізації, який передбачає наступні кроки:

1. Сформувати початкову популяцію з N осіб у відповідності з обраною

моделлю представлення, наприклад, для діатонічної системи ‒ CG .

2. Встановити лічильник ітерацій зі значенням 0.

3. Для обчислення фітнес-функції H(С) декодувати популяцію в

фенотипне представлення (3) з урахуванням відповідної моделі обраної

музичної системи. Наприклад, у разі діатонічної ‒ за допомогою функції (2.2).

4. Якщо значення фітнес-функції H(С) не менше наперед заданого порогу

або значення лічильнику ітерацій більше наперед заданого порогу, закінчити

роботу. В іншому випадку, збільшити лічильник ітерацій на 1 і перейти до

наступного пункту.

5. Відібрати n найбільш гармонійних осіб популяції CG .

6. Утворити нову популяцію розміру Ν одноточковим кросинговером між

кожною парою із n відібраних гармонійних осіб.

7. Провести мутацію популяції, з шансом p для кожної її особи.

8. Повернутись до пункту 2.

Розкриємо список правил гармонії діатонічної музичної системи.

Головною особливістю діатонічної гармонії є уявлення про акорди терцової

структури та гармонійні звороти, які вони утворюють, тобто, правила

послідовного вживання акордів різних функцій. Розрізняються гармонійні та

негармонійні звороти. Список правил діатонічної музичної системи та їх вагові

коефіцієнти наведено в таблиці 2.5.
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Таблиця 2.5. Правила гармонії діатонічної системи.

Вага q Правило f Умови порушення

1 Стрибок в голосі хоча б один з голосів містить

поздовжній інтервал довжиною більше

6 півтонів

1 Мелодичне з’єднання

акордів

два послідовних акорди не мають

спільних звуків

2 Прямий рух голосів усі поздовжні інтервали не

відрізняються за знаком довжини

2 Скачок мелодії не

компенсовано скачком

басу

мелодія містить поздовжній інтервал

довжиною більше 6 півтонів, але

найнижчий голос його не містить

2 Подвоєння терції в акорді вжито два звуки висотного

класу терції

2 Надмірні інтервали Інтервал, утворений крайніми звуками

акорду, складає більше 24 півтонів

4 Паралельні квінти два різних голоси містять поздовжній

інтервал довжиною в чотири ступені

4 Паралельні октави два різних голоси містять поздовжній

інтервал довжиною в 12 півтонів

4 Негармонійний зворот сусідні акорди поєднані не за правилами

гармонійного звороту

8 Дисонантний акорд акорд має нетерцову структуру
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Правила формування гармонійних зворотів наведено в таблиці 2.6.

Таблиця показує можливість формування звороту з двох послідовно вжитих

акордів з функціями F1 та F2 (F2 після F1). Зворот довільного розміру

вважається гармонійним, якщо кожна послідовна пара його акордів була

сполучена вірно.

Таблиця 2.6. Правила формування гармонійних зворотів.

f F2

F1

I II III IV V VI VII

I + + + + + + +

II + + + − + − −

III + − − + + + +

IV + + − + + − −

V + − + − + + +

VI + + + + − + −

VII + − − − − − +

2.5.2. Проведення експерименту та результати.

Для проведення порівняння рівня гармонійності при гармонізації з

використанням консонантної акордної моделі представлення проведемо

експеримент з використанням двох різних представлень. Для порівняння

оберемо представлення з ладовим рівнем структурної узагальненості. Такі

представлення кодують окремі звуки композиції за допомогою їх позиції в ладі:

комбінацією ступеню та октави.
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Для дослідження оберемо представлення композиції, розроблене в роботі

[43] за методологією CHARM. Аналогічні представлення знаходять

застосування в генетичних методах гармонізації [43, 77, 78].

Представлення являє собою багатовимірну матрицю, елементами якої є

вектори, що кодують висоти окремих звуків, а також приєднаний до неї вектор

тривалостей (рис. 2.8). Рядки матриці визначають окремі голоси. Стовпчики

відповідають акордам.

Рис. 2.8. Використана модель ладового рівня узагальненості.

Кожна висота P в моделі представлена вектором, що складається з трьох

елементів: ступені тональності D, октави O і знака альтерації ALT ‒

спеціального позначення, яке дозволяє збільшити або зменшити висоту на

півтон. Знаки альтерації були запозичені з класичної музичної нотації і

використовуються для посилення виразності моделі.

Висоти звуків моделі обчислюються за формулою:
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Елементи вектора тривалостей позначають тривалість усіх звуків

відповідного акорду. Як і в консонантному акордному представленні, час

визначено зліва направо, тобто, першим починає звучати крайній зліва акорд,

далі ‒ наступний за ним направо і т.д. Часова позиція звуків розраховується як

сума тривалостей всіх попередніх акордів.

Генетичний алгоритм максимізації функції гармонійності було

реалізовано типовим чином [79].

Представлення CHARM є матрицею 4×3×L цілих чисел. Консонантне

акордне модель є двовимірною матрицею цілих чисел 4×L. В якості початкових

популяцій було створено множини з 90 відповідних матриць, кожна клітинка

яких заповнена випадковими значеннями в межах доступних діапазонів.

Кандидати для схрещування відбирались за елітною стратегією.

Схрещуванням є одноточковий кросинговер. Обмінюються послідовності

акордів. Схрещується кожна пара відібраних генотипів. Множина батьків разом

з нащадками переходить в наступне покоління.

Мутації точкові: кожен акорд матриць генотипного представлення може

бути замінений новим випадковим акордом. Значення мелодії мутувати не

можуть.

Результати гармонізації, представлені на рис. 2.9, є усередненими

результатами за каскадом з 100 випадково синтезованих композицій в

тональності C dur (мажор з тонікою С).

Звернемо увагу на значні переваги в рівні гармонійності при гармонізації

за допомогою консонантного акордного представлення на однакових

параметрах генетичного процесу. Генетичний метод з використанням

консонантного акордного представлення вимагає в 4 рази менше ітерацій для

досягнення значення гармонійності 0.9, ніж метод з використанням моделі

представлення специфікації CHARM. Важливо відмітити, що початкові

показники гармонійності композицій, представлених консонантною акордною

моделлю суттєво перевищують аналогічні у ладового представлення:

початкового рівня методу з консонантним акордним представленням метод з
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ладовим представленням досягає лише через 20 ітерацій. Отже, твердження

про важливість підвищення допустимості представлення підтвердилось.

Рис. 2.9. Порівняння зростання гармонійності композиції при

гармонізації з використанням консонантного акордного представлення та

представлення CHARM.

Детальніше побачити прогрес генетичного пошуку можна на прикладі

гармонізації перших п'яти тактів композиції The Savior is Waiting, написаної

Ральфом Кармайклом [80]. Ця композиція написана в класичному

гармонійному підході, в чотири голоси, в тональності фа мажор (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Перші п’ять тактів The Savior is Waiting, Ральф Кармайкл.
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Мелодія була гармонізована генетичним методом з використанням обох

представлень популяціями з 56 осіб та протягом 20 ітерацій. Результати

представлені на рис. 2.11. ‒ 2.12.

Рис. 2.11. Прогресія гармонійності кожної пари акордів композиції при

використанні представлення CHARM.

Рис. 2.12. Прогресія гармонійності кожної пари акордів композиції при

використанні консонантного акордного представлення.
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2.6. Розширення консонантної акордної моделі за допомогою септакордів.

Як було сказано раніше, тризвук не єдиним терцовим акордом, який

можна утворити за допомогою чотирьох звуків. Побудувавши три базових

звуки основних двох терцових інтервалів, четвертий звук можна утворити не

подвоєнням, а побудовою додаткового терцового інтервалу, продовжуючи

терцовий порядок. Доданий четвертий елемент терцового порядку буде

називатись септимою, а акорд, збудований за таким принципом ‒ септакордом

(рис. 2.13).

Рис. 2.13. Утворення септакорду додаванням третього терцового

інтервалу.

Септакорди відмінні від тризвуків внаслідок того, що утворюють новий

набір висотних класів, однак, як і тризвуки, вони септакорди володіють

функцією, що визначається ступенем прими. В зв’язку з цим у формуванні

гармонійних зворотів септакорд першої функції бере участь аналогічно з

тризвуком першої функції. Таким чином, використання септакордів дозволяє

збагатити гармонізовані музичні композиції висотами, однак не розширює

функціональні можливості гармонізації.

Розроблену консонантну акордну модель можливо розширити таким

чином, щоб вона могла застосовуватись і для гармонізації септакордами. Однак

внаслідок відмінностей будови тризвуків та септакордів, буде необхідно

поступитись або явністю та ненадмірністю відтворюваних характеристик, або
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однорідністю представлення, що визначає замкнутість стандартних генетичних

операторів

Розглянемо відмінності у будові тризвуків та септакордів.

Функція. Як було сказано раніше, септакорди мають повністю

аналогічний набір функцій з тризвуками. Але оскільки в консонантній акордній

моделі функція позначає не тільки ступінь прими, але й набір висотних класів

звуків акорду, можемо говорити про те, що септакорди мають віртуальні

додаткові значення.

Звук мелодії може займати одне з чотирьох значень в терцовому порядку

септакорду. Отже, один і той самий звук мелодії може бути гармонізовано

чотирма різними септакордами.

Обернення. Оскільки в терцовому порядку чотири різних висотних

класи, і звук одного з них вже залучено до найвищого голосу, мелодії,

обернення можуть визначати лише три звуки інших висотних класів. Кількість

можливих обернень зберігається для тризвуку та септакорду.

Розміщення. Даний параметр впливає тільки на розташування середніх

голосів. Оскільки в чотириголоссі голосів завжди чотири, незалежно від типу

акорду, розміщення для кожного виду акорду має однаковий вигляд.

Повтор. Оскільки усі звуки септакорду належать до різних висотних

класів, подвоєння жодного ступеню не виконується. Цей параметр виявляється

зайвим.

Для використання септакордів в консонантному акордному

представленні потрібно розширити значення параметру функції f, а також

розробити додати додаткову інтерпретацію параметрів обернення i й повтору r.

Розширення моделі передбачає новий діапазон значень функції, що

являтиме собою відрізок цілих чисел [1,7]. Перші три значення матимуть той

же самий сенс, що і для тризвуків. Значення [4,7] означатимуть, що акордом є

септакорд, а реальне значення функції складатиме f ‒ 3. У випадку, коли f > 3,

значення повтору r не буде враховуватись.
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Коли представлення використовувало тільки тризвуки, обернення

вказувало прямо на номер висотного класу найнижчого звуку в терцовому

порядку. Так як в тризвуку брало участь тільки три висотних класи, обернення

могло вказувати на висотний клас звуку мелодії, оскільки за потреби він міг

бути подвоєним. Септакорд містить чотири висотних класи та не містить

подвоєння, тому обернення не може вказувати на номер висотного класу за

терцовим порядком, оскільки у випадку i = f, буде неоднозначність. Крім того,

потрібно розширити діапазон значень параметру i додатковим четвертим

значенням, яке не буде мати значення для тризвуків, і створить неоднозначність

у випадку коли f < 4.

Тому, параметр i можна зробити відносним. Він вказуватиме на

положення висотного класу обернення відносно висотного класу звуку мелодії.

Таким чином, при f < 4 параметр i може набувати значень 1 та 2, що вказує на

будь-який відмінний від мелодичного висотний клас, а при значенні 3 буде

вказувати на подвоєний висотний клас (оскільки зміщення 3 буде співпадати

знову з мелодичним класом). А при f > 3 параметр буде набувати значень 1, 2,

3, кожне з яких, будучи зміщенням від висотного класу класі мелодії, вказує на

один з інших висотних класів акорду. При цьому значення параметру повтору

ігноруватиметься.

Таким чином отримуємо модель акорду у вигляді наступного вектору:

● функція f∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},

● обернення i∈ {1, 2, 3},

● розміщення p∈ {1, 2},

● повтор r∈ {1, 3}.

Такий підхід дозволяє зберегти спільний діапазон значень параметрів для

будь-якого акорду, що забезпечує замкненість стандартних генетичних

операторів на моделі. Випадкова перестановка значень параметрів не дозволяє

сформувати набір параметрів, який не можна декодувати в акорд. Тим не

менше, розширення представлення таким способом призводить до втрати

представленням явності. Зокрема, параметр f тепер кодує два різних фактори:
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не тільки функцію акорду, але й його тип. А параметр i не представляє

обернення акорду в явному вигляді. Для визначення обернення I = δ(P4)

потрібно застосувати формулу:

Такий опис акорду також страждає від надмірності, оскільки існує кілька

еквівалентних способів опису септакордів. Однак таке розширення області

пошуку еквівалентними рішеннями все ще не перевищує область пошуку,

утворену моделями нижчого рівня структурної узагальненості. Всього існує 84

комбінацій параметрів моделі для гармонізації одного звуку мелодії.

Розглянемо декодування представлення у вигляді перетворення вектору

параметрів (f, i, p, r, m) у вектор висот (P1, P2, P3, P4).

Спочатку визначимось з вектором ступенів (δ1, δ2, δ3, δ4), що відповідають

цим висотам. Визначимо ступінь звуку мелодії за допомогою функції ладу:

Далі розрахуємо множину ступенів терцового порядку Δ = {δk} за

допомогою формули

Якщо f > 4, розрахуємо також δ4
. Розрахуємо номер ступеню найнижчого

звуку за формулою

Розглянемо випадок f > 3. Тоді

Вилучимо елементи δi та δI з множини Δ. В множині залишиться два

елементи. Впорядкуємо їх за значенням так, щоб δ’ < δ*.

Тоді

Розглянемо випадок f < 4, f ≠ I. Тоді
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Вилучимо елементи δi та δf з множини Δ. В множині залишиться єдиний
елемент δ’. Тепер,

Розглянемо випадок f = I = 2. Тоді

Розглянемо випадок f = I, f ≠ 2. Тоді

Вилучимо елементи δf та δ2 з множини Δ. В множині залишиться
єдиний елемент δ’. Тепер,

Після того, як було отримано вектор ступенів (δ1, δ2, δ3, δ4), визначимо

вектор висот (P1, P2, P3, P4). Очевидно, що P1 = m. Нехай ω1 ‒ це октава висоти

мелодії m. Тоді

Якщо виявиться, що Pj > Pj-1, тоді Pj потрібно обчислити за формулою

2.7. Висновки до другого розділу.

В другому розділі було досягнуто наступних результатів:

1. Запропоновано принцип придатної повноти, що вимагає існування

генотипів тільки для придатних рішень. Цей принцип пропонується

використовувати замість традиційного для генетичних підходів принципу

повноти, що вимагає існування генотипів для кожного можливого фенотипа.

Показано, що застосування цього принципу дозволяє створювати

представлення з підвищеною допустимістю.
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2. Показано, що задовольнити принцип придатної повноти можна

підвищенням структурної узагальненості представлення. Воно забезпечується

переходом від розгляду параметрів менших структурних об’єктів гармонії до

більших. З цією метою було досліджено особливості будови акордів в

діатонічній музичній системі, найбільш розповсюдженій в інтерактивних

мультимедіа системах та європейській музичній традиції.

3. На основі дослідження структури акорду було сконструйовано набір

ознак терцового акорду тризвуку. На цій основі було розроблено консонантну

акордну модель представлення музичної композиції для діатонічної

гармонічної системи, що розглядає музичну композицію як послідовність

тризвуків.

4. На основі розробленої моделі представлення було вдоснокалено

генетичний метод гармонізації. Дослідження показали, що використання

запропонованого генетичного методу гармонізації дозволяє в 4 рази скоротити

кількість ітерацій, необхідних для досягнення рівня гармонійності 0.9 у

порівнянні з методом на основі моделі меншої структурної узагальненості.

5. Запропоновано розширення консонантної акордної моделі

представлення, що дозволяє використання не тільки тризвуків, але й

септакордів. Розширення представлення дозволяє забезпечувати пошук

придатного рішення по всій області придатних рішень діатонічної музичної

системи.
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РОЗДІЛ 3

МЕТОД СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ ГЕНОТИПНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ

МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО

КОДУВАЛЬНИКА

3.1. Використання нейромережевого автокодувальника для виділеня

ознак акорду.

Розробка моделей представлень шляхом дослідження властивостей та

виділенню ознак консонантних акордів відповідної музичної системи

демонструє високогармонійні результати. Однак побудова таких моделей

передбачає залучення експертів для кожної нової музичної системи окремо.

Постає питання про розробку універсального підходу створення

представлень музичних композицій для довільної музичної системи. З розгляду

діатонічної музичної системи було показано, що підвищення структурної

узагальненості представлень дозволяє виявити приховані залежності між

звуками композиції. Такі залежності зменшують різноманітність музичних

даних, зв'язуючи їх принципами організації. Отже, використання методів

виділення ознак може бути застосовано для того, щоб виявити такі приховані

залежності, і таким чином зменшити розмірність представлення.

Відповідно до проведеного аналізу, розроблюване представлення

повинно спиратись на поняття акорду в якості основної гармонійної одиниці.

Розуміння музичної композиції як послідовності акордів дозволяє перейти від

аналізу дослідження такого великого об'єкту як композиція в цілому до аналізу

акордів як її складових. Для створення представлення музичної композиції

достатньо виділити параметри консонантних акордів в заданій музичній

системі.

Застосування таких методів для підвищення рівня структурної

узагальненості моделі повинно грунтуватись на обсязі наявних знань про

музичну систему. Відповідно до таблиці 2.1 ми можемо розрізнити висотний,
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ладовий та акордний рівні узагальнення гармонічних понять. Якщо на певному

рівні знання про музичну систему вже наявні, виділення ознак можна

проводити на представленні, заданому в найвищому з наявних рівнів.

Цільовим рівнем є акордний рівень структурної узагальненості. Це

означає, що виділення ознак можна проводити спираючись на висотний або на

ладовий рівень.

На висотному рівні представлення композиції представляє собою

множину музичних звуків, тобто, фактично, при декодуванні не підлягає

ніякому перетворенню. На цьому рівні можливо працювати з будь-якою

музичною системою. Ладовий рівень передбачає виділення специфічного для

музичної системи звукоряду.

Одним з найбільш поширених методів виділення ознак є

нейромережевий автокодувальник. Нейромережевий автокодувальник ‒ це

штучна нейронна мережа симетричної архітектури, яка навчається

відтворювати на вихідному шарі вміст вхідного шару [81]. Наявністю

спеціального шару, що називається центральним, структура автокодувальника

ділиться на дві частини: кодер та декодер. Змінюючи розмір центрального

шару, на ньому можна отримувати або більш надмірний, або менш надмірний

образ вхідних даних. Застосування

Нейронні мережі такої архітектури здатні виконувати навчання без

вчителя, витягуючи з вхідних даних лише найсуттєвіші властивості [81, 82, 83,

84, 85]. Виділення ознак таким способом, як правило, називається навчанням

ознакам. Нейромережевий автокодувальник ефективно вирішує проблему

навчання ознакам [86, 87], успішно застосовується для ряду практичних

завдань [88]. Застосувавши нейромережевий автокодувальник на

репрезентативній вибірці консонантних акордів заданої музичної системи, ми

можемо вивчити вектор параметрів структури акордів і використати їх для

побудови генотипного представлення.

На рис. 3.1 зображено приклад автокодовувальника з вхідним і вихідним

шарами, що складаються з 4 вузлів X і X' та центральним шаром з 2 вузлів Y.
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Вузли Z і Z' складають внутрішні шари. Наявність додаткових внутрішніх

шарів, окрім центрального, позитивно позначається на навчанні

автокодувальника: забезпечує краще стиснення даних і дозволяє навчати

автокодувальник на навчальній вибірці меншого розміру [81].

Рис. 3.1. Архітектура нейромережевого автокодульваника.

Під час навчання автокодувальника всі вузли мережі, крім вхідного шару

Х, являють собою нейрони, що є нелінійними функціями f від зваженої вагами

wi суми Σ множини вхідних сигналів xi [81] (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Структура штучного нейрона.

Після навчання мережа роз'єднується, і з навчених шарів формуються дві

нові мережі: кодер і декодер. Підмережа від вузлів Х до вузлів Y є кодером,

вона здатна формувати стиснений образ вхідних даних. В архітектурі

автокодувальнка та в утвореній з неї архітектурі кодера вузли Y є нейронами,
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функція активації яких зазвичай обирається залежно від бажаного виду образу

вхідних даних. Наприклад, сигмоїдальну функцію активації (з округленням)

можна застосувати для формування образу у вигляді бінарного вектора.

Підмережа від вузлів Y до вузлів X' складає декодер. В декодері шар

вузлів Y не є шаром нейронів, а замінюється шаром вхідних даних. Завдяки

цьому декодер демонструє здатність відновлювати з образу даних їх

початковий вигляд, або отримувати вектор даних, близький до нього. У зв'язку

з цим функція активації шару X' також підбирається таким чином, щоб

найкращим чином охопити діапазон значень вхідного набору даних, який

надходив до шару Х при навчанні автокодувальника.

Гармонізація на основі підходу з навчанням ознакам складається з двох

етапів. На першому етапі проводиться навчання ознакам акордів музичних

композицій з області придатних рішень. На цьому етапі застосовується

нейромережевий автокодувальник з вузьким центральним шаром, на якому під

час навчання буде виділено генотипний набір параметрів акорду. Це

підготовчий етап, який виконується один раз для кожної даної області пошуку,

тобто один раз для музичної системи або для окремого її ладу. На другому

етапі здійснюється запуск генетичного алгоритму в стандартному режимі для

вирішення задачі максимізації функції гармонійності на популяції

представлень композицій, утворених як послідовність векторів параметрів

акордів навченого вигляду. Декодер нейромережевого автокодульваник стає

частиною декодеру, що виконує проекцію генотипів в простір фенотипів.

3.2. Виділення ознак представлення музичної композиції для довільної

музичної системи.

3.2.1. Побудова генотипного представлення.

Для навчання автокодувальника відберемо множину консонантних

акордів довільної музичної системи.
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Ми можемо представити акорд як вектор, що складається з чотирьох

звуків, розташованих за голосовим порядком:

.

Відкинемо усю часову інформацію із звуків, отримавши натомість вектор

висот акорду:

.

Використання музичного строю дозволяє впорядкувати усі висоти

єдиним звукорядом. Таким чином, в якості значень цих висот ми можемо

використовувати їх порядкові номери в строю. Оскільки,

рівномірно-темперований стрій поділяє звукоряд на 9 октав, що складаються з

12 півтонів, діапазон значень номерів досягає від 1 до 108.

Різноманітність значень висот та позицій акорду складає основну

проблему в навчанні автокодувальника. Однак оскільки об’єктом нашого

дослідження є вертикальна впорядкованість акорду, взаємини між висотами

його звуків, ми можемо провести додаткові перетворення, використавши

замість абсолютних значень звуків відносні значення.

Нехай P1 ‒ це висота звуку мелодії. Тоді визначимо значення висоти

наступного за нею звуку як різницю між цими висотами .

Висоту наступного звуку висоту як різницю між ним та попереднім звуком, і

так далі. У загальному вигляді:

Таким чином, значення ΔPk визначають внутрішню структуру незалежно

від його позиції в звукоряді, а висота P1 залишається в незмінному вигляді щоб

дозволити знайти цю позицію. Оскільки саме значення ΔPk визначають

структуру акорду, використаємо їх для навчання нейромережевого

автокодувальника.

Перед навчанням вектори значення ΔPk потрібно бінаризувати.

Формально, величина ΔPk може досягати значення 108, що потребує 7 знаків

для запису в двійковому вигляді. Однак інтервали такої великої довжини не є
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типовими для багатьох музичних систем. Залежно від музичної системи ми

можемо скоротити кількість знаків, потрібних для запису одного елементу ΔPk.

Ми можемо визначити максимальне допустиме значення ΔPk для заданої

музичної системи досліджуючи вибірку консонантних акордів. Обчислимо ΔPk

на всій вибірці. Впорядкуємо усі значення за величиною та побудуємо

гістограму (рис. 3.3), яка дозволить побачити частоту появи того чи іншого

значення p(ΔPk). Нехай α ‒ це мінімально допустима частота появи значення

ΔPk. Тоді, максимально допустимим значенням ΔPk буде максимальне значення

ΔPM для якого p(ΔPM) > α.

Рис. 3.3. Гістограма значень ΔPk для терцових акордів діатонічної

музичної системи.

Кількістю двійкових знаків, потрібних для запису значень ΔPk, таким

чином, буде число b, що відповідає наступній нерівності:

Для навчання автокодувальника перетворимо кожне значення вектору

{ΔPk} на двійкові вектори довжини b. Для кожного акорду ці вектори мусять
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бути конкатеновані за голосовим порядком, утворюючи вектори довжиною 3b.

Множина таких векторів є навчальною вибіркою автокодувальника (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Схема навчання автокодувальника.

В результаті навчання на центральному слої автокодувальника

сформується вектор параметрів акорду у вигляді бінарного вектору довжини E.

Разом із значенням висоти мелодії цей вектор формує представлення акорду

музичної композиції:

де m ‒ це висота мелодії,

ае ‒ параметри акорду,

e = 1, … , E.

Використовуючи таке представлення акордів задамо модель генотипного

представлення композиції CE у вигляді послідовності акордів AE
j :

(3.1)

де L ‒  довжина мелодії,

j = 1, ... , L.
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Таке представлення можна використати для запуску генетичного

процесу. Ініціалізація популяції представлятиме собою створення довільного

числа випадкових бінарних матриць E×L для заданого вектору звуків мелодії.

Розглянемо його особливості в якості генотипного представлення та

представлення музичної композиції. Побудоване представлення не є явним.

Ймовірно, можна дослідити вплив та значення окремих елементів вектору на

вид декодованого акорду, однак сам метод навчання ознакам не дозволяє

робити таких передбачень.

Розроблене представлення може не володіти допустимістю внаслідок

можливості породжувати неладові звуки, але наближаєтся до задоволення

цього принципу відтворенням типових для ладу інтервалів під час

декодування.

З достатньо малим значенням E сконструйоване представлення буде

володіти каузальністю та ненадмірністю. Підбір правильного значення E може

бути нетривіальною задачею. Замале E може призводити до втрати деяких

секторів області пошуку, що суттєво обмежує можливості гармонізації.

Обмежена область пошуку буде наближатись та охоплювати область придатних

значень, однак не повністю. Це може призвести не тільки до втрати повноти,

але й до втрати придатної повноти представлення.

Внаслідок описаних вище особливостей, розроблене генотипне

представлення є замкненим відносно стандартних генетичних операторів.

Тобто, застосування класичних операторів схрещування та мутації не буде

породжувати недопустимих рішень.

3.2.2. Декодування генотипного представлення.

Декодування такого представлення виконується у зворотньому порядку,

послідовно для кожного акорду моделі. Після навчання автокодувальника

побудуємо на основі його нейронів нову окрему підмережу ‒ нейромережевий
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декодер. Нейромережевий декодер є найважливішим інструментом

декодування генотипів даного представлення.

Для декодування з матриці E×L виділяється окремий вектор параметрів

акорду E та перетворюється нейромережевим декодером на двійковий вектор,

що складається з 3b елементів. Цей вектор поділяється на три рівновеликих

складових довжиною b, кожна з яких перетворюється на цілочисленне

значення ΔPk:

За допомогою вектору значень ΔPk обчислимо значення висот акорду:

де m ‒ це висота мелодії.

Повторивши процедуру для усіх акордів композиції, отримаємо фенотип,

на якому можна розрахувати фітнес-функцію (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Схема декодування представлення.
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3.2.3. Використання розробленого представлення в генетичному методів

гармонізації.

Для проведення дослідження застосуємо розроблений підхід для

побудови представлення музичної композиції в діатонічній музичній системі.

Для навчання автокодувальника було сформовано 3000 терцових акордів,

написаних в ладі C dur (мажор з тонікою С), розташованих в п’яти різних

октавах. Для різниць висот оберемо представлення в п’ять двійкових знаків, що

дозволить утримувати в одному акорді кілька октав, та відповідно до цього

представлення побудуємо архітектуру автокодувальника (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Схема архітектури автокодувальника для представлення,

навченого на акордних інтервалах

Для порівняння рівня гармонійності виконаємо генетичну гармонізацію з

використанням розробленого представлення та ладового представлення, що

було описано в пункті 2.5.2.

В якості початкових популяцій створено множини з 90 таких матриць,

кожна клітинка яких заповнена випадковими значеннями в межах доступних

діапазонів. Кандидати для схрещування відбирались за елітною стратегією.

Схрещуванням є одноточковий кросинговер. Обмінюються послідовності

акордів. Схрещується кожна пара відібраних генотипів. Множина батьків разом

з нащадками переходить в наступне покоління.
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Мутації точкові: кожен акорд матриць генотипного представлення може

бути замінений новим випадковим акордом. Значення мелодії мутувати не

можуть.

Результати гармонізації, представлені на рис. 3.7, є усередненими

результатами за каскадом з 100 випадково синтезованих композицій в

тональності C dur (мажор з тонікою С).

Рис. 3.7. Порівняння зростання гармонійності композиції при

гармонізації з використанням представлення, вивченого на акордних

інтервалах, та представлення CHARM.

З графіку видно, що використання запропонованої моделі з таким

декодуванням дозволяє в 1,8 разів скоротити кількість ітерацій, необхідних для

досягнення рівня гармонійності 0.9 у порівнянні з моделлю ладового рівня

структурної узагальненості. Це дозволяє генетичному методу виконувати

гармонізацію значно меншою кількістю обчислювальних ресурсів за рівних

параметрів генетичного процесу.
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3.3. Виділення ознак представлення музичної композиції для музичної

системи з регулярним ладом.

Представлення, розроблені навчанням на акордних інтервалах,

дозволяють сформувати представлення для довільної музичної системи. Цей

підхід засновано на вивченні акорду як сукупності інтервалів. Однак під час

розгляду діатонічної музичної системи легко помітити, що залежно від заданої

на звукоряді ладової метрики різні інтервали можуть мати еквівалентне

значення в музичній системі, виражене значеннями заданої ладової метрики.

Більш устійливо структура акорду виражається саме в ладовій метриці.

Знання про лад музичної системи відносяться до знань з предметної області,

тобто, в загальному випадку вимагають залучення експертів для їх отримання.

Зокрема це важливо для ладів, в яких віднесення висот до ступенів ладу

виконується за складним, нерегулярним принципом. Однак більшість ладів

влаштована за циклічним принципом, в якому ступені однозначно

співвідносяться з висотними класами, а отже об’єднують між собою висоти,

значення яких відрізняється на цілу кількість октав.

Називатимемо регулярним ладом лад, в якому ступені об’єднують

висоти, для кожної пари яких справедлива наступна рівність:

Або в півтонах:

3.3.1. Побудова генотипного представлення.

Регулярний лад можна побудувати дослідженням музичних композицій,

що написані з їх використанням. Нехай існує множина композицій, або

множина акордів, що були написані ладом M, і нехай P ‒ це множина висот

звуків, що були використані для їх написання. Тоді P є підмножиною звукоряду,

утвореного ладом М. Якщо лад М є регулярним, а P містить хоча б по одній
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висоті з кожного ступеню ладу М, лад М можливо реконструювати за

допомогою дослідження P.

Розіб’ємо множину P на класи еквівалентності Di за октавним

принципом. Сформовані класи Di є підмножинами ступенів ладу М.

Інколи в композиторській практиці допускається використання

неладових звуків в тих чи інших частинах композиції. Такі звуки сформують

свій невеликий клас еквівалентності, який було б некоректно долучати до ладу

в якості ступені. Нехай p(D) ‒ це частота, з якою зустрічаються звуки класу

еквівалентності D в акордах вибірки ладу М. Можна визначити мінімально

допустиму частоту α для ладу М, і долучати до складу ладу лише класи

еквівалентності Di, для яких p(Di) > α.

Щоб визначити ступені ладу М, побудуємо на основі вибірки гістограму,

що показує частоту вживання висот відповідних висотних класів. В таблиці 3.1.

наведено розподіл висотних класів в мажорних та мінорних ладах діатонічної

музичної системи, де клас 0 відповідає тоніці ладу, згідно з дослідженням,

проведеним в [89] за вибіркою з 982 музичних композицій з Humdrum database.

Таблиця 3.1. Частота розподілу висотних класів, 10-3 [89].

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Маж

.
238 6 111 6 137 94 16 214 9 80 8 81

Мін. 220 6 104 123 19 103 12 241 62 22 61 52

Після побудови гістограми залишимо лише класи еквівалентності Di, для

яких p(Di) > α. Ці множини можна доповнити висотами “вверх” та “вниз”,

розширюючи їх до повноцінних ступенів ладу:

Встановимо довільний порядок на ступенях ладу та пронумеруємо їх,

визначивши функцію
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де P - звукоряд ладу,

D - множина номерів ступенів ладу.

Така функція дозволяє задати ладову метрику: відстань між ступенями

висот ⊖ складає різницю між номерами ступенів:

Визначений таким чином лад можна використати для побудови

представлення ладового рівня, однак можна підвищити його структурну

узагальненість, спробувавши вивчити ознаки акордів на інтервалах, заданих в

ладовій метриці.

Застосуємо принцип, аналогічний тому, який було застосовано щодо

значень висот акорду. Для навчання автокодувальника відберемо множину

консонантних акордів довільної музичної системи, написаних одним ладом.

Відкинувши усю часову інформацію із звуків, представимо акорди як вектори,

що складаються з чотирьох висот, розташованих за голосовим порядком

Як було на прикладі діатонічної музичної системи, визначну роль в

формуванні акорду мають не позиції тих чи інших ступенів в голосовому

порядку, а інтервали, утворені в акорді. Будемо розглядати інтервали в ладовій

метриці.

Перетворимо вектор А на вектор АΔ, елементами якого будуть ладові

довжини інтервалів, утворених сусідніми за голосовим порядком висотами:

Вектор АΔ є представленням внутрішньої структури акорду безвідносно

позиції в звукоряді. Використаємо такі вектори для навчання автокодувальника.

Перед навчанням вектори значення Δδk потрібно бінаризувати. Оскільки

висотних класів в рівномірно-темперованому строї всього 12, для однозначного

кодування Δδk знадобиться не більше 5 бітів (враховуючи знак). Зазвичай лади

складаються з 5-7 ступенів, для кодування яких достатньо 4 бітів (враховуючи



112

знак). Точну кількість знаків b, потрібних для представлення двійкового запису

Δδk можна встановити після формування ладу за відношенням:

Після бінаризації конкатенуємо отримані вектори відповідно до

встановленого голосового порядку, формуючи вектори довжини 3b. Множина

акордів, кодованих за таким принципом буде навчальною вибіркою для

автокодувальника (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Схема навчання автокодувальника.

Отримане таким шляхом представлення буде мати вигляд CE (3.1) з

відмінним значенням E та декодером. Таке представлення можна використати

для запуску генетичного процесу. Ініціалізація популяції буде представляти

собою утворення довільного числа випадкових бінарних матриць E×L для

заданого вектору звуків мелодії.

Як і генотипне представлення, розроблене на основі навчання на

інтервалах у висотній метриці, сконструйоване представлення не є явним, а

рівень каузальності та ненадмірності визначається розміром вектору

параметрів E. Також розроблене генотипне представлення є замкненим

відносно стандартних генетичних операторів, що дозволяє застосування

класичних операторів схрещування та мутації.

Розроблене представлення володіє допустимістю, оскільки будь-яка

комбінація його значень буде відтворена як чотириголосний акорд, написаний

заданим ладом.
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3.3.2. Декодування генотипного представлення.

Після навчання автокодувальника побудуємо на основі його нейронів

нову окрему підмережу ‒ нейромережевий декодер.

Для декодування з матриці E×L виділяємо окремий вектор параметрів

акорду E та надсилаємо його на входи нейромережевого декодеру. Результатом

роботи декодеру буде двійковий вектор, що складається з 3b елементів.

Цей вектор поділяється на три рівновеликих вектори довжиною b, кожна

з яких перетворюється на цілочисленне значення Δδi .

Нехай Pm ‒ висота звуку мелодії, що відповідає акорду, що декодується.

За допомогою отриманого вектору {Δδk} обчислимо значення ступенів висот

акорду (за голосовим порядком) наступним чином:

Результатом буде вектор (δ2, δ3, δ4). Визначимо значення висот акорду Pk.

Оскільки Pm ‒ це висота мелодії, то P1 = Pm, а також δ1 = δ(P1). Інформації про

ступінь висоти P2 недостатньо для того, щоб однозначно відтворити її.

Потрібна інформація про положення висоти в звукоряді, тобто, октава цієї

висоти. Ми будемо визначати октави наступних висот, відштовхуючись від

висоти звуку мелодії P1, йдучи “вниз” октавами.

Нехай ω1 ‒ це октава висоти мелодії m. Тоді

Якщо виявиться, що Pk > Pk-1, тоді Pk потрібно обчислити за формулою

Повторивши процедуру для усіх акордів композиції, отримаємо фенотип,

на якому можна розрахувати фітнес-функцію (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Схема декодування акорду представлення.

3.3.3. Використання розробленого представлення в генетичному методів

гармонізації.

Застосуємо розроблений підхід для побудови представлення музичної

композиції в діатонічній музичній системі. Для навчання автокодувальника

було сформовано 3000 терцових акордів, написаних в ладі C dur (мажор з

тонікою С), розташованих в п’яти різних октавах, а автокодувальник було

навчено на ладових довжинах інтервалів. Архітектура автокодувальника

зображена на рис. 3.10.
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Рис. 3.10. Схема архітектури автокодувальника для представлення,

навченого на ладових акордних інтервалах

Порівняння відбувалось за наступними представленнями:

– представлення CE навчене на інтервалах (пункт 3.2)

– представлення CE навчене на ладових акордних інтервалах (або

“навчене на ладі”)

– консонантне акордне представлення CG (2.1)

– представлення ладового рівня специфікації CHARM.

В якості початкових популяцій було створено множини з 90 таких

матриць, кожна клітинка яких заповнена випадковими значеннями в межах

доступних діапазонів. Кандидати для схрещування відбирались за елітною

стратегією. Схрещуванням є одноточковий кросинговер. Обмінюються

послідовності акордів. Схрещується кожна пара відібраних генотипів.

Множина батьків разом з нащадками переходить в наступне покоління.

Мутації точкові: кожен акорд матриць генотипного представлення може

бути замінений новим випадковим акордом. Висоти мелодії не мутують.

Результати гармонізації, представлені на рис. 3.11, є усередненими

результатами за каскадом з 100 випадково синтезованих композицій в

тональності C dur (мажор з тонікою С).
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Рис. 3.11. Порівняння зростання гармонійності композиції при

гармонізації з використанням різних представлень.

З графіку видно, що найгіршу гармонійність демонструє метод з

представленням найнижчої структурної узагальненості. Розроблене

представлення для музичних систем з регулярним ладом, навчене на ладових

акордних інтервалах, дозволяє в 3,5 рази скоротити кількість ітерацій,

необхідних генетичному методу гармонізації для досягнення рівня

гармонійності 0.9 у порівнянні з представленням ладового рівня структурної

узагальненості. Цей результат наближається до рівня консонатного акордного

представлення, однак можна говорити про те, що представлення, розроблені за

допомогою експертів, все одно показують найкращі результати.
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3.4. Висновки до третього розділу.

В третьому розділі було досягнуто наступних результатів:

1. Запропоновано використання нейромережевого автокодувальника для

створення моделей представлень музичних композицій завдяки виділенню

ознак консонантних акордів на основі вибірки в заданій музичній системі.

Використання виділення ознак нейромережевим автокодувальним дозволяє

забезпечити акордний рівень структурної узагальненості утворених моделей

представлень.

2. Розроблено метод створення моделей генотипного представлення

музичних композицій для довільної музичної системи на основі використання

нейромережевого автокодувальника для декодування параметрів акордів.

Виділення ознак здійснюється на основі обчислення висотних інтервалів

акордів. Експериментально доведено, що використання запропонованої моделі

з таким декодуванням дозволяє в 1,8 рази скоротити кількість ітерацій,

необхідних для досягнення рівня гармонійності 0.9 для довільної музичної

системи у порівнянні з методом на основі моделі меншої структурної

узагальненості.

3. Розроблено метод створення моделей генотипного представлення

музичних композицій для музичної системи з регулярним ладом на основі

використання нейромережевого автокодувальника для декодування параметрів

акордів. Виділення ознак здійснюється на основі обчислення ладових

інтервалів акордів з попередньою реконструкцією ладу. Експериментально

доведено, що використання запропонованої моделі з таким декодуванням в

розробленому методі гармонізації дозволяє в 3,5 рази скоротити кількість

ітерацій, необхідних для досягнення рівня гармонійності 0.9 в системах з

регулярними ладами у порівнянні з методом на основі моделі меншої

структурної узагальненості.
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РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА СДМС З ВИКОРИСТАННЯМ ГАРМОНІЗАЦІЇ МЕЛОДІЙ

ГЕНЕТИЧНИМ СПОСОБОМ ТА ОЦІНКА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПОТРЕБ

4.1. Загальна структура СДМС.

Роботу розроблюваної СДМС засновано на принципі виділення

ключових станів системи та асоціації з ними музичних тем. Музичною темою

називатимемо мелодійну побудову, призначену для повторюваного

використання в музичних композиціях необмеженої тривалості.

Повторювання мелодичних елементів дозволяє створити асоціативний

зв’язок між поведінкою системи та її музичним супроводом, що допомагає

орієнтуванню користувачів. Такий підхід широко розповсюджений серед

розробників відеоігор, музичний супровід яких часто відповідає конкретним

ігровим ситуаціям [90, 91], таким як подорожі, бійки, перегони тощо, а також

дозволяє повідомляти про важливі зміни ігрової ситуації, такі як низький

рівень здоров’я, відхилення від бажаного курсу, знаходження цінних об’єктів,

появу важливих персонажів та інші.

Такі мелодичні елементи доцільно створюються композиторами з певною

художньою метою. Вони часто нетривалі (рідко більше десяти тактів) та

передають основні художні рішення музичного оздоблення проекту.

Сукупність усіх музичних тем, які використовуються в поточній сесії гри

будемо називати репертуаром.

Для роботи СДМС опирається на принцип роботи скінченого автомата

(рис. 4.1). Вона розглядає множину станів системи в якості графа, вершинами

якого є власне самі стани, а ребрами ‒ можливі переходи між ними. Доки

система знаходиться в одному стані, вона безперервно відтворює асоційовану з

ним музичну тему. Коли до СДМС надходить вхідний сигнал, вона може

змінити свій стан на один із сполучених із поточним станів, починаючи

відтворювати його тему.
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Рис. 4.1. Частина графу станів за прикладом гри Pathologic [92].

Перед відтворенням тема гармонізується, завдяки чому на виході

утворюється чотириголосна музична композиція. Завдяки гармонізації

повторювані мелодійні фрагменти теми супроводжуються щораз новим

акомпанементом. Як було показано раніше, акомпанемент складає основну

частку звуків в об’ємі композиції, завдяки чому звуки мелодії на різних

акомпанементах отримують різне емоційне та змістовне забарвлення, входячи

до складу різних акордів. Це дозволяє підтримувати інтерес до теми навіть при

її тривалому відтворенні.

Зміни станів СДМС опосередковано відбуваються внаслідок дій

користувача, а тому не можуть бути передбаченими в часі заздалегідь.

Використання гармонізації тем дозволяє уникнути уривчастої зміни музичного

супроводу та забезпечити природний та невимушений перехід від однієї до

іншої теми завдяки формуванню спільного акомпанементу на місці їх

з’єднання. Однак щоб забезпечити неперервність музичного супроводу,

потрібно гармонізувати усі можливі переходи від поточного стану до

суміжного.

Перехід з поточного стану в один з можливих будемо називати сценарієм.

Виродженим випадком сценарію є збереження поточного стану системи.

Граничні ділянки, що з'єднують перерваний кінець поточної та початок

наступної музичної теми сценарію будемо називати областю переходу. Рис. 4.2
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зображає приклад послідовної зміни станів системи та динамічно виникаючих

сценаріїв. Пунктиром обведено умовні області переходу.

Рис. 4.2. Принцип роботи сценаріїв системи музичного супроводу на

прикладі Pathologic [92].

В загальному випадку репертуар СДМС можуть складати теми різних

ладів та музичних систем. Для того, щоб забезпечувати їх гармонізацію, СДМС

повинна зберігати правила функції гармонійності та представлення музичних

систем, відповідних заданим темам. У випадку, коли відповідні генотипні

представлення відсутні, їх можна сформувати на основі навчання ознакам

акордів.

Таким чином, розроблювана система динамічного музичного синтезу

складається з наступних складових (рис. 4.3):

– репертуар музичних тем;

– множина моделей генотипних представлень музичних композицій;

– множина правил функції гармонійності;

– автомат станів системи;

– гармонізатор на основі генетичного методу гармонізації.

Представлена система пов’язує стани системи за допомогою автомату,

що показує можливу зміну одного стану на інший. Зовнішній процес, з яким
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узгоджується робота СДМС, виконує роль вхідного сигналу для цього автомату.

Репертуар містить музичні теми, що співвіднесені зі станами автомату.

Генератор областей переходу утворює мелодію для гармонізації шляхом

об’єднанням фрагменту поточної теми з наступним фрагментом поточної і

початковими фрагментами тем суміжних станів. Залежно від музичної системи,

в якій утворено мелодію, конфігуратор генетичного методу підбирає правила

гармонійності та відповідні моделі представлення. Генетичний метод

гармонізує композиції для усіх можливих сценаріїв зміни поточного стану.

Рис. 4.3. Структурно-функціональна схема СДМС.

Таким чином, для налаштування роботи СДМС потрібно:

1. Задати граф станів системи.

2. Задати репертуар музичних тем, асоційованих зі станами.

3. Задати набір правил для функції гармонійності кожної музичної

системи.

4. Якщо репертуар містить теми, написані в музичних системах, для

яких в СДМС представлень, завантажити вибірку консонантних

акордів даної музичної системи для побудови представлення

методом, описаним в розділі 3.
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4.2. Характеристики області переходу.

4.2.1. Параметри області переходу.

Стандартним часом відгуку на виконані гравцями дії у відеоіграх є

150-200 мс [93, 94]. При грі в мережевому режимі затримки обміну

інформацією понад цього значення призводять до часткової втрати управління

гравцями [95]. Часові вимоги до СДМС можуть бути дещо слабшими в силу

свого опосередкованого зв'язку з діями гравця, проте музика повинна бути

синхронізована з ігровим процесом, і її зміни повинні чітко відповідати темпу

гри. Отже, бажана тривалість переходу від однієї музичної теми до іншої не

повинна перевищувати 200 мс при строгих налаштуваннях та 500 мс при більш

м’яких.

У музичних композицій існує внутрішній часовий поділ [96]. У часовому

відношенні музична композиція представляє з себе серію тактів ‒ рівновеликих

відрізків часу, що містять в собі короткі закінчені музичні мотиви або їх

складові частини. Поділ музики на такти є головним виразником музичного

ритму, а сприйняття ритму є однією з найважливіших складових сприйняття

музики [97].

При гармонізації переходу від однієї теми до іншої об'єднання

перерваного кінця поточної теми з початком наступної можна розглядати як

нову коротку мелодію. Отже, важливо забезпечити перехід на закритому такті

поточної мелодії, і початок наступної мелодії з нового такту. Тому області

переходу можуть виникати тільки в околиці тактів, що закриваються.

Тривалості областей переходу і тактів мелодій репертуару таким чином

повинні бути співвіднесені.

В рамках однієї теми тривалість такту є постійною величиною, але для

різних тем вона може бути різною. Тривалість такту визначається темпом та

ритмом мелодії [20]. Було показано, що і темп [98], і ритм [99] є важливими

факторами для формування емоційного сприйняття музики, тому слід
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очікувати, що майже кожен сценарій буде включати в себе теми з відмінними

темпом і ритмом, а отже ‒ з різними тривалостями тактів (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Область переходу мелодій з різними тактовими ритмами.

Визначити максимальну тривалість області переходу потрібно за

допомогою найменшої тривалості такту в репертуарі сценаріїв. Це дозволить

до кінця будь-якого такту мати розрахунок всіх сценаріїв, і здійснити перехід

безпосередньо після завершення такту.

У загальному випадку, область переходу може охоплювати будь-яку

кількість акордів, аж до двох в найпростішому випадку. Важливо, однак,

встановити граничні характеристики області переходу. Для кожного

відтворюваного такту необхідно за час його тривалості розрахувати музичні

композиції для всіх потенційних переходів, які можуть статися після його

закінчення.

Вважатимемо найбільш невигідною ситуацію, коли потрібно

гармонізувати композицію максимальної можливої довжини за мінімальний

відрізок часу. Тобто, коли такт поточної теми має найменшу можливу

тривалість, а такт наступної теми містить найбільшу можливу кількість акордів

для гармонізації. Зауважимо, що потреби гармонізувати увесь наступний такт

немає: потрібно гармонізувати лише відрізок, який буде виконуватись той же

самий час, що й такт найменшої довжини. Тоді більш тривалі такти можна
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розбити на частини і гармонізовувати їх послідовно, доки не буде досягнуто

кінця такту.

Тривалість такту характеризується двома величинами: числом ударів в

хвилину BPM (від англ. beats per minute) і тактовим розміром R. Ударом

називають умовну часову величину, в якій виражаються тривалості звуків та

тактів. BPM дозволяє обчислити тривалість одного удару в секундах за

формулою:

Найбільш поширеними є темпи в діапазоні 80-160 [100].

Тактовий розмір R вказує на тривалість такту в ударах і зазвичай

представляється натуральної дробом зі знаменником, кратним 2. Поширеними

тактовими розмірами є 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 7/8 [20]. Кількість ударів

обчислюється за формулою:

де Θ ‒ тривалість такту в ударах.

Таким чином, тривалість будь-якого такту обчислюється за формулою:

(4.1)

Гранична величина довжини мелодії виникає в тому випадку, якщо вся

область переходу заповнена акордами найменшої тривалості. Кількість акордів

в такті обчислюється вона за формулою:

(4.2)

де θ ‒ найменша допустима тривалість звука.

Найкоротший по тривалості такт з'являється у композицій з мінімальним

тактовим розміром і максимальним темпом. Серед розглянутих, мінімальним

тактовим розміром є 3/8, а найвищий темп становить 160. Тривалість такого

такту згідно з формулою (4.1) становить tmin = 0.56 с.
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Типово, найменшою тривалістю звука є 0.5 удари. Тоді, за формулою

(4.2), максимально можлива кількість акордів, що міститься в такому такті,

складає 3 акорди.

З наступного такту до гармонізації виділимо 3 найближчих акорда. Це

максимальна кількість акордів, що може бути бути виконана за 0.56 с, протягом

яких буде відбуватись гармонізація наступних можливих переходів.

Можна зауважити, що підвищення кількості акордів наступного такту

може покращити загальну гармонійність утвореної композиції, оскільки

посилить глобальне впорядкування акордів в композиції. Для такого випадку

розглянемо ситуацію повної гармонізації наступного такту. Найгіршим

випадком такої гармонізації буде такт, що містить найбільшу можливу кількість

акордів. Найбільший за обсягом акордів такт з'являється у композицій з

максимальним тактовим розміром. Серед розглянутих, максимальним тактовим

розміром є 4/4. Кількість акордів мінімально допустимої тривалості складе 16.

Граничні показники гармонізації зведено в таблиці 4.1. Вони дозволяють

розрізнити два режима роботи СДМС: швидкісний та якісний.

Таблиця 4.1. Режими роботи СДМС.

Режим роботи
Параметри

tmin Lmax

Швидкісний
0.56 с

6

Якісний 19

4.2.2. Перехід в тему іншої музичної системи.

Можлива ситуація, коли СДМС потрібно буде гармонізувати перехід між

темами, для гармонізації яких використовуються різні представлення або різні

функції гармонійності. Під час з'єднання таких тем не завжди можна

використовувати одне й те ж представлення протягом усієї області переходу.
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Розглянемо фрагмент на рис. 4.5, що поєднує мелодії двох різних

тональностей. Увесь фрагмент можна поділити на три відрізки: лівий, тобто,

попередня тема в ладі M1, правий, тобто, наступна композиція в ладі М2, та

середній, тобто, область узгодження ладів М1 та М2.

Рис. 4.5. Область переходу зі зміною ладу (знаки поряд з ключами

нотують тональність). L1 та L2 ‒ довжини лівої та правої частини області

переходу, δL ‒ довжина області узгодження музичних систем.

Щоб гармонізувати цей фрагмент, потрібно гармонізувати лівий відрізок

за ладом М1, правий відрізок за ладом М2, а область узгодження за обома

ладами М1 та М2. Оцінка гармонійності матиме наступний вигляд:

(4.3)

де c1 ‒ лівий відрізок,

c2 ‒ правий відрізок,

Δc ‒ область узгодження узгодження ладів,

H1 ‒ функція гармонійності ладу M1,

H2 ‒ функція гармонійності ладу M2.
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Нехай δ1 ‒ це функція, що задає лад М1 як відображення висот у ступені,

а δ2 ‒ це функція, що задає лад М2. Якщо гармонізуються дві теми, написані в

одній музичній системі, але в різних ладах, функції їх гармонійності будуть

різнитися тільки використанням функції δi. В такому випадку можна говорити,

що що функція гармонійності зберігає свій основний вигляд, однак приймає

більш глобальний характер. Особливості генетичного алгоритму дозволяють

нам виконати гармонізацію такого фрагменту просто замінивши функцію

гармонійності новою функцією (4.3).

Якщо і представлення відрізняються лише функцією δ, інші

характеристики генетичної гармонізації можуть не підлягати модифікації.

Якщо представлення відрізняються за своїм принципом, можна утворити

синтетичне представлення на основі комбінації двох представлень,

асоційованих з темами, що гармонізуються (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Схема декодування синтетичного генотипного представлення.

Ліва та права частина представляються різними представленнями. Коли

потрібно декодувати акорд, він декодується відповідним йому декодером.
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Таке представлення представляє собою два представлення, кожен з яких

репрезентує свою частину композиції, а доступ до акордів здійснюється за їх

порядковим номером. Якщо цей порядковий номер перевищує кількість

акордів першого представлення, вони будуть отримані з другого, і навпаки.

4.3. Гармонізація областей переходу.

Основними параметрами та даними роботи гармонізатора СДМС є:

– репертуар музичних тем μi, що відповідають сценаріям даного

стану системи;

– банк представлень музичних композицій;

– поточна музична тема μ0;

– тривалість обчислення сценаріїв tmin;

– тривалість відтворення поточної теми t (час, що минув від переходу

стану в поточку системи до початку гармонізації нового переходу).

Процес формування музичної композиції переходу відбувається в п’ять

етапів (рис. 4.7).

На першому етапі на блок MAP подається μ0. Блок звертається до карти

сценаріїв, щоб визначити до яких музичних тем μ1 .. μn потенційно може бути

здійснений перехід від поточної теми μ0, а потім витягує їх зі сховища

репертуару.

На другому етапі блоки CROP з обраних музичних тем витягають

ділянки L0 .. Ln, які братимуть участь у формуванні музичних композицій

потенційних переходів. Для μ1..μn ділянки завжди витягуються з початку

мелодії, при цьому залежно від режиму роботи. В якісному режимі роботи

витягується перший такт теми, в швидкому ‒ три перших акорди. Для μ0

необхідно відсікти ту частину, яка вже була відтворена. Параметри tmin та t

дозволяє вказати точне місце в темі μ0, з якого потрібно виділити ліву частину

області переходу.
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На третьому етапі визначаються представлення, якими будуть

гармонізовуватись теми. У випадку, якщо з’єднуються теми, асоційовані з

одним і тим самим представленням, відбувається перехід до наступного етапу.

Якщо теми асоційовані з різними представленнями, формується синтетичне

представлення, що дозволяє об’єднати їх.

Рис. 4.7. Схема роботи гармонізатора.
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На четвертому етапі ділянки гармонізуються. На кожен блок HAR

надходить ліва і права мелодійна частини області переходу та відповідне їм

представлення, а вихідними даними є гармонізовані музичні композиції

потенційних переходів C1..Cn.

На п’ятому етапі зчитується вхідний параметр μ*, який вказує на

музичну тему, в яку необхідно здійснити перехід. З множини C1..Cn

вибирається необхідна музична композиція переходу, яка забезпечує

гармонійний перехід від теми μ0 до теми μ*. Вона подається на вихід системи і

повинна бути далі подана на підсистему відтворення.

Якщо μ* = μ0, лічильник t збільшується на tmin. В іншому випадку в

лічильнику встановлюється тривалість використаної початкового ділянки теми

μ*, а параметру μ0 присвоюється значення μ*.

4.4. Обчислювальна складність гармонізації переходу.

Обчислювальна складність генетичних алгоритмів визначається

складністю фітнес-функції. Внаслідок високої повторюваності обчислень

фітнес-функції, загальний обсяг обчислень повного циклу алгоритму

відповідає обчисленням фітнес-функції [101]. На рис. 4.8 показано середній

розподіл часу, необхідного для виконання етапів ітерації генетичного

алгоритму при гармонізації. Оцінка гармонійності популяції займає більше

90% часу ітерації.

Для спрощення моделі припустимо, що час, необхідний для оцінки

членів популяції, відповідає тривалості всієї ітерації. Таким чином

обчислювальна складність однієї ітерації порівнювана з обчислювальною

складністю оцінки популяції на гармонійність.

Нехай λ ‒ число операцій, необхідних для обчислення фітнес-функції на

заданому представленні мінімальної довжини (2 акорди). Тоді кількість

операцій, необхідних для обчислення фітнес-функції для композиції довжини L
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дорівнюватиме (L-1)λ. Розрахунок фітнес-функції проводиться для кожної з N

особин популяції в кожній з I ітерацій алгоритму.

Рис. 4.8. Внесок генетичних операцій в тривалість однієї ітерації.

Кількість операцій всього циклу генетичного алгоритму складе:

Необхідна обчислювальна потужність M для гармонізації репертуару

сценаріїв за tmin секунд може бути розрахована за формулою:

де Ω ‒ найбільша множина сценаріїв для поточного стану системи,

ω ‒ конкретний сценарій з множини Ω,

I ‒ кількість ітерацій генетичного алгоритму,

N ‒ розмір популяції,

Lω ‒ кількість мелодичних звуків області переходу сценарію ω,

λω ‒ число операцій, необхідне для обчислення гармонійності однієї пари

акордів на представленні, що асоційовано з областю переходу ω.

Розглянемо окремий випадок гармонізації на синтетичному

представленні. Відрізок узгодження може бути довільно розташованим на

границі між темами та мати довільний розмір. Нехай H(C, l1, l2) ‒ це функція

гармонійності, розрахована на композиції C між елементами l1 та l2 (включно).
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Нехай композиція С довжиною L акордів складається з двох частин, перша з

яких містить L1 акордів. Також нехай ΔL це довжина області узгодження в лівій

темі, а ΔR це довжина області узгодження, що належить до правої теми. Тоді

функція (4.3) приймає вигляд:

Кількість обчислень, потрібних для гармонізації за такою функцією

складатиме:

Припустимо, що λω1 та λω2 відрізняються. Нехай λω1 < λω2. Тоді обчислення

гармонійності на синтетичному представленні λω буде знаходитись в таких

межах:

Для простоти розгляду, будемо спиратись на найгірший випадок, коли λω

максимально. Отже, після перетворень

В такому випадку обсяг обчислень кожного окремої ітерації зріс на

N(ΔL+ΔR-1)λω. Область узгодження можна влаштувати таким чином, щоб

зберегти обсяг обчислень на попередньому рівні. Це можливо в ситуації, коли

ΔL = 0, ΔR = 1, або ΔL = 1, ΔR = 0. В музичній практиці такий прийом має назву

модуляції через спільний акорд [21].

Висока незалежність цих обчислень дозволяє широко використовувати

паралельні обчислення, віддаючи різним обчислювальним блокам розрахунок

фітнес-функції окремих особин або навіть окремих пар акордів. За наявності ν

обчислювальних блоків, серед яких найповільніший має продуктивність Mmin,

час роботи складе:

Можна говорити, що за наявності великої кількості обчислювальних

блоків, скорочення кількості ітерацій алгоритму є одним із пріоритетів
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виконання гармонізації. Зазначимо, однак, що підвищена складність

гармонізації мелодій в різних ладах може позначитись на кількості ітерацій,

потрібних для досягнення шуканого рівня гармонійності. Збільшення кількості

ітерацій в будь-якому випадку позначиться на обсягах обчислень, який буде

складно компенсувати залученням додаткових ядер процесору.

4.5. Розрахунки гармонійності та обчислювальної складності СДМС.

Для визначення оптимального розміру популяції N небінарних

представлень чітких теоретичних міркувань немає. Оптимальне

конфігурування генетичного процесу вважається складним завданням, що

вимагає особливої   уваги до характеру даних, що представляються [101].

Збільшення розміру популяції завжди призводить до зростання загальної

гармонійності популяції, оскільки підвищує різноманітність та збільшує шанс

появи хороших результатів вже в початковій популяції. Збільшення довжини

генотипного представлення збільшує область пошуку і знижує цей шанс, тому

вибір розміру популяції повинен проводитися відповідно до довжини

генотипного представлення. Одночасне зростання і розміру популяції, і

довжини представлення, однак, значно збільшує обсяг обчислень.

Для аналізу цієї залежності скористаємось функцією, найменший

локальний мінімум якої будемо вважати умовним мінімум обчислювальної

складності:

де Ih ‒ це кількість ітерацій генетичного алгоритму, необхідних для

досягнення рівня гармонійності h,

N ‒ розмір популяції,

L - кількість акордів композиції, що гармонізується.

Функцію φ0.95 для обох режимів роботи СДМС з використанням методів

гармонізації, на основі консонатного акордного представлення, представлення,
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навченого на ладових інтервалах та ладового представлення. Результати

наведено на рис. 4.9. Гармонізацію було виконано на каскаді з 100 випадкових

композицій в тональності C dur.

Рис. 4.9. Залежності φ0.95 від N (результати нормалізовано).
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За даними, показаними на графіках на рис. 4.9 можна встановити

налаштування розміру популяції генетичного метода для кожного з

розглянутих представлень.

Швидкісний режим дозволяє працювати на меншому розмірі популяції,

завдяки чому якісний результат досягаєтся меншою кількістю ітерацій.

Якісний режим вимагає більшого розміру популяції для усіх генотипних

представлень, істотно збільшуючи кількість ітерацій, необхідних для

досягнення заданого рівня гармонійності.

Налаштування розміру популяції генетичного метода для розглянутих

представлень в обох режимах зведено до таблиці 4.2.

Таблиця 4.2. Параметри роботи генетичного методу в швидкісному та

якісному режимах роботи СДМС.

Представлення
Швидкісний режим Якісний режим

N Середнє I0.95 N Середнє I0.95

Консонантне
акордне 20 5 56 12

Навчене на
ладових

інтервалах
30 12 210 15

Ладове 110 32 552 30

Для дослідження проведемо гармонізацію генетичним методом з

використанням обчислених параметрів. Результати наведено на рис. 4.10 - 4.11.

Гармонізацію було виконано на каскаді з 100 випадкових композицій в

тональності C dur.
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Рис. 4.10. Результати гармонізації різними методами в швидкісному

режимі роботи.

Рис. 4.11. Результати гармонізації різними методами в якісному режимі

роботи.
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Встановлення визначеності в параметрах методу гармонізації музичного

супроводу дозволяє визначити залежність між кількістю ітерацій генетичного

процесу, рівнем гармонійності та обчислювальними витратами методів

гармонізації. Визначивши λω для розроблених представлень та представлення

ладового рівня, зведемо дані до таблиць 4.3 ‒ 4.4, розрахувавши обчислювальні

потреби M1 для гармонізації одного сценарію переходу.

Таблиця 4.3. Характеристики гармонійності та обчислювальних

потужностей, потрібних для їх досягнення в швидкому режимі роботи.

H

Модель ладового
рівня

Модель CE для с. з
регулярним ладом

Консонантно
акордна модель CG

I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS

0.61 1 0.208 1 0.065 1 0.049

0.64 1 0.208 1 0.065 1 0.049

0.67 2 0.44 1 0.065 1 0.049

0.7 3 0.697 1 0.065 1 0.049

0.73 4 0.981 1 0.065 1 0.049

0.76 5 1.263 2 0.143 1 0.049

0.79 5 1.263 3 0.225 1 0.049

0.82 6 1.659 3 0.225 1 0.049

0.85 7 1.86 3 0.225 1 0.049

0.88 10 2.762 4 0.308 3 0.157

0.91 13 3.647 5 0.388 4 0.212

0.94 31 8.972 8 0.635 5 0.269

0.97 — — — — 8 0.436
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Таблиця 4.4. Характеристики гармонійності та обчислювальних

потужностей, потрібних для їх досягнення в якісному режимі роботи.

H

Модель ладового
рівня

Модель CE для с. з
регулярним ладом

Консонантно
акордна модель CG

I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS I M1, 106

FLOPS

0.61 3 2.999 1 0.402 1 0.13

0.64 4 4.225 1 0.402 1 0.13

0.67 5 5.538 2 0.866 1 0.13

0.7 6 7.108 3 1.381 1 0.13

0.73 7 8.706 3 1.381 1 0.13

0.76 7 8.706 4 1.924 1 0.13

0.79 8 10.176 5 2.537 1 0.13

0.82 9 11.772 6 3.156 1 0.13

0.85 11 11.772 6 3.156 3 0.413

0.88 12 15.038 7 3.716 5 0.717

0.91 14 19.787 9 4.892 6 0.874

0.94 20 29.192 13 7.231 8 1.187

0.97 35 52.435 28 15.959 20 3.045

Порівняння тривалостей гармонізації було виконано на апаратній

платформі з характеристиками: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz (1 core, 2

threads, 32 bit, cache 512 kb), 13 GB RAM. Випробування було проведено в двох

режимах для двох рівнів гармонійності.
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Таблиця 4.5. Час, потрібний для гармонізації одного сценарію в різних

режимах.

H

Швидкісний режим Якісний режим

Модель
ладового

рівня

Модель CE з
рег. ладом

Конс.
акордна

модель CG

Модель
ладового

рівня

Модель CE з
рег. ладом

Конс.
акордна

модель CG

0.7 414 мс 93 мc 34 мс 13.6 с 3.9 с 269 мc

0.91 1.8 с 465 мс 133 мс 31.1 с 9.7 с 1.6 c

Проведені дослідження показали, що розроблені методи гармонізації

дозволяють досягати вищих показників гармонійності з використанням меншої

кількості обчислень.

Елементи програмної реалізації розробленої системи наведено в додатку

А. Система написана мовою Python із використанням засобів бібліотеки Keras.

4.6. Висновки до четвертого розділу.

В четвертому розділі було досягнуто наступних результатів:

1. Розроблена модель системи динамічного музичного синтезу для

створення музичного супроводу на основі співвіднесення станів системи з

музичними темами та їх гармонізації. Розглянуто особливості гармонізації

музичних тем, написаних в різних музичних системах та їх узгодження при

створенні музичного супроводу.

2. Досліджено особливості використання СДМС та часові вимоги роботи.

Обчислено доцільний мінімальний час відгуку системи на основі вивчення

особливостей музичних композицій. На основі цього дослідження

запропоновано два різних режими роботи СДМС:

– швидкісний режим, що забезпечує гармонізацію малими порціями,

але з меншими витратами обчислювальних ресурсів;
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– якісний режим, що дозволяє виконувати гармонізацію цілісними

структурними одиницями (тактами), але працює з більшими витратами

обчислювальних ресурсів.

3. Запропоновано модель розрахунку обчислювальних вимог розробленої

СДМС. На основі цієї моделі було розраховано параметри роботи СДМС та

визначено параметри генетичного процесу для різних режимів роботи СДМС.

4. Проведено дослідження рівня гармонійності гармонізації генетичним

методом на основі використання різних представлень музичної композиції в

заданих режимах роботи СДМС. Показано, що розроблені методи гармонізації

дозволяють досягати вищих показників гармонійності за використання меншої

кількості обчислень.
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ВИСНОВКИ

Сукупність отриманих в дисертації результатів вирішує актуальну

науково-технічну задачу розробки моделей та методів динамічного синтезу

музичних композицій з високим рівнем гармонійності в умовах обмежених

обчислювальних можливостей. На основі проведених досліджень отримані

наукові результати, які складають істотний внесок у подальший розвиток

систем динамічного синтезу та генетичних методів гармонізації.

Проведено аналіз задачі та існуючих методів ДМС, їх переваги, недоліки

та можливості забезпечення високого рівня гармонійності синтезованих

композицій. Показано, що найбільш перспективним підходом для розробки

методів є еволюційний підхід та показано потребу в зменшенні необхідних для

його роботи обчислювальних ресурсів. Показано залежність об'єму

обчислювальних ресурсів генетичного методу гармонізації від області пошуку

рішень та вплив на її розмір допустимості генотипних представлень музичних

композицій. Визначено необхідність розробки моделей представлення з

підвищеною допустимістю для різних музичних систем.

Запропоновано принцип придатної повноти, що вимагає існування

генотипів тільки для придатних рішень, застосування якого дозволяє

створювати представлення з підвищеною допустимістю. Показано, що

задовольнити принцип придатної повноти можна підвищенням структурної

узагальненості представлення. Для підвищення структурної узагальненості

представлень до акордного рівня запропоновано розглядати музичну

композицію в якості послідовності акордів.

Досліджено особливості будови акордів в діатонічній музичній системі,

найбільш розповсюдженій в інтерактивних мультимедіа системах та

європейській музичній традиції. Розроблено консонантну акордну модель

представлення музичної композиції для діатонічної гармонічної системи.

Розроблено метод створення моделей генотипного представлення

музичних композицій акордного рівня для довільної музичної системи та
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системи з регулярними ладами, що відповідають принципу придатної повноти,

на основі використання нейромережевого автокодувальника для декодування

параметрів акордів.

Вдоснокалено генетичний метод гармонізації з використанням

розроблених моделей. Дослідження показали, що це дозволило скоротити

кількість ітерацій генетичного методу гармонізації, необхідних для досягнення

рівня гармонійності 0.9 у порівнянні з методом на основі моделі меншої

структурної узагальненості:

‒ для діатонічної музичної системи з використанням консонантної

акордної моделі: в 4 рази;

‒ для системи з регулярним ладом: в 3,5 рази;

‒ для довільної музичної системи: в 1,8 рази.

Запропоновано модель для розрахунку вимог обчислювальної потужності

систем динамічного музичного синтезу на основі генетичного підходу, що

дозволяє аналітично порівнювати оперативність різних систем динамічного

музичного синтезу та визначати апаратні ресурси для роботи в заданих часових

обмеженнях.

Розроблені в дисертаційній роботі методи отримали впровадження у

діяльності КТ ПЦТМ "Телеком-1" для ТК "Олта", а також в навчальний процес

Державного університету «Одеська політехніка».
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ДОДАТОК А

Елементи програмної реалізації розробленої системи

import numpy as np

import random

class Mode:

OCTAVE = 12

mode = []

def __init__(self, mode):

self.mode = np.copy(mode)

def getSize(self):

return self.mode.size

def getOctave(self,pitch):

return int(pitch/self.OCTAVE)

def getPitch(self, degree, octave):

if degree < 0:

return -1

return self.mode[degree] + self.OCTAVE * octave

def getDegree(self, pitch):

pitchClass = pitch % 12

result = np.where(self.mode == pitchClass)[0]

return result[0] if result.size != 0 else -1

def getChordDegrees(self, chord):

c = np.copy(chord)

for i in range(len(c)):

c[i] = self.getDegree(c[i])

return c

class DiatonicAnalyzer:
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TERTIA_INTERVAL = 2

def getTertianOrder(self, mode, basic_degree, position, count):

tertian_order = []

for x in range(position,0,-1):

new_degree = basic_degree - self.TERTIA_INTERVAL*x

if new_degree < 0:

new_degree += mode.getSize()

tertian_order.append(new_degree)

tertian_order.append(basic_degree)

for x in range(position+1,count,1):

new_degree = basic_degree +

self.TERTIA_INTERVAL*(x-position)

if new_degree >= mode.getSize():

new_degree -= mode.getSize()

tertian_order.append(new_degree)

return tertian_order

def getDiatonicFunction(self, mode, chord):

degree_set = set(mode.getChordDegrees(chord))

size = len(degree_set)

for d in range(mode.getSize()):

tertian_order = self.getTertianOrder(mode, d, 0, size) #[]

if (degree_set == set(tertian_order)):

return d

return -1

class TertianModel:

melody = []

da = []

params = np.array([])

def __init__(self, melody, params):

self.melody = melody.copy()

self.da = DiatonicAnalyzer()

if not isinstance(params, np.ndarray):

self.params = np.empty((0,4), int)
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for m in self.melody:

chord_params = self.generateChordParams()

self.params =

np.append(self.params,np.array([chord_params]), axis = 0)

else:

self.params = params

def getLength(self):

return len(self.melody)

def mutate(self):

point = random.randint(0, self.getLength()-1)

self.params[point] = self.generateChordParams()

def generateChordParams(self):

return [

#m

random.sample(set(range(3)), 1)[0],

random.sample(set(range(3)), 1)[0],

random.sample(set([0,2]), 1)[0],

random.sample(set(range(2)), 1)[0]

]

def getParams(self):

return self.params

def combine(self, model):

params1 = self.getParams()

params2 = model.getParams()

point = random.randint(1, self.getLength()-1)

new_params =

np.concatenate((params1[:point],params2[point:]))

return TertianModel(self.melody, new_params)

def decodeChord(self, melody_pitch, mode, func, inv, rep, pos):

melody_degree = mode.getDegree(melody_pitch)
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melody_octave = mode.getOctave(melody_pitch)

#form tertian order

tertian_order = self.da.getTertianOrder(mode, melody_degree,

func, 3) #[]

#find degrees of middle voices

rep_degree = tertian_order[rep]

bass_degree = tertian_order[inv] if func != inv else

rep_degree

middle_voice_degrees = np.array(tertian_order)

middle_voice_degrees =

middle_voice_degrees[middle_voice_degrees!=melody_degree]

middle_voice_degrees =

middle_voice_degrees[middle_voice_degrees!=bass_degree]

#order degrees by voices

voice_order = []

voice_order.append(melody_degree)

if pos == 0:

voice_order.append(middle_voice_degrees[0])

voice_order.append(rep_degree if len(middle_voice_degrees)<2

else middle_voice_degrees[1])

else:

voice_order.append(rep_degree if len(middle_voice_degrees)<2

else middle_voice_degrees[1])

voice_order.append(middle_voice_degrees[0])

voice_order.append(bass_degree)

#generate sounds in voice order (top to bottom)

pitches = []

octave = melody_octave

pprev = melody_pitch
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for d in voice_order:

p = mode.getPitch(d,octave)

if p >pprev:

octave = octave - 1

p = mode.getPitch(d,octave)

pprev = p

pitches.append(p)

return pitches

def decode(self, mode):

composition = np.empty((0,4), int)

for i in range(self.getLength()):

m = self.melody[i]

chord_params = self.params[i]

func = chord_params[0]

inv = chord_params[1]

rep = chord_params[2]

pos = chord_params[3]

chord = self.decodeChord(m, mode, func, inv, rep, pos)

composition = np.append(composition,np.array([chord]), axis

= 0)

return composition #.transpose()

class Harmony:

rules = {}

#verbose = False

def __init__(self, mode):

self.rules = {

RuleVoiceLeap() : 1, #Стрибок в голосі

RuleMelodicChords() : 1, #Мелодичне з’єднання акордів

RuleDirectVoice() : 2, #Прямий рух голосів
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RuleMelodyLeap() : 2, #Скачок мелодії не компенсовано

скачком басу

RuleDoubleTertia(mode) : 2, #Подвоєння терції

RuleChordSize(): 2, #Надмірні інтервали

RuleParallelQuintas(mode) : 4, #Паралельні квінти

RuleParallelOctaves() : 4, #Паралельні октави

RuleHarmonicProgression(mode) : 4, #Негармонійний зворот

RuleTertianChord(mode) : 8 #Дисонантний акорд

}

def check(self, composition):

h = 0

n = composition.shape[0]

max_error = sum(self.rules.values()) * n

for chord in range(n-1):

chord1 = composition[chord]

chord2 = composition[chord+1]

chord_e = 0

for rule, weight in self.rules.items():

if (rule.check(chord1,chord2)):

#chord_e += weight / max_error

#if self.verbose :

#  print(np.round(1 - chord_e, 3), end=" ")

h += weight / max_error

return 1 - h

def checkByChord(self, composition):

n = composition.shape[0]

pair_errors = []

max_pair_error = sum(self.rules.values())

for chord in range(n-1):

chord1 = composition[chord]

chord2 = composition[chord+1]

pair_e = 0

for rule, weight in self.rules.items():

if (rule.check(chord1,chord2)):

pair_e += weight / max_pair_error

pair_errors.append(1 - pair_e)
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return pair_errors

class TonalModel:

melody = []

mode = []

params = np.array([])

def __init__(self, melody, mode, params):

self.melody = melody

self.mode = mode

if not isinstance(params, np.ndarray):

self.params = np.empty((0,4,3), int)

for m in self.melody:

chord_params = self.generateChordParams(m)

self.params =

np.append(self.params,np.array([chord_params]), axis = 0)

else:

self.params = params

def getLength(self):

return len(self.melody)

def mutate(self):

point = random.randint(0, self.getLength()-1)

m = self.melody[point]

self.params[point] = self.generateChordParams(m)

def generateChordParams(self, m):

octave = self.mode.getOctave(m)

chord_params = []

chord_params.append([

self.mode.getDegree(m),

octave,

0

])

for i in range(3):

chord_params.append([

random.randint(0, self.mode.getSize()-1),
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octave,

random.randint(-1, 1)

])

return chord_params

def getParams(self):

return self.params

def combine(self, model):

params1 = self.getParams()

params2 = model.getParams()

point = random.randint(1, self.getLength()-1)

new_params =

np.concatenate((params1[:point],params2[point:]))

return TonalModel(self.melody, self.mode, new_params)

def decode(self, mode):

composition = np.empty((0,4), int)

#for m in self.melody:

for i in range(self.getLength()):

m = melody[i]

chord_params = self.params[i]

chord = []

for sound in chord_params:

degree = sound[0]

octave = sound[1]

alteration = sound[2]

chord.append(mode.getPitch(degree, octave) + alteration)

composition = np.append(composition,np.array([chord]), axis

= 0)

return composition

import keras

from keras import layers, Model

from keras.layers import Input, Dense

import tensorflow #?

tensorflow.compat.v1.disable_eager_execution()
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class BinaryAutoencoder:

encoder = None

decoder = None

layers_dim = []

def getEncodingDim(self):

return self.layers_dim[-1]

def getDecodingDim(self):

return self.layers_dim[0]

def __init__(self, layers_dim, x_train, x_test):

self.layers_dim = layers_dim

# This is our input image

input_img = keras.Input(shape=(layers_dim[0],))

encoded = input_img

for dim in layers_dim[1:-1]:

encoded = Dense(units=dim, activation='relu')(encoded)

encoded = Dense(units=layers_dim[-1],

activation='sigmoid')(encoded)

decoded = encoded

for dim in reversed(layers_dim[1:-1]):

decoded = Dense(units=dim, activation='relu')(decoded)

decoded = Dense(units=layers_dim[0],

activation='sigmoid')(decoded)

# This model maps an input to its reconstruction

autoencoder = keras.Model(input_img, decoded)

# This model maps an input to its encoded representation

encoder = keras.Model(input_img, encoded)

# Create the decoder model

encoded_input = keras.Input(shape=(self.getEncodingDim(),))
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fact = lambda i: encoded_input if i == 0 else

autoencoder.layers[i-4](fact(i-1))

decoder = Model(encoded_input, fact(len(layers_dim)-1))

autoencoder.compile(optimizer='adam',

loss='binary_crossentropy', experimental_run_tf_function=False)

autoencoder.fit(x_train, x_train,

epochs=300,

batch_size=256,

shuffle=True,

validation_data=(x_test, x_test))

self.encoder = encoder

self.decoder = decoder

def getDecoder(self):

return self.decoder

def int_to_intbin(int_val, bin_count):

return [int(x) for x in bin(int_val)[2:].zfill(bin_count)]

def preparePitchDiffTrainData4(chords, bins):

chordsize = chords.shape[1]

data = np.empty((0,chordsize*bins), int)

for chord in chords:

binary_chord = []

for i in range(chordsize):

pitch_diff = - (chord[i] - chord[0])

pitch_binary = int_to_intbin(pitch_diff, bins)

binary_chord += pitch_binary

data = np.append(data,np.array([binary_chord]), axis=0)

return data

def preparePitchDiffTrainData(chords, bins):

chordsize = chords.shape[1]

data = np.empty((0,(chordsize-1)*bins), int)
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for chord in chords:

binary_chord = []

for i in range(1,chordsize):

pitch_diff = - (chord[i] - chord[i-1])

pitch_binary = int_to_intbin(pitch_diff, bins)

binary_chord += pitch_binary

data = np.append(data,np.array([binary_chord]), axis=0)

return data

def prepareDegreeMidDiffTrainData(chords, mode, bins):

chordsize = chords.shape[1]

data = np.empty((0,(chordsize-1)*bins), int)

for chord in chords:

degrees_chord = mode.getChordDegrees(chord)

binary_chord = []

for i in range(1,chordsize):

diff = 7 + (degrees_chord[i] - degrees_chord[i-1])

pitch_binary = int_to_intbin(diff, bins)

binary_chord += pitch_binary

data = np.append(data,np.array([binary_chord]), axis=0)

return data

def prepareChordData(mode, train_amount):

chords = np.empty((0,4), int)

for oct in range(3,7,1):

mg = MelodyGenerator()

octave_melody = mg.generate(mode,train_amount,oct)

tm = TertianModel(octave_melody, False)

octave_chords = tm.decode(mode)

chords = np.append(chords, octave_chords, axis=0)

return chords

class PitchAutoencoderModel:

melody = []

pda = None

params = None

decoded = None

def getSoundAmount(self):
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return 3

def getLength(self):

return len(self.melody)

def generateEncodedChord(self):

binary_sounds = []

for b in range(self.pda.getEncodingDim()):

binary_sounds.append( random.randint(0, 1) )

binary_sounds = np.array([binary_sounds])

return binary_sounds

def __init__(self, melody, pda, params):

self.melody = melody

self.pda = pda

self.params = params

if not isinstance(params, np.ndarray):

self.params = np.empty((0,self.pda.getEncodingDim()), int)

for x in range(self.getLength()):

self.params = np.append(self.params,

self.generateEncodedChord(), axis = 0 )

def decodeChord(self, prediction, melody_pitch):

#encoded_chord, melody_pitch):

decoded_chord = np.round(prediction)

#np.round(prediction[0])

pitch_chord = []

pitch_chord.append(melody_pitch)

sound_rep_bins = int(self.pda.getDecodingDim() /

self.getSoundAmount())

for i in range(self.getSoundAmount()):

decoded_sound =

decoded_chord[i*sound_rep_bins:(i+1)*sound_rep_bins]

dc = np.array([decoded_sound])

pitch_diff = dc.dot(2**np.arange(dc.size)[::-1])[0]

pitch = int(pitch_chord[i] + pitch_diff)
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pitch_chord.append(pitch)

return pitch_chord

def decode(self, mode_dummy):

chord_data = np.empty((0,4), int)

predictions = pda.getDecoder().predict(self.params,

batch_size=len(self.params))

for i in range(self.getLength()):

m = self.melody[i]

chord_predict = predictions[i]

chord = self.decodeChord(chord_predict, m)

chord_data = np.append(chord_data, np.array([chord]), axis =

0 )

return chord_data

def decode_old(self, mode_dummy):

chord_data = np.empty((0,4), int)

for i in range(self.getLength()):

m = self.melody[i]

chord_param = self.params[i]

chord = self.decodeChord(chord_param, m)

chord_data = np.append(chord_data, np.array([chord]), axis =

0 )

return chord_data

def combine(self, model):

params1 = self.getParams()

params2 = model.getParams()

point = random.randint(1, self.getLength()-1)

new_params =

np.concatenate((params1[:point],params2[point:]))

return PitchAutoencoderModel(self.melody, self.pda,

new_params)

def getParams(self):

return self.params

def mutate(self):
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point = random.randint(0, self.getLength()-1)

self.params[point] = self.generateEncodedChord()

class DegreeAutoencoderModel:

melody = []

ae = None

params = None

def getSoundAmount(self):

return 3

def getLength(self):

return len(self.melody)

def generateEncodedChord(self):

binary_sounds = []

for b in range(self.ae.getEncodingDim()):

binary_sounds.append( random.randint(0, 1) )

binary_sounds = np.array([binary_sounds])

return binary_sounds

def __init__(self, melody, ae, params):

self.melody = melody

self.ae = ae

self.params = params

if not isinstance(params, np.ndarray):

self.params = np.empty((0,self.ae.getEncodingDim()), int)

for x in range(self.getLength()):

self.params = np.append(self.params,

self.generateEncodedChord(), axis = 0 )

def decodeChord(self, mode, prediction, melody_pitch):

decoded_chord = np.round(prediction)

octave = mode.getOctave(melody_pitch)

melody_degree = mode.getDegree(melody_pitch)

pitch_chord = []



169
pitch_chord.append(melody_pitch)

sound_rep_bins = int(self.ae.getDecodingDim() /

self.getSoundAmount())

dprev = melody_degree

for i in range(self.getSoundAmount()):

decoded_sound =

decoded_chord[i*sound_rep_bins:(i+1)*sound_rep_bins]

dc = np.array([decoded_sound])

diff = dc.dot(2**np.arange(dc.size)[::-1])[0]

degree = int(dprev + (diff - 7))

while degree  < 0:

degree += 7

while degree >= 7:

degree -= 7

dprev = degree

pitch = mode.getPitch(degree, octave)

if pitch <= pitch_chord[i-1]:

octave += 1

pitch = mode.getPitch(degree, octave)

pitch_chord.append(pitch)

return pitch_chord

def decode(self, mode):

chord_data = np.empty((0,4), int)

predictions = self.ae.getDecoder().predict(self.params,

batch_size=len(self.params))

for i in range(self.getLength()):

m = self.melody[i]

chord_predict = predictions[i]

chord = self.decodeChord(mode, chord_predict, m)

chord_data = np.append(chord_data, np.array([chord]), axis =

0 )

return chord_data

def decode_old(self, mode_dummy):

chord_data = np.empty((0,4), int)

for i in range(self.getLength()):

m = self.melody[i]
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chord_param = self.params[i]

chord = self.decodeChord(chord_param, m)

chord_data = np.append(chord_data, np.array([chord]), axis =

0 )

return chord_data

def combine(self, model):

params1 = self.getParams()

params2 = model.getParams()

point = random.randint(1, self.getLength()-1)

new_params =

np.concatenate((params1[:point],params2[point:]))

return DegreeAutoencoderModel(self.melody, self.ae,

new_params)

def getParams(self):

return self.params

def mutate(self):

point = random.randint(0, self.getLength()-1)

self.params[point] = self.generateEncodedChord()

def evaluate(population, h):

ratings = {}

for c in population:

ratings[c] = h.check(c.decode(mode))

return ratings

def select(ratings, N):

list_d = list(ratings.items())

list_d.sort(key=lambda i: i[1], reverse=True)

a = np.array(list_d)

return a.transpose()[0][:N]

def crossover(parents):

population = []

for alpha in parents:
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for beta in parents:

if (alpha != beta):

population.append(alpha.combine(beta))

return population

def mutate(population):

for c in population:

c.mutate()

return population

def iteration(population, fitness, poolsize):

ratings = evaluate(population, fitness)

parents = select(ratings, poolsize)

print(ratings[parents[0]])

population = crossover(parents)

population = mutate(population)

return population

class Genetic:

fitness = None

poolsize = None

population = None

def __init__(self, population):

self.population = population

def getPopulation(self):

return self.population

def iterate(self, fitness, poolsize, best_value):

ratings = evaluate(self.getPopulation(), fitness)

parents = select(ratings, poolsize)

self.population = crossover(parents)

self.population = mutate(self.getPopulation())

return ratings[parents[0]] if best_value else parents[0]
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ДОДАТОК Б
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ДОДАТОК В
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ДОДАТОК Г


