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Актуальність обрано.і. теми
Актуальність  обрано.і. теми зумовлюється  стрімким розвитком  індустрі.і.

інтерактивних  мультимедійних  проектів,  при  розробці  яких  дедалі  ширше
використовуються    засоби    динамічного    синтезу    контенту:    процедурно
згенеровані текстури, ландшафти, 3D моделі тощо. Важливою складовою таких
проектів є музичний супровід.

Музичний  супровід  інтерактивних  проектів  має  сво.і.  особливості,  що
повинні враховуватись при розробці системи динамічного музичного синтезу:
надзвичайно   велика  тривалість   використання  таких   систем  та  потреба  в
узгодженні з діями користувача.

Використання  динамічного  музичного  синтезу  дозволило  б  зменшити
потребу   в   обсязі   дискового   простору   для   розміщення   таких   проектів,
навантаження  на  мережу  розповсюдження,  а  також  дозволило  б  підвищити
персоналізацію  досвіду.   Наразі   існують  різноманітні  методи  динамічного
музичного синтезу, однак .і.х використання ускладнено внаслідок того, що вони
не   можуть  задовольнити   вимоги   гармонійності   музичних   композицій   в
реальному часі при обмеженій обчислювальній потужності.

Наведене   в  роботі   протиріччя  між  вимогами  до   гармонійності  та
потребами   щодо   обчислювальних   ресурсів   та   оперативності   є   вагомою
перешкодою  при  розробці  систем  динамічного  музичного  синтезу.  Тому
розробка  моделей  та  методів  динамічного  синтезу  музичних  композицій  з
високим   рівнем    гармонійності    в   умовах    обмежених    обчислювальних
можливостей є актуальною науково-технічною задачею.

Оцінка обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій
При  вирішенні  поставлених  у  дисертаційній  роботі  задач,  створенні

наукових положень, висновків та рекомендацій здобувачем застосовані дані, які



Одержан1  З  л1тератУРНИХ  джеРеЛ,   З  резУЛЬтат1в  аНал1зу  сучаСного   стаНу  та
перспектив розвитку методів генетично.і. гармонізаці.і. музичних композицій та
власних досліджень, тому .і.х можна вважати досить обґрунтованими.

При     розв'язанні     поставлених     у     дисертаційній     роботі     задач
обірунтованість  використання  моделей  генотипного  представлення  вищого
рівня структурно.і. узагальненості підтверджується .і.х узгодженням з наявними
роботами  в  області  застосування  генетичних  методів  та  скорочення  області
поіпуку придатних рішень.

Крім    того,    обґрунтованість    наукових    положень,    висновків    та
рекомендацій   підтверджується   даними   експериментальних   досліджень   та
практичними результатами, які забезпечуються наведеними актами практичних
випробувань та результатами впровадження із позитивним ефектом.

достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій
достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, отриманих

у  дисертаці.і.,  підтверджена  результатами  теоретичних  та  експериментальних
досліджень,   коректним   застосуванням   математичного   апарату,   сучасних
методів наукового моделювання.

Наукова новизна наукових положень, висновків і рекомендацій,
~  сформульованих у дисертаці.і.

Наукова новизна дисертаційного дослідження така:
-   вперше  запропоновано  консонантну  акордну  модель  генотипного

представлення   музичних   композицій,   особливістю   яко.і.   є   відповідність
принципу   придатно.і.  повноти   за  рахунок   використання   акордного  рівня
структурно.і. узагальненості, що дозволило зменшити область пошуку рішення в
генетичних методах;

-   вдосконалено генетичний метод гармонізаці.і. музичних композицій з
використанням моделей генотипного представлення музичних композицій, які
відповідають  принципу придатно.і. повноти,  що дозволило  підвищити рівень
гармонізаці.і.  музичних  композицій  у  відповідності   з   обраною  музичною
системою;

-   вперше   запропоновано   метод   створення   моделей   генотипного
представлення   музичних   композицій  для   довільно.і.  музично.і.  системи  та
системи  з  регулярним  ладом,  особливістю  яких  є  відповідність  принципу
придатно.і.      повноти      за      рахунок      використання      нейромережевого
автокодувальника для досягнення акордного рівня структурно.і. узагальненості,



що дозволило  зменшити  область  пошуку рішення  в  генетичних методах та
тривалість гармонізаці.і.;

-   вперше      запропоновано      модель      для      розрахунку      вимог
обчислювально.і. 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.

Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою
дисертаці.і., відсутність порушення академічно.і. доброчесності

Основні   положення   і   практичні   результати   дисертаційно.і.   роботи
доповідалися  та  одержали   схвалення   на  таких  конференціях:   VI  та  VП
міжнародна     науково-практична    конференція     «Інформатика.     Культура.
Технологі.і.»   (м.   Одеса,  2018  та  2019  рр.),  міжнародна  науково-практична
конференція   «Сучасні   інформаційні   технологі.і.»   (м.   Одеса,   2018   р.),   ІП
Міжнародна Конференція "Комп'ютерна Алгебра та інформаційні Технологі.і."
(м.  Одеса,  2018  р.).  Основні результати  дисертаційно.і. роботи  викладено  в  8
публікаціях, з них: 2 статті у наукових фахових журналах Укра.і.ни з технічних
наук,   1   стаття   у   наукових   періодичних   виданнях   з   напряму,   з   якого
підготовлено дисертацію, що індексується наукометричною базою SСОРUS, 5
публікацій у працях і матеріалах наукових конференцій.

Таким  чином,  вимоги  Постанови  КМУ  від  о6.03.2019  №167  ``Про
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософі.і" зі змінами
згідно Постанови КМУ від о9.06.2021 №608 до кількості публікацій виконано.

Публікація автором результатів досліджень у рецензованих виданнях, які
передбачають  попередню  перевірку  матеріалів  на  відсутність  запозичень,  є
одним    із    елементів    підтвердження    відсутності    порушень    академічно.і.
доброчесності.   В   цілому   у   дисертаційній   роботі   порушень   академічно.і.
доброчесності не виявлено.

Аналі3 змісту та форми дисертаційно.і. роботи
дисертаційна робота складається з чотирьох розділів, висновків, переліку

літературних джерел та додатків.
У   вступі   обґрунтовано   актуальність   вирішення   завдання   розробки

методів   та   моделей   динамічного   музичного   синтезу   з   високим   рівнем
гармонійності в умовах обмежених обчислювальних можливостей, поставлені
мета  й  задачі  досліджень,  представлені  методи  досліджень,  вказані  наукова
новизна і практичне значення отриманих результатів, сформульовані основні



положення,  що  виносяться  на  захист,  наведені  відомості  про  апробацію,
публікаці.і. та реалізацію результатів дослідження.

У  першому  розділі  дисертаційно.і.  роботи  проведено  аналіз  проблем
створення   систем   динамічного   музичного   синтезу   з   високим   рівнем
гармонійності,    розкрито    суть    задачі    динамічного    музичного    синтезу,
проаналізовано існуючі методи синтезу музичних композицій, .і.х переваги та
недоліки, розглянуто музичні системи, що використовуються в інтерактивних
мультимедіа проектах. Показано, що найбільш перспективним підходом для
розробки  методів  динамічного  музичного  синтезу  є  еволюційний  підхід,
показано його недолік, що полягає в низькій оперативності через надмірність
області пошуку, на якій виконується пошук придатного рішення. Виявлено, що
область пошуку відповідає простору параметрів генетичних представлень, і .іЇ
розмір  залежить  від  «вдалості»  .і.х кодування,  тому  інтерес  складає розробка
нових   генотипних   представлень   музичних   композицій.   Показано,   що
підвищення   допустимості   генетичного   представлення   композиці.і.  шляхом
врахування особливостей конкретно.і. музично.і. системи, для яко.і. виконується
гармонізація, може бути резервом для зменшення області, та, відповідно, і часу
пошуку.   На   основі   проведеного   огляду   сучасного   стану   дано.і.   задачі
сформульовано мету та задачі дисертаційного дослідження.

У другому розділі розроблено консонантну акордну модель генотипного
представлення музично.і. композиці.і. для діатоночно.і. музично.і. системи та на .і-і.
основі  розроблено  генетичний  метод  гармонізаці.і..  При  розробці  моделі для
підвищення  допустимості  генотипного  представлення  застосовано  принцип
придатно.і. повноти, що передбачає існування генотипів тільки для придатних
рішень за рахунок підвищення структурно.і. узагальненості представлення, яка
визначається    рівнем    абстрагування    музичних    концепцій    параметрами
представлення.  Розроблена модель використовує набір параметрів  акордного
рівня  структурного  рівня  узагальненості,  а  використання  .і-і.  в  генетичному
методі гармонізаці.і. дозволило зменшити область пошуку рішення в генетичних
методах.    Проведені    експерименти    показали,    що    використання    цього
генетичного методу гармонізаці.і. дозволяє в 4 рази скоротити кількість ітерацій,
необхідних для досягнення рівня гармонійності о.9 у порівнянні з методом без
урахування запропоновано.і. моделі.

У третьому  розділі  розроблено  метод  створення  моделей  генотипного
представлення   музичних   композицій   для   довільно.і.  музично.і.  системи   та
системи   з   регулярним   ладом   на   основі   використання   нейромережевого
автокодувальника    для    декодування    параметрів    акордів.    Використання
нейромережевого автокодувальника дозволило скоротити набір параметрів, за
допомогою якого кодується представлення музично.і. композиці.і., а таким чином



і   область   пошуку   придатного   рішення,   задану   таким   представленням.
Експериментально   доведено,   що   використання      в   генетичному   методі
гармонізаці.і.  моделі,  створено.і.  з  таким  декодуванням,  дозволяє  в  1,8  рази
скоротити кількість ітерацій, необхідних для досягнення рівня гармонійності
о.9  для  довільно.і.  музично.і.  системи,  і  в  3,5  рази  в  системах  з  регулярними
ладами, у порівнянні з методом без використання таких моделей.

В   четвертому   розділі   розроблено   структуру   системи   динамічного
музичного  синтезу,  розроблено  модель  оцінки  необхідно.і.  обчислювально.і.
потужності  тако.і.  системи  на  основі  генетичного  підходу.  У    розроблено.і.
системи   є   два  режими   роботи:   швидкісний   та   якісний.   За   допомогою
розроблено.і.      моделі      обчислено      характеристики      гармонійності      та
обчислювальних потужностей, потрібних для роботи системи в обох режимах.

Проведено випробування розробленого методу з використанням моделей
представлення   акордного   рівня   структурно.і.   узагальненості,   що   показало
скорочення часу гармонізаці.і. у порівнянні із методом на основі моделі нижчо.і.
структурно.і. узагальненості.

У висновках сформульовано основні результати дисертаційно.і. роботи.
У додатках представлено акти, довідки впровадження.
Анотація дисертаці.і. відображає .і-і. основні положення.

Зауваження до дисертаційно.і. роботи
В   цілому  дисертація  і   анотація  до   не.і.  оформлені  з   дотриманням

нормативних документів на оформлення результатів науково-дослідних робіт.
Недоліки дисертаційного дослідження такі :

1.  При  проведенні  експериментів  з  гармонізаці.і.  генетичним  методом
використано   тільки   елітну   стратегію   відбору.   Це   може   призводити   до
зменшення різноманітності отримуваних результатів.

2.   Не   розглянуто   перспективи   побудови   моделей   представлеши
музичних композицій, що використовують нерівномірно-темперовані стро.і..

3.  В  роботі  велика  увага  приділяється  процесу  гармонізаці.і.  музично.і.
мелоді.і..  для оцінки гармонійності мелоді.і. приведена функція гармонійності,
яка не досліджена в роботі.

3.  для  створення  композицій  в роботі  використано    автокодувальник.
Проте, не розкрито питання навчальних вибірок конкретних музичних творів
певного жанру чи стилю музики.

4.  Не  наведено  необхідний  опис  структури  автокодувальника:  функці.і.
активаці.і., алгоритм навчання тощо.

5. Не розглянуто проектування системи динамічного музичного синтезу
як інформаційно.і. системи.



6. Зміст правил гармоні.і., що використовуються в функці.і. гармонійності
описано тільки музичними термінами, без супроводу математичного опису.

7.   В   тексті   зустрічаються   термінологічні   неточності   та   граматичні
помилки.

Загальні висновки та оцінка дисертаці.і.
Перелічені зауваження не є принциповими і такими, що не зменшують

наукову і практичну цінність роботи та позитивне враження від впровадження
•і-і.результатів.

дисертаційна робота є закінченою  кваліфікаційною  науковою  працею,
яка містить раніше не захищені наукові положення і одержані автором нові
науково обґрунтовані результати в області динамічного музичного синтезу.

В підсумку з оглядом на актуальність проблеми, внесок автора в теорію і
практику   динамічного    музичного    синтезу,    високий    рівень    виконаних
досліджень та результати практичного впровадження, вважаю, що дисертаційна
робота   ``Моделі   та   методи   динамічного   музичного   синтезу   на   основі
генетичного підходу" відповідає вимогам Постанови КМУ від о6.03.2019 "Про
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософі.і" зі змінами
згідно Постанови КМУ від о9.06.2021 №608 та чинним вимогам МОН Укра.і.ни,
а .і-і. автор Комаров Олександр Володимирович заслуговує на присудження йому
наукового  ступеню  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  -  122  Комп'ютерні
науки, галузь знань -12 Інформаційні технологі.і..

Олег БЕРЕЗЬКИй


