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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Програмне  забезпечення  розпізнавання  звуків,
зображень,  числових  даних,  тексту  практично  застосовується  в  різних  галузях.
Класифікацію  можна  використовувати  для  автоматичної  обробки  супутникових
зображень, у медичній діагностиці, системах біометричної автентифікації, контролю
якості виробництва тощо. Системи розпізнавання аудіоданих інтегровано в сучасну
урбаністику, ідентифікацію правопорушень, аускультацію серця та легень.

Усі  зазначені  застосування  автоматичної  класифікації  зводяться  до  задач
розпізнавання образів, для вирішення яких є досить багато підходів, однак найбільш
універсальними методами, з погляду можливості адаптації, є нейронні мережі.

У розвиток теорії та практики розробки нейромережевих моделей розв’язання
задач  розпізнавання  суттєвий  внесок зробили  вчені,  як-от:  Безсонов О. О.,
Бодянський Є. В.,  Гольцев О. Д.,  Зайченко Ю. П.,  Згуровський М. З.,
Нестеренко Б. Б.,  Новотарський М. А.,  Олійник О. О.,  Руденко О. Г.,
Синєглазов В. М.,  Субботін С. О.,   Тимощук П. В., Удовенко С. Г., Чумаченко О. І.,
Ямпольський Л. С.,  Bengio Y.,   Goodfellow I., Hinton G.,  LeCun Y.,  Ng A.,
Rosenblatt F., Schmidhuber J. та ін. 

Істотний внесок у розвиток еволюційних методів та їх використання в задачах
дискретної  оптимізації  зробили  такі  науковці,  як-от:  Безсонов О. О.,
Винокурова О. А.,  Вікторов Є. О.,  Козін І. В.,  Олійник А. О.,  Пічугіна О. С.,
Перепелиця В. О., Руденко О. Г., Субботін С. О., Скобцов Ю. А., Holland J., Fogel L.,
Rechenberg I., Schwefel H-P. та ін.

Попри  значне  поширення  нейромережевих  моделей,  не  існує  загальних
рекомендацій  та  схем  їх  застосування  на практиці.  Досить  велику кількість
параметрів  таких  моделей  дослідники  часто  налаштовують  у  процесі  виконання
серії  обчислювальних  експериментів.  Використання  ансамблю  нейронних  мереж
суттєво  ускладнює  знаходження  оптимальної  множини  параметрів.  Наприклад,
процес  класифікації  даних  потребує налаштування декількох десятків  або сотень
класифікаторів.

Отже,  актуальною задачею є розробка методів  та підходів до автоматичної
оптимізації  нейронних  мереж  та  їх  ансамблів  із  метою  поліпшення  точності
розпізнавання звуків.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Роботу
виконано  відповідно  до  плану наукових  досліджень  математичного  факультету
Запорізького  національного  університету  за  держбюджетними  темами  «Розробка
математичного  забезпечення  для  інженерного  аналізу  об’єктів  аерокосмічної
техніки  на  базі  хмарних  технологій»  (2017-2020 рр.),  № ДР 0117U007204  та
«Математичне  та  програмне  забезпечення  автоматизованого  проектування
аерокосмічної техніки» (2018-2020 рр.), № ДР 0118U00210.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка математичних моделей
звукових сигналів у задачах розпізнавання на базі нейронних мереж.

Задачі, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети:
–  провести аналіз сучасного стану проблеми розпізнавання аудіосигналів;
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–  розробити гібридні  нейромережеві  моделі  класифікації  звукових даних  із
використанням генетичних алгоритмів оптимізації параметрів моделі;

–  удосконалити  генетичний  алгоритм  структурної оптимізації  архітектури
ансамблів нейронних мереж;

–  удосконалити нейромережеві моделі  в задачах оптимізації множини ознак
звукових даних;

–  розробити інструментальну систему класифікації звукових даних на основі
згорткових мереж та автокодувальників з оптимізацією їх параметрів за допомогою
генетичних алгоритмів.

Об’єкт дослідження – процес розпізнавання звукових сигналів.
Предмет  дослідження –  нейромережеві  математичні  моделі  звукових

сигналів.
Методи  дослідження. Для  моделювання  звукових  сигналів  у  роботі

використовуються  методи  цифрової  обробки  сигналів;  методи  теорії  нейронних
мереж  використовуються  для  розробки  математичних  моделей  розпізнавання;
методи теорії  генетичних алгоритмів застосовуються при структурній оптимізації
нейронних мереж у задачах розпізнавання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
–  уперше розроблено гібридні  нейромережеві  моделі  класифікації  звукових

даних із використанням генетичних алгоритмів для оптимізації параметрів моделей
та їх ансамблів, що дає змогу підвищити точність розпізнавання довільних класів
звуків;

–  уперше  запропоновано  інструментальну  систему  класифікації  звукових
даних на основі згорткових нейронних мереж та автокодувальників з оптимізацією
їхніх параметрів за допомогою генетичних алгоритмів;

–  набув подальшого розвитку генетичний алгоритм структурної оптимізації в
частині  поліпшення  архітектури  ансамблів  нейронних  мереж,  що  дало  змогу
підвищити точність прогнозування;

–  удосконалено  нейромережеві  моделі  класифікації  даних  у  частині
оптимізації множини ознак звукових даних, що дало змогу мінімізувати розмірність
довільної задачі класифікації аудіозаписів.

Наукові  результати,  які  отримано  в  дисертаційній  роботі,  відповідають
формулі  спеціальності  01.05.02  та  напрямам  досліджень  №  3,  4,  5  і  6  згідно  з
паспортом  спеціальності,  що  свідчить  про  створення  та  вдосконалення
математичних  моделей  класифікації  звукових  даних  у  межах інструментальної
системи розпізнавання.

Практичне  значення  одержаних  результатів. Розроблені  математичні
моделі надають можливість розв’язання задачі класифікації звукових даних у таких
галузях:  медична  діагностика,  системи  машинного  слуху,  спостереження  за
об’єктами  тваринництва,  біометричної  автентифікації.  Підвищення  точності
розпізнавання досягнуто за рахунок побудови гібридних нейромережевих моделей з
оптимізацією їхніх параметрів за допомогою генетичних алгоритмів. Запропоновані
методи  та  моделі  реалізовано  в  інструментальній  системі  класифікації  звукових
даних. 
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Результати,  що  отримані  в  дисертаційному  дослідженні,  упроваджені  в
навчальному  процесі  при  вивченні  дисциплін «Емпіричні  методи  програмної
інженерії»,  «Засоби  машинного  навчання»,  «Нейронні  мережі»  та  виконанні
кваліфікаційних  робіт  студентами  спеціальності  «Інженерія  програмного
забезпечення».

Особистий внесок. Усі  результати дисертаційної роботи, що виносяться на
захист, отримано автором особисто.  Чотири наукові праці опубліковано одноосібно
[2, 3, 8, 13]. У роботах, написаних у співавторстві, здобувачеві належать:

–  розробка  гібридних  нейромережевих  моделей  та  їх  реалізація  в
інструментальній системі класифікації звукових даних [1];

–  розробка  математичних  моделей  нейромережевих  класифікаторів  та  їх
ансамблів [4, 6];

–  розробка  метода  оптимізації  архітектури  згорткової  нейронної  мережі  на
базі генетичного алгоритму [5];

–  програмна реалізація бібліотеки класифікації акустичних даних [7];
–  реалізація генетичного алгоритму оптимізації згорткових нейронних мереж

та їх ансамблів у задачах медичної діагностики [9];
–  запропоновано підхід до побудови ансамблів нейронних мереж [10];
–  реалізація алгоритму побудови ансамблю нейронних мереж [11];
–  архітектура  вбудованої  системи  розпізнавання  звуку  для  сільського

господарства [12];
– дослідження методів побудови ансамблів нейронних мереж для класифікації

акустичних даних [14];
– дослідження  впливу  гіперпараметрів  нейронної  мережі  на  точність

класифікації [15].
Апробація  результатів  дисертації.  Основні  результати,  що  отримані  в

дисертаційному  дослідженні,  доповідались  та  обговорювались  на  Дев’ятій
Всеукраїнській,  шістнадцятій  регіональній  науковій  конференції  молодих
дослідників  «Актуальні  проблеми  математики  та  інформатики»  (м. Запоріжжя,
2018);  ХІХ Міжнародній конференції  з  математичного моделювання,  присвяченої
250-річчю з дня народження Жана Батиста Фур’є (м. Херсон, 2018); Міжнародній
науково-технічній  конференції  молодих  вчених,  аспірантів  та  студентів
«Комп’ютерні  науки,  інформаційні  технології  та  системи  управління»  (м. Івано-
Франківськ, 2018); XXXVI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Інновації науки XXI століття» (м. Вінниця, 2019); Міжнародній науково-технічній
конференції  здобувачів  вищої  освіти  та  молодих  вчених  «Комп’ютерні  науки,
інформаційні технології та системи управління» (м. Івано-Франківськ, 2019); 237th
ECS Meeting with the 18th International  Meeting on Chemical  Sensors  (IMCS 2020)
(Montreal,  Canada,  2020);  Міжнародній  науково-практичній  конференції
«Інформаційні  технології  та  комп’ютерне  моделювання»  (м.  Івано-Франківськ,
2020), а також на наукових семінарах кафедри програмної інженерії Запорізького
національного  університету.  Дисертацію загалом  розглянуто на  науковому
міжвузівському семінарі «Актуальні проблеми прикладної математики та механіки»
під  керівництвом  д.т.н.,  професора  В. З. Грищака  в  Запорізькому  національному
університеті (2020 р).
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Публікації.  За  результатами  досліджень  опубліковано  15  наукових  робіт,
у яких висвітлено основний зміст дисертаційної роботи та етапи її підготовки. З них:
1 монографія [1];  5 статей у наукових періодичних виданнях  (з  них 2 статті  – у
іноземних спеціалізованих виданнях  [2, 3];  3  статті  –  у  журналах,  включених до
Переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних наук [4-6]),  2
статті  [14, 15]  –  у  журналах,  включених  до  Переліку  наукових  фахових  видань
України з технічних наук, які додатково відображають результати дисертації та 7 тез
доповідей у збірниках праць наукових конференцій [7-13].

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації,
вступу,  чотирьох  розділів,  висновків,  списку  використаних  джерел,  додатків.
Загальний обсяг роботи складає 160 сторінок. Робота містить 39 рисунків, 8 таблиць,
список використаних джерел із 176 найменувань (на 20 сторінках) та 3 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У  вступі дисертаційної  роботи  подано  її  загальну  характеристику,
обґрунтовано  актуальність  теми  дослідження,  окреслено  її  зв’язок  із  науковими
програмами,  сформульовано  мету  і  завдання,  охарактеризовано  наукову новизну,
достовірність  і  практичну  значимість  отриманих  у  роботі  результатів,  подано
інформацію  про  публікації  за  темою  роботи  та  особистий  внесок  здобувача,
апробацію результатів дисертації, її структуру та обсяг.

У  першому  розділі надано  аналітичний  огляд  сучасного  стану  проблем
дослідження за темою дисертації, наведено основні поняття машинного навчання;
розглянуто основні підходи із застосування нейронних мереж у задачах класифікації
та генетичних алгоритмів для структурної оптимізації нейронних мереж. 

З  аналізу  літературних  джерел,  зроблено висновок,  що задача  класифікації
акустичних даних і загалом розробки систем машинного слуху є досить актуальною.
Опубліковані  на  даний  момент  наукові  статті  можна  умовно  розділити  на  три
категорії. 

До першої категорії  включено роботи, у яких виконують попередню обробку
сигналу  з  метою  сегментації  та  вилучення  суттєвих  ознак,  далі  навчають
класифікатор,  на  вхід  якого  подають  вектори  ознак.  У  цих  роботах  зазвичай
застосовують  перетворення  Фур’є,  обчислення  мел-частотних  кепстральних
коефіцієнтів  та  інших  частотних  або  спектральних  характеристик  сигналу.  З
класифікаторів частіше застосовують метод опірних векторів, k-найближчих сусідів,
дерева  прийняття  рішень,  нейронні  мережі  та  ін.  Може  застосовуватиметься
ансамбль  декількох  класифікаторів,  у  цьому  разі  клас-переможець  визначають
шляхом голосування. 

До  другої  категорії  включено публікації,  у яких  автори  намагаються
автоматизувати  процес побудови оптимального набору ознак для класифікаторів.
Серед підходів, які застосовують для такої автоматизації, можна виділити генетичні
алгоритми  та  нейронні  мережі.  Класифікатори  використовують  ті  ж,  що  й у
публікаціях попередньої категорії. 

У  публікаціях  третьої  категорії,  автори  застосовують  підходи  глибинних
нейронних мереж. Часто це згорткові нейронні мережі, на вхід яких можна подати
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дані як без попередньої обробки, так і після спеціальної  підготовки. Ефективність
такого  підходу  можна  пояснити  багатошаровою  архітектурою  згорткових
нейронних мереж. Передбачено наявність декількох типів шарів: шари згортки, у
яких  виділяють  певного  виду  ознаки;  агрегувальні  шари,  які  застосовують  для
зменшення  розмірності  та  декілька  повністю  зв’язних  шарів,  у  яких  виконують
класифікацію. До недоліків такого підходу можна віднести складність налаштування
нейронних мереж зі  складною архітектурою та  вимогливість  до  обчислювальних
ресурсів.

Отже,  переважну  більшість  розглянутих  публікацій  орієнтовано  на
оптимізацію одного з аспектів систем машинного слуху, наприклад, набору ознак
або  структури  та  типів  класифікаторів.  Практично  не  розглянуто  комплексний
підхід,  при  якому  використання  ансамблевого  навчання  із  застосуванням
класифікаторів  на  основі  ознак  та  глибинних  нейронних  мереж  поєднано  з
оптимізацією за допомогою генетичних алгоритмів. 

Також  сьогодні відсутня  інструментальна  система  класифікації  звукових
даних, яка б поєднувала різні методи та етапи попередньої обробки, класифікації та
постпроцесорного представлення результатів роботи.

У  другому  розділі виконано  формальну  постановку  задачі  класифікації
звукових  сигналів  на  основі  понять  теорії  розпізнавання  та  розроблено
нейромережеву  математичну  модель  класифікації  звуків,  яку  реалізовано  в
наступних  розділах  як інструментальну систему  класифікації  звукових  сигналів.
Описано  основні  технічні  характеристики  наборів  даних,  що  використано  в
подальших розділах для тестування моделі  класифікації.  Розроблено математичні
моделі гібридних нейронних мереж розпізнавання аудіоданих.

Нехай  U={u1 , ... , uN }  –  множина  об’єктів,  які  підлягають  класифікації,
наприклад, аудіозаписів. Ω={ω1 , .. ,ωk}  – множина класів – розподілення елементів
множини U  за певним принципом класифікації, наприклад,  за джерелами звуків в
аудіозаписах. До множини класів задачі багатокласової класифікації, висувають такі
вимоги:

∪ k
i=1

ωi=U , (1)

ω i∩ω j=∅∀ i≠ j .      (2)

Оскільки  об’єктами  множини  U  можуть  виступати  довільні  аудіозаписи,
необхідно ввести функцію F()  для обчислення числових ознак кожного об’єкту:

F(U ):U →X , (3)

де X={X 1, ...X N }, X i∈ℝM×K  – M×K -вимірний простір ознак. 
У даному випадку  функція  F()  реалізує  один із  методів  обчислень  ознак

звукового сигналу. Результатом застосування функції F()  є множина двовимірних
матриць  дійсних  чисел  –  ознак  об’єктів,  де  M  –  кількість  коефіцієнтів
перетворення F() , K  – кількість кроків дискретизації вихідного сигналу.
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Функція  G()  ставить  у  відповідність  множині  класів  Ω  певний числовий
вектор, зазвичай бінарний або числове значення: 

G(Ω):Ω→Y ,      (4)

де Y={Y 1 , ...Y N },Y j∈ℝk  –  множина  міток,  яка  в  залежності  від  задачі,  що
розв’язують приймає такий вигляд:

- Y= {0,1 }  – бінарна класифікація;
- Y= {1,. . . ,k } , k>2  – багатокласова класифікація;

- Y= {0,1 }k  – багатокласова класифікація з класами, що мають перетин.
Елементи  множин  ознак  об’єктів  X  та  відповідних  міток  Y  утворюють

навчальну вибірку

T= {(x 1 ,y1 ), .. .(xN ,yN )} , (5)

де (xi ,y i),i∈[1 ,N ]  – спостереження навчальної вибірки або прецеденти;
N – об’єм навчальної вибірки. 

Задачу  класифікації  можна  звести  до  визначення  функції  класифікатора  –
деякого алгоритму A()  та його параметрів

A (W , X ): X→Y , (6)

де W={w1 ,...wN },wi∈ℝ  – це набір параметрів алгоритму навчання.
Параметри  класифікатора  можна  визначити  з  мінімізації  функції  похибки

прогнозування L() :

L(A(W , X ) ,Y )→minW . (7)

У  залежності  від  типу  класифікації  визначають  і  вид  алгоритму  A()  та
функції похибок L() .

У випадку  задачі  бінарної  класифікації  алгоритмом  A()  може  виступати
сигмоїдна функція, яка для заданих вхідних значень нейронів генерує одну з двох
можливих відповідей: 

A (W , X )=σ (W⋅X +w0)=σ (∑
j=1

N

w j X j +w0) , (8)

де W={w1 ,...wN },wi∈ℝ  – ваговий вектор у даному випадку;
w0∈ℝ  – зсув;

σ (z )= 1

1+e− z  – сигмоїдна функція.

Функція  похибок  для  бінарної  класифікації  приймає  вигляд перехресної
ентропії:

L(A(W , X ) ,Y )=−(Y log (A(W , X ))+(1−Y ) log(1−A (W , X )))→minW . (9)
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Для багатокласової класифікації замість сигмоїдної функції використовують
функцію SoftMax :

SoftMax (z1 , .. . ,zk)=( e z1

∑
i= 1

k

e zi

, .. .,
ezk

∑
i=1

k

ez i) . (10)

У цьому разі ймовірність i-го класу можна визначити таким виразом:

P ⟨ y=i|x,w ⟩= e
(wi

⋅x+w
0,i)

∑
j=1

k

e
(w j⋅x+w0,j)

. (11)

Отже,  коефіцієнти  вагового  вектора  W  визначають з  умови  мінімізації
функціоналу  похибки,  який  для  задач  багатокласової  класифікації  має  такий
узагальнений вид:

L(A(W , X ) ,Y )=−∑
i

N

y i log (A(W ,xi))→min . (12)

Зазначені  функції,  що визначають  алгоритм  A () ,  можуть  бути  реалізовані
штучними  нейронами  або  їх  об’єднаннями  –  нейронними  мережами.  Найбільш
типовими архітектурами в задачах класифікації зображень та звуку є багатошарові
перцептрони,  згорткові  мережі,  автокодувальники.  У роботі  запропоновано
топологію  гібридних нейронних  мереж  із  використанням  шарів  згортки,
автокодувальника  та  перцептронів.  Побудована  у  такий  спосіб  нейронна  мережа
містить  досить  велику  кількість  параметрів,  які  вимагають  подальшого
налаштування.

Отже, задачу побудови нейромережевої моделі можна звести до розв’язання
задачі  багатовимірної  оптимізації  відносно  параметрів  W ,  для  рішення  якої
використовують як прямі або градієнтні методи, так й евристичні підходи на базі
еволюційних  алгоритмів. Якість  класифікатора  визначають  за  допомогою
спеціальних метрик: матриці похибок, коефіцієнту точності, повноти, F-метрики.

Загальну схему системи класифікації звуків, що  запропоновано в цій роботі,
наведено на  рисунку  1.  Для тестування  розроблених класифікаторів  використано
відкриті набори аудіоданих.  Попередня обробка даних містить операції фільтрації,
застосування  перетворень  довжини  та  тембру  звукового  сигналу,  розширення
наборів  даних  шляхом генерування  нових  звуків.  Даний  етап  є  суттєвим  для
універсальної системи класифікації звуків, оскільки вихідна база аудіозаписів може
містити  звукові  файли  різної  довжини  та  частоти  дискретизації.  Операцію
розширення даних шляхом генерації нових звуків  може бути реалізовано за умови
різної кількості спостережень для різних категорій. У разі незбалансованих класів
застосовуються нейронні мережі автокодувальники та метод k-найближчих сусідів.
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Рисунок 1 – Схема класифікації звукових записів

Обчислення ознак звукового сигналу необхідно виконувати в кожній системі
класифікації.  Це пов’язано з тим, що безпосереднє представлення звуку у часовій
області  (залежність  амплітуда-час)  є  не досить ефективним і  вимагає  додаткових
часових та просторових ресурсів для збереження й обробки даних. Для найбільш
раціонального представлення акустичного сигналу використовують класичні методи
цифрової  обробки  сигналів.  Серед  них  можна  виділити  перетворення,  які
розкладають сигнал за ортогональними базисними функціями: перетворення Фур’є,
Хартлі,  Мелліна,  вейвлет  тощо,  а  також  різноманітні  ознаки  сигналу,  які
обчислюють  на  базі  цих  перетворень,  наприклад,  мел-частотні  кепстральні
коефіцієнти (англ. Mel-frequency cepstral coefficients, MFCC), частотні коефіцієнти
перетворення  гамматон  (англ.  Gammatone  frequency  cepstral  coefficients,  GFCC),
коефіцієнти  константного  Q-перетворення  (англ.  Constant-Q  transform,  CQT),
хромаграми (англ. chromagram) тощо. Наведені ознаки сигналу є вхідними даними
для нейронних мереж.

Обчислювальним елементом будь-якої нейронної мережі є штучний нейрон.
Зазвичай  на  вхід  нейрона  подають  значення  множини  ознак,  нейрон  обчислює
зважену суму, після чого застосовує нелінійну функцію активації. Нехай X1 ,... , XN –
ознаки, що характеризують вихідні об’єкти. Ваги зв’язків  W={w1 ,w2 ,... ,wN } ,  які
буде налаштовано протягом навчання, визначають ступінь інформативності певного
входу з погляду розв’язання задачі класифікації. 

Сигнал  на  виході  j-го  нейрону  багатошарової  мережі  обчислюють  за
допомогою такої формули:

ŷ j=(f 1∘ f 2∘ ...∘ f l )X j =f 1(f 2(…f l (X j))) , (13)

де f 1∘ f 2∘ ...∘ f l  – композиція функцій активації шарів нейромережі.
Типова  архітектура  автокодувальника  має  дві частини:  функції  кодування

h=f (X )  та  декодування  ~X =g (h ) .  Мета понижувального автокодувальника (англ.
undercomplete autoencoder) полягає в мінімізації функціонала похибки L() :

L(X,g (f (X )))→min , (14)
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та  водночас оптимізуються  параметри  функцій  f ()  та  g() ,  які  фактично  є
функціями активації нейронів автокодувальника.

Навчання цієї мережі традиційно є навчанням з учителем, тобто з множини
вхідних сигналів формують простір ознак  X , однак множина відповідей тотожно
дорівнює множині ознак Y≡X .

Прихований шар h  у такому разі містить абстрактні інформативні ознаки, які
можна використовувати, наприклад, при розв’язанні задачі класифікації. 

Отже,  основна  задача  автокодувальника  в  цьому  разі  –  отримати  в
прихованому  шарі  деякий  абстрактний  простір  ознак,  проте  водночас  необхідно
уникнути  простого  копіювання  вхідного  сигналу  у  вихідний,  тому  кількість
нейронів шару h  повинна бути нижчою за вхід та вихід. 

Згорткові  нейронні  мережі  є  прикладом  нейронних  мереж  прямого
поширення,  їх  особливістю  є  декілька  типів  шарів  (згортки,  субдискретизації,
повнозв’язні шари), які дають змогу виконувати безпосередньо класифікацію даних
і моделювати інформативні для розв’язання задачі ознаки. Цей тип мереж є базовою
моделлю в ансамблі класифікаторів розробленої інструментальної системи.  

У шарах згортки виконується перетворення вхідного шару,  який називають
мапою ознак, у вихідний, який є відповідно входом для наступного шару нейронів.
Нехай у  l -му шарі згортки виконується лінійне перетворення двомірних вхідних
даних,  які  представлені  матрицею  X MxN

l  у  вихідну  матрицю  Y M̀ x Ǹ
l

(M̀⩽M , Ǹ⩽N ) , за допомогою вагової матриці W dxd  ( d<M , N ):

y ì , j̀
l =Conv (XMxN

l )= ∑
a,b=0

d−1

W a,b xi+a, j+b
l , (15)

де Conv ()  – оператор згортки.
Матрицю  W d×d  називають  ядром  згортки,  а  її  значення  визначають

алгоритмом навчання нейронної мережі. Операцію згортки можна інтерпретувати як
виділення певних локальних ознак вхідних даних. Чим більше в нейронній мережі
шарів  згортки,  тим  більше  локальних  ознак  може  бути  виділено.  Шари
субдискретизації  виконують  зменшення розмірності  мапи ознак,  яка  поступає  на
вхід  з  попереднього  шару  згортки  та  після  застосування  функції  активації.  Цей
процес  можна  інтерпретувати  як  узагальнення  ознак  та,  як  наслідок,  зменшення
мапи ознак.

Сформульовано й доведено теорему.
Теорема  2.1. Гібридна  нейронна  мережа  з  шарами  автокодувальника  та

згортки  знаходить  класифікацію  C (U )  для  простору  звукових  сигналів  U
протягом скінченного проміжку часу.

У третьому розділі розроблено гібридні нейромережеві моделі класифікації
звукових даних на основі ознак, запропонованих у розділі 2. Виконано дослідження
впливу гіперпараметрів класифікаторів на точність прогнозування моделей.  Серед
гіперпараметрів,  що підлягають  оптимізації:  кількість  пакетів  згортки-
субдискретизації,  наявність  та  кількість  додаткових  шарів  у  пакетах,  кількість
фільтрів, розмірність матриць згортки та субдискретизації, кількість повнозв’язних
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шарів та нейронів у них, вид функцій активації, метод початкової ініціалізації шарів,
вид оптимізатора тощо. 

Для тестування запропонованих підходів використано набір звукових даних
ESC.  За  допомогою  нейронної  мережі  автокодувальник  згенеровано  комбінацію
ознак звукового сигналу з мел- та гамматон- частотних кепстральних коефіцієнтів.

Досліджено  декілька  варіантів  топології  з  різною  кількістю  пакетів  шарів
згортки-субдискретизації  та  фільтрів.  Прийнято  такі  позначення:  Conv(  )  –  шар
згортки з певною кількістю фільтрів; MaxPooling – шар субдискретизації з пошуком
максимального значення у вікні шару; Dense( ) – повнозв’язний шар із визначеною
кількістю нейронів; Attention – шар «уваги».

Далі  наведено  топології  згорткових  мереж,  точність  моделей  за  класами
проілюстровано в таблиці 1.

Згорткова мережа №1 (ЗМ №1) має таку структуру шарів: Conv(32)+Conv(64)+
+MaxPooling+2xConv(64)+MaxPooling+2xConv(128)+MaxPooling+3xDense(256)+
+Dense(11).

Згорткова мережа №2 (ЗМ №2) має таку структуру шарів: Conv(24)+Conv(48)+
+MaxPooling+2xConv(48)+MaxPooling+2xConv(96)+MaxPooling+3xDense(192)+
+Dense(11).

Згорткова мережа №3 (ЗМ №3) має таку структуру шарів: Conv(32)+Conv(64)+
+MaxPooling+2xConv(64)+MaxPooling+2xConv(128)+MaxPooling+3xDense(256)+
+Dense(11).

Згорткова мережа №4 (ЗМ №4) має таку структуру шарів: Conv(32)+Conv(64)+
+MaxPooling+2xConv(64)+MaxPooling+2xConv(128)+MaxPooling+4xDense(512)+
+Dense(11).

Таблиця 1 – Точність прогнозування за класами згорткових мереж
№ класу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗМ №1 0,81 0,66 0,62 0,56 0,84 0,48 0,68 0,83 0,63 0,63 0,87
ЗМ №2 0,83 0,76 0,62 0,50 0,85 0,43 0,66 0,82 0,70 0,71 0,90
ЗМ №3 0,81 0,70 0,71 0,50 0,71 0,46 0,71 0,90 0,67 0,50 0,83
ЗМ №4 0,88 0,69 0,74 0,61 0,76 0,39 0,58 0,87 0,60 0,62 0,85

Для  поліпшення  точності  класифікації  було використано  додаткові  шари
«уваги», які дають змогу виділяти найбільш інформативні області даних.

Далі  наведено  топології  згорткових  мереж,  точність  моделей  за  класами
проілюстровано в таблиці 2.

Згорткова мережа з шаром уваги №1 (ЗМШУ №1) має таку структуру шарів:
Conv(32)+Conv(64)+MaxPooling+2xConv(64)+MaxPooling+2xConv(128)+
+MaxPooling+3xDense(256)+Attention()+Dense(11).

Згорткова мережа з шаром уваги №2 (ЗМШУ №2) має таку структуру шарів:
2xConv(32)+Conv(64)+MaxPooling+3xConv(128)+MaxPooling+3xConv(256)+
+MaxPooling+3xDense(256)+ Attention+ Dense(11).

Згорткова мережа з шаром уваги №3 (ЗМШУ №3) має таку структуру шарів:
Conv(32)+Conv(64)+MaxPooling+2xConv(64)+MaxPooling+2xConv(128)+
+MaxPooling+3xDense(256)+Attention+Dense(11).
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Згорткова  мережа  №4  (ЗМШУ  №4)  має  таку  структуру  шарів:
Conv(32)+Conv(64)+MaxPooling+2xConv(64)+MaxPooling+2xConv(128)+MaxPooling
+4xDense(512)+Attention+Dense(11).

Таблиця 2  – Точність прогнозування за класами згорткових мереж з шарами
«уваги»

№ класу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗМШУ №1 0,85 0,80 0,67 0,63 0,88 0,60 0,70 0,90 0,77 0,66 0,95
ЗМШУ №2 0,86 0,80 0,65 0,61 0,89 0,58 0,73 0,87 0,76 0,81 0,93
ЗМШУ №3 0,81 0,70 0,71 0,50 0,71 0,46 0,71 0,90 0,67 0,50 0,83
ЗМШУ №4 0,91 0,71 0,79 0,70 0,82 0,63 0,64 0,92 0,76 0,83 0,90

Результати  обчислювальних  експериментів  із  різною  кількістю  шарів  та
фільтрів доводять, що задача підбору оптимального набору гіперпараметрів є досить
складною і потребує засобів автоматизації. 

Базову  гібридну  згорткову  нейромережеву  модель  класифікації  вказаних
звукових наборів даних зображено на рисунку 2. Автокодувальник використано для
генерування абстрактного шару ознак, що дає змогу мінімізувати розмірність задачі
класифікації.

Рисунок 2 – Схема застосування автокодувальника

Для  ансамблювання  нейронних  мереж  використано  метод  Snapshot.
Особливістю  цього  підходу  є  варіювання  коефіцієнту  швидкості  навчання  α( t)
відповідно до такої косинусної функції:
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α (t )=
α 0

2 (cos(π mod (t−1 , ⌈T /M ⌉)
⌈T /M ⌉ )+1) ,    (16)

де α0  – початкове значення коефіцієнта швидкості навчання;
t  – ітерація навчання;
T  – загальна кількість ітерацій навчання;
M  – кількість циклів зміни коефіцієнту швидкості навчання та відповідно кількість

моделей, що згенеровано алгоритмом. 
Такий  циклічний  режим  зміни  коефіцієнту  α  є  ефективним  при  навчанні

нейронних мереж, зокрема згорткових. Крім того, з погляду ансамблевого навчання,
різні моделі,  які обчислено на кожному циклі зміни коефіцієнту навчання, мають
різні  характеристики  та  навчаються  на  різних  зразках  даних.  Отже,  виконано
вимоги,  що  зазвичай  висувають  до  класифікаторів  ансамблю:  класифікатори
розрізнено за  алгоритмом або характеристиками;  для навчання використано різні
зразки даних.

Результати  обчислювальних  експериментів  над  базовими  згортковими
мережами з шарами  «уваги» із  застосуванням ансамблевого навчання наведено в
таблиці 3. Передбачено використання десяти мереж в ансамблі. 

Таблиця 3 – Точність прогнозування за класами ансамблю згорткових мереж з
шарами «уваги»

№ класу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗМШУ №1 0,89 0,85 0,70 0,68 0,90 0,66 0,74 0,90 0,81 0,68 0,94
ЗМШУ №2 0,88 0,84 0,63 0,68 0,91 0,60 0,78 0,92 0,80 0,84 0,93
ЗМШУ №3 0,86 0,78 0,75 0,61 0,76 0,53 0,76 0,93 0,69 0,57 0,87
ЗМШУ №4 0,94 0,76 0,83 0,76 0,86 0,67 0,69 0,94 0,77 0,87 0,92

Базові архітектури нейронних мереж, які  отримано в результаті  проведених
обчислювальних експериментів, використано в наступному розділі для ініціалізації
початкової популяції генетичної оптимізації. 

У четвертому розділі  дисертації розроблено гібридні нейромережеві моделі
класифікації  звукових  даних  із  використанням  генетичних  алгоритмів  для
оптимізації  гіперпараметрів  моделей  та  їх  ансамблів.  Запропоновано
інструментальну  систему  класифікації  звукових  даних  на  основі  згорткових
нейронних  мереж  та  автокодувальників  з  оптимізацією  їхніх  параметрів  за
допомогою  генетичних  алгоритмів.  Для  тестування  запропонованих  підходів
використано набір звукових даних UrbanSound8k.

Для  кодування  гіперпараметрів  системи  класифікації  використано числові
гомологічні  хромосоми.  Оскільки  областю  значень  гіперпараметрів  є  певна
скінченна  множина  цілих  чисел  або  строк,  які  мають  сенс  для  архітектури
нейронних мереж, оптимальною структурою даних для збереження всіх параметрів
є словник. Приклад такого словнику наведено далі,  використано такі  позначення:
розмір  пакету  навчання  (batch_size),  тип  шару  нейронів  (layer_type),  кількість
фільтрів  шарів  згортки  (units_filters),  розмірність  матриць  згортки  та
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субдискретизації (kernel_size), вид функцій активації (activation), метод початкової
ініціалізації  шарів  (init),  тип  оптимізатора  (optimizer),  швидкість  навчання
(learning_rate), кількість епох навчання (epochs), тип регуляризатора мережі (regular),
кількість мереж в ансамблі (ensemble_count). 

batch_size = {0: 8, 1: 16, 2: 32, 3: 64, 4: 128, 5: 256, 6: 512};
learning_rate = {0: 0.1, 1: 0.01, 2: 0.001, 3: 0.0001, 4: 0.00001};
epochs = {0: 10, 1: 50, 2: 100, 3: 200};
ensemble_count = {0: 10, 1: 20, 2: 50, 3: 100, 4: 200}
optimizer = {0: 'Adam', 1: 'Adadelta', 2: 'Adagrad', 3: 'Adamax', 4: 'Nadam'};
layer_type = {0: 'Conv2D', 1: 'Dense', 2: 'MaxPolling2D', 3: 'AveragePooling2D', 4:

'Dropout', 5: 'Attention3D'};
units_filters = {0: 8, 1: 1024};
stride = {0: 2, 1: 4, 2: 6};
kernel_size = {0: 2, 1: 4, 2: 6};
init  =  {0:  'RandomNormal',  1:  'RandomUniform',  2:  'Zeros',  3:  'Ones',  4:

'GlorotNormal', 5: 'GlorotUniform', 6: 'he_normal', 7: 'he_uniform', 8: 'lecun_normal', 
9: 'lecun_uniform'};
regular = {0: 'l1', 1: 'l2', 2: 'l1_l2', 3: None};
activation = {0: 'relu', 1: 'sigmoid', 2: 'softmax', 3: 'softplus', 4: 'softsign', 5: 'tanh', 6:

'selu', 7: 'elu'}.
Значення, що закодовано в структурі словника, є такими,  які мають сенс для

певної архітектури згорткових мереж, згорткових автокодувальників та ансамблів
нейромереж  на  основі  підходу  Snapshot.  Отже,  у  словник  покладено попередню
експертну оцінку гіперпараметрів мереж, а множину можливих значень обмежено
особливостями  програмної  реалізації  інструментальної  системи.  На  рисунку  3
зображено початок коду хромосоми, яка кодує нейронну мережу з розміром пакету
навчання  в  64  спостереження,  алгоритм оптимізації  – метод  Адам  зі  швидкістю
навчання  0,01;  кількість  епох  навчання  – 100,  а  перший  прихований  шар  –
згортковий. 

Рисунок 3 – Приклад кодування хромосоми

Цільову  функцію  визначено функціоналом  похибки  нейронної  мережі.  У
випадку багатокласової класифікації використано перехресну ентропію (12). 

Оператор ініціалізації  визначає  початкову  популяцію  шляхом випадкової
генерації  необхідної  кількості  хромосом  популяції,  однак,  забезпечується  задане
співвідношення архітектур нейромереж, які відповідають базовій хромосомі.  Отже,
можна варіювати «випадковість» початкової популяції та за необхідністю закладати
в систему певні експертні оцінки. 
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В основі оператора відбору лежить метод ранжування. Водночас оцінюється
цільова  функція  (функція  втрат  нейромережі)  кожної  хромосоми  та  відбувається
сортування  за  зменшенням функції  втрат  із  розрахунком рангу.  Задана  кількість
хромосом відбирається для кросовера. 

Для  оператора  кросовера  в  системі  передбачено  такі методи:  плоске
схрещування, арифметичне та геометричне схрещування, жадібний метод. Водночас
перевіряється  існування розв’язку,  який відповідає хромосомі-нащадку.  Найбільш
частий випадок некоректних конфігурацій – невідповідність розмірностей даних, які
передано між шарами різних типів. 

Для  оператора  мутації  використано методи  простої  мутації,  які  змінюють
обрану позицію хромосоми на довільне значення з можливих у словнику. Оскільки
структура хромосоми фіксована, це накладає певні обмеження на методи мутації.

Для  формування  нового  покоління  використано декілька  підходів:
формування нового покоління тільки з нащадків, використання принципу елітизму
(деяка  частина  предків  гарантовано  переходить  у  нову  популяцію),  витіснення  в
новому поколінні ідентичних за структурою хромосом.

Описані  вище  генетичні  оператори  та  підходи  до  побудови  генетичних
алгоритмів  використано  в  інструментальній  системі  класифікації  звуку  для
оптимізації архітектури та гіперпараметрів класифікаторів.

Базові  архітектури  згорткових  нейронних  мереж  та  автокодувальників  і
підходи  еволюційної  оптимізації  реалізовано  в  інструментальній  системі
класифікації звукових даних, схему компонентів якої зображено на рисунку 4.

Рисунок 4 – Основні компоненти інструментальної системи

Результати обчислювальних експериментів із системою класифікації наведено
в таблиці 4. Проілюстровано різні етапи роботи генетичного алгоритму та значення
основних гіперпараметрів у різних популяціях. 
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Таблиця 4 – Етапи роботи генетичного алгоритму 

Номер
популяції

Кількість
шарів

Conv2D

Кількість
шарів
Dense

Кількість
шарів

Attention

Кількість
епох

Кількість
мереж у 
Snapshot
ансамблі

Точність

2 4 1 0 10 10 0,89
3 4 3 1 50 20 0,90
4 5 4 1 100 50 0,93
5 6 2 0 50 100 0,95
6 6 4 1 200 100 0,96

На рисунку 5 наведено вигляд функції точності та похибки  в залежності від
кількості епох при різних наборах гіперпараметрів. 

а) б)
Рисунок 5 – Точність (а) та похибка (б) моделі з різною кількістю повнозв’язних

шарів та згортки 

Розроблена інструментальна система включає програмні засоби для підтримки
всіх  етапів  класифікації  звуку:  попередня  обробка,  вилучення  ознак,  підготовка
даних для класифікації, класифікація, оцінка якості класифікатора. Також містяться
інструменти для автоматизованого налаштування гіперпараметрів системи засобами
генетичної оптимізації.

Програмну реалізацію  наведеної інструментальної системи виконано на мові
програмування Python. Використано такі бібліотеки Python: Keras та TensorFlow для
програмування  структури  нейронних  мереж;  реалізацію  генетичного  алгоритму
виконано із застосуванням Deap; Librosa та Spafe для обчислень звукових ознак і
операцій попередньої обробки та фільтрації звуку; Pandas для збереження таблиць
даних  у  пам’яті  комп’ютера.  Передбачено можливість  використання  графічних  і
тензорних процесорів, що суттєво підвищує швидкість навчання нейронних мереж.
Інтерфейс  користувача  та  основні  модулі  системи  розроблено  на  основі  сервісів
хмарних обчислень, що робить її незалежною від платформи використання.
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ВИСНОВКИ

Основним  результатом  роботи  є  удосконалення  моделей  та  методів
підвищення ефективності розпізнавання аудіосигналів засобами нейронних мереж за
рахунок  автоматичного  налаштування  параметрів  нейромережевих  моделей  та  їх
ансамблів за допомогою генетичних алгоритмів, а саме:

–  у роботі  виконано  аналіз  сучасного  стану  задачі  розпізнавання  аудіо
сигналів, на основі якого встановлено, що нейромережеві моделі є одним з найбільш
універсальних методів розпізнавання, однак використання цих методів на практиці
потребує  налаштування  великої  кількості  параметрів  нейронних  мереж  та  їх
ансамблів;  одним із  підходів  до автоматичного вибору структури нейромереж та
налаштування їхніх гіперпараметрів є генетичні алгоритми;

–  уперше  розроблено гібридні  нейромережеві  моделі  класифікації  звукових
даних із використанням генетичних алгоритмів для оптимізації параметрів моделей
та  їх  ансамблів,  що  дало  змогу  підвищити  точність  розпізнавання  класів  звуків
до 96%;

–  набув подальшого розвитку генетичний алгоритм структурної оптимізації в
частині  поліпшення  архітектури  ансамблів  нейронних  мереж,  що  дало  змогу
підвищити точність прогнозування;

–  удосконалено  нейромережеві  моделі  класифікації  даних  у  частині
оптимізації множини ознак звукових даних, що дало змогу мінімізувати розмірність
довільної задачі класифікації;

–  уперше  запропоновано  інструментальну  систему  класифікації  звукових
даних на основі згорткових нейронних мереж та автокодувальників з оптимізацією
їхніх параметрів за допомогою генетичних алгоритмів;

–  достовірність  ґрунтується  на  обчислювальних  експериментах  із
використанням відкритих даних. Усі розроблені математичні моделі реалізовано в
інструментальній системі класифікації звукових даних;

– отримані  результати  впроваджено  в  навчальний  процес  при  вивченні
дисциплін  «Емпіричні  методи  програмної  інженерії»,  «Засоби  машинного
навчання», «Нейронні мережі» та при виконанні кваліфікаційних робіт студентами
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
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АНОТАЦІЯ

Кривохата А. Г. Нейромережеві  математичні  моделі  звукових  сигналів  у
задачах розпізнавання. – На правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  фізико-математичних
наук  за  спеціальністю  01.05.02  –  математичне  моделювання  та  обчислювальні
методи (01 −  фізико-математичні науки). – Запорізький національний університет
Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2020.

Дисертаційну  роботу  присвячено  розв’язанню  задач  класифікації  звукових
сигналів засобами згорткових нейронних мереж та автокодувальників з оптимізацією
їхньої структури генетичними алгоритмами.

Розроблено математичні моделі гібридних нейронних мереж на основі згорткової
архітектури, автокодувальника й методу ансамблювання  Snapshot.  Досліджено вплив
гіперпараметрів класифікаторів на точність прогнозування моделей. Доведено теорему
про збіжність гібридної нейронної мережі з шарами автокодувальника та згортки.

Реалізовано  інструментальну  систему  класифікації  звукових  даних.  Для
поліпшення  структури  ансамблів  і  автоматичного  налаштування  гіперпараметрів
застосовано генетичний алгоритм.

Ключові слова: звуковий сигнал, класифікація, гіперпараметри, згорткова
нейронна мережа, автокодувальник, генетичний алгоритм.

АННОТАЦИЯ

Кривохата А. Г. Нейросетевые математические модели звуковых сигналов в
задачах распознавания. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные
методы» (01  −  физико-математические  науки).  −  Запорожский  национальный
университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2020.

Диссертация  посвящена  решению  задач  классификации  звуков  с  помощью
свёрточных  нейронных  сетей  и  автокодировщиков  с  оптимизацией  их  структуры
генетическими алгоритмами.

В работе  разработаны математические модели гибридных нейронных сетей на
основе  свёрточной  архитектуры,  автокодировщика  и  метода  ансамблирования
Snapshot.  Исследовано  влияние  гиперпараметров  классификаторов  на  точность
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прогнозирования моделей. Доказана теорема о сходимости гибридной нейронной сети
со слоями автокодировщика и свёртки. 

Реализована инструментальная система классификации звуковых данных. Для
улучшения  структуры ансамблей  и  автоматической  настройки  гиперпараметров
применяется генетический алгоритм.

Ключевые  слова: звуковой  сигнал,  классификация,  гиперпараметры,
свёрточная нейронная сеть, автокодировщик, генетический алгоритм.

ABSTRACT

Kryvokhata A. G. Neural  networks  mathematical  models  for  the  sound  signals
recognition problems. – Manuscript.

Thesis  for  the  degree  of  a  candidate  of  physical  and  mathematical  sciences  in
specialty 01.05.02 –  мathematical  modeling and  computational methods (01 –  physical
and  mathematical  sciences). – Zaporizhzhіa National University, Ministry of Education
and Science of Ukraine, Zaporizhzhіa, 2020.

The thesis is devoted to solving sound classification problems using convolutional
neural networks and autoencoders with genetic algorithms for structure optimization.

An  analytical  literature  review  consider  the  publications  on  the  use  of  neural
networks in the recognition problems in general and sound data in particular. The basic
concepts of machine learning are given. The main approaches to the use of convolutional
neural  networks,  autoencoders  and  their  ensembles  in  classification  problems  are
considered.  The application of  genetic  algorithms for  structural  optimization of  neural
networks is considered separately.

A formal formulation of the problem of the sound signal classification based on the
concepts of recognition theory is performed. A neural network mathematical  model of
sound classification  is  developed,  which is  implemented as  an  instrumental  system of
sound signal classification. The main technical characteristics of the data sets used in the
work  for  testing  the  classification  model  are  described.  Mathematical  models  of
convolutional  neural  networks  and  autoencoders  are  developed.  The  theorem  on  the
convergence  of  a  hybrid  neural  network  with  the  layers  of  the  autoencoder  and
convolution is formulated and proved. 

Hybrid neural network models of sound data classification based on the features
proposed in the dissertation have been developed. A study of the influence of classifier
hyperparameters on the models accuracy is performed. It is shown that the most significant
parameters are:  the  number  of  the  convolution-subsampling  packets,  the  number  of
additional layers, fully connected layers and neurons in the layers, the type of activation
functions, the method of initial layer initialization, etc.

Computational  experiments  with  the  basic  architectures  of  convolutional  neural
networks on the open environmental  sound classification datasets  were performed.  To
increase the accuracy of the classification, additional  «attention»  layers were used. This
allow to select the most informative subdomains of data. Several variants of the topology
with  different  number  of  packages  of  convolution-subsampling  layers  and  filters  are
investigated.
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The architecture of the basic hybrid convolutional neural model of sound datasets
classification is presented. Is is assumed that the autoencoder generates an abstract layer of
features, which allows to minimize the dimensionality of the classification problem.

The efficiency of classifiers is increased due to the use of the Snapshot ensemble
method, the feature of which is to obtain several  classifiers during the training of one
network, which allowed to accelerate training time of the ensemble.

To  optimize  the  hyperparameters  of  the  models  and  their  ensembles,  a  genetic
algorithm  was  implemented  using  the  numerical  chromosomes.  Preliminary  expert
assessment  of  network  hyperparameters  is  assigned  to  the  proposed  dictionary  data
structure to preserve the range of values of chromosome elements.

The loss function is determined by the neural network error functional. In the case
of multiclass classification, cross entropy is used. The initialization operator determines
the initial population by randomly generating the required number of chromosomes. The
selection  operator  is  based  on  the  ranking  method,  which  consists  in  estimating  the
objective function with subsequent sorting by decreasing the values  of the loss function.
The following methods are provided for the crossover operator in the implementation: flat
crossing, arithmetic and geometric crossing, greedy method. For the mutation operator, the
method of simple mutation is used, in which the selected position of the chromosome is
changed to an arbitrary value from those possible in the dictionary. Several approaches
were  used  to  form  a  new  generation:  the  formation  of  a  new  generation  only  from
descendants, the use of the principle of elitism, the displacement of identical chromosomes
in the new generation.

Genetic  operators  and  approaches  to  the  construction  of  genetic  algorithms  are
implemented in the instrumental system of sound classification to optimize its architecture
and hyperparameters. 

The results  of  the  research  are  implemented into  the educational  process  in  the
teaching of disciplines «Empirical methods of software engineering», «Machine learning
tools»,  «Neural  networks» for  students  specializing  in  «Software  Engineering» and in
performing qualification work at Zaporizhzhia National University.

Keywords: audio  signal,  classification,  hyperparameters,  convolutional  neural
network, autoencoder, genetic algorithm.
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