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«Нейромережеві математичні моделі звукових сигналів у задачах розпізнавання», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі 
спеціальності 01.05.02 -  математичне моделювання та обчислювальні методи

Актуальність теми дисертації. Останнім часом стрімкий розвиток засобів 
телекомунікації, аудіовізуального спостереження, голосового керування 
пристроями зумовлюють значне поширення у глобальній мережі Інтернет поряд із 
текстовою інформацією мультимедійних даних різного вмісту, зокрема, 
аудіофайлів. Одним з найпоширеніших методів класифікації звукових даних є 
згорткові нейронні мережі або їх ансамблі. На практиці разом із згортковими 
архітектурами застосовують й інші топології, наприклад, автокодувальники та 
нейро-нечіткі мережі, основною задачею яких є попередня підготовка даних. 
Налаштування ансамблів таких гібридних нейронних мереж потребує оптимізації 
великої кількості гіперпараметрів системи.

Отже, тема дисертаційної роботи Кривохати А. Г., яку присвячено 
розв’язанню задач класифікації звукових сигналів засобами згорткових 
нейронних мереж та автокодувальників з оптимізацією їхньої структури 
генетичними алгоритмами, є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційної роботи та одержані результати відповідають тематиці наукових 
досліджень, що виконуються в Запорізькому національному університеті, а саме: 
держбюджетних науково-дослідних робіт «Розробка математичного забезпечення 
для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних 
технологій» (№ ДР 0117U007204, 2017-2020 pp.) та «Математичне та програмне 
забезпечення автоматизованого проектування аерокосмічної техніки» 
(№ ДР 0118U00210, 2018-2020 pp.).

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків 
і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість викладених у 
дисертаційній роботі положень забезпечено коректністю постановок мети та задач 
дослідження; використанням відомих методів дослідження; послідовним логічним 
викладенням матеріалу; порівнянням із результатами інших дослідників; 
достатньою кількістю публікацій у виданнях, що входять до переліку наукових 
фахових видань України з фізико-математичних наук, публікаціями у міжнародних 
виданнях та апробацією на конференціях різного рівня.

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Матеріал дисертації 
викладено логічно та завершено. Дисертаційна робота Кривохати Анастасії 
Григорівни складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел, трьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 160 
сторінок, 39 рисунків, 8 таблиць, список використаних джерел містить 176 
найменувань. Теоретичний матеріал дисертації проілюстровано прикладами, її 
структуру професійно скомпоновано, а саму роботу оформлено згідно з вимогами.



Зміст, оформлення дисертаційної роботи та повнота викладення наукових 
положень відповідають паспорту спеціальності та встановленим вимогам до 
кандидатських дисертацій згідно з «Порядком присудження наукових ступенів».

Матеріали дисертації достатньо повно викладено у 15 наукових роботах, 
серед яких 1 монографія; 5 статей у наукових періодичних виданнях (з них 2 
статті -  в іноземних спеціалізованих виданнях; 3 статті -  у журналах, включених 
до Переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних наук),
2 статті -  у журналах, включених до Переліку наукових фахових видань України з 
технічних наук та 7 тез доповідей у збірниках праць наукових конференцій.

Дисертацію в цілому розглянуто на міжвузівському науковому семінарі 
Запорізького національного університету «Актуальні проблеми прикладної 
математики та механіки» під керівництвом д.т.н., професора В. 3. Грищака, а 
також на наукових семінарах кафедри програмної інженерії Запорізького 
національного університету.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, її зв’язок із 
науковими напрямами та науково-дослідними темами. Сформульовано мету, 
задачі об’єкт, предмет і методи дослідження. Вказано особистий внесок автора; 
наведено дані про апробацію та публікацію результатів роботи, її структуру та 
загальний об’єм.

У першому розділі наведено широкий огляд сучасних публікацій 
вітчизняних і закордонних авторів за темою дисертації. Наведено основні поняття 
машинного навчання. З аналізу розглянутих публікацій визначено основні 
підходи із застосування нейронних мереж у задачах класифікації та генетичних 
алгоритмів структурної оптимізації нейронних мереж. Зауважено на відсутність 
інструментальної системи класифікації звукових даних, яка б поєднувала різні 
методи та етапи попередньої обробки, класифікації та наступного представлення 
результатів роботи.

У другому розділі авторка надає формальну постановку задачі класифікації 
звукових сигналів на основі понять теорії розпізнавання. Запропоновано 
нейромережеву математичну модель класифікації звуків. У наступних розділах 
дисертації розроблену модель втілено в інструментальній системі класифікації 
звуків. Для проведення натурних експериментів авторка використовувала відкриті 
набори звукових даних ESC, UrbanSound8k. У цьому розділі було наведено 
основні технічні характеристики цих наборів даних. Розроблено математичну 
модель гібридних нейронних мереж розпізнавання аудіоданих. Також 
сформульовано та доведено теорему про збіжність гібридної нейронної мережі з 
шарами автокодувальника та згортки.

У третьому розділі розроблено програмну реалізацію гібридної 
нейромережевої моделі класифікації звукових даних на основі ознак, 
запропонованих у попередньому розділі. Виконано дослідження впливу 
гіперпараметрів класифікаторів на точність прогнозування моделей. Тестування 
побудованих моделей виконано на відкритому наборі звукових даних ESC. За 
допомогою нейронної мережі автокодувальник згенеровано комбінацію ознак 
звукового сигналу. Досліджено декілька варіантів топології з різною кількістю



пакетів шарів згортки-субдискретизації та фільтрів, а також наведено точність 
прогнозування моделей за класами.

У четвертому розділі дисертації розроблено гібридні нейромережеві 
класифікатори 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. Для тестування запропонованих підходів 
використано набір звукових даних UrbanSound8k. Для кодування гіперпараметрів 
системи класифікації використано числові гомологічні хромосоми. Наведено 
результати обчислювальних експериментів із системою класифікації. 
Проілюстровано різні етапи роботи генетичного алгоритму та значення основних 
гіперпараметрів у різних популяціях. Наведено структуру розробленої 
інструментальної системи.

У висновках зроблено загальну оцінку результатів, отриманих у 
дисертаційній роботі.

Нові наукові результати дисертаційної роботи. Як основні нові наукові 
результати, які отримано у роботі, слід зазначити таке:

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.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Результати, 
які отримано в дисертаційному дослідженні, у сукупності є вирішенням науково- 
технічної задачі підвищення ефективності науково-технічної задачі підвищення 
ефективності розпізнавання аудіосигналів засобами нейронних мереж за рахунок 
автоматичного налаштування параметрів нейромережевих моделей та їх 
ансамблів за допомогою генетичних алгоритмів. Запропоновані нейромережеві 
моделі можна інтегрувати в системи розпізнавання не тільки звуків, а й 
зображень. Практичне значення отриманих у роботі результатів підтверджено 
актом впровадження у навчальний процес математичного факультету 
Запорізького національного університету.

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації. 
Автореферат дисертації цілком вірно відповідає структурі й основним



положенням дисертації. Стиль і мова викладення теоретичного та прикладного 
матеріалу спрощують сприйняття дисертаційної роботи. Оформлення дисертації 
та автореферату відповідає встановленим вимогам і виконано на належному рівні.

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертаційної роботи. 
Визначаючи важливе теоретичне та практичне значення дисертації та новизну 
наукових положень, слід також вказати на певні недоліки та окремі дискусійні 
моменти, до яких можуть бути віднесені такі.

1.У формулі 2.2 та на рисунку 2.11 елементи множини X  позначено 
великими буквами, що суперечить загальноприйнятим правилам запису елементів 
множин. Доречніше було б використовувати маленькі букви.

2. У підрозділі 3.3 згадуються методи сегментації аудіоданих, проте вони 
докладно не описані в тексті дисертації.

3. У розділі 4 не проілюстровано порівняння роботи генетичного алгоритму
з різними операторами кросовера.

4. У таблиці 4.2 не наведено значення гіперпараметрів пов’язаних з 
автокодувальником.

5. У тексті дисертаційної роботи є певна кількість описок, наприклад, на 
рисунках 2.2, 2.3 замість слова «логарифм» написано «логарфм» які, втім, не 
мають суттєвого впливу на сприйняття її змісту.

Наведені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки 
дисертаційної роботи, її наукової та практичної цінності та мають характер 
побажань щодо подальшого розвитку роботи.

Висновки. Вважаю, що дисертаційна робота Кривохати А. Г. на тему 
«Нейромережеві математичні моделі звукових сигналів у задачах розпізнавання» 
є завершеною науковою працею, яку виконано на високому рівні. За актуальністю 
теми, обсягом виконаних досліджень, новизною, теоретичною та практичною 
цінністю результатів робота відповідає існуючим вимогам щодо кандидатських 
дисертацій згідно «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 із змінами, а її 
авторка, Кривохата Анастасія Григорівна, заслуговує на присудження їй 
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 
-  математичне моделювання та обчислювальні методи.
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