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2 Κατάλογος Συντοµεύσεων



Περίληψη

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετάµε την ικανότητα των τεχνητών νευ-
ϱωνικών δικτύων στη σύνθεση µουσικής και την αναγνώριση µουσικού συνθέτη.

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο κάνουµε µία εισαγωγή στα τεχνητά νευρωνι-
κά δίκτυα και ειδικά σε αυτά που χρησιµοποιούνται στα επόµενα κεφάλαια. Γίνεται
αναφορά στα ϐασικά είδη των ΤΝ∆ που υπάρχουν, εµπρόσθιας τροφοδότησης και
αναδραστικά και περιγράφονται οι αλγόριθµοι εκπαίδευσής τους.

Εξηγούµε την ικανότητα των αναδραστικών νευρωνικών δικτύων να έχουν δυνα-
µική µνήµη, σε αντίθεση µε αυτά που είναι εµπρόσθιας τροφοδότησης πράγµα που
τα καθιστά ικανά στην πρόβλεψη χρονοσειρών. Αυτή η ικανότητά των αναδραστικών
δικτύων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ένα µουσικό κοµµάτι µπορεί να χαρακτη-
ϱιστεί σαν µία αλληλουχία γεγονότων χρονικής συνοχής (χρονοσειρά) δηµιούργησε
ένα ερευνητικό ϱεύµα προς την κατεύθυνση της σύνθεσης µουσικής µε τη χρήση
αναδραστικών τεχνητών νευρωνικών δικτύων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουµε µία αναφορά στην αλγοριθµική σύνθεση µου-
σικής, ιδιαίτερα µε χρήση πιθανοτικών πινάκων µετάβασης. ΄Επειτα ακολουθεί η
περιγραφή του CONCERT, ενός αναδραστικού νευρωνικού δικτύου που κατασκευά-
στηκε για να συνθέτει µουσική µε πρόβλεψη νότας προς νότα. Αναλύουµε επίσης την
µοντελοποίηση των µουσικών αντικειµένων για την επεξεργασία και αναπαράστασή
τους από το CONCERT η οποία ϐασίζεται σε ψυχοακουστικούς περιορισµούς αντί-
ληψης των µουσικών αντικειµένων από τους ανθρώπους. Εξηγούµε τον τρόπο που
εκπαιδεύεται το CONCERT έτσι ώστε να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µνήµη και
περιγράφουµε τις επιδόσεις του σε διάφορες δοκιµές που έγιναν, από την εκµάθηση
µίας διατονικής κλίµακας µέχρι ενός κοµµατιού του J.S.Bach.

Παρατηρώντας την ικανότητα του CONCERT να αντιλαµβάνεται τοπικές δοµές
(µοτίβα, ϕράσεις) µα όχι καθολικές (µέρη του µουσικού κοµµατιού) αναφερόµα-
στε στην τεχνική της περιορισµένης περιγραφής που αποτελεί µια προσπάθεια για
εκπαίδευση του δικτύου έτσι ώστε να αντιλαµβάνεται το µουσικό κοµµάτι σε µία
µεγαλύτερη κλίµακα.

Στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου εξετάζουµε τη συνολική επίδοση του CO-
NCERT και αναλύουµε τις κατευθύνσεις προς τις οποίες ϑα µπορούσαµε να κινη-
ϑούµε για τη ϐελτίωση των αποτελεσµάτων.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην αναγνώριση του συνθέτη ενός µουσικού
κοµµατιού µε τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων πάνω στην παρτιτούρα του
κοµµατιού αυτού. Αρχικά γίνεται µια συζήτηση γύρω από το ποια στοιχεία της
παρτιτούρας ϑεωρούµε σηµαντικά, ποια από αυτά αυτά µπορούµε και ποια έχει
νόηµα να µοντελοποιήσουµε έτσι ώστε ένα νευρωνικό δίκτυο να µπορεί να κάνει
πρόβλεψη.

Αναλύονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες των στοιχείων που χρειαζόµαστε για τη µο-
ντελοποίηση µιας παρτιτούρας στον υπολογιστή και στη συνέχεια αναφερόµαστε στα
δύο πειράµατα που ελέγχουν την ορθότητα και αποτελεσµατικότητα της παραπάνω
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προσέγγισής µας στο Ϲήτηµα της αναγνώρισης του µουσικού συνθέτη. Το ποια κοµ-
µάτια χρησιµοποιήθηκαν και από ποιους συνθέτες δε ϑα µπορούσε να είναι τυχαίο
καθώς πρέπει να ικανοποιούνται διάφορες συνθήκες στατιστικής οµοιοµορφίας έτσι
ώστε η απάντηση του νευρωνικού δικτύου να είναι όσο το δυνατόν πιο αµερόληπτη.
Αυτές οι συνθήκες, καθώς και οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε πιθανή παράληψή τους,
εξηγούνται πριν τα πειράµατα.

Το πρώτο πείραµα πραγµατεύεται την αναγνώριση συνθέτη ενός κοµµατιού που
συντέθηκε από τον Chopin ή όχι (δηλαδή από τους Beethoven ή Mozart) ενώ στο
δεύτερο οι εµπλεκόµενοι συνθέτες είναι οι Bach και Handel. ∆οκιµάζονται διάφορες
αρχιτεκτονικές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και µετρούµε την µέση και τη ϐέλτιστη
επίδοσή τους.

Τέλος συζητάµε τα αποτελέσµατα των δύο πειραµάτων καθώς και τροποποιή-
σεις είτε του νευρωνικού δικτύου είτε της µοντελοποίησης που διαλέξαµε για την
αναπαράσταση της παρτιτούρας στον υπολογιστή έτσι ώστε να έχουµε καλύτερα α-
ποτελέσµατα.
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Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα

1.1 Εισαγωγή

Η ιδέα των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων (ΤΝ∆) έχει προέλθει από τον τρόπο
λειτουργίας των ϐιολογικών νευρωνικών δικτύων του ανθρώπινου εγκεφά-
λου. Από την στιγµή που διαπιστώθηκε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος λει-

τουργεί εντελώς διαφορετικά από τον τρόπο που λειτουργούν οι Ηλεκτρονικοί Υπο-
λογιστές (Η/Ψ) για να κάνουν υπολογισµούς, ξεκίνησε η προσπάθεια προσοµοίωσης
των µεθόδων µάθησης και λειτουργίας του από τους Η/Υ.

Η προσπάθεια για την κατανόηση του εγκεφάλου, αρχικά οφείλεται στην πρωτο-
ποριακή εργασία του Ramon y Cajal το 1911, που εισήγαγε την ιδέα των νευρώνων
ως τα δοµικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συνήθως, οι νευρώνες
είναι πέντε µε έξι τάξεις πιο αργοί από τις λογικές πύλες που κατασκευάζονται από
σιλικόνη. Σε ένα chip σιλικόνης συµβαίνουν γεγονότα της τάξης του nanosecond
(10−9s), αντιθέτως τα γεγονότα στους ϐιολογικούς νευρώνες συµβαίνουν στην τάξη
των millisecond (10−3s). Εντούτοις ο εγκέφαλος, αναπληρώνει την σχετικά αργή
ταχύτητα επεξεργασίας που έχουν οι νευρώνες του µε την ύπαρξη ενός εξαιρετικά
µεγάλου αριθµού νευρώνων (νευρικών κυττάρων) µε πάρα πολλές συνδέσεις µεταξύ
τους. Υπολογίζεται ότι στον ανθρώπινο εγκεφαλικό ϕλοιό πρέπει να υπάρχουν περί
τα 10 δισεκατοµµύρια νευρώνες και 60 τρισεκατοµµύρια συνάψεις [36].

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος, µη γραµµικός και
παράλληλος ηλεκτρονικός υπολογιστής (σύστηµα επεξεργασίας πληροφοριών). ΄Ε-
χει την ικανότητα να οργανώνει τους νευρώνες µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει συγκε-
κριµένους υπολογισµούς, όπως για παράδειγµα την αναγνώριση προτύπων (pattern
recognition), την αντίληψη (perception) και την κίνηση, πολύ πιο γρήγορα από τον
γρηγορότερο ηλεκτρονικό υπολογιστή που υπάρχει. Για παράδειγµα ας ϑεωρήσου-
µε την ανθρώπινη όραση, η οποία είναι µια εργασία επεξεργασίας πληροφοριών.
Ο λειτουργικός ϱόλος του οπτικού συστήµατος είναι να παρέχει µια αναπαράσταση
του περιβάλλοντος γύρω µας και κυρίως να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες
έτσι ώστε να µπορούµε να αλληλεπιδρούµε µε αυτό. Πιο συγκεκριµένα, ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να πραγµατοποιεί εργασίες αναγνώρισης, π.χ.
να αναγνωρίζει ένα γνώριµο πρόσωπο σε µια άγνωστη σκηνή, σε περίπου 100 µε
200 ms, ενώ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να χρειάζεται µέρες για να το
πραγµατοποιήσει.

΄Ενα άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι η πλαστικότητα, η
ικανότητα δηλαδή του νευρικού συστήµατος να προσαρµόζεται στο περιβάλλον. Στον
εγκέφαλο ενός ενήλικου ανθρώπου, η πλαστικότητα εκφράζεται µε δύο τρόπους :

1. µε την δηµιουργία νέων συνάψεων µεταξύ των νευρώνων και
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2. µε την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων.

΄Οπως στον ανθρώπινο εγκέφαλο, έτσι και στα ΤΝ∆ η πλαστικότητα είναι απαραίτητη
για την λειτουργία των νευρώνων σαν αυτόνοµες µονάδες επεξεργασίας πληροφοριών.
Στη γενική του µορφή, ένα νευρωνικό δίκτυο είναι µια µηχανή που έχει σχεδιαστεί
για να µοντελοποιεί τον τρόπο µε τον οποίο ο εγκέφαλος εκτελεί µια συγκεκριµένη
εργασία. Το δίκτυο συνήθως υλοποιείται µε την χρήση ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
ή προσοµοιώνεται µε τη χρήση λογισµικού σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πα-
ϱακάτω δίνεται ο ορισµός ενός ΤΝ∆ που έχει προταθεί στην εργασία [1] από τους
Aleksander και Morton το 1990.

΄Ενα Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο είναι ένας παράλληλος και κατανεµηµέ-
νος επεξεργαστής που έχει κατασκευαστεί από απλές µονάδες επεξεργα-
σίας (νευρώνες), που έχει µια ϕυσική κλίση στο να αποθηκεύει εµπειρική
γνώση και έχει την ικανότητα να την χρησιµοποιήσει. Οµοιάζει τον αν-
ϑρώπινο εγκέφαλο µε δύο τρόπους :

1. Η γνώση λαµβάνεται στο δίκτυο από το περιβάλλον µέσω µιας δια-
δικασίας εκπαίδευσης

2. Η αποθήκευση της γνώσης γίνεται µέσω των συνάψεων που υπάρ-
χουν στις διασυνδέσεις µεταξύ των νευρώνων και ονοµάζονται ϐάρη.

Η διαδικασία που χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση ενός ΤΝ∆ καλείται αλγό-
ϱιθµος εκπαίδευσης, και ο σκοπός της είναι να µεταβάλει τα ϐάρη των διασυνδέσεων
του δικτύου έτσι ώστε το δίκτυο να παράγει την επιθυµητή έξοδο. Εκτός από την
µεταβολή των ϐαρών ενός ΤΝ∆, το δίκτυο έχει την δυνατότητα να µεταβάλει και την
τοπολογία του, όπως συµβαίνει στους νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου. δηλαδή,
κάποιοι από τους νευρώνες σταµατούν να λειτουργούν και πεθαίνουν ενώ κάποιοι
άλλοι δηµιουργούν νέες συνδέσεις.

1.2 Μοντέλα Νευρώνων

΄Ενας νευρώνας είναι µια µονάδα επεξεργασίας πληροφοριών ϐασική για την
λειτουργία του ΤΝ∆. Στο σχήµα 1.1 ϕαίνεται ένα µοντέλο νευρώνα, το οποίο αποτελεί
το ϐασικό στοιχείο για την σχεδίαση ενός ΤΝ∆. Σε ένα µοντέλο νευρώνα µπορούµε
να αναγνωρίσουµε τρία ϐασικά στοιχεία :

1. ΄Ενα σύνολο από συνάψεις (διασυνδέσεις), η κάθε µια από τις οποίες χαρα-
κτηρίζεται από κάποιο ϐάρος. Συγκεκριµένα, ένα σήµα xj στην είσοδο µιας
σύναψης j που είναι συνδεδεµένη µε το νευρώνα k πολλαπλασιάζεται µε το ϐά-
ϱος της σύναψης wkj. Οι υποδείκτες του w έχουν την εξής σηµασία. Ο πρώτος
υποδείκτης αναφέρεται στον εν λόγω νευρώνα και ο δεύτερος στην είσοδο της
σύναψης όπου αναφέρεται το ϐάρος. Το ϐάρος wkj είναι ϑετικό όταν η σχετική
σύναψη διεγείρει το νευρώνα και αρνητικό όταν η σύναψη είναι ανασταλτική.

2. ΄Εναν αθροιστή που αθροίζει τα εισερχόµενα σήµατα στον νευρώνα και έχουν
πολλαπλασιαστεί µε το ϐάρος της αντίστοιχης σύναψης από την οποία εισήλ-
ϑαν. Οι διαδικασίες που περιγράφονται εδώ αποτελούν ένα γραµµικό συνδια-
στή.
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3. Μια συνάρτηση ενεργοποίησης για τον περιορισµό του µεγέθους της εξόδου
ενός νευρώνα. Συνήθως το κανονικοποιηµένο εύρος της εξόδου ενός νευρώνα
είναι το κλειστό σύνολο [0,1] ή [-1,1].

����

����

����

x 1

x 2

xm

1

bk

w k1

w k2

wkm

Inputs

Summing
Function

Bias

u k
f( ).

Activation
Function

y
k

Σχήµα 1.1: Μη-γραµµικό Μοντέλο νευρώνα

Το µοντέλο του νευρώνα που παρουσιάζεται στο σχήµα 1.1 περιλαµβάνει επίσης και
ένα εξωτερικό ϐάρος βk. Το ϐάρος βk έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση ή την µείωση
της τιµής που δίνει σαν είσοδο το δίκτυο στην συνάρτηση ενεργοποίησης ανάλογα
µε το αν είναι αρνητικό ή ϑετικό. Το ϐάρος αυτό ονοµάζεται µεροληψία (bias).

Με µαθηµατικούς όρους, µπορούµε να περιγράψουµε έναν νευρώνα k από το
παρακάτω Ϲεύγος εξισώσεων:

uk =
m∑
j=1

wkjxj

και
yk = φ(uk − βk)

όπου x1, x2, . . . , xm είναι τα εισερχόµενα σήµατα, wk1, wk2, . . . , wkm είναι τα ϐάρη
των συνάψεων του νευρώνα k, uk είναι η έξοδος του γραµµικού συνδιαστή, φ(·) είναι
η συνάρτηση ενεργοποίησης και yk είναι το σήµα που δίνει σαν έξοδο ο νευρώνας k.
Η χρήση της µεροληψίας βk στο µοντέλο του σχήµατος 1.1 έχει ως αποτέλεσµα την
εφαρµογή ενός µετασχηµατισµού της εξόδου uk µε τον γραµµικό συνδιαστή όπως
ϕαίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

vk = uk − βk

Συγκεκριµένα, µε ϐάση το αν η µεροληψία βk είναι ϑετική ή αρνητική, η σχέση µε-
ταξύ της δυνατότητας ενεργοποίησης vk του νευρώνα k και της εξόδου του γραµµικού
συνδιαστή uk τροποποιείται όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1.2. Σηµειώνεται ότι µε την
εφαρµογή του µετασχηµατισµού αυτού η γραφική παράσταση του vk ως προς το uk
δεν περνά πλέον από την αρχή των αξόνων.

Η µεροληψία βk είναι µια εξωτερική παράµετρος του τεχνητού νευρώνα k. Μπο-
ϱούµε να το εντάξουµε στις εξισώσεις που περιγράφουν το νευρώνα όπως πιο πάνω,
ή να τις γράψουµε ως εξής :

vk =
m∑
j=0

wkjxj
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0

uk

βk < 0

Bias βk > 0
vk

βk = 0

Σχήµα 1.2: Αποτέλεσµα της εισαγωγής της µεροληψίας στον τεχνητό νευρώνα.

και
yk = φ(vk)

Στην νέα εξίσωση του vk έχουµε προσθέσει µια νέα σύναψη που έχει σαν είσοδο

x0 = +1

και ϐάρος
wk0 = βk

Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα νέο µοντέλο για το νευρώνα. Σε αυτή την
περίπτωση ο τρόπος που η µεροληψία επηρεάζει το νευρώνα περιγράφεται από δύο
πράγµατα: (1) προστίθεται ένα νέο σήµα εισόδου που έχει σταθερά την τιµή +1, (2)
προστίθεται ένα νέο ϐάρος σύναψης που ισούται µε το βk.

1.2.1 Τύποι Συναρτήσεων Ενεργοποίησης

Η συνάρτηση ενεργοποίησης, που συµβολίζεται µε φ(·), ορίζει την έξοδο του
νευρώνα σε σχέση µε την δυνατότητα ενεργοποίησης στην είσοδό του. Υπάρχουν
τρεις ϐασικοί τύποι συναρτήσεων ενεργοποίησης :

1. Η συνάρτηση κατώφλι (Threshold function). Για αυτό το είδος συνάρτησης
ενεργοποίησης που περιγράφεται στο σχήµα 1.3 έχουµε

φ(u) =

{
1, αν u ≥ 0
0, αν u ≤ 0

αντίστοιχα, η έξοδος του νευρώνα k µε την χρήση µιας τέτοιας συνάρτησης
εκφράζεται σαν

yk =

{
1, αν uk ≥ 0
0, αν uk ≤ 0
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όπου uk είναι η δυνατότητα ενεργοποίησης του νευρώνα. ∆ηλαδή

uk =
m∑
j=1

wkjxj − βk

΄Ενας νευρώνας που χρησιµοποιεί τέτοιου είδους συνάρτηση ενεργοποίησης
ακολουθεί το µοντέλο των McCulloch-Pitts. Σε αυτό το µοντέλο η έξοδος του
νευρώνα παίρνει την τιµή 1 αν η ολική δυνατότητα ενεργοποίησης του νευρώνα
είναι µη αρνητική διαφορετικά παίρνει την τιµή 0.

2. Τµηµατική γραµµική συνάρτηση (Piecewise-Linear Function). Για αυτό το είδος
συνάρτησης ενεργοποίησης που ϕαίνεται στο σχήµα 1.4 έχουµε

φ(·) =


1, αν u ≥ 1

2

u, αν 1
2
> u > −1

2

0, αν u ≤ −1
2

όπου ο παράγοντας ενίσχυσης (amplification factor) µέσα στην γραµµική πε-
ϱιοχή της συνάρτησης ϑεωρείται µονάδα. Το είδος αυτών των συναρτήσεων
µπορεί να ϑεωρηθεί µια προσέγγιση σε µη γραµµικό ενισχυτή. Οι δυο περι-
πτώσεις παρακάτω είναι ειδικές µορφές της Piecewise-Linear Function:

• ΄Ενας γραµµικός συνδιαστής χρησιµοποιείται όταν η γραµµικότητα της
περιοχής ενεργοποίησης διατηρείται χωρίς να υπάρχουν κορεσµοί

• Η τµηµατική γραµµική µετατρέπεται σε συνάρτηση κατώφλι αν ο παρά-
γοντας ενίσχυσης της γραµµικής περιοχής γίνει απείρως µεγάλος.

3. Σιγµοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης. Η σιγµοειδής συνάρτηση είναι η πιο
ευρέος χρησιµοποιούµενη συνάρτηση ενεργοποίηση για την κατασκευή ΤΝ∆.
Ορίζεται ως µια γνησίως αύξουσα συνάρτηση που είναι οµαλή και ασυµπτωτι-
κή. ΄Ενα παράδειγµα σιγµοειδούς συνάρτησης είναι η παρακάτω συνάρτηση:

φ(u) =
1

1 + exp(−αu)

όπου α είναι η παράµετρος κλίσης της σιγµοειδούς συνάρτησης. Με µεταβολή
του α µπορούµε να µεταβάλουµε την κλίση της σιγµοειδούς όπως ϕαίνεται
στο σχήµα 1.5. Συγκεκριµένα η κλίση της σιγµοειδούς στην αρχή των αξό-
νων ισούται µε α

4
. Στο όριο, καθώς το α τείνει προς το άπειρο, η σιγµοειδής

συνάρτηση µετατρέπεται σε συνάρτηση κατώφλι. Αντίθετα µε την συνάρτηση
κατώφλι που παίρνει τιµές 0 ή 1, η σιγµοειδής συνάρτηση µπορεί να πάρει
όλες τις τιµές από το [0,1]. Επίσης η σιγµοειδής συνάρτηση είναι διαφορίσιµη
ενώ η συνάρτηση κατώφλι δεν είναι.

Μέχρι τώρα οι συναρτήσεις που αναφέρθηκαν παίρνουν τιµές από το 0 ως το +1,
κάποιες ϕορές όµως είναι επιθυµητό η συνάρτηση ενεργοποίησης να παίρνει τιµές
από το -1 ως το +1. Σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση ενεργοποίησης παίρνει µια
αντισυµµετρική µορφή ως προς την αρχή των αξόνων. Συγκεκριµένα η συνάρτηση
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Σχήµα 1.3: Συνάρτηση ενεργοποίησης µε κατώφλι.
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Σχήµα 1.4: Τµηµατική γραµµική συνάρτηση.
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Σχήµα 1.5: Σιγµοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης.
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κατώφλι γίνεται

φ(·) =


1, αν u > 0
0, αν u = 0
−1, αν u < 0

ενώ για την σιγµοειδή συνάρτηση µπορούµε να πάρουµε την υπερβολική εφαπτοµέ-
νη που δίνεται από:

φ(u) = tanh(u)

1.3 Αρχιτεκτονικές Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων

Ο τρόπος µε τον οποίο οι νευρώνες ενός ΤΝ∆ είναι δοµηµένοι είναι στενά συνδε-
δεµένος µε τον αλγόριθµο εκπαίδευσης που χρησιµοποιείται για το δίκτυο. Γενικά
υπάρχουν τρεις ϐασικές διαφορετικές κλάσεις αρχιτεκτονικών δικτύου.

1.3.1 Εµπρόσθιας Τροφοδότησης ∆ίκτυα Ενός Επιπέδου (Single-
Layer Feedforward networks)

Στα νευρωνικά δίκτυα οι νευρώνες του δικτύου οργανώνονται σε διάφορα επίπε-
δα. Η πιο απλή µορφή νευρωνικού δικτύου µε επίπεδα είναι ένα νευρωνικό δίκτυο
µε ένα επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή έχουµε ένα επίπεδο µε κόµβους εισόδου που
προβάλλονται σε ένα επίπεδο εξόδου µε νευρώνες (όπου γίνονται οι υπολογισµοί),
ενώ το αντίθετο δεν ισχύει, δεν µπορούµε δηλαδή να πάµε από τους νευρώνες εξό-
δου στους κόµβους εισόδου. Σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο είναι ένα αυστηρά
εµπρόσθιας τροφοδότησης (feedforward) δίκτυο και καλείται Εµπρόσθιας Τροφοδό-
τησης ∆ίκτυο Ενός Επιπέδου. Με τον όρο ‘ένα επίπεδο’ εννοούµε το επίπεδο εξόδου
που περιέχει και τους νευρώνες όπου γίνονται οι υπολογισµοί. Σηµειώνεται ότι δεν
υπολογίζεται το επίπεδο εισόδου µε τους κόµβους εισόδου γιατί σε αυτό δεν γίνονται
καθόλου υπολογισµοί.

1.3.2 Εµπρόσθιας Τροφοδότησης ∆ίκτυα Πολλαπλών Επιπέ-
δων (Multilayer Feedforward Networks)

Η δεύτερη κλάση εµπρόσθιας τροφοδότησης νευρωνικών δικτύων διαφέρει από
την πρώτη στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων κρυφών επιπέδων, των οποίων οι νευ-
ϱώνες καλούνται κρυφοί νευρώνες. Η λειτουργία των κρυφών νευρώνων είναι να
παρεµβάλλονται µεταξύ των κόµβων εισόδου και των νευρώνων εξόδου του δικτύ-
ου. Με την προσθήκη ενός ή περισσότερων κρυφών επιπέδων, το δίκτυο έχει την
δυνατότητα να προσεγγίζει συναρτήσεις µεγαλύτερης πολυπλοκότητας.

Οι κόµβοι εισόδου στο επίπεδο εισόδου του δικτύου παρέχουν τα στοιχεία των
προτύπων εισόδου, µε την µορφή διανυσµάτων, που γίνονται είσοδοι στους νευρώνες
του δεύτερου επιπέδου, δηλαδή του πρώτου κρυφού επιπέδου. Τα σήµατα εξόδου
των νευρώνων του δεύτερου κρυφού επιπέδου, γίνονται σήµατα εισόδου στο τρίτο
επίπεδο και συνεχίζεται κατά αυτό τον τρόπο η ϱοή των σηµάτων µεταξύ των επιπέδων
του δικτύου µέχρι να ϕτάσουν στο επίπεδο εξόδου. Συνήθως, οι νευρώνες σε κάθε
επίπεδο του δικτύου, παίρνουν σαν είσοδο, τα σήµατα εξόδου από τους νευρώνες
του προηγούµενου επιπέδου µόνο. Το σύνολο των σηµάτων εξόδου στο επίπεδο
εξόδου (τελευταίο επίπεδο του δικτύου), αποτελεί και την απάντηση του δικτύου για
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τα δεδοµένα που εισάγονται στους κόµβους εισόδου. Στο σχήµα 1.6 ϕαίνεται ένα
εµπρόσθιας τροφοδότησης τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών επιπέδων µε ένα
κρυφό επίπεδο. Για συντοµία το δίκτυο του σχήµατος αναφέρεται και σαν 3-3-2
δίκτυο αφού έχει 3 κόµβους εισόδου, 3 νευρώνες στο κρυφό επίπεδο και 2 νευρώνες
στο επίπεδο εξόδου. Γενικά ένα δίκτυο µε m κόµβους εισόδου, h1 νευρώνες στο
πρώτο κρυφό επίπεδο, h2 νευρώνες στο δεύτερο κρυφό επίπεδο, κ.λπ. hn νευρώνες
στο n-οστό κρυφό επίπεδο και q νευρώνες στο επίπεδο εξόδου, αναφέρεται σαν ένα
m− h1 − h2 − . . .− hn − q δίκτυο.

x
1

Input Patterns

Input Layer

Adjustable Weights Adjustable Weights

Hidden Layer

Output Layer

x 2

x 3

Σχήµα 1.6: Εµπρόσθιας τροφοδότησης τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών επιπέδων µε
ένα κρυφό επίπεδο και τοπολογία 3-3-2.

Το νευρωνικό δίκτυο του σχήµατος 1.6 λέγεται ότι είναι πλήρως διασυνδεδεµένο
(fully connected), µε την έννοια ότι κάθε κόµβος σε κάθε επίπεδο του δικτύου είναι
συνδεδεµένος µε κάθε κόµβο του επόµενου επιπέδου του δικτύου. Στην περίπτωση
που κάποιες από τις συνδέσεις δεν υπάρχουν τότε λέµε ότι το δίκτυο είναι µερικώς
διασυνδεδεµένο (partially connected).

1.3.3 Αναδραστικά Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Recurrent Neu-
ral Networks (RNN))

΄Ενα Αναδραστικό Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο (ΑΤΝ∆) διαφέρει από ένα Feedfo-
rward δίκτυο στο γεγονός ότι περιέχει έναν τουλάχιστον ϐρόγχο ανατροφοδότησης.
Αυτό σηµαίνει ότι σε έναν τουλάχιστον νευρώνα, το σήµα εξόδου του επηρεάζει το
σήµα που έρχεται στην είσοδο του νευρώνα. Για παράδειγµα, ένα ΑΤΝ∆ µπορεί να α-
ποτελείται από ένα µόνο επίπεδο νευρώνων όπου κάθε νευρώνας επιστρέφει το σήµα
εξόδου του σαν σήµα εισόδου σε όλους τους άλλους νευρώνες του επιπέδου (ϐλέπε
σχήµα 1.7). Στο σχήµα αυτό δεν υπάρχουν κρυφοί νευρώνες ούτε ϐρόγχοι όπου
ένας νευρώνας να επιστρέφει το σήµα εξόδου του σαν είσοδο στον εαυτό του. Ακόµα,
στο σχήµα 1.8 παρουσιάζεται µια άλλη κλάση αναδροµικών νευρωνικών δικτύων
που έχουν κρυφούς νευρώνες. Οι αναδροµικές συνδέσεις που ϕαίνονται στο σχή-
µα, ξεκινάνε τόσο από τους κρυφούς νευρώνες όσο και από τους νευρώνες εξόδου.
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Η ύπαρξη αυτή των ϐρόγχων όπως ϕαίνονται στα σχήµατα 1.7 και 1.8 επηρεάζουν
σηµαντικά τις επιδόσεις και την ικανότητα εκπαίδευσης του δικτύου. Επίσης, οι
αναδροµικοί ϐρόγχοι περιλαµβάνουν και την χρήση στοιχείων καθυστέρησης (στο
σχήµα συµβολίζονται µε z−1) έχοντας σαν αποτέλεσµα το δίκτυο να αποκτήσει µια
δυναµική µη γραµµική συµπεριφορά.

Σχήµα 1.7: Αναδραστικό ΤΝ∆ µε ένα µόνο επίπεδο

1.4 ∆ιαδικασίες Μάθησης-Εκπαίδευσης

Η πιο σηµαντική ιδιότητα των ΤΝ∆ είναι η ικανότητά τους να µαθαίνουν από το
περιβάλλον τους και να ϐελτιώνουν την απόδοση τους µέσω της διαδικασίας µάθησης.
Η ϐελτίωση αυτή γίνεται στην διάρκεια του χρόνου µε κάποιο προκαθορισµένο µέτρο.
΄Ενα ΤΝ∆ µαθαίνει από το περιβάλλον του µέσω µιας επαναληπτικής διαδικασίας
προσαρµογών των ϐαρών στις συνάψεις του δικτύου και στα κατώφλια του. Στην
ιδανική περίπτωση, µετά από κάθε επανάληψη της διαδικασίας µάθησης το ΤΝ∆
αποκτά περισσότερη γνώση για το περιβάλλον του.

Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την έννοια της µάθη-
σης έτσι είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής ορισµός για την µάθηση [43].
Επιπλέον, ο ορισµός της µάθησης είναι ϑέµα οπτικής γωνίας και µπορεί να την
δει κάποιος διαφορετικά από τους άλλους [50]. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο
ορισµός δίνεται από τους Mendel και McClaren [42].

Ορίζουµε την διαδικασία µάθησης στο πλαίσιο των τεχνητών νευρωνικών δικτύων
ως:

Μάθηση είναι η διαδικασία µε την οποία οι ελεύθερες παράµετροι ενός
ΤΝ∆ προσαρµόζονται µέσω µιας συνεχούς διαδικασίας λήψης ερεθισµάτων
από το περιβάλλον στο οποίο είναι ενσωµατωµένο το ΤΝ∆. Ο τύπος της
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Σχήµα 1.8: Αναδραστικό ΤΝ∆ µε κρυφούς νευρώνες

µάθησης καθορίζεται από τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι αλλαγές στις
παραµέτρους.

Ο ορισµός αυτός της διαδικασίας µάθησης, συνεπάγεται την παρακάτω σειρά
γεγονότων :

1. Το ΤΝ∆ διεγείρεται από το περιβάλλον.

2. Το ΤΝ∆ µεταβάλει τις τιµές των ελεύθερων παραµέτρων του ως αποτέλεσµα του
ερεθισµάτων που δέχεται από το περιβάλλον.

3. Το ΤΝ∆ αντιδρά µε διαφορετικό τρόπο στο περιβάλλον, λόγω των αλλαγών που
επήλθαν στην εσωτερική του δοµή.

Για την εκπαίδευση των ΤΝ∆, δηλαδή για τον τρόπο µε τον οποίο ϑα µεταβάλλονται
οι ελεύθερες παράµετροι του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή έξοδος για το ΤΝ∆
ανάλογα µε τα δεδοµένα που εισέρχονται σε αυτό χρησιµοποιούνται οι αλγόριθµοι
εκπαίδευσης.

Αλγόριθµος εκπαίδευση, καλείται ένα προκαθορισµένο σύνολο από κα-
νόνες που χρησιµοποιούνται για την επίλυση ενός προβλήµατος εκµά-
ϑησης.

∆εν υπάρχει ένας µοναδικός αλγόριθµος εκπαίδευσης κατάλληλος για όλες τις
περιπτώσεις. Αντίθετα υπάρχει ένα σύνολο αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται κατά
περίπτωση ανάλογα µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους και το είδος του
προβλήµατος εκπαίδευσης. Το ϐασικό σηµείο στο οποίο διαφέρουν οι αλγόριθµοι
εκπαίδευσης είναι ο τρόπος µε τον οποίο προσαρµόζουν τα ϐάρη wkj των συνάψεων
τους.
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1.4.1 Μάθηση µε διόρθωση σφάλµατος (Error-Correction Lear-
ning)

Για να παρουσιάσουµε τον πρώτο κανόνα µάθησης, ας ϑεωρήσουµε έναν νευρώνα
k, οποίος ϐρίσκεται στο επίπεδο εξόδου ενός ΤΝ∆, και έστω ότι ϐρισκόµαστε στην
χρονική στιγµή n. dk(n) είναι η επιθυµητή απάντηση ή απάντηση στόχος (target
response) για το νευρώνα k την χρονική στιγµή n. ΄Εστω ότι η αντίστοιχη πραγµατική
απάντηση του νευρώνα k παριστάνεται µε yk(n). Η απάντηση yk(n) προκαλείται από
πρότυπο εισόδου, έστω x(n), που εισάγεται στο επίπεδο εισόδου του ΤΝ∆, του οποίου
στοιχείο είναι ο νευρώνας k. Το πρότυπο x(n) και η επιθυµητή απάντηση dk(n) για το
νευρώνα k αποτελούν ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για το ΤΝ∆ την χρονική στιγµή
n. Γίνεται η υπόθεση ότι αυτό το παράδειγµα καθώς και όλα τα άλλα παραδείγµατα
που δίνονται στο δίκτυο, παράγονται από ένα πιθανοτικό περιβάλλον αλλά χωρίς να
είναι γνωστή η κατανοµή που έχουν τα στοιχεία του.

Στην πράξη, συνήθως, η πραγµατική απάντηση yk(n) του νευρώνα k είναι δια-
ϕορετική από την απάντηση στόχο dk(n). ΄Ετσι µπορούµε να ορίσουµε ένα σήµα
σφάλµατος ως την διαφορά µεταξύ της επιθυµητής απάντησης dk(n) και της πραγ-
µατικής απάντησης yk(n) του νευρώνα, όπως ϕαίνεται στην παρακάτω εξίσωση:

ek(n) = dk(n)− yk(n).

Ο τελικός στόχος της εκπαίδευσης µε διόρθωση σφάλµατος είναι η ελαχιστοποί-
ηση µιας συνάρτησης κόστους που ϐασίζεται στο σφάλµα ek(n), έτσι ώστε η πραγµα-
τική απάντηση κάθε νευρώνα στο δίκτυο να πλησιάζει την επιθυµητή απάντηση για
το νευρώνα κατά µια στατιστική έννοια. ΄Ενα κριτήριο που χρησιµοποιείται συχνά
σαν συνάρτηση κόστους είναι το κριτήριο του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος, που
ορίζεται σαν η µέση τετραγωνική τιµή του αθροίσµατος του τετραγώνου των σφαλµά-
των :

J = E

[
1

2

∑
k

e2k(n)

]
το οποίο είναι το άθροισµα των σφαλµάτων των νευρώνων εξόδου του ΤΝ∆. Η ελαχι-
στοποίηση της J ως προς τις παραµέτρους του δικτύου οδηγεί στην µέθοδο gradient
descent (ϐλέπε [20] και [68]). Στην πράξη δεν είναι δυνατόν να ϐρεθεί η ακριβής
λύση του προβλήµατος ϐελτιστοποίησης µε αυτή την µέθοδο και εποµένως περιορι-
Ϲόµαστε στην εύρεση µιας προσεγγιστικής λύσης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε
την στιγµιαία τιµή του αθροίσµατος των τετραγωνικών σφαλµάτων ως κριτήριο :

E(n) =
1

2

∑
k

e2k(n)

Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο ϐελτιστοποιείται ελαχιστοποιώντας την E(n) ως προς
τα ϐάρη των συνάψεων του δικτύου. ΄Ετσι, σύµφωνα µε τον κανόνα εκπαίδευσης µε
διόρθωση σφάλµατος, η προσαρµογή ∆wkj(n) που γίνεται στο ϐάροςwkj την χρονική
στιγµή n δίνεται από τον παρακάτω τύπο [67]:

∆wkj(n) = ηek(n)xj(n)

όπου η είναι µια ϑετική σταθερά που καθορίζει το ϱυθµό εκπαίδευσης. Από την
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εξίσωση αυτή ϐλέπουµε ότι η προσαρµογή που γίνεται στα ϐάρη είναι ανάλογη
µε το σφάλµα και το σήµα εισόδου της σύναψης που είναι το σήµα εξόδου του
προσυναπτικού νευρώνα. Γενικά η εκπαίδευση µε διόρθωση σφάλµατος αποτελεί ένα
σύστηµα κλειστού ϐρόγχου. Ως εκ τούτου ϑα πρέπει η τιµή του ϱυθµού εκπαίδευσης
η να επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της διαδικασίας.

Η σηµασία της τιµής του ϱυθµό εκπαίδευσης είναι µεγάλη γιατί δεν επηρεάζει
µόνο τον ϱυθµό σύγκλισης της εκπαίδευσης αλλά και την ίδια την σύγκλιση της δια-
δικασίας. Αν το η είναι αρκετά µικρό η διαδικασία εκπαίδευσης προχωράει οµαλά
αλλά είναι χρονοβόρα και το σύστηµα αργεί να συγκλίνει σε µια σταθερή λύση. Από
την άλλη πλευρά, αν το η επιλεγεί µεγάλο, ο ϱυθµός της εκπαίδευσης ϑα επιταχύ-
νεται αλλά τότε η διαδικασία εκπαίδευσης µπορεί να αποκλίνει και το σύστηµα να
γίνει ασταθές. Λόγω αυτού, έχουν προταθεί µέθοδοι που αλλάζουν κατάλληλα την
τιµή του ϱυθµού εκπαίδευσης έτσι ώστε η διαδικασία µάθησης να συγκλίνει στον
επιθυµητό στόχο [37–40,54,65,66]

1.4.2 Μάθηση µε επίβλεψη (Supervised Learning)

Στην µάθηση µε επίβλεψη είναι απαραίτητη η παρουσία ενός εξωτερικού, ως
προς το δίκτυο, παράγοντα που µπορούµε να ονοµάσουµε ‘‘δάσκαλο’’. Στο σχήµα
1.9 παρουσιάζεται το πως επιδρά ο δάσκαλος στο δίκτυο και το περιβάλλον κατά την
διαδικασία µάθησης. Ο δάσκαλος έχει την απαραίτητη γνώση για το περιβάλλον,
που πρακτικά είναι ένα σύνολο από παραδείγµατα εισόδου και την αντίστοιχη επι-
ϑυµητή έξοδο. Το ΤΝ∆ δεν έχει καµία γνώση για το περιβάλλον. Αν υποθέσουµε ότι
παρουσιάζουµε στον δάσκαλο και το δίκτυο ένα πρότυπο από το περιβάλλον, τότε
λόγω της προηγούµενης γνώσης του δασκάλου για το περιβάλλον, ϑα είναι σε ϑέση
να παρέχει στο δίκτυο την επιθυµητή απάντηση-έξοδο. Στη συνέχεια οι παράµετροι
του δικτύου προσαρµόζονται ανάλογα µε το πρότυπο που χρησιµοποιείται για την
εκπαίδευση και το σφάλµα του δικτύου (δηλαδή την διαφορά µεταξύ της επιθυµητής
εξόδου και της εξόδου που στην πράξη δίνει το δίκτυο). Η προσαρµογή αυτών των
παραµέτρων, γίνεται επαναληπτικά, ϐήµα προς ϐήµα µε στόχο το δίκτυο να µπορεί
να προσοµοιώσει τον δάσκαλο. Αν αυτό γίνει εφικτό, τότε µπορούµε να επιτρέψουµε
στο δίκτυο να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον χωρίς την παρουσία του δασκάλου.

Σχήµα 1.9: Εκπαίδευση µε Επίβλεψη.
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Μια µορφή µάθησης µε επίβλεψη είναι και η µάθηση µε διόρθωση σφάλµατος.
Η µάθηση µε επίβλεψη είναι ένα σύστηµα κλειστού ϐρόγχου στο οποίο δεν περιλαµ-
ϐάνεται το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί το δίκτυο. Σαν µέτρο απόδοσης
για το σύστηµα µπορούµε να ϑεωρήσουµε ένα είδος µέσου τετραγωνικού σφάλµατος
(π.χ. την µέση τιµή του αθροίσµατος των τετραγωνικών σφαλµάτων) που ορίζεται σαν
συνάρτηση των ελεύθερων παραµέτρων του συστήµατος. Αυτή η συνάρτηση µπορεί
να παρασταθεί σαν µια πολυδιάστατη επιφάνεια σφάλµατος που σαν συντεταγµένες
έχει τις ελεύθερες παραµέτρους του συστήµατος. Κάθε λειτουργία του συστήµατος
υπό την επίβλεψη του δασκάλου αναπαριστάνεται σαν ένα σηµείο στην επιφάνεια
σφάλµατος. Για να ϐελτιώνεται η απόδοση του συστήµατος στη διάρκεια του χρόνου
ϑα πρέπει το σηµείο αυτό να έχει καθοδική πορεία προς κάποιο ελάχιστο, τοπικό ή
ολικό, της επιφάνειας σφάλµατος. ΄Ενα σύστηµα που µαθαίνει µε επίβλεψη, έχει την
δυνατότητα να µετακινεί το σηµείο αυτό προς ένα ελάχιστο µε την χρήση κάποιας
πληροφορίας που έχει για την κλίση (gradient) της επιφάνειας σφάλµατος που αν-
τιστοιχεί στην συµπεριφορά του συστήµατος την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η
κλίση της επιφάνειας σφάλµατος σε οποιοδήποτε σηµείο είναι ένα διάνυσµα που έ-
χει κατεύθυνση προς την πιο απότοµη κάθοδο (Steepest descent). Στην πράξη, όταν
πρόκειται για µάθηση µε επίβλεψη από παραδείγµατα το σύστηµα χρησιµοποιεί µια
στιγµιαία προσέγγιση του διανύσµατος κλίσης.

Ο ποιο γνωστός αλγόριθµος µάθησης µε επίβλεψη είναι η Back-Propagation
(BP) [21].

1.4.3 Μάθηση χωρίς επίβλεψη (Unsupervised Learning)

Στην περίπτωση της µάθησης χωρίς επίβλεψη ή αλλιώς µάθησης µε αυτο-οργάνωση
(Self-organization) δεν υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγοντας που επιβλέπει την
διαδικασία µάθησης. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν παραδείγµατα της συνάρ-
τησης που πρέπει να µάθει το δίκτυο. Υπάρχει όµως ένα µέτρο, ανεξάρτητο από
το εκάστοτε έργο που πρέπει να ϕέρει εις πέρας το ΤΝ∆, που µετράει την ποιοτη-
τα της αναπαράστασης που πρέπει να µάθει το δίκτυο. Οι ελεύθερες παράµετροι
του δικτύου ϐελτιστοποιούνται ως προς αυτό το µέτρο. ΄Οταν το δίκτυο ‘‘µάθει’’ τις
στατιστικές ιδιότητες των προτύπων που του δίνονται σαν είσοδος, αναπτύσσει την
ικανότητα να δηµιουργεί εσωτερικές αναπαραστάσεις για την κωδικοποίηση των χα-
ϱακτηριστικών των προτύπων. Αποκτά δηλαδή την ικανότητα να δηµιουργεί νέες
κλάσεις αυτόµατα [2].

Για την µάθηση χωρίς επίβλεψη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας κανόνας αντα-
γωνιστικής µάθησης. Για παράδειγµα ένα ΤΝ∆ µε δύο επίπεδα, ένα επίπεδο εισόδου
και ένα επίπεδο του οποίου οι νευρώνες ϑα ανταγωνίζονται για το ποιος ϑα ενεργο-
ποιηθεί ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του κάθε προτύπου που δίνεται σαν είσοδος
στο ΤΝ∆.

1.5 Πολυεπίπεδα Εµπρόσθιας Τροφοδότησης ΤΝ∆ ή
Multilayer Perceptrons (MLP)

΄Ενα MLP δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων εισόδου που αποτελούν το
επίπεδο εισόδου, ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα που αποτελούνται από νευρώνες
που εκτελούν υπολογισµούς και ένα επίπεδο εξόδου που αποτελείται επίσης από
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νευρώνες που εκτελούν υπολογισµούς. Το σήµα εισόδου (πρότυπο εισόδου) κινείται
µέσα στο δίκτυο προς τα µπροστά, δηλαδή από το ένα επίπεδο στο επόµενό του.

Τα MLP συνήθως εκπαιδεύονται µε κανόνες µάθησης µε επίβλεψη. ΄Ενας αλγό-
ϱιθµος που χρησιµοποιείται πολύ συχνά για τον σκοπό αυτό είναι γνωστός ως αλ-
γόριθµος Back-Propagation (BP) και ϐασίζεται στον κανόνα µάθησης µε διόρθωση
σφάλµατος. Ο αλγόριθµος αυτός µπορεί να ϑεωρηθεί σαν γενίκευση του αλγορίθµου
Ελάχιστων Μέσων Τετραγώνων (Least Mean Square Algorithm).

΄Ενα MLP έχει τρία σαφή χαρακτηριστικά:

1. Το µοντέλο κάθε νευρώνα στο δίκτυο περιλαµβάνει µία µη-γραµµική συνάρ-
τηση ενεργοποίησης στην έξοδό του. Το σηµαντικό σηµείο το οποίο πρέπει να
παρατηρηθεί είναι ότι η µη γραµµικότητα αυτή είναι οµαλή (smooth), δηλαδή
παντού διαφορίσιµη. Μια κοινός χρησιµοποιούµενη µορφή µη γραµµικότητας
που ικανοποιεί αυτή την απαίτηση είναι η σιγµοειδής συνάρτηση ή λογιστική
συνάρτηση και ορίζεται ως :

yj =
1

1 + exp (−uj)

όπου uj είναι η δραστηριότητα ενεργοποίησης του νευρώνα j και yj είναι η
έξοδος του νευρώνα. Η παρουσία της µη-γραµµικότητας είναι αρκετά σηµαν-
τική διότι σε διαφορετική περίπτωση η σχέση εισόδου-εξόδου του δικτύου ϑα
µειωνόταν σε αυτή του ενός επιπέδου perceptron [21]. Επιπλέον, η χρήση της
συνάρτησης αυτής έχει το πλεονέκτηµα ότι προσοµοιάζει την ϐιολογική ϕάση
ανάσχεσης (refractory phase) στους πραγµατικούς νευρώνες.

2. Το δίκτυο περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα επίπεδα µε κρυφούς νευρώνες που
δεν αποτελούν µέρος είτε της εισόδου, είτε της εξόδου του δικτύου. Οι κρυφοί
νευρώνες επιτρέπουν στο δίκτυο να ‘‘µαθαίνει’’ και να εκτελεί περίπλοκες εργα-
σίες, εξάγοντας προοδευτικά τα χαρακτηριστικά εκείνα των προτύπων εισόδου
που έχουν την µεγαλύτερη σηµασία για την σωστή απάντηση του δικτύου.

3. Το δίκτυο παρουσιάζει υψηλό ϐαθµό συνδεσιµότητας που καθορίζεται από τις
συνάψεις µεταξύ των νευρώνων του δικτύου. Μια αλλαγή στην συνδεσιµότητα
του δικτύου απαιτεί µια αλλαγή στον πληθυσµό των συνδέσεων των συνάψεων
ή στα ϐάρη τους.

Στο σχήµα 1.10 ϕαίνεται η αρχιτεκτονική ενός MLP δικτύου που έχει δύο κρυφά
επίπεδα και είναι πλήρως διασυνδεδεµένο. Πλήρως διασυνδεδεµένο καλείται ένα
δίκτυο του οποίου κάθε νευρώνας/κόµβος είναι συνδεδεµένος µε όλους τους νευρώ-
νες/κόµβους του προηγούµενου επιπέδου. Σε αυτής της µορφής τα δίκτυα το σήµα
µεταδίδεται προοδευτικά από αριστερά προς τα δεξιά και από επίπεδο σε επίπεδο.

Στο δίκτυο µεταδίδονται δύο ειδών σήµατα [51]:

1. Σήµατα συναρτήσεων (Function signals). ΄Ενα σήµα συνάρτησης είναι ένα
σήµα εισόδου (ερέθισµα) που ξεκινάει από τους κόµβους εισόδου του δικτύου,
διαδίδεται προς τα µπροστά, από νευρώνα σε νευρώνα, και καταλήγει στους
νευρώνες εξόδου του δικτύου. Σε κάθε νευρώνα του δικτύου από όπου περνάει
το σήµα υπολογίζεται σαν συνάρτηση όλων των εισερχόµενων σηµάτων και των
αντίστοιχων ϐαρών των συνάψεων που καταλήγουν στο συγκεκριµένο νευρώνα.
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Σχήµα 1.10: Αρχιτεκτονική MLP δικτύου.

2. Σήµατα σφάλµατος (Error signals). ΄Ενα σήµα σφάλµατος, ξεκινάει από τους
νευρώνες εξόδου του δικτύου και διαδίδεται προς τα πίσω από επίπεδο σε
επίπεδο. Σε κάθε νευρώνα το σήµα αυτό υπολογίζεται από µια συνάρτηση που
εξαρτάται από το σφάλµα.

Οι νευρώνες που ϐρίσκονται στο επίπεδο εξόδου του ΤΝ∆, καλούνται νευρώνες
εξόδου. Οι κόµβοι που ϐρίσκονται στο επίπεδο του ΤΝ∆ από το οποίο ξεκινάει
το σήµα ονοµάζονται κόµβοι εισόδου. ΄Ολοι οι άλλοι νευρώνες που ϐρίσκονται στα
υπόλοιπα, ενδιάµεσα, επίπεδα του δικτύου λέγονται κρυφοί νευρώνες και τα επίπεδα
κρυφά επίπεδα.

Κάθε κρυφός νευρώνας και κάθε νευρώνας εξόδου ενός MLP έχει σχεδιαστεί για
να εκτελεί δύο υπολογισµούς :

1. Υπολογίζει το σήµα συνάρτησης που εµφανίζεται στην έξοδο του νευρώνα και
εκφράζεται σαν µια συνεχής µη γραµµική συνάρτηση των σηµάτων που εισέρ-
χονται στο νευρώνα και των αντίστοιχων ϐαρών των συνάψεων που σχετίζονται
µε το νευρώνα.

2. Υπολογίζει µια στιγµιαία προσέγγιση του διανύσµατος κλίσης (δηλαδή τις κλί-
σεις της επιφάνειας σφάλµατος ως προς τα ϐάρη που σχετίζονται µε τις συ-
νάψεις που εισέρχονται στο νευρώνα), κατά την προς τα πίσω διάδοση του
σήµατος στο δίκτυο.

1.5.1 Ο αλγόριθµος Back-Propagation

Στο σχήµα 1.10 παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική ενός MLP. Η αντίστοιχη αρ-
χιτεκτονική για την εκπαίδευση του δικτύου µε τον αλγόριθµο Back Propagation
παρουσιάζεται στο σχήµα 1.11 και περιλαµβάνει τόσο την προς τα εµπρός ϕάση της
εκπαίδευσης όσο και την προς τα πίσω. Το MLP που ϕαίνεται στο πάνω κοµµάτι του
σχήµατος αντιστοιχεί στην προς τα εµπρός ϕάση της διαδικασίας. Οι συµβολισµοί
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Σχήµα 1.11: Η διαδικασία Back Propagation.

που χρησιµοποιούνται στο πάνω κοµµάτι του σχήµατος έχουν ως εξής :

w(l) = διάνυσµα ϐαρών των συνάψεων ενός νευρώνα στο επίπεδο l
β(l) = κατώφλι ενός νευρώνα στο επίπεδο l
u(l) = διάνυσµα εσωτερικής δραστηριότητας των νευρώνων στο επίπεδο l
y(l) = διάνυσµα σηµάτων συναρτήσεων των νευρώνων στου επίπεδο l

Ο δείκτης l κάθε επιπέδου ξεκινάει από το επίπεδο εισόδου (l = 0) µέχρι το δίκτυο
εξόδου (l = L). Στο σχήµα 1.11 έχουµε L = 3 και καλούµε το L ϐάθος του δικτύου.
Το κάτω κοµµάτι του σχήµατος 1.11 παρουσιάζει την προς τα πίσω ϕάση που ανα-
ϕέρεται σαν δίκτυο ευαισθησίας και υπολογίζει τις τοπικές κλίσεις στον αλγόριθµο
BP. Οι συµβολισµοί του κάτω τµήµατος του σχήµατος έχουν ως εξής :

δ(l) = διάνυσµα τοπικών κλίσεων των νευρώνων στο επίπεδο l
e = διάνυσµα σφάλµατος που έχει ως στοιχεία τα e1, e2, . . . , eq

Η διαδικασία που ακολουθεί ο αλγόριθµος Back-Propagation για να εκπαιδεύσει
το δίκτυο έχει τα παρακάτω ϐήµατα:

1. Βήµα: Αρχικοποίηση. Ανάθεσε σε όλα τα ϐάρη των συνάψεων και τα κατώφλια
των νευρώνων του δικτύου µικρούς τυχαίους αριθµούς από την οµοιόµορφη
κατανοµή.

2. Βήµα: Είσοδος των προτύπων για εκπαίδευση. ∆ώσε στο δίκτυο για µια επανά-
ληψη τα πρότυπα για την εκπαίδευση. Για κάθε πρότυπο του σύνολο εκτέλεσε
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την παρακάτω αλληλουχία προς τα εµπρός και προς τα πίσω ενεργειών που
περιγράφονται στο Βήµα: 3 και Βήµα: 4 αντίστοιχα.

3. Βήµα: Προς τα εµπρός υπολογισµοί. ΄Εστω ότι ένα πρότυπο για εκπαίδευση
συµβολίζεται µε [x(n),d(n)], όπου x(n) είναι το διάνυσµα του προτύπου που
εισάγεται στο δίκτυο από το επίπεδο εισόδου και d(n) είναι η επιθυµητή απάν-
τηση από το δίκτυο που δίνεται στους νευρώνες εξόδου του δικτύου. Υπολόγισε
τις δυνατότητες ενεργοποίησης και τα σήµατα των συναρτήσεων των νευρώνων
προχωρώντας προς τα εµπρός στο δίκτυο από επίπεδο σε επίπεδο. Η εσωτερι-
κή δραστηριότητα u

(l)
j (n) για τον νευρώνα j που ϐρίσκεται στο επίπεδο l του

δικτύου δίνεται από

u
(l)
j (n) =

m∑
i=0

w
(l)
j (n)y

(l−1)
i (n)

όπου y
(l−1)
i (n) είναι το σήµα συνάρτησης του νευρώνα i στο προηγούµενο ε-

πίπεδο l − 1 στην n-οστή επανάληψη και w(l)
j (n) είναι το ϐάρος της σύναψης

που συνδέει τον νευρώνα j του επιπέδου l µε το νευρώνα i του επιπέδου l− 1.
Για i = 0 έχουµε y(l−1)

0 (n) = −1 και w(l)
0 (n) = βlj(n), όπου βlj(n) είναι η µερο-

ληψία του νευρώνα j που ϐρίσκεται στο επίπεδο l. ΄Ετσι µε ϐάση τη σιγµοειδή
συνάρτηση που χρησιµοποιήσαµε πιο πριν το σήµα συνάρτησης του νευρώνα
j του επιπέδου l ϑα δίνεται από τον τύπο:

y
(l)
j (n) =

1

1 + exp
(
−u(l)

j (n)
)

αν ο νευρώνας j ϐρίσκεται στο πρώτο κρυφό επίπεδο δηλαδή l = 1, ϑέσε

y
(0)
j (n) = xj(n)

όπου xj(n) είναι το j-οστό στοιχείο του διανύσµατος του προτύπου εισόδου
(n). Ενώ, αν ο νευρώνας j ϐρίσκεται στο επίπεδο εξόδου, δηλαδή l = L, ϑέσε

y
(L)
j (n) = oj(n)

όπου oj(n) είναι η έξοδος του δικτύου για το νευρώνα j. Στη συνέχεια υπολό-
γισε το σήµα σφάλµατος

ej(n) = dj(n)− oj(n)

Με dj(n) συµβολίζεται το j-οστό στοιχείο του διανύσµατος της επιθυµητής α-
πάντησης για το δίκτυο d(n).

4. Βήµα: Προς τα πίσω υπολογισµοί. Υπολόγισε τις τοπικές κλίσεις δ του δικτύου
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προχωρώντας προς τα πίσω από επίπεδο σε επίπεδο ως εξής1:

δLj (n) = eLj (n)oj(n)[1− oj(n)]

για τον νευρώνα j στο επίπεδο εξόδου L

δlj(n) = y
(l)
j (n)[1− y(l)

j (n)]
∑

k δ
l+1
k (n)wl+1

kj (n)

για το νευρώνα j στο κρυφό επίπεδο L

Στη συνέχεια, προσάρµοσε τα ϐάρη των συνάψεων του δικτύου στο επίπεδο l
σύµφωνα µε τον γενικευµένο κανόνα του δ:

wlji(n+ 1) = wlji(n) + α
[
wlji(n)− wlji(n− 1)

]
+ ηδlj(n)y

(l−1)
i (n)

5. Βήµα: Επανάληψη. Επανέλαβε τους υπολογισµούς παρουσιάζοντας νέα πρό-
τυπα εκπαίδευσης στο δίκτυο για κάθε επανάληψη µέχρις ώσπου οι ελεύθερες
παράµετροι του δικτύου σταθεροποιηθούν και η συνάρτηση σφάλµατος για ό-
λο το σύνολο προτύπων εκπαίδευσης αποκτήσει την ελάχιστη τιµή της ή µια
πολύ µικρή αποδεκτή τιµή. Η σειρά που ϑα τροφοδοτούνται τα πρότυπα στο
δίκτυο σε κάθε εποχή ϑα πρέπει να µεταβάλλεται τυχαία.

1.6 Αναδραστικά Νευρωνικά δίκτυα

Τα αναδραστικά νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη χρονο-
σειρών, δηλαδή για την αναγνώριση ακολουθιών όπου υπάρχει σειριακή συνοχή
µεταξύ των στοιχείων. Αυτό συµβαίνει γιατί τα αναδραστικά νευρωνικά δίκτυα έχουν
δυναµική µνήµη η οποία οφείλεται στα στρώµατα ανατροφοδότησης που περιέχουν.

΄Ισως η πρώτη πειραµατική επίδειξη [21] για το αν τα ανδραστικά νευρωνικά
δίκτυα µπορούν να µάθουν τα ενδεχόµενα που µπορούν να προκύψουν από πεπε-
ϱασµένες γραµµατικές έγινε το 1989 πάνω σε συµβολοσειρές. Πιο συγκεκριµένα το
δίκτυο έπαιρνε σαν εισόδους συµβολοσειρές και καλούνταν να προβλέψει το επόµενο
γράµµα σε ένα δεδοµένο λεξιλόγιο συµβολοσειρών που είχε εκπαιδευτεί. Η δυσκολία
σε αυτή τη διαδικασία είναι το στο λεξιλόγιο κάποιο γράµµα ή κάποια ακολουθία
γραµµάτων µπορεί να ακολουθείται από διαφορετικά γράµµατα. Το δίκτυο αποδεί-
χτηκε ότι µπορεί να αναπτύξει κάποια αντίληψη για τη σειρά των γραµµάτων στις
συµβολοσειρές πάνω στις οποίες είχε διδαχθεί.

Υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές αναδραστικών νευρωνικών δικτύων από τις
οποίες ϑα περιγράψουµε την αρχιτεκτονική του απλού αναδραστικού δικτύου (simple
recurrent network (SRNN)). Αυτό το µοντέλο είναι µία ειδική περίπτωση µίας κλάσης
αναδραστικών νευρωνικών δικτύων που παρουσιάστηκε από τον Elman το 1990 [16].

Το απλό αναδραστικό νευρωνικό δίκτυο (ή δίκτυο Elman) έχει ένα κρυφό στρώ-
µα νευρώνων του οποίου η έξοδος συνδέεται αναδραστικά µε τις µονάδες πλαισίου
(context units), ένα επιπλέον στρώµα νευρώνων το οποίο αποτελείται από µονάδες

1Αν χρησιµοποιήσουµε σαν συνάρτηση ενεργοποίησης την o(x) = 1
1+e−x τότε παρατηρούµε πως

έχουµε για την παράγωγό της, ϑo(x)
ϑx = 1

1+e−x = e−x

(1+e−x)2 = 1
1+e−x

e−x

1+e−x = 1
1+e−x

1−1+e−x

1+e−x =
1

1+e−x

[
1

1+e−x − 1+e−x

1+e−x

]
= o(x)[o(x)− 1].
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καθυστέρησης. Οι µονάδες πλαισίου αποθηκεύουν τις εξόδους των νευρώνων του
κρυφού στρώµατος για ένα ϐήµα υπολογισµών του αναδραστικού νευρωνικού δικτύ-
ου και στο επόµενο ϐήµα τις παρουσιάζει σαν επιπλέον εισόδους στο κρυφό στρώµα.
Το κρυφό στρώµα τροφοδοτεί τέλος τους νευρώνες εξόδου. Οι νευρώνες που ανατρο-
ϕοδοτούν το κρυφό στρώµα δεν είναι απλά µια πιστή καταγραφή της προηγούµενης
κατάστασης των εσωτερικών νευρώνων καθώς συνεχίζουν να ανακυκλώνουν πληρο-
ϕορίες µέσα στο δίκτυο µε το πέρασµα του χρόνου.

Ο Elman χρησιµοποίησε το απλό αναδραστικό δίκτυο για την εύρεση συνόρων
για λέξεις σε ακολουθίες από συνεχόµενα ϕωνήµατα χωρίς να υπάρχουν δοµικοί
περιορισµοί στην αναπαράστασή τους. Η είσοδος του νευρωνικού δικτύου αναπαρι-
στούσε το τρέχων ϕώνηµα και η έξοδος του δικτύου ήταν η πρόβλεψη για το ποιο ϑα
είναι το επόµενο ϕώνηµα. Οι µονάδες πλαισίου έδιναν στο δίκτυο τη δυνατότητα να
έχει δυναµική µνήµη έτσι ώστε η πρόβλεψή του να λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες
που δίνονταν από τη σειρά των ϕωνηµάτων.

Περιγράφοντας σύντοµα τη λειτουργία του απλού αναδραστικού δικτύου µπο-
ϱούµε να πούµε πως αν x(n) είναι η είσοδος του στο χρονικό ϐήµα n και u(n) η
έξοδος του κρυφού στρώµατος, τότε η δυναµική συµπεριφορά του δικτύου ϕαίνεται
από τις παρακάτω εξισώσεις :

u(n) = Vx(n) + Uu(n− 1)

y(n) = Wu(n)

όπου y(n) είναι η έξοδος του δικτύου στο n ϐήµα και f είναι η συνάρτηση που
χαρακτηρίζει το κρυφό στρώµα.

Input

Hidden Context

Output

x(n)

W

V U

y(n)

u(n) u(n−1)

Σχήµα 1.12: Αρχιτεκτονική SRNN δικτύου.

1.6.1 Ο αλγόριθµος Back-Propagation Through Time για τα δί-
κτυα Elman

Η µέθοδος εκπαίδευσης για τα αναδραστικά νευρωνικά δίκτυα είναι η µέθοδος
Back-Propagation Through Time, (BPTT), η οποία έχει πολλές παραλλαγές, όλες
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όµως έχουν σαν κεντρική ιδέα το ξεδίπλωµα στον χρόνο του αναδραστικού νευρωνι-
κού δικτύου έτσι ώστε να είναι ισοδύναµο µε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο εµπρόσθιας
τροφοδότησης. Στην παρούσα εργασία ϑα περιγράψουµε τη µέθοδο της εποχικής
εκπαίδευσης (epochwise trainning).

Το δίκτυο Elman έχει ένα κρυφό στρώµα το οποίο τροφοδοτείται από τις µονάδες
εισόδου x(n) µε ενδιάµεσα ϐάρη V και έχει ως έξοδο το σήµα u(n) το οποίο τροφο-
δοτεί στο στρώµα εξόδου µε ενδιάµεσα ϐάρη W. Το κρυφό στρώµα όµως τροφοδοτεί
µε την έξοδό του, y(n), την είσοδο του αναδραστικού στρώµατος, τις µονάδες πλαι-
σίου, οι οποίες ανατροδοτούν το κρυφό στρώµα για τη λειτουργία του δικτύου στο
χρονικό ϐήµα n+ 1 µέσω των ϐαρών U. Ενώ όµως ϐρισκόµαστε ακόµα στο ϐήµα n,
το κρυφό στρώµα πρέπει να ανατροφοδοτηθεί από τις µονάδες πλαισίου µε το σήµα
εξόδου του κρυφού στρώµατος στο ϐήµα n− 1, το u(n− 1), µέσω των ϐαρών U.

Στα δίκτυα Elman το στρώµα καθυστέρησης µπορεί να ϑεωρηθεί ως επιπλέον
στρώµα εισόδου, έτσι ώστε το αναδραστικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο να µπορεί να
ϑεωρηθεί σαν ένα δίκτυο εµπρόσθιας τροφοδότησης µε στρώµατα εισόδου που λαµ-
ϐάνουν ως σήµατα το x(n) µέσω του διανύσµατος ϐαρών V και το u(n− 1) µέσω του
διανύσµατος ϐαρών U. Αναφορικά µε την αρχική κατάσταση του δικτύου µπορούµε
να ϑέσουµε u(−1) = ~0.

Output y(n)

Hidden

V

u(n)

W

Input x(n) Context

u(n−1)

U

Input x(n−1)

V

Context

u(n−2)

U

Σχήµα 1.13: Ξεδίπλωµα στο χρόνο του παραπάνω απλού αναδραστικού δικτύου σε ένα ισο-
δύναµο εµπρόσθιας τροφοδότησης. Προσοχή ϑέλει το ότι τα ϐάρη V και U χρησιµοποιούνται
µια ϕορά.

Με την παραπάνω διαδικασία έχουµε ξεδιπλώσει στον χρόνο το αναδραστικό
δίκτυο σε ένα ισοδύναµο εµπρόσθιας τροφοδότησης. Μπορούµε να ξεδιπλώσουµε
επιπλέον το δίκτυο έτσι ώστε να εκφράσουµε το u(n−1) σαν συνάρτηση του x(n−1)
και του u(n − 2) λαµβάνοντας έτσι ένα δίκτυο εµπρόσθιας τροφοδότησης το οποίο
έχει σαν διανύσµατα εισόδου τα x(n), x(n − 1) και u(n − 2). Σε αυτό το σηµείο
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χρειάζεται προσοχή στο γεγονός ότι τα ϐάρη V και U παραµένουν τα ίδια καθώς
ξεδιπλώνουµε το δίκτυο.

Το δίκτυο µπορεί να ξεδιπλωθεί στο χρόνο αυθαίρετα πολύ έτσι ώστε να έχει
µνήµη που ϕτάνει µακρύτερα πίσω στον χρόνο. Στο ισοδύναµο δίκτυο εµπρόσθιας
τροφοδότησης µπορούµε να εφαρµόσουµε τον αλγόριθµο Back Propagation για την
εκπαίδευσή του, λαµβάνοντας όµως υπόψη πως τα ϐάρη V και U είναι τα ίδια στις
ενώσεις των αντίστοιχων κόµβων για όσα επίπεδα και αν ξεδιπλώσουµε το δίκτυο.

΄Ετσι έχουµε τον αλγόριθµο Back Propagation Through Time σύµφωνα µε τον
οποίον οι αλλαγές που επιδέχονται τα ϐάρη V και U είναι το άθροισµα των αλλαγών
που συµβαίνουν από τον αλγόριθµο Back Propagation στα τοπολογικά αντίστοιχα
ϐάρη του ισοδύναµου δικτύου εµπρόσθιας τροφοδότησης. Συγκεκριµένα, αν ϑεω-
ϱήσουµε σαν T το πλήθος των επιπέδων που έχουµε ξεδιπλώσει το αναδραστικό τε-
χνητό νευρωνικό δίκτυο στο χρόνο, έχουµε ένα ισοδύναµο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο
εµπρόσθιας τροφοδότησης µε εισόδους τα T − 1 συνεχόµενα χρονικά ϐήµατα της
χρονοσειράς στην οποία ϑέλουµε να εκπαιδευτεί συν µία είσοδο για το περιεχόµενο
των µονάδων πλαισίου του T χρονικού ϐήµατος, δηλαδή τις παρακάτω εισόδους :

(x(n),x(n− 1), ...x((n− (T − 1)),u(n− T ))

΄Ετσι εξηγείται το πώς το ΑΤΝ∆ του σχήµατος 1.12, το ξεδιπλώσαµε για T = 2
στο ισοδύναµο ΤΝ∆ εµπρόσθιας τροφοδότησης του σχήµατος 1.13, µε εισόδους
x(n),x(n− 1),u(n− 2).

Ο αλγόριθµος Back Propagation επιφέρει αλλαγές στα ϐάρη του ισοδύναµου
ΤΝ∆ εµπρόσθιας τροφοδότησης που αντιστοιχούν στα επίπεδα που έχει ξεδιπλωθεί
το ΑΤΝ∆. Τις αλλαγές αυτές µπορούµε να τις συµβολίσουµε µε δV(t) και δU(t) όπου
1 ≤ t ≤ T το επίπεδο ξεδιπλώµατος καθώς και δW τα οποία δεν επηρεάζονται από τη
διαδικασία του ξεδιπλώµατος. Στο ΑΤΝ∆ όµως, τα ϐάρη V και U είναι µοναδικά, έτσι
οι τελικές αλλαγές που επιφέρει ο αλγόριθµος Back Propagation Through Time,δV
και δV, είναι, όπως είπαµε και παραπάνω, το άθροισµα των αλλαγών του Back
Propagation στα αντίστοιχα επίπεδα, δηλαδή:

δV =
T∑
t=1

δV(t)

δU =
T∑
t=1

δU(t)

Η αντιστοίχηση του αλγορίθµου Back Propagation µε τον αλγόριθµο Back Pro-
pagation Through Time ολοκληρώνεται αν ϑεωρήσουµε σαν εποχή εκπαίδευσης το
σύνολο της χρονοσειράς στην οποία εκπαιδεύεται το δίκτυο. Το δίκτυο δηλαδή χρειά-
Ϲεται τόσες εποχές για να εκπαιδευτεί όσες είναι και οι ϕορές που πρέπει να περάσει
η χρονοσειρά για τη διόρθωση των ϐαρών του.

Το ξεδίπλωµα, όµως στον χρόνο του δικτύου από ένα σηµείο και έπειτα µπορεί
να επιφέρει αποτελέσµατα που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα του δικτύου
να µαθαίνει. Αυτό το ϕαινόµενο ονοµάζεται ϕαινόµενο της εξαφανιζόµενης κλίσης
(vanishing gradient) [4] και συµβαίνει µιας και όλο και περισσότερες παράµετροι
συνεισφέρουν στο άθροισµα της διόρθωσης των ϐαρών V και U µε αποτέλεσµα να
γίνεται δυσκολότερη η διαδικασία της εκπαίδευσης.
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Σύνθεση µουσικής µε πρόβλεψη µε τη
χρήση ΤΝ∆

2.1 Εισαγωγή

Σ την αλγοριθµική σύνθεση µουσικής, µια απλή τεχνική περιλαµβάνει την ε-
πιλογή διαδοχικών νοτών σύµφωνα µε έναν πίνακα µετάβασης που καθορίζει
την πιθανότητα της επόµενης νότας σαν συνάρτηση του προηγούµενου περιε-

χοµένου. Εδώ ϑα περιγράψουµε µία επέκταση αυτού του πίνακα µετάβασης, ένα
αναδραστικό νευρωνικό δίκτυο που ονοµάζεται CONCERT (connectionist composer
erudite tunes). Το CONCERT έχει εκπαιδευτεί σε ένα σύνολο µουσικών κοµµατιών
µε σκοπό να εξάγει κανονικότητες που αφορούν είδη µουσικής και κατόπιν µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για να συνθέτει νέα µουσικά κοµµάτια.

Το τµήµα αυτό της εργασίας ϐασίζεται στην εργασία του M. C. Mozer [47] που
αποτελεί ίσως την ενδελεχέστερη έρευνα που έχει γίνει για το κατά πόσο τα τε-
χνητά νευρωνικά δίκτυα (χωρίς τη χρήση LSTM κυκλωµάτων [15, 19]) µπορούν να
συνθέσουν µουσικά κοµµάτια που να έχουν συνοχή και περιλαµβάνει την χρήση
της πολυπλοκότερης µοντελοποίησης που έχει γίνει µέχρι σήµερα. Τα πειραµατι-
κά αποτελέσµατα που περιγράφονται σε αυτή την εργασία έχουν ληφθεί από την
προαναφερθείσα εργασία.

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται αναπαραστάσεις της τονικότητας, της διάρ-
κειας των νοτών και της αρµονικής δοµής που ϐασίζονται στην ψυχολογία. Το CO-
NCERT δοκιµάστηκε σε παραδείγµατα που είχαν ϕτιαχτεί µε απλούς κανόνες για να
µάθει τις ϑεµελιώδεις δοµές τους, ακόµη και εκεί που άλλες προσεγγίσεις απέτυχαν.
Σε µεγαλύτερα πειράµατα το CONCERT εκπαιδεύτηκε µε κοµµάτια του J.S. Bach
και άλλα παραδοσιακά ευρωπαϊκά κοµµάτια και µετά αφέθηκε να συνθέσει νέες
µελωδίες. Παρόλο που οι συνθέσεις ήταν ευχάριστες και πιο αποδεκτές από συνθέ-
σεις πινάκων τρίτης τάξης, οι συνθέσεις στερούνταν καθολικής συνοχής. ∆ιάφορες
τεχνικές δοκιµάστηκαν για να ξεπεραστεί το τελευταίο πρόβληµα.

Στη σύνθεση µουσικής, οι συνθέτες λαµβάνουν υπόψιν τους πολλές µουσικές
συνθήκες µερικές από τις οποίες ϐασίζονται σε προσωπικές εµπειρίες, σε πολιτι-
σµικές επιταγές και µερικές που µάλλον είναι συµπαντικές. ΄Οποιες και να είναι οι
συνθήκες αυτές, δρουν για να περιορίσουν την µουσική δηµιουργία, για παράδειγµα
οι τονικότητες που αποτελούν την κλίµακα και οι συγχορδίες που είναι αποδεκτές
πίσω από τις µελωδίες αυτές. Αν ελπίζουµε να δηµιουργήσουµε ένα υπολογιστικό
σύστηµα που συνθέτει µουσική, πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας τις παραπάνω συν-
ϑήκες. Είναι όµως δύσκολο να τυποποιήσουµε αυτή τη γνώση, αφού ακόµη και οι
άνθρωποι που συνθέτουν δεν την αντιλαµβάνονται [35].
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Η µουσική γνώση ενσωµατώνεται στο CONCERT χρησιµοποιώντας δύο οδούς. Η
πρώτη οδός είναι η εκπαίδευση του µε µελωδίες από τις οποίες εξάγει συµπεράσµατα
για κανονικότητες που αφορούν την διαδοχή νοτών στις µουσικές ϕράσεις. Η δεύ-
τερη οδός αφορά τον τρόπο αναπαράστασης της τονικότητας, της διάρκειας και της
αρµονικής δοµής που ϐασίζεται σε ψυχοακουατικά κριτήρια. Οι αναπαραστάσεις
αυτές ϐασίζονται στη ϑεωρία γενικοποίησης που προτείνεται από τον Shepard [61]
και εφοδιάζουν το CONCERT µε ψυχοακουστικούς περιορισµούς µε ϐάση τους ο-
ποίους κρίνει την οµοιότητα νοτών.

Τα πειράµατα στα οποία ϑα αναφερθούµε γίνονται µε µία ϕωνή που παράγει
τη µελωδία και, όπου χρειαστεί, µε αρµονική συνοδεία σε µορφή συγχορδιών. Οι
µελωδίες αποτελούνται από 10 µέχρι περίπου 150 νότες. Μία πλήρης σύνθεση
µουσικής πρέπει να περιγράφει την κάθε νότα µε την τονικότητα και την διάρκεια,
αλλά και να λαµβάνει υπόψιν πιο καθολικά κριτήρια όπως το τέµπο και οι δυναµικές.
Στα πειράµατα που ϑα διεξαχθούν εδώ περιγράφουµε µόνο την διαδοχή νοτών µε
τριάδες τονικότητας-διάρκειας-συγχορδίας.

Ξεκινάµε µε µία εισαγωγική αναφορά στην αλγοριθµική σύνθεση µουσικής χρη-
σιµοποιώντας Μαρκοβιανούς πίνακες µετάβασης. Θα δούµε τους περιορισµούς αυ-
τής της προσέγγισης και πώς αυτοί µπορούν να ξεπεραστούν χρησιµοποιώντας το
CONCERT.

2.2 Προσέγγιση του Ϲητήµατος της αλγοριθµικής µου-
σικής µε πίνακα µετάβασης

Μία απλή αλλά ενδιαφέρουσα τεχνική στην αλγοριθµική σύνθεση µουσικής είναι
η επιλογή νοτών ϐάσει ενός πίνακα µετάβασης που καθορίζει την πιθανότητα για την
επόµενη νότα σαν συνάρτηση της τρέχουσας νότας [14,24,34]. Για παράδειγµα, οι
πιθανότητες µετάβασης που απεικονίζονται στον πίνακα 2.1 περιορίζουν την επιλογή
της επόµενης νότας να είναι ένα ϐήµα πάνω ή κάτω την κλίµακα της C µείζονος.
Παράγοντας µία σειρά νοτών µε αυτή την κατανοµή πιθανοτήτων ϑα έχουµε µία
τυχαία µελωδική διαδροµή. Οι πίνακες µετάβασης µπορεί να είναι δηµιουργηµένοι
µε συγκεκριµένα κριτήρια, όπως στον πίνακα 2.1, ή να είναι ϱυθµισµένοι για
να ενσωµατώνουν ένα συγκεκριµένο µουσικό είδος. Στην τελευταία περίπτωση τα
στατιστικά στοιχεία συλλέγονται από ένα σύνολο από παραδείγµατα (όπως ϑα δούµε
το σύνολο εκπαίδευσης) και οι καταχωρήσεις των πινάκων µετάβασης καθορίζονται
από τις πιθανότητες µετάβασης στα παραδείγµατα αυτά.

Ο πίνακας µετάβασης αποτελεί µία στατιστική περιγραφή του συνόλου εκπαί-
δευσης και στις περισσότερες περιπτώσεις ϑα χάσει τις πληροφορίες από το σύνολο
εκπαίδευσης. Αυτό ϑα γίνει πιο κατανοητό µε το ακόλουθο παράδειγµα. Ας δώσου-
µε τις ακόλουθες δύο µελωδικές πορείες, A B C και E F G. Ο πίνακας µετάβασης
που κατασκευάζεται από τις προηγούµενες διαδοχές νοτών µας δείχνει πως το A ϑα
πάει στο B µε πιθανότητα 1, όπως και το B στο C κ.ο.κ. Στο συγκεκριµένο παρά-
δειγµα ο πίνακας µετάβασης µπορεί να αναπαράγει το ακριβές σύνολο µε το οποίο
εκπαιδεύτηκε, αν του δοθεί η κατάλληλη αρχική νότα. ΄Οµως αν υποθέσουµε τις
µελωδικές πορείες B A C και D A E τότε ο πίνακας µετάβασης µπορεί να πει πως
την A ακολουθεί η C ή η E µε πιθανότητα 1

2
. Κατά συνέπεια, ο πίνακας δεν µπορεί

να αναπαράγει ακριβώς το παράδειγµα.
Σε µελωδίες οποιασδήποτε πολυπλοκότητας, είναι σαφές πως η µουσική δοµή
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δεν µπορεί να περιγραφεί πλήρως από στατιστικές που εξετάζουν τµήµατα της µε-
λωδίας αυτής. Για να συλλέξουµε περισσότερες πληροφορίες για τη µουσική δοµή,
ο πίνακας µετάβασης µπορεί να γενικευτεί από ένα δισδιάστατο, σε έναν n-διάστατο
πίνακα. Σε αυτόν τον πίνακα η πιθανότητα για την εµφάνιση της επόµενης νό-
τας εµφανίζεται ως πιθανότητα των n − 1 προηγούµενων νοτών. Γιαυτόν το λόγο,
ο n-διάστατος πίνακας συχνά καλείται ως πίνακας n-1 τάξης. ΄Οσο περισσότερο
αυξάνουµε τον αριθµό των προηγούµενων νοτών που λαµβάνουµε υπόψιν, τόσο πε-
ϱισσότερο ο πίνακας γίνεται ευαίσθητος στο παρελθόν περιεχόµενό του, και έτσι µας
δίνει µία πιο πιστή αναπαράσταση 1 του συνόλου εκπαίδευσης. ∆υστυχώς η επέ-
κταση του πίνακα µετάβασης καθεαυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζει δύο προβλήµατα.
Πρώτον, το µέγεθος του πίνακα ανεβαίνει εκθετικά µε το πλήθος των στοιχείων του να
ϕτάνει εύκολα σε αφάνταστα µεγάλα µεγέθη. Για παράδειγµα, ας ϑεωρήσουµε πως
έχουµε επιλέξει να διαχειριστούµε 50 διαφορετικές τονικότητες, 10 διάρκειες νοτών
και έναν πίνακα τάξης 3, δηλαδή πίνακα τεσσάρων διαστάσεων. ΄Ολες οι παραπά-
νω επιλογές είναι πολύ µετριοπαθείς και όµως για να γίνει µία επιλογή από αυτόν
τον πίνακα χρειάζονται 7.5 δισεκατοµµύρια καταχωρίσεις. ∆εύτερον, ένας πίνακας
υψηλής τάξης επισκιάζει τις δοµές που µπορούν να αναπαρασταθούν από πίνακες
πρώτης τάξης, οι οποίες είναι πολλές σε ένα µουσικό κοµµάτι. Ας επεξεργαστούµε
το ακόλουθο το παράδειγµα µε την ακόλουθη µελωδία

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

.

C D E F G A B
C 0 .5 0 0 0 0 .5
D .5 0 .5 0 0 0 0
E 0 .5 0 .5 0 0 0
F 0 0 .5 0 .5 0 0
G 0 0 0 .5 0 .5 0
A 0 0 0 0 .5 0 .5
B .5 0 0 0 0 .5 0

Πίνακας 2.1: Πίνακας πιθανότητας µετάβασης από τη προσωρινή νότα, που ϐρίσκεται στη
πρώτη γραµµή, στην επόµενη που ϐρίσκεται στη πρώτη στήλη.

Για να αναπαραστήσουµε την παραπάνω µελωδία ϑα µπορούσαµε να χρησιµο-
ποιήσουµε έναν πίνακα τάξης τρία έτσι ώστε, για παράδειγµα, η ακολουθία νοτών
G B F ϑα ξέρουµε πως έχει σαν συνέχεια την G. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κανο-
νικότητες πρώτης τάξης στην παραπάνω ακολουθία που δεν µπορούν να συναχθούν
από δοµές τρίτης τάξης, όπως, για παράδειγµα, η F σχεδόν πάντα ακολουθείται από
G. ΄Ετσι, ένας πίνακας µετάβασης τρίτης τάξης ϑα είχε δυσκολία να αποφανθεί για
την συνέχεια της ακολουθίας A A F , ενώ ένας πίνακας τάξης ένα ϑα απαντούσε G
µε σχετική ϐεβαιότητα. Υπάρχει λοιπόν, ένα αντίτιµο για την ικανότητα της πιστής

1Χρησιµοποιώντας την ορολογία του Smolensky, µε τον όρο πιστή αναπαράσταση εννοούµε ότι
τα αντικείµενα προς αναπαράσταση µπορούν να αναπαραχθούν µε ακρίβεια από την αναπαράσταση.
΄Ενας πιστός πίνακας µετάβασης, σύµφωνα µε αυτή την ορολογία, είναι ένας πίνακας ο οποίος χρη-
σιµοποιώντας κάποιες αρχικές νότες ενός παραδείγµατος καταφέρνει µε ϐεβαιότητα να ϐρίσκει την
επόµενη.
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αναπαράστασης του συνόλου εκπαίδευσης που µας δίνει ένας υψηλής τάξης πίνακας
εναντίον της ικανότητας για γενίκευση και ανταπόκριση σε καινούριο περιεχόµενο
που µας δίνει ένας πίνακας χαµηλότερης τάξης [31].

Ο Kohonen [26,27] έχει προτείνει ακριβώς αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι ένας συµ-
ϐολικός αλγόριθµος ο οποίος, δοθέντος ενός συνόλου εκπαίδευσης, παράγει ένα
σύνολο κανόνων - µία γραµµατική ευαίσθητη στο προηγούµενο περιεχόµενο - ε-
παρκές για να αναπαράγει τις περισσότερες ή όλες τις δοµές που κληρονοµήθηκαν
από το σύνολο αυτό. Αυτοί οι κανόνες είναι της µορφής προηγούµενο_περιεχόµενο→
επόµενη_νότα, όπου το προηγούµενο_περιεχόµενο είναι µία συµβολοσειρά που απο-
τελείται από µία ή περισσότερες προηγούµενες νότες και επόµενη_νότα είναι η νότα
που συνεπάγεται του περιεχοµένου αυτού. Μιας και το µήκος του προηγούµενου
περιεχοµένου ποικίλει, ανάλογα µε τον κανόνα που ϑα επιλεχθεί, ο αλγόριθµος αυ-
τός επιτρέπει διάφορες ποσότητες γενίκευσης και ακρίβειας. Ο αλγόριθµος επιχειρεί
να δηµιουργήσει ντετερµινιστικούς κανόνες - κανόνες που πάντα εφαρµόζονται στο
δεδοµένο προηγούµενο περιεχόµενο. ∆ηλαδή, ο αλγόριθµος δε ϑα ανακαλύψει την
κανονικότητα F → G στο παραπάνω παράδειγµα µιας και δεν είναι απόλυτος. Κά-
ποιος ϑα µπορούσε να σκεφτεί µία επέκταση του αλγορίθµου έτσι ώστε να παράγει
απλούς κανόνες, όπως F → G, µαζί µε εξαιρέσεις, όπως D F → G#, αλλά η συµβο-
λική ϕύση του αλγορίθµου δεν τον αφήνει να χρησιµοποιεί στατιστικές πληροφορίες
των δεδοµένων. Τέτοιες πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες αν ο σκοπός του αλγο-
ϱίθµου είναι να αναπαράγει επακριβώς το σύνολο εκπαίδευσης. Αν όµως δούµε την
σύνθεση µουσικής σαν µία καθαρά τυχαία διαδικασία, δεν πρέπει να µοντελοποιού-
µε όλες τις λεπτοµέρειες του συνόλου εκπαίδευσης. Αντί γιαυτό, ο στόχος ϑα έπρεπε
να είναι να κρατούµε τις πιο σηµαντικές - τις στατιστικές παραδείγµατος χάριν -
δοµικές ιδιότητες του συνόλου εκπαίδευσης.

Και οι δύο προσεγγίσεις που είδαµε µέχρι τώρα, οι πίνακες µετάβασης και η µου-
σική γραµµατική του Kohonen, πάσχουν από δύο επιπλέον µειονεκτήµατα. Πρώτον,
και οι δύο αλγόριθµοι είναι έτσι σχεδιασµένοι ώστε να µη µπορεί να χρησιµοποιη-
ϑεί η νότα n για να προβλέψει την νότα n + i, αν δεν ληφθούν υπόψιν και όλες οι
υπόλοιπες παρεµβαλλόµενες νότες, n + 1...n + i − 1. Κάποιος ϑα περίµενε πως το
περιεχόµενο που µπορεί να προβλέψει καλύτερα µια νότα είναι η αµέσως προηγού-
µενη της, υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που οι νότες n...n+k αποτελούν καλύτερη
πρόβλεψη της νότας n+ i από τις n+ k+ 1...n+ i− 1. Τέτοια παραδείγµατα αποτε-
λούν οι µελωδικές ϕράσεις που εναλλάσσονται µεταξύ ψηλότερων και χαµηλότερων
τονικοτήτων, όπως σε παρτίτες σόλο ϐιολιού του J.S.Bach. Το δεύτερο, και µάλ-
λον πιο σοβαρό µειονέκτηµα, είναι πως αυτή η συµβολική αναπαράσταση νοτών δεν
διευκολύνει γενικεύσεις από ένα µουσικό περιεχόµενο σε ένα οµοίως αντιληπτό. Για
παράδειγµα, η µουσική οµοιότητα των οκτάβων και η αφηρηµένη έννοια της ΄µικρής
τρίτης΄ δεν κωδικοποιούνται µε την παραπάνω αναπαράσταση.

Οι αλγόριθµοι που περιλαµβάνουν εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων προσφέρουν
την προοπτική να ξεπεραστούν διάφοροι περιορισµοί που προκύπτουν από τους πί-
νακες µετάβασης και την µουσική γραµµατική του Kohonen. Αν και µπορούν να
χαρακτηριστούν ως επέκταση των πινάκων µετάβασης, οι αλγόριθµοι που προκύ-
πτουν από νευρωνικά δίκτυα µπορούν να ανακαλύπτουν συσχετισµένες δοµές και
στατιστικές κανονικότητες σε χρονοσειρές σειρές [16,45]. Ακριβώς όπως οι πίνακες
µετάβασης, η προσέγγιση µε νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιεί έναν πίνακα για να
υπολογίσει την πιθανότητα της εµφάνισης της επόµενης νότας, όµως λειτουργεί µε
πιο ευέλικτες αρχές : η µορφή της συνάρτησης µετάβασης µπορεί να επιτρέψει µετα-
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ϐλητό µήκος προηγούµενου περιεχοµένου που ϑα καθορίσει την επόµενη νότα, τον
καθορισµό της επόµενης νότας όχι απαραίτητα από γειτονικό περιεχόµενο και τον
συνδυασµό κανονικοτήτων υψηλής και χαµηλής τάξης.

Η προσέγγιση των νευρωνικών δικτύων προσφέρει επίσης καλύτερη γενίκευση
µέσω της κατανεµηµένης αναπαράστασης [57]. Σε µια τοπική αναπαράσταση, που
η κάθε νότα περιγράφεται από το σύµβολό της, οι στατιστικές κανονικότητες που
συµπεραίνονται στην πραγµατικότητα δεν έχουν να κάνουν µε νότες. Από την άλ-
λη, µε την αναπαράσταση κατανοµής, που κάθε νότα περιγράφεται από ένα σύνολο
στοιχείων µε συνεχείς τιµές, το είδος των συνοχών που συµπεραίνονται στην πραγµα-
τικότητα δεν έχουν να κάνουν τα στοιχεία αυτά, αλλά µε τις δοµές που τα συνδέουν
µεταξύ τους.

2.3 Σύνθεση νότας προς νότα

Το CONCERT, το οποίο ϑα µελετήσουµε, χρησιµοποιεί τη σύνθεση νότας προς
νότα όπως και οι πίνακες µετάβασης του Markov και η µουσική γραµµατική του
Kohonen. Προσεγγίσεις του Ϲητήµατος της σύνθεσης µουσικής νότας προς νότα µε
τη χρήση νευρωνικών δικτύων έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν [9,62,63], το CONCERT
όµως χρησιµοποιεί πιο εκλεπτυσµένες τεχνικές ϐελτιστοποίησης και εκπαίδευσης.
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να δούµε πόσο µακριά µπορεί να ϕτάσει η σύνθεση
νότας προς νότα.

Παρά την αυξηµένη έρευνα στη σύνθεση µουσικής νότας προς νότα, αυτή η τε-
χνική δείχνει πως δεν µπορεί να πετύχει ολοκληρωτικά. Η µουσική έχει µία πλούσια
και ιεραρχική δοµή που, από επίπεδα νοτών σε ένα ϑέµα, από ϑέµατα µέσα σε ϕρά-
σεις, από ϕράσεις µέσα σε κινήσεις, από κινήσεις µέσα σε µια συµφωνία. Κάποιος
ϑα µπορούσε να διαφωνήσει πως η γραµµική σύνθεση ϑα µπορούσε να ελέγχει όλες
αυτές τις δοµές. Τα νευρωνικά δίκτυα όµως, δείχνουν να τα καταφέρνουν και µε την
συγκεκριµένη έρευνα ϑα δούµε στην πράξη τον ϐαθµό στον οποίον το καταφέρνουν.

Αυτή η γραµµική τεχνική έχει να επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσµατα για την
επεξεργασία της ϕυσικής γλώσσας [16,17]. Νευρωνικά δίκτυα έχουν εκπαιδευτεί σε
συµβολοσειρές ή λέξεις αποτελούµενες από γράµµατα και κατάφεραν να ϐγάλουν
συµπεράσµατα για γραµµατική ή σηµασιολογική δοµή. Αυτή η εργασία όµως, πε-
ϱιορίστηκε σε επίπεδο προτάσεων. Είναι δύσκολο να ϕανταστούµε τον τρόπο µε τον
οποίο ϑα µπορούσε ένα νευρωνικό δίκτυο να διαχειριστεί σηµασιολογική δοµή σε
παραγράφους ή ακόµα και σε µικρές ιστορίες. Ευτυχώς η µουσική δεν είναι σαν
στην ϕυσική γλώσσα σε ϑεµελιώδη επίπεδα: το πλήθος των ατοµικών στοιχείων είναι
πεπερασµένο, σχετικά µικρό και σαφές και οι ψυχοακουστικές και µορφολογικές
κανονικότητες αφθονούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι περιορισµοί µεταξύ των στοι-
χείων να είναι πιο ισχυροί. ΄Ετσι ϕαίνεται πως, τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο, η
διαχείριση της µουσικής γλώσσας ϕαίνεται πραγµατοποιήσιµη.

2.4 Αρχιτεκτονική του CONCERT

Το CONCERT είναι ένα νευρωνικό δίκτυο το οποίο, ακολουθώντας την διαδικα-
σία εκπαίδευσης που περιγράφεται παρακάτω, προσαρµόζει τα ϐάρη του έτσι ώστε
να µπορεί να εντοπίζει την επόµενη µιας νότας για ένα σύνολο από παραδείγµατα
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εκπαίδευσης. Κάθε σύνολο εκπαίδευσης αποτελείται από µία σειρά νοτών. Η προ-
σωρινή νότα παρουσιάζεται στη στρώµα εισόδου και η επόµενη νότα που προβλέπει
παρουσιάζεται στο στρώµα εξόδου. Οι πληροφορίες που το CONCERT διαχειρίζεται
για την κάθε νότα είναι η τονικότητα, η διάρκεια και η αρµονική συνοδεία της νό-
τας αυτής. ΄Οπως ϕαίνεται στο σχήµα 2.1, η επόµενη νότα κωδικοποιείται µε δύο
τρόπους : το στρώµα κατανοµής της επόµενης νότας (next-note-distributed) ή NND,
το οποίο περιέχει τρεις µονάδες που περιέχουν πιθανοτικές αναπαραστάσεις κατα-
νοµής της τονικότητας, της διάρκειας και της αρµονίας, και το στρώµα τόπου της
επόµενης νότας next-note-local ή NNL, το οποίο περιέχει µία ξεχωριστή µονάδα για
κάθε τονικότητα, διάρκεια και αρµονία. Η αναπαράσταση της νότας στο στρώµα NND
όσο και το στρώµα εισόδου ϐασίζεται σε ψυχοφυσικές µελέτες που ϑα περιγράψουµε
παρακάτω.

Note

Selector

NND

NNL

Context

Current Note

Σχήµα 2.1: Η αρχιτεκτονική του CONCERT

Το στρώµα του περιεχοµένου µπορεί να αναπαραστήσει κατάλληλες οπτικές της
ιστορίας της εισόδου, δηλαδή του περιεχοµένου της δεδοµένης χρονικής στιγµής την
οποία ϑα γίνει η πρόβλεψη. Μόλις µία νέα νότα παρουσιάζεται στο στρώµα εισόδου,
το προσωρινό σχέδιο δραστηριότητας που υπάρχει στο στρώµα πλαισίου (ϐλ. κεφά-
λαιο 1.6), συµπληρώνεται από τη νότα αυτή και σχηµατίζει µια νέα αναπαράσταση
πλαισίου. ∆ηλαδή

~c(n) = f(~c(n− 1), ~x(n))

όπου το ~x(n) είναι το διάνυσµα που αναπαριστά την ν-οστή νότα στο στρώµα εισόδου,
~c(n) είναι το περιεχόµενο της δραστηριότητας πλαισίου στο ϐήµα n και f είναι ένα
µέλος τη κλάσης συναρτήσεων που τίθενται σε εφαρµογή από το νευρωνικό δίκτυο
στο στρώµα πλαισίου. Στην αρχή της κάθε διαδικασίας ισχύει ~c(−1) = ~0.

Το CONCERT µπορεί να συµπεριφερθεί σαν ένας πίνακας k-οστής τάξης, µε
τη συνάρτηση f ορισµένη ώστε να δρα πάνω σε µια στοίβα k στοιχείων στο στρώµα
πλαισίου. ΄Ετσι, οι συνδέσεις του στρώµατος περιεχοµένου µε το στρώµα εξόδου
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ϑα έπρεπε να είναι ϱυθµισµένες ώστε κάθε συνδυασµός νοτών στο προηγούµενο
περιεχόµενο να έδινε µια πιθανότητα για την επόµενη νότα, µέσω ενός πίνακα α-
ναζήτησης. Η αρχιτεκτονική του CONCERT όµως, επιτρέπει πιο γενική προσέγγιση
απότι οι πίνακες µετάβασης, µιας και η συνάρτηση f δεν περιορίζεται στο να δρα σε k
στοιχεία και η απεικόνιση από το στρώµα πλαισίου στο στρώµα εξόδου δεν είναι ένας
αυθαίρετος πίνακας αναζήτησης. Η διαδικασία εκπαίδευσης προσπαθεί να ϐρει το
κατάλληλο σύνολο συνδέσεων που να είναι επαρκές για την πρόβλεψη της επόµενης
νότας, µέσα από πολλούς δυνατούς συνδυασµούς. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει
τον καθορισµό του ποιες από τις παραµέτρους του στρώµατος εισόδου είναι υπεύ-
ϑυνες για µελλοντικές προβλέψεις και την κατάλληλη κατασκευή της συνάρτησης
f.

Μόλις το CONCERT εκπαιδευτεί, µπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία σύνθεσης,
δηµιουργώντας νέα κοµµάτια. Αυτό γίνεται µε την τροφοδότηση του CONCERT µε
λίγες αρχικές νότες, µάλλον µε τις αρχικές νότες ενός κοµµατιού από το σύνολο
εκπαίδευσης. Απο εδώ και πέρα, το CONCERT µπορεί να ανατροφοδοτεί το στρώµα
εισόδου του, µε τη νότα που ϐγαίνει από το στρώµα εξόδου του, συνεχίζοντας έτσι
να κάνει προβλέψεις και να παράγει νότες, συνεχίζοντας το κοµµάτι. Η έξοδος
του CONCERT δεν είναι µια συγκεκριµένη νότα, είναι µία κατανοµή πιθανοτήτων
για την επιλογή µεταξύ διαφόρων υποψήφιων νοτών. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να
υπάρχει µία διαδικασία επιλογής µίας νότας συναρτήσει της κατανοµής αυτής. Αυτό
απεικονίζεται στο σχήµα 2.1.

2.4.1 Κανόνες ενεργοποίησης µονάδας

Ο κανόνας ενεργοποίησης της µονάδας πλαισίου είναι

ci(n) = s

[∑
j

wijxj(n) +
∑
j

vijcj(n− 1)

]

όπου ci(n) είναι η δραστηριότητα της µονάδας πλαισίου i στο ϐήµα n, xj(n) είναι η
δραστηριότητα της µονάδας εισόδου j στο ϐήµα n, wij είναι το ϐάρος της σύνδεσης
από τη µονάδα εισόδου j στη µονάδα περιεχοµένου i, vij είναι το ϐάρος σύνδεσης
της µονάδας i στη µονάδα j µέσα στη µονάδα περιεχοµένου, και s είναι η λογιστική
συνάρτηση ενεργοποίησης

s(t) =
1

1 + e−t

µε κλίµακα (−1, 1). Οι µονάδες στο στρώµα NND ακολουθούν παρόµοιο κανόνα:

nndi(n) = s

[∑
j

uijcj(n)

]

όπου nndi είναι η δραστηριότητα της i-οστής µονάδας NND στο ϐήµα n και uij είναι
το ϐάρος της σύνδεσης από τη µονάδα πλαισίου j στη µονάδα NND i.

Οι αναπαραστάσεις στα στρώµατα NND και NNL µπορούν να σπάσουν σε ένα
διάνυσµα τριών στοιχείων που αντιστοιχούν στην τονικότητα, τη διάρκεια και την
συνοδευτική συγχορδία. Τώρα ϑα περιγράψουµε την µετατροπή της τονικότητας
από το NND στρώµα στο NNL. Η µετατροπή της διάρκειας και της τονικότητας είναι
παρόµοια. Η µετατροπή της τονικότητας επιτυγχάνεται αν πρώτα υπολογίσουµε
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την απόσταση της τονικότητας που παρουσιάζεται στο στρώµα NND, δηλαδή του
διανύσµατος ~nndp(n), και του διανύσµατος στόχου της κάθε τονικότητας i, ~pi:

di = || ~nndp(n)− ~pi||

όπου το ||.|| συµβολίζει την στάθµη L2. ΄Οσο µικρότερη η τιµή αυτής της απόστασης
τόσο περισσότερο η αναπαράσταση του στρώµατος NND ταιριάζει µε τη νότα που
έχει τεθεί σαν στόχος. Η ενεργοποίηση της µονάδας NNL που αντιστοιχεί στη νότα i,
δηλαδή η nnlpi, αυξάνεται όσο η απόσταση µειώνεται, και συγκεκριµένα:

nnlpi(n) =
e−di∑
j e
−dj

Αυτή η εκθετική µετατροπή παράγει µία µορφή δράσης στις µονάδες του στρώ-
µατος NNL σύµφωνα µε την οποία κάθε µονάδα έχει δραστηριότητα µε εύρος (0, 1)
και η δραστηριότητα όλων των µονάδων αθροίζει στο 1 [10]. ΄Ετσι, η µορφή δράσης
του στρώµατος NNL µπορεί να ερµηνευτεί ως µία συνάρτηση κατανοµής η οποία,
εν προκειµένω, µας δείχνει την πιθανότητα η επόµενη νότα να έχει συγκεκριµένη
τονικότητα. Μία παρόµοια µετατροπή συµβαίνει στο στρώµα NNL για να αναπα-
ϱασταθεί η διάρκεια της νότας και η συγχορδία που την συνοδεύει. Το µέτρο της
απόστασης και η εκθετική συνάρτηση ϐασίζονται σε ψυχολογικές ϑεωρίες [61] και
ϑα ασχοληθούµε µε αυτές προσεχώς.

2.4.2 ∆ιαδικασία εκπαίδευσης

Το CONCERT εκπαιδεύεται µε τη χρήση της µεθόδου προς τα πίσω ολισθήσεως
του σφάλµατος (Back Propagation) [57] µε την οποία ϱυθµίζονται τα ϐάρη των συν-
δέσεων εντός του, έτσι ώστε το δίκτυο να µπορεί να κάνει προβλέψεις νοτών για τα
παραδείγµατα του συνόλου εκπαίδευσης. Ο αλγόριθµος για τη µέθοδο εκπαίδευσης
απαιτεί πρώτα τον καθορισµό του µέτρου της αποδοτικότητας του δικτύου, δηλαδή το
πόσο σωστά προβλέπει το δίκτυο την επόµενη νότα στα παραδείγµατα εκπαίδευσης.
΄Οπως συνήθως, και εδώ χρησιµοποιείται η τετραγωνική συνάρτηση σφάλµατος :

Elms =
∑
q,n,j

[nnlpj(n, q)− δ(j, P (n, q))]2 +
∑
q,n,j

[nnldj(n, q)− δ(j,D(n, q))]2 +

+
∑
q,n,j

[nnlcj(n, q)− δ(j, C(n, q))]2

όπου q είναι ένας δείκτης από κοµµάτια στο σύνολο εκπαίδευσης, n είναι ένας
δείκτης από νότες µέσα σε ένα κοµµάτι και j είναι ένας δείκτης από τονικότητες,
διάρκειες και συνοδευτικές συγχορδίες στο στρώµα NNL. P (n, q), D(n, q), C(n, q),
είναι δείκτες για τις τονικότητες, διάρκειες και συνοδευτικές συγχορδίες στόχους
αντίστοιχα, της νότας n, του κοµµατιού q. Τέλος, δ(a, b) είναι η συνάρτηση d του
Kronecker, όπου

δ(a, b) =

{
1,αν a = b

0,αν a 6= b

Αυτό το µέτρο ελαχιστοποιείται όταν οι έξοδοι από τις µονάδες που ανταποκρίνονται
στις σωστές προβλέψεις είναι 1 και οι έξοδοι από τις άλλες µονάδες είναι 0.
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΄Ενα επιπλέον µέτρο αποδοτικότητας στο περιεχόµενο των µονάδων εξόδου είναι
το µέτρο της δεσµευµένης πιθανότητας όλες οι νότες ενός κοµµατιού από το σύνολο
εκπαίδευσης να είναι σωστές. Αυτή η πιθανότητα εκφράζεται από το γινόµενο2

L =
∏
q,n

nnlpP (n,q)(n, q) nnldD(n,q)(n, q) nnlcC(n,q)(n, q)

΄Ενα άλλο κριτήριο είναι ο λογαριθµικός τύπος

E = −logL = −
∑
q,n

lognnlpP (n,q)(n, q) + lognnldD(n,q)(n, q) + lognnlcC(n,q)(n, q)

που είναι πιο εύκολο στη χρήση [10] και χρησιµοποιεί τα ίδια όρια µε το παραπάνω.
Με τη µέθοδο της προς τα πίσω ολίσθησης του σφάλµατος καθορίζονται τα ϐάρη

στις συνδέσεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το E. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον υπο-
λογισµό της κλίσης του E, δηλαδή µε τον υπολογισµό των µερικών παραγώγων ως
προς τα ϐάρη του στρώµατος εξόδου, εισόδου και του στρώµατος πλαισίου, δηλαδή
ϑE

ϑ ~W
, ϑE

ϑ~V
, ϑE

ϑ~U
αντίστοιχα. Πρώτα ϑα πρέπει να υπολογίσουµε την κλίση συναρτήσει

της δραστηριότητας στις µονάδες του στρώµατος NND, και µετά οπισθοδροµούµε την
κλίση για τον υπολογισµό των ϐαρών στα προηγούµενα στρώµατα. Για τις µονάδες
τονικότητας του στρώµατος NND

ϑE

ϑ
−−−→
nndp(n, q)

=

[−−−→
nndp(n, q)− ~pP (n, q)

dP (n, q)
−
∑
i

nnlpi(n, q)

−−−→
nndp(n, q)− ~pi

di

]

Η µέθοδος της προς τα πίσω ολίσθησης, όµως, δεν µπορεί να εκπαιδεύσει το CO-
NCERT απευθείας, µιας και περιέχει αναδραστικές συνδέσεις και η προαναφερθείσα
µέθοδος εφαρµόζεται για την εκπαίδευση προωθητικών δικτύων. Πολλές διαφορο-
ποιήσεις έχουν προταθεί για την χρήση της µεθόδου της προς τα πίσω ολίσθησης για
αναδραστικά δίκτυα και για το CONCERT χρησιµοποιείται η προς τα πίσω ολίσθηση
στο χρόνο (Back Propagation Through Time, BPTT) [57], η οποία µετατρέπει ένα
αναδραστικό νευρωνικό σε ένα ισοδύναµο προωθητικό.

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ξεδιπλώµατος στον χρόνο µε τόσες ϕορές όσα
είναι και τα στοιχεία της χρονοσειράς. Για παράδειγµα, αν το κοµµάτι στο οποί-
ο εκπαιδεύεται το δίκτυο έχει 10 νότες τότε ϑα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο που να
παίρνει τις εισόδους, ~x(1) . . . ~x(10), όπου το ~x(t) παριστάνει το διάνυσµα που περι-
γράφει τη νότα της χρονικής στιγµής t. Εφαρµόζοντας την προς τα πίσω ολίσθηση
του σφάλµατος στο ισοδύναµο προωθητικό δίκτυο επιφέρει τις αλλαγές στα ϐάρη
{δ ~W, δ~V (i), δ ~U (i)}, όπου το (i) δείχνει το ‘αντίγραφο’ του του αναδραστικού δικτύου
στο οποίο γίνεται η αλλαγή, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 2.2. Η τελική αλλαγή που
επιφέρεται στα ϐάρη του δικτύου (υπενθυµίζουµε πως τα ϐάρη του προωθητικού
δικτύου σε κάθε αντιγραφή (i) αντιστοιχούν σε ένα σύνολο ϐαρών) είναι

δ ~W

2Αυτή η πιθανότητα εκφράζει ανεξαρτησία µεταξύ των προβλέψεων των νοτών, κάτι το οποίο δεν
ισχύει στο CONCERT. Παρόλα αυτά, ο παραπάνω τύπος αποτελεί µία λιγότερο διαισθητική προσέγ-
γιση η οποία λειτουργεί ως µέτρο πληροφορίας.
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δ~V =
n∑
i=1

δ~V (i)

δ~U =
n∑
i=1

δ~U (i)

και η τελική άθροιση συµβαίνει στο τέλος κάθε εποχής (ϐλ. Κεφάλαιο 1.6.1), δηλαδή
αφού παρουσιαστεί όλη η χρονοσειρά.

��������

x(0)

c(0)

nnl(0)

nnd(0)
c(1)

x(1)
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Σχήµα 2.2: Η ξεδιπλωµένη στον χρόνο αρχιτεκτονική του CONCERT

Η παραπάνω µέθοδος για µεγάλες χρονοσειρές έχει µειονεκτήµατα όχι µόνο α-
πό την άποψη του υπολογιστικού κόστους, αλλά και της ίδιας της διαδικασίας της
εκπαίδευσης λόγω της εξαφανιζόµενης κλίσης. Οι χρονοσειρές όµως που χρησιµο-
ποιούνται σε αυτά τα πειράµατα είναι µέσα στα αριθµητικά επιτρεπτά πλαίσια.

Εξετάζοντας τη ξεδιπλωµένη αρχιτεκτονική γίνεται κατανοητό το πώς το CO-
NCERT µπορεί να ϐρει συνοχή µεταξύ αποµακρυσµένων στοιχείων της χρονοσειράς.
Ας ϑεωρήσουµε για παράδειγµα την είσοδο στο πρώτο ϐήµα, δηλαδή για t = 1,
~x(1), το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τη πρόβλεψη για το ϐήµα t, ~nnl(t), µέσω των

ενδιάµεσων στρωµάτων ~c(1), ~c(2) . . . ~c(t) και ~nnd(t). Τα ϐάρη κατά µήκος αυτής της
διαδροµής προσαρµόζονται µέσω προς τα πίσω ολίσθησης έτσι ώστε αν το ~x(1) έχει
κάποιο ϱόλο για τη πρόβλεψη του ~nnl(t) αυτή να ληφθεί υπόψιν. Αυτή η ιδιότητα
περιφρουρείται από το γεγονός ότι το πρώτο ϐήµα ϑα έχει λόγο στη πρόβλεψη καθό-
λη τη πάροδο της χρονοσειράς µέσα από το δίκτυο κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης.
Αν δίναµε στο δίκτυο µικρότερο ορίζοντα, το ξεδιπλώναµε δηλαδή λιγότερες ϕορές
από το µέγεθος της χρονοσειράς, τότε δε ϑα ήµασταν ϐέβαιοι πως το ~x(1) ϑα είχε
κάποιο ϱόλο για τη πρόβλεψη κατά µήκος της συνολικής διάρκειας της χρονοσειράς.

2.5 Αναπαράσταση µουσικών αντικειµένων

΄Εχοντας περιγράψει την αρχιτεκτονική του CONCERT και τον τρόπο µε τον ο-
ποίον εκπαιδεύεται, ϑα δούµε τον τρόπο µε τον οποίον αναπαρίστανται τα µουσικά
αντικείµενα. Τα τρία χαρακτηριστικά των αντικειµένων αυτών που πρέπει να αναπα-
ϱασταθούν είναι η τονικότητα, η διάρκεια και η αρµονική συνοδεία από συγχορδίες.
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Η τονικότητα και η διάρκεια των νοτών είναι η µελωδική γραµµή και η αρµονική
συνοδεία αποτελείται από συγχορδίες. Συνήθως οι συγχορδίες αλλάζουν σπανιότερα
από τις νότες της µελωδικής γραµµής που συνοδεύουν και αυτό κωδικοποιείται µε
επανάληψη των συγχορδιών πάνω από νότες µέχρι να συµβεί η αλλαγή σε συγχορ-
διών. Παρακάτω αναλύουµε τα τρία αυτά χαρακτηριστικά.

2.5.1 Αναπαράσταση τονικότητας

Για να έχει την ικανότητα το CONCERT να αναπαράγει ένα εύρος ειδών µουσικής,
χρειάζεται να έχει επαρκώς µεγάλο εύρος τονικότητας, περίπου τεσσάρων οκτάβων.
Χρησιµοποιώντας τον συνήθη συµβολισµό των νοτών ακολουθούµενο από έναν αριθ-
µό που υποδηλώνει το σχετικό ύψος της οκτάβας στην οποία ϐρίσκεται η νότα αυτή
έχουµε τους εξής συµβολισµούς :

C1, D1, E1, ..., C2, D2, ..., C3, ..., C4, ..., A4, B4, C5

όπου C1 είναι η χαµηλότερη τονικότητα. Οι διέσεις και οι υφέσεις συµβολίζονται
µε # και b αντίστοιχα. Το συνολικό εύρος των νοτών λοιπόν, είναι 49 νότες, αν
αναλογιστούµε πως κάθε οκτάβα περιέχει 12 χρωµατικά ϐήµατα.

Ο πιο απλός τρόπος για την αναπαράσταση της τονικότητας µάλλον είναι να
υπάρχει µία µονάδα για κάθε τονικότητα. Για παράδειγµα, η νότα C1 να αναπα-
ϱίσταται µε το διάνυσµα [1 0 0 ...]T , η νότα C2 µε το διάνυσµα [0 1 0 ...]T κ.ο.κ.
΄Ενας άλλος τρόπος ϑα µπορούσε να είναι η αναπαράσταση όλων των νοτών από µία
µονάδα, η οποία ϑα δίνει τιµές που ανάλογα µε το εύρος τους ϑα αντιστοιχούν σε µία
τονικότητα. Κάποιος ϑα µπορούσε να πει πως οποιοσδήποτε τρόπος είναι αποδεκτός,
αφού τελικά η µόνη επίπτωση είναι στο τρόπο εκπαίδευσης από τη µέθοδο της προς
τα πίσω ολίσθησης του σφάλµατος [22]. Παρόλα αυτά, παραδείγµατα από ερευνη-
τές προτείνουν πως όσο πιο προσαρµοσµένη στο πρόβληµα είναι η αναπαράσταση
των στοιχείων τόσο πιο εύκολη και αποτελεσµατική είναι η δουλεία του αλγορίθµου
εκπαίδευσης [13,44].

Η προσέγγιση που κάνουµε για την αναπαράσταση νοτών, εκτός των προαναφερ-
ϑέντων, έχει και ϐάσεις σε ψυχοακουστικές µελέτες [30]. Με αυτό εννοούµε πως
το CONCERT κρίνει ως παρόµοιες, νότες που οι άνθρωποι κρίνουν παρόµοιες, έτσι
ώστε οι αναπαράσταση των νοτών στο CONCERT να µοιάζει µε την αναπαράσταση
των νοτών στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Για παράδειγµα, οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται
εύκολα ως όµοιες τις νότες C1 και C#1 απότι τις C1 και A4.

Ο Shepard [60], µε µία έρευνα που έκανε ϱωτώντας ανθρώπους για το ποιες νότες
αντιλαµβάνονται ως όµοιες, κατέληξε στο συµπέρασµα πως η αντίληψη δύο νοτών ως
όµοιες µειώνεται εκθετικά όσο αυξάνεται η απόσταση τους. Για την αναπαράσταση
της τονικότητας, ο Shepard προτείνει τη χρήση ενός πενταδιάστατου χώρου ο οποίος
χωρίζεται σε τρεις υποχώρους : τον υπόχωρο του ύψους τονικότητας (Pitch Height,
PH) µίας διάστασης, τον υπόχωρο του χρωµατικού κύκλου (Chroma Cyrcle, CC) δύο
διαστάσεων και τον υπόχωρο του κύκλου των πέµπτων (Circle of Fifths, CF) που
έχει δύο διαστάσεις. Θα αναφερόµαστε σε αυτή την αναπαράσταση ως PHCCCF.
Τα στοιχεία του ύψους τονικότητας καθορίζουν τον λογάριθµο της συχνότητας µιας
τονικότητας. Στον κύκλο των πέµπτων, η καθαρή πέµπτη µιας τονικότητας ϑεωρείται
η ακριβώς γειτονική νότα, αντίστροφα µε τους δείκτες του ϱολογιού 3. Το πόσο κοντά

3Η ϕυσική πέµπτη είναι ένα διάστηµα µεγάλη σηµασίας. Η συχνοτική αναλογία µιας νότας από
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λοιπόν, είναι δύο νότες στον πενταδιάστατο χώρο PHCCCF, υπολογίζεται απλά µε τον
υπολογισµό της Ευκλείδειας απόστασής τους στον πενταδιάστατο αυτό χώρο.

τόνος PH CC CF
C1 -9.798 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1
F#1 -7.349 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1
G2 -2.041 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1
C3 0 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1

D#3 1.225 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
E3 1.633 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1
A4 8.573 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
C5 9.798 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1

παύση 0 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1

Πίνακας 2.2: Αναπαράσταση PHCCCF για επιλεγµένες τονικότητες.

τόνος
C -1 -1 -1 -1 -1 -1
C# -1 -1 -1 -1 -1 +1
D -1 -1 -1 -1 +1 +1
D# -1 -1 -1 +1 +1 +1
E -1 -1 +1 +1 +1 +1
F -1 +1 +1 +1 +1 +1
F# +1 +1 +1 +1 +1 +1
G +1 +1 +1 +1 +1 -1
G# +1 +1 +1 +1 -1 -1
A +1 +1 +1 -1 -1 -1
A# +1 +1 -1 -1 -1 -1
B +1 -1 -1 -1 -1 -1

Πίνακας 2.3: Αναπαράσταση της τονικότητας στον χρωµατικό κύκλο CC.

Θα αναφερθούµε στα ϑετικά της αναπαράστασης PHCCCF σε σχέση µε µια σει-
ϱιακή, συχνοτική αναπαράσταση. Ας ϑεωρήσουµε τον τρισδιάστατο υπόχωρο που
ορίζεται από τους υποχώρους PH και CC. Μπορούµε να σκεφτούµε αυτόν τον υπό-
χωρο ως µία έλικα που άνεβοκατεβαίνει΄ µέσα στον χώρο. Το ύψος που ϐρίσκεται
αυτή η έλικα καθορίζει την τιµή στον άξονα PH, ενώ η γωνία η οποία σχηµατίζει η
έλικα καθορίζει τις τιµές που ϑα έχει ο χώρος CC. Εξετάζοντας λοιπόν, το παρακάτω
απλό παράδειγµα, ϐλέπουµε πως οι νότες C1 και C2 ϐρίσκονται πιο κοντά απότι οι
νότες C1 και B1, αν και το δεύτερο Ϲευγάρι ϐρίσκεται πιο κοντά συχνοτικά απότι το
δεύτερο.

Η προσθήκη του CF στον παραπάνω τρισδιάστατο χώρο, προικίζει την αναπαρά-
σταση µε επιπλέον επιθυµητές ιδιότητες. Πρώτον, ο κύκλος των πέµπτων εντοπίζει
τις νότες σε ένα µουσικό κλειδί. Για παράδειγµα, αν πάρουµε το κλειδί της C
µείζονος, ή ισοδύναµα της A ελάσσονος, ϐλέπουµε πως όλες οι διατονικές νότες,
C D E F G A B, είναι τοπικά οµαδοποιηµένες στον κύκλο των πέµπτων. Οµοίως

την ϕυσική πέµπτη της είναι 2:3, όπως της οκτάβας είναι 1:2.
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ϐαθµός τόνος απόσταση ϐαθµός τόνος απόσταση
1 D2 2.528 6 C#2 4.422
2 E2 2.779 7 A2 4.422
3 A1 3.399 8 E1 4.411
4 B1 3.859 9 G1 4.497
5 C2 4.130 10 G2 4.497

Πίνακας 2.4: Οι δέκα µικρότερες αποστάσεις της αναπαράστασης A1 D2 E2.

ϐαθµός τόνος απόσταση ϐαθµός τόνος απόσταση
1 D2 2.373 6 D#2 3.774
2 C2 3.277 7 A1 3.946
3 E2 3.538 8 F2 4.057
4 C#2 3.654 9 A#1 4.146
5 B1 3.714 10 G1 4.323

Πίνακας 2.5: Οι δέκα µικρότερες αποστάσεις της αναπαράστασης A1 D2 D#2.

οµαδοποιούνται και οι νότες σε πεντατονικές κλίµακες. ∆εύτερον, και µάλλον κρι-
σιµότερο, ο κύκλος των πέµπτων εξηγεί την υποκειµενική ισότητα στα διαστήµατα
σε µία διατονική κλίµακα. Ο Shepard διεπίστωσε πως ο άνθρωπος έχει την τάση να
αντιλαµβάνεται τα διαδοχικά διαστήµατα µιας διατονικής κλίµακας ως ίσα παρόλο
που µερικά διαστήµατα είναι τα µισά από άλλα. Για παράδειγµα, στην κλίµακα C
µατζόρε τα διαστήµατα E − F και B − C είναι µισού τόνου, ενώ όλα τα άλλα είναι
ολόκληρου. ΄Ενας συνδυασµός του ύψους τονικότητας και του κύκλου των πέµπτων
µας επιτρέπει µία αναπαράσταση όπου οι µικρές και οι µεγάλες δεύτερες απέχουν
το ίδιο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας αναλογίας 3:1 του χρωµατικού κύκλου
προς τον κύκλο των πέµπτων.

΄Αλλη µία επιθυµητή ιδιότητα της αναπαράστασης PHCCCF είναι πως οι απο-
στάσεις των τονικοτήτων παραµένουν αναλλοίωτες από µετασχηµατισµούς. Για πα-
ϱάδειγµα η απόσταση των D2 και G#4 είναι η ίδια µε την απόσταση των E2 και
A#4.

Η σχετική σηµαντικότητα στο ϱόλο των στοιχείων PH, CC και CF στην επιλογή
της νότας, µπορεί να καθοριστεί από την διάµετρο των κύκλων των CC και CF. Για
παράδειγµα, αν οι διάµετροι των κύκλων είναι ίδιες, τότε η απόσταση των νοτών C
και G είναι ίδια µε την απόσταση των C και B. Αυτό συµβαίνει γιατί η B απέχει ένα
΄δόντι΄ από την C στο γρανάζι του χρωµατικού κύκλου και πέντε ΄δόντια΄ στο γρανάζι
του κύκλου των πέµπτων, ενώ η C απέχει από την G τις αντίστροφες αποστάσεις στα
αντίστοιχα γρανάζια. Αν αυξηθεί η διάµετρος του CC, τότε η C έρχεται πιο κοντά
στην B απότι στη G ενώ αν µειωθεί συµβαίνει το αντίθετο. Αν, από την άλλη, µειωθεί
η διάµετρος και των δύο κύκλων κρατώντας σε σταθερό µήκος την ευθεία του ύψους
τονικότητας, τότε οι κύκλοι των CC και CF παίζουν µικρότερο ϱόλο στον καθορισµό
των αποστάσεων µεταξύ νοτών. Ο Shepard υποστηρίζει πως η κλίµακα µεγεθών
που έχει ο κάθε άνθρωπος στο µυαλό του εξαρτάται από την µουσική εµπειρία
που έχει. Με αυτό σαν δεδοµένο υποστηρίζει πως µια λογική αναπαράσταση για
κάποιον έµπειρο µουσικό είναι αναπαράσταση σύµφωνα µε την οποία το µήκος
της διαµέτρου των CC και CF είναι το ίδιο, και µάλιστα είναι ίσο µε το µήκος µίας
οκτάβας στο ευθύγραµµο τµήµα του PH. Στο σχήµα 2.3 έχει τηρηθεί αυτή η κλίµακα
αναπαράστασης.
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Το τελευταίο Ϲήτηµα που ϑα µας απασχολήσει είναι η µορφοποίηση της αναπα-
ϱάστασης PHCCCF σε ένα διάνυσµα που ϑα επιδρά στις συνάψεις του νευρωνικού
µας δικτύου. Η ευθεία προσέγγιση είναι η χρήση πέντε µονάδων, µία για το ύψος
τονικότητας και από δύο για τον χρωµατικό κύκλο και τον κύκλο των πέµπτων4.

΄Ενα πρόβληµα που προκύπτει µε αυτή τη προσέγγιση είναι το ότι αν οι µονάδες
έχουν τη συνήθη σιγµοειδή συνάρτηση ενεργοποίησης, η ισότητα στις αποστάσεις
νοτών στο ύψος τονικότητας ή και στους κύκλους στο χώρο δραστηριότητας της κά-
ϑε µονάδας δεν διατηρείται στο χώρο των µονάδων εισόδου. Αυτό σηµαίνει πως οι
µονάδες πλαισίου που επιχειρούν να ενεργοποιήσουν τις µονάδες του στρώµατος
NND δεν αποδίδουν όλα τα ϑετικά της αναπαράστασης. ΄Ενα δεύτερο πρόβληµα µε
το απλό πενταδιάστατο πλάνο είναι πως κάθε µονάδα κωδικοποιεί κάθε συντεταγ-
µένη ευθέως, πράγµα που ϑα οδηγούσε στο ότι µικρές διαταραχές στο διάνυσµα
δραστηριότητας ϑα οδηγήσουν σε µεγάλες παρερµηνείες.

Εξαιτίας αυτών των προβληµάτων, υιοθετείται µία εναλλακτική αναπαράσταση
των στοιχείων των δύο κύκλων. Αυτή η αναπαράσταση εκφράζεται µε έξι µονάδες
που δέχονται δυαδικές τιµές για να αναπαραστήσουν τον κάθε τόνο στον κάθε κύκλο.
Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζουµε την αναπαράσταση του χρωµατικού κύκλου. Με
αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι στοιχειώδεις αποστάσεις στις νότες του χρωµατικού
κύκλου: η απόσταση µεταξύ δύο νοτών είναι µονοτονικά εξαρτηµένη από την γωνία
που σχηµατίζουν οι νότες αυτές. Επίσης, µιας και κάθε µονάδα έχει κωδικοποιηθεί
µε δύο διακριτές αξίες, είναι λιγότερο ευαίσθητες σε ϑόρυβο από µία αναπαράσταση
που ϑα µετρούσε δύο µη διακριτές συνιστώσες.
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C1
C#1
D1
D#1

D3
D#3

Σχήµα 2.3: Η αναπαράστασηPHCCCF

∆υστυχώς, δεν υπάρχει παρόµοιος τρόπος για να κωδικοποιήσουµε το ύψος τονι-
κότητας, µία προσπάθεια να γίνει αυτό σε έναν χώρο Boole ϑα οδηγούσε σε πίνακες

4Ο αναγνώστης µπορεί να απορήσει για ποιο λόγο χρειαζόµαστε δύο διαστάσεις για τον καθορισµό
σηµείων πάνω σε κύκλο σταθερής διαµέτρου, από τη στιγµή που µόνο το όρισµα της γωνίας ϑα
µπορούσε να µας καθορίσει πλήρως τη ϑέση του. Το Ϲήτηµα όµως είναι ότι εµείς αναζητούµε την
απόσταση των στοιχείων αυτών στον ευκλείδειο χώρο που είναι εµβαπτισµένα. Αν δηλαδή, κόβαµε σε
ένα σηµείο έναν από τους κύκλους, τότε οι γειτονικές νότες εκατέρωθεν του σηµείου κοπής ϑα ήταν
πλέον οι πιο αποµακρυσµένες.
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υπερβολικά µεγάλων διαστάσεων. Γιαυτό το λόγο χρησιµοποιούµε µία γραµµική
µονάδα για την αναπαράσταση του ύψους τονικότητας. Οι διαφορετικές τιµές που
πρέπει να λαµβάνονται είναι 49, µπορούµε όµως να µην απαιτούµε µεγάλη ακρίβεια
για την εµφάνιση του αποτελέσµατος από αυτή τη µονάδα. Αυτό γιατί η µονάδα του
ύψους τονικότητας µας δίνει κυρίως πληροφορίες για το ύψος της οκτάβας της νότας
που είναι υποψήφια να ακολουθήσει και για την ακριβή της τονικότητα κυριότερο
ϱόλο παίζουν οι υπόλοιπες διαστάσεις. Για την δραστηριότητα αυτής της µονάδας
επιλέχθηκε µία κλίµακα µε 49 ισαπέχουσες νότες εύρους από το -9.798 για την C1
ως το 9.798 για την C5. Αυτή η κλίµακα επιτυγχάνει τις επιθυµητές ιδιότητες που
αναφέραµε προηγουµένως που αφορούν τις αποστάσεις στο ύψος τονικότητας και
τις διαµέτρους των κύκλων.

Η αναπαράσταση PHCCCF αποτελείται από 13 µονάδες συνολικά. Στον πίνακα
2.2 ϐλέπουµε παραδείγµατα των µορφών δραστηριότητας για κάποιες νότες. Οι
παύσεις ακολουθούν µια µοναδική κωδικοποίηση εντελώς διαφορετική από τις άλλες
νότες. Το τέλος του κάθε κοµµατιού κωδικοποιείται µε την παράθεση συνεχόµενων
παύσεων.

Μη ξεχνάµε όµως, πως το στρώµα NND πρέπει να δείχνει διάφορες υποψήφιες
τονικότητες, άρα ϑα πρέπει να κωδικοποιεί επιπλέον εναλλακτικές. Αν, για παρά-
δειγµα οι νότες A1, D2 και E3 είχαν την ίδια πιθανότητα να είναι οι επόµενες νότες,
το στρώµα NND ϑα έπρεπε να υποδεικνύει και τις τρεις εναλλακτικές προτάσεις. Για
να το πετύχει αυτό πρέπει να παράγει ένα διάνυσµα δραστηριότητας που να είναι πιο
κοντά µόνο στις τρεις πιθανότητες ~pA1, ~pD2 και ~pE2. Το σηµείο στον πενταδιάστατο
χώρο του PHCCCF που είναι πιο κοντά και στα τρία αυτά σηµεία είναι το διάνυσµα
µέσος όρος αυτών των διανυσµάτων, δηλαδή το διάνυσµα ~pA1+~pD2+~pE2

3
. Στον πίνακα

2.4 ϕαίνεται πως κάτι τέτοιο ισχύει, αν ϑεωρήσουµε όµως το παράδειγµα των νοτών
A1, D2 καιD#2, τότε, απ΄ ότι ϕανερώνει ο πίνακας 2.5, δεν µπορούµε να εµπιστευ-
τούµε το διάνυσµα του µέσου όρου. Φαίνεται δηλαδή, πως ορισµένες οµάδες από
νότες είναι πιο σφιχτές από άλλες στον χώρο της αναπαράστασης PHCCCF. Απάυτό
συµπεραίνουµε πως η αναπαράσταση PHCCCF όχι µόνο µας συνιστά µία οµαδο-
ποίηση οµοιότητας για τις νότες, αλλά παράγει και έναν περιορισµό για το ποιος
συνδυασµός νοτών µπορεί να προταθεί σε ένα δεδοµένο ϐήµα. Σαν γενική έννοια
οι αυθαίρετοι περιορισµοί δεν είναι ϑεµιτό να υπάρχουν, εδώ όµως είναι ϑεωρητικά
υποκινούµενοι.

΄Ενα σοβαρό µειονέκτηµα της αναπαράστασης PHCCCF είναι ότι ϐασίζεται στην
οµοιότητα οµάδων νοτών που ϐρίσκονται σε αποµόνωση. Οι άνθρωποι δεν αντιλαµ-
ϐάνονται αποµονωµένες νότες αλλά νότες που ανήκουν σε ένα µουσικό περιεχόµενο
που καθορίζει µία κλίµακα [29,32,33]. Το CONCERT ϑα µπορούσε να ϐελτιωθεί µε
µία προσθήκη τέτοια ώστε να λαµβάνει υπόψιν και τη µουσική κλίµακα στην οποία
κινείται µία µελωδική γραµµή.

2.5.2 Αναπαράσταση διάρκειας

Παρόλο που υπάρχουν µελέτες στο πώς οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την διάρ-
κεια των νοτών [18,25], δεν έχει υπάρξει µία αναπαράσταση των νοτών ανάλογη µε
αυτή του Shepard για την τονικότητα, αν και ο ίδιος ο Shepard προτείνει πως κά-
τι τέτοιο ϑα έπρεπε να συµβαίνει. Η αναπαράσταση της τονικότητας µε την οποία
λειτουργεί το CONCERT είναι προσπάθεια υιοθέτησης της παραπάνω πρότασης.

Η αναπαράσταση της διάρκειας ϐασίζεται στη διαίρεση του κάθε τετάρτου σε 12
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µέρη. Πράγµα που σηµαίνει πως το τέταρτο έχει αξία 12
12
, το όγδοο έχει αξία 6

12
,

το τρίηχο ογδόων έχει αξία 4
12

κ.ο.κ. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον τρόπο υποδιαίρε-
σης µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν πενταδιάστατο χώρο που αποτελείται από
τρία στοιχεία, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 2.5. Σε αυτήν την αναπαράσταση, κάθε
διάρκεια καθορίζει ένα σηµείο στο µονοδιάστατο υπόχωρο του ύψους διάρκειας, δύο
συντεταγµένες στο δισδιάστατο χώρο του 1/3 κύκλου και άλλες δύο συντεταγµέ-
νες στο δισδιάστατο χώρο του 1/4 κύκλου. Το ύψος διάρκειας είναι ανάλογο του
λογαρίθµου της διάρκειας, µε τη λογαριθµική αυτή µετατροπή να ακολουθεί τον
ψυχοφυσικό νόµο του Fechner που σχετίζει την διεγερτική ένταση µε το λαµβανό-
µενο συναίσθηµα. Το νόηµα µε τον κύκλο 1/n είναι η διάρκεια, αφού αφαιρέσουµε
το µεγαλύτερο ακέραιο πολλαπλάσιο από το 1/n. Για παράδειγµα, η αξία 18/12
παριστάνεται µε το σηµείο 2/12 στον κύκλο του 1/3 και µε το σηµείο 0/12 στον
κύκλο του 1/4. ΄Ετσι, οι αξίες των τετάρτων και των ογδόων έχουν την ίδια αξία στον
κύκλο του 1/4, ενώ τα τρίηχα τετάρτων και τα τρίηχα ογδόων έχουν την ίδια αξία στον
κύκλο του 1/3 και τα τέταρτα και τα µισά έχουν ίδιες τιµές και στους δύο κύκλους.
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3

4/12 6/12

3

8/12 12/12

Σχήµα 2.4: Κλασµατική αναπαράσταση νοτών ϐάσει της µοντελοποίησής µας.

Ο πενταδιάστατος χώρος που αναλύσαµε παραπάνω κωδικοποιείται απευθείας µε
πέντε µονάδες. Οι υπόχωροι των κύκλων του 1/3 και του 1/4 δεν καθίσταται ανάγκη
να κωδικοποιηθούν σε δυαδικούς χώρους, όπως ο χρωµατικός κύκλος και ο κύκλος
των πέµπτων της τονικότητας, µιας και τα στοιχεία τους είναι αρκετά αποµακρυσµένα
ώστε να δηµιουργηθούν παρερµηνείες από λάθη.

0/12
3/12

2/12
1/12

0/12

2/12 1/12

0/12

12/12

24/12

48/12

96/12

Duration Height
log(duration)

1/3 Beat Circle 1/4 Beat Circle
mod(duration,1/4)mod(duration,1/3)

Σχήµα 2.5: Μοντελοποίηση για την αναπαράσταση της διάρκειας.

Αξίζει να αναφέρουµε και άλλες προσεγγίσεις για την αναπαράσταση της διάρ-
κειας. Μία ευθεία προσέγγιση αυτού του Ϲητήµατος είναι η αναπαράσταση του
χρόνου ευθέως, µε την παρουσίαση της νότας προς αναπαράσταση τόσες ϕορές στο
στρώµα εξόδου, όσες ϕορές επιτάσσει η αξία της. Για παράδειγµα, αν κρατήσουµε
τον παραπάνω κατακερµατισµού του τετάρτου σε 12 µέρη, για να εµφανιστεί µία
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νότα αξίας µισής νότας, τότε ϑα έπρεπε να εµφανιστεί 24 ϕορές. Αυτή η προσέγγι-
ση, η οποία ακολούθησε και ο Todd στην προσέγγισή του [63], έχει το σηµαντικό
µειονέκτηµα του µεγάλου χώρου αποθήκευσης που χρειάζεται για µικρές πληρο-
ϕορίες, πράγµα που κάνει ακόµα πιο δύσκολο το έργο του νευρωνικού δικτύου για
κατανόηση κανονικοτήτων αποµακρυσµένων νοτών.

2.5.3 Αναπαράσταση συγχορδιών

Η αναπαράσταση συγχορδιών ϐασίζεται στην ψυχοακουστική προσέγγιση των
Laden και Keefe [30]. Παρακάτω αναλύουµε πρώτα την προσέγγιση αυτή και µετά
εξηγούµε τις τροποποιήσεις που χρειάζεται για να γίνει επεξεργάσιµη από το CO-
NCERT.

Οι συγχορδίες που χρησιµοποιούνται εδώ είναι στην ϑέση τη τονικής τους (δεν
χρησιµοποιούνται δηλαδή αναστροφές τους) και κάθε συγχορδία αποτελείται από
τρεις ή τέσσερις νότες. Μερικά παραδείγµατα ϐλέπουµε στον πίνακα 2.6. Στα
πνευστά όργανα και στην ανθρώπινη ϕωνή, η παραγωγή µίας νότας ϑα έχει σαν
αποτέλεσµα την παραγωγή της ϑεµελιώδους συχνότητας της τονικότητας (π.χ. A3
µε συχνότητα 440 hz) αλλά και ενός αρµονικού ϕάσµατος από συχνότητες που είναι
ακέραια πολλαπλάσια της ϑεµελιώδους αυτής συχνότητας (880 hz, 1320 hz, 1760
hz και 2200 hz). Αν αντιστοιχίσουµε τις συχνότητες αυτές σε νότες, τότε ϑα έχουµε
τις ακόλουθες αντιστοιχίες : 440 στην A3, 880 στην A4, 1320 στην E3, 1760 στην
A5 και 2200 στην C#5. ΄Ετσι, η αναπαράσταση της συγχορδίας εναποτίθεται στην
αναπαράσταση των νοτών που την αποτελούν. Το επιθυµητό εύρος είναι από την
C3 ως και την C7, χρειαζόµαστε δηλαδή 49 νότες. Τα είδη συγχορδιών που ϑα
χρειαστούµε είναι οι µατζόρε, οι µινόρε και οι ελαττωµένη.

συγχορδίες νότες
C µείζονα C3 E3 G3

C ελάσσονα C3 Eb3 G3
C αυξηµένη C3 E3 G#3

C ελαττωµένη C3 Eb3 Gb3
C7 C3 Eb3 G3 Bb3

Πίνακας 2.6: Παράδειγµα συγχορδιών και οι νότες από τις οποίες αποτελούνται.

Για την είσοδο και επεξεργασία των συγχορδιών στο CONCERT έγιναν διάφορες
τροποποιήσεις. Η πληροφορία της οκτάβας δεν χρησιµοποιείται, µειώνοντας την διά-
σταση της αναπαράστασης από 49 σε 12. Η ϐαρύτητα της κάθε αρµονικής µειώνεται
εκθετικά µε την αρµονική σειρά της. Η πρώτη αρµονική κωδικοποιείται µε ϐαρύτητα
1.0, η δεύτερη µε 0.5, η τρίτη µε 0.25 κ.ο.κ. Οι κλίµακα των δραστηριοτήτων άλλαξε
εύρος, από 0 ως 1 έγινε από -1 ως 1. Τέλος, χρησιµοποιήθηκε µία επιπλέον παρά-
µετρος που ϐασίζεται σε ψυχοακουστικές µελέτες και έχει να κάνει µε την αντίληψη
των συγχορδιών της τονικής,της υποδεσπόζουσας και της δεσπόζουσας ως ίδιες [28].
Προστέθηκε, λοιπόν, ένα παραπάνω στοιχείο για να ϕέρει αυτές τις συγχορδίες πιο
κοντά. Το στοιχείο αυτό είχε τιµή +1.5 για τις τρεις αυτές συγχορδίες και -1.5 για
όλες τις υπόλοιπες.
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2.6 Βασικά αποτελέσµατα εξοµοιώσεων

Στην σύνθεση µουσικής µε νευρωνικά δίκτυα υπάρχει κίνδυνος για αποδοχή του
αποτελέσµατος ως ικανοποιητικού, χωρίς το ενδιαφέρον για την απόδοση του νευ-
ϱωνικού δικτύου. Αυτό συµβαίνει γιατί το νέο µουσικό περιεχόµενο που παράγει το
νευρωνικό δίκτυο, αποτελεί κάτι το ενδιαφέρον µερικές ϕορές, χωρίς να είναι απα-
ϱαίτητα σωστό, από την άποψη ότι µπορεί να είναι πιο τυχαίο και να µην στηρίζεται
και τόσο στο περιεχόµενο στο οποίο εκπαιδεύτηκε. Αυτό ϕαίνεται από το γεγονός ότι
καµιά ϕορά, τυχαία σειρά νοτών παιγµένες σε ένα πιάνο, για παράδειγµα, µπορεί
να παράγει τυχαίες µελωδίες που σε µερικούς ακούγονται ενδιαφέρουσες. ΄Ετσι λοι-
πόν ξεκινάµε την εξέταση των αποτελεσµάτων του CONCERT µε ϐάση κάποιες απλές
τεχνητές µελωδίες που περιέχουν µόνο εναλλαγές στις νότες, άρα οι διάρκειες και οι
συγχορδίες αγνοούνται.

2.6.1 Επέκταση της κλίµακας C µείζονα

Για να αρχίσουµε µε ένα απλό πείραµα, το CONCERT εκπαιδεύτηκε σε µί-
α απλή σειρά νοτών που αποτελείται από τρεις οκτάβες της κλίµακας C µείζονος
C1 D1 ... B3. Ο στόχος σε κάθε ϐήµα ήταν η επόµενη νότα της κλίµακας. Το
CONCERT ϑεωρούµε πως εκπαιδεύτηκε αν σε κάθε ϐήµα η µονάδα που παριστάνει
την επόµενη νότα στο στρώµα NNL είναι πιο δραστήρια από τις άλλες. Μετά την
εκπαίδευση, το CONCERT δοκιµάστηκε στο να παράγει την τέταρτη οκτάβα της πα-
ϱαπάνω κλίµακας. Το παραπάνω πείραµα έγινε 10 ϕορές µε αρχικά τυχαία ϐάρη
στις συνάψεις, 15 εσωτερικούς νευρώνες, ϐήµα εκπαίδευσης 0.005 και το αποτέ-
λεσµα ήταν ότι και τις 10 ϕορές το CONCERT αναπαρήγαγε σωστά τις νότες της
κλίµακας στην τέταρτη οκτάβα, µόνο που στις 4 από τις 10 η τελευταία νότα ήταν
µία οκτάβα χαµηλότερα απότι έπρεπε, δηλαδή ήταν η C4 αντί για την C5. Στον
πίνακα 2.7 ϕαίνονται οι τρεις πιο πιθανές επόµενες νότες στο στρώµα NNL, µαζί µε
την πιθανότητα που τις χαρακτηρίζει, για τις οκτάβες 3 και 4. Οι οκτάβα 3 ανήκει
στο σύνολο εκπαίδευσης, ενώ η 4 αποτελεί νέο περιεχόµενο. Παρατηρούµε ότι οι
πιθανότητες που χαρακτηρίζουν τις επόµενες νότες είναι µε µεγάλη ϐεβαιότητα οι
σωστές.

Η εκπαίδευση του επιτεύχθηκε µε 2 µονάδες πλαισίου, ενώ αν ϐάζαµε περισσό-
τερες µονάδες πλαισίου µεγάλωνε η ικανότητα γενίκευσης. ∆οκιµάστηκε και εκπαί-
δευση σε σύνολο δύο οκτάβων, όµως το αποτέλεσµα ήταν µερικές ϕορές να προβλέπει
νότα χαµηλότερης οκτάβας.

2.6.2 Εκπαίδευση στη δοµή των διατονικών κλιµάκων

Το CONCERT δοκιµάστηκε µε εκπαίδευση σε διατονικές κλίµακες σε διάφορα
κλειδιά, σε σύνολο εκπαίδευσης εύρους µίας οκτάβας, για παράδειγµα η D µείζονα
D1 E1 F#1 G1 A1 B1 C#2 D2. Από τις 37 διατονικές κλίµακες που µπορούν να
κατασκευαστούν από το δεδοµένο εύρος, C1−C5, χρησιµοποιήθηκαν οι 28 σαν σύ-
νολο εκπαίδευσης και οι 9 σαν σύνολο δοκιµής. Από τις 10 διαφορετικές δοκιµές µε
τυχαία αρχικοποίηση των ϐαρών και 20 κρυφούς νευρώνες, το CONCERT µπορούσε
να αναπαράγει το σύνολο εκπαίδευσης σε περίπου 55 περάσµατα. ΄Οσον αφορά τη
γενίκευση, το CONCERT δοκιµάστηκε για κάθε δεδοµένη νότα σε καινούρια κλί-
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µακα5 και είχε ποσοστό επιτυχίας 98.4%. Τα λάθη που έγιναν ήταν µετατροπή της
νότας µία οκτάβα ή µισό τόνο µακριά από το αναµενόµενο.

είσοδος έξοδος
C3 D3 0.961 C3 0.017 E3 0.014
D3 E3 0.972 D3 0.012 F3 0.007
E3 F3 0.982 D#3 0.008 G3 0.006
F3 G3 0.963 F3 0.015 A3 0.010
G3 A3 0.961 G3 0.024 B3 0.012
A3 B3 0.972 A3 0.025 C4 0.002
B3 C4 0.979 A#3 0.010 C#4 0.005
C4 D4 0.939 C4 0.040 E4 0.009
D4 E4 0.968 D4 0.018 F4 0.006
E4 F4 0.971 D#4 0.016 E3 0.005
F4 G4 0.931 F4 0.037 F#4 0.015
G4 A4 0.938 G4 0.044 B4 0.007
A4 B4 0.915 A4 0.080 A#4 0.003
B4 C5 0.946 A#4 0.040 B#4 0.011

Πίνακας 2.7: Επιδόσεις στις οκτάβες 3 και 4 της C µείζονος διατονικής κλίµακας.

∆οκιµάστηκε και µία έκδοση του CONCERT που δεν χρησιµοποιεί την αναπαρά-
σταση PHCCCF, αλλά την αναπαράσταση µόνο του ύψους τονικότητας στο στρώµα
NND, όµως το καλύτερο ποσοστό ευστοχίας που κατάφερε ήταν 54.4%.

2.6.3 Εκπαίδευση σε τυχαίο περίπατο

Σαν τυχαίο περίπατο ϑεωρούµε την ακολουθία από νότες εντός µίας κλίµακας
που δύο διαδοχικές νότες απέχουν µία διατονική νότα (το αν η επόµενη νότα ϑα
είναι χαµηλότερη ή ψηλότερη καθορίζεται τυχαία). Στο πείραµα αυτό έχουµε 100
τυχαίους περιπάτους αποτελούµενους από 10 νότες και το CONCERT εκπαιδεύτηκε
σε αυτούς για 50 περάσµατα µε 15 εσωτερικούς νευρώνες. Η δοκιµή έγινε µε 100
νέους τυχαίους περιπάτους. Σε κάθε τυχαίο περίπατο η επαλήθευση έγινε µε τη
σύγκριση των δύο νοτών µε τις µεγαλύτερες πιθανότητες που έδινε το CONCERT
,µε την επόµενη νότα του περιπάτου. Τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 99.95%, ενώ αν
εφαρµόσουµε το παραπάνω πείραµα σε τυχαίο περίπατο στη χρωµατική κλίµακα το
ποσοστό επιτυχίας είναι 100%.

2.6.4 Εκπαίδευση σε διεσπαρµένο τυχαίο περίπατο

∆ιεσπαρµένο τυχαίο περίπατο εννοούµε µία σειρά 10 νοτών της µορφής

a1, b1, a2, b2, ...a5, b5

, όπου ai και bi είναι τυχαία επιλεγµένες νότες, και η νότα ai+1 είναι µία διατονική
νότα πάνω ή κάτω από τη νότα ai στην κλίµακα �̔̀µείζονος, οµοίως για τις bi+1 και την
bi. Το σύνολο εκπαίδευσης ήταν 200 τέτοιοι περίπατοι και το σύνολο δοκιµής ήταν

5Αυτός ο τρόπος δεν είναι ισοδύναµος µε την πλήρη συνθετική λειτουργία του CONCERT, µιας και
η είσοδος της επόµενης νότας δεν είναι η έξοδος του, αλλά η δεδοµένη επόµενη νότα της κλίµακας.
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άλλοι 100, ενώ το CONCERT είχε 25 εσωτερικούς νευρώνες. Είναι όµως απίθανο να
γίνει πρόβλεψη της νότας bi χρησιµοποιώντας µόνο σαν κριτήριο την νότα ai αφού η
συγκεκριµένη διαδοχή γίνεται τυχαία. Γιαυτό το λόγο, το CONCERT πρέπει να εν-
τοπίσει οµοιότητες δοµής χρησιµοποιώντας δύο προηγούµενες νότες. ΄Ετσι, ϕαίνεται
πως πρέπει να χρησιµοποιήσουµε πίνακες µετάβασης δεύτερης τάξης, µε το κόστος
όµως να µην έχουµε την επιθυµητή γενίκευση. Με την κατάλληλη τροποποίηση, ώ-
στε το CONCERT να υπολογίζει πίνακες µετάβασης δεύτερης τάξης, είχαµε επιτυχία
σε ποσοστό 67.1%.

2.6.5 Εκπαίδευση στις ϕράσεις µε δοµή ΑΑΒΑ

Η ϕράση µε δοµή ΑΑΒΑ αποτελείται από δύο ξεχωριστές ϕράσεις, την Α και την
Β, παιγµένες µε τη σειρά ΑΑΒΑ. Για την εκπαίδευση του CONCERT σε αυτή τη δοµή
χρησιµοποιήθηκαν δύο χρωµατικές ϕράσεις 5 νοτών µε τυχαίο σηµείο εκκίνησης, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν τις επί µέρους ϕράσεις Α και Β, και το τέλος του κύκλου
ΑΑΒΑ υποδεικνυόταν µε µία παύση. Η κάθε µελωδία του συνόλου εκπαίδευσης,
δηλαδή, αποτελείται από 21 νότες (λαµβάνοντας υπόψιν και την παύση). Παρακάτω
ϐλέπουµε ένα παράδειγµα µιας τέτοιας ϕράσης.

F#2 G2 G#2 A2 A#2 F#2 G2 G#2 A2 A#2

C4 C#4 D4 D#4 E4

F#2 G2 G#2 A2 A#2 REST

Αυτές οι µελωδίες είναι απλά παραδείγµατα µελωδιών που έχουν ταυτόχρονα ‘λεπτή’
αλλά και ‘τραχεία’ δοµή. Η πρώτη ϕαίνεται στη δοµή των επί µέρους ϕράσεων και η
δεύτερη στη σχέση µεταξύ των ϕράσεων αυτών. Αυτά τα παραδείγµατα κατασκευά-
στηκαν για να δούµε κατά πόσο το CONCERT µπορεί να εντοπίσει δοµές πολλαπλών
στρωµάτων και κατά πόσο µπορεί να ϐρει µακροπρόθεσµες συσχετίσεις, γεγονότα τα
οποία συναντάµε στην πραγµατική µουσική.

Με εκπαίδευση του CONCERT σε 200 παραδείγµατα και δοκιµή σε 100 και
µε αρχιτεκτονική που να περιλαµβάνει 35 κρυφούς νευρώνες, περνώντας το κάθε
παράδειγµα 300 ϕορές για την προσαρµογή των ϐαρών, η απόδοση ήταν 97.3% για
την αναγνώριση της τοπικής δοµής, δηλαδή για την εύρεση της επόµενης νότας σε
µία ϕράση, ενώ για την ολική δοµή 58.4%.

2.6.6 Συζήτηση των µέχρι τώρα αποτελεσµάτων

Το CONCERT έδειξε ότι δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, όσον αφορά την τοπική δο-
µή, από ότι ένας πίνακας µετάβασης πρώτης τάξης και απότι η µουσική γραµµατική
του Kohonen στην αναγνώριση κλιµάκων, τυχαίων περιπάτων και ειδικά διεσπαρ-
µένων τυχαίων περιπάτων. Επιπροσθέτως, το CONCERT µοιάζει να συµπεριφέρεται
όπως ο άνθρωπος, µιας και όταν του Ϲητηθεί να παίξει µια κλίµακα έχοντας εκπαι-
δευτεί µόνο σε κλίµακες η ικανότητα γενίκευσής του πέφτει, και όταν του Ϲητηθεί να
αναπαράγει έναν τυχαίο περίπατο η ικανότητα γενίκευσής του ανεβαίνει.

Από την άλλη, τα ενοχλητικά αποτελέσµατα που είχαµε στην δοµή ΑΑΒΑ µπορούν
να προσοµοιαστούν µε την αντίστοιχη δυσκολία που ϑα συναντούσε ένας άνθρωπος
στην ακουστική κατανόηση αυτής της δοµής, όσον αφορά το είδος της ϕράσης την
οποία εξετάσαµε. Φαίνεται δηλαδή, πως ϑα έπρεπε να είχαµε µνήµη 11 νοτών για να
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µπορούσαµε να κατανοήσουµε τις εσωτερικές αλλαγές της δοµής αυτής. Παρακάτω
ϑα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τις δοµές ανώτερης τάξης και να τις εντάξουµε
στην εκπαίδευση χωρίς να χάσουµε ικανότητα γενίκευσης.

2.7 Εντοπισµός µουσικής δοµής µεγαλύτερης τάξης

Απ΄ ότι παρατηρήθηκε και µε το παράδειγµα του CONCERT, η εκπαίδευση του
δικτύου µε τη µέθοδο της προς τα πίσω ολίσθησης δεν είναι η κατάλληλη µέθοδος
για τον εντοπισµό καθολικών δοµών. Με τον όρο αναγνώριση καθολικής δοµής εννο-
ούµε το πλήθος των στοιχείων που µεσολαβούν από το προηγούµενο στοιχείο µέχρι
το προς πρόβλεψη στοιχείο. Αν δηλαδή, το στοιχείο που πρόκειται να ακολουθήσει
καθορίζεται από το αµέσως προηγούµενο, τότε έχουµε αναγνώριση τοπικής δοµής.
Αν αρχίσουµε να παρεµβάλλουµε στοιχεία µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων, τότε αρ-
χίζουµε να χρειαζόµαστε αναγνώριση πιο καθολικών δοµών [45,46,48,58].Υπάρχουν
όµως ϑεωρητικά επιχειρήµατα πως τα αναδραστικά νευρωνικά δίκτυα έχουν ένα όριο
στο πόσο πίσω στο χρόνο µπορούν να µαθαίνουν [3].

΄Ενα µουσικό κοµµάτι ϑα µπορούσε να περιγραφεί ως µία συλλογή από εναλ-
λασσόµενες ϕράσεις. Για την αναγνώριση των ϕράσεων µία προσέγγιση µε πίνακες
µετάβασης, µια προσέγγιση δηλαδή που εντοπίζει την τοπική δοµή, ϑα µπορούσε
να λειτουργήσει, η αναγνώριση όµως των εναλλαγών των ϕράσεων απαιτεί ένα µέσο
αναγνώρισης καθολικότερης δοµής.

Το παραπάνω πρόβληµα έχει προσεγγιστεί µε την κατασκευή µιας µειωµένης
περιγραφής [46,48,49,55,58,59] της σειράς των νοτών η οποία κάνει πιο προφανώς
αναγνωρίσιµες τις καθολικές δοµές. Στην περίπτωση της δοµής ΑΑΒΑ, η µειωµένη
περιγραφή ϑα ήταν σε ϑέση να αναγνωρίσει την δοµή Α και να την περιγράψει απλά
σαν Α.

Για να επιτευχθεί η µειωµένη περιγραφή, χρησιµοποιούµε κάτι που ϑα µπορούσε
να περιγραφεί µεταφορικά ως ευρυγώνιος ϕακός για να δούµε το µουσικό κοµµάτι.
΄Ετσι µπορούµε να επιτύχουµε κάτι που ϑα µπορούσαµε να το ϕανταστούµε σαν να
ακούµε ένα τραγούδι παιγµένο σε διπλάσια ταχύτητα. ∆εν ϑα ήµασταν σε ϑέση,
ακούγοντας σε αυτή την ταχύτητα, να καταλάβουµε ξεχωριστά τις νότες µιας και
παρουσιάζονται πιο κοντά η µία στην άλλη, µπορούµε όµως να αντιληφθούµε τις
αλλαγές στο ύφος που επέρχονται από την αλλαγή των ϕράσεων. ΄Οπως ϕαίνεται και
στο σχήµα 2.6, το διάγραµµα των νοτών συναρτήσει του χρόνου γίνεται πιο λείο
και συµπιεσµένο. Συµβαίνει κάτι ανάλογο µε την εφαρµογή ϕίλτρου που αφήνει να
περάσουν οι χαµηλές συχνότητες σε ένα σήµα.

Σύµφωνα µε τη παραπάνω οπτική, ϑα χρησιµοποιήσουµε τις ίδιες µονάδες πλαι-
σίου, µόνο που ϑα τις αφήσουµε να λειτουργούν µε διαφορετικές σταθερές χρόνου.
Με µία απλή τροποποίηση του κανόνα ενεργοποίησης των µονάδων πλαισίου έχουµε
την παρακάτω εξίσωση ενεργοποίησης

ci(n) = tici(n− 1) + (1− ti)s

[∑
j

wijxj(n) +
∑
j

vijcj(n− 1)

]

όπου η κάθε µονάδα περιεχοµένου i έχει µία αντίστοιχη σταθερά ti η οποία παίρνει
τιµές από το 0 ως το 1 και καθορίζει τον ϐαθµό στον οποίον η δραστηριότητά του αλ-
λάζει. Με t = 0 η παραπάνω συνάρτηση µετατρέπεται στη συνάρτηση ενεργοποίησης
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Σχήµα 2.6: Μοντελοποίηση για την αναπαράσταση της διάρκειας.

που είχαµε µέχρι τώρα. ΄Οσο το t µεγαλώνει τόσο πιο ΄βραδυκίνητη΄ γίνεται µονάδα,
µένοντας περισσότερο στην τιµή που είχε στην προηγούµενη επανάληψη. Στην α-
κραία περίπτωση που t = 1 η επόµενη τιµή είναι ακριβώς ίδια µε την προηγούµενη
και η παραπάνω συνάρτηση είναι η σταθερή.

Η συµπάγεια που προδίδει αυτή η σταθερά στην συνάρτηση ϕαίνεται πιο άµε-
σα από τη διαδικασία εκπαίδευσης. Αυτό ϑα ϕανεί αν δούµε τη σχέση που έχει η
παράγωγος του σφάλµατος κάθε µονάδας στο επίπεδο ξεδιπλώµατος n, ϑE

ϑ ~c(n)
, και το

λάθος που ολισθαίνει προς τα πίσω, σε κάποια µονάδα πριεχοµένου στο προηγού-
µενο επίπεδο,n− 1, έχουµε πως

ϑE

ϑci(n− 1)
=

ϑE

ϑci(n)

ϑ

ϑci(n− 1)
[tici(n− 1) + (1− ti)SE] = ti

ϑE

ϑci(n)
+ (1− ti)SE

, όπου SE το σφάλµα της µονάδας που ϑα είχαµε χωρίς τη µειωµένη περιγραφή, που
σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το ti τόσο περισσότερο σφάλµα από το επίπεδο n
στο επίπεδο n− 1 µεταφέρεται στη µονάδα i. Αυτό µας λέει πως το ολισθαίνον προς
τα πίσω σφάλµα µπορεί να επικοινωνήσει µε πιο µακρινές παρελθοντικές στιγµές,
πράγµα που κάνει δυνατή τη κατανόηση πιο καθολικών δοµών στη σειρά εισόδου.

Ακολουθούν σχόλια αναφορικά µε αυτή την προσέγγιση.

• Στο σχήµα 2.6 υπάρχει µια σχετική ανακρίβεια γιατί παρουσιάζει το ϕιλτράρι-
σµα να γίνεται στη σειρά εισόδου πριν µπει στο δίκτυο, ενώ στη πραγµατικότητα
συµβαίνει το ϕιλτράρισµα της σειράς αφού έχει µπει στο δίκτυο.

• Οι σταθερές του χρόνου που χρησιµοποιούνται έχουν χρησιµοποιηθεί και στο
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παρελθόν µε διαφοροποιήσεις στην αρχιτεκτονική των νευρωνικών δικτύων µε
αναδραστικά δίκτυα [9], εµπρόσθιας τροφοδότησης [41] και συνεχούς χρόνου
[52,53] δίκτυα, δεν έχουν όµως λειτουργήσει έτσι ώστε να ελέγχουν την χρονική
ανταπόκριση ξεχωριστών µονάδων.

• Υπάρχουν πολλές τιµές του ti που ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον
ισορροπηµένο εντοπισµό τοπικής και καθολικής δοµής. Η τιµή που ϑα δια-
τηρεί την ισορροπία αυτή ϑα µπορούσε να ϐρεθεί χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
της προς τα πίσω ολίσθησης του σφάλµατος, υπάρχει όµως ο κίνδυνος για
εγκλωβισµό της µεθόδου σε τοπικά ελάχιστα.

• Αυτή η προσέγγιση εξειδικεύει κάθε µονάδα πλαισίου διαφορετική χρονική
κλίµακα. Θα µπορούσαµε να πούµε λοιπόν, πως το CONCERT µπορεί να
ειδικευτεί σε πολλές χρονικές κλίµακες.

• Ο συγκεκριµένος τρόπος για µείωση της περιγραφής ϑα µπορούσε να χαρα-
κτηριστεί πολύ απλός. Στην τελευταία ενότητα αυτής της εργασίας αναφερό-
µαστε σε µια µέθοδο µείωσης της περιγραφής που ϑα χαρακτηρίζει τεµάχια
των γεγονότων εισόδου τα οποία χαρακτηρίζονται από νοηµατική συνοχή.

2.8 Επαναπροσέγγιση των ϕράσεων ΑΑΒΑ

Στο πείραµα που έγινε πριν για την εκπαίδευση στις ϕράσεις ΑΑΒΑ, χρησιµοποι-
ήθηκαν 35 µονάδες περιεχοµένου χωρίς µείωση της περιγραφής, δηλαδή µε t = 0.
Τώρα ϑα χρησιµοποιήσουµε 30 µονάδες περιεχοµένου, 25 από τις οποίες έχουν
t = 0 και οι υπόλοιπες 5 έχουν t = 0.8. Ο πίνακας 2.8 δείχνει την επίδοση στη
γενίκευση των δύο πειραµάτων αναφορικά µε την τοπική και την ολική δοµή. Η επί-
δοση για την κατανόηση καθολικής δοµής είναι σηµαντικά καλύτερη µε τη µειωµένη
περιγραφή και η κατανόηση τοπικής δοµής ήταν οριακά χειρότερη.

Σε πειράµατα που δοκιµάστηκαν τιµές του t µεταξύ 0.7 και του 0.95 τα απο-
τελέσµατα ήταν ποιοτικά όµοια, ακόµα και στα πειράµατα που οι ϕράσεις Α και Β
ήταν τυχαίοι µουσικοί περίπατοι στο κλειδί της C µείζονος. Αν και η κατανόηση της
καθολικής δοµής ϐελτιώνεται, ποτέ δεν ξεπερνά την κατανόηση της τοπικής, πράγµα
που µας δείχνει πως οι ικανότητες του CONCERT µοιάζουν πολύ µε τις ικανότητες
του ανθρώπου σε αυτό το απλό Ϲήτηµα.

είδος δοµής αρχικό δίκτυο δίκτυο µε µειωµένη περιγραφή
τοπική 97.3% 96.7%

καθολική 58.4% 75.6%

Πίνακας 2.8: Επιδόσεις των δικτύων µε και χωρίς µειωµένη περιγραφή στις ϕράσεις ΑΑΒΑ.

2.9 Πειράµατα µεγαλύτερης κλίµακας

Στις επόµενες ενότητες που ακολουθούν ϑα περιγράψουµε την ανταπόκριση του
CONCERT µε σύνολο εκπαίδευσης πραγµατικά κοµµάτια µουσικής, χρησιµοποιών-
τας και την τεχνική της µείωσης της περιγραφής.
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2.9.1 Σύνθεση µελωδίας στη µορφή συνθέσεων του Bach

Οι µελωδικές γραµµές δέκα απλών κοµµατιών του J. S. Bach χρησιµοποιήθηκαν
για την εκπαίδευση του CONCERT µε σχετικά µεγάλο αριθµό νοτών το κάθε ένα. Τα
κοµµάτια του Bach ϐρίθουν κλιµάκων και διαφορετικών µουσικών µορφών, γεγονός
που τα κάνει πολύ δύσκολα παραδείγµατα για το νευρωνικό µας δίκτυο. Μπορούµε
να πούµε πως το µόνο κοινό που έχουν τα µουσικά κοµµάτια του Bach είναι ο
συνθέτης τους. Τα κοµµάτια αυτά έχουν πολλές µουσικές µελωδικές γραµµές από
τις οποίες χρησιµοποιούµε την κεντρική µελωδία. Το σηµαντικό είναι πως σε έναν
ανεκπαίδευτο µουσικά άνθρωπο οι µελωδίες αυτές από µόνες τους, χωρίς τη συνοδεία
συγχορδιών και άλλων ϕωνών, ακούγονται ευχάριστες και συνεκτικές.

Για να καταλαβαίνει το CONCERT πότε ένα κοµµάτι τελειώνει, το τέλος κάθε
κοµµατιού σηµατοδοτείται µε τρεις συνεχόµενες παύσεις. Επιπλέον, κάθε κοµµάτι
που είναι σε µείζων κλειδί µετατράπηκε σε C µείζονα, ενώ τα κοµµάτια που είναι
σε ελάσσων κλειδί µετατράπηκαν στο κλειδί σε Α ελάσσονα. Με µια διαφορετική
αναπαράσταση αυτή η µετατροπή µπορούσε να αποφευχθεί.

∆ύο σταθερές µονάδες έχουν συµπεριληφθεί στην είσοδο του CONCERT για αυτά
τα πειράµατα. Η µία καθορίζει το αν το κοµµάτι είναι σε κλειδί µείζων ή ελάσσων και
η άλλη για το αν το κοµµάτι είναι σε µέτρο 4

4
, 3

4
, 2

4
. Οι αξίες αυτών των µονάδων µένουν

αµετάβλητες κατά τη διάρκεια του κοµµατιού. Μία επιπλέον µονάδα προστέθηκε
για να κρατάει το CONCERT εντός µέτρου η οποία είναι ενεργοποιηµένη για µία
νότα όταν αυτή ϐρίσκεται στον πρώτο χτύπο του µέτρου. Αναφορικά µε τις νότες
που περνούν το µέτρο στο οποίο ξεκίνησαν, τις χειριζόµαστε σαν δύο διαφορετικές
νότες. Αυτό για να διασφαλίσουµε το ότι κάθε πρώτος χτύπος του κάθε µέτρου
γίνεται αντιληπτός. Για να διατηρούµε πληροφορίες για το πότε έχουµε συζευγµένη
νότα, προστέθηκε ένα επιπλέον στοιχείο για να ενηµερώνει αν η παρούσα νότα είναι
συζευγµένη µε τη προηγούµενη.

Η εκπαίδευση του CONCERT περιλαµβάνει την εκπαίδευση σε πρόβλεψη συ-
νόλου 1260 νοτών που αποτελούν τις νότες 10 κοµµατιών του J. S. Bach µαζί µε
τις παύσεις που τα χωρίζουν. Η εκπαίδευση έγινε µε 40 κρυφές µονάδες, 35 από
τις οποίες είχαν t = 0 και 5 από αυτές t = .8 για 3000 περάσµατα µε το σύνολο
εκπαίδευσης. Ο ϐαθµός µάθησης µειωνόταν σταδιακά από .0004 σε .0002. Με την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης το CONCERT µπορούσε να προβλέψει το 95% από
τις τονικότητες και το 95% από τις διάρκειες σωστά. Σε προσπάθειες που έγιναν
για εκπαίδευση του CONCERT µε µεγαλύτερη µείωση της περιγραφής, δηλαδή µε
περισσότερες µονάδες περιεχοµένου µε µεγαλύτερες τιµές του t, οι επιδόσεις ήταν
χειρότερες.

Για να λειτουργήσουµε το CONCERT σε µορφή σύνθεσης το τροφοδοτούµε µε τις
τέσσερις πρώτες νότες ενός κοµµατιού από το σύνολο εκπαίδευσης και το αφήνουµε
να προβλέψει τις επόµενες. Οι επιλογή των νοτών και της διάρκειας τους γίνεται
ανεξάρτητα, ανάλογα µε την πιθανότητα που ακολουθεί, µε έναν επιπρόσθετο πε-
ϱιορισµό για τη διάρκεια σύµφωνα µε τον οποίον µία διάρκεια ϑεωρείται άκυρη αν
έχει περάσει τα όρια του µέτρου (πράγµα το οποίο ϑα ήταν επιτρεπτό µόνο αν ήταν
ενεργή η ένδειξη της συζευγµένης νότας). Μόλις το CONCERT αρχίζει να συνθέ-
τει, γρήγορα το αποτέλεσµα αρχίζει να διαφέρει από το παράδειγµα εκπαίδευσης
από το οποίο ξεκίνησε, δίνοντας όµως µερικά σηµεία που µοιάζουν µε σηµεία του
κοµµατιού αυτού. Το κοµµάτι τελειώνει µόλις παρατίθεται µία σειρά από παύσεις.

Μερικές συνθέσεις δηµιουργήθηκαν και µε δύο πίνακες µετάβασης τρίτης τάξης,
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έναν για την τονικότητα και έναν για τη διάρκεια. Αν και ο όγκος των πληροφοριών
που χρειαζότανε για την κατασκευή αυτών των πινάκων ήταν τεράστιος, το αποτέλε-
σµα όταν κρίθηκε από 12 µουσικά ανεκπαίδευτους ακροατές ϑεωρήθηκε χειρότερο
από αυτό που παρήγαγε το CONCERT. Οι παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων έγιναν
εναλλάξ όµως και τα 12 άτοµα υποστήριξαν, άλλοι ισχυρά και άλλοι όχι, πως οι συν-
ϑέσεις που αντιστοιχούσαν στις συνθέσεις του CONCERT είχαν περισσότερη συνοχή
και µεγαλύτερη µελωδικότητα.

2.9.2 Σύνθεση µουσικής στη µορφή συνθέσεων ευρωπαϊκών
λαϊκών κοµµατιών

Σε ένα δεύτερο πείραµα, το CONCERT εκπαιδεύτηκε σε ένα σύνολο από 25 παρα-
δοσιακά ευρωπαϊκά τραγούδια. Τα κοµµάτια αυτά ήταν ϐραχύτερα από τα κοµµάτια
του Bach, έχοντας 75 νότες µέσο όρο. ΄Ολα τα τραγούδια ήταν στο κλειδί της C µεί-
Ϲονος και το µέτρο τους ήταν 4

4
και γι’αυτό δεν χρειάστηκαν επιπλέον µονάδες για

τον καθορισµό αυτών των γεγονότων, όπως έγινε στο προηγούµενο πείραµα.
Η εκπαίδευση έγινε µε 50 κρυφές µονάδες, για 45 από τις οποίες ίσχυε t = 0, ενώ

για τις υπόλοιπες 5 ίσχυε t = .8, για 2000 περάσµατα του συνόλου εκπαίδευσης. Με
το τέλος της εκπαίδευσης το CONCERT ήταν σε ϑέση να αναπαράγει σωστά το 93%
των τονικοτήτων και το 90% από τις διάρκειες του κάθε κοµµατιού από το σύνολο
εκπαίδευσης. ΄Οταν δε, λειτουργούσε συνθετικά, τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά πιο
ενδιαφέροντα από τα γνήσια !

2.9.3 Αποκλειστική εκπαίδευση σε δοµές υψηλής τάξης: το
πείραµα του ϐαλς

Παρότι το CONCERT είναι καλύτερο από τους πίνακες µετάβασης τρίτης τάξης,
δύσκολα εντοπίζει δοµές υψηλότερης τάξης. Για να γίνει αισθητή η µεγέθυνση του
χρόνου στο τελευταίο αυτό πείραµα, λαµβάνουµε υπόψιν και τις συγχορδίες που
συνοδεύουν τη µελωδική γραµµή. Το σύνολο εκπαίδευσης σε αυτό το πείραµα α-
ποτελείται από 25 κοµµάτια ϐαλς από γνωστούς συνθέτες, των οποίων η µελωδία
απλοποιήθηκε, ϑεωρώντας και τις συγχορδίες που την συνοδεύουν. Οι συγχορδί-
ες παραπέµπουν σε µεγαλύτερη χρονική κλίµακα αφού η µέση περίοδος αλλαγής
νοτών είναι 1.4 χτύποι, ενώ η αντίστοιχη των συγχορδιών είναι 5.9. ΄Ετσι λοιπόν,
δίνεται η ελπίδα πως το CONCERT ϑα µπορούσε να εντοπίσει µεγαλύτερης τάξης
δοµή αναγνωρίζοντας τις συγχορδίες.

Στο συγκεκριµένο πείραµα οι συγχορδίες που συνόδευαν τη µελωδία, δεν είχαν
αποκλειστικά δικό τους µέτρο διάρκειας αλλά η διάρκειά τους χαρακτηριζόταν από
το άθροισµα των διαρκειών των νοτών πάνω από τις οποίες ήταν ενεργοποιηµένες.
Το πείραµα αυτό, δυστυχώς, δε µας έδειξε πως η καθολική δοµή δεν µπορούσε να
γίνει κατανοητή.

2.10 Συζήτηση για την συνολική απόδοση του CO-
NCERT

Αν και το CONCERT δουλεύει καλά απλές, τεχνητές δοµές, στην πραγµατική
µουσική δεν ανταποκρίνεται πειστικά. ∆ύσκολα κάποιος ακροατής ϑα µπορούσε
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να ξεγελαστεί και να ϑεωρήσει τις συνθέσεις του ανθρώπινες. Αυτό γιατί αν και σε
διάφορα µέρη υπάρχει τοπική συνοχή, η έλλειψη καθολικής δοµής στα κοµµάτια
που συνθέτει δηµιουργεί κουραστικά ακούσµατα, µιας και δεν υπάρχει κεντρικό
ϑέµα, οι µεταβάσεις µε µετατροπίες γίνονται πολύ κάθετα και άλλα.

Η αρχιτεκτονική και ο τρόπος εκπαίδευσης του CONCERT ϕαίνεται πως δεν του
δίνουν τη δυνατότητα να κατανοεί καθολικές δοµές στη µουσική και να αναπαράγει
ολοκληρωµένα µουσικά κοµµάτια. Αυτό ϑα µπορούσε κάποιος να το ϑεωρήσει λο-
γικό, µιας και κατά αντιστοιχία η εκπαίδευση σύνθεσης µουσικής νότας προς νότα
είναι σαν την διδασκαλία για την εκµάθηση γραφής και οµιλίας µιας γλώσσας µε
ανάλυση γράµµα προς γράµµα. ΄Αρα οι έρευνες που έγιναν πάνω στο CONCERT δί-
νουν πεσιµιστικά µηνύµατα για την σύνθεση µουσική µε την προσέγγιση νότας προς
νότα, ακόµη και αν χρησιµοποιηθούν πανίσχυροι αλγόριθµοι για την εκπαίδευση.

Παρακάτω αναφέρουµε µερικές τεχνικές που ϑα µπορούσαν να ϐοηθήσουν ένα
νευρωνικό δίκτυο να καταλάβει την καθολική δοµή ενός µουσικού κοµµατιού.

• Πολλαπλά αναδραστικά κρυφά στρώµατα. Το CONCERT ϑα µπορούσε να
ϐελτιωθεί µε τη χρήση πολλαπλών κρυφών στρωµάτων στη αναδραστικό µη-
χανισµό του, έτσι ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη µη γραµµική πολυπλοκότητα
στην εκπαίδευση αλλά και στα κριτήρια επιλογής της επόµενης νότας [12].

• Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην µνήµη. ΄Ενας τρόπος που ϑα µπορούσε το
CONCERT να ϑυµάται τα γεγονότα του παρελθόντος είναι η χρήση µιας προ-
σωρινής µνήµης [48] στις µονάδες εισόδου ή/και στις µονάδες περιεχοµένου
έτσι ώστε να υπάρχει µνήµη για τις χρονικά κοντινές περιοχές χωρίς να διαστρε-
ϐλώνεται η πληροφορία στα αναδραστικά στρώµατα, πράγµα που συµβαίνει µε
τη µείωση της περιγραφής που χρησιµοποιήσαµε.

• ∆ίκτυα διαδοχικής ιεραρχίας. Αφορά νευρωνικά δίκτυα διαδοχικά τοποθετη-
µένα έτσι ώστε να έχουν ιεραρχική δοµή. Η ιδέα µε αυτά τα δίκτυα είναι τα
χαµηλότερα στρώµατα της ιεραρχίας να εντοπίζουν τις πιο τοπικές ή λεπτές
δοµές, ενώ τα υψηλότερα να εντοπίζουν τις πιο καθολικές ή πιο τραχείες δο-
µές [11,64].

• Τεµαχισµένη αρχιτεκτονική. Στην διαδοχική ιεραρχική δοµή που περιγράφηκε
παραπάνω, οι σχεδιαστές του δικτύου δίνουν εκ των προτέρων την ιεραρχική
αποσύνθεση της σειράς εισόδου. Στην τεµαχισµένη αρχιτεκτονική, η σειρά
της εισόδου δίνεται τεµαχισµένη και το δίκτυο αποφασίζει από µόνο του τα
επίπεδα της ιεραρχίας τα οποία ϑα χειριστεί. Στην προκειµένη περίπτωση,
µία ιδανική εφαρµογή των παραπάνω ϑα ήταν τα χαµηλότερα ιεραρχικά στρώ-
µατα να έδιναν τεµάχια µε νόηµα στα παραπάνω ιεραρχικά στρώµατα προς
επεξεργασία [48,59].

• Ευθεία αναπαράσταση της δοµής. ΄Οπως στο τελευταίο πείραµα χρησιµοποιή-
ϑηκε η εκπαίδευση του δικτύου πάνω στις συγχορδίες, έτσι ώστε να αντιληφθεί
την τραχύτερη δοµή στην οποία αυτές υπακούν, ϑα µπορούσαµε να αναγκά-
σουµε το δίκτυο να εκπαιδευτεί µε ϐάση τις µουσικές ϕράσεις, τα µουσικά
ϑέµατα, τις αναστροφές ή το τονικό κλειδί εντός του κοµµατιού.

• Κλιµακούµενη εκπαίδευση. ΄Εχοντας σαν δεδοµένο ότι το CONCERT µπορεί να
χειριστεί την τοπική δοµή, κάποιος ϑα µπορούσε να το εκπαιδεύσει κλιµακω-
τά, ξεκινώντας από µεγάλη µείωση της περιγραφής και κατά τη διάρκεια της
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εκπαίδευσης να µειώνεται η µείωση της περιγραφής. Με αυτόν τον τρόπο το
CONCERT ϑα µπορούσε να λαµβάνει υπόψιν του την καθολική δοµή από την
αρχή της εκπαίδευσής του.

• Αναπαράσταση µουσικών στοιχείων στο περιεχόµενο. Στην εργασία αυτή, η
αναπαράσταση της τονικότητας, της διάρκειας και των συγχορδιών είναι ανε-
ξάρτητη από το περιεχόµενο στο οποίο είναι εµβαπτισµένες. Τα ψυχοακου-
στικά κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν δεν αφορούν το περιεχόµενο αυτό
καθεαυτό, αλλά την πολύ µικρή γειτονιά της κωδικοποιούµενης νότας. Τα
ψυχοακουστικά κριτήρια δηλαδή, εφαρµόστηκαν µετά από εξέταση στις αντι-
δράσεις ανθρώπων σε Ϲευγάρια νοτών και όχι σε µεγαλύτερα τµήµατα. Αυτό
είναι όµως λάθος, γιατί στη µουσική, όπως και σε άλλα γνωστικά πεδία, το
µέχρι κάποια στιγµή περιεχόµενο και η αναµονή για το υπόλοιπο επηρεάζουν
την αντίληψη του στοιχείων [28, 29, 32, 33]. Μια πιο αληθοφανής αρχιτεκτο-
νική ϑα µπορούσε να επιτρέπει αλληλεπιδράσεις µεταξύ αποκωδικοποίησης
και της διαδικασίας, η οποία ϑα κωδικοποιούσε την αναµονή της συνέχειας
του περιεχοµένου. ΄Οµοια κωδικοποίηση των διαρκειών και των συγχορδιών
ϑα µπορούσαν να εντοπίζουν καθολικότερες δοµές [8].
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Αναγνώριση Μουσικού Συνθέτη µε χρήση
Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων

3.1 Εισαγωγή

Η αναγνώριση του συνθέτη ενός µουσικού κοµµατιού είναι εδώ και πολλά χρό-
νια αντικείµενο µελέτης τόσο της µουσικολογίας όσο και των µαθηµατικών.
Με τη µελέτη πάνω στην αναγνώριση του συνθέτη ενός µουσικού κοµµατιού

δεν επιτυγχάνεται µόνο η ταυτοποίηση του προσώπου που συνέθεσε κάποια κοµµά-
τια. Κυρίως επιχειρείται µια ϐαθύτερη προσέγγιση του τι τελικά σηµαίνει µουσική.
Πως κάποιες συχνότητες ήχου οι οποίες κάνουν τα τύµπανα στα ανθρώπινα αυτιά να
πάλλονται, έχουν τόσο µεγάλη επίδραση στα συναισθήµατα.

Η αναζήτηση αυτή γίνεται έµµεσα καθώς αντικείµενα του µουσικού ϕορµαλισµού
(τονικότητες, διάρκειες, παύσεις) δεν αναλύονται ως έχουν, παρά γίνεται αντιπαρα-
ϐολή του τρόπου χρήσης τους από συνθέτη σε συνθέτη. Κάποιοι µουσικοί συνθέτες
ανήκουν στην εποχή τους, κάποιοι άλλοι όµως στην αιωνιότητα. Τι µπορεί να εί-
ναι αυτό που ξεχωρίζει τους µεν από τους δε συνθέτες ; Τι ξεχωρίζει σπουδαίους
µουσικούς συνθέτες µεταξύ στους ;

΄Εχουν γίνει διάφορες στατιστικές προσεγγίσεις σε παρτιτούρες και σε κυµατο-
µορφές µουσικών κοµµατιών [5, 6, 23]. Αυτές οι προσεγγίσεις δίνουν έναν εναλλα-
κτικό τρόπο για την κατηγοριοποίηση των κοµµατιών ανάλογα µε την εποχή που
συντέθηκαν ή τον συνθέτη που τα συνέθεσε εξετάζοντας κάποια στατιστικά στοιχεία.

Από την άλλη, κάποιος ειδικός µουσικολόγος, κάποιος καταρτισµένος µουσικός
ή ακόµα και ένα µαθητής µουσικής έχουν αντιµετωπίσει πολλές ϕορές την πρό-
κληση να αναγνωρίσουν τις καταβολές ενός µουσικού κοµµατιού. ΄Οταν κάποιος
µουσικός για παράδειγµα ερµηνεύει ένα κοµµάτι κάποιου συνθέτη, προσπαθεί µε
την ερµηνεία του να αποδώσει την αίσθηση που του υπαγορεύει ο συνθέτης αυτός.

΄Ενας µουσικός είναι εκπαιδευµένος να εντοπίζει µορφώµατα σε διαφορετικά ε-
πίπεδα πάνω σε µια παρτιτούρα στην προσπάθειά του να αναγνωρίσει το συνθέτη
ενός κοµµατιού. Είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα µεγάλο νευ-
ϱωνικό δίκτυο που συνδυάζει ερεθίσµατα από διαφορετικές αισθήσεις έτσι ώστε να
παίρνει αποφάσεις µε µεγάλη γενίκευση. Αυτή η ικανότητα κληροδοτήθηκε από
τους ανθρώπους στους υπολογιστές µέσω των τεχνιτών νευρωνικών δικτύων.

∆ε ϑα είχε νόηµα να ϐάλουµε τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα να συναγωνιστούν µε
αυτά του ανθρώπινου εγκέφαλου χρησιµοποιώντας την ίδια µοντελοποίηση για την
υλοποίηση του συναγωνισµού αυτού. Το ποιος ϑα ήταν ο νικητής µας το µαρτυρά
το πλήθος των νευρώνων που υπάρχουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο και η πλούσια
ποικιλία στις συνάψεις που δηµιουργούν. ∆ε ϑα είχε λοιπόν νόηµα να µοντελοποιή-
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σουµε τον τρόπο που ένα µουσικός εξετάζει την πατρότητα ενός µουσικού κοµµατιού
και να περάσουµε αυτά τα µοντέλα στα νευρωνικά δίκτυα, γιατί ο ανθρώπινος εγκέ-
ϕαλος µπορεί σίγουρα να τα διαχειριστεί καλύτερα. Θα είχε όµως νόηµα να δούµε
πως ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, απελευθερωµένο από τις αισθήσεις που οδηγούν
τους ανθρώπους σε αποφάσεις, διαχειρίζεται στοιχεία που ο ανθρώπινος εγκέφαλος
δεν µπορεί να διαχειριστεί. ΄Ετσι ϑα µπορούσαµε να έχουµε µια συνεργασία της
τεχνητής µε την ανθρώπινη νοηµοσύνη για καλύτερα αποτελέσµατα.

3.2 Εξόρυξη πληροφοριών κειµένου µέσω παρτιτού-
ϱας

Η παρτιτούρα ενός µουσικού κοµµατιού είναι ένα κείµενο µιας συγκεκριµένης
µορφής που µπορεί να διαβαστεί από κάποιο µουσικά καταρτισµένο. Ο τρόπος που
ένας υπολογιστής µπορεί να διαβάσει και να διαχειριστεί µια παρτιτούρα είναι µέσω
της γλώσσας των MIDI αρχείων.

3.2.1 Τι είναι τα MIDI αρχεία

Τα αρχεία MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένας τρόπος µοντελο-
ποίησης της µουσικής από τους υπολογιστές. Ο χρόνος τοποθέτησης µιας νότας, η
διάρκεια, η ένταση, η τονικότητα και το µουσικό όργανο που την αναπαράγει δίνον-
ται στον υπολογιστή σαν εντολές που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο.
Ο υπολογιστής αποκωδικοποιεί αυτές τις εντολές και παράγει τον αντίστοιχο ήχο
χρησιµοποιώντας ένα εσωτερικό κύκλωµα (synthesiser) της κάρτας ήχου του.

Η ποιότητα ήχου των αρχείων MIDI είναι ϕτωχή, όµως το αντάλλαγµα είναι το πο-
λύ µικρό τους µέγεθος. Αυτό τα αρχεία είναι εντολές, γραµµές κώδικα που εύκολα
χωράνε µέσα σε ένα αρχείο κειµένου, και όχι κυµατοµορφές που η αποκωδικοποί-
ησή τους απαιτεί µεγάλες ποσότητες πληροφορίας. Επιπροσθέτως, τα αρχεία MIDI
µας είναι χρήσιµα γιατί περιέχουν όλη την πληροφορία που έχει µια παρτιτούρα.
Υπάρχουν επίσης προγράµµατα που µετατρέπουν µια παρτιτούρα σε MIDI αρχείο
και αντίστροφα (finale, cakewalk, rosegarden κ.α.).

3.2.2 Πως χρησιµοποιούµε τα αρχεία MIDI

Τα µουσικά κοµµάτια που χρησιµοποιήσαµε τα πήραµε σε µορφή MIDI από τις
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις

http://www.piano-midi.de/
http://www.classicalmusicmidipage.com/

όπου και διανέµονται δωρεάν. Για να γίνει η επιθυµητή µοντελοποίηση έπρεπε τα
αρχεία αυτά να µετατραπούν σε αναγνώσιµη µορφή κειµένου. Αυτό επιτεύχθηκε
µε το πρόγραµµα midi2abc που κάνει αυτή τη µετατροπή µέσω ενός συγκεκριµέ-
νου πρωτοκόλλου, η αποκωδικοποίηση του οποίου µας οδήγησε στην επιθυµητή
µοντελοποίηση που ϑα περιγράψουµε παρακάτω. Τα αρχεία κειµένου που τελι-
κά αποκοµίσαµε από τη µέχρι τώρα διαδικασία τα διαχειριστήκαµε µε τη γλώσσα
προγραµµατισµού PERL.
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3.2.3 Ουσιώδη στοιχεία µιας παρτιτούρας

Το ερώτηµα που τίθεται σε αυτήν την υποενότητα είναι το ποια στοιχεία του
κειµένου, το οποίο προέρχεται από µια παρτιτούρα, που τελικά έχουµε στα χέρια µας
χρήζουν προσοχής και ϐρίθουν στατιστικά χρήσιµων στοιχείων. ΄Οπως εξηγήσαµε
παραπάνω, δε ϑα προσπαθήσουµε να ϐάλουµε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο να
συναγωνιστεί έναν µουσικό, παρά ϑα δούµε αν µπορεί να ϐρει κανονικότητες µέσα
σε στοιχεία που το ανθρώπινο µάτι κρίνει στατιστικά ασήµαντα.

Παραπάνω αναφέραµε πως υπάρχει µεγάλος πλούτος πληροφοριών που µπορού-
µε να εξάγουµε από µια παρτιτούρα. ΄Οταν Ϲητείται από ένα µουσικό να αναγνωρίσει
το συνθέτη ενός κοµµατιού εξετάζει πολλές οµάδες πληροφοριών ταυτόχρονα για να
αποφασίσει : την πυκνότητα των νοτών (διάρκειες), διαστήµατα, αλλοιώσεις εντός της
κλίµακας, χρήση της πολυφωνίας (διαχείριση των ϕωνών), εντοπισµός µοτίβων και
πολλά άλλα. Παίρνοντας σαν δεδοµένο ότι αυτή ή αυτός ο µουσικός έχει εξετάσει
µια πληθώρα από παρτιτούρες και έχει υπόψη του και την ηχητική προβολή τους (τη
µουσική που περιγράφουν), ϕαίνεται να έχει πλεονέκτηµα έναντι ενός υπολογιστή
που διαχειρίζεται µόνο αριθµούς.

Η στατιστική είναι η γέφυρα µεταξύ παρατηρήσεων και µαθηµατικών. Η εφαρ-
µογή της στατιστικής στη µουσική είναι λίγο πολύ µια προσπάθεια να δηµιουργή-
σουµε µαθηµατικά µοντέλα για τον τρόπο που ένας ειδικός µουσικός εξετάζει µια
παρτιτούρα, δηλαδή η ϑεώρηση των στοιχείων που εξετάζει ο µουσικός ως στατιστικά
σηµαντικά.

Προς το παρόν τα ποσοστά από νότες που ένα µουσικό κοµµάτι περιέχει δε
ϑεωρείται στατιστικά σηµαντικό στοιχείο. Η χρήση των ποσοστών νοτών έχει χρη-
σιµοποιηθεί µέχρι τώρα για την κατηγοριοποίηση κοµµατιών σε περιόδους [7, 23].
΄Ενας ειδικός µουσικός δεν µπορεί να κρίνει αν ένα κοµµάτι ανήκει για παράδειγµα
στον Chopin ή όχι κοιτώντας ένα χαρτί µε ποσοστά νοτών. Φαίνεται πως οι άνθρω-
ποι µπορούν καλύτερα να κρίνουν χρησιµοποιώντας έναν συνδυασµό αισθήσεων.
Οι ελάχιστες αλλαγές που µπορεί να συµβαίνουν στα ποσοστά των νοτών µεταξύ ο-
µοιάζοντων συνθετών δίνουν ελάχιστα στοιχεία σε κάποιον για να αποφασίσει για την
πατρότητα ενός κοµµατιού σε σχέση µε τα στοιχεία που του δίνει µια γρήγορη µατιά
σε παρτιτούρες.

΄Ενα πρόηµο συµπέρασµα ϕαίνεται πως είναι ότι τα σηµαντικά στοιχεία που ϑα
µπορούσαν να εξαχθούν από µια παρτιτούρα ποικίλουν ανάλογα µε τη µηχανή που
τα διαχειρίζεται. Το ανθρώπινο µυαλό που δέχεται ερεθίσµατα από πολλές αισθή-
σεις µπορεί να αποφασίσει κρίνοντας ϐάσει πολλών στοιχείων που έχουν σηµαντικές
στατιστικές διακυµάνσεις, ενώ ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο µπορεί να διαχειριστεί
πιο εκλεπτυσµένες δοµικές διαφορές σε µία συγκεκριµένη περιοχή γεγονότων. Ας
δούµε αν οι παραπάνω παρατηρήσεις ισχύουν στην αναγνώριση µουσικού συνθέτη.

3.3 Μια πρώτη προσέγγιση στην αναγνώριση συνθέ-
τη από ΤΝ∆

3.3.1 Μια απλή προσέγγιση

Σκοπός µας είναι να εξετάσουµε αν ένα ΤΝ∆ µπορεί να αναγνωρίσει επιτυχώς το
συνθέτη ενός κοµµατιού παίρνοντας πληροφορίες µόνο για τα ποσοστά νοτών που
χρησιµοποιούνται σε αυτό το κοµµάτι. Η ιδέα πως ένας συνθέτης χρησιµοποιεί
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συγκεκριµένες οµάδες νοτών ϕαίνεται απλή αν σκεφτούµε την πληθώρα µουσικών
ϑεµάτων που έχουν συντεθεί από συνθέτες σαν τους Chopin, Beethoven, Mozart,
Bach και Handel.

3.3.2 Τοποθέτηση των κοµµατιών σε ισοδύναµα τονικά µέτρα

Για να είµαστε πιο ακριβείς, ϑέλουµε να ερευνήσουµε πως ένας συνθέτης συµ-
περιφέρεται σε ένα µείζων ή ένα ελάσσων µουσικό ϑέµα. Για να γίνουµε πιο κατα-
νοητοί, ϑα ϑεωρήσουµε µια σύνθεση όχι σαν ένα σύνολο νοτών αλλά σαν ένα σύνολο
ϐαθµίδων σε µία µείζονα κλίµακα.

Για παράδειγµα, ας ϑεωρήσουµε το παρακάτω ϑέµα στην C µείζονα κλίµακα:

C,E,G,E,C,E,G,Bb

∆ιαχειριζόµενοι το παραπάνω ϑέµα σαν ϐήµατα στη C µείζονα κλίµακα ϑα ήταν ως
εξής :

1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, b7

όπου το 1 είναι η πρώτη ϐαθµίδα της C µείζονος κλίµακας. Θεωρώντας τώρα το
παρακάτω µουσικό ϑέµα στη E ύφεση µείζονα κλίµακα:

Eb,G,Bb,G,Eb,G,Bb,Db

ϑα το διαχειριζόµασταν ως εξής :

1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, b7

σαν ϐήµατα της E ύφεση κλίµακας. Ενώ τα δύο παραπάνω µουσικά ϑέµατα (όσο
τετριµµένα και αν είναι) αποτελούνται από διαφορετικές νότες, µε µια αναπαράσταση
σαν αυτή που προτείνεται γίνονται ίδια.

΄Ενα ϑέµα που ϐρίσκεται σε µία ελάσσονα κλίµακα µπορούµε να κάνουµε ακρι-
ϐώς το ίδιο µε παραπάνω µόνο που ϑεωρούµε ως τονικό κέντρο την έκτη ϐαθµίδα
της αντίστοιχης µείζονος κλίµακας. Για παράδειγµα το παρακάτω µουσικό ϑέµα στη
σολ ελάσσονα κλίµακα:

G,D,Bb,G, F,G

ϑα το διαχειριζόµασταν ως εξής :

6, 3, 1, 6, 5, 6

όπου 1 είναι η πρώτη ϐαθµίδα της σι ύφεση µείζονος κλίµακας, που είναι η αντί-
στοιχη µείζονα της σολ ελάσσονα κλίµακας.

΄Ενα µουσικό κοµµάτι είναι σαν ένα ταξίδι, ξεκινά από κάποιο µέρος και ακολου-
ϑώντας µια πορεία ϕτάνει σε κάποιο µέρος (κάποιες ϕορές εκεί απ΄ όπου ξεκίνησε).
Κάθε συνθέτης δίνει εναλλακτικές πορείες και σηµεία άφιξης ακόµα και αν τα ση-
µεία εκκίνησης είναι παρόµοια µε κάποιου άλλου συνθέτη. Αυτό σηµαίνει πως κάθε
µονοπάτι που ένα µουσικό κοµµάτι δηµιουργεί αφήνει τα δικά του ίχνη τα οποία
ϑα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε µετρώντας ϐαθµίδες σε µείζονες κλίµακες. Θέ-
τουµε κοινό σηµείο εκκίνησης για όλα τα κοµµάτια που έχουν ως κεντρικό ϑέµα ένα
ϑέµα της µείζονος κλίµακας και άλλο ένα γι΄ αυτά που έχουν ϑέµα στην ελάσσονα
κλίµακα.
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3.3.3 Τεχνικά Ϲητήµατα

Για να αποφύγουµε την υλοποίηση διαφορετικών προγραµµάτων για κάθε το-
νικότητα κεντρικού ϑέµατος που ϑα συναντήσουµε µετατρέπουµε κάθε κοµµάτι µε
ϑέµα σε µείζονα κλίµακα σε C µείζονα και σε ελάσσονα στη A ελάσσονα χρησιµο-
ποιώντας το πρόγραµµα Finale. Τα κοµµάτια αυτά ϐρέθηκαν σε µορφή αρχείων
MIDI όπως περιγράψαµε παραπάνω. Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα midi2abc
µετατρέψαµε τα παραπάνω αρχεία σε αρχεία κειµένου. Τέλος, υλοποιήθηκαν προ-
γράµµατα στη γλώσσα προγραµµατισµού PERL για οποιαδήποτε τροποποίηση στα
αρχεία κειµένου.

Σκοπός µας είναι να µετρήσουµε τα ποσοστά χρήσης συγκεκριµένων ϐαθµίδων
πάνω στη µείζονα κλίµακα, ή ακριβέστερα να µετρήσουµε πυκνότητες χρήσης των
ϐαθµίδων αυτών, πληροφορίες για τις οποίες αποκτούµε όπως περιγράφεται παρα-
κάτω.

Υποθέστε πως έχουµε έναν µετρητή για κάθε ϐαθµίδα. Ο µετρητής της κάθε ϐαθ-
µίδας είναι µηδέν όταν το κοµµάτι ξεκινά. Σαρώνοντας το κοµµάτι µέχρι το τέλος,
όταν µια ϐαθµίδα της µείζονος κλίµακας εµφανίζεται τότε ο αντίστοιχος µετρητής
αυξάνεται κατά ένα. Αν εµφανιστούν περισσότερες από µια νότες ταυτόχρονα (συγ-
χορδίες ή πολλαπλές ϕωνές) τότε ο κάθε αντίστοιχος µετρητής αυξάνεται κατά ένα.
Ας υποθέσουµε πως σαρώσαµε ένα κοµµάτι µέχρι το τέλος και οι µετρητές ϐαθµίδων
της µείζονος κλίµακας έχουν τις τιµές που ϕαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Βαθµήδες µείζονος κλίµακας Μετρητής
1 314
#1 8
2 481
#2 26
3 455
4 220
#4 160
5 770
#5 4
6 589
#6 46
7 564

Πίνακας 3.1: Παράδειγµα πλήθους ϐαθµίδων µείζονος κλίµακας σε τυχαίο κοµµάτι.

όπου το 1 δείχνει τη πρώτη ϐαθµίδα της µείζονος κλίµακας στην οποία συνετέθη
του κοµµάτι του παραδείγµατος.

Η τιµή του µετρητή όµως εξαρτάται και από το µέγεθος του µουσικού κοµµα-
τιού. Πρέπει λοιπόν µε κάποιο τρόπο να οµαλοποιήσουµε τους µετρητές έτσι ώστε να
µετρούν πυκνότητες χρήσης των ϐαθµίδων. Η οµαλοποίηση που ακολουθούµε σε
αυτήν την εργασία 1 συµβαίνει διαιρώντας την τιµή του κάθε µετρητή µε τη µέγιστη
τιµή όλων των µετρητών. ΄Ετσι δηµιουργούνται τιµές πυκνοτήτων στους µετρητές
που έχουν εύρος από το 0 µέχρι το 1. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η µέγιστη τιµή

1Στην υποενότητα της συζήτησης των αποτελεσµάτων αναφερόµαστε και σε άλλες τεχνικές οµολο-
ποίησης που ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν.
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ϐρίσκεται στο µετρητή της 5ns ϐαθµίδας µε τιµή 770. ∆ιαιρώντας µε αυτήν την τιµή
οι πυκνότητες του κοµµατιού του παραδείγµατος ϑα είχαν ως εξής :

Βαθµήδες µείζονος κλίµακας Μετρητής Πυκνότητες
1 314 0.407792207792208
#1 8 0.0103896103896104
2 481 0.624675324675325
#2 26 0.0337662337662338
3 455 0.590909090909091
4 220 0.285714285714286
#4 160 0.207792207792208
5 770 1
#5 4 0.00519480519480519
6 589 0.764935064935065
#6 46 0.0597402597402597
7 564 0.732467532467532

Πίνακας 3.2: Παράδειγµα πυκνότητας ϐαθµίδων µείζονος κλίµακας στο παραπάνω κοµµά-
τι.

Στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιήσαµε τον όρο ϐαθµίδες της µείζονος κλί-
µακας µε την κυριολεκτική έννοια για να γίνει πιο κατανοητό το τι ϑέλουµε να κά-
νουµε αλλά και για οικονοµία χώρου. Στα πειράµατα που ϑα κάνουµε ϑεωρούµε τις
ϐαθµίδες της µείζονος κλίµακας αλλά σε ολόκληρο το εύρος των οκτάβων του κοµµα-
τιού. ΄Ενα ικανοποιητικό εύρος οκτάβων για όλα το κοµµάτια των πειραµάτων είναι
οι έξι οκτάβες, µε την κάθε οκτάβα να περιέχει 12 ϐαθµίδες. ∆ηλαδή οι πίνακες που
χρησιµοποιούνται στα πειράµατα έχουν 72 ϑέσεις ϐαθµίδων-µετρητών- πυκνοτήτων
(στο παραπάνω παράδειγµα υπήρχαν οι 12 ϑέσεις της µίας οκτάβας).

Το ΤΝ∆ που χρησιµοποιούµε

Το ΤΝ∆ ϑα τροφοδοτηθεί µε πυκνότητες των ϐαθµίδων της µείζονος κλίµακας
στην αντίστοιχή τους τονικότητα, πράγµα που ϑα επιτευχθεί µε τον τρόπο που περι-
γράψαµε παραπάνω. Οι είσοδοι δηλαδή του ΤΝ∆ ϑα είναι 72, που όπως περιγράψαµε
ϑα αντιπροσωπεύουν τις ϐαθµίδες που αντιστοιχούν στις 12 ϐαθµίδες (συµπεριλαµ-
ϐανοµένων και των αλλοιώσεων) σε 6 οκτάβες. Η n-οστή είσοδος που ικανοποιεί
την σχέση n = 1(mod(12)) αντιπροσωπεύει την πρώτη ϐαθµίδα στην οκτάβα που
αντιστοιχεί στη δωδεκάδα της.

Το ΤΝ∆ ϑα εκπαιδευτεί να απαντάει στο αν οι πυκνότητες που παρουσιάστηκαν
στην είσοδό του αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο συνθέτη ή όχι. Η απάντησή
του ϑα δίνεται από τη µοναδική έξοδό του η οποία ϑα παίρνει τιµή 1 ή 0 αν το
κοµµάτι έχει συντεθεί ή όχι αντίστοιχα από το συνθέτη στου οποίου τις πυκνότητες
έχει εκπαιδευτεί.

Κατά την εκπαίδευση παρουσιάζεται στις εισόδους ένα πρότυπο πυκνοτήτων ϐαθ-
µίδων ενός κοµµατιού και στόχος του δικτύου είναι προσαρµοστεί στην τιµή εξόδου
1 αν το κοµµάτι έχει συντεθεί από το συνθέτη που το ΤΝ∆ ϑα αναγνωρίζει, αλλιώς 0.
Τα νευρωνικά δίκτυα που χρησιµοποιούµε είναι πολυεπίπεδα εµπρόσθιας τροφοδό-
τησης.
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Χρησιµοποιούµε το Neural Network Toolbox του προγράµµατος MATLAB. Περι-
γράφουµε τα δύο πειράµατα τα οποία έγιναν.

3.3.4 Το πρώτο πείραµα

Το πρώτο ΤΝ∆ ϑα εκπαιδευτεί για να αναγνωρίζει αν ένα κοµµάτι έχει συντεθεί
από τον Chopin ή όχι. Για τα κοµµάτια που δε συντέθηκαν από τον Chopin διαλέξαµε
κοµµάτια από τους Beethoven και Mozart για αντιπαραδείγµατα στο ΤΝ∆. Για το
πρώτο πείραµα η αποστολή που έχει το δίκτυο είναι σαφής από την άποψη ότι οι
Beethoven και Mozart έζησαν και έγραψαν µουσική σε διαφορετική εποχή απότι ο
Chopin. Για να διατηρήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο τα µορφολογικά στοιχεία
των κοµµατιών µεταξύ των τριών συνθετών ουδέτερα χρησιµοποιούµε παρτιτούρες
(MIDI αρχεία) από κοµµάτια ερµηνευµένα από πιάνο.

Συλλέξαµε 48 κοµµάτια συντεθειµένα από τον Chopin και 34 που δεν συνετέθη-
σαν από τον Chopin, συγκεκριµένα 13 που συνετέθησαν από τον Beethoven και 21
από τον Mozart. Τα κοµµάτια για το συγκεκριµένο πείραµα τα πήραµε σε µορφή
MIDI από την παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.piano-midi.de/

3.3.5 Τεχνικά στοιχεία του πρώτου πειράµατος

Το άθροισµα των κοµµατιών που συλλέξαµε για το πρώτο πείραµα είναι 82.
Χρησιµοποιούµε

(α) 60 κοµµάτια σαν σύνολο εκπαίδευσης και

(ϐ) 22 σαν σύνολο ελέγχου.

Τα κοµµάτια που έχουν συντεθεί από τον Chopin στο σύνολο εκπαίδευσης προς
τα συνολικά 60 του συνόλου εκπαίδευσης πρέπει να προσεγγίζουν το συνολικό ποσο-
στό των κοµµατιών που διαθέτουµε, δηλαδή 48 προς 82. Για να γίνουµε πιο σαφείς,
αν συµβολίσουµε µε x τα κοµµάτια του Chopin που ϑέλουµε να χρησιµοποιήσουµε
στο σύνολο εκπαίδευσης πρέπει να ισχύει⌊ x

60

⌋
=

⌊
48

82

⌋
ή ⌈ x

60

⌉
=

⌈
48

82

⌉
κάτι που µπορούµε σχηµατικά να δούµε στο πρόχειρο σχήµα 3.1.

Η διαδικασία εκπαίδευσης είναι πιο αποτελεσµατική όταν οι επιθυµητές έξο-
δοι δεν παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες αλλά αναµεµειγµένες. Αυτό σηµαίνει πως
πρέπει να κατασκευάσουµε έναν πίνακα στόχων που να µην αποτελείται από συ-
νεχόµενους άσσους και µηδενικά αλλά σε τυχαία σειρά, όπως ϕαίνεται στο σχήµα
3.2

Επίσης πρέπει να προσέξουµε το ποσοστό κοµµατιών µείζονος και ελάσσονας
κλίµακας της κάθε οµάδας συνθετών να µη διαφέρει σηµαντικά γιατί τότε το δίκτυο
ϑα µάθαινε να ξεχωρίζει τα κοµµάτια µε κριτήριο την κλίµακά τους. Για παράδειγµα
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Chopin pieces

Non−Chopin pieces

Chopin pieces

Non−Chopin pieces

Chopin pieces

Non−Chopin pieces

Set of pieces

Trainning set Test set

Σχήµα 3.1: Πρόχειρη σχηµατική αναπαράσταση του χωρισµού των κοµµατιών για το πρώτο
πείραµα σε σύνολο εκπαίδευσης και δοκιµής.
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Input(1)

Input(i−1)

Input(n)

Input(i)

Input(i+1)

Input(i+2)

1

1

0

0

0

1 Input(x)

Input(y)

Input(z)
Input(k)

Input(l)

Input(m)

0

0

1

1

0

1

(a) (b)

Σχήµα 3.2: Το σύνολο (a) έχει οµαδοποιηµένους στόχους πράγµα που κάνει την εκπαίδευση
του δικτύου πιο αναποτελεσµατική, αντίθετα µε το σύνολο (b).
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αν όλα τα κοµµάτια του Chopin ήταν στην ελάσσονα κλίµακα και όλα τα κοµµάτια
των Beethoven και Mozart στη µείζονα τότε το δίκτυο αντί για τα κοµµάτια του
Chopin ϑα αναγνώριζε τα κοµµάτια σε ελάσσονα κλίµακα (ακόµα κι αν αυτά είχαν
συντεθεί από τον Mozart ή τον Beethoven).

Εκπαιδεύσαµε δύο ειδών ΤΝ∆, µε ένα και µε δύο κρυφά στρώµατα νευρώνων. Τα
δίκτυα µε το ένα κρυφό στρώµα νευρώνων ήταν 8 διαφορετικά δίκτυα µε

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

κρυφούς νευρώνες και τα δίκτυα µε δύο κρυφά στρώµατα ήταν 9 µε τοπολογίες

(2, 2) , (2, 4) , (2, 6) ,

(4, 2) , (4, 4) , (4, 6) ,

(6, 2) , (6, 4) , (6, 6)

όπου µε (x, y) συµβολίζουµε ένα ΤΝ∆ µε δύο κρυφά στρώµατα µε το πρώτο στρώµα
να περιέχει x και το δεύτερο y νευρώνες.

Για καθένα από αυτά τα παραπάνω δίκτυα κάναµε 50 διαδικασίες εκπαίδευσης-
δοκιµής από τις οποίες κρατήσαµε τον µέσο όρο επίδοσης καθώς και την καλύτερη
επίδοση για το κάθε δίκτυο. Αναφορικά µε τη διαδικασία δοκιµής, όταν στο δίκτυο
παρουσιαστεί ένα πρότυπο εισόδων αυτό οφείλει να απαντήσει µε 1 ή 0 αν αποφάσι-
σε πως το κοµµάτι συντέθηκε ή όχι από τον Chopin αντίστοιχα. ΄Οµως οι απαντήσεις
του δικτύου δύσκολα ϑα είναι οι ακέραιες τιµές 1 ή 0 λόγω της σύνθεσης των σιγ-
µοειδών συναρτήσεων που καθορίζουν την απάντησή του. Θεωρούµε την απάντηση
του δικτύου σαν 1 αν αυτή ξεπερνά ή είναι ίση µε το 0.5 και 0 αλλιώς.

΄Ολα τα παραπάνω δίκτυα εκπαιδεύτηκαν µε τη µέθοδο Levenberg-Marquardt
[56] µε ανοχή σφάλµατος το 10−2 και ϱυθµό εκπαίδευσης 10−3. Η συνάρτηση ε-
νεργοποίησης στους νευρώνες των κρυφών στρωµάτων είναι η σιγµοειδής και του
νευρώνα εξόδου η ταυτοτική.

3.3.6 Αποτελέσµατα του πρώτου πειράµατος

Οι πίνακες 1 και 2 δείχνουν τα αποτελέσµατα των δικτύων µε ένα και δύο κρυφά
στρώµατα αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι η µέση τιµή της επίδοσης των 50 δικτύων
κάθε είδους αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι νευρώνες ενώ η καλύτερη επίδοση ποι-
κίλη. Στα 22 κοµµάτια του συνόλου δοκιµής το δίκτυο αποφάσισε σωστά για τα 21
πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοσή του, ενώ η µέση επίδοση µας λέει πως το δίκτυο
µπορεί να απαντάει σωστά µε ασφάλεια για περισσότερα από 17 στα 22 κοµµάτια.

3.4 Το δεύτερο πείραµα

Στο πρώτο πείραµα κάποιος ϑα µπορούσε να πει πως υπάρχουν σηµαντικές δοµι-
κές διαφορές µεταξύ των κοµµατιών που συνετέθησαν από τον Chopin και από τους
Beethoven ή Mozart λόγω της διαφορετικότητας στον τρόπο σύνθεσης στις εποχές
που έζησαν και συνέθεσαν οι παραπάνω. Αυτές οι δοµικές διαφορές ϑα µπορούσαν
να επηρεάσουν τις πυκνότητες των ϐαθµίδων της µείζονος κλίµακας και έτσι το πρώτο
πείραµα ϑα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως πείραµα αναγνώρισης εποχής σύνθεσης
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και όχι συνθέτη.
Για να ελέγξουµε αν µπορούµε να αναγνωρίσουµε το συνθέτη ενός κοµµατιού

διεξάγουµε το δεύτερο πείραµα. Το ΤΝ∆ τώρα πρέπει να αναγνωρίσει αν ένα κοµµάτι
έχει συντεθεί από τον Bach ή από τον Handel. Οι δύο αυτοί συνθέτες γεννήθηκαν
την ίδια χρονιά, το 1685, και τα έργα τους παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες,
όπως έχει επισηµανθεί από αρκετούς µουσικούς και µουσικολόγους. Αν ένα ΤΝ∆ ϑα
µπορούσε να αναγνωρίσει διαφορές στις πυκνότητες ϐαθµίδων της µείζονος κλίµακας
µεταξύ κοµµατιών αυτών των δύο συνθετών, τότε ϑα µπορεί να το κάνει και για
κοµµάτια άλλων Ϲευγαριών συνθετών.

Τα κοµµάτια συλλέχθηκαν από την παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.classicalmidiconnection.com/

Συγκεκριµένα, συλλέξαµε 42 κοµµάτια του Bach και 41 του Handel µε την αναλογία
κοµµατιών στη µείζονα προς την ελάσσονα κλίµακα να πλησιάζει το 1 για κάθε συν-
ϑέτη. Προσπαθήσαµε τέλος τα κοµµάτια να είναι ενορχηστροτικά και µορφολογικά
όµοια. Από τα συνολικά 83 κοµµάτια

(α) τα 54 αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης και

(ϐ) τα 29 το σύνολο δοκιµής.

Ο διαχωρισµός και η τυχαία ανάµειξη των κοµµατιών έγιναν µε τον τρόπο που
έγιναν και στο πρώτο πείραµα. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν το ΤΝ∆ είναι
οι ίδιες µε αυτό του πρώτου πειράµατος.

3.4.1 Αποτελέσµατα του δεύτερου πειράµατος

Η αποτελεσµατικότητα του δικτύου στο δεύτερο πείραµα είναι παρόµοια µε αυ-
τή που είχαµε στο πρώτο πείραµα. Τα αποτελέσµατα της µέγιστης επίδοσης είναι
ενδεικτικά καθώς τα καταγεγραµµένα αποτελέσµατα µε άλλα που είχαµε για το ί-
διο πείραµα διέφεραν. Οι µέσοι όροι τέλος µας δείχνουν ότι περισσότεροι νευρώνες
σηµαίνουν καλύτερα αποτελέσµατα.

Πλήθος νευρώνων Μέση επίδοση Καλύτερη επίδοση
2 70.2727 % 86.3636 %
4 72.6364 % 81.8182 %
6 73.0000 % 86.3636 %
8 73.5455 % 86.3636 %
10 75.6364 % 95.4545 %
12 76.0000 % 86.3636 %
14 77.0000 % 90.9091 %
16 78.5455 % 95.4545 %

Πίνακας 3.3: Αποτελέσµατα του πρώτου πειράµατος για δίκτυα µε ένα κρυφό στρώµα.
Σκοπός του δικτύου είναι να αναγνωρίσει αν ένα κοµµάτι έχει συντεθεί από τον Chopin ή
όχι (δηλαδή από τους Beethoven ή Mozart).
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3.5 Συζήτηση

Παρότι τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά συµπεραίνουµε πως οι πυκνότητες των
ϐαθµίδων της µείζονος κλίµακας παίζουν κάποιο ϱόλο στην αναγνώριση συνθέτη,
και όχι µόνο στην αναγνώριση της εποχής σύνθεσης ενός κοµµατιού. Τα τεχνητά
νευρωνικά δίκτυα µπορούν σε ικανοποιητικό ϐαθµό να εντοπίσουν κανονικότητες
στις ϕαινοµενικά ανεπαίσθητες διαφορές που παρουσιάζουν οι παραπάνω πυκνότη-
τες στο ανθρώπινο µάτι. Οι αποφάσεις αυτές των δικτύων δεν ϑα µπορούσαν ακόµα
να αποτελούν αυτοτελές κριτήριο, ϑα µπορούσαν όµως να δίνουν συµπληρωµατικές
ενδείξεις σε µουσικολόγους και µουσικούς που µε την εµπειρία τους ϑα έδιναν τις
κύριες κατευθύνσεις για την αναζήτηση ενός συνθέτη.

Το πρώτο πείραµα, που αφορούσε το αν ο συνθέτης ενός κοµµατιού ήταν ο Cho-
pin ή όχι, αναφέραµε πως έγινε χρησιµοποιώντας παρτιτούρες κοµµατιών εκτελε-
σµένα σε πιάνο. Στα κοµµάτια που έχουν γραφτεί για πιάνο συνήθως το δεξί χέρι
παίζει τη µελωδία λόγω της ψηλότερης συχνότητας των νοτών που αντιστοιχούν σε
αυτό το χέρι, ενώ το αριστερό συνήθως δίνει την αρµονική συνοδεία. ΄Εγινε το ίδιο
πείραµα µε διαχωρισµό όµως των νοτών που χρησιµοποιούνται από το δεξί και το
αριστερό χέρι, αλλά τα αποτελέσµατα και στις δύο περιπτώσεις ήταν χειρότερα από
αυτά που παρατίθενται σε αυτήν την εργασία, δηλαδή των νοτών και των δύο χεριών.

Καλύτερα αποτελέσµατα ϑα µπορούσαµε να έχουµε σε αυτήν την εργασία µε τη
χρήση µεγαλύτερων νευρωνικών δικτύων και µε καλύτερα προσαρµοσµένους αλγο-
ϱίθµους εκπαίδευσης. Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε καλύτερες τεχνικές
οµαλοποίησης και κανονικοποίησης των δεδοµένων που ϑεωρούν επιπλέον στατιστι-
κά στοιχεία όπως η διασπορά χρήσης ϐαθµίδων.

Η χρήση πυκνοτήτων υπό σύµβαση ϐαθµίδων ϑα µπορούσε επίσης να αποτελεί
ένα ϐοηθητικό εργαλείο. Υπο σύµβαση ϐαθµίδες ϑα µπορούσαµε να χαρακτηρίσου-
µε για παράδειγµα τις ϐαθµίδες που ακολουθούν ή έπονται της τρίτης ή της πέµπτης
ϐαθµίδας, ή το λόγο χρήσης της αλλοίωσης µίας ϐαθµίδας προς τη ϐαθµίδα αυτή.

Εναλλακτικά, ϑα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τεχνικές οµαδοποίησης ό-
πως ο αλγόριθµος k-th window µε ή χωρίς τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων.

Πλήθος νευρώνων Μέση επίδοση Καλύτερη επίδοση
(2,2) 67.1818 % 81.8182 %
(4,2) 69.6364 % 90.9091 %
(6,2) 68.3636 % 81.8182 %
(2,4) 66.7273 % 81.8182 %
(4,4) 67.5455 % 86.3636 %
(6,4) 68.8182 % 86.3636 %
(2,6) 62.6364 % 81.8182 %
(4,6) 68.4545 % 86.3636 %
(6,6) 72.0000 % 95.4545 %

Πίνακας 3.4: Αποτελέσµατα του πρώτου πειράµατος για δίκτυα µε δύο κρυφά στρώµατα.
Σκοπός του δικτύου είναι να αναγνωρίσει αν ένα κοµµάτι έχει συντεθεί από τον Chopin ή
όχι (δηλαδή από τους Beethoven ή Mozart).
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Πλήθος νευρώνων Μέση επίδοση Καλύτερη επίδοση
2 73.8667 % 86.6667 %
4 74.8667 % 86.6667 %
6 77.0000 % 86.6667 %
8 76.2667 % 86.6667 %
10 78.0667 % 86.6667 %
12 77.6000 % 90.0000 %
14 76.9333 % 86.6667 %
16 78.8000 % 90.0000 %

Πίνακας 3.5: Αποτελέσµατα του δεύτερου πειράµατος για δίκτυα µε ένα κρυφό στρώµα.
Σκοπός του δικτύου είναι να αναγνωρίσει αν ένα κοµµάτι έχει συντεθεί από τον Bach ή όχι,
δηλαδή από τον Handel

Πλήθος νευρώνων Μέση επίδοση Καλύτερη επίδοση
(2,2) 73.0000 % 90.0000 %
(4,2) 74.9333 % 86.6667 %
(6,2) 76.5333 % 90.0000 %
(2,4) 70.0000 % 83.3333 %
(4,4) 77.3333 % 93.3333 %
(6,4) 75.7333 % 93.3333 %
(2,6) 67.0667 % 86.6667 %
(4,6) 74.2667 % 86.6667 %
(6,6) 78.0667 % 93.3333 %

Πίνακας 3.6: Αποτελέσµατα του δεύτερου πειράµατος για δίκτυα µε δύο κρυφά στρώµατα.
Σκοπός του δικτύου είναι να αναγνωρίσει αν ένα κοµµάτι έχει συντεθεί από τον Bach ή όχι,
δηλαδή από τον Handel.
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