


УДК 004.4 : 78 ] „19” 
ББК 32.973 + 85.31 

Ф15

Фадеева К. В.
Музичні комп’ютерні технології XX століття. Монографія. К., 
2006, —399 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою 
Київського національного університету культури і мистецтв

Протокол № 2 від 12.09.2006

Рецензенти:
доктор філософських наук, професор 
доктор мистецтвознавства, професор, 
член-кореспондент АМУ 
доктор мистецтвознавства, професор 
доктор технічних наук, професор.
Заслужений діяч науки та техніки України

Дослідження висвітлює питання історії розвитку музичних комп’ютерних 
технологій із зосередженням уваги на проблемах аналізу та специфіки викорис
тання музичних комп’ютерних програм у сферах композиції, аранжування, вико
навства, наукової діяльності, навчання та репрезентує наукові результати в галузі 
комп’ютерного аналізу музичних текстів. Предмет розгляду подано в контексті 
основних напрямків «штучного інтелекту» — експертних систем, фреймів, з осо
бливим фокусуванням на евристичних процесах.

Для фахівців у галузях музикознавства, культурології, теорії та історії сумі
жних видів мистецтва, студентів музичних вузів, а також усіх, хто цікавиться 
питаннями алгоритмічного моделювання творчих процесів.

С. Д. Безклубенко — 
1. А. Котляревський —

І. Б. Пясковський — 
М. С. Сівов

ISBN 966-602-011-4, © Фадеева К. В.,2006

/



Моїй родині - присвячується



ЗМІСТ

Передмова..................................................................................5

Вступ Комп’ютерні технології в історичному аспекті .... 8

Частина І. Акустичні електронні системи і комп’ютерні 
технології

Розділ 1. Електронні інструменти та
електроакустична музика..........................23

Розділ 2. Музичні комп’ютерні програми:
структура та функції..................................64

Розділ 3. Навчальні музичні комп’ютерні програми
експертного та неекспертного типу....... 166

Частина II. Напрямки “штучного інтелекту” в 
дослідженні творчих процесів

Розділ 1. Методи “штучного інтелекту” в аналізі
музичних творів.....................................  203

Розділ 2. Евристичні процеси в музичних
комп’ютерних програмах....................... 242

Розділ 3. Системи алгоритмічної музики:
структура та функції............................... 293

Висновки...............................................................................346

Бібліографія.........................................................................360

Вебліографія.........................................................................379

Покажчик імен.....................................................................380

Додаток..................................................................................387

Summary................................................................................398

4



ПЕРЕДМОВА

Кінець XX - початок XXI століть відзначений 
лавиноподібним кількісним збільшенням інформаційних 
потоків. У зв’язку з цим все більшого значення набувають 
комп’ютерні технології, можливості яких дозволяють 
фіксувати, зберігати величезні масиви даних. Існування баз 
даних, комп’ютерних інформаційно-пошукових систем 
відкриває необмежений доступ для користувачів, що сприяє 
активізації, розширенню сфер інтелектуальної діяльності.

Інформаційні технології оперують безліччю даних у 
різних галузях науки, культури, історії, що дозволяє 
виявляти глибинні взаємозв’язки явищ, об’єктів 
дослідження, а отже, визначати, простежувати 
закономірності в механізмах мислення різних історичних 
періодів розвитку цивілізації.

Процес “взаємовідношень” комп’ютерної техніки та 
людини має двосторонній характер. Мислення людини не 
залишається незмінним, при постійному удосконаленні, 
видозміненні відбуваються якісні злети у його розвитку, що 
стає рушійним фактором у створенні машин нових поколінь. 
З іншого боку, можливості комп’ютерної техніки, швидкість, 
потужність, поліфункціональність операцій “ініціюють” 
спрямованість мислення людини на продукування 
неординарних творчих ідей.

На початковому етапі комп’ютерної ери програмісти, 
створювачі комп’ютерів складали програми як для суто 
технічних завдань, так і для рішення проблем моделювання 
творчої діяльності - розв’язання ігрових головоломок, гри у 
шашки, шахи, доміно, синтезу музичних творів, синтезу 
“жорстких” текстів (чарівних казок), доведення теорем та 
автоматичного синтезу програм, аналізу та синтезу текстів 
та мови, автоматичного перекладу, тощо.
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Саме моделювання творчості і виникло як один з 
творчих напрямків у розвитку проблем “штучного 
інтелекту”, що стали активно розвиватися у другій половині 
XX століття і були спрямовані на вивчення найбільш 
складних питань, пов’язаних з процесами мислення. 
Комп’ютерні технології в даному випадку використовуються 
в прикладному значенні, в їх експериментальній, 
перевірочній функції.

Розвиток засобів обробки інформації позначений 
тенденцією до алгоритмічного ускладнення систем, що 
здійснюється шляхом інтеграції окремих програм у складні 
взаємозв’язані та взаємодіючі комплекси. У програмних 
системах це виявляється в інтенсивному розповсюдженні 
алгоритмічних мов високого рівня з розвинутим механізмом 
кореляції процедур, пакетів програм і паралельних модулів. 
Досвід, набутий у сфері обчислювальних систем, 
екстраполюється на інші напрямки діяльності.

Застосування сьогодні комп’ютерних технологій в 
дослідженні культури та музичної культури зокрема, має 
різноманітне спрямування, оскільки програмне забезпечення 
створюють колективи, що складаються з програмістів 
світового рівня та спеціалістів — професіоналів певної 
предметної галузі. У програмах сконцентровані результати 
багатолітніх наукових досліджень (маються на увазі такі 
наукомісткі проблемні галузі, як наприклад: штучний 
інтелект, теорія інформації, теорія алгоритмів).

Сучасні системи комп’ютерного програмування в галузі 
музики мають надзвичайно широкий спектр застосування та 
надають музиканту різні можливості для реалізації їх у 
певній галузі практичної діяльності. їх можна 
диференціювати таким чином:

електронна музика та синтез звуку;
створення аранжувань та оригінальних композицій з
використанням програм-секвенсорів;
системи алгоритмічної музики;
інтерактивні виконавські системи;
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системи управління партитурою в реальному часі;
створення та використання музикознавчих баз даних;
нотно-видавнича діяльність;
підготовка цифрованих фонограм (відеокліпів);
реставрація давніх записів;
звукорежисерська діяльність;
програми для навчального процесу.

Сучасний стан розвитку комп’ютерних технологій надає 
композитору, музикознавцю, виконавцю при роботі з 
комп’ютером різноманітні, необхідні програмні засоби.

Представлене дослідження є першим етапом в 
панорамному висвітленні багатопланового явища, яким є 
музичні комп’ютерні технології. Враховуючи темпи 
розвитку музичних комп’ютерних технологій дане 
дослідження не претендує на вичерпність висвітлення теми.

Авторка висловлює вдячність за надані консультації 
кандидату технічних наук В. І.Ковальову, рецензентам 
роботи - доктору філософських наук С.Д.Безклубенку, 
докторам мистецтвознавства І.А.Котляревському,
І.Б.Пясковському, доктору технічних наук, Заслуженому 
діячу науки і техніки України М.С.Сівову.
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ВСТУП

 Комп’ютерні технології в історичному аспекті

Дослідження проблеми музичних комп’ютерних 
технологій XX століття з необхідністю потребує висвітлення 
визначних, домінантних “подій” у більш ніж 50-річному 
розвитку вітчизняної кібернетики. Це був надзвичайно 
важливий етап для створення фундаментальних засад 
майбутнього розвитку народжуваної прогресивної науки. 
Саме українськими вченими під керівництвом академіка 
С.О.Лебедєва було створено першу в континентальній 
Європі (1951 р.) ЕОМ МЕСМ (малу електронну
обчислювальну машину). Інновація процесу полягала в тому, 
що були розроблені основоположні структурно-алгоритмічні 
принципи організації обчислень, які властиві всім 
поколінням обчислювальної техніки (найсучаснішої в тому 
числі). Треба відзначити важливість реалізованого у МЕСМ 
принципу збереження в пам’яті програми обчислень і в разі 
необхідності її трансформації керуючим пристроєм, тобто в 
процесі роботи програми включалися логічні механізми 
здійснення інтелектуальної діяльності людини (на відміну 
від попереднього етапу виконання переважно арифметичних 
операцій).

У машині використовується двійкова система числення, 
до її складу входять п’ять пристроїв - арифметичний, 
пам’яті, управління, вводу та виводу інформації. Програма 
обчислень кодується та зберігається в пам’яті аналогічно 
числам, обчислення здійснюються в автоматичному режимі 
на основі програми, що зберігається в пам’яті комп’ютера. 
Також треба відзначити, що окрім арифметичних операцій, 
до складу програми включені логічні операції - порівняння, 
умовного та безумовного переходів. Структура 
комп’ютерної пам’яті базується на ієрархічному принципі,
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при проведенні обчислень використовуються числові методи 
рішення задач.

Період кінця 60-х років позначений підвищенням 
внутрішнього інтелекту ЕОМ (під керівництвом 
В.М.Глушкова були розроблені машини серії “МИР” - 
машини інженерних розробок), які працювали не тільки з 
числами, а й з формулами завдяки схемній інтерпретації 
алгоритмічної мови високого рівня. Саме архітектурно- 
алгоритмічні особливості машини серії “МИР” стали 
прообразом сучасних персональних комп’ютерів. 
Аналогічна ідея схемної інтерпретації алгоритмічної мови 
була використана в машині “Україна” та в подальшому 
розвинута С.Лебедєвим при створенні супер-ЕОМ 
“Ельбрус”.

Наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. колектив вітчизняних 
програмістів, очолюваний В.М.Плотніковим (Довгаль С.І., 
Зеленський К.Х. та ін.) займався розробкою спеціалізованої 
електронно-обчислювальної машини “Карат” із системою 
автоматизованого програмування “Маяк” для військово- 
морського флоту. Аналогічних розробок в СРСР на той 
період не було і це є свідченням прогресивності українських 
науковців.

Розвиток наукових досліджень у різних галузях з 
необхідністю потребував створення суперкомп’ютерів. 
Вченими інституту кібернетики, на чолі з В.М.Г'лушковим, а 
згодом В.С.Михалевичем за період з 1979-1986 рр. були 
завершені роботи із створення суперкомп’ютерів ЄС-2701 
(1984 р.) і ЄС-1766 (1986 р.). Останній на той час 
випереджав за оригінальністю та новизною конструкції, 
обсягом системного і прикладного програмного
забезпечення рівень світових розробок комп’ютерів такого 
класу.

Спрямування досліджень українських науковців на 
сучасному етапі полягає в подальшому розвитку ідеї 
внутрішньої інтелектуалізації ЕОМ, з використанням 
досвіду вітчизняних кібернетиків у створенні
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інтелектуальних комп’ютерів та розширенні сфер 
використання ЕОМ у галузях нетрадиційного застосування.

Пріоритетного значення набувають дослідження із 
створення теоретичних основ і конкретних систем штучного 
інтелекту, під яким розуміються програмно-технічні 
комплекси, що відтворюють розумну поведінку людини в 
навколишньому середовищі і моделюють її органи 
сприйняття зовнішнього світу.

Крім того, активно розвиваються напрями дослідження в 
розпізнаванні мови, зорових образів, керуванні діями робота 
із штучною системою зору, а також відтворенні деяких 
аспектів інтелектуальної діяльності людини (гра у шахи), 
доведення теорем у формальній математичній логіці та ін.

Одним із важливих напрямів сучасної інформатики є 
створення інтелектуальних інформаційних технологій і 
телекомунікаційних систем у різноманітних галузях 
діяльності людини. Зрозуміло, що сучасний інформаційний 
простір нерозривно пов’язаний з комп’ютерними системами. 
Лавиноподібне кількісне збільшення потоків інформації 
визначило інтенсивний розвиток і залучення комп’ютерних 
технологій, можливості яких дозволяють фіксувати, 
зберігати, обмінюватися значними масивами даних, а також, 
що є актуальним у теперішній час, активізувати 
продуктивність інтелектуальної діяльності.

На відміну від інших видів систем, таких як фізичні, що 
займаються переробкою енергії, хімічні - каталізують реакції 
речовин, комп’ютерні системи оперують інформаційними 
масивами в соціальному житті у вигляді похідної 
кібернетичної науки. У цьому контексті доцільно, мабуть, 
звернутися до визначення, що “кібернетика - наука про 
управління і зв’язок у живих організмах, машинах та 
суспільстві” [ 147, с. 11].

Номінування кібернетики було запозичене у 
давньогрецького філософа Платона, який застосовував його 
в значенні “мистецтво керманича” від давньогрецького 
“кібер” - кермо корабля. У XIX ст. дане визначення було
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використано А. М. Ампером для запропонованої їм
класифікації науки про управління державою.

Кібернетика акумулювала деякі розділи математики, 
теорії ймовірностей, символічної логіки, алгебри логіки, 
математичної статистики. Ретроспективний аналіз розвитку 
наукової думки минулого дозволяє сфокусуватися на ідеях, 
що стали теоретичним фундаментом кібернетики: XIII 
століття - Раймунд Луллій (1235-1315), іспанський філософ, 
алхімік, передбачив ідею обчислювальної машини у вигляді 
механічного пристрою для одержання інтелектуальної та 
нової інформації; ХУІІ століття - Рене Декарт у праці 
“Міркування про метод” викладає раціоналістичний підхід 
до вивчення природи за допомогою законів механіки, 
аналізує ізоморфність процесів у живих організмах і 
машинах, Блез Паскаль досліджував можливості технічної 
реалізації проявів інтелекту імовірнісними методами, 
винайшов обчислювальну машину; ХУІІ-ХУІІІ століття - 
І.Ньютоном та Г.Лейбніцем були сформульовані 
основоположні принципи теорії ймовірностей і 
математичної логіки. Так, Н.Вінер відзначав: ’’Якщо би мені 
прийшлося вибирати в анналах історії наук святого- 
покровителя кібернетики, то я обрав би Лейбніца. Філософія 
Лейбніца концентрується навколо двох основних ідей, тісно 
пов’язаних між собою: ідеї універсальної символіки та ідеї 
логічного числення” [48, с.58]. У численні умовиводів 
(calculus ratiocinator) Лейбніца міститься детермінанта 
машини, що мислить - machina rationatrix; XIX століття - 
Дж.Буль застосував методи алгебри до логічних 
перетворювань (алгебра логіки або булева алгебра); XX 
століття - математична статистика.

Крім цього, у становленні кібернетики важливими 
науковими галузями в ХІХ-ХХ ст. стали теорія 
автоматичного регулювання (Дж.Максвелл,
І.Вишнєградський, О.Ляпунов), напрямки фізіології, які 
присвячені умовним рефлексам та механізму зворотних 
зв’язків у працях І.Павлова, Н.Бернштейна, П.Анохіна (XX
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ст.), загальна теорія систем, загальна теорія організації (Л. 
фон Берталанфі, А.Богданов).

У формуванні кібернетичної науки окрім вищеназваних 
напрямків у другій половині XX століття активно 
розвиваються та відіграють важливу роль теорія інформації, 
математичне моделювання, системний аналіз. З 
опублікуванням у 1948 році книги Н.Вінера “Кібернетика, 
або управління і зв’язок у тварині та машині”[48] пов'язують 
появу кібернетики.

Ключова ідея кібернетики полягає в наявності аналогії, 
ізоморфності в регулятивних процесах, що протікають у 
різних системах - технічних, біологічних, соціальних. 
Відкриття принципу ізоморфізму дозволило “конструювати’" 
штучні системи, що імітують життєдіяльність суспільства, 
людини, тварин, та характеризувати їх універсальними 
поняттями.

Основоположний принцип кібернетики - це принцип 
зворотного зв’язку в регулятивних процесах у природі, 
техніці, культурі, економіці. За визначенням В.Михалевича, 
Ю.Канигіна “Кібернетику можна назвати вченням про 
зворотні зв’язки, що доведено до ізоморфізму, тобто 
встановлення структурної подібності регулятивних процесів, 
які здійснюються системами різного походження, і 
можливості практичної імітації цих зв'язків за допомогою 
штучних (технічних) засобів” [147, с. 14].

У процесі становлення кібернетичної науки, “науки про 
комп’ютери” або “науки про роботів” сформувалося 
уявлення щодо призначення машини - приладу, який 
створено з метою виконання додаткових функцій і 
заміщення людини як у фізичній, так і в інтелектуальній 
діяльності. Якісні зміни функцій машин були обумовлені 
появою кібернетичних пристроїв із механізмом зворотних 
зв’язків - ЕОМ, які являють собою складні інформаційні 
системи прикладного характеру. Розвиток і 
удосконалювання комп’ютерних систем досягається, як 
відзначав В.Глушков, синтезом математичної основи з
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різноманітними прикладними дослідженнями та розробками 
[там же, с. 27]. Саме синтез такого спрямування було 
використано при створенні комп’ютерних програм для 
академічної музики*. У цьому напрямку кібернетика 
акумулює складність, багатоаспектність проблем, що 
виникають на стиках наукових галузей, таких як електроніка 
і телемеханіка, фізика твердого тіла і математика, 
некласична логіка і теорія інформації, семантика і 
моделювання.

Концептуально кібернетика фундується на трьох 
принципах, за визначенням одного з її авторів, Норберта 
Вінера: першому - вченні про зворотні зв’язки; другому - 
концепції Вінера про інформацію, у 1948 р. 
формалізованому К. Шенноном; третьому - створенні 
електронно- обчислювальної машини.

Сучасні комп’ютерні системи стрімко розширюють 
сфери застосування теоретичних обгрунтувань у галузі 
математики, фізики, механіки, логіки, штучного інтелекту. 
Комп’ютерні технології оперують множиною даних в різних 
галузях науки, культури, історії, здійснюють їх вибір, 
збереження, накопичення, оновлення, ретрансляцію, що 
дозволяє виявляти глибинні взаємозв’язки явищ, об’єктів 
дослідження, а також визначати, простежувати 
закономірності в механізмах мислення різних історичних 
періодів розвитку цивілізації.

Ще в давні часи можна простежити потребу в 
моделюванні інтелекту в працях з формальної логіки 
Аристотеля, його силогістика відноситься до логічних 
числень, аксіоматика прикладних числень висловлювань і 
предикатів використовується в якості логічних моделей 
знань, а також у працях Платона, Сократа, які вивчали 
природу знань та природу роздумів.

Суттєвою стороною сучасних досліджень у галузі

* (див. частина І, розділ 1 та частина II, розділ 3).
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штучного інтелекту є спроба осягнення механізмів 
людського мислення, виявлення його так би мовити 
інтелектуальних характеристик, потенційних можливостей. 
Здійснення “покрокового” аналізу творчого процесу 
дозволить віднайти фактори його оптимізації у різних 
сферах діяльності.

До появи інтелектуальних систем при інсталяції 
програми в комп’ютер змістовна сторона задачі зникала, ця 
парадигма змінилася з появою інтелектуальних систем.
Проблеми штучного інтелекту безпосередньо примикають 
до проведеного нами дослідження музичних комп’ютерних 
програм (академічного спрямування, комерційних звукових 
програм різноманітного призначення, навчальних, 
евристичних) тому потребують більш детального огляду. 
Власне ж історія штучного інтелекту як науки стала 
розвиватися в середині XX століття. Термін “штучний 
інтелект” запровадив Джон Мак-Карті, створювач 
символьної мови програмування Лісп. Американськими 
програмістами Аленом Ньюеллом і Гербертом Саймоном у 
1956 році була створена перша програма “штучного 
інтелекту”, яка здійснювала доведення теорем з 
використанням символьної логіки. Ключова ідея авторів 
полягала в тому, що мислення належить представляти як 
механізм для обробки інформації. Резонансно аналогічні ідеї 
виникли у філософії, психології, лінгвістиці, антропології, 
нейрофізіології, соціології.

Штучний інтелект - одна з наукових галузей 
інформатики, розвиток якої здійснювався у двох напрямках: 
біонічному, для моделювання психофізіологічних 
властивостей мозку з метою відтворення на ЕОМ штучного 
розуму і прагматичному - основному напрямку досліджень з 
штучного інтелекту, комп’ютерні технології в даному 
випадку використовуються у прикладному значенні для 
відтворення процесів розумової діяльності.

Так, у галузі біонічного моделювання досліджень слід 
відзначити цикл праць У.Мак-Каллока і У.ІІіттса з
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формалізації властивостей нейрона, пов’язаних з 
переробкою інформації. Важливою з методологічної точки 
зору є теорема Мак-Каллока і Піттса, відповідно якій будь- 
яка функція природної нервової системи, при умові 
можливості опису в деякому логічному численні за 
допомогою кінцевого числа слів, може бути реалізована 
формальною нервовою мережею, певним чином 
організованою мережею “ідеальних нейронів”, так званих 
порогових елементів, логічні властивості яких багато в чому 
відповідають реальному нейрону. Така модель мережі може 
виконувати усякі числові та логічні операції, а також 
функціонувати в якості навчаючої, розпізнаваючої,
узагальнюючої системи, так як вона акумулює основні 
елементи інтелекту.

Спільна теорія про діяльність головного мозку стала 
фундаментом у репрезентації діяльності мозку і 
функціонуванні комп’ютерів, при цьому висувалося
гіпотетичне припущення, що нейрони молена розглядати як 
пристрої, що оперують двійковими числами - “одиниця”, 
“нуль”. Дана система математичної логіки була
запропонована англійським математиком Дж.Булем
стосовно до логічних тверджень, які можна закодувати у 
вигляді одиниць та нулів (одиниця - відповідає істинному 
висловлюванню, нуль - невірному), що дозволяє 
застосовувати ці твердження як звичайні числа. У 30-ті роки 
К.Шеннон в дослідженнях з інформатики визначив, що 
двійкові числа “одиниця” і “нуль” відповідають двом станам 
електричного ланцюгу (включено, виключено). Це 
дозволило зробити висновок, що двійкова система може 
бути застосовна для електронно-обчислювальних пристроїв.

Канадським психологом Д.Хеббом у 1948 р. була 
висунута нейрологічна теорія навчання, що призначалася 
виключно для галузі психології. Проте вона справила 
значний вплив на галузь штучного інтелекту. Так, 
наприклад, її модифікація, за описом Ф. Розенблатта могла 
бути застосована при визначенні принципів системи
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розпізнавання образів, під назвою персептрон або 
персептрони, та для побудови програм. У цьому контексті 
були розвинуті поняття систем лінійного розпізнавання 
образів (метод акумуляції індивідуальних рішень елементів 
розпізнавання) та систем порогової логіки (прилад, що 
здійснює постійний сигнал).

Моделювання творчих процесів виникло одним з перших 
напрямків розвитку штучного інтелекту в руслі 
прагматичного підходу з реалізації знань у вигляді 
алгоритмів і програм. Так, Г.С.Поспєлов у дослідженні 
“Штучний інтелект - основа нової інформаційної технології” 
[192] окреслює в певній мірі вирішені проблеми
моделювання творчої діяльності, це: ігрові задачі, синтез 
музичних творів, синтез “жорстких текстів” (чарівних 
казок), створення орнаментів, доведення теорем та 
автоматичний синтез програм, аналіз і синтез текстів та 
мови, автоматичний переклад, ситуаційне управління, 
імітаційне моделювання міркувань людини.

У процесі алгоритмізації і програмуванні творчих задач 
автор виділяє дві психологічні моделі: лабіринтову 
(Е.Торндайк початок XX ст.) і семантичну (В.Пушкін 60-ті 
р.). У лабіринтовій моделі залучена символьна обробка 
інформації і аналіз значної кількості варіантів з 
використанням комп’ютерної техніки. Для запобігання 
комбінаторного вибуху використовуються обмежувачі, так 
звані евристичні знахідки (спеціальні методи скорочення 
великої кількості переборів) для одержання необхідного 
результату в конкретній предметній галузі.

Евристики використовувалися А.Ньюеллом і 
Г.Саймоном при символьному доведенні теорем. При цьому 
набір команд у програмі було представлено посилками, 
метою - команда у вигляді теореми з комбінацією усіх 
можливих посилок.

У 60-ті роки А.Ньюеллом і Г.Саймоном було доведено, 
що розумові операції можуть бути репрезентовані у вигляді 
алгебро-логічних закономірностей, таких як імплікаційна
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залежність якщо - умова, то - виконання дій”. 
Психолінгвіст Джордж Міллер представив роботу “Магічне 
число сім плюс або мінус два” [310], одержані результати 
стали фундаментом когнітивної науки. У даному випадку 
мова йде про способи репрезентації та застосування знань 
для рішення задач, що використовують принципи організації 
пам’яті людини та можливості їх моделювання.

Вагомим внеском у розробку проблем штучного 
інтелекту стала формальна граматика - нова система 
розуміння мови Ноема Хомського, крім того, його теорія 
трансформаційних граматик розширила сфери використання 
мови і склала теоретичну основу розробки більшості 
комп’ютерних мов.

У теоретичних розробках проблем штучного інтелекту 
сформувався під-напрям, що пов’язаний із створенням 
експертних систем (Едвард Фейгенбаум), функція яких 
полягає в розповсюдженні знань у вигляді математичного 
принципу “якщо - то” та оцінювання ситуацій в різних 
предметних галузях. Складність і структурне розмаїття 
знань стали імпульсом для створення різних способів їх 
подання, серед яких треба виділити логічну модель, 
фреймові та продукційні системи, а також семантичні 
мережі, що відносяться до семантичного підходу в 
дослідженнях з штучного інтелекту.

Семантична модель мислення полягає у співвіднесенні 
структурованих описів початкової та результуючої ситуацій, 
тобто, заздалегідь не програмується, а надається можливість 
альтернативного вибору необхідних варіантів рішення 
поставленої задачі, на основі організації більш складних 
масивів знань за допомогою асоціативної пам’яті (кінець 60- 
х років М.Росс Куілліан). Така модель була репрезентована у 
вигляді складносплетеного павутиння - семантичної мережі. 
Розроблена конструкція семантичної мережі складається з 
вузлів, відповідних об’єктам, поняттям, подіям, та зв’язків 
між вузлами, що утворюють взаємозалежності. Створена 
модель для моделювання пам’яті людини в теперішній час



продуктивно використовується для програмування 
природної мови.

Під впливом концепції семантичних мереж 
здійснювалися аналогічні підходи у презентації знань. Так, 
М.Мінський у 1974 році висунув гіпотезу, у відповідності 
якій розум людини інтерпретує кожний з виникаючих 
об’єктів (мовних), за допомогою структур пам’яті, так 
званими фреймами [145;197; 311].

Фрейм являє собою інтегрований пакет знань, що 
зберігається в оперативній пам’яті комп’ютера або мозкових 
клітинах у вигляді описової інформації. Кожний фрейм 
розділяється на слоти (тобто атрибути) та відповідні їм 
значення. Паралельно із створенням фреймів М.Мінського у 
1974 році Роджер Шенк у співпраці з Робертом Абельсоном 
розробив схему репрезентації знань, що називаються 
“скриптами” або сценаріями, які складаються з опису дій в 
якості допоміжного матеріалу для комп’ютера в 
розпізнаванні подій. Недостатня досконалість опису 
можливих ситуацій, відсутність гнучкості, “маневреності” 
даної програми стимулювали розробку більш об’ємних 
структур даних, під назвою МОР (Memory Organization 
Packets) - пакетів організації пам’яті, більш складних 
переплетень відносно різних контекстів (під керівництвом 
Р.Шенка).

Семантична модель мислення пов’язана з логіко- 
лінвістичним моделюванням, ситуаційна множина певної 
галузі знань містить деяку кількість інваріантів, при цьому 
основні структури та їх варіації можуть екстраполюватися з 
одної сфери в іншу (В.Проппом стосовно структури 
чарівних казок, Р.Х.Заріповим при моделюванні та аналізі 
музичних творів).

Проведений огляд основних етапів розвитку 
комп’ютерних технологій дозволяє зробити деякі 
узагальнення в плані перспектив розвитку комп’ютерних 
технологій в науковій та художній діяльності. 
Функціонування комп’ютерних систем, як і нейронів мозку,
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підпорядковано природничонауковим законам,
детерміновано з точки зору процесів історичного розвитку 
суспільства. У постановці задач програмного забезпечення 
пріоритетні позиції займають складні та різноманітні моделі, 
максимально наближені до функцій інтелекту. Очевидно, що 
можливості машинної імітації функцій людського мозку 
дозволяють її використовувати в галузях, що піддаються 
алгоритмізації або формалізації з подальшим 
програмуванням.

Сучасна комп’ютерна система виконує не тільки 
сенсорні, але й розумові операції, такі як запам’ятовування, 
ретрансляція, обчислення, а також обчислювальні роботи з 
обробки значних масивів інформації. Крім того, у 
теперішній час існують програми для навчання та 
самонавчання, гри у шахи, шашки, доміно, програми для 
опрацювання не тільки цифр, але й літер, фраз, графіків, 
ототожнення людського голосу. Дана система програмного 
забезпечення є адаптивною, наближеною до відтворення 
функцій мозку людини, тобто містить ознаки інтелекту.

У дослідженні, що нами проводилось, важливою 
стороною є зв’язок з основоположними та визначальними 
принципами галузі “штучний інтелект”, який активно 
розвивається. Даний науковий напрямок знаходиться на 
стику дисциплін таких, як дискретна математика, 
лінгвістика, психологія, програмування та ін. Комп’ютерні 
системи змінюють сталі стереотипи уявлень у дослідженні 
процесів мислення і, можливо, визначають необхідність 
формування алгоритмічного стилю мислення.

Завдяки проблематиці розробок штучного інтелекту 
виявляються способи аналізу складноорганізованих 
процесів, які базуються на алгоритмічному моделюванні 
досліджуваних явищ. Важливим чинником в аналізі 
різнопланових явищ музичної культури, зокрема 
механізмів” її організації та функціонування, принципів 
взаємозв’язку її складових частин є саме алгоритмічне 
моделювання. Так, наприклад, рекурсивно-алгоритмічний
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метод дозволяє досліджувати складноорганізовану систему 
за допомогою рекурсивних перетворювачів (рекурсивно- 
послідовного та рекурсивно-паралельного типів взаємодій).

Рекурсивна система, створюючи власні копії, надає 
можливість необмеженого тиражування та ускладнення при 
одночасній внутрішній упорядкованості її структури. Саме 
рекурсивні прийоми розв’язання задач покладені в основу 
розробок по створенню систем штучного інтелекту. Дані 
системи спрямовані на створення алгоритмів, які моделюють 
творчі процеси, що, в свою чергу, дозволяє виявити певні 
закономірності у структурі будь-якої складноорганізованої 
системи.

Серед напрямків штучного інтелекту треба відзначити 
системи “розпізнавання образів” (pattern recognition). 
Використання паттернів у процесі аналізу передбачає 
побудову матриці ознак, у відповідності якій здійснюється 
процес розпізнавання. Дані системи пов’язані з 
нейромережами.

Методи семіотичного аналізу та структурного дискурсу 
оперують поняттям “атом” структури або морфем, 
семантем, графем, міфем (за термінологією К.Леві-Строса), 
що дозволяє даний понятійний апарат використовувати 
стосовно гуманітарних галузей, зокрема явищ культури.

Використання мови алгоритмів дозволяє “дешифрувати” 
закономірності, логічні принципи процесів мислення, 
оскільки мова алгоритмів простежується в наукових 
(математиці, фізиці, хімії, біології), і в гуманітарних 
(філософії, літературі, музиці, живопису) галузях знань.

Найбільш важливою стороною цієї проблеми є 
можливість трансформування інформаційного багажу, 
комплексу знань у певну систему кодів, на основі якої може 
бути створена алгоритмічна модель та яка може бути 
реалізована за допомогою комп’ютерного програмування.

У контексті нашого дослідження серед напрямків 
штучного інтелекту досліджувалися евристичні процеси в 
музичних комп’ютерних програмах. Евристичні методи
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рішення багатокрокових задач в умовах інформаційної 
складності або недостатньої інформації характеризуються 
розчленуванням процесу перероблення інформації на 
елементарні інформаційні процеси. При цьому відмінність 
віднаходження евристичних рішень полягає в пошуку 
взаємопов’язаних компонентів, відтворенні існуючих 
зв’язків та їх взаємозалежностей. У нашому дослідженні це 
пов’язано з використанням принципів “марковських 
процесів” в аналізі музичних творів з використанням 
розробленої автором монографії евристичної комп’ютерної 
програми “MyAccord.exe.”. Закономірності “марковських 
ланцюгових залежностей” та “розгалужених процесів” 
застосовувалися при аналізі пізньої гармонії О.М.Скрябіна, 
що дозволило виявити тісну взаємодію гармонії та фактури 
та визначити її як “дифузну”.

Проведений огляд розвитку напрямків комп’ютерних 
технологій в різних наукових галузях з необхідністю 
потребує зупинитися на можливостях комп'ютерного 
опрацювання звуку, комп’ютерному синтезуванні музичних 
творів, так як предметом представленого дослідження є 
огляд, структурний аналіз та розробка музичних 
комп’ютерних програм різного спрямування (композиція, 
аналіз музичних творів, звуковий синтез, запис та обробка 
звуку, навчальний процес та ін.).

Спроби звукового синтезу висходять ще до ХVIІ ст., 
теоретиком маньєризму Атанасісом (Афанасієм) Кірхером 
(1602-1680) було винайдено спосіб “набирати” нотну 
партитуру на “програмному барабані”, який спричиняє дію 
джерела звуків і є, так би мовити, пневматичним 
синтезатором музики [153, с. 194]. Звуковий синтез, 
підкреслює А.Моль, імітує характерні ознаки творчого 
почерку композитора з метою їх подальшого відтворення, 
такі досліди, наприклад, були проведені в Іллінойському 
університеті вченими Л.Хіллером та Л.Ісааксоном на машині 
“ІЛЛІАК”, яка містила бахівські та бартоковські стильові 
алгоритми.
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З появою електронної музики (К.Штокхаузен, М.Кагель - 
кельнська школа) почав здійснюватися звуковий синтез, 
який передбачає складні перетворення звукового сигналу до 
одержання уявного результату. Так, Я.Ксенакіс вибудовує 
логічну систему, утворену абстрактними елементами. 
Спираючись на логічні закономірності комп’ютер створює 
музичний твір.

Прикладом звукового синтезу є матеріал розробки 
Другої симфонії Л.Аствацатряна. Комп’ютер здійснює 
пермутаційну обробку гармонічних, звуковисотних та 
ритмічних серій, що були видобуті композитором із 
старовірменського музичного першоджерела “Птах” 
Нарекаці, X століття [14]. Комп’ютерний синтез звуку 
значно розширює та збагачує створюване звучання шляхом 
використання “мікроінтервальних” співвідношень.

Основні напрямки дослідження відображено в наступній 
структурі - двох частинах, що поділяються на ряд розділів. 
У першій частині простежені основні етапи еволюції 
акустичних електронних систем і комп’ютерних технологій з 
подальшим аналізом функціональних алгоритмів музичних 
комп’ютерних програм та навчальних комп’ютерних 
програм експертного та не експертного типу. Зазначимо, що 
розділ 1 містить матеріал, який присвячено інженерним та 
акустичним властивостям звуку. Це пов’язано з аналітичним 
розглядом музичних комп’ютерних програм, призначених 
для запису, цифрової обробки та синтезу звуку, 
багатоканального зведення звукового матеріалу, створення 
тембральних характеристик.

Друга частина присвячена розгляду напрямків штучного 
інтелекту - фреймових структур в проекції аналітичного 
вивчення музичних творів та евристичних методів у 
дослідженні творчих процесів. Окремий розділ репрезентує 
аналіз систем алгоритмічної музики.
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ЧАСТИНА I

АКУСТИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ І 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 1
ЕЛЕКТРОННІ ІНСТРУМЕНТИ ТА 
ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНА МУШКА 

(історіографічний огляд)

У музичну практику комп’ютерні технології почали 
впроваджуватися з 60-х років. Проте, перш ніж більш 
детально розглядати еволюцію розвитку комп’ютерних 
гехнологій в галузі академічної музики, мабуть, доцільно 
звернути увагу на їх концептуально-формуючі засади, які 
можна віднайти, як вважає Е.Артем’єв, ще у музичному 
мистецтві Сходу [12, с. 169].

Це, перш за все, ладова витонченість, яка відрізняється 
від європейської темперації, а також характерні, наближені 
до синтетичних, звучання народних інструментів 
(наприклад, киргизький народний інструмент темір-комуз). 
В індійській музиці треба відзначити імпровізації на ситарі у 
вигляді хвилеподібного звукового потоку, для яких 
характерна відсутність ритмічного розчленування. Саме така 
просторова організація звукового матеріалу дозволяла 
створити особливі колористичні ефекти, які в подальшому 
‘‘конструювалися” засобами електронної музики 
(спеціальними сонорними ефектами).

Аналогічне явище сонорності в плані техніки композиції 
можна відзначити в європейському мистецтві майстрів 
Нідерландської школи, де простежується індивідуалізація 
кожної партії (з багатоголоссям до 32 голосів), її структура, 
динаміка, колористика “утворювали” єдиний “гіперголос”, 
який, користуючись сучасною комп’ютерною 
термінологією, утворює “ширину звукової смуги”.
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У композиторській спадщині Г.Генделя, Філіпа Емануїла 
Баха та Вільгельма Фрідемана Баха, Й.Гайдна, Л.ван 
Бетховена, Л.Керубіні с твори для механічних інструментів, 
що свідчить про пошуки оригінальних звуків, акордових 
сполучень, незвичайних тембрів.

Зразки пошуків синтезування звуку простежуються ще у 
ХVIII столітті - “електроклавесин” Лаборда (Ла Борд 
(Laborde, La Borde)), створений у 1759 році, який працював 
на статичному електрострумі, у XIX столітті (1837 р.) Ч. 
Пейджем створювалася “гальванічна музика”, у 1899 р. В. 
Дудделом була розроблена “співоча дуга”.

Наведені приклади є свідченням того, що у 
професійному мистецтві виникнення електроакустичної 
музики є закономірним явищем, яке було запрограмовано 
понад триста років тому.

Наприкінці 90-х років XIX століття винахідник Тадеуш 
Кахілл (Т.Kahili) - (1867-1934) почав роботу по створенню 
нового клавішного інструменту, який генерував звуки за 
допомогою коливань електричного струму. Для його роботи 
було залучено значну кількість телефонних трубок та 
динамо, що обертаються, музика передавалася телефонними 
проводами. У 1906 році робота по створенню електрооргану, 
який одержав назву “телармоніум”, або “тельгармоніум”, 
була закінчена. Цей інструмент в подальшому істориками 
електронної музики був визнаний прообразом електронного 
синтезатора. Композитор і піаніст Ф.Бузоні писав твори для 
цього інструменту та сподівався на впровадження в музичну 
практику на основі електричних методів інтервалів у 1/3 
тону. У праці “Ескіз нової естетики музичного мистецтва” 
(1907р.) Ф.Бузоні висловлював думки стосовно необхідності 
постійного збагачення оркестрового складу новими 
інструментами та засобами їх застосування.

Менш ніж через 10 років американський інженер Лі де 
Форест (винахідник триелектродної радіолампи) створив у 
1915 році в єдиному екземплярі електроінструмент на 
генераторних та підсилювальних радіолампах.
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Новаторськими поглядами відзначався Алоїс Габа (Alois
 Hába  - 1893-1973), який вперше розробив теорію
чвертьтонів. Одержання мікроінтервалів досягалося 
технічними та тембральними можливостями струнного 
квартету (ансамблю) без використання електронних 
інструментів.

На початку XX століття з’являється ряд творів, серед 
яких твір “Беншлі” американського композитора Г.Коуелла 
(1897-1965), італійських футуристів Л.Руссоло (1885-1947) 
та Ф.Прателла (1880-1955), які створили композиції для 
шумових інструментів з графічним поданням партитури, 
використанням численних звукових ефектів в оркестрі, 
оригінальних виражальних засобів.

У 1920 році російським конструктором Л.Терменом був 
створений електронний генератор звукового діапазону, 
частотність звучання якого залежала від ємності звучання 
електричного конденсатора, що утворювався електродом та 
рухами рук музиканта-виконавця. Висота звуку 
електроінструменту “терменвокс” залежала від положення 
рук виконавця у просторі. У теперішній час значно 
удосконалені “терменвокси” використовуються у складі 
оркестрів електронної музики, що виникли у 60-х роках.

Стосовно використання “терменвоксу” певний інтерес з 
професійної точки зору, як зазначає В.Камінський [103] , 
представляє п’єса “Екваторіаль” (для голосу, духових, 
ударних, органу та двох “Ефірофонів”) американського 
композитора французького походження Едгара Вареза 
(Varese) (учня В.Д’Енді і А.Русселя). Американський 
музикант Персі Грейнджер написав “Вільну музику” (“Free 
Music”) для шести ефірофонів. “Фантазію” для ефірофону, 
гобою, струнного квартету і клавіру (1944) створив чеський 
композитор Богуслав Мартіну (Martinu).

Паралельно з винаходами Л.Термена, а також 
спорідненими за технічною спрямованістю з’являються 
роботи французького вченого та музиканта Моріса Мартено, 
який в середині 20-х років винайшов клавішний інструмент
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“Ondes Martenot”, що використовував гліссандо-генератор 
(slide-wire glissando generator). Цей інструмент дозволяв 
створювати унікальне тонове забарвлення в поєднанні із 
стрімливим glissando. Він був розповсюдженим переважно у 
Франції, його активно використовували А.Онеггер та 
О.Мессіана, зокрема в симфонії “Турангаліла”. У 
подальшому винахідником було створено інший варіант 
системи, яка з різними удосконалюваннями збереглася в 
інструменті “Хвилі Мартено” (Les Ondes Martenot).

У 20-ті роки німецький винахідник Оскар Фірлинг 
конструював електричне фортепіано. Саме електронні 
інструменти, на його думку, здатні розширити тембральні 
можливості звуку, способи виконавства та звукодобування: 
“Традиційні інструменти більше не задовольняють 
підвищеним вимогам нашого часу. Цей факт із сумною 
наочністю проявляє себе в музичному побутуванні, там де 
такий природній для будь-якого дому інструмент, як 
фортепіано, більше не привертає вибагливу молодь. Метою 
моєї роботи є створення за допомогою електроніки нових 
інструментів, які розширюють можливості звукодобування, 
способів гри і тембру” [212, с. 121].

Поява першого у світі електронного синтезатора звука 
ознаменувала новий етап в історії електронної музики. 
Створений у 1929 році доктором технічних наук Є.О.Шолпо 
апарат, що здійснював переведення графічного зображення у 
звук, одержав назву варіафон та дозволяв в залежності від 
форми малюнку змінювати висоту, тембр, динаміку. Поява 
інструменту дозволила здійснити мрію композиторів щодо 
реалізацїї творчого задуму без участі виконавців на відміну 
від виконання на електромузичних інструментах, що 
ототожнюється виконанню на традиційних музичних 
інструментах.

Період 30-х років ознаменований появою ансамблевих 
творів для електроінструментів композитора Едгара Вареза 
(1885-1965), основоположника електронної музики 
(“Екваторіал” для мідних ударних і терменвоксу) та
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пошуками в галузі шумової, а згодом електронної музики 
(“Електронна поема” (1957)).

Паралельно з розвитком електронної музики для 
освоєння нової сфери звукового простору розробляються 
музичні інструменти. Звісно, при цьому використовувалися 
конструктивні ідеї традиційних музичних інструментів. Так, 
наприклад, спектральний склад органних труб часів 
стародавнього Риму наближений до синусоїдних коливань, а 
тембральпість грунтується на інтеграції (мікшуванні) 
подібних складових елементів. Ця ідея була використана при 
створенні електронних синтезаторів звуку. Прообразом 
майбутнього синтезатора слід вважати механічний 
інструмент Атанасіса (Афанасія) Кірхера, створений у 1660 
році (за іншими даними у 1650), можливості якого дозволяли 
добувати “запрограмовані” тембри струнних, духових, 
ударних інструментів та відтворювати мелодичний матеріал 
у межах фіксованого звукоряду із певним тембром. Це був 
перший проект машини для створення музики “Area 
musarithmica” (“музаритмічний ковчег”) - прообраз 
майбутньої ЕОМ.

Німецький винахідник Фрідріх Траутвайн сконструював 
пристрій траутоніум, в якого замість клавіш 
використовується мануал у вигляді металічної смуги 
попереду інструменту, в нижній частині вміщені контакти 
опору. На смугу нанесена шкала, відповідна фортепіанній 
клавіатурі, натиснення на яку, навіть між віртуальними 
клавішами дозволяє виконавцю змінювати висоту тону в 
певних місцях музичної композиції. Для цього інструменту 
створювали музику П.Хіндеміт та Р.Штраус.

З середини 30-х років почався період більш
розповсюдженого використання можливостей
електротехніки (у подальшому електроніки) в музиці. У 1934 
році Лоренс Хаммонд запатентував електричний орган, що 
виробляв коливання з частотністю, яка відповідає 
частотності кожної з нот. Управління органом 
здійснювалося за допомогою органної клавіатури.
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Гармонічні можливості органу привертали увагу 
композиторів (зокрема, К.Штокхаузена). У США в 1944 році 
інженером Гроссом було сконструйовано інструмент для 
синтезу звука, що складався з восьми генераторів, 
спеціальною стрічкою здійснювалося їх включення, висота, 
динаміка. Ідея, що ініціювала його створення, не одержавши 
в подальшому розповсюдженні внаслідок недосконалості 
інструменту, використовувалась у найбільш досконалих 
системах, зокрема комп’ютерних.

З виникненням складних систем, виникла і необхідність 
об’єднання зусиль інженерів і музикантів, що займалися 
теоретичними розробками в галузі синтезу та обробки звука. 
Так виникла у 1951 році в Парижі студія при французькому 
радіо, метою якої була розробка методів “конкретної 
музики”. Наприкінці 40-х років композитори П.Шеффер та 
П.Анрі почали випускати магнітофонні “колажі”. Такі 
композиції у вигляді шумовиння, ударів, нашарувань, 
переплетінь записувалися на магнітофонну плівку і були 
названі П.Шеффером musique concrete (конкретна музика). У 
США композитори Колумбійського університету 
О.Льюенінг та В.Усачевський продовжували досліджувати 
можливості магнітофонної плівки, використовували 
денатуралізовані акустичні елементи звичайних музичних 
інструментів і трохи пізніше заснували спільно з 
композитором М.Беббіттом Колумбійсько-Принстонський 
центр електронної музики. У Нью-Йоркській студії 
електронної музики М.Беббітт та Р.Сешенс “створювали” та 
“включали” в музичну тканину штучні за своєю природою 
звуки та здійснювали темброконструювання (М.Беббітт).

Говорячи про студії електронної музики, треба 
закцентувати увагу на тому, що засобами електронної 
музики є тільки синтетично одержані звуки, у “конкретній 
музиці” - виключно натуральні. Вперше студії саме 
електронної музики виникли У ФРН, які очолювали Вернер 
Мейер-Епплер та Герберт Еймерт. У подальшому напрями 
електронної та конкретної музики інтегрувалися, натуральні
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жуки технічними засобами розкладалися на окремі обертони 
(синусоїдні тони), які слугували основою для створення 
нових тембрів (техніка електронної музики) та використання 
натуральних звуків. Зразки електронних та натуральних 
звуків, їх інтеграцію можна простежити у творах 
К.Штокхаузена, Л.Ноно, А.Пуссера.

Спрямованість зусиль як композиторів, так і вчених- 
дослідників, інженерів щодо створення більш досконалих 
технічних засобів, була продиктована реалізацією творчого 
задуму композитора. Так, у 1959 році інженерами- 
конструкторами Г.Олсоном та Г.Беларом було створено 
перший синтезатор “Марк-П”, який дозволяв програмувати 
послідовність звуків, параметри висоти тону, тембру, 
тривалості, артикуляції та ін. Крім того, слід відзначити, що 
Г.Олсоном та Г.Беларом проводився аналіз частотності 
окремих нот та їх сполучень у піснях С.Фостера для 
розробки спеціальної “машини-композитора”, яка 
створювала і навіть мала можливість програвати 
найпростіші музичні композиції, аналогічні мелодіям 
С.Фостера з точки зору їх статистичної структури.

Період з 1949-1953 роки відзначений дослідженнями 
Вернера Мейер-Епплера в галузі електронного звуку та 
розвитком ідей Ф.Траутвайна. Розробки в галузі звукового 
синтезу 30-40-х років не принесли задовільних результатів у 
зв’язку з недосконалістю генераторів звуку, що 
відтворювали неперервний звуковий сигнал, на відміну від 
переваг слухового сприйняття дискретних звуків та шумів з 
частотно-амплітудним коливанням.

На замовлення Мейер-Епплера у 1950 році інженером 
Гаральдом Боде (винахідник одноголосного клавішного 
інструменту “Мелодіум”) було сконструйовано інструмент 
мелохорд (з двома мануалами, тонгенераторами, фільтрами, 
глісандованим пересуванням зон формант для зміни тембру, 
добуванням звуків різної тривалості та імітацією звуку 
духових та щипкових інструментів методом вибудовування
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форми обвідної, створенням ефекту vibrato, регулюванням 
гучності рукою та педаллю для ніг).

Так, приблизно з 1960 року з появою нової електричної 
схеми почалася епоха аналогових синтезаторів. Назва 
“синтезатор” свідчить про його головну властивість - синтез 
звуку. У зв’язку з цим розглянемо більш детально інженерні 
та акустичні принципи будови звуку, його тембральні 
характеристики, а також пов’язані із звуковим синтезом 
поняття “модуляції”, “обвідної”, “звукового фільтру”, 
спираючись на роботи І.Савєльєва [216], Т.Трофімової [244], 
В.Бєлунцова [20], К.Фадєєвої [262].

Звук, як фізичне явище, розповсюджується в повітрі у 
вигляді пружних хвиль, при частоті в діапазоні від 16 до 20
000 Гц вони називаються звуковими хвилями та 
сприймаються слуховим апаратом людини як звук. За 
величину інтенсивності звуку (сили звуку) приймається 
середнє за часом значення щільності потоку енергії, що 
переноситься звуковою хвилею.

Треба відзначити, що слуховому апарату людини 
властива різна чуттєвість до частот звукової хвилі. Для того, 
щоб виникло звукове відчуття, для кожної хвилі існують 
енергетичні характеристики - це мінімальна інтенсивність, 
яка називається порогом чутності та максимальна 
інтенсивність, яка називається порогом больового відчуття.
На рисунку 1 проілюстрована залежність порогів чутності та 
больового відчуття від частоти звуку. Область, що 
знаходиться між двома кривими і є областю чутності.

Рис.1
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Звуки, що відчуваються слуховим апаратом людини 
різняться за гучністю, висотою, тембром. Кожній з цих 
характеристик відповідає певна фізична характеристика 
звукової хвилі. Так, якщо інтенсивність звуку це величина, 
що об’єктивно характеризує хвильовий процес, то 
суб’єктивною характеристикою звуку, пов’язаною з його 
інтенсивністю, є гучність, яка залежить від частоти. За 
фізіологічним законом Вебера-Фехнера, із збільшенням 
інтенсивності звуку гучність зростає (у відповідності 
логарифмічному закону), фізіологічною характеристикою 
звуку є рівень гучності, що визначається фонами (1000 Гц=1 
фон, де 1000 Гц - частота стандартного чистого тону).

Будь-який реальний звук являє собою не звичайне 
гармонічне коливання, а накладення гармонічних коливань з 
певним набором частот. Даний набір частот коливань, що 
утворюють звук, називається його акустичним спектром, 
який може бути суцільним (у деякому проміжку присутні 
коливання усіх частот) та лінійчастим (присутні незалежні 
одна від одної певні частоти). Суцільний акустичний спектр 
властивий шумам, коливання з лінійчастим спектром 
відтворюють звуки з певною висотою. Такий звук 
називається тональним.

Висота тонального звуку визначається основною 
(найменшою) частотою. Відносна інтенсивність обертонів 
визначає забарвлення, або тембр звуку. Різний спектральний 
склад звуків, що видобуваються музичними інструментами, 
дозволяє здійснювати слухову відмінність кожного з 
інструментів. У деяких співаків, що беруть однакову ноту, 
буде відзначатися різний (індивідуальний) акустичний 
спектр, тобто різний тембр.

Звукове коливання є сумою декількох синусоїдальних 
коливань (тобто чистих тонів), відмінність яких полягає в 
частоті та амплітуді. Звучання так званого “чистого тону” 
практично непридатне для використання в музичній 
практиці у зв’язку з відсутністю тембрального забарвлення. 
Відомо, що зі збільшенням у звуці спектральних складових,

31



ускладнюється, збагачується його тембр. Отже, формування 
тембру здійснюється певною кількістю чистих 
синусоїдальних тонів, що вибудовані за гармонічним 
обертоновим рядом.

Звукам акустичних інструментів в більшості 
притаманний так званий гармонічний спектр, тобто частоти 
усіх спектральних складових звуку кратні частоті основного 
тону (як правило, нею називають саму низьку складову). 
Спектральні складові, частоти яких кратні частоті основного 
тону, називають гармонічними складовими, або 
гармоніками. Спектральні складові, що розташовані вище 
основного тону, називаються обертонами. Гармонічні 
складові нумеруються у відповідності з відношенням своєї 
частоти до частоти основного тону. При слуховому 
сприйнятті гармонічні спектральні складові зливаються в 
один звук, висота якого відповідна висоті основного тону 
спектра.

Негармонійні компоненти містять неперервний ряд 
спектральних складових, їх звучання розпливчасте з 
наявним “шумовим” призвуком. При розповсюдженні 
частотної області на весь чутний частотний діапазон та 
однаковій амплітуді спектральних складових створюється 
явище так званого “білого шуму” (безперервний спектр усіх 
чутних коливань).

Треба відзначити, що у звуковий спектр можуть 
включатися різні негармонічні призвуки, шумові ефекти, 
“комбінаційні тони” (третій тон, який виникає при коливанні
двох).

Процес створення електронних інструментів, 
спрямований на одержання звучання з певними музично- 
змістовними властивостями, які у деяких випадках можуть 
бути вирішені конструктором на, так би мовити, 
інтуїтивному рівні. Більш продуктивними виявляються 
розробки із заздалегідь представленими та об’єктивно 
заданими характеристиками, які б відповідали певним, 
творчо-мотивованим прагненням. Така спрямованість
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передбачає застосування засобів, які пов’язані з поняттям 
синтезу звуку.

Термін “синтез” (грецьк. synthesis утворений syn - з, 
разом та these або thesis - положення, спільне положення, 
суміщення; в перекладі сполучення, складання). Поняття 
синтезу може використовуватися в різних галузях - таких, як 
процес одержання складних хімічних речовин, моделювання 
звучань немузичного типу (мова, техніка, природа), 
напрямків досліджень музичної акустики, музичної 
психології, в більш специфічній сфері музичної композиції 
для одержання звучань з певними властивостями.*

У розвитку наукових досліджень у сфері звукового 
синтезу важливим етапом стали праці Г.Гельмгольца, який у 
1857 році сконструював лабораторну установку з 
камертонними джерелами гармонічно співвіднесених тонів. 
У результаті досліду збудження неперервного звучання 
камертонів було здійснено електричним шляхом та 
одержано гармонічний ряд з восьми тонів, а згодом - з 
дванадцяти тонів.

Синтезатор Гельмгольца здійснював моделювання 
гармонічного обертонового ряду від тону В великої октави. 
Найголовніше в цьому експерименті стосується саме 
методики точного дослідження властивостей звуку, його 
тембральної різноманітності.

* Процес звукового синтезу відбувається у тонгенераторі (осциляторі), що регулює 
три параметри: амплітуду, частоту і форму коливання. Найпростіша з коливальних 
форм - синусоїдальна. Так, наприклад, фізичне коливання з формою чистої 
синусоїди, позбавлене обертонів. Розглядаючи більш складні коливання, до яких 
крім основного тону, входять також призвуки (вони можуть бути тільки парними 
або непарними обертонами, або як парними, так і непарними), що визначає форму 
коливання і найголовніше тембр звуку.
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Займаючись дослідженнями з розшифрування якості 
звуку - його тембрових, колористичних особливостей, на 
основі проведених дослідів Гельмгольцем було встановлено, 
що слуховий апарат людини не здатний відрізняти два тони, 
які збігаються за частотою та відрізняються за фазою. Такий 
результат дозволив зробити висновок, що тембр звуку не 
залежить від фази коливального процесу. Крім того, було 
зроблено важливе уточнення відносно механізму слуху, який 
не пов’язаний зі сприйняттям фазових відношень чистих 
тонів. Що ж стосується сприйняття шуму, то в даному 
випадку характеристики фаз можуть мати значення.

Для дослідження коливальних процесів вченим було 
використано теоретичний апарат видатного французького 
математика Ж.Фур’є, у відповідності якому будь-яке складне 
коливання може бути представлено у вигляді суми 
гармонічних синусоїдальних коливань (розкладення Фур’є). 
Це дозволило зробити припущення, що слуховий апарат 
людини можливо здатний проводити розкладення Фур’є, 
тобто розбивати будь-які складні звукові коливання на 
прості тони, які їх утворюють. У залежності від чисел, 
амплітуди та частотного положення таких тонів і буде 
змінюватися якісна оцінка складного звуку, тобто тембр.

Проте, існував ще один аспект, який цікавив 
Г.Гельмгольца. Гак, якщо слуховий апарат людини здатен 
сприймати усі елементи складного звуку, що виявляються 
розкладенням Фур’є, та не сприймати ті, яких немає у 
розкладенні, то звідси слідує висновок, що механізм слуху 
може здійснювати частотний аналіз за Фур’є. У результаті 
проведеного досліду з резонаторами Гельмгольца, вченим 
було доведено, що основою сприйняття слухових сигналів є 
частотний аналіз [54].

Дослідженнями природи звуку займався створювач 
інструменту “траутоніуму” Ф.Траугвайн, який в роботі 
“Elektrische Musik”(1930 р.) висунув гіпотезу, що
“...фізіологічне сприйняття музичного тембру визначається 
переважно однією або кількома формантами, які
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домішуються до основного тону” [212, с.126]. Він визначає 
форманту, як “...затухаючі коливання певної частоти, які 
завжди знаходяться вище основного тону та перебувають у 
довільному співвідношенні до нього”, на відміну від 
обертонів, розподіл яких тільки пропорційний. Крім того, 
вчений відзначає, що форманти розрізняються на гармонічні, 
тобто відповідають частоті будь-якого обертону, та 
негармонічні; їх частота, як правило, лишається незмінною. 
Саме виявлення значення форманти у сприйнятті тембру 
дозволило проникнути в темброву природу звуку, 
здійснювати практичну реалізацію синтезу звуку, імітувати 
форманти з використанням фільтрів електронним методом.

Узагальнюючи, можна виділити декілька позицій 
стосовно ролі формант у звуковому синтезі. Форманти (від 
лат.formans або formantis - утворюючий) - це спектральні 
області, в яких амплітуда спектральних складових 
збільшується незалежно від висоти основного тону, кожна з 
формант (призвуків) має природне резонансне коливання 
певної частоти, що суттєво впливає на темброве забарвлення 
звуку, фізіологічне сприйняття певного тембру.

Існує два способи формування тембру. Перший, так 
званий імпульсний, ґрунтується на математичній теоремі 
Фур’є, у відповідності якій коливання будь-якої форми 
можна розкласти на суму найпростіших (синусоїдальних). З 
одержаних декількох типів форм коливань можна 
створювати другий - більш перспективний та технологічно 
ускладнений (пов’язаний з ім’ям Є.О.Мурзіна, винахідника, 
який розробив унікальний фотоелектронний синтезатор 
(АНС’а) та засновника експериментальної студії електронної 
музики в Москві).

Обладнання перших студій електронної музики 
включало градуйовані та неградуйовані генератори звуку, 
“білого шуму”, генератори випадкових процесів, 
модулятори, електрофільтри, ревербератори, резонансні 
машини, звукові компресори, спеціальні магнітофони, 
комп’ютери та ін.
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Процес звукового синтезу полягає в побудові спектрів за 
допомогою генерації елементарних звукових форм та їх 
наступної обробки. У більшості випадків методи звукового 
синтезу базуються та оперують чистими тонами (тобто 
синусоїдальними хвильовими формами, у спектрі яких одна 
складова). До найпростіших хвилевих форм відносять і деякі 
інші періодичні сигнали: прямокутні, пилоподібні, трикутні, 
а також випадкові сигнали (шуми). Процес звукового 
синтезу відбувається в тонгенераторі (осциляторі), що 
регулює гри параметри: амплітуду, частоту і форму 
коливання.

Прямокутна хвилева форма створює звук із гармонічним 
спектром, який складається з непарних гармонік. Амплітуда 
їх коливань поступово зменшується із збільшенням 
порядкового номеру гармоніки (до 17 гармоніки).

Рис.2

Трикутна спектральна звукова форма також оперує 
тільки непарними гармоніками, проте, їх кількість значно 
менша (до 7 гармонік).

Рис. З
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Пилоподібна спектральна звукова форма 
характеризується як непарними, так і парними гармоніками. 
Спектр випадкового сигналу за своїми характеристиками 
аналогічний “білому шуму”.

Рис. 4

Адитивний синтез передбачає використання 
генераторів синусоїдальних коливань, кількість яких 
залежить від спектральної складності звуку. Генератори 
синусоїдальних коливань настроюються на відповідні 
частоти і одержані сигнали додаються (складаються). 
Використання цього методу дозволяє одержати точний 
результат звукового спектру. При створенні складних 
тембрів даний метод передбачає використання окремих 
генераторів для їх спектральних складових.

На початковому етапі розробок у галузі звукового 
синтезу генератори не моделювалися всередині ком плотера, 
а представляли собою окремі пристрої, таким чином, для 
створення складних тембрів необхідні були б десятки, сотні 
генераторів. Цим пояснюється спектральна простота звуків, 
створених методом адитивного синтезу. У більшості 
випадків вони складаються не більш ніж з десяти складових 
та використовуються для імітації тембрів таких 
інструментів, як флейта, окремих органних регістрів.

Гармонічний синтез здійснюється в тому разі, якщо всі 
спектральні складові звуку при адитивному синтезі 
вистроюються в гармонічний звукоряд. Так, наприклад, для 
створення тембру “струнного типу” необхідні до дванадцяти
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гармонік та навколо кожної з них області шумових призвуків 
для надання звуку об’ємності.

Перші аналогові синтезатори використовували 
адитивний метод синтезування звуку, при цьому кількість 
необхідних генераторів не перевищувала шести. Генератори 
комутувалися між собою, а також з підсилювачами та 
фільтрами. На початковому етапі в даних системах пристрій 
вводу типу фортепіанної клавіатури був відсутній. Частота 
генераторів регулювалася керуючими ручками або 
движками. У процесі удосконалювання систем ввід 
здійснювався за допомогою набору з металічних пластинок, 
дотикання до яких змінювало частоту генератора. 
Натискання руки на пластинку дозволяло контролювати 
будь-який інший параметр. Можливості сучасних 
комп’ютерних систем дозволяють змоделювати подібну 
систему аналогового синтезу. Так, наприклад, існує 
програма Virtual Waves, користувальний інтерфейс якої 
відтворює колишні аналогові системи.

У системах звукового синтезу поняття модуляції означає 
вплив будь-якого пристрою на вхідні параметри іншого 
пристрою. Здійснивши запис звукового сигналу в семплер 
або одержавши його методами синтезу, частота модулюється 
від клавіатури, гучність - від сили дотику до клавіші. 
Застосування модуляції для побудови звуків залежить від 
можливостей апаратних та програмних засобів, а також 
потреб користувача. Модуляція застосовується також і для 
звукового синтезу, що дозволяє одержати в результуючому 
спектрі значно більшу кількість складових.

Звуковий синтез методом частотної модуляції (frequency 
modulation - FM) було винайдено у 70-ті роки американцем 
Джоном Чоунінгом у Стенфордському університеті у 
вигляді дипломної роботи. У продовж декількох років 
компанія Yamaha використовуючи даний метод стала 
випускати синтезатори (окрім WT-синтезаторів). Переваги 
даного методу полягають:
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по-перше, із мінімальної кількості синусоїдальних 
генераторів (в FM вони називаються операторами) 
одержання спектрів, із будь-якої кількості складових; 
по-друге, аналітичний підхід до механізмів 
виникнення нових тембрів дозволяє керувати їх 
параметрами;
по-третє, реалізація різноманітних нестандартних 
творчих проектів.
Метод частотно-модуляційного синтезу оперує 

арсеналом технічних засобів для створення необхідних 
звуків та внесення в їх структуру певних змін, дозволяє 
"конструювати” спектри, що змінюються в часі та звуки 
“дзвонового” типу.

Субтрактивний синтез -елементарний звуковий сигнал 
- це так званий випадковий сигнал, спектр якого наближений 
до спектру “білого шуму”. Вихідний звуковий сигнал 
містить значну кількість спектральних складових. З 
використанням різноманітних фільтрів із даного спектру 
“вирізаються” гак би мовити зайві спектральні компоненти. 
Такий метод звукового синтезу називається субтрактивним 
(subtraction - віднімання).

Проте, настроювання фільтрів дуже складний процес, 
тому (при даному методі синтезу) завжди присутні “зайві” 
шумові призвуки, що дозволяє його використовувати для 
створення специфічних звуків з шумовими призвуками.

Фрактальний синтез. Основу даного методу складають 
графічні фракталії, отже важливим є їх будова. Одержана 
спектрограма ресинтезується. У результаті фрактального 
синтезу створюються звукові “плями”, що змінюються в 
часі. Одержаний звук у результаті складного змінювання 
спектру за структурою подібний до невеликого музичного 
фрагменту. Однак, треба відзначити, що даний звук не може 
використовуватися для побудови акордів, виконання 
мелодичних ліній, інтегруватися в музичну фактуру.

Поняття “обвідна” (англ.envelope) - визначається кривою 
на площині, яка в кожній точці дотикається до одної з
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кривих даного класу (сімейства), при цьому дотикання 
уздовж обвідної переходить від одної кривої до іншої 
(даного класу). Здебільшого в якості обвідної виступає 
неперіодичний сигнал. Також, треба відзначити, що обвідна 

• відіграє важливе значення в процесі сприйняття, “пізнання” 
певного звукового тембру, при семпліюванні реального 
звуку, звуковому синтезі.

У синтезаторах та семплерах використовуються 
стандартні види обвідних з можливістю настроювання 
параметрів. На практиці застосовується обвідна ADSR, яка 
складається з чотирьох ділянок:
a), attack, імпульс - посилення звуку, проміжок часу між 
зародженням звуку та досягненням його “домінантного” 
стану (саме ця стадія процесу є надто важливою в 
розпізнаванні тембру); б), decay - загасання “основного” 
рівня гучності; в), sustain - стабільна ділянка, протягом якої 
певний проміжок часу відзначений константним рівнем 
звуку (усі складові коливань приводяться до рівноваги), при 
семплійованому звуці в даній ділянці буде знаходитися 
звукова петля; г). release - проміжок часу, протягом якого 
звук втрачає свою енергію, кінцеве загасання відбувається 
після відпускання клавіші. Тут визначені також чотири 
параметри: час атаки, час первинного загасання, рівень 
стабільної ділянки, час кінцевого затухання, цей вид 
найбільш переважний для опрацювання як коротких, так і 
протяжливих звуків.

Обвідна ADSR дозволяє здійснювати тембральний опис 
акустичних інструментів (наприклад, гобой, кларнет). Для її 
визначення необхідно скорегувати силу атаки та час атаки.

Наведемо приклад застосування іншого виду обвідної 
ADSDR для імітації звуку фортепіано, відтворення звучання 
натиснутої клавіші. Дана обвідна аналогічно ADSR має 
чотири ділянки, але п’ять параметрів (чотири з яких 
збігаються з параметрами ADSR) і ще додається параметр 
швидкості загасання на ділянці sustain із вказівкою часу 
затухання.
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Крім того, існують не амплітудні види обвідних, які 
дозволяють будувати обвідну не тільки до гучності звуку, а 
й до висоти, для імітації ефектів детонації, штриха 
portamento та ін.

Призначення звукового фільтру при синтезуванні 
полягає в частковому пропусканні спектру звукового 
сигналу. Використання фільтру дозволяє усувати шум, що 
виникає при магнітофонному запису в певному частотному 
діапазоні (від 3 до 5 кГц), високі частоти при оцифровуванні 
звукового сигналу для запобігання викривлення.

Серед існуючих звукових фільтрів можна виділити 
чотири види:

низькочастотні (low-pass) - застосовуються для 
пропускання низьких частот та заглушення високих 
частот;
високочастотні (hi-pass) - пропускають високі 
частоти та заглушують низькі;
смугові (band-pass) - призначені для пропуску певної 
частотної смуги, при якому заглушуються 
компоненти на частотах, що знаходяться вище та 
нижче даної смуги;
режекторні (notch) - заглушують частотну смугу та 
пропускають усі компоненти на частотах.

Розглядаючи види звукових фільтрів, необхідно 
звернути увагу на прилади еквалайзери, що являють собою 
систему смугових фільтрів, як в аналогових еквалайзерах 
(максимально 25 смуг), гак і в їх комп’ютерній реалізації 
(московським музикантом-програмістом Д.Жалніним 
створена комп’ютерна програма, що імітує 512-смуговий 
графічний еквалайзер з графічним інтерфейсом). На 
практиці еквалайзери застосовують для коректування 
амплітудно-частотної характеристики звучання вихідного 
сигналу, в процесі звукового синтезу, звукозапису, 
звукорежисурі.

Повертаючись до огляду створених систем звукового 
синтезу ми спостерігаємо принципово інший підхід в
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синтезаторі “АНС” Є.О.Мурзіна, основаному на 
фотоелектронному принципі, при якому звуки фіксуються на 
склі та названого на честь композитора О.М.Скрябіна в 
російській транскрипції перші літери його імені, по-батькові, 
прізвища (Московська експериментальна студія електронної 
музики).

Відзначними рисами синтезатора є надзвичайно 
широкий вихідний спектр тонів для здійснення синтезу 
звуків, у кожній октаві передбачено 72 звуковисотні 
градації, що інтерпретуються з формальної точки зору, як 72 
ступенева темперація строю АНС’а, (мається на увазі не 
штучна нова звуковисотна система, а прагнення автора 
одержати непомітну зміну висоти звуку при переході від 
одного ступеню до іншого). Тобто, між напівтоновими 
градаціями передбачені ще п’ять проміжних (хромів) - отже 
всього шість ступенів на хроматичний напівтон музичного 
звукоряду.

Композитор здійснює запис звуків на склі, що 
перетворюється на своєрідну партитуру, на якій окрім 
звуковисотних та ритмічних побудов відображається 
структура кожного звуку з можливістю звукового 
редагування. Створені фрагменти записуються на магнітну 
стрічку. До позитивних характеристик синтезатора треба 
віднести можливість акумуляції в одній програмі 
композиторського задуму, реалізації звукових уявлень та 
виконавську інтерпретацію (звукоконструювання, 
використання в разі необхідності штучних звуків та шумів).

В електронній студії “Юпік” композитора Яніса 
Ксенакіса використовується оптичний синтезатор, 
конструктивно аналогічний АНС’у Є.О.Мурзіна.

Треба відзначити також останні моделі 
сконструйованого А.Володіним синтезатора “Екводін” 
(інструмент удосконалювався протягом тридцяти років), 
який у 1958 році одержав золоту медаль Всесвітньої 
виставки в Брюсселі. Синтезатор включає систему для 
формування різних тембрів; систему, для створення ефекту
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“плавного ковзання звуку по висоті” [49, с. 70] з 
використанням спеціальної педалі інтегрованої з 
віброчутливою клавіатурою, що дозволяє здійснити 
тембральне нюансування, “пластичність інтонаційного 
малюнку” [там же, с.70-71]; системи автоматичного 
управління спектральної інтенсивності та шириною смуги 
його відтворення в залежності від регістрового звучання; 
педальний механізм керування гучністю звука з 
використанням спеціального регулятора збільшення та 
зменшення тембральних складових; модулятор амплітуди 
звукових коливань для здійснення різних характеристик 
звукової атаки; виносна акустична система та ін.

У 1964 році винахідник Р.Муг створив синтезатор з 
використанням клавіатури за типом фортепіанної, в якому 
синтез здійснюється імпульсним методом (кожній клавіші 
відповідала своя напруга). За визначенням інженера; 
“Синтезатор - це система генераторів, перетворювальних та 
контролюючих пристроїв, запроектованих так, щоб зробити 
можливим загальне й логічне видобування звуків” [12, с. 
190]; у ньому передбачається комплекс приладів для 
тембрового конструювання, створення звукових та шумових 
ефектів (природних та штучних).

Усі прилади системи взаємокомутуються та 
взаємокеруються, що дозволяє виконувати надзвичайну 
кількість комбінацій, а також здійснювати трансформації 
конкретного матеріалу з його виконанням на клавіатурі. 
Надто важливою при роботі з синтезатором є слухова 
орієнтація композитора при створенні тембральних та 
звукових ефектів без знання їх принципів створення та 
опанування. Крім того, в синтезаторі передбачена 
можливість підключення до комп’ютера.

Щодо фіксації композиції, то на відміну від традиційної 
музики, в якій вона здійснюється одним кодом (так як 
система фіксації композиції, її запису - по суті це система 
кодів), в електроакустичній музиці використовуються 
індивідуальні коди, вони змінюються відповідно до
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конкретного фрагменту та не підлягають інтерпретації. У 
даному випадку точний запис є необхідністю, так як мова 
йде, наприклад, про відповідність нюансів - децибелам, 
висотного положення звуку - герцам, тобто запис 
здійснюється за допомогою фізичних величин.

Таким чином, можна зробити певні узагальнення, щодо 
тенденцій розвитку електронної музики. Для першого етапу 
- сер.40-х-50-ті рр. (за періодизацією В.Камінського) [103, с. 
71] характерні тенденції, які висходять до пуантилістичної 
та серіальної технік поствебернівських композиторів 
повоєнної авангардистської музики та більш різноманітні 
можливості засобів виразності та форми структурної 
організації з їх подальшою модифікацією в студії. Об’єктом 
електронної музики є звуковий матеріал, записаний на 
магнітофонну стрічку. В її становленні та розвитку 
простежуються два принципи, а саме, це продукування 
звукового матеріалу (у порівнянні з традиційною музикою 
“неелектронною”) та гранична константна точність 
параметрів висоти, гучності, тривалості (для певного твору). 
Кожному твору відповідають індивідуальна структура та 
індивідуальні виражальні засоби (колористичні звукові 
барви, фактурна насиченість, щільність).

Другий етап (також за періодизацією В.Камінського) 
[там же, с. 82] Live electronic music - охоплює приблизно 
двадцятирічний період, починаючи з 60-х -до 80-х рр.. 
Тенденції європейської музики початку шістдесятих років 
простежуються в пошуках нових виражальних можливостей 
інструментів, їх тембральних палітр, акустичних пошуків.

Різні підходи до проблеми використання комп’ютерних 
технологій в академічній музиці представлені в роботах 
Н.Алпатової [7], Е.Артем’єва [12], В.Камінського [103], 
О.Розена [212], К.Фадєєвої [255].

Творчість композитора завдяки новітнім технологіям 
набуває свободи у створенні найрізноманітніших, 
унікальних тембрів, просторового вирішення оркестрового 
звучання. Можливості комп’ютерного управління
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багатоканальним записом, численними різновидами 
синтезаторів, семплерів, секвенсорів дозволяють реалізувати 
композиторський задум та вирішити проблеми виконавської 
інтерпретації.

Комп’ютерне створення та обробка матеріалу 
потребують математично точного визначення проблеми або 
об’єкта із введенням усіх параметрів та їх меж. Починаючи з 
середини 50-х років експериментальними дослідженнями в 
галузі цифрового синтезу звуку найбільш інтенсивно 
займалися у США. Переваги комп’ютерного синтезу звуку 
полягали у віднаходженні нових звуків, тембрів, на відміну 
від традиційних, більш високою стабільністю цифрової 
техніки (при використанні аналогових технологій були 
можливі зміни звучання під впливом природного нагрівання 
сили опору струму, а також точного відтворення та 
реалізації власних композицій без участі виконавців та 
диригента.

Комп’ютерні технології в галузі цифрового синтезу 
звуку дозволили композитору програмувати віртуальні 
інструменти за допомогою функцій, що імітують роботу 
тонгенератора, генератора форми обвідної, фільтрів. До 
переваг цифрових технологій також треба віднести аналіз 
реальних звуків, звуків традиційних музичних інструментів, 
в разі необхідності здійснюється їх обробка, трансформація, 
модифікація із подальшим відтворенням.

Комп’ютерні технології також успішно застосовувалися 
представниками конкретної музики, ідеологія якої полягала 
в інтеграції виразних можливостей традиційних 
інструментів з електронними та позамузичними звуками. У 
подальшому інженери-програмісти у співавторстві з 
музикантами опрацьовували ідею втілення музичного 
задуму з подальшим форматуванням нотного матеріалу 
(партитури) комп’ютерними засобами. Результатом 
проведених досліджень стала концепція Data-card, яка 
функціонувала за таких умов - кожному звуку відповідала
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деяка множима параметрів, на певному текстовому рядку 
(звук - рядок).

У середині 50-х років була створена перша комп’ютерна 
програма “Музика” з можливістю здійснювати 
найпростіший цифровий синтез звуку. Так, у програмі 
“Музика 1” форма звукової хвилі мала вигляд трикутника, 
єдину форму обвідної та три параметри - частоту, амплітуду 
та тривалість. У 1958 році була розроблена програма 
“Музика 2”, що включала 16 форм звукової хвилі та 
дозволяла опрацьовувати до 4-х незалежних голосів У 70-ті 
роки для комп’ютерів системи DEC була створена досконала 
версія програми “Музика 11”, що забезпечувала цифровий 
синтез звуку з безліччю віртуальних генераторів, фільтрів та 
функцій - аналізаторів звуків.

Період 80-х років був ознаменований появою версії 
“Музика 5” - CLM (Common Lisp Music), яка написана 
мовою програмування Lisp. Програмні алгоритми даної 
версії були реалізовані у творі Дж. Ріссета (J.Risset) 
“Mutations”(1969-1970). Користування цією версією має 
суттєвий недолік, так як потребує від композитора знання 
синтаксису даної мови. На відміну від версії “Музика 5” 
програмна версія “Музика 11” - “C-Sound” має доступний 
синтаксис, незалежний від мови програмування.

Програма “C-Sound” є прикладом універсальної системи 
“програмування” музики, яка акумулює: створення нових 
музичних алгоритмів, здійснення їх редагування, 
змінювання та регулювання мікроскопічних параметрів 
кожного звуку, на відміну від програм з певним набором 
алгоритмів синтезу звуку, мінімальною кількістю параметрів 
для його обробки та обмеженими можливостями 
опрацювання звукових послідовностей. Інтерес до 
функціональних можливостей програми C-Sound в плані 
необмеженого та складного звукового конструювання, в 
тому числі відтворення масштабних оркестрових 
звучностей, вишуканих тембрів підкреслює самобутній
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представник українського авангарду Леонід Грабовський 
[177, с. 2].

Даний програмний продукт включає функції: 
побудови “інструменту”; 
одержання необхідного тембру.

Принципом функціонування програми є створення двох 
текстових файлів (у будь-якому текстовому редакторі). 
Перший текстовий файл призначений для опису
властивостей необхідних інструментів (оркестру), другий 
(партитура) - для опису послідовності звуків даних
інструментів та їх параметрів.

Наведемо деякі базові оператори програми:
оператор foscil здійснює FM-синтез (з
додатковим залученням шести операндів: 
амплітуди, базової частоти, коефіцієнта несучої 
частоти, коефіцієнта моделюючої частоти, 
індексу модуляції, номеру таблиці; 
оператор loscil здійснює WT-синтез, тобто може 
використовуватися якості семплера (з
обов’язковим залученням трьох операндів: 
амплітуди, частоти та номеру хвильової таблиці, 
що містить хвильову форму семплійованого 
звуку);
оператор pluck застосовується при звуковому 
синтезі для одержання щипкових та ударних 
звуків (методом Карплуса-Стронга з включенням 
обов’язкових операндів - амплітуди, частоти 
повтору посилання, базової частоти самого 
посилання, номеру хвильової таблиці та номеру 
методу синтезу);
оператор rand здійснює генерацію випадкових 
послідовностей, наприклад, створення шумових 
сигналів (з обов’язковим включенням операнда - 
амплітуди генерованих значень); 
оператор fof призначений для форматного 
синтезу (форманта - це спектральна область, де
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незалежно від висоти основного тону 
збільшується амплітуда спектральних складових, 
вони виникають за рахунок природних 
резонаторів (вібрація деки та корпусу скрипки)); 
оператор grain використовується для 
гранулярного синтезу з операндами загальної 
амплітуди звуку, частоти певної гранули, 
компактністю частоти появи гранул, величини 
максимального відхилення від заданої частоти 
звуку, довжина гранули, номер таблиці з 
хвильовою формою гранули, номер таблиці, що 
містить обвідну гранули, максимальне значення 
довжини гранули;
оператор vdelay здійснює обробку звукового 
сигналу методом затримки з використанням 
трьох операндів (вихідного звукового сигналу, 
поточного часу затримки та максимального 
значення часу затримки);
оператор reverb здійснює реверберацію 
звукового сигналу та час реверберації з 
використанням обов’язкових операндів 
вихідного сигналу та часу реверберації. Крім 
того, для створення інших типів реверберації в 
програму включені оператори comb і alpass та 
додатковий для них операнд “розмір часової 
петлі (для створення ефекту “компактності 
луни”);
оператор multitap використовується для обробки 
звукового сигналу з використанням 
мультизатримки.

До потужних програм, призначених для здійснення 
“цифрового, синтезу звуків мови та вокальних звучань 
різного тембру та гучності” відносяться FOFCHANT і 
VOSIM [103, с.118].

Треба відзначити, що вищенаведені програми в 
основному зосереджені на проблемі синтезу звуку,
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подальший розгляд буде сфокусований на програмах, за 
допомогою яких здійснюється компонування самого твору.

Серед принципів, що використовувалися композиторами 
при роботі зі звуком на увагу заслуговує алгоритмічний, на 
основі якого здійснюється управління процесами генерації, 
введення приписів та обмежень. Важливу роль для 
використання алгоритмів в електронній музиці відіграла 
серіальна техніка, яка стала, так би мовити, предтечею 
алгоритмічної музики.

У загальному плані композитор створює тематичний 
матеріал і задає комп’ютеру типові алгоритми розвитку - 
варіювання, імітації, транспозиції, мотивний розвиток. 
Одержані результати редагуються композитором та в разі 
необхідної корекції знову вводяться певні алгоритми 
(створення нового фрагменту, переставлення партій та ін.). 
Вищенаведений метод є ілюстрацією того, що композитор 
працює не з музичними фрагментами партитури, а з 
алгоритмами, які постійно поповнюються та утворюють 
індивідуальну мову композитора.

До речі, як відзначає А.Кисельов у статті “Замітки про 
жанр” [109, с.58] першим досвідом створення музики з 
використанням комп’ютерних програм була написана у 
CША Л.Хіллером та Л.Ісааксоном “Ілліак сюїта” (1956 р) із 
запрограмованими індивідуальними стилями Й.С.Баха, 
Б.Бартока та ін. Програмні алгоритми здійснювали 
генерацію чисел-нот за стохастичним принципом на основі 
методу Монте-Карло (Monte-Carlo).

Так, серед комп’ютерних технологій в галузі 
алгоритмічної музики треба відзначити метод Йозефа 
Маттіаса Хауера (1883 - 1959). Композиція, її мікро- та 
макроформа “конструювалися” у відповідності 
запрограмованим правилам. Даний метод потребував 
проведення значної кількості експериментів для 
віднаходження найбільш вдалого варіанту, який у 50-ті роки 
став відбиратися електронно-обчислювальною технікою.
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Вважаючи алгоритмічний спосіб компонування музики 
не досконалим, що містить значну кількість умовностей, 
правил, композитор Яніс Ксенакіс створив твір
“Ахоррипсис” для 21 інструменту. Основою композиції 
стали стохастичні принципи - взаємодія фрагментів твору 
здійснюється у відповідності мінімальній кількості логічних 
умов.

Принципи даного методу викладені в його книзі 

“Формалізовані напрямки музики”, глава У. “Вільна 
стохастична музика” (комп’ютерна) [318]. Композиторська 
система Я.Ксенакіса полягала в реформуванні трактування 
інструментальних складів та нотації: їм використовувалися 
нові способи звукової фіксації, графічної, у відповідності 
картезіанській схемі (на відміну від традиційної системи 
нотації), гранична диференціація струнних, духових груп 
оркестру, застосування виконавського прийому glissando 

всіма інструментами оркестру для створення звукової смуги.
У процесі композиції Я. Ксенакіс використовує 
математичну модель створення музики, обґрунтовує 
застосування ймовірнісних процесів, звукова організація 
кожного процесу протікає у відповідності певній формулі 
розподілу ймовірностей. Часовий параметр у стохастичній 
музиці, репрезентований у вигляді неперервної прямої, 
відстань між двома точками складає тривалість, точки у 
двовимірному просторі - це звуки, координати - висота та 
гучність. Безперервні зміни звукового матеріалу, швидкість, 
регістрове переміщення, або навпаки, константність 
точкових та продовжених звуків, щільність звукових мас 
визначаються, слідуючи максвелловському закону розподілу 
часток в газах. У творі “Пітопракта” змодельовані процеси 
максвелловського розподілу часток в газі, ймовірність появи 
події у звуковому об’ємі обчислюється за формулою 
Пуассона (ймовірність появи певної події при повторних 

випробуваннях).
Залучення математичних методів у творчих пошуках 
Я.Ксенакіса спрямоване на звуковий результат, що
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сприймається слухом, математичні закономірності в даному 
випадку виявляються композиторською технологією. 
Кожний музичний твір утворюється множиною елементів, 
що складають матрицю та можуть бути “транспоновані” на 
комп’ютерну мову. Спочатку комп’ютери, що вирішували 
логічні задачі, не призначалися для екстраполяції 
математичних методів в музику. Проте це відбулося, і 
сьогодні комп’ютерні програми забезпечують реалізацію 
творчих ідей. На думку Я.Ксенакіса, саме використання 
штучного інтелекту в композиційному процесі значно 
прискорює проведення математичних операцій та 
необхідних обчислень для створення “стохастичної” музики. 
Розроблений композитором синтаксис стохастичного та 
алгоритмічного створення музики був реалізований в його 
програмі “ST” (1971) Таким чином, створюється бібліотека 
алгоритмів індивідуальної мови, яка постійно поповнюються 
та удосконалюється.

Власні комп’ютерні програми з аналогічною методикою 
розробляв та використовував Рудольф Ружичка. Наприкінці 
60-х років нідерландський композитор Готфрид Міхаель 
Кьоніг (Koenig) створив програму Project 1 (PR1) та її 
модифікацію Project 2 (PR2), які, так би мовити, інтегрують 
обидва підходи. У першій програмі композиційний процес 
здійснювався за допомогою алгоритмів, в другій - 
стохастичний числовий генератор змінював параметри 
тембру, ритму, темпу, висоти та гучності незалежно один від 
одного, одержані випадкові фрагменти в подальшому 
компонувалися.

У сфері алгоритмічної композиції працює 
Л.Грабовський. Композитор застосовує стохастичну 
методику, основою якої є числові комбінації. За 
індивідуальною системою алгоритмів були створені 
“Гомеоморфії І-ІІІ” для фортепіано (1969) та “Гомеоморфія 
IV” для симфонічного оркестру (1970). Подальше 
удосконалення методу знайшло своє продовження в
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“Concesto misterioso”, “На пам’ять Елізі”, камерній кантаті 
“Temnere mortem” на тексти Г.Сковороди.

ідея конструювання музичного матеріалу алгоритмічним 
способом одержала продовження в новому ракурсі в 
програмі експертів у галузі музичної інформатики Д. Ліча та 
Д. Фіча “Xcomposer”, що створена за допомогою 
використання нелінійних динамічних систем, без 
застосування випадкових чисел. Так, наприклад, аналіз 
ритму передбачалося здійснювати за фрактальною 
(самоподібною) моделлю, при цьому повинна виконуватися 
певна умова - сегмент, що передує головній події, та 
наступний повинні містити константний (рівномірний) ритм.

Фрактальна модель аналогічна дереву з гілками та 
пагонами, що копіюють форму гілок. Низьким рівням 
відповідають витримані, чіткі ритмічні формули, з 
переходом на інші рівні ритм змінюється. У разі 
необхідності одержання нової тривалості, алгоритм 
помножує найбільшу з існуючих тривалостей на певний 
числовий коефіцієнт. У цьому контексті треба відзначити, 
що описана фрактальна модель Д. Ліча та Д. Фіча 
асимілюється з “гіллястими” процесами російського 
математика А.Маркова, який досліджував методом 
ймовірносно-статистичного аналізу текст О.С. Пушкіна 
“Євгеній Онєгін”. Імовірнісні характеристики даних 
процесів в майбутньому залежать від того, в якому стані цей 
процес знаходиться в певний момент часу і не залежить від 
того, яким чином він протікав в минулому, “майбутнє 
залежить від минулого тільки через теперішнє”.

Процеси генерації музичної теми за Д. Лічем та Д. Фічем 
базуються на хаотичній моделі. Поняття хаосу 
використовується для опису деяких типів нелінійних 
динамічних систем, які моделюються у вигляді 
математичних рівнянь, їх рішення являє собою точку в 
багатовимірному просторі, що репродукує одержання 
наступного рішення. Хаотична модель суттєво відрізняється 
від стохастичної, так як кожна точка є результатом складних
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обчислень. Певна послідовність точок утворює орбіту 
системи, усі точки орбіти нелінійної динамічної системи 
взаємозв'язані з окремою нотою мелодії. Система орбіти 
здійснює управління ростом “дерева” та ієрархією окремих 
рівнів.

У 80-ті роки американський композитор та програміст 
Генріх Таубе розробив на алгоритмічній основі програму 
для створення комп’ютерної музики “Common Lisp”. 
Структура програми дозволяє використовувати, як 
“випадкові” алгоритми, що основані на стохастичному 
принципі, так і спрямовані, “запрограмовані” на 
передбачений результат, тобто такі, які виключають 
випадковість. Проте, головний недолік даної програми 
полягає в необхідності знання мови програмування, 
фактично для роботи з цією програмою треба стати 
програмістом.

У 1996 році композитор та програміст, доцент ессенської 
Вищої музичної школи “Folkwang” Маркус Леппер розробив 
програму “Пентапризма” для російського композитора 
Олексія Розена. Функціями програми опрацьовуються п’ять 
незалежних параметрів - ритм, висотність, октавне 
положення, динаміка та артикуляція у відповідності 
серіальному принципу, але, треба відзначити, що ідеологія 
програми при роботі алгоритмів дозволяє запобігти 
одержанню стохастичних результатів.

Імпульс, динамічний план композиції, що створений з 
використанням одного алгоритму, позбавлений процесу 
розвитку. Для запобігання цього у програмі передбачено 
інтерактивне управління, яке здійснює переключення одного 
або декількох параметрів одночасно на інший варіант 
комбінації елементів. Комп’ютерне конструювання 
композиції вимагає надмірної уваги, винахідливості та 
детального опрацювання ядра-імпульсу, який буде 
розвиватися за принципом повторного варіювання на основі 
певного алгоритму. Програма “Пентапризма” дозволяє
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здійснювати експериментування будь-яких епізодів, 
фрагментів або частин композиції.

До початку 70-х років розвиток електронної музики 
привніс у композиторську творчість, як переваги, так і певні 
складності. Існувала значна кількість електронно- 
акустичних студій, як наприклад, студії П. Шеффера, Я. 
Ксенакіса, К. Штокхаузена, Е. Артем’єва та багато інших, 
які “втілювали” напрямки інтересів композитора. 
Вищенаведені фактори спричинили створення Пьєром 
Булезом у 1977 році інституту досліджень координації 
музики та акустики (Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique - центр музичної творчості, наукових 
досліджень і освіти в галузі акустики та музики при Центрі 
Жоржа Помпіду). Дослідження, що проводяться 
“IRCAM’om”, спрямовані на академічну музику, робота над 
твором здійснюється композитором та звукоінженером, який 
займається технічною стороною втілення творчого задуму 
(підбором звуку необхідних інструментів, акустичних 
властивостей звукового матеріалу).

У проведеному огляді ми намагалися простежити етапи 
розвитку електронних інструментів та електроакустичної 
музики, комп’ютерних програм, призначених для музикантів 
“академічного” напрямку.

Зупинимося на деяких аспектах та специфіці 
використання комп’ютерних технологій “академічними” 
композиторами на прикладі декількох творів українського 
композитора Алли Загайкевич. Її твір “Ausgesetzt auf den 
Bergen des herzens...” (“Винесений на верхів’я серця”) 
написаний за віршем Райнер Марія Рільке для сопрано, 
органа та 16 струнних. У структурі твору простежуються три 
розділи, на межі яких композитор застосовує певні 
спектральні акорди. Наприкінці кожного розділу 
використання мультифонічних акордів фагота, кларнета, 
контрабаса, перенесених у струнний оркестр, дозволило
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Заключний етап композиційного процесу полягав у 
цифровому багатоканальному монтажу звукового матеріалу, 
який здійснювався з використанням програми Pro Tools 
(фірми Digidisign). Дана програма створена для системи 
MacOS, включає програмну та апаратну частини (надає 
максимальні можливості для роботи з кількома звуковими 
файлами (аналогічно багатодоріжковому магнітофону), 
зокрема зі стереоканалами у паралельному режимі).

Візуально інформація репрезентована у вигляді доріжок 
MIDl-секвенсерів, які за необхідністю довільно 
заповнюються звуковими фрагментами - “регіонами”. Так, 
наприклад, в якості “регіону” можна використовувати як 
звуковий файл, так і будь-яку його частину. Кожній доріжці 
відповідає графічне зображення амплітудної обвідної, що 
відображає зміни гучності звучання “регіонів” та інші 
недеструктивні перетворення.

Проведений аналіз використання сучасних 
комп’ютерних технологій “академічними” композиторами 
показав, що існуючі програмні можливості дозволяють 
здійснювати звукові експерименти, які спрямовані на 
пошуки нових засобів музичної виразності, органічне 
поєднання електронних звучань з традиційними 
акустичними інструментами. Саме така інтеграція 
традиційного з новаторським відкриває необмежені 
перспективи в композиторській творчості.

Отже, нами були охарактеризовані загальні історичні та 
естетичні тенденції, а також інженерні винаходи, які 
вплинули на розвиток електроакустичної музики. Так, 
наприкінці 90-х років XIX століття був створений прообраз 
електронного синтезатора (винахідник Тадеуш Кахілл). З 
1929 року почав відлік новий етап в історії електронної 
музики, означений появою першого у світі електронного 
синтезатора звуку (Є.О.Шолпо). У 1951 році в Парижі 
виникла студія при французькому радіо, яка займалася 
теоретичними розробками в галузі синтезу та обробки звука, 
зокрема методів “конкретної музики”. При розгляді
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створити так зване
“спектральне звучання”. В
інструментальних партіях, 
наслідуючи натуральний
обертоновий звукоряд, чи
“гармонічний спектр” у нижній 
частині автор розміщує 
октавний інтервал (традиційне 
оркестрове дублювання), у 
верхній частині - кластер. Для 
відтворення чвертьтонових 
складових спектру
використовується звуковисотна 
мікроінтерваліка, яка базується 
на спектральній техніці* та 
трелі у чвертьтонах та у півтон, 
(рис. 5). Для роботи зі звуковим 
спектром А.Загайкевич
застосовує програму
AudioSculpt, розроблену
інститутом ІRСАМ при центрі 
Помпіду, призначення якої 
полягає в дуже точному аналізі 
кожного звуку. Функціональні 
можливості програми
дозволяють виділити весь 
обертоновий склад на рівні 
сонограми, прослухати кожний 
обертон,

Рис.5 Фрагмент партитури

* Термін “спектральна музика” вперше використав французький композитор, 
музиколог, філософ Юг Дюфур у 1975 р. Для означення техніки французьких 
композиторів Ж. Грізея та Т. Мюрая. Спектр - об’єктивна інформація про акустичні 
складові кожного звуку: кількісний склад обертонів, їх точну висоту та гучність. 
Отже ця інформація може бути безпосередньо використана в музичній композиції 
як звукова вертикаль.
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зафіксувати точно його амплітуду (гучність) та частоту 
(висоту). Ця інформація після комп’ютерної обробки 
трансформується у нотний текст. (рис.6).

У творі “Повітряна механія” (секстет) А. Загайкевич 
використовує комбінаторику, як узагальнюючий принцип 
організації композиції, при якому звуковисотні та ритмічні 
події інтегровані єдиною ідеєю. Композитор репрезентує 
модель інтонації у вигляді просторової мікроструктури, що 
екстраполюється на всі рівні музичної тканини. Функції 
програми PatchWork* використовують вектори кривих, як 
модулятор основного звуковисотного матеріалу. При русі 
вгору траєкторія має тенденцію до темпового уповільнення 
та навпаки, при спрямуванні вниз відбувається її 
прискорення, (рис.7).

Треба відзначити, що в програмі, з якою працювала 
композитор, є широкі можливості інтеграції музичних 
засобів (звуковисотність, ритміка, інтервальні пропорції) на 
основі єдиної числової системи. Крім того, можливості 
програми дозволяють відпрацьовувати кожний звук, 
добирати його часові, частотні та амплітудні параметри, як у 
вертикальному, так і в горизонтальному вигляді з 
апроксимацією до 1/8 тону.

Незвичайна звукова палітра представлена в електро
акустичному творі А. Загайкевич (музика після вірша) “І по 
волі кружляючи, я увійду в небесний став” за мотивами 
вірша Олега Лишеги “Короп” для кларнета/бас-кларнета, 
фагота, контрабаса та електронного запису. Головний 
метафоричний персонаж композиції - короп, представник 
водних глибин, його образ пов’язаний з певною закритістю 
характеру.

Філософський зміст твору полягає в перверсивності 
людини із персонажем тварини, яка стає його “alter-ego”, з 
ним, так би мовити, асимілюється.

* більш детально програма Patchwork буде розглянута в другій частині, розділ 3.
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Образний світ вірша потребує адекватних звучань, 
тембрового колориту, різноманітних прийомів 
композиторської техніки.

Автором при створенні електронних звучань були 
використані контрабас, фагот та кларнет, проте, щоб 
наділити їх незвичайними тембральними характеристиками, 
новими якостями, здійснювалася інтеграція природних 
властивостей даних інструментів з шумовими ефектами. Гак, 
наприклад, у партії кларнету мультифонічний спектр 
(розщеплений звук) достатньо різкий, визначений; 
мультифоніка партії фаготу більш витончена, відображає, 
умовно кажучи, позитивну образну сферу; партія контрабасу 
містить численну кількість різноманітних виконавських 
прийомів. Для створення враження збільшення звукової 
“маси” композитор вводить прийом дублювання звукових 
атак. Взагалі, треба відзначити, що інструментальна партія 
насичена звуковими ефектами, за допомогою яких 
досягаються особлива експресія. (Рис.8).

Електронна партія твору складається з 16 секцій. У 
процесі виконання диригент або один з виконавців самі 
включають електронний запис завдяки системі MIDI. В 
електронній партії “шумові ефекти” теж мають велике 
виразове значення. Так, наприклад, 8 секція електронної 
партії складається з комплексу 6 звуків, синтезованих у 
програмі C-Sound на основі запису реального вітру та 
фільтру за моделлю мультифонічного тону кларнета.
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Рис.6 Фрагмент сонограмм Рис.7 Партія віолончелі Рис.8 Фрагмент партитури 
звука фагота, що 
використовується у 
творі
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Рис.9 Фрагмент електронної партії

У партії контрабаса (2 секція) виконавські прийоми 
pizzicato, аrcо опрацьовувалися також у програмі C-Sound, 
синтезований звук створювався на основі руху смичка по 
струнах з дискретним ефектом. Дана програма містить 
модель генератора частотної хвилі, яка дозволяє 
здійснювати цифровий аналіз одержаного звуку.

У творі застосовується нова технологія звучання, а саме, 
в 1-й секції композитор використовує прийом гранулярного 
синтезу в режимі реального часу, який здійснюється 
алгоритмами програми Max MSP. Цей процес можна умовно 
розділити на два етапи:

перший охарактеризуємо, як сеанс семпліювання, в 
якому опрацьовується перший акорд (кластер) твору. 
Його звучання змінювалося технологією 
гранулярного синтезу, тобто рухами випадкових 
гранул, а також фільтражу. Процес фільтрації 
дозволяє визвучувати різні обертони, їх атаки; 
другий етап пов’язаний з функціями програми Мах 
MSP, яка здійснює звуковий синтез у реальному часі. 
За допомогою генератора випадкових чисел 
відбувається диференціація гранул в залежності від 
їх розмірів, що впливає на “забарвлення”, 
висвітлення різних обертонів. У даній секції був 
створений 16-канальний звук зі складними тембрами 
та звуковими спектрами.
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існуючих студій електронної музики, увага була 
закцентована увагу на тому, що засобами електронної 
музики є тільки синтетично одержані звуки, у “конкретній 
музиці” виключно натуральні. Поняття чи термінологічне 
визначення “електронна музика” (введено винахідником 
Вернером Мейер-Епплером (Meyer-Eppler)) виникло 
наприкінці 40-х років і прийшло на зміну поняттю 
“електромузика”, “електрична музика”, тобто звукові 
джерела якої активовані електричним струмом, який 
перетворює, видозмінює звук людського голосу, природних 
інструментів. Об’єктом же електронної музики, як 
зазначалося, є звуковий матеріал записаний на магнітофонну 
стрічку.

В її становленні та розвитку були диференційовані два 
принципи, а саме, це продукування звукового матеріалу (у 
порівнянні з традиційною музикою “неелектронною”) та 
гранична константна точність параметрів висоти, гучності, 
тривалості (для певного твору). Кожному твору 
відповідають індивідуальна структура та індивідуальні 
виражальні засоби (колористичні звукові барви, фактурна 
насиченість, щільність).

Визначальним для розвитку електронної музики періоду 
сер.40-х-50-х років виявився синтез природних і 
електронних звучань, перетворення на магнітофоні звучання 
інструментів та голосів, більш різноманітні можливості 
засобів музичної виразності та форми структурної 
організації. Цей період відзначений впливом 
пуантилістичних та серіальних технік авангардистської 
музики.

Тенденції наступного періоду (з початку 60-х -до 80-х 
років) простежуються в пошуках нових виражальних 
можливостей інструментів, їх тембральних палітр, пошуків 
акустичних властивостей звуку, електронній трансформації 
широкого спектру звуків, які опрацьовуються та 
формуються безпосередньо в процесі виконання, в режимі 
реального часу.
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Поступове включення комп’ютерних технологій у 
творчий процес надає композиторам певної свободи у 
створенні найрізноманітніших, унікальних тембрів, 
просторового вирішення оркестрового звучання. 
Комп’ютерні технології в галузі цифрового синтезу звуку 
дозволили композитору програмувати віртуальні 
інструменти. Для створення звуку з певним тембральним 
забарвленням використовуються декілька вищерозглянутих 
видів звукового синтезу: адитивний, субтрактивний,
мультиплікативний, репродуктивний та гранулярний.

Переваги цифрових технологій виявилися також в 
аналізі реальних звуків, звуків традиційних музичних 
інструментів зі здійсненням їх обробки, трансформації, при 
необхідності модифікації з подальшим відтворенням.

При комп’ютерному компонуванні твору відзначилися 
розробки та пошуки у сфері алгоритмічної композиції, 
важливу роль у формуванні якої відіграла серіальна техніка. 
Композитор створює тематичний матеріал і задає 
комп’ютеру типові алгоритми розвитку - варіювання, 
імітації, транспозиції, мотивний розвиток з необхідною 
корекцією та редагуванням.

При цьому опрацьовуються не музичні фрагменти 
партитури, а алгоритми, які постійно поповнюються та 
утворюють індивідуальну мову. До алгоритмічної моделі 
створення композиції, як зазначалося, відноситься метод 
Йозефа Матгіаса Хауера, програма “Xcomposer” Д.Ліча і 
Д.Фіча, програма Маркуса Леппера “Пентапризма” для 
російського композитора Олексія Розена та ін.

Стохастичні методи в комп’ютерному компонуванні 
твору знайшли своє втілення в теоретичній праці 
Я.Ксенакіса “Формалізовані напрямки музики” [318], 
комп’ютерній програмі “ST” та творах композитора; у 
власних програмах Рудольфа Ружички; у творах 
Л.Грабовського “Гомеоморфії І-III” для фортепіано (1969) та 
“Гомеоморфія ІV” для симфонічного оркестру (1970). 
Подальше удосконалення його методу композиції знайшло
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своє продовження в “Concesto misterioso”, “На пам’ять 
Елізі”, камерній кантаті “Temnere mortem” на тексти 
Г.Сковороди.

Інтеграція алгоритмічного та стохастичного принципів 
комп’ютерного опрацювання твору були відзначені в 
програмах Project 1 (PR1) та її модифікації Project 2 (PR2) 
нідерландського композитора Готфрида Міхаеля Кьоніга, в 
програмі “Common Lisp” американського композитора та 
програміста Генріха Таубе.

Алгоритмічні системи, такі як: PatchWork, C-Sound, 
AudioSculpt, MaxMSP використовуються сучасним 
українським композитором Аллою Загайкевич при створенні 
музичних творів.

Таким чином, у процесі композиторської творчості 
спостерігається інтеграція в засобах створення звукового 
матеріалу, його компонування та написання музичної 
композиції.
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РОЗДІЛ 2
МУЗИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ: 

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

Ретроспективний огляд

Нещодавно, можливості звукового синтезу персональних 
комп’ютерів були достатньо обмеженими, музичні програми 
створювалися за допомогою комп’ютерної техніки 
програмістами-експериментаторами, які працюють на 
великих машинах. Звук, як правило, використовувався у 
вигляді сигналу сповіщання (помилки в роботі системи, 
завершення роботи), при обчислювальних діях. Показово, 
що в більшості версій мов програмування високого рівня, як 
правило, не передбачалося будь-яких можливостей для 
керування звуком (крім подавання стандартного звукового 
сигналу “beep”).

Передові комп’ютерні технології вперше розроблялися 
для ігор з використанням одноголосної мелодії, з часом 
з’явилася подібність музичних редакторів. Так, достатньо 
популярною була програма БК-0010, можливості якої 
дозволяли відтворювати триголосну музичну фактуру (без 
якісних тембральних градацій). Управління тембром 
здійснювалося різними технічними прийомами (типу 
“шпаруватості”) мовою програмування “Асемблер”. У цей 
період стали активно розроблятися спеціальні звукові 
пристрої для управління та роботи зі звуком. Так, для 
машини БК-0010 музикант і програміст Д.Жалнін створив 
шестиголосний синтезатор “Сінті-6”, цей пристрій дозволяв 
відтворювати шестиголосну музичну фактуру. З появою 
професійних та напівпрофесійних звукових карт, цифрових 
інтерфейсів з’явилася можливість записувати і відтворювати 
звукові фрагменти, працювати з МІDl-послідовностями, 
комп’ютер перетворився в індивідуальний універсальний 
музичний центр, а точніше - звукову студію, яка дозволяє
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“конструювати” (створювати) музичні твори, здійснювати 
цифрову обробку звуку, нотний набір та ін.

Призначення комп’ютера в музичній професійній 
діяльності визначено специфікою завдань та їх рішенням 
комп’ютерними засобами, що значно розширює практичні 
можливості музиканта. Так, якщо спробувати узагальнити 
основні напрямки діяльності, що дозволяють активно 
залучати комп’ютер, то це: нотно-видавнича діяльність, 
створення цифрових фонограм та відеокліпів, реставрація 
старих записів, звукорежисура, створення аранжувань та 
оригінальних композицій з використанням програм- 
секвенсерів, синтез звуку та електронна музика, системи 
управління партитурою в реальному часі, створення і 
використання музикознавчих баз даних, навчальні програми.

Природно, що музикант може використовувати будь- 
який з напрямків у залежності від специфіки своєї 
діяльності. Так, численні композитори залучають 
комп’ютерні засоби, у більшості випадків для набирання 
нотного тексту, а також для створення ненотованих 
електронних композицій.

Сучасні комп’ютерні можливості відкривають нову еру в 
композиторській творчості. Наприклад, приблизно три 
століття тому існувала думка, що діяльність композитора 
полягає в компонуванні елементів різної висоти, які 
відрізняються тривалістю звучання та гучністю, при цьому 
тембральні особливості інструменту не приймалися до 
уваги.

У сучасному сприйнятті музичного твору визначальною 
складовою є тембральна палітра. Симфонічний оркестр до 
теперішнього часу вважався “інструментом з 
різноманітними виражальними можливостями, проте, 
створюючи музику для оркестру, композитор має у своєму 
розпорядженні, з однієї сторони, цілком достатній набір 
інструментів, а з другої - визначений, без можливості їх 
тембрального збагачення.
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На початку минулого століття звукову палітру 
композитори насичували тембровими мікстами за 
допомогою органічно злитих інструментів, як результат, 
з’явилися вишукані тембральні забарвлення, до цього 
приєднувалися незвичайні виконавські прийоми. 
Збільшуючи можливості тембральної палітри композитори 
включали в склад оркестру різні звуковідтворюючі 
предмети. Так, наприклад, М.А.Римський-Корсаков 
використовував в оркестрі набір стаканів, які настроювалися 
за допомогою рівня наповнення.

Комп’ютерні технології репрезентують можливості 
створення та застосування звуку різноманітного 
тембрального забарвлення при умові необхідного 
програмного забезпечення, навиків його використання 
композитором та творчої фантазії. В арсеналі композитора є 
палітра тембрів, які надаються звуковою каргою, що 
містить, як правило, один ‘’банк”, тобто інструментальний 
набір, у складі якого 128 тембрів (у симфонічних оркестрах 
існує близько 40 тембрів, включаючи різні виконавські 
прийоми), а також окремо група ударних інструментів без 
певної висоти звуку (у звукових картах вміщується один або 
декілька наборів ударних інструментів), кількість 
тембральних “банків” може бути збільшена до 5 -7.

Тембральні характеристики звукової карти можуть 
використовуватися, як зі звукової карти, так із зовнішнього 
звукового модуля. При необхідності розширення звукових 
можливостей може використовуватися “екстенсивний 
метод” (до основної звукової карти додаються слоти 
розширення), що збільшує кількість тембрів, транспортуючи 
в існуючі інструменти нові звуки та “банки” звуків. Дані 
звукові можливості є об’єктивною реальністю, композитор у 
своїй діяльності одержує необмежені засоби тембральної 
палітри, змінюючи їх спектральний склад, 
експериментуючи, створюючи нові, що значно збагачує 
засоби музичної виразності. Тембральні вишукування 
почалися з винаходом та використанням електронних
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музичних інструментів, які дозволяють створювати нові 
звуки. Сучасна музика не можлива без залучення 
синтезаторів. Електронне партнерство таких віддалених 
сфер, як музика і синтезатори, що здійснюється за 
допомогою музичного інтерфейсу MIDI, відкриває 
безмежний простір для творчості композиторів та 
виконавців.

Треба відзначити, музика завжди привертала увагу 
вчених, мабуть, значно більшу, ніж інші види мистецтва. 
Починаючи з Піфагора, вони намагалися вивести формулу 
розміщення звуків у музичній фразі. Леонарду Ейлеру 
вдалося знайти математичне співвідношення між звуком та 
кольором. Домінантою класичних досліджень стала 
фундаментальна праця Г.Гельмгольца “Про відчуття тону”, 
яка була видана у 1885 році. Вчений відзначав, що звук 
музичного інструменту - це особлива вібрація повітря, яка 
являє собою періодичну подовжню хвилю, а якщо ж це є 
хвиля, то, як ще задовго до цього довів французький 
математик Ж.Фур’є, її можна розкласти в ряд гармонічних 
коливань.

Найбільша низькочастотна складова цього ряду визначає 
висоту тону, тобто ноти. Друга синусоїдальна хвиля, яка 
визначає звук, має удвічі більшу частоту і називається 
першим обертоном, далі слідують хвилі з частотами, що 
перевищують вдвічі та вчетверо частоту основного тону і 
відповідно називаються другим та третім обертонами. 
Характеризуються обертони не тільки частотою, але й 
Інтенсивністю, і, якщо частоти синусоїдальних складових 
визначають спектр звуку, то адитивна інтенсивність кожного 
обертону - його гучність. До речі, відносна інтенсивність 
кожного обертону має виключне значення: саме від неї 
належить тембр, або краще сказати унікальне забарвлення 
голосу кожного музичного інструменту.

Теоретично, достатньо знати дані параметри, щоб, 
підсумовуючи елементарні синусоїдальні коливання, можна 
було відтворити природне звучання будь-якого музичного
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інструменту. У середині XX століття, приблизно одночасно з 
першими ЕОМ з’явилися пристрої, що працювали за 
аналогічним принципом і називалися синтезаторами 
підсумовування.

Розвиток технології проектування обчислювальних 
засобів справив безпосередній вплив на методи синтезу 
звуку. Аналоговий принцип роботи синтезаторів змінює 
цифровий, з якого починається епоха музичної 
комп’ютеризації.

З появою мікропроцесорів, цифро-аналогових, аналого- 
цифрових перетворювачів та запам’ятовуючих пристроїв 
значної ємності стало можливим кодувати звуки акустичних 
музичних інструментів у зручному вигляді для подальшої 
обробки програмними засобами. Таким чином, 
здійснювалася обробка звукових даних, а також керування 
інструментом за допомогою комп’ютера. Крім того, це 
дозволило не тільки створювати невідомі звуки, але й 
віднаходити нові відтінки звучання традиційних 
інструментів.

Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки 
дозволяє застосовувати системи звукозапису за принципом 
віртуальної студії, це полягає в тому, що на завершальному 
етапі створення музичного “продукту” використовуються 
тільки технічні засоби самого комп’ютера. Для здійснення 
оцифрування звуків (вокальної партії, струнних та інших 
акустичних інструментів), а також для моніторингу, 
необхідно застосовувати звукову карту або інший пристрій 
вводу/виводу, що є єдиним звукотехнічним обладнанням (за 
винятком контрольної моніторної системи). Суттєвою 
перевагою даного підходу є його універсальність та 
гнучкість, так як кількість всіляких програмних засобів 
обробки звуку надто велика, що перевищує можливості 
будь-якої середньої студії класичного типу як кількісно, так і 
якісно.

Зростання числа програмних засобів, запропонованих 
для використання в музичній практиці, викликає
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необхідність їх класифікації. Існує ряд розроблених 
класифікацій музичних комп’ютерних
програм з точки зору їх функціональної специфіки. У праці 
В.Бєлунцова “Музичні можливості комп’ютера: 
довідник”[19] наводиться наступна диференціація програм у 
відповідності найбільш поширеним функціям: 

для роботи з MIDI (секвенсери); 
звукові програми; 
програми зведення звуку; 
нотного набору;
оригінальні програми спеціального призначення.

Класифікація в енциклопедичній роботі П. Живайкіна 
600 звукових і музичних програм” [85] здійснюється за 

основними функціями програм, які вони виконують: 
програми загального призначення; 
програми, що пов’язані з процесом створювання 
та запису музики;
програми, що пов’язані з технічними питаннями 
запису музики і звуку;
програми-помічники в управлінні звуковими
файлами і базами даних;
програми для процесу навчання;
програми з функціями, що рідко зустрічаються.

Метою наведеної класифікації є виявлення загальних 
властивостей програмних засобів, що розглядатимуться. В 
ряді статей К.Фадєєвої [256], [258], [253], [263], [259] 
представлений принципово інший підхід до аналізу звукових 
програм, які розглядаються з точки зору їх структурних та 
функціональних можливостей.

Далі будуть розглянуті:
програмні редактори, що містять секвенсери, 
засоби для роботи аудіо-, MIDI-, управління 
синтезаторами;
програми для роботи з аудіоінформацією; 
додаткові модулі - plug-ins обробки звуку для 
підключення до MIDI-програм (секвенсерів,

69



автоаранжувальників, арпеджіаторів та ін.) та 
модулі підключення до програм редагування 
звуку та звукових студій (аудіо) для цифрової 
обробки звуку;
програмні емулятори синтезаторів звуку.

Програми-секвенсери

Основні етапи створення музичної композиції можуть 
бути репрезентовані таким чином:

1. Генерація музичної партитури.
1.1. Створення гармонії та мелодії;
1.2. Створення ритму (програмування групи ударних);
1.3. Вибір звучання синтезаторів;
1.4. Запис аудіо-треків з партіями акустичних 
інструментів;
1.5. Попереднє мікшування (балансування треків).
2. Мікшування.
2.1. Переклад MIDI в Audio;
2.2. Обробка аудіо-треків ефектами;
2.3. Головне мікшування - зведення багатоканальної 

фонограми в стереопару (мастер-трек);
2.4. Премастеринг - обробка мастер-трека в межах 

роботи над окремим номером.
3. Мастеринг (підготовка фонограми до 

тиражування).
3.1. Об’єднання окремих номерів в альбом;
3.1.1. Компонування;
3.1.2. Спектральне балансування;
3.1.3. Балансування гучності;
3.2. Фінальна обробка проекту;
3.3. Копіювання на транспортний носій.
Вищенаведений алгоритм має узагальнений характер і

може зазнавати змін у кожному конкретному випадку.
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Для сучасного музиканта-аранжувальника можливість 
багатодоріжкового запису музичних партій, які виконуються 
на різних інструментах з їх подальшим синхронним 
відтворенням, створює необмежені перспективи. Так, якщо 
раніше це можна було зробити тільки на спеціальному 
багатодоріжковому магнітофоні з використанням 
примітивних способів синхронізації, то в системі MIDI для 
цього призначений секвенсер.

Секвенсер (від англ, sequenсe - послідовність) - 
пристрій для запису, редагування та відтворення MIDI 
інформації, вважається основним інструментом для 
здійснення процесу композиції та може вмонтовуватися в 
інструмент, бути окремим пристроєм або комп’ютерною 
програмою. Першу групу наведеної класифікації програмних 
засобів складають МIDІ-секвенсери.

Загальнофункціональні програмні алгоритми MIDI- 
секвенсерів передбачають:

відтворення та запис звукового матеріалу за 
аналогією звукового магнітофону; 
здійснення компонування надзвичайно складних 
композицій;
наявність різноманітної тембральної палітри,
звукових ефектів;
детальне редагування матеріалу;
зміни інструментального складу;
здійснення транспонування необхідного фрагменту
або усього твору;
вставлення або видалення музичних фрагментів, 
окремих нот;
переміщування необхідних нот (у мілісекундному 
вимірі);
відпрацьовування ритмічної точності виконання; 
“інкрустування” окремих звукових ефектів (таких, як 
пасажі, у зв’язку з неможливістю їх виконання в 
реальному часі);
темпові зміни при збереженні висотних параметрів;
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багаторазове копіювання музичного фрагменту при 
збереженні якості звукових характеристик; 
здійснення аналізу та модифікації результату 
творчого процесу (до її надходження на звуковий 
модуль).

До першої групи програм треба віднести редактори: 
версії Cakewalk Pro Audio, Cakewalk Express Gold, Cubase, 
Logic Audio Platinum, Digital Orchcstrator Pro та Fruity Loops 
Pro, що містять секвенcери, засоби для роботи з аудіо-, 
MIDI-, управління синтезаторами та ін.

Для запису інформації в секвенсер основним способом є 
програвання партій або їх частин з MIDI-клавіатури, будь- 
якого інструменту, що містить MIDI-вихід. У даному 
випадку це можуть бути електронні ударні, гітара, інші 
інструменти, які постачені MIDI - інтерфейсом, що дозволяє 
працювати з секвенсером представникам будь-якої музичної 
спеціальності. Запис здійснюється в основному екранному 
розділі секвенсера, що називається “вікном” аранжування, 
яке дозволяє реалізовувати такі операції:

відтворення частини записаного твору; 
зміна сторінок партитури;
одночасне прослуховування усього складу або 
окремої групи інструментів і т.д.

Секвенсери графічно відображають на дисплеї увесь 
процес оркестрування в динаміці, що дає можливість 
музиканту легко орієнтуватися в постійному змінюванні 
партитури. Крім того, редагування музичного твору за 
допомогою секвенсера зовсім не впливає на якість звучання, 
на відміну від багаторазового перезапису з магнітофона на 
магнітофон при традиційному режисерському підході.
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Приклад оркестрування в програмі Cakewalk Pro Audio
Рис.10

Під час роботи над композицією секвенсери мають, як 
правило, декілька редакторів, у кожному з яких записаний 
матеріал, репрезентований в різних видах для вибору 
найбільш зручного при редагуванні тих чи інших MIDI- 
подій. Вибір редактора залежить як від типу подій, які 
передбачається редагувати, так і від персональних переваг.

Окрім зміни існуючих подій, в редакторах також можна 
здійснювати введення нової інформації; функціонує режим 
покрокового  запису, причому не тільки з клавіатури, але й за
допомогою дистанційного маніпулятора (“миші”).
Розглянемо функціональне призначення основних
редакторів- секвенсерів.

Партитурний редактор - призначений для візуалізації 
звуків на нотному стані, які були виконані на будь-якому 
музичному інструменті. При різних способах введення 
інформації у програмі існує функція контролю за ритмом та 
автоматичним розставленням необхідних пауз, 
переміщенням ноти у будь-яке місце нотної партитури, 
виставленням знаків альтерації, введенням текстової 
інформації. Функціональні можливості секвенсерів
дозволяють роздруковувати партитури.
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Cakewalk Pro Audio 
Рис.11

Клавішний редактор (Key або Piano Roll) - основа 
секвенсера. У класичному клавішному редакторі кожна нота 
зображається у вигляді смуги, довжина якої відповідає її 
тривалості, а розташування смуг по
відношенню до тієї чи іншої клавіші клавіатури у 
вертикальному вигляді в лівій частині “вікна” є свідченням 
висоти ноти та її належності до певної октави. У клавішному 
редакторі працювати з нотним текстом можна і за 
допомогою дистанційного маніпулятора, малювати смуги - 
ноти, змінювати їх довжину, висоту (переміщувати вгору - 
вниз), положення в часі (вперед — назад), вилучати, 
копіювати та переміщувати, як окремі поти, так і цілісні 
фрагменти твору.
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Cakewalk Pro Audio 
Рис. 12

Графічний редактор - спеціальний тип редактора для 
таких MIDI-подій, як гучність або зміна висоти тону, що 
здійснюється так званим pitch bender - колесом, яке 
знаходиться в лівій частині клавіатури. У графічному 
редакторі події показані у вигляді вертикальних стовпців, 
висоту яких можна змінювати за допомогою дистанційного 
маніпулятора (“миші”).

Приклад графічного редактора програми Cakewalk Pro Audio
Рис. 13

75



Барабанний редактор - зовні має схожий вигляд з 
клавішним редактором, в якому замість клавіатури 
розміщений список ударних інструментів, а партія кожного 
інструменту репрезентується у вигляді послідовності ромбів 

 у ритмічній сітці. Працювати з групою ударних інструментів 
можна і в партитурному, і у клавішному редакторах, але в 
барабанному редакторі це робили зручніше. Його 
можливості дозволяють окремо квантувати партію кожного 
інструменту, змінювати MIDI-канал інструменту, робили 
партію більш наочною та компактною.

Приклад барабанного редактора програми 
Cakewalk Pro Audio 

Рис. 14

MIDI - мікшер - даний редактор візуально схожий із 
звичайним мікшерським пультом, в якому здійснюється 
кінцеве зведення твору, на кожний канал можна призначити 
MIDI-Інструмент та регулювати його гучність, панораму, 
включати заглушування або соло. Останнім часом 
компанії-виробники почали вводити в нові версії своїх 
секвенсерів можливості запису не тільки MIDI-даних, але і 
звичайних аудіодоріжок. Тепер у секвенсер можна
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записувати як вокальні партії, так і звук реальних 
інструментів.

Приклад MIDI - мікшера програми Cakewalk Pro Audio
Рис. 15

Програма-секвенсер Cakewalk Pro Audio 9.03 один з 
найбільш багатофункціональних музичних редакторів. Його 
можливості дозволяють:

створювати, редагувати та записувати MIDI- 
композиції;
використовувати MIDI-ефекти;
записувати, редагувати та відтворювати цифрований
звук;
використовувати 256 MIDI- або аудіотреків; 
працювати з аудіоефектами в реальному часі; 
відтворювати цифрове відео; 
використовувати plug-in;
працювати з мовою програмування CAL (Cakewalk 
Application Language);
візуалізовувати структуру сонгу з використанням 
кліпів;
здійснювати графічне управління параметрами 
синтезу звуку;
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подавати музичну композицію у вигляді списку 
повідомлень;
віртуально подавати музичну композицію у вигляді 
фортепіанних клавіш; 
здійснювати мікшування;
здійснювати запис, редагування та відтворення нот; 
здійснювати запис та редагування тексту пісень.

Зупинимося більш детально на окремих структурних 
розділах програми та їх функціональних особливостях. 
Основний розділ (“головне вікно”) програми містить набір 
елементів (панелі інструментів), які дозволяють 
здійснювати:

роботу з файлами (Standard);
регулювання записом/відтворенням (Transport, 
Transport (Large));
переміщення сонгом (проектом) (Position);
виділення фрагментів сонгу (Select);
управління циклічністю (loop);
вибір режиму запису (Record);
одночасні зміни статусу усіх треків сонгу (Solo);
темпові зміни (Tempo);
регулювання часової позиції в сонгу (маркери 
(Markers));
вибір каналу сигналів синхронізації (Sync) та режиму
синхронізації для проекту;
виходи до основних вікон програми (Views).

Треба відзначити, що програма включає більш ніж 30 
файлів з гамами в різних тональностях та натуральними 
ладами - дорійським, лідійським, міксолідійським, 
іонійським, фригійським. Дана інформація може бути 
використана для розучування гам та вивчення ладів, а також 
їх застосування.

Одним з найважливіших розділів програми є Event List, 
у даному розділі музична композиція подається аналогічно 
MIDI-системі - у вигляді списку повідомлень (з 
параметрами), що проявляються в певні моменти часу та
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підносяться до конкретного треку. Функції програми 
дозволяють оперувати не тільки MIDI-повідомленнями, але 
й повідомленнями нотації та спеціальними повідомленнями. 
Це дозволяє здійснювати взаємодію MIDI-системи, каналів 
цифрового звуку, цифрового відео та мультимедіа.

Приклад редактора Event List програми Cakewalk Pro Audio
Рис. 16

У програмі можна контролювати і регулювати силу 
натиснення на клавіші та її ослаблення. Крім того, тут 
містяться словники іноземних термінів. Так, наприклад, 
призначення динамічних вказівок crescendo і diminuendo 
полягає не тільки в їх використанні в якості засобів музичної 
виразності, але й для управління гучністю звучання, 
бібліотеки акордів з їх назвами, графічною репрезентацією, 
аплікатурними позиціями та ін.

Призначення редакторського розділу Piano-Roll полягає 
у виконанні двох важливих функцій: 

редагування відбитків клавіш;
графічне редагування параметрів MIDI-повідомлень.

За допомогою інструментів:
- Lasso - збільшується масштаб відображення певної 

ділянки відбитків клавіш;
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- Select [S] - виділяються окремі об’єкти або цілі групи 
відбитків клавіш;

- Draw [D] - наносяться відбитки клавіш або графіків 
зміни параметрів MIDI-повідомлень, малюються та 
переміщуються відбитки клавіш, а також змінюється їх 
розмір;

- Draw Line [L] - одержується графік лінійної залежності 
певного параметру від часу;

- Erase [Е] - ліквідуються звуки;
- Scrub <В> - прослуховуються звучання нот, які 

відповідають відбиткам клавіш як у прямому, так і у 
зворотному напрямку. Одночасно можуть відображатися та 
редагуватися відбитки клавіш декількох треків, що дозволяє 
простежити за звуковисотним діапазоном композиції - партії 
композиції повинні відрізнятися не тільки тембрами MIDI- 
інструментів, які їх викопують, але й бути локалізованими в 
різних регістрах.

Таким чином, кожний звук визначається не тільки 
параметрами висотності та тривалості, а й гучністю. У 
редакторі Piano Roll здійснюється управління гучністю 
звучання нот, які відповідають окремим відбиткам клавіш, 
параметри гучності можуть задаватися як у цифровій, так і у 
графічній формі.

Приклад редактора Piano-Roll програми Cakewalk Pro Audio
Рис. 17
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Редактор Staff забезпечує традиційний нотний запис 
музичного матеріалу та його транскрипцію: нотна
репрезентація - MIDI-повідомлення, MIDI-повідомлення - 
нотний матеріал. Зробимо огляд основних функцій даного 
редактору. Це: переміщення, озвучення, запис, редагування 
параметрів нот, при необхідності їх видалення, 
прослуховування окремих нот або усього сонгу, зміни 
масштабів зображення, покрокове прослуховування нот або 
акордів у прямому та зворотному напрямках, наявність 
нотних тривалостей, опрацювання нотного матеріалу в певні 
моменти часу, відображення віртуального гітарного грифу.

Приклад редактора Staff програми Cakewalk Pro Audio
Рис. 18

Крім того, редактор Staff View Layout включає: 
можливість потактового редагування музичного матеріалу, 
текстового матеріалу пісні, агогічні вказівки, літерно- 
цифрове позначення акордів, а також, редактор акордів 
(Chord), віртуальний гітарний гриф із 6 лініями, що 
відповідають струнам, цифрами - номерами ладів та нотним 
станом, де певний акорд візуалізується в різних позиціях. 
Усі зміни відбитків пальців на віртуальному грифі 
супроводжуються змінами в нотному запису. У даному
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редакторі можуть відображатися одночасно декілька нотних 
станів, з одним віртуальним грифом. Програма містить 
редактор Lyrics, призначення якого полягає в редагуванні 
текстів пісень.

Редактор StudioWare (Panel) включає декілька функцій, це: 
віртуальний аналог багатоканального мікшеру для 
управління параметрами звуку, який записаний на 
MIDI- та аудіотреках, здійснює управління гучністю, 
панорамою, рівнями реверберації та хорусу (для 
MIDI-треків), запам’ятовує фіксований стан 
елементів управління чи будь-які зміни їх стану в 
процесі редагування сонгу;
програмні алгоритми здійснюють управління MIDI- 
пристроями та дозволяють створити панель 
конфігурації для управління будь-якими пристроями 
та їх параметрами.

Приклад редактора StudioWare (Panel) програми 
Cakewalk Pro Audio 

Рис. 19

Програма Cakewalk Pro Audio 9.03. містить дев’ять 
MIDI-ефектів, що реалізуються функцією Edit, серед них:
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різноманітні перетворення акордів у послідовність 
нот;
розпізнавання акордів; 
імітація луни;
фільтрація повідомлень на основі багатьох критеріїв; 
квантування;
компонування партій ударних інструментів з 
використанням віртуальної Drum Machine; 
транспонування музичного матеріалу; 
управління гучністю нот за вибором.

Програмні алгоритми дозволяють використовувати 
вищенаведені ефекти в реальному часі. Важливо відзначити, 
що програма містить особливий MIDI-ефект - моделювання 
виконавського стилю Style Enhancer Micro 1.28, 
новосибірської фірми NTONYX. Вченими-програмістами 
вперше у світі створені програми, які забезпечують 
розпізнавання “музичних об’єктів”
 та їх опрацювання в 
плані надання виконанню виразності, аналогічної грі на 

реальних музичних інструментах (див. частина II, розділ III).
Редактор Audio призначений для роботи з цифровим 
звуком, містить 14 аудіоефектів. Треба відзначити, що 
основним для програми Cakewalk Pro Audio 9.03. є режим 
застосування аудіоефектів у реальному часі.

Приклад редактора Audio програми Cakewalk Pro Audio
Рис.20
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Редактор Console являє собою програмний аналог 
цифрового мікшеру, який дозволяє працювати з MIDI- та 
аудіоефектами в реальному часі. Здебільшого його 

 використовують на завершальній стадії зведення музичної 
композиції, для уточнення параметрів треків (гучності, 
панорами та ін.).

Приклад редактора Console програми Cakewalk Pro Audio
Рис.21

Підсумовуючи, треба зазначити, що основне 
призначення програми Cakewalk Pro Audio полягає у 
створенні професійного аранжування композиції.

Програма Cubase застосовується в студіях звукозапису, 
містить ряд важливих функцій для використання в процесі 
роботи над музичною композицією. Це MIDI-секвенсер, із 
можливістю цифрового запису та обробки звуку, 
запрограмованим акомпанементом, роботою з аудіотреками, 
MIDI-треками, за допомогою транспортної панелі 
здійснюється управління записом, відтворенням, 
переміщенням звукового матеріалу, функції панелі 
інструментів полягають у виборі партій, їх ліквідації, 
компонуванні.
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Приклад головного редактора програми Cubase 
Рис.22

Редактор Piano-Roll демонструє на клавіатурі 
відповідність ноти прямокутнику, довжина якого 
пропорційна довжині ноти. Гучність (мається на увазі 
процес натискання на клавішу) визначається за кольором 
прямокутника або висотою лінії в нижній частині вікна 
даного редактора.

Редактор List репрезентує MIDI-події у вигляді списку з 
наочним уявленням кожної з них та можливістю їх 
редагування. Демонстрація ноти в редакторі партій ударних 
інструментів здійснюється у вигляді однакових ромбів, 
незалежно від їх тривалості (так як в основному тривалість 
ноти при виконанні на цих інструментах не має значення). У 
відповідності стандарту General MIDI для барабанних партій 
визначений спеціальний MIDI-канал (десятий), де кожний 
інструмент представлений нотою певної висоти.
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Приклад редактора List програми Cubase 
Рис.23

Нотний редактор Score Editor включає набір 
установок, які дозволяють робити правки нотного тексту. 
Мікшерний пульт для MIDI - каналів надає різноманітні 
редакторські можливості. Програма містить власні модулі 
цифрової обробки звуку та дозволяє підключати в якості 
Plug-ins модулі інших фірм (наприклад: Chorus, FuzzBox, 
Grungelizer, WunderVerb 3.

До даної групи програм, як ми вже зазначали, 
відноситься MIDI-секвенсер Logic Audio Platinum v.46.1. на 
відміну від вищерозглянутих менш відомий, але теж являє 
собою розвинений професійний редактор.
“Ідеологія” програми базується на об’єктній структурі, де 
кожний параметр являє собою окремий об’єкт. Її можливості 
дозволяють здійснювати багатоканальний цифровий запис 
звуку, як і інші секвенсери цього класу, дана програма 
включає усі стандартні розділи (вікна) редагування MIDI- 
повідомлень, а саме: редактор Matrix (типу Piano-Roll), 
набір інструментів для редагування, віртуальну клавіатуру, 
функції керівництва масштабом зображення.
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Приклад редактора Matrix програми Logic Platinum 
Рис.24

Серед особливих характеристик треба відзначити 
редактор Hyper, що здійснює корекцію сольних партій: 
змінює гучність окремих нот (Velocity); гучність MIDI- 
каналу (Volume); вводить необхідні параметри панорами 
(Pan); поступово змінює висоту звуку (Pitch Band).

Приклад редактора Hyper програми Logic Platinum 
Рис.25

87



Розглянуті MIDI-секвенсори Cubase Audio VST 3250 та 
Logic Audio Platinum 46.1 містять функціональну можливість 
багаторядкового запису звуку.

До характерних особливостей редактору Digital 
Orchеstrator Pro відноситься поєднання функцій MIDI- 
секвенсеру та багаторядкового цифрового запису звуку на 
жорсткий диск. Програма містить стандартні MIDI- 
редактори та елементарний вбудований аудіо-редактор (три 
аудіо-, чотири MIDI-трека та мікшерний пульт).

Приклад головного редактора програми 
Digital Orchestrator Pro 

Рис.26

Базовий секвенсер Fruity Loops Pro (професійна назва 
Fruity (Tracks)) поєднує функції синтезатора, семплера. Він 
призначений для створення музичних композицій 
(вокальних, інструментальних). У студійній роботі з функцій 
програми найчастіше використовуються редактори 
ритмоформул (класичних та сучасних), різноманітних 
стилів, зразки спеціальних ефектів (акустичних та 
синтезованих), синтезовані звуки та звуки реальних 
інструментів.
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Приклад головного редактора програми Fruity Loops Pro
Рис.27

Для тих, хто починає освоювати музичні комп’ютерні 
технології, найбільш придатні версії програми Cakewalk.

Підсумовуючи можна зробити висновки, що в арсеналі 
сучасного музиканта-аранжувальника для здійснення 
багатодоріжкового запису музичних партій в системі MIDI є 
спеціальний пристрій - секвенсер. Він здійснює: запис, 
редагування та відтворення MIDI інформації, вважається 
основним інструментом для здійснення процесу композиції 
та може вмонтовуватися в інструмент, бути окремим 
пристроєм або комп’ютерною програмою.

Процес запису інформації в секвенсер здійснюється 
методом програвання партій або їх частин з MIDI- 
клавіатури, будь-якого інструменту, що містить MIDI-вихід.

Секвенсери опрацьовують композицію, як правило 
декількома редакторами, у кожному з яких записаний 
матеріал репрезентований в різних видах для вибору 
найбільш зручного при редагуванні тих чи інших MIDI- 
подій. Вибір редактора залежить як від типу подій, які 
передбачається редагувати, так і від персональних переваг.

89



Друга важлива група репрезентує аудіо - редактори, які 
дозволяють опрацьовувати звук більш ефективно, ніж 
програми - редактори попередньої групи. До цієї групи треба 
віднести програми: Sound Forge 4.5, WaveLab, Cool Edit Pro, 
Samplitude та деякі інші. Дані програми призначені для 
роботи з аудіоінформацією (звуком), їх функціональні 
можливості дозволяють записувати “живий” звук та його 
перетворення, змінювати тембральні характеристики, 
відпрацьовувати якість звучання, додавати різні оригінальні 
ефекти.

Треба відзначити, що відмінність програм даної групи 
визначається не тільки структурою та функціональністю 
інтерфейсу, наявністю угиліт, а, що найголовніше, - 
алгоритмами обробки звуку. Опрацювання одного й того ж 
самого звукового матеріалу при однакових параметрах та 
умовах, що здійснюється різними програмами, можуть 
репродукувати зовсім відмінні результати. До таких аудіо- 
редакторів відноситься програма Sound Forge (в перекладі 
“звукова кузня”). Алгоритми програми дозволяють 
здійснювати обробку, компонування (монтаж), звукові 
ефекти цифрованого звуку, реставрацію фонограм та ін.

Структура інтерфейсу програми включає три основних 
елемента: Main Screen (основний розділ (вікно) містить 
панель - стандартне Menu та Status Bar - панель станів з 
основними параметрами активного звукового файла), Data 
Windows (набір даних звукового файла), та Toolbars (панель 
інструментів).

Основні функції програми:
- запис звуку та ліквідація недоліків запису;
- монтаж деструктивний та недеструктивний;
- операції із звуковою гучністю та тембром;
- звукові ефекти.

Програми для запису та цифрової обробки звуку
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Приклад головного редактора програми Sound Forge
Рис.28

Функція запису звуку та ліквідація його недоліків
дозволяє здійснювати запис музичного матеріалу з 
мікрофону, з лінійного входу звукової карти, із вбудованого 
синтезатора звукової карти або звукового компакт диска. 
Програма включає п’ять режимів запису:

режим Automatic retake поновлює запис, замінюючи 
попередній результат;
режим Multiple takes (no Regions) поновлює запис 
після зупинки;
режим Multiple takes creating Regions поновлює запис 
з певного місця із створенням нових “регіонів” 
(тобто фрагментів);
режим Create a new window for each take при 
поновленні запису створює нове звукове вікно; 
режим Punch-In здійснює запис у певних межах 
(“Start” та “End”).
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Приклад запису звука в програмі Sound Forge 
 Рис.29

Важливою функцією програми є наявність засобів для 
ліквідації недоліків запису, що спричиняються різними 
факторами, які можна спробувати виправити, 
використовуючи модуль Noise Reduction.

Приклад модуля Noise Reduction в програмі Sound Forge
Рис.30
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Крім того, усі функції обробки звуку мають виключно 
важливі типові елементи, такі як: Preview, Save As, Bypass.

Елемент Preview ілюструє певний звуковий ефект (без 
безпосереднього застосування до звукового файлу); елемент 
Save As призначений для запису індивідуальних пресетів 
(наборів необхідних параметрів); елемент Bypass 
застосовується як перемикач для порівняння вихідного 
матеріалу з обробленим.

Найпростіший вид обробки звукового сигналу 
здійснюється монтажем (переставленням та ліквідацією 
фрагментів запису). При комп’ютерному монтажі 
необхідний фрагмент може бути опрацьований таким чином, 
щоб перепадів рівня запису не виникало. Це дозволяє його 
тиражувати, переставляти в різні місця твору (звукового 
файлу) та ін.

Розглядаючи функції студійного використання даної 
програми, треба відзначній, що звуковий монтаж може бути 
деструктивним (що змінює структуру вихідного файлу та 
не дозволяє зберегти первісний вигляд) та 
недеструктивним (який дозволяє зберегти вихідний файл із 
виділенням фрагментів, що потребують перетворення в 
певній послідовності їх озвучення).

При недеструктивній обробці звукового матеріалу 
програмними операторами здійснюються позначення 
фрагментів відтворення або навпаки, пропуску (Regions List) 
з послідовністю виконання та кількістю повторів (Play List).

При використанні функції Normalize алгоритми 
програми аналізують певний фрагмент звуку та віднаходять 
максимальний рівень амплітуди, яка може змінюватися. При 
цьому її максимальний рівень буде корегуватися у 
відповідності індивідуальним значенням рівня звукового 
сигналу, тобто здійснюється “інтелектуальне” регулювання 
гучністю. Крім того, алгоритми програми також реалізують 
необхідний рівень гучності з графічною репрезентацією її 
амплітуди. Горизонтальна вісь графіка відображує значення
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амплітуди вихідного сигналу, вертикальна - значення 
амплітуди перетвореного сигналу. Програма Sound Forge 
містить оператор поступової зміни рівня гучності 
(послідовно: Process>Fade>In — рівень гучності буде
збільшуватися від найменшої точки до найвищої вихідного 
сигналу, Process>Fade>Out — навпаки, буде здійснюватися 
його поступове зменшення), а також оператор довільного 
збільшення/зменшення рівня гучності протягом певного 
фрагменту у графічній репрезентації (Process>Fade>Graphic).

Горизонтальна вісь графіка відображує часовий 
параметр звучання певного фрагменту в процентах та у 
вигляді хвильової форми сигналу, вертикальна вісь 
відображує рівень гучності.

Тембральні зміни записаного звуку здійснюються 
еквалайзером (Process>EQ>Graphic) у частотному діапазоні, 
розподіленому на 10 активних смуг.

Приклад еквалайзера в програмі Sound Forge 
Рис.31

Оператор Accuracy дозволяє відпрацьовувати звуковий 
результат, добирати ступінь точності обчислень - low
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(мінімальну), medium (середню), high (максимальну). У 
програмі існує ще один тип чотирисмугового еквалайзера 
(Process>EQ>Paragraphic) із графічним зображенням 
спектральної обвідної. Оператор (Process>EQ>Parametric) 
передбачає окреме настроювання одного з чотирьох фільтрів 

високочастотного, низькочастотного, смугового, 
режекторного (high-pass, low-pass, band-pass, band-reject). Для 
тембральних змін звуку в цифровому вигляді в програмі 
Sound Forge передбачена спеціальна функція 
(Process>Smooth/Enhance), що збільшує або зменшує 
частоти.

Програма містить чисельні звукові ефекти, які можна 
використовувати для детальної корекції записаного звуку, 
проведення будь-яких звукових трансформацій, створення 
“штучної акустики”. Звукові перетворення (розтягання та 
стиснення звуку у часі), оператор (Process>Time 
Compress/Expand>Original length>Final length) здійснюються 
26 алгоритмами з назвами та поясненнями.

Транспозиція звукового сигналу можлива двома 
способами:

перший полягає у введенні значень транспозиції на 
цифрові поля (Effects>Pitch>Shift); на полі (Semitones 
to shift pitch by) позначається кількість напівтонів для 
транспозиції звуку, при цьому від’ємні значення 
відповідають транспозиції вниз, а позитивні - вгору; 
на полі (Cents to shift pitch by) позначаються соті долі 
напівтону та транспорт вгору і вниз; параметр 
Preserve duration здійснює збереження тривалості 
звуку із 25 алгоритмами компенсації довжини звуку; 
другий спосіб полягає в графічній зміні параметрів 
висоти звуку, поступовій зміні величини 
транспозиції, що проводиться оператором 
(Effects>Pitch>Bend); нижня позиція регулятора на 
вертикальній вісі графіка відображає, що 
максимальне відхилення “висотної обвідної” 
відповідає зміні висоти на один півтон, верхня
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позиція регулятора відповідає зміні висоти 
максимально на 24 півтони.

Програма Sound Forge включає звуковий ефект вібрато, 
який досягається періодичною зміною частоти або 
амплітуди сигналу, тобто вихідний сигнал модулюється за 
частотою або амплітудою іншим періодичним сигналом, при 
цьому частота модулюючого сигналу повинна бути 
невисокою. Частотне вібрато в програмі Sound Forge 
включає два параметри: частоту та глибину і досягається 
оператором ((Effects>Vibrato); амплітудне вібрато 
досягається оператором (Effects>Amplitude Modulation) з 
вибором частоти модуляції, хвильової форми 
(синусоїдальної, прямокутної) модулюючого сигналу.

Крім ефекту вібрато також представлені ефекти 
реверберації, фленджера, луни, різні види хоруса, основою 
яких є затримка сигналу. Ефект реверберації (оператор 
Effects>Reverb) дозволяє створити навколо звука ефект 
реальної присутності в певному приміщенні з регулюванням 
пучка первісних відображень (Early reflections style), 
загального часу загасання (Decay time) та часу 
передзатримки (Pre-delay) з контролем вихідного рівня 
прямого сигналу (Dry out), постреверберованого сигналу 
(Reverb out), пучка первісних відображень (Early out).

Ефект фленджера досягається надто короткочасною 
затримкою сигналу, що модулюється за висотою та 
поєднується з основним сигналом, здійснюється оператором 
(послідовно Effects>Flange/Wah-Wah).

Ефект луни виконується оператором (послідовно 
Effects>Delay/Echo>Simple) із встановленням рівня прямого 
та затриманого сигналів (Dry out та Delay out) та часу 
затримки (Delay time).

Ефект хоруса досягається мікшуванням прямого 
сигналу та сигналу, що модулюється за частотою 
затриманим сигналом (оператор Effects>Chorus) з 
регулюванням часу затримки (Chorus out delay), частоти та 
глибини модуляції (Modulation rate та Modulation depth) і
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величини зворотного зв’язку (Feedback), а також 
встановленням значення вхідного рівня (Input gain), 
вихідного рівня прямого сигналу (Dry out) та вихідного рівня 
обробленого сигналу (Chorus out).

Приклад ефекту хоруса в програмі Sound Forge 
Рис.32

Крім вищенаведених звукових ефектів програма містить 
ефект побудови обвідної (оператор Effects>Envelope), ефект 
спотворення, наслідування переобтяженню аналогових 
підсилювачів (оператор Distortion), ефект дискретної 
інкрустації у звук фрагментів тиші (режим Gapper) або 
видалення фрагментів самого звуку (режим Snipper) 
(оператор Effects> пункт Gapper/Snipper).

Необхідно також відзначити деякі можливості звукового 
синтезу. Так, наприклад, у програмі існує можливість 
синтезу хвильової форми певної довжини (Sіmple>Length), 
форми хвилі (Waveform shape), частоти (Frequency), гучності 
(повзунковий регулятор) - (послідовно:Тооls>пункт 
Synthesis>Simple>none Length>Waveform shаре>поле 
Frequency>повзунковий регулятор). За допомогою
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чотирьохоператорного FM-синтеза здійснюється більш 
складний звуковий синтез (пункт FM).

Можливості багатофункціонального аудіоредактора 
Sound Forge 4.5 дозволяють здійснювати роботу з кількома 
звуковими фрагментами (файлами) одночасно. Процес 
редагування в програмі здійснюється операціями: Cut, Copy, 
Paste, Past to New, Clear, Trim/Crop, Mix. Функція 
мікшування містить набір пресетів (параметрів для 
цифрової обробки звуку).

Суттєвим при використанні програми в студії є 
можливість редагування звукового формату музичної 
композиції (файлу), а саме:

переведення монозвучання в стерео та навпаки; 
стиснення формату (для зменшення розміру файла); 
конвертація звукових файлів в інші формати.

Треба відзначити, що для роботи з семплами (звуковий 
файл із записаним музичним фрагментом) у програмі є 
MIDI-клавіатура, яка дозволяє перевірити звучання нових 
семплів. При опрацюванні музичного фрагменту (файлу) 
його можна розмічати спеціальними маркерами, за 
допомогою яких здійснюються необхідні редакторські 
виправлення.

Наступна програма в даній групі програм - WaveLab, 
яка належить до багаторядкових цифрових студій. Інтерфейс 
звукового редактору WaveLab складається з двох частин - 
загального огляду та конкретного редагування, містить 
транспортну панель, панель маркерів, контролери, панель 
Snapshot (“миттєва фотографія” розмірів та масштабів 
музичних фрагментів (активних файлів), панель 
інструментів).
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Приклад головного редактора програми WaveLab
Рис.33

Функції редактора дозволяють працювати з кількома 
звуковими фрагментами (файлами) одночасно, а також 
об’єднувати їх у групу та зберігати як проект (project). 
Значний масив звукових фрагментів (файлів) можна 
інтегрувати в базу даних (database).

До функціональних особливостей програми також 
відноситься трьохвимірний кольоровий спектральний аналіз 
звукового фрагменту (файлу) - (3D Frequency Analysis), який 
візуалізує параметр відповідності часу, параметр частотності 
сигналу та параметр амплітуди сигналу. Перша вісь 
відповідає часовому параметру, друга - частотному сигналу, 
третя - амплітуді сигналу, а також здійснюється 
порівняльний аналіз двох музичних фрагментів (файлів) 
функцією File Compare.

Крім вищенаведених функціональних характеристик 
програми треба відзначити цифрову обробку звуку та 
використання модулів, таких як: Chorus, AutoPanner, EQ 1 
(еквалайзер), Scorpion, Resampler, що здійснюється через 
спеціальну панель Master Section. Їх максимальна кількість 
не повинна перевищувати шести, підключатися модулі 
повинні обов’язково послідовно.
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До цієї ж групи програм належить програма Cool Edit 
Pro (автор Девід Джонсон), саме у цій версії вона стала 
багаторядковою аудіостудією, з арсеналом різноманітних 
можливостей редагування та цифрової обробки звуку. У 
первісному варіанті програми Cool, Cool Edit 96 були 
звуковими редакторами.

Загальний вигляд “звукового” модуля програми Cool Edit 
Pro включає: “квазімагнітофонну” панель управління
відтворенням звучання, його зупинкою, переміщенням 
запису, паузами. Зображення звуку може бути подано у 
хвилеподібному вигляді та у вигляді спектрограми 
(функціями Waveform View та Spectral View).

Приклад загального звукового модуля (панелі) 
програми Cool Edit Pro 

Рис.34

Усі функції звукової обробки інформації акумульовані у 
“розділі” Transform.

Операції, що пов’язані зі зміною гучності, здійснюються 
функцією Amplitude. Програма включає модулі для 
спектрального аналізу (послідовно: Analyze>Frequency
Analysis), і звукового синтезу (Generate), зокрема, 
адитивного синтезу. Синтезований звук може утворюватися
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п'ятьма складовими, амплітудне співвідношення яких 
регулюється за допомогою п’яти регуляторів (секція 
Frequency Components). При цьому кожна складова в разі 
необхідності модулюється за частотою (секція Modulation 
I'requency - введення позначень швидкості зміни базової 
частоти), або залишається без модуляційних змін (секція 
Modulation By - введення нульового значення). Крім того, 
треба зазначити, що програма також містить способи 
деструктивного монтажу звукового матеріалу з функціями 
мікшування та ефекту перехресного звучання (послідовно 
функція - операція: Mix Paste>Edit).

Приклад модуля спектрального аналізу 
програми Cool Edit Pro 

Рис.35

Функції перетворень гучності з диференційованим 
регулюванням каналів та “програмуванням” початкового і 
кінцевого рівнів гучності містяться в пункті 
Amplitude>Amplify, функція Envelope призначені для 
побудови амплітудної обвідної.
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Приклад обвідної у програмі Cool Edit Pro
Рис.36

Треба відзначити, що структурою програми Cool Edit 
Pro також передбачені заздалегідь підготовлені набори 
параметричних установок (список пресетів) та функція 
Preview, яка здійснює попереднє прослуховування 
результату в реальному часі (на відміну від аналогічної 
функції у програмі Sound Forge). Стосовно звукових ефектів 
із затримкою (функція Delay Effects>Transform) - це: хорус, 
луна, затримка, мультизатримка, реверберація, фленджер, 
стереофазер. Кожна з даних функцій включає додаткові 
можливості для диференційованого редагування каналу.
Так, наприклад:

хорус включає параметри: кількість голосів,
максимальний час затримки, кількість повторів у 
секунду, величина зворотного зв’язку, різниця в часі 
між голосами, глибина вібрато, швидкість вібрато, 
ширина стереополя, рівень прямого сигналу, рівень 
відпрацьованого сигналу;
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луна включає параметри: час затухання, час
затримки, первісна гучність луни, еквалайзер для 
обробки “віддзеркалених” сигналів; 
затримка включає параметри: час затримки та
співвідношення
прямого та затриманого сигналів; мультизатримка включає параметри: час зміщення, 
час затримки, рівень зворотного зв’язку, 
низькочастотний фільтр, високочастотний фільтр; 
реверберація включає параметри: час загасання, час 
перед затримкою, час загасання високих частот, 
характеристика відображень, рівень прямого 
сигналу, рівень реверберованого сигналу; 
фленджер включає параметри: співвідношення
прямого та опрацьованого сигналів, початкова 
затримка опрацьованого сигналу, інвертація 
опрацьованого сигналу; спеціальний ефект 
одержується методом адитації простого та 
інвертованого фленжера; синусоїдальний/лінеарний 
переходи між початковою та кінцевою 
затримками;
стереофазер включає параметри: вхідний рівень, 
центральна частота фазових коливань, глибина 
коливань, величина фазового зсунення, швидкість 
коливань.
Функція Echo Chamber - трьохвимірна кімнатна луна 

дозволяє моделювати акустику конкретного приміщення. 
Треба відзначити, що дана програма містить різні вбудовані 
алгоритми обробки звуку. Так, наприклад, функція FFT 
Filter дозволяє встановити частотні характеристики звуку з 
графічною побудовою спектральної обвідної та визначенням 
частотних областей, що потребують коректування (оператор 
Spline Curves змінює форму обвідної, оператор Log Scale 
унаочнює графічний вигляд обвідної, оператор 
Passive/Logarithmic контролює одиниці виміру амплітуди на 
графіку (децибели), оператори Мах і Min призначені для
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встановлення максимальної або мінімальної величини 
сигналу).

Функція Graphic Equalizer є комп’ютерною емуляцією 
10- (октавного), 20-(напівоктавного) та 30-смугового 
(третинооктавного) еквалайзера.

Приклад еквалайзера в програмі Cool Edit Pro
Рис.37

Кожний регулятор відповідає частотній смузі. Функція 
Graph Actual Response візуалізує спектральну обвідну 
еквалайзера. Функція Parametric Equalizer репрезентує 
п'ятисмуговий параметричний еквалайзер з можливістю 
прослуховування та графічного відображення вихідної 
спектральної обвідної. Функція Quick Filter призначена для 
поступового перетворення спектральної обвідної, оператори 
Initial Settings/Final Settings здійснюють початкові та кінцеві 
установки параметрів для видозмінення спектральної 
обвідної протягом опрацювання певного звукового 
фрагменту. Оператори функції Scientific Filters 
Transform>Noise Reduction аналогічні відповідним функціям
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програми Sound Forge, тому не потребують більш 
детального розгляду.

Певний інтерес викликає розділ Special з функцією 
Brainwave Synchronizer, алгоритми якої модулюють 
параметри звуку частотами біотоків мозку людини, що 
впливає на емоціональний стан слухача, досягається при 
прослуховуванні стереофайлів у навушниках.

Приклад розділа Special (функція Brainwave Synchronizer)
Рис.38

Функція Music дозволяє відобразити мелодію на 
нотному стані; транспонувати музичний фрагмент; задавати 
темп; добирати тональність. У програмі існують два види 
цифрової обробки звуку, а саме: обробка звукового файлу і 
обробка звукового потоку в режимі реального часу.
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Приклад функції Music у програмі Cool Edit Pro 
Рис.39

Крім проведеного нами загального огляду основних 
функцій звукової обробки, програма Cool Edit Pro включає 
модуль синтезу звуку (функція Generate) та модуль 
віртуального багатоканального зведення звукового 
матеріалу.

Звуковий синтез в програмі здійснюється в розділі 
Generate. Так, режим Custom надає можливість ввести 
необхідні частоти тонів. У пункті Noise генеруються шуми з 
вибором каналів звучання у вигляді моно або просторового 
стереоефектів. Функція Tones включає операції для 
адитивного синтезу звуків, при цьому синтезований звук 
утворюється п’ятьма складовими, а їх амплітудне 
співвідношення контролюється регуляторами (секція 
Frequency Components) із зазначенням індивідуальних частот 
та частотної модуляції (поле Modulate By) для кожної 
складової.
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Приклад звукового синтезу (розділ Generate) 
у програмі Cool Edit Pro 

Рис.71

Одним з найбільш розповсюджених напрямків 
використання програми Cool Edit Pro є багатоканальне 
зведення звукового матеріалу. Інтерфейс модулю 
багатоканального зведення візуалізує доріжки для 
розміщення звукових фрагментів, які можна переміщувати в 
часі (горизонтальна проекція) та з однієї смуги на іншу 
(вертикальна проекція). Для цього процесу можуть бути 
залучені до 64 доріжок з ілюстрацією назви кожної з них, їх 
зміщенням: за панорамою (символ Р); гучністю (символ V); з 
позначенням номеру пристрою запису і відтворення; 
функціями Solo, Mute, Record (виділення певної доріжки в 
режимі прослуховування, вилучення звучання, запису).
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Приклад багатоканального зведення звукового матеріалу
Рис.41

Дана програма включає функцію недеструктивного 
редагування гучності та панорами на кожній з доріжок 
методом побудови відповідних обвідних (секція View, 
пункти Show Pan Envelopes та Show Volume Envelopes 
ілюструє обвідні панорами та гучності (амплітуди), їх 
коректування здійснюється в пункті Enable Envelope Editing.

Серед існуючих систем програма Cool Edit Pro, зокрема 
її модуль для багатоканального зведення звукового 
матеріалу, входить до складу базових та структурно 
скоординованих програм - апаратних засобів професійного 
музиканта.

До вищенаведеної групи програм належить програма 
Samplitude Studio 2496, яка була створена як аудіостудія 
(при існуванні багатофункціональних програм, завдання 
яких достатньо складно диференціювати, у зв’язку з тим, що 
їх функціональні задачі збігаються). Так, наприклад, 
спрямованість програм-аудіостудій - це запис звукового 
файлу, його редагування, обробка, аналогічна для програм - 
звукових редакторів та МIDІ-секвенсерів).
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Програма Samplitude Studio 2496 орієнтована на роботу 
з віртуальними аудіопроектами (Virtual Project - VIP), тобто 
виконавчі операції здійснюються не з реальними 
аудіофайлами на фізичному рівні, а з їх програмними 
відображеннями. При цьому вихідний матеріал лишається 
незмінним, що відкриває простір для експериментування.

Алгоритмами програми здійснюється опрацювання як 
аудіо- , так і MIDI-файлів (навіть у послідовному режимі на 
одній доріжці). До важливих функцій треба також віднести 
недеструктивне редагування звукового матеріалу.

Приклад головного редактора програми Samplitude 2.496
Рис.42

Головний інтерфейс включає:
- необхідну кількість аудіотреків з відповідними для 

кожного з них індикаторами; 
регулятори гучності та панорами; 
режим виділення (Range Mode) здійснює позначення 
певного відрізку одної або декількох доріжок; 
режим об’єктів здійснює їх вибір з аудіо- або MIDI- 
інформацією та включає п’ять редакторських 
функцій - встановлення та зміна загальної гучності 
даного файлу; поступове посилення гучності від
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нуля до максимального значення (функція Fade In); 
поступове зменшення гучності до нуля (функція Fade 
Out); зменшення довжини звукового матеріалу; до 
будь-якого виділеного об’єкта можна 
недеструктивно застосовувати звукові ефекти (секція 
Effects) - графічний або параметричний еквалайзер, 
шумоглушник, компресор/експандер, FFT-фільтр та 
інші; пункт DirectX Plug-ins надає можливість 
використовувати будь-які з установлених в системі 
модулів DirectX (аналогічно вищенаведеним 
програмам даної групи Sound Forge, Cool Edit Pro, 
WaveLab);
режим зміни кривих дозволяє довільно переміщувати 
точки (або групи точок) зламу обвідних в межах 
певної доріжки;
два комбінованих режими - “об’єктів та кривих” 
здійснює виділення/переміщення об’єктів, а також 
переміщення точок зламу обвідних; переключення 
режимів проводиться послідовністю операцій 
(File>пункт Preferences>пункт VIP Mouse Mode); 
засоби (елементи) управління треком (інформативні 
дані, встановлення параметрів, режим стерео/моно та
ін.);
Mute (вилучення звучання певного треку);
Solo (звучання певного треку з вилученням всіх 
інших);
Lock (редагування треку здійснюється в обмеженому 
режимі);
Volume (спеціальна лінія гучності треку, засобами 
якої відображуються необхідні зміни гучності треку 
в часі);
Pan (спеціальна лінія панорами треку, засобами якої 
відображуються необхідні зміни панорами треку у 
часі);
Record (режим запису певного треку).
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Для цифрової обробки звуку в програмі Samplitude 
Studio передбачені функції, які дозволяють використовувати 
модулі, що підключаються та підтримують технологію 
DirectX (програмний інтерфейс, реалізуючий обробку звука 
в режимі реального часу).

Завершальний етап зведення звукового проекту 
здійснюється з використанням багатофункціонального 
мікшерного пульту.

Приклад мікшерного пульта в програмі Samplitude Studio
Рис.43

Вищенаведений аналіз програм: Sound Forge 4.5,
WaveLab, Cool Edit Pro, Samplitude дозволяє зробити певні 
узагальнення. Дана група програм призначена для роботи з 
аудіоінформацією (звуком), їх функціональні можливості 
дозволяють записувати “живий” звук та його перетворення, 
змінювати тембральні характеристики, відпрацьовувати 
якість звучання, додавати різні оригінальні ефекти.

Алгоритми програми Sound Forge дозволяють 
здійснювати обробку, компонування (монтаж), звукові 
ефекти цифрованого звуку, реставрацію фонограм та ін. До
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важливої функції програми належить наявність засобів для 
ліквідації недоліків запису, що спричиняються різними 
факторами, які можна спробувати виправити, 
використовуючи модуль Noise Reduction.

Функції звукового редактору WaveLab дозволяють 
працювати з кількома звуковими фрагментами (файлами) 
одночасно, а також об’єднувати їх в групу та зберігати як 
проект (project). Значний масив звукових фрагментів 
(файлів) можна інтегрувати в базу даних (database).

Програма Cool Edit Pro (автор Девід Джонсон) містить 
достатній арсенал різноманітних можливостей редагування 
та цифрової обробки звуку, саме у цій версії вона стала 
багаторядковою аудіо студією (на початковому етапі 
програми Cool, Cool Edit 96 були звуковими редакторами). 
Серед найбільш розповсюджених напрямків використання 
програми Cool Edit Pro є багатоканальне зведення звукового 
матеріалу.

Алгоритми програми Samplitude Studio 2496
здійснюють опрацювання як аудіо-, так і MIDI-файлів 
(навіть у послідовному режимі на одній доріжці), До 
важливих функцій треба також віднести недеструктивне 
редагування звукового матеріалу. Програма орієнтована на 
роботу з віртуальними аудіопроектами (Virtual Project - 
VIP).

Додаткові модулі - Plug-ins обробки звуку

Третя група програм безпосередньо примикає до 
попередніх - це так звані додаткові модулі (plug-ins) у 
форматах VST та DirectX, програми, які здійснюють 
операції виключно у складі інших програм та дозволяють 
реалізовувати різноманітні способи обробки звуку. Модулі 
plug-in призначені для розширення функцій або інструментів 
основної програми (існує різноманітна спрямованість 
додаткових модулів - текстові редактори, пакети для 
відеопроектів, графіки). Їх можна диференціювати на дві
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групи, за двома напрямками використання: це модулі 
підключення до MIDI-програм (секвенсерів,
автоаранжувальників, арпеджіаторів та ін. ) та модулі 
підключення до програм редагування звуку та звукових 
студій (аудіо) для цифрової обробки звуку. Серед модулів 
цифрової обробки звуку можна виділити дві підгрупи. До 
першої відноситься цифрова обробка звуку в режимі 
реального часу (на виході одержується трансформований 
сигнал), до другої - цифрова обробка звукових файлів різних 
форматів.

Програмний інтерфейс DirectX надає можливість
взаємодії між собою програм звукової обробки,
використання комп’ютерних систем для обробки звуку в 
реальному часі. Модулі DirectX - це програми, які
реалізують звукову обробку аналогічно технічним засобам 
музичної студії. Крім того, треба відзначити, що останні 
версії більшості програм звукової обробки мають 
можливість суміщатися з DirectX, це WaveLab, Cool Edit Pro, 
Sound Forge з версії 4.0a, Cubase VST з версії 3.5, Cakewalk 
Pro Audio з версії 6.0.

Наведемо деякі модулі DirectX, що підключаються до 
програм:

модулі CFX (інтегруються з програмою Cakewalk
6.0);
модулі Cakewalk Effects;
модулі XFX (фірма Sonic Foundry);
модуль затримки (луни) та ревербератор (фірми
timeworks);
модулі Hyperprism (фірми Arboretum);
шумоглушник RayGun (фірми Arboretum);
модуль Rhythm’n’Chords (інтегруються з програмою
Cakewalk Pro Audio) фірми MusicLab Inc.;
модуль Looper (інтегрується з програмою Cakewalk
Pro Audio) фірми MusicLab Ins.;
модулі Waves Native PowerPack (фірми Waves);



модулі Dynamics Processor (динамічної обробки 
Звуку — програмний пакет CakewalkAudioFXl); 
модулі Amp & Tape Simulator (симулятор гітарних 
підсилювачів, акустичних систем та аналогового 
магнітофону - програмний пакет
CakewalkAudioFX2);
модулі SoundStage (моделювання акустики
приміщень - програмний пакет CakewalkAudioFX3). 
Розглянемо більш детально plug-ins - модулі 

Cakewalk Audio FX. Програма Cakewalk Audio FX1 
інтегрує чотири plug-ins - модулі динамічної обробки звуку: 

модуль Compressor/Gate поєднує два пристрої — 
компресор і гейт.

Призначення компресора полягає у стисненні
динамічного діапазону звукового сигналу. Пристрій гейт, 
призначений для проходження сигналу, рівень якого вище 
заданого та відповідно заглушення сигналу, рівень якого 
нижче заданого, а також для ліквідації шуму на паузах. 
Даний модуль застосовують при роботі з фонограмами: для 
запобігання звукових спотворень; для їх запису на звуковий 
носій з незначним динамічним діапазоном; для встановлення 
звукової кореляції вокальної партії та партії акомпанементу; 
для зменшення динамічного діапазону окремих аудіо треків; 
для збільшення фаз тривалості звуків окремих інструментів;

модуль Expander/Gate акумулює функції експандера 
та гейта, призначення останнього наведено 
попередньо, а призначення експандера полягає в 
розширенні динамічного діапазону сигналу;
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Приклад модуля Expander/Gate 
Рис.44

модуль Limiter створює обмеження рівня вихідного 
сигналу, що дозволяє збагачувати темброві 
характеристики інструменту. Саме обмеження рівня 
синусоїдального сигналу призводять до його 
перетворення в майже прямокутний, спектр якого 
розширений в порівнянні з синусоїдальним, а це 
урізноманітнює темброві складові звуку;

приклад модуля Limiter
Рис.45
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модуль Dynamics Processor акумулює властивості 
всіх класичних пристроїв динамічної обробки звуку, 
саме функції гейта, компресора, експандера, 
лімітера.

Приклад модуля Dynamics Processor 
Рис.46

Програма Cakewalk Audio FX2 інтегрує два plug-ins - 
модулі психоакустичної обробки звуку - Amp&Tape 
Simulator, які створюють імітацію звуків, властивих 
аналоговій аудіотехніці. Модуль Amp Sim - симулятор 
аналогового підсилювача та гучномовця включає такі 
функції, як: вибір моделі підсилювача (Amp Model),
характеристики звуку (опції Bright), визначення рівня 
звукового сигналу на вході віртуального підсилювача 
(регулятор Drive), настроювання фільтра верхніх частот для 
виділення високочастотних складових у сигналі на виході 
аналогового підсилювача (регулятор Presence), регулювання 
гучності (регулятор Volume), моделювання звучання 
гучномовців (опції Cabinet Enclosure), імітація більш
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природних звуків (Off-Axis), використання ефекту тремоло 
(Tremolo).

Другий модуль Tape Sim - симулятор аналогового 
магнітофону з функціями регулювання: сили звукового 
сигналу на вході магнітофону (Input Gain (dВ)), рівня запису 
(Rec Level), рівня гучності шумів, створюваних рухом 
магнітофонної стрічки (Hiss) та ін. Треба відзначити, що при 
використанні “аналогового” звуку важливо враховувати 
існуючі стереотипи щодо псевдопереваг “аналогового” звуку 
над цифровим. Існуючі “цифрові спотворення” звуку в 
порівнянні з аналоговим незначні, тому цифровий звук слід 
вважати найбільш природним.

Приклад модуля Amp Sim 
Рис.47

117



Приклад модуля Tape Sim 
Рис.48

Програма Cakewalk Audio FX3 включає модуль Sound 
Stage, що здійснює моделювання розповсюдження звуку в 
приміщенні. Історія пристроїв просторової обробки звуку 
починається з 30-х років. Завданням перших пристроїв - 
луна-камер було створення подібності луни. Сучасні засоби 
здатні моделювати як реальні, так і віртуальні 
характеристики приміщень для відтворення природних і 
неприродних ефектів із використанням значної кількості 
алгоритмів. Розміщення віртуальних джерел та приймачів 
звуку здійснюється опціями Performers, редагування їх 
параметрів - опціями Response; характеристики віртуального 
приміщення - функціями Scale, Ceiling Height; поглинання 
звукової енергії в приміщенні (регулятор Absorb); коефіцієнт 
втрат звукової енергії в приміщенні програмується 
регулятором Trapping; характеристики віртуальних 
мікрофонів - опціями Microphones).
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Приклад модуля Sound Stage 
Рие.49

Програмний інтерфейс VST на відміну від DirectX 
відзрізняється швидкістю операцій та їх якісним виконанням. 
Проте, модулі VST можуть підключатися лише до деяких 
звукових програм, таких як, Cubase VST, WaveLab, на 
відміну від інтерфейсу DirectX, який підтримує більшість 
звукових програм. Гак, до найбільш розповсюджених 
модулів VST можна віднести:

модулі GRM Tools (фірми Steinberg); 
модуль UltraVoice (фірми Steinberg); 
модуль mixCiter (фірми Prosoniq); 
модуль voxCiter (Prosoniq).
Розглянемо чотири модулі GRM Tools компанії 

NMnhcrg.
Перший модуль - CombFilters за структурою являє собою 
систему, яка складається з п’яти гребінчастих фільтрів з 

регуляторами настроювання резонансної частоти кожного з 
них (аreq1 - freq5) та регуляторами величини резонансу (res 1 

res 5). За кожним гребінчастим фільтром знаходиться
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низькочастотний фільтр для запобігання звукових 
спотворень, що виникають в результаті сполучень 
резонансів. Крім того даний модуль включає: регулятори 
частоти зрізу кожного фільтру (lp1 - 1р5); регулятор 
довжини резонансних коливань (хвиль) (RES); регулятор 
кореляції прямого та зміненого сигналу (mix); регулятор 
рівня вхідного сигналу (gain). Одним з найбільш 
розповсюджених ефектів у модулі є управління поступовим 
переходом між установками, а також запис власних 
установок.

Другий модуль - BandPass пакета GRM Tools являє собою 
режекторний або смуговий фільтр з переключенням режимів 
(pass/reject) та з можливістю одночасного встановлення 
параметрів центральної частоти фільтру та ширини смуги.

Третій модуль - PitchAccum пакета GSM Tools 
призначений для здійснення регулювання висоти основного 
тону і його транспозиції з можливістю встановлення двох 
незалежних транспозицій (регулятори transpose), а також для 
кожної з них рівень сигналу (регулятори gain) та затримку 
(delay). Крім того, функцією periodic modulation задаються 
параметри модуляції за частотою (вібрато). Частота вібрато 
змінюється регулятором frequency, а глибина - регулятором 
amplitude. Даний модуль включає можливість: задавати 
параметри випадкової модуляції (sample-and-bold) та 
регулятором smooth згладжувати переходи між кожним 
попереднім та наступним випадковим значенням, 
регулятором feedback задавати величину зворотного зв’язку 
та рівень прямого сигналу (регулятор direct), регулятором 
Window задається величина кожного звукового “фрагменту” 
фонограми (у мілісекундах), регулятором crossfade 
згладжуються переходи між даними звуковими 
“фрагментами”.

Четвертий модуль - Shuffling, призначений для 
опрацювання висоти звуку, алгоритми якого передбачають: 
встановлення значень початкової та заключної висоти 
(регуляторами pitch та final pitch), інтенсивність звукового
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заповнення (density); величину затримки (delay) та 
аналогічно попереднім модулям можливість управління 
поступовими переходами між значеннями установок та 
озвучення кожного каналу в режимі stereo.

Модуль UltraVoice компанії Steinberg здійснює 
транспозиції вокальних партій, проте, основною 
спрямованістю даного модуля є можливість незалежної 
транспозиції основного спектра (регулятор Pitch) та 
формантних областей (регулятор Formants), що дозволяє 
транспонувати звук без тембрових змін та змінювати 
тембральні характеристики методом транспозиції 
формантних відрізків. У режимі Link здійснюється 
пропорційна транспозиція формантних відрізків відносно 
основного спектру; режим High Quality контролює 
підвищено точну роботу алгоритму.

Крім розглянутих модулів компанії Steinberg, ми ще 
стисло зупинимося на двох модулях mixCiter та voxCiter 
(компанія Prosoniq). Перший, призначений для філігранної 
обробки звуку, створення спектральної “насиченості”, яка 
дозволяє, наприклад, відтворювати давні записи. Модуль 
voxCiter оптимізований на динамічну компресію вокальної 
партії.

Програмні алгоритми plug-ins модулів DirectX і VST 
доповнюють та значно розширюють можливості звукових 
програм.

Розглянуті додаткові модулі (plug-ins) дозволяють 
реалізовувати різноманітні способи обробки звуку та 
призначені для розширення функцій або інструментів 
основної програми. Вони диференціюються на дві групи: це 
модулі підключення до MIDI-програм (секвенсерів, 
автоаранжувальників, арпеджіаторів та ін. ) та модулі 
підключення до програм редагування звуку та звукових 
студій (аудіо) для цифрової обробки звуку.
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Програмні емулятори синтезаторів та звукових 
модулів

Так, якщо перші дві групи відомі достатньо давно, то 
четверта (як, втім, і третя) з’явилися нещодавно - це 
програмні емулятори синтезаторів звуку. Термін “емулятор” 
у даному випадку визначає, що за допомогою програми 
відтворюється (емулюється) робота реального фізичного 
пристрою. Найбільш відомою та функціональною в даній 
групі є програма GigaSampler, що обумовлено її 
можливістю “читати” компакт-диски від професійних 
синтезаторів АКАІ, а також програма ReBirth RB338.

Програма GigaSampler - віртуальний семплер,
конвертор (перетворювач звукових форматів), що забезпечує 
високу якість звуку. В арсеналі програми 16 MIDI-каналів з 
можливістю опрацювання 64 голосів, функціями
редагування. Її можна використовувати при виконанні з 
MIDI-клавіатури, а також як віртуальний звуковий модуль.

Приклад головного редактора програми GigaSampler 
Рис.50
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Програма ReBirth RB-338 є реалізацією 
синтезатора/секвенсера компанії Roland. Структура 
програми складається з чотирьох модулів (двох 
синтезаторних -секції 303 та двох ударних - секції 808 та 
909) з можливістю роботи у двох режимах. У першому 
(Pattern) програмується до 32 однотактових звукових 
послідовності (паттерна, з кількістю нот від 1 до 16 та їх 
тривалостями) з умовною диференціацією на чотири 
множини (банка - А, В, С, D), яка включає по вісім паттернів 
для кожного із чотирьох модулів. У другому режимі (Song) 
програмується послідовність паттернів, що утворюють 
композицію.

Паттерни синтезаторної секції програмуються у двох 
режимах - звичайному та висотному. У звичайному режимі 
для коленої ноти задаються параметри: висота, транспозиція 
(DOWN - вверх, UP - вниз), штрих акцент (ACCENT), ефект 
гліссандо, позначення пауз. Виставлення висоти нот 
здійснюється з використанням віртуальної однооктавної 
клавіатури. При ефекті гліссандо висота поточної ноти 
плавно переходить у висоту наступної, при повторенні ноти 
однакової висоти виникає відчуття злігування нот різної 
тривалості. Саме цей ефект дозволяє в синтезаторній секції 
одержати різнотривалі ноти. Перехід до наступної ноти 
проводиться з використанням клавіші STEP.

Відмінність висотного режиму від звичайного полягає у 
відсутності необхідності натискання клавіші STEP при 
переході від ноти до ноти, перехід здійснюється 
автоматично при зміні висоти ноти. Крім того, даний режим 
включає: режим ACCENT, режим TUNE, що здійснює 
транспозицію півтонами, режим CUTOFF контролює 
частоту зрізу низькочастотного фільтру, режим RESO 
здійснює регуляцію тембральної насиченості, режим 
ENV.MOD. регулює вплив обвідної на звук при атаці та 
затуханні, режим DECAY програмує довжину ноти, режим 
WAVEFORM програмує форму хвилі для синтезаторної 
секції (пилоподібна та прямокутна).
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Паттерни ударних секцій дещо відрізняються один від 
одного. Так, секція 808 акумулює семпли декількох ударних 
інструментів, кожний інструмент позначений двома буквами 
(BD - великий барабан; SD - малий барабан; LT - низький 
tomtom; МТ - середній tomtom; НТ - високий tomtom; LC - 
низька конга; MC - середня конга; НС - висока конга; CL - 
клавес; MA - маракас; RS - ритм-шот; CP - хлопок; СВ - 
дзвіночок; CY - тарілка; CH - закритий хет; ОН - відкритий 
хет). У режимі ACCENT посилюється звучання будь-якої 
долі, регулятором LEVEL здійснюється редагування 
гучності певного інструменту або пари інструментів. При 
програмуванні паттерна є можливість одночасного 
прослуховування створеного фрагменту, при цьому на 
кожну з 16 (максимальна кількість) доль паттерна є 
можливість одночасного програмування декількох 
інструментів.

У секції 909 відсутні деякі інструменти порівняно з 
секцією 808 та включені два нових: СС - тарілка “креш”, RC 
- тарілка “райд”. У даній секції настроювання кожного з 
інструментів здійснюється кількома параметрами 
(наприклад, параметр TONE скеровує управління довжиною 
затухання відзвуку у малого барабану, параметр TUNE 
встановлює висоту удару великого барабану, параметр ATT 
управляє гучністю “клацання”.

Добір певного інструменту здійснюється аналогічно 
секції 808, проте, відмінність полягає у тому, що для 
кожного інструменту в даній секції існують два рівня 
гучності, використання в музичній тканині композиції 
мелізмів у вигляді форшлагів здійснюється регулятором 
FLAM.

Для кожної синтезаторної та ударної секції передбачена 
панель мікшування з коректуванням гучності звучання, 
просторової локалізації її звуків (PAN) та ін. Для 
настроювання модулів ефектів у програмі ReBirth 
передбачені секції настроювання:
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DELAY - параметри затримки (функцією PAN 
програмується просторова локалізація затримки, 
функцією FBACK - створюється ефект нескінченої 
луни);
DIST - встановлення параметрів ефекту спотворення 
(функція AMOUNT - регулює силу спотворення, 
функція SHAPE - форму спотворюючої хвилі);
- СОМР — настроювання динамічної компресії;
PCF — настроювання фільтру PCF (смугового або 
низькочастотного, частоту зрізу якого контролює 
обвідна, що має вигляд серії імпульсів з різним 
ритмічним малюнком та іноді і динамікою).

Компонування композиції проводиться в режимі SONG, 
де здійснюється вибір номера тактів та номера паттернів. У 
програмі можуть використовуватися модулі, кожний з яких 
містить інші семпли ударних інструментів, відмінних від 
стандартних (при цьому звуки синтезаторних секцій 
лишаються незмінними).

Приклад компонування композиції у програмі ReBirth 
Режим SONG

Рис.51
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Програма ReBirth суміщається з програмою Cubase VST 
(при послідовному запуску останньої та ReBirth), між якими 
встановлюється віртуальна синхронізація.

До даної групи програм, які використовуються в процесі 
компонування та запису композицій, також відносяться 
програми - віртуальні синтезатори Audio Architect, Reaktor 
- Classic 2 - VCO.ens, віртуальний семплер SAW Pro.

Програма Audio Architect використовує математичні 
алгоритми для створення синтезованого звуку. її структура 
базується на модульному принципі, кожному модулю 
відповідає певна функція. Модулі можуть бути генераторами 
сигналів, лініями затримки звуку, фільтрами, мікшерами, їх 
можна з’єднувати у будь-якій послідовності та задавати 
певні параметри. Таким чином, досягається значна кількість 
варіантів сполучень, а отже і різноманітних звуків. Програма 
містить триканальний секвенсер, який генерує сигнали 
управління. Дану програму можна використовувати в 
режимі реального часу на підключеній MIDI-клавіатурі.

Приклад головного редактора програми Audio Architect
Рис.52
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Програма Reaktor Classic 2-VCO.ens. також належить 
до віртуальних синтезаторів. Вона має зручний інтерфейс, 
що особливо важливо для роботи з інструментальним 
складом композиції. Її функції дозволяють віднаходити 
різноманітні тембральні відтінки, створювати ритмічні 
комбінації, здійснювати мікшування. Програмні алгоритми 
функції мікшування забезпечують необхідну діаграму 
звукових частот, а також акустичні ефекти (реверберацію).

Спрямованість програми Reaktor полягає у 
трансформації семплів та модульному синтезі. Її структура 
включає бібліотеку інструментів (ensembles), для яких 
передбачені: панелі управління з віртуальними
регуляторами, кнопками, секціями генерації звуків, вибором 
хвильової форми звуку (імпульсної, пилоподібної); 
інтервальне співвідношення голосів, їх транспонування, 
створення та регуляція ефекту вібрато (частота, глибина). 
Подальше опрацювання звуків здійснюється у спеціальній 
секції, де передбачене управління базовими параметрами 
фільтра (частотою зрізу, величиною резонансу, рівнем 
впливу на фільтр обвідної та рівнем залежності від висоти 
звучання ноти на клавіатурі) та управління обвідної фільтра 
(з параметрами: довжиною атаки, первісним затуханням, 
гучністю на стабільному рівні, довжиною затухання після 
відпускання клавіші). Після фільтрації звук спрямовується 
на підсилювач з настроюванням параметрів обвідної, що 
впливає виключно на гучність звучання з подальшим 
поданням на подвійну стереолінію затримки.
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Приклад обвідної у програмі Reaktor 
Рис. 53

У програмі Reaktor передбачено створення власного 
інструменту, що здійснюється функцією File - New 
Ensemble, яка включає розділ для поєднання складових 
інструменту з модулів (Structure) та розділ для елементів 
керування (Panel). Розділ Structure для опрацювання 
інструменту містить два основних .модулі - Audio In, 
призначення якого полягає в одержанні сигналу з вихідного 
звукового пристрою (програма Reaktor може виконувати 
функцію блоку обробки у реальному часі) та Audio Out - це 
модуль виходу сигналу на звуковий пристрій. Для процесу 
озвучування необхідно всі комбінації модулів приєднати до 
даного модулю.
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Приклад модулів Audio In та Audio Out у програмі Reaktor
Рис.54

У програмі Reaktor існують два типи значень, що 
передаються між модулями: звукові та значення, які 
залежать від певної події. Звукові значення 
використовуються для формування хвильової форми 
(обчислюються програмою у відповідності частоті, що 
дорівнює частоті дискретизації вихідного сигналу Sample 
Rate - Settings. Значення в якості події змінюються у 
відповідності операціям користувача (автоматизованим 
модулям - пункт Control Rate - Settings).

Крім вищезазначених модулів для створення власного 
інструменту передбачені два елементи управління 
(регулятор Level, ручка Tune), при цьому кожному елементу 
управління відповідає елемент структури інструменту. 
Розглянемо етапи конструювання звуку найпростішого 
інструменту. Для цього використовується модуль генерації 
пилкоподібної хвильової форми (Modules - Oscillator - 
Sawtooth), значення частоти репрезентуються у вигляді 
номера MIDI-клавіши (від 0 до 127), значення амплітуди (0
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мінімум, 1 - максимум, від’ємне - “-1” для створення 
інвертованої хвилі). Генерація звуку константної частоти та 
амплітуди здійснюється за допомогою міні-модулю Modules
- Constant, модулю Sawtooth, параметрів “69” (визначений 
номер основного звуку “ля”), значення “1” для модуля 
Constant. Сконструйований таким чином звук відтворює 
постійне звучання однієї ноти. Для відтворення звуків різної 
висоти, для можливості використання MIDI-клавіатури 
програма Reaktor містить модулі Note Pitch та Gate. Модуль 
Modules - MIDI - Note Pitch створює ефект натиснення та 
відпускання клавіші у поєднанні з модулем Sawtooth. Для 
відтворення звуку за допомогою MIDI-клавіатури у 
програму включені модуль Modules — MIDI — Gate та модуль 
Sawtooth.

До функціональних можливостей програми треба також 
віднести опрацювання багатоголосся (пункт Properties - 
Number of Voices) та спеціальний модуль Modules - Auxiliary
- Audio Voice Combiner у сполученні з модулями Sawtooth - 
Audio Voice Combiner - Audio Out.

Приклад опрацювання багатоголосся у програмі Reaktor
Рис.55
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Щодо опрацювання тембру звуків, то у програмі Reaktor 
для цього існують різні типи амплітудних обвідних. Для 
створення стандартної обвідної використовується модуль 
Modules - LFO, Envelope — ADSR, що контролює амплітуду 
звуку, модулі Sawtooth, Gate (максимальне значення 
амплітуди). Модуль обвідної містить п’ять входів (окрім 
вищенаведеного G) - A,B,S,R, які відповідають за стандартні 
параметри: час атаки, первісне затухання, гучність
стабільної ділянки звуку та час затухання після зняття 
клавіші. Встановлення параметрів обвідної здійснюється 
регуляторами (Modules - Panel - Fader) у секціях: Label 
змінюється позначка елемента управління; у Range - Мах - 
встановлюється найбільш імовірнісне значення регулятора 
та відповідно у Range - Min - найменше значення 
регулятора; у Stepsize доречно позначити межу зміни 
значення регулятора. При сполученні виходів регуляторів зі 
входами A, D, S, R модуля ADSR-Env. створюється 
інструмент з управлінням обвідної звуку чотирма 
регуляторами.

Внесення корекції при опрацюванні тембру звуку в 
режимі реального часу у програмі Reaktor здійснюється з 
використанням модуля Sawtooth, звукового 
багатофункціонального фільтру 4-Pole Filter та 
регулюванням частотою зрізу і величиною резонансу 
(Modules - Filter - Multi/LP4-Pole - Р - Res), де Р - частота 
зрізу фільтра у вигляді номера ноти, яка відповідає даній 
частоті, Res - частота резонансу.

Крім того, за допомогою модуля звукової фільтрації 
можна здійснювати мікшування методом розщеплення звуку 
на частотні смуги (Modules - Mixer - Mixer 2). Ефект вібрато 
створюється модулюванням частоти основного генератора 
звуку (модуль Sawtooth) з використанням модуля 
низькочастотного генератора (LFO) - Modules - LFO, 
Envelope - LFO, де Sin - синусоїдальний сигнал, Tri - 
трикутний, Pls - імпульсний.
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Програма також включає стохастичний інструмент, який 
випадково змінює висотні параметри ноти спеціальним 
елементом (Modules - Panel - Button), зміни висоти звуку 
здійснюються за допомогою модуля Slow Random (Modules 
- LFO, Envelope - Slow Random).

Аудіосемплер SAW Pro призначений для роботи з 
аудіоінформацією, його функції дозволяють працювати з 
музичним матеріалом у реальному часі, здійснювати 
поєднання вже існуючого матеріалу з новоствореним, 
прослуховувати та при необхідності мішкувата.

Програма GigaStudio акумулює функції 
розповсюджених семплерів фірми Акаі. Програмні 
алгоритми дозволяють у паралельному режимі

Приклад головного редактору програми Saw Pro 
Рис.56

працювати з 64 “інструментами”, так як стандарт MIDI 
передбачає 16 каналів. У програмі бібліотека інструментів 
диференціюється на чотири віртуальних порти (з MIDI- 
програм: Nemesys Port 1, Nemesys Port 2).
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До функціональних можливостей треба віднести 
мікшування звукового матеріалу (регулювання гучністю, 
просторовою локалізацією звуків). Регулятори мікшера 
дозволяють встановлювати значення MIDI-контролерів 
(заглушення звуку одного каналу - Mute, заглушення всіх 
каналів даного порту - Solo).

Приклад мікшера в програмі GigaStudio 
Рис.57

Структура програми включає модуль редакції семплів: 
корегується звучання базових інструментів та створюються 
нові (File - New), певній частині клавіатури відповідає 
певний семпл (регіон). Основні властивості семпла вміщені в 
пункті Semple Properties. Для його відтворення па 
оригінальній висоті необхідно ввести базову ноту (Unite 
note). Регулювання висотних параметрів семпла (Fine 
Inning), циклічність звучання семпла проводяться 
встановленням функції Enable. Визначення пропорцій 
співвідношення семплів з різними октавами клавіатури 
здійснюється функцією Instrument Wizard - Edit з 
подальшим їх редагуванням.

133



На прикладі студії звукозапису “Alliance Records Studio” 
українського піаніста-імпровізатора Т.В.Полянського 
проілюструємо деякі напрями та етапи використання 
сучасної програмної продукції, якою він оперує у своїй 
професійній діяльності як виконавець, аранжувальник, 
звукорежисер при створенні музичних композицій.

Роботу професійного музиканта в студії можна 
розділити на два основні етапи: 

аранжування; 
звукозапис.

В арсеналі студії Т.В.Полянського для аранжування та 
звукозапису музичного матеріалу використовується 
надзвичайно широкий спектр вищенаведених комп’ютерних 
програм, серед яких: WaveLab, Cubase VST 3250, Cool Edit 
Pro, Logic Audio Platinum 46.1, Sound Forge 4.5, Auto 
Tune, Reason v1.0, GigaSampIer 1.52, Acid, Nuendo vl.5, 
GigaStudio.

Важливою стороною процесу аранжування композицій, 
][ звукозапису в студії є використання 
багатофункціональних програм, призначення яких полягає в 
обробці, компонуванні звукової інформації. 
Характеристиками таких програм повинні бути: зручний та 
функціональний інтерфейс, наявність додаткових утиліт та 
алгоритмів обробки звукової інформації.

Треба відзначити, що кожна програма має свої 
індивідуальні особливості. При однакових умовах та 
параметрах, використанні того ж самого звукового матеріалу 
можуть бути одержані різні результати.

З програм, що відносяться до групи MIDI-секвесерів у 
студійній роботі, Т.В.Полянський використовує Cubase VST 
3250 та Logic Audio Platinum 46.1. Програмні функції MIDI- 
секвенсерів дозволяють записувати та редагувати MIDI- 
повідомлення та демонструвати їх у вигляді треків, які є 
аналогами звукової доріжки багаторядкового стрічкового 
магнітофону.
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До функціональних можливостей сучасних MIDI- 
cеквенсерів треба віднести наявність багаторядкового 
цифрового запису звуку, їх відмінність від студій 
звукозапису полягає в розвинутих засобах подання та 
редагування MIDI-повідомлень. Також, треба відзначити, 
що всі сучасні MIDI - секвенсери надають можливість 
редагування своїх партій і у звичайному нотному вигляді. У 
залежності від потужності комп’ютерних засобів у їх 
арсеналі використовуються різноманітні інструменти та за 
допомогою мікшерного пульту здійснюється управління 
звуковими параметрами.

Крім того, в процесі створення музичних композицій або 
вокальних творів Т.В.Полянським використовуються ряд 
програм, серед яких треба відзначити програму Auto Tune, 
призначення якої полягає у відпрацюванні, звуковій обробці 
вокальних партій, для автоматичної або керованої зміни 
висоти звуку.

Приклад головного редактора програми Auto Tune 
Рис.58

Виконавчі алгоритми програми-редактору Reason vl.0 
створюють імітацію звучання традиційних інструментів за
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типом аналогових синтезаторів, тобто за допомогою заданих 
типів хвиль, фільтрів створюється емуляція необхідного 
звучання у відповідності певним стильовим особливостям.

• Дана програма містить: MIDI та Audio інтерфейс,
мікшерський пульт, процесор ефектів для обробки звукових 
сигналів, ритм-машину, патерний секвенсер для запису, 
відтворення та редагування ритмічного або мелодичного 
малюнку (фраз), аналоговий синтезатор та ін.

Приклад головного редактора програми Reason
Рис.59

Програма Acid, яка теж застосовується Т.В.Полянським 
призначена для роботи з музичними фрагментами 
(наприклад, барабанний ритм). Її функції дозволяють: 
змінювати темп при збереженні звуковисотності; змінювати 
тональності; оперувати різними ритмічними формулами; 
здійснювати музичне оформлення; використовувати 
необмежену кількість треків та їх комбінувати.

Програма Acid Pro (фірми Sonic Foundry) є новою 
версією програми Acid, являє собою інтеграцію програми 
для звукових петель та багатоканального редактора. Що до 
структури, то її основний розділ (головне вікно) включає
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багатоканальний редактор, кількість доріжок якого 
відповідає кількості семплів проекту, стандартну для 
Windows-програм панель інструментів та панель управління 
Acid, а також декілька розділів - Explorer, Properties, Mixer

Приклад головного редактора програми Acid Pro 
Рис.60

розділ Explorer включає елементи: Auto Preview, 
активізація якого дозволяє здійснювати програвання 
виділеного файлу в автоматичному режимі; 
відтворення — дозволяє прослуховувати певний файл; 
регулятор коректує гучність прослуховування 
виділеного файлу.

137



Приклад редакторів 
Рис.61

При імпортуванні звуку в програму для нього 
створюється окрема доріжка в багатоканальному редакторі з 
одночасним відкриттям розділу Properties. Кожний семпл 
може бути трьох типів з деякими індивідуальними 
настройками параметрів. Переважно використовуються 
семпли за типом “звукової петлі” (loop), тобто з циклічним 
відтворенням (при невеликій довжині).

розділ Properties, його призначення полягає в зміні 
типу доріжки (семпла) і настроювання інших 
звукових параметрів. Він включає хвильову форму 
семпла, тип семпла, два елемента управління 
програванням семпла - Відтворення і Зупинка та 
секцію настроювань параметрів семпла, що включає 
три вкладки (Track, Event, Stretch).

Перша вкладка - Track (доріжка) використовується для 
задавання типу доріжки/семпла. Так, при позначенні зі 
списку Track Туре пункту Loop доріжці присвоюється тип 
“звукова петля” з нескінченними повторами даного типу 
семплів, при виборі елементу One Shot семпла присвоюється
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"одиничний” тип. Переважно даний тип використовується 
для коротких звуків, темпові зміни композиції не впливають 
на звуки “одиничного” типу, при цьому вони програються з 
оригінальною швидкістю, не підлягають часовому 
стисненню або розтягненню. Також треба відзначити, що 
кожний фрагмент на доріжці “одиничного” типу містить 
семпл повністю або його частину, елемент Disk-Based 
(дисковий тип доріжки) дозволяє одночасно змінювати темп 
разом з композицією, здійснювати стиснення або 
розтягнення в часі.

Приклад редактора Track Properties у програмі Acid Pro
Рис.62

Крім того, вкладка Track включає три додаткові функції, 
а саме:

• подальше коректування розміщеного на доріжці 
семплу в зовнішньому звуковому редакторі 
(переважно в Sound Forge);

• підставлення на звукову доріжку іншого звукового 
файлу замість попереднього;

• збереження звукового файлу на диску під іншим 
іменем.

Розділ Properties включає надто важливий параметр, 
який задає ступінь
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стиснення або розтягнення семпла в часі, алгоритми 
стиснення та розтягнення в часі змінюють темп без зміни 
висоти звуку. Треба зазначити, що з переліку Root note for 
transposing вибирається основний тон семпла для його 
автоматичного транспонування в тональність композиції, а 
також формат семпла (частота дискретизації, амплітудне 
розділення, моно/стерео).

Друга вкладка Event включає елементи настройки 
параметрів звуку, а саме це стосується певного фрагменту, 
розміщеного на доріжці.

Необхідні параметри вводяться шляхом виділення 
конкретного фрагменту на доріжці, яке відкриває доступ до 
двох числових полів - Pitch shift і Start offset та перемикача. 
Числове поле Pitch shift здійснює транспозицію даного 
фрагменту (вгору, вниз). Призначення алгоритму Quick fade 
edges to prevent clicks полягає у згладжуванні хвильової 
форми. Так, при транспозиції звуку без зміни часу звучання 
всередині хвильової форми з’являються характерні 
клацання. Це виникає від стикання одна з одною ділянок 
хвильової форми, які “мігрують” з будь-яких “точок” 
семпла. Використання звичайних алгоритмів транспозиції з 
часовою компенсацією не може врахувати всі необхідні 
параметри в режимі реального часу.

Числове поле Start offset використовується для задавання 
початку відтворення певного фрагмента з будь-якого місця.

Третя вкладка Stretch призначена для редагування 
параметрів розтягання або стиснення семпла в часі при 
темпових змінах. Параметри настройки даної вкладки 
активні для звукової петлі, при цьому звук автоматично 
розділяється на сегменти (час початку кожного сегменту 
фіксується у програмі). Для здійснення темпових змін час 
початку кожного сегменту приводиться у відповідність з 
новим темпом методом перерахування. Програмні 
алгоритми розміщують сегменти в певному порядку з 
подальшим стисненням/розтягуванням кожного з них 
трьома методами
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(перелік Stretching Method).
перший, Looping segments найбільш універсальний; 
другий, Non-looping segments застосовується для 
опрацювання протягнених, тривалих звуків; 
третій, Pitch Shift segments - для 
стиснення/розтягування в часі кожний сегмент 
дозволяє програвати в іншому темпі з відповідною 
зміною висоти звучання. Крім того, треба 
враховувати, що транспонування сегментів може 
проводитися на різну висоту.

Членування на сегменти здійснюється програмою в 
автоматичному режимі з межами перед амплітудними 
піками або початком наступного зростання амплітуди на 
паузах. Також у програмі передбачена можливість 
неавтоматичного редагування семпла з розподілом на 
сегменти (вкладка Stretch >чотири регулятори). Активізація 
кожного з них визначає певний режим редагування маркерів 
при членуванні семпла на сегменти, а саме: додавання 
маркерів; видалення в разі необхідності зайвих; введення 
додаткового горизонтального повзункового регулятора. 
Його призначення полягає в автоматичному визначенні меж 
сегментів: на піках, на паузах, а також на долях семпла (від 
половинних, четвертних до більш дрібних тривалостей).

При проведенні ділення (поділу) на цілі ноти (регулятор 
Force divisions at whole notes) алгоритми програми додають 
маркер сегмента в початок кожного такту, у разі, якщо семпл 
триває один такт - тільки в його початку. При поділі на 
половинні ноти (регулятор Force divisions at half notes) 
маркери сегментів автоматично розміщуються не тільки на 
початку кожного такту, а й на його третій долі. Аналогічне 
дроблення здійснюється програмою на чверті, восьмі, 
шістнадцяті та більш дрібні долі.

Призначення розділу Mixer полягає у спрямуванні 
вихідних результатів різних доріжок на будь-які звукові 
пристрої з використанням регуляторів вихідного рівня
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гучності (на різні звукові пристрої) та індикаторів звукового 
сигналу для кожного зі звукових пристроїв.

Приклад мікшера програми Acid Pro
Рис.63

На доріжці відображується фрагмент звуку для внесення 
необхідних змін:

елемент Mute призначений для вилучення звучання 
доріжки або прослуховування фрагмента композиції 
без даної доріжки;
елемент Solo приглушує всі доріжки, що знаходяться 
поза режиму Solo.

Горизонтальним повзунковим регулятором
встановлюється гучність доріжки, регулюється панорама 
(просторова локалізація) із задаванням мінімальних градацій 
панорами доріжки.

Програма підтримує додаткові модулі DirectX (секція 
Options>пункт Preferences>перелік настроювань >вкладка 
General>числове поле Number of FX pages to display). 
Числове поле визначає одночасне використання 
максимальної кількості DirectX-ефектів (до восьми). Так, 
наприклад, значення, запрограмовані в числовому полі,
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будуть відображатися в основному розділі (вікні) у вигляді 
додаткових вкладок (FX1, FX2, FX3, FX4), кожна з яких 
включає DircctX-ефекти. Одночасно, додаткові вкладки FX1, 
FX2, FX3, FX4 з’являються в розділі вибору параметрів для 
регулювання. Таким чином, здійснюється одночасний вихід 
декількох доріжок на один ефект. Модулі ефектів 
настроюються та відтворюються в режимі реального часу за 
допомогою операцій та пресетів (запрограмованих настроїв 
параметрів - Preset), що включені до інтерфейсу 
регулювання настроюванням модуля.

Так, Т.В.Полянський зупинився більш детально на 
деяких способах роботи у програмі ACID Pro. Наприклад, 
темпові зміни здійснюються за допомогою комп’ютерних 
алгоритмів, при цьому надто важливим є те, що відтворення 
з іншою швидкістю не використовується. Таким чином, 
темпові зміни не впливають на висоту семплів (при 
можливих змінах тембрових характеристик). Для внесення 
темпових коректив композиції виставляється маркер зміни 
темпу (клавіша Т>зелений маркер; редагування 
маркеру>пункт Еdit>поле значень темпу).

Вибір тональності композиції та транспозиція 
здійснюються за допомогою пункту Note. Активізація 
елемента “Камертон” відкриває доступ до вибору 
тональності композиції (основного тону), кожному 
спеціальному семплу програми ACID Pro відповідає певний 
основний тон (Root Key). При “інкрустації” їх у композицію 
в певній тональності відбувається їх автоматична 
транспозиція (зміна тональності композиції - синій маркер), 
для одночасної зміни темпу і тональності (червоний маркер - 
комбінація Shift-Т).

Зупинимося на інструментах даної програми. Для 
розміщення та опрацювання семплів на доріжках (за типом 
“звукової петлі”) найчастіше використовують елемент 
“олівець”. Всі повторення семпла відстежуються графічно, 
стики початку і кінця семпла позначаються трикутними 
роздільниками зверху та знизу. Для ритмічного редагування

1 4 3



робоче багатоканальне поле (у вигляді доріжок) розділено на 
такти та їх долі. Якщо розміщення семпла відбувається не з 
початку, а з середини такту, то при використанні режиму 
Snap (клавіша F8) програма автоматично здійснить 
корегування та перемістить початок семпла на початок 
такту. Це стосується будь-яких ділянок семпла.

Робота в режимі Snap (Options>пункт Snap То>пункт 
спеціального призначення) пов’язана з тактовими межами та 
долями такту при розмірі 4/4. Так, наприклад, при 
активізації спеціального пункту Half Note місцем 
встановлення позиції або звуку є половинні тривалості; 
Quarter Note - четвертні; Eighth Note - восьмі; Sixteenth Note 
- шістнадцяті; Thirty-Second Note - тридцять другі; Sixty- 
Fourth Note - шістдесят четверті. При використанні пункту 
Ruler Marks (поділ лінійки) відбувається візуальне ділення 
доріжки на такти і долі вертикальними лініями, звук - 
підпорядковується поділу лінійки, а саме, при змінах 
горизонтального масштабу поділки розставляються з різною 
частотою.

Також за допомогою елемента “олівець” можна 
здійснювати зміну довжини фрагментів на доріжці, а також 
переміщувати частину фрагмента, розділивши його на дві 
частини та виконувати зворотну операцію - з’єднання.

Розглянемо другий елемент “виділення” та напрямки 
його використання:

по-перше, аналогічно операціям з елементом 
“олівець” даний інструмент дозволяє здійснювати: 
роз’єднувати та з’єднувати, виділяти, переміщувати, 
копіювати фрагменти;
по-друге, відмінність полягає в тому, що елементом 
“виділення” не можливо змінювати довжину 
фрагментів та на вільному місці розміщувати нові 
фрагменти;
по-третє, до нових операцій відноситься графічний 
спосіб опрацювання фрагментів - drag-enclosing,
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який здійснює одночасне позначення декількох 
фрагментів (окреслюючи необхідні).

Елемент “кисть” здійснює операцію розміщення 
звукових фрагментів на декількох доріжках, на відміну від 
елемента “олівець”, який дозволяє розміщувати один 
фрагмент на одну доріжку.

Елемент “ластик” ліквідує (ліва клавіша “миші”) та 
візуалізує звукові фрагменти (права клавіша дистанційного 
маніпулятора “миші”).

Елемент “збільшувальне скло” збільшує масштаб будь- 
якої ділянки багатоканального редактору шляхом графічного 
окреслення, а також при необхідності його мінімізує, як в 
горизонтальному, так і у вертикальному розрізі.

Елемент “обвідна” більш характерний для систем 
багатоканального зведення звукового матеріалу, ніж для 
даного класу програм.

Призначення обвідних полягає у філігранному 
управлінні гучністю та іншими параметрами, необхідними 
для музичної композиції. Специфіка обвідних даної 
програми полягає в тому, що їх можливості спрямовані на 
певний фрагмент, а не на доріжку взагалі. Для суто 
редакторських цілей слід переважно використовувати 
елемент “олівець”. У програмі ACID Pro передбачена 
можливість побудови обвідних для гучності, панорами, а 
також специфічної функції - обвідних рівня посилання на 
додаткові модулі (DirectX - ефекти).

Розглянемо деякі способи роботи з обвідними на 
прикладі обвідної гучності. Управління формою обвідних 
здійснюється зміною їх точок зламу (у первісному вигляді це 
одна точка з візуальною інформацією рівня гучності, 
позначенням такту та його доль, на які вона встановлена. 
Кількість точок зламу додається довільно, траєкторія кожної 
з них не залежить від інших, їх можна переміщувати не 
тільки за вертикаллю, змінюючи гучність у певній точці, а й 
за горизонталлю, при цьому гучність між двома точками 
змінюється поступово. У програмі передбачена можливість
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зміни графічної репрезентації при з’єднанні точок зламу 
(контекстний розділ: пункт Linear Fade - з’єднання за 
прямою експонентою (відбувається швидка зміна гучності із 
уповільненням); Slow Fade - з’єднання за зворотною 
експонентою (відбувається повільна зміна гучності). Для 
зміни кривизни обвідної одночасно виділяються всі точки 
обвідної фрагмента, що дозволяє вертикально переміщувати 
всю обвідну (пункт Select All).

Приклад обвідної гучності в програмі Acid Pro 
Рис.64

Аналогічно роботі з обвідною гучності будуються 
обвідні панорами (необхідний фрагмент виділяється + 
клавіша Р), обвідні посилань на ефекти FX1 (клавіша F), FX2 
(клавіша G), для FX3, FX4 (пункт 
Envelope>FX3>FX4>peжим елемента “Олівець”).

Наприкінці були розглянуті деякі функції програми 
ACID Pro для завершального етапу роботи з композицією:

зведення створених фрагментів в один звуковий 
файл у форматі Wave (тип файла > пункт Mixed 
Wave File) з виставленням частоти дискретизації, 
амплітудного розділення, кількості каналів 
(моно/стерео);
запис композиції у форматах Wav, AIFF;
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запис у стиснутих форматах WMA/ASF, Real Audio, 
MP3;
модуль запису композиції на компакт-диск;

Також у студійній роботі Т.В.Полянський застосовує 
програмний семплер Giga Studio, який містить набір 
найрізноманітніших музичних фрагментів, класичних, 
джазових, естрадних, таких як: Orchestra Classic, Guitar, 
духових, струнних інструментів, хору, Megadance House 
(Hір-Нор) та ін.____________________

Приклад головного редактора 
програми-семплера Giga Studio 

Рис.65

Крім наведених програм редагування та цифрової 
обробки звуку на завершальному етапі створення 
композиції, Т.В.Полянським використовується програма 
Nuendo v.1.5 для роботи з аудіо-файлами. Функціональні 
можливості даної програми здійснюють запис музичного 
матеріалу, його зведення, компонування (монтаж), 
зчитування інформації у цифровому вигляді, дозволяють 
працювати з відеоінформацією, імпортувати інформацію з 
компакт-диска.
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Зупинимося більш детально на структурі та функціях 
даної програми, яку можна охарактеризувати як систему для 
створення та опрацювання аудіо інформації у цифровому 
форматі (digital audio production system), а також для 
багатоканального зведення звукового матеріалу. Інтерфейс 
програми Nuendo v.1.5 включає: заголовки доріжок (ліва 
частина) та певну кількість доріжок для безпосереднього 
розміщення звукового матеріалу, опрацьованих фрагментів 
(права частина), а також розділи-панелі File, Edit, Project, 
Audio, MIDI, Pool, Transport, Devices, Window, Help. 
Розглянемо більш детально деякі з них. Так розділ Transport 
у функціональному плані є декою для управління процесами 
запису (“*” - клавіша цифрової клавіатури), відтворення 
(клавіша “Enter”), переміщення (клавіші “+” та “-”), зупинки 
(клавіша “Пробіл” або “0”) композиції. У лівій частині 
розділу-панелі Transport розміщені елементи циклічності 
запису, автоматичного її включення та вилучення Punch In та 
Punch Out. Змінна позиція композиції відображається в 
центральній частині розділу-панелі Transport у форматі 
SMPTE. Крім того, існує список необхідних форматів 
відтворення композиції. Елемент Master призначений для 
активізації темпової доріжки (Tempo Track) (комбінація 
клавіш Ctrl - Т); елементом Click вмикається/вимикається 
метроном (клавіша С); елементом Online вмикається 
зовнішня синхронізація;
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Приклад головного редактора програми Nuendo 
Рис.66

Основний розділ (вікно) може включати декілька доріжок 
для розміщення та опрацювання звукового матеріалу, який, 
наприклад, репрезентовано у вигляді окремих партій. 
Програмні засоби дозволяють копіювати, розрізати, 
пересувати, з’єднувати кожну партію. У лівій частині 
доріжки знаходиться її заголовок із назвою доріжки та 
елементи регулювання - Solo (вилучення інших доріжок), 
Mute (вилучення певної доріжки), Record (здійснення запису 
на певну доріжку), mono/stereo та monitor, а також елементи 
FX (ефект), EQ (еквалайзер) та INS (вставка).

У процесі ознайомлення з програмою Nuendo 
відзначалося, що доріжки для розміщення музичного 
матеріалу декількох видів. Основний вид - це звукові 
доріжки (Audio Track), а також MIDI-доріжки, відео 
доріжки, Master-доріжка, групові доріжки, маніпуляційні 
доріжки для запису гучності та інших параметрів 
(контекстний підрозділ створення доріжок).

Створення партії здійснюється вибором аудіодоріжки, 
підготовкою джерела запису вибором відповідного входу в
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системному мікшері (знак на цифровій клавіатурі). Після 
проведення запису опрацьованого музичного матеріалу на 
доріжці з’явиться партія з відображення хвильової форми 
записаного звуку. Записану партію можна переміщувати в 
часі (горизонтальна проекція) та з однієї доріжки на іншу 
(вертикальна). Можливості програми дозволяють 
інкрустувати в музичний проект попередньо записаний 
звуковий матеріал (File - Import - Audiofile - Ok).

Наведемо найбільш розповсюджені функції програми 
Nuendo щодо опрацювання звукових подій:

збільшення або зменшення тривалості партії (червоні 
квадрати - маркери);
поступове посилення звуку на початку (Fade In), або 
затухання при завершенні партії (Fade Out); 
розчленування та з’єднання партії на декілька 
фрагментів;
ліквідація зайвої партії або її тимчасове заглушення; 
візуалізація звукових подій вбудованим
аудіоредактором, кожною з яких можна керувати 
(подовжувати, скорочувати, перемішувати, 
копіювати, прослуховувати фрагменти записаного 
звуку (інструменти “play”, “scrub”), а також 
здійснювати переміщення фрагменту або всієї 
звукової події на такт, долю, тривалість.

До складу програми Nuendo включено спеціальний набір 
оригінальних модулів. Розглянемо їх більш детально:

мультичастотний модуль динамічної компресії 
(Nuendo Compressor), яка здійснюється
диференційовано на трьох частотних смугах. 
Установки кожної смуги візуалізуються графічно 
(панель Characteristic);
модуль Nuendo Dynamics
(компресор/лімітер/експандер) складається з трьох 
секцій - Compress, AutoGate, Limit; послідовність 
секцій визначається регулятором Routing;
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модуль Nuendo EQ (еквалайзер), складається з 
чотирьох фільтрів (аналогічний еквалайзеру на 
панелі установок каналу VST);
модуль Nuendo Reverb - ревербератор, який 
використовує 32-розрядні алгоритми, регулятори 
часу предзатримки (Pre-Delay), величини 
віртуального приміщення (Room-Size), загального 
часу затухання (Reverb Time) та регулятори 
заглушення верхніх та нижніх частот (Lo Cut, Ні 
Cut);
модуль Nuendo Verb 3 призначений для 
монофонічних доріжок і є собою додатковим 
варіантом ревербератора з управлінням розміром 
віртуального приміщення (Size), загальним часом 
затухання (Delay) та кількістю відображень (Damp).

Також було відзначено, що крім наведених спеціальних 
модулів панель установок каналу VST включає секцію 
Equalizer, що дозволяє пропускати звук крізь параметричний 
еквалайзер, що складається з чотирьох фільтрів (ON) із 
змінною частотою заглушення та крутістю зрізу. Для 
кожного фільтру передбачені три віртуальні елементи 
управління та графічне встановлення значень фільтрів. 
Додавання ефектів до матеріалу з використанням восьми 
посилань здійснюється за допомогою секції SENDS. 
Настроювання параметрів ефектів відтворюється елементом 
EDIT, активізація елементу Write при відтворенні фіксує всі 
зміни внесених параметрів на панелі настройки каналу VST 
(наприклад, рівень посилання на ефект, параметр 
еквалайзера, гучність, панорама). Параметри обробки 
звукового сигналу підлягають необхідній корекції та фіксації 
в режимі реального часу.
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Приклад модуля Equalizer у програмі Nuendo 
Рис.67

Крім управління віртуальним мікшером у режимі 
реального часу програма Nuendo надає можливість побудови 
обвідної кожного параметра, доступного на панелі 
настройки (заголовок доріжки > пункт Show Automation). 
Обвідні для кожного параметру знаходяться на своїх 
доріжках, що дозволяє їх прослуховувати та редагувати.

Приклад обвідної у програмі Nuendo 
Рис.68
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Деструктивні методи редагування звуку у програмі
Nuendo.

Для деструктивної обробки звукового матеріалу у 
Програмі передбачені вбудовані модулі (меню Audio > пункт 
Process).

Модуль Acoustic Stamp (Імпульсна модуляція) дозволяє 
настроїти додаткові параметри (застосувати фільтр високих, 
середніх, низьких частот - регулятори LPF, BPF, HPF) з 
попереднім прослуховуванням результату (Preview). ___

Приклад модуля Acoustic Stamp у програмі Nuendo 
Рис.69

Модуль Envelope (Побудова обвідної) дозволяє 
побудувати амплітудну обвідну, додаючи точки зламу та 
переміщуючи їх графічно. Створену обвідну (елемент Store) 
можна записати як пресет, а також визначити необхідність 
згладжування нерівності обвідної (перемикач Curve Kind).

Модуль Fade In (Наростання) та Fade Out (Загасання). На 
відміну від попереднього модуля тут передбачені вісім 
варіантів “запрограмованих” обвідних “Наростання” 
(“Загасання”) - у вигляді восьми активних елементів
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нижнього ряду, та фіксації (мінімум, максимум) крайніх 
точок обвідної.

Приклад модуля Fade In у програмі Nuendo 
Рис.70

Модуль Gain (Гучність) відстежує гучність сигналу, 
включає регулятор для встановлення гучності, а також два 
регулятори визначення часу зміни гучності (від початкової 
до необхідної та навпаки - Pre-CrossFade та Post -
CrossFade).

Приклад модуля Gain у програмі Nuendo
Рис.71

Модуль Noise Gate (Пороговий шумозаглушувач) 
призначений для заглушення сигналу на фрагментах запису
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з амплітудою нижче позначеної в секції Threshold (в секції 
Attack Time позначається припустимий час атаки, в секції 
Release Time припустимий час затухання).

Приклад модуля Noise Gate у програмі Nuendo 
Рис.72

Модуль Normalize (Оптимізація амплітуди) по
управлінню аналогічний модулю Gain, проте в даному 
випадку верхнім регулятором встановлюється необхідне 
максимальне значення амплітуди (на відміну від
абсолютного значення збільшення гучності модулем Gain).

Приклад модуля Normalize у програмі Nuendo 
Рис.73
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Модуль Phase Reverse (Фазовий інвертор) призначений 
для інвертації сигналу із введенням параметру інвертації 
сигналу на одному або на обох стереоканалах.

Приклад модуля Phase Reverse у програмі Nuendo 
Рис.74

Модуль Pitch Shift (Транспозиція) дозволяє здійснювати 
транспозицію (панель Pitch Shift Settings). Так, у секції 
Transpose програмується кількість напівтонів. Для більш 
філігранної транспозиції використовується секція Fine Tune 
та регулятор Cents, для звичайної використовується 
віртуальна клавіатура (з позначенням базової клавіші та 
клавіші, що відповідає величині транспозиції). Регуляторами 
Volume - змінюється гучність вихідного сигналу, Accuracy - 
визначається пріоритетність ритмічної стабільності або 
якості звучання; Quality - контролюється якість та швидкість 
необхідних перетворювань.
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Приклад модуля Pilch Shift у програмі Nuendo 
Рис.75

При встановленні позначки Time Correction у процесі 
транспозиції контролюється константний час звучання, при 
відсутності позначки застосовується звичайна підстановка 
частоти дискретизації (програвання в іншому темпі). 
Активізація пункту Formant Mode забезпечує збереження 
первісного тембру методом виділення формантних областей 
та збереження їх висоти. У пункті Multi Shift можна 
здійснювати ефект гармонайзера, тобто створювати 
нашарування декількох висотних зсунень (наприклад, 
перетворення ноти в акорд - Listen Chord).

При активізації модулів Remove DC Offset (Усунення 
постійної амплітудної складової), Reverse (Ракохід) та 
Silence (Перетворення в тишу) безпосередньо відбувається 
необхідне перетворення.

Модуль Stereo Flip (Переставлення стереоканалів) з 
переліком існуючих варіантів:

- Flip Left-Right - переставлення правого та лівого 
каналів;
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- Left to Stereo - вміст лівого каналу помістити в 
обидва канали;

- Right to Stereo - вміст правого каналу помістити в 
обидва канали;

- Merge - інтегрування сигналів обох каналів;
- Subtract - вилучити сигнали обох каналів.
Модуль Time Stretch (Стиснення/розтягання в часі)

використовується для створення необхідної тривалості 
фрагменту (регулятор Time Stretch); Окрім розглянутих 
модулів у деструктивному режимі доречно використовувати 
модулі VST та DirectX (послідовно Audio > Plug-ins - 
необхідний модуль, що підключається).

Приклад модуля Time Stretch у програмі Nuendo 
Рис.76

Програмні алгоритми Nuendo передбачають роботу з 
MIDI-інформацією. Створюється MIDІ-доріжка, 
визначаються MIDI-вихід, MIDI-канал, MIDI-вхід, номер 
банка та інструмента. При завершенні процесу запису на 
доріжці візуалізується партія, яка підлягає будь-якому 
опрацюванню, аналогічно звуковій (копіювання, розділення 
на фрагменти, переміщення музичного матеріалу, 
з’єднання).
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Даний розділ програми включає MIDI-редактор з 
графічною нотною візуалізацією (вертикальна проекція 
відповідає висотному положенню нот у вигляді фортепіанної 
клавіатури, горизонтальна - відтворює часовий параметр). 
Крім того, треба відзначити можливість редагування 
значення Velocity та інших додаткових параметрів. У 
програмі можна переміщувати, копіювати, “конструювати” 
ноти різної тривалості. Будь-які параметри також підлягають 
корекції: для тембрових змін передбачається спеціальний 
редактор (комбінація Ctrl-T), для плавних темпових змін - 
Curve>Ramp, для стрибкоподібних - пункт Jump.

Приклад MIDI-редактора програми Nuendo 
Рис.77

Треба звернути увагу ще на одну важливу функцію 
програми Nuendo, що стосується “транспортування” в інші 
програми підготовленого, опрацьованого матеріалу 
(File>Import>Audiofile). Крім того, програма Nuendo 
містить перелік вставних модулів ефектів, через які може 
бути спрямований звуковий матеріал - FX, EQ або INS - 
панель установок секція INSERTS (аналогічно програмі
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Cubase VST), параметри кожного ефекту підлягають 
редагуванню (Edit).

Проаналізовані програмні емулятори синтезаторів звуку 
GigaSampler, ReBirth RB338, Audio Architect, Reaktor - 
Classic 2 - VCO.ens, віртуальний семплер SAW Pro 
відтворюють роботу реального фізичного пристрою. 
Найбільш відомою та функціональною в даній групі є 
програма GigaSampler, що обумовлено її можливістю 
“читати” компакт-диски від професійних синтезаторів АКАІ, 
а також програмна версія синтезатора/секвенсера компанії 
Roland ReBirth RB338. Для процесу компонування та запису 
композицій найбільш практичними у використанні є 
віртуальні синтезатори Audio Architect, Reaktor - Classic 2 
- VCO.ens. Віртуальний семплер SAW Pro призначений для 
роботи з аудіоінформацією в реальному часі, здійснює 
поєднання, прослуховування та мікшування музичного 
матеріалу.

Процес аранжування та звукозапису композицій 
потребує використання багатофункціональних програм, 
призначення яких полягає в обробці та компонуванні 
звукової інформації. Характеристиками таких програм 
повинні бути: зручний та функціональний інтерфейс,
наявність додаткових утиліт та алгоритмів обробки звукової 
інформації. Серед таких програми: WaveLab, Cubase VST 
3250, Cool Edit Pro, Logic Audio Platinum 46.1, Sound 
Forge 4.5, Auto Tune, Reason v1.0, GigaSampler 1.52, Acid, 
Nuendo vl.5, GigaStudio (аналіз проводився на прикладі 
студії звукозапису “Alliance Records Studio” піаніста- 
імпровізатора Т.В.Полянського).

У даному розділі нами були розглянуті чотири групи 
програм:

програми - редактори, що містять секвенсери, засоби 
для роботи з аудіо-, MIDI-, управління 
синтезаторами;
програми аудіо-редактори (для роботи з аудіо 
інформацією, відмінність, яких полягає в алгоритмах
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обробки звуку, а саме запису “живого” звуку та 
здійсненні всіляких його перетворень; 
plug-ins модулі - вставні модулі до основної 
програми, які розширюють її функції, 
інструментальний склад та ін.;
програмні емулятори (функціональні імітатори 
спеціальних музичних пристроїв);

Проведений структурний та функціональний аналіз 
програм-редакторів: Cakewalk Pro Audio, Cakewalk Express 
Gold, Cubase, Logic Audio Platinum, Digital Orchestrator Pro та 
Fruity Loops Pro дозволяє зробити ряд узагальнень, а саме, 
арсенал сучасного музиканта-аранжувальника для 
проведення багатодоріжкового запису музичних партій в 
системі MIDI містить спеціальний пристрій - секвенсер. Він 
здійснює: запис, редагування та відтворення MIDI
інформації, вважається основним інструментом у процесі 
роботи над композицією та може вмонтовуватися в 
інструмент, бути окремим пристроєм або комп’ютерною 
програмою.

Також було відзначено, що процес запису інформації в 
секвенсер відбувається методом програвання партій або їх 
частин з MIDI-клавіатури, будь-якого інструменту, що 
містить MIDI-вихід. Секвенсери опрацьовують композицію, 
як правило декількома редакторами, у кожному з яких 
записаний матеріал репрезентований в різних видах для 
вибору найбільш зручного при редагуванні тих чи інших 
MIDI-подій. Вибір редактора залежить як від типу подій, які 
передбачається редагувати, так і від персональних переваг.

У другій проаналізованій групі розглядалися програми: 
Sound Forge .5, WaveLab, Cool Edit Pro, Samplitude. Було 
відзначено, що дана група програм призначена для роботи з 
аудіоінформацією (звуком), їх функціональні можливості 
дозволяють записувати “живий” звук та його перетворення, 
змінювати тембральні характеристики, відпрацьовувати 
якість звучання, додавати різні оригінальні ефекти.
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Зокрема, аналіз кожної з програм дозволив зробити 
наступні узагальнення:

алгоритмами програми Sound Forge здійснюється 
обробка, компонування (монтаж), звукові ефекти 
цифрованого звуку, реставрація фонограм та ін. До 
важливої функції програми належить наявність 
засобів для ліквідації недоліків запису, що 
спричиняються різними факторами, які можна 
спробувати виправити, використовуючи модуль 
Noise Reduction;
функції звукового редактору WaveLab дозволяють 
працювати з кількома звуковими фрагментами 
(файлами) одночасно, а також об’єднувати їх у групу 
та зберігати як проект (project). Значний масив 
звукових фрагментів (файлів) можна інтегрувати в 
базу даних (database);
функції програми Cool Edit Pro містять достатній 
арсенал різноманітних можливостей редагування та 
цифрової обробки звуку, саме у цій версії вона стала 
багаторядковою аудіо студією (на початковому етапі 
програми Cool, Cool Edit 96 були звуковими 
редакторами). Серед найбільш розповсюджених 
напрямків використання програми Cool Edit Pro є 
багатоканальне зведення звукового матеріалу; 
алгоритми програми Samplitude Studio 2496 
здійснюють опрацювання як аудіо-, так і MIDI- 
файлів (навіть у послідовному режимі на одній 
доріжці), До важливих функцій треба також віднести 
недеструктивне редагування звукового матеріалу. 
Програма орієнтована на роботу з віртуальними 
аудіопроектами (Virtual Project - VIP).

У процесі аналізу третьої групи програм - додаткових 
модулів - plug-ins були узагальнені можливості реалізації 
різноманітних способів обробки звуку та способи 
розширення функцій або інструментів основної програми. 
Серед них диференціювалися дві групи: це модулі
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підключення до MIDI-програм (секвенсерів, 
автоаранжувальників, арпеджіаторів та ін.) та модулі 
підключення до програм редагування звуку та звукових 
студій (аудіо) для цифрової обробки звуку.

Характеристиками четвертої групи - програмних 
емуляторів синтезаторів звуку GigaSampler, ReBirth RB338, 
Audio Architect, Reaktor - Classic 2 - VCO.ens, віртуального 
семплеру SAW Pro були відзначені: відтворення роботи 
реального фізичного пристрою, можливість “чигати” 
компакт-диски, компонування та запис композицій, робота з 
аудіо інформацією в реальному часі, здійснення поєднання, 
прослуховування та мікшування музичного матеріалу.

На прикладі студії звукозапису “Alliance Records Studio” 
піаніста-імпровізатора Т.В.Полянського були розглянуті 
програми WaveLab, Cubase VST 3250, Cool Edit Pro, Logic 
Audio Platinum 46.1, Sound Forge 4.5, Auto Tune, Reason vl .0, 
GigaSampler 1.52, Acid, Nuendo vl.5,'GigaStudio. Аналіз 
даних програм показав, що процес аранжування та 
звукозапису композицій потребує використання 
багатофункціональних програм, призначення яких полягає в 
обробці, компонуванні звукової інформації.
Характеристиками таких програм є: зручний та
функціональний інтерфейс, наявність додаткових утиліт та 
алгоритмів обробки звукової інформації.

Проведений аналіз комп’ютерних програм для 
редагування звукового матеріалу та цифрової обробки звуку 
дозволяє зробити узагальнення основних функціональних 
характеристик даного типу програм, а саме:

запис звукового матеріалу (файлу) або його 
створення;
відтворення записаного матеріалу та його 
збереження;
попереднє прослуховування звукового матеріалу 
(файлу);
попереднє визначення та демонстрація музичного 
матеріалу;
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одночасна робота з кількома музичними 
фрагментами;
збереження інформації (не тільки звукової, але й 
текстової, умов запису);
редагування усього музичного матеріалу або його 
частини (стандартні операції Copy - копіювання, Cut 
- вилучення, Paste - вставлення) та ін.; 
збільшення або зменшення амплітуди гучності 
(функція Fade);
інтеграція декількох фрагментів (файлів) функцією 
Міх;
редагування звукових даних (додавання - Insert 
Silence, видалення - Clear/Delete, перестановка - 
Reverse/Revert);
обробка звукового фрагменту із затриманням на 
певний інтервал часу (функція Delay); 
дублювання музичного матеріалу із затримкою часу 
та нашарування одного фрагменту на інший (функція 
Chorus);
зсунення музичного матеріалу та його копії, що 
утворює ефект звуку, який рухається або обертається 
(функція Flange);
задавання звукових параметрів (функція Envelope); 
створення фрагментів звукових копій, які мають 
хвилеподібний характер (функція Reverb); 
створення ефекту повторного звучання (зі значною 
часовою затримкою);
створення ефекту вібрації звуку (функція Vibrato); 
зміна амплітуди звуку із використанням графічного 
або параметричного еквалайзеру; 
зміна тривалості звучання без змін його висоти 
(функція Time Compress/Expand або Time Stretch); 
зміна висоти звуку без зміни тривалості його 
звучання (функція Pitch Shift);
зміна параметрів звукового фрагменту (функція 
Resample);
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набір певних значень параметрів обробки звуку 
(функція Presets);
створення та запам’ятовування значень звукових 
параметрів;
існування часових позначок (Marker, Region, Loop); 
одночасний запуск двох програм (програми 
звукового редактора та наприклад, MIDI- 
секвенсора);
програвання музичних семплів із зовнішньої MIDI- 
клавіатури;
наявність власної віртуальної MIDI-клавіатури; 
синтез одержаного звукового матеріалу; 
робота з відео-файлами (сполучення звукового 
матеріалу та відео);
функціональні можливості звукового модулю plug-in. 

Вищенаведені програмні продукти утворюють 
фундамент сучасної персональної студії на платформі 
Windows.
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РОЗДІЛ 3
НАВЧАЛЬНІ МУЗИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ 

ЕКСПЕРТНОГО ТА НЕЕКСПЕРТНОГО ТИПУ

У даному розділі будуть проаналізовані музичні 
навчальні комп’ютерні програми з точки зору їх структури 
та функцій, які можна диференціювати на програми 
експертного (побудованих за принципом та з елементами 
експертних систем) та неекспертного типу. У зв’язку з цим 
ми більш докладніше зупинимося на понятті “експертні 
системи” та принципах їх функціонування.

Експертна система - це програма для комп’ютера, яка 
призначена для розповсюдження знань та логічних 
міркувань в певній предметній галузі з метою вироблення 
рекомендацій або рішення проблем. Система (технічна або 
соціальна), що потребує прийняття рішення, може одержати 
його безпосередньо від програми або через проміжну ланку 
-людину, яка спілкується з програмою.

Технологія експертних систем є одним з напрямків у 
галузі штучного інтелекту (Artificial Intelligence - Al). 
Дослідження в цій галузі сконцентровані на розробці та 
впровадженні комп’ютерних програм, здатних емулювати 
(імітувати, відтворювати) ті сфери діяльності людини, які 
потребують мислення, певної майстерності та набутого 
досвіду. До експертних систем відносяться задачі прийняття 
рішень, розпізнавання образів та розуміння людської мови. 
Ця технологія успішно застосовується в деяких галузях 
техніки та соціальній сфері.

Наведемо типові задачі, які вирішуються експертною 
системою:

здобування інформації з первинних даних; 
структурний аналіз складних об’єктів; 
діагностування;
вибір конфігурації складних багатокомпонентних 
систем;
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планування послідовності виконання операцій, 
які приводять до реалізації мети.

Типова експертна система складається з двох частин — 
бази знань та машини вводу даних. База знань включає 
факти та емпіричні правила, так звані евристики. Машина 
виводу маніпулює інформацією з бази знань, та визначає 
послідовність виявлення взаємозв’язків та надання 
сформульованих виводів.

Експертна система відрізняється від прикладних програм 
наявністю таких ознак:

• моделюванням механізму мислення стосовно 
рішення задач певної проблемної галузі. 
Здійснюється відтворення комп’ютерними 
засобами методики рішення проблем, яка 
застосовується експертом, тобто частина задач 
виконується аналогічно експерту;

• система, крім обчислювальних операцій формує 
міркування та виводи, які базуються на введених 
у систему знаннях;

• при рішенні задач основними є евристичні та 
наближені методи.

Експертна система також відрізняється від інших видів 
програм у галузі штучного інтелекту за такими ознаками:

• експертні системи взаємодіють з предметами 
реального світу, операції з якими потребують 
значного досвіду людини та мають практичну 
спрямованість;

• однією з важливих характеристик експертної 
системи є її продуктивність, тобто швидкість та 
достовірність одержання результату;

• важливим елементом експертної системи є 
наявність пояснювальної функції та доведення 
достовірності, одержаної інформації;

Експертна система містить знання в певній предметній 
галузі, які одержані в результаті практичної діяльності
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людини та використовують їх у рішенні проблем, 
специфічних для даної предметної галузі. У цьому полягає 
відмінність від “традиційних” систем, в яких переважають 
більш загальні, теоретичні методи, наприклад, математичні. 
Процес створення експертної системи називають інженерією 
знань.

Репрезентація знань в експертній системі здійснюється 
за моделями:

• продукційними, основаними на правилах, в яких 
знання подаються у вигляді пропозицій типу 
“якщо (умова), то (дія);

• семантичними мережами, які є орієнтованими 
графами, вершини яких - поняття, а дуги - 
відношення між ними ;

• фреймами є абстрактні образи для репрезентації 
деякого стереотипу сприйнятгя;

• формальними логічними моделями є моделі для 
дослідницьких цілей з високим рівнем вимог та 
обмежень до предметної галузі.

Таким чином, експертна система - це складна програма, 
яка маніпулює знаннями з метою одержання задовільного та 
ефективного рішення в певній предметній галузі. Аналогічно 
людині-експерту дана система використовує символічну 
логіку та евристики - емпіричні правила для віднаходження 
рішення. Крім здатності до навчання на своїх помилках 
існують переваги “штучної” експертизи (на відміну від 
людської), вони полягають у сталості, відсутності протиріч, 
внесенні уточнень, документуванні та передаванні знань 
(інформації).

Аналізуючи сучасні навчальні музичні комп’ютерні 
програми, зупинимося на огляді проблем та тенденцій 
розвитку штучного інтелекту, так як розробки, що 
проводяться в даній галузі мають безпосереднє відношення 
до предмету нашого дослідження в контексті виявлення
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"інтелектуальних” алгоритмів в структурі вищезазначених 
програм.

Застосування комп’ютерного програмування в 
навчальному процесі набуває в теперішній час 
пріоритетного значення, що обумовлено високими вимогами 
до системи освіти. Серед основних завдань сучасної освіти, 
які визначені в державній національній програмі “Освіта” 
(Україна XXI століття)” [69] провідні позиції займають 
комп’ютерні технології, а саме:

- забезпечення розвитку освіти на основі нових 
прогресивних концепцій, запровадження в навчально- 
виховний процес сучасних педагогічних технологій та 
науково-методичних досягнень;

- інформатизація освіти, широке застосування нових 
педагогічних інформаційних технологій.

Сучасні комп’ютерні технології суттєво впливають на 
систему освіти, її змістовну сторону, значно розширюють 
можливості репрезентації навчальної інформації. Важливим 
є те, що саме комп’ютерні технології дозволяють 
застосовувати найрізноманітніші методи навчання, 
використовувати в навчальному процесі оригінальні 
завдання та їх реалізовувати за допомогою гнучкого 
управління індивідуальною пошуковою діяльністю.

Існуючі мультімедійні програмні продукти унаочнюють 
інформацію, яка відноситься до різних галузей знань, їх 
використання сприяє посиленню мотивації, що здійснюється 
шляхом розподілення навчальних завдань у відповідності 
ступеню складності. У разі віднаходження вірних рішень 
передбачається заохочення, що є стимулюючим фактором 
навчального процесу. Сучасний рівень комп’ютерних 
технологій дозволяє враховувати індивідуальні 
характеристики особистості, а саме, здійснювати навчання у 
зручному темпі, заздалегідь проводити добірку завдань, 
передбачати та фіксувати правильність відповідей; часові 
витрати; характер помилок та необхідну допомогу. Для 
оптимізації навчального процесу комп’ютер у змозі
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сконструювати віртуальну динамічну модель особистості, 
• яка буде враховувати характерні ознаки її мислення, пам’яті, 

сприйняття.
Персональні комп’ютери привнесли нові можливості не 

тільки в природничі та гуманітарні науки, але й в музичну 
сферу. Серед основних напрямків використання 
комп’ютерного програмування в роботі музиканта треба 
відзначити:

запис виконання на МIDI-секвенсери з подальшим 
використанням для акомпанементу; 
робота з “реальним” звуком під час концертних 

виступів;
створення музичних творів і звукових ефектів для 

мультимедіа продуктів;
аранжування, запис та інтеграція (зведення музичних 

проектів для телебачення, кіно, радіо із використанням 
стандарту SMPTE, що синхронізує звук та зображення;

розпечатування симфонічних, хорових партитур; 
навчання нотній грамоті, фундаментальним засадам

музики.
Навчальним програмам приділено значне місце серед 

прикладних комп’ютерних програм, проте, кількісне 
співвідношення спеціальних музичних навчальних програм 
у порівнянні з іншими дисциплінами значно менше, що, 
вочевидь, можна пояснити певною консервативністю 
музичної освіти.

Проблемі аналізу музичних навчальних комп’ютерних 
програм присвячені ряд статей К.Фадєєвої [260], [261], [257].

У третій главі енциклопедичної роботи П.Живайкіна 
“600 звукових і музичних програм” [85] представлені 
існуючі навчальні музичні програми та наводиться їх 
класифікація у відповідності основним завданням музичної 
освіти:

теоретичний матеріал (засвоєння певних 
закономірностей, правил побудови та фіксації музичного 
твору);
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спеціальні навички (досягнення певного 
виконавського рівня, мається на увазі початковий етап 
оволодіння музичним інструментом);

розвиток слуху (здатність аналізувати музичний 
матеріал на слух, визначати його компоненти, тобто 
мелодію, інтервали, акорди, гармонічні послідовності);

музична література (передбачає знання історії 
музики, біографічних відомостей про композиторів та ін.).

У різних програмах-редакторах, незалежно від компанії- 
вигоговника, дотримуються загальних стандартів - схожі 
пункти меню, панелі інструментів, зовнішній вигляд 
символів для визначення певних операцій.

Показовою особливістю музичних програм для процесу 
навчання, які розглядаються автором, є відсутність єдиних 
функцій графічного інтерфейсу. У кожній програмі при 
аналогічних завданнях відрізняються зовнішній вид 
існуючих функцій (вікон), способи вибору інструментів та 
можливості роботи з ними.

Зупинимося на деяких програмах, запропонованих у 
вищенаведеній роботі П.Живайкіна. Серед них ми будемо 
диференціювати програми, з використанням та без 
використання принципу експертних систем, експертного 
оцінювання та консультування у процесі навчання.

Так, як вже відзначалося, напрям експертні системи 
сформувався в проблематиці досліджень у галузі штучного 
інтелекту для рішення завдань експертного оцінювання 
ситуацій в різних предметних сферах.

Структура знань, які репрезентовані в експертній 
системі, залежить від сфери її використання. Вона включає 
різноманітні факти з предметної галузі, взаємозв’язки між 
ними, правила дій. Необхідність відображати складні та 
різноманітні структури знань визначила декілька способів їх 
репрезентації, такі як логічна модель, фреймові та 
продукційні системи, семантичні мережі. Кожний спосіб 
подання інформації має свої позитивні та негативні якості.
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Експертні системи відкрили нову епоху штучного 
інтелекту, вони відносяться до інтелектуальних 
обчислювальних систем і призначені для моделювання або 
імітації поведінки досвідчених спеціалістів-експертів при 
вирішенні задач певної предметної галузі.

Спрямованість експертних систем полягає в здійсненні 
допомоги в разі необхідності для прийняття самостійного 
рішення стосовно певного питання. У навчальному процесі 
вони заповнюють недостатність власних знань, досвіду, 
інтуїції. Дані системи є машинними програмами, які 
вирішують поставлені завдання аналогічно людині-експерту 
в реальній ситуації.

Таким чином, експертна система - це машинна 
програма, яка здійснює спробу моделювати знання якісного 
характеру та досвід людини-експерта. Основу експертних 
систем утворює база знань, що зберігає безліч фактів та 
набір правил, які отримані від експертів та із спеціальної 
літератури. На відміну від бази даних, де одиниці інформації 
не взаємозв’язані, у базі знань вони утворюють певні 
ланцюги як між собою, так і з поняттями зовнішнього 
середовища.

Характеризуючи поняття “експертні системи”, як 
зазначається в дослідженні П.Джексона “Вступ в експертні 
системи” [77], важливо враховувати, що в більшості 
випадків термін “система”, основою якої є знання, 
використовується в якості синоніма терміна “експертна 
система”. Системою, заснованою на знаннях, може бути 
будь-яка система, процес функціонування якої визначається 
застосуванням правил відношень до символічної 
репрезентації знань, на відміну від алгоритмічних або 
статистичних методів експертної системи.

Перспективність даного напрямку полягає в розробці 
систем, які здатні відтворити та самостійно застосовувати 
досвід людини, а також сприяти акумуляції, упорядкуванню, 
обміну та використанню прикладних знань. Вищенаведені
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фактори мають зворотній ефект, а саме: прискорення темпів 
інтелектуального розвитку та розширення знань людини.

За структурою експертні системи - це переважно складні 
програми, які оперують базами знань для реалізації 
поставленої задачі та віднайдення необхідного рішення в 
спеціальній предметній галузі. З цією метою 
використовуються закономірності символьної логіки та 
евристики (емпіричні властивості) аналогічно людині- 
експерту. У роботі комп’ютера-експерта можливі допущення 
помилок, але при цьому системи здатні, використовуючи 
одержаний досвід, самонавчатися, “удосконалюватися”.

Крім того, треба відзначити переваги комп’ютерної 
експертизи (основаної на принципах штучних 
інтелектуальних систем), які полягають у стабільності 
функціонування, здатності до обміну, передачі, 
документуванню та розповсюдженню інформації. Таким 
чином, відбувається інтеграція комп’ютерних систем із 
досвідом людини.

У цьому розділі розглянемо програми, що 
використовують принцип експертних систем, а саме, 
принцип зворотного зв’язку.

У програмі “Music Lessons” репрезентується набір 
завдань за дев'ятьма темами курсу теорії музики: назви та 
розташування нот; тривалості; кварто-квінтове коло; 
ключові знаки; мажор, мінор, лади; джазові гами; ступені; 
інтервали.

Дана програма побудована у вигляді тестування, 
підказки містяться в розділі Help англійською мовою. 
Тестові вправи візуальні, відповіді перевіряються та 
оцінюються в процентах (число вірних/загальна кількість 
відповідей). Матеріал прог рами логічно скомпонований.

Теоретичний матеріал містить програма “Piano 
Professor”, вона диференційована на чотири розділи. 
Перший - Chord Encyclopedia у візуальному та слуховому 
вигляді демонструє всі види акордів з їх оберненнями від 
будь-якої ноти; другий - Keyboard Classic ілюструє
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розташування нот у скрипковому та басовому ключах, а 
також ключові знаки для усіх тональностей; третій - Note 
Tutor надає можливість визначення нот, акордів на 
клавіатурі; четвертий - Name The Note - для розвитку та 
тренування слухових навичок (визначення нот, акордів). Під 
час роботи фіксується процентна кількість вірних 
відповідей; крім того, програма містить базу знань для 
надання відповідей на поставлені питання.

Програма “Hearmaster” призначена для слухового 
розвитку, побудована у вигляді серії диктантів на різні теми 
- інтервали, акорди, лади, мелодичні малюнки. Крім того, у 
програмі можливо здійснювати ритмічний диктант із 
відбором елементарних ритмічних малюнків. У процесі 
роботи програми комп’ютер-експерт контролює правильні 
та неправильні відповіді. Серед функцій програми треба 
відзначити функцію визначника акордів (при виконанні 
акорду на МIDІ-клавіатурі відбувається його репрезентація в 
літерному позначенні). Комп’ютер-експерт здійснює 
виправлення помилок, веде статистичний облік правильних 
та неправильних відповідей та відповідає на поставлені 
запитання.

Програма “Musical Tutorial” включає ігрові та навчальні 
розділи; у програму в першому розділі введені тест-завдання 
по визначенню нот, акордів, ключових знаків у скрипковому 
та басовому ключах; у другому - пропонуються ігрові 
ситуації по рішенню вищенаведених завдань; у третьому - 
здійснюється слуховий диктант з тренуванням по 
визначенню нот, інтервалів, гам. До програми додається 
файл “підказок” з поясненням музичних термінів. 
Інтелектуальне “спілкування” з комп’ютером здійснюється 
у вигляді одержання відповідей на запитання та виправлення 
помилок.

Структура програми Midisoft Play Piano фірми Midisoft 
Corporation відтворює покрокові дії в процесі навчання на 
фортепіано, що має вигляд керівництва віртуального 
викладача для опанування необхідними прийомами
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виконання та містить основні теоретичні теми. З цією метою 
представлені декілька п’єс різних стилів - класичні твори, 
народні пісні, сучасні шлягери. Твори диференційовані за 
рівнями складності, кожному з них відповідає керівництво, 
що утворено множиною необхідних завдань для 
послідовного виконання. У разі необхідності функції Help, 
Theory, Lessons містять допоміжний пояснювальний 
матеріал, який репрезентований як у візуальній, так і в усній 
формах з демонстрацією виконання на клавіатурі. Дана 
програма дозволяє підключення MIDI-клавіатури. Протягом 
заняття здійснюється аналіз із вказівками зауважень 
(червоним кольором), фіксується час, що витрачався на 
виконання будь-якого завдання. Програма узагальнює 
результати роботи за кожною темою у вигляді щоденника.

Фірмою PG Music розроблена серія освітянсько- 
розважальних програм, до якої входять The Christmas 
Pianist, The New Orleans Pianist, The Gospel Pianist, The 
Jazz Pianist, The Ragtime Pianist, The Children’s Pianist та 
The Latin Pianist. Усі програми мають єдину структуру - 
бібліотеку даних у вигляді MIDI-файлів з 40-50 п’єс, 
біографічні відомості про композиторів та виконавців; 
вокальні твори подаються з текстом, які візуалізуються на 
екрані за принципом караоке. Функції програми дозволяють 
необхідну п’єсу прослухати в будь-якому темпі.

Крім того, при роботі з програмою, за допомогою 
вмонтованого конвертору MIDI-файлів, опрацьований 
звуковий матеріал може бути поданий в нотному вигляді. 
Спрямованість програми полягає в ознайомленні з певними 
стильовими особливостями представленого музичного 
матеріалу, при проведенні вікторини в програмі 
передбачається зворотній зв’язок, тобто експертна 
інформація (одержання відповіді на запитання). У разі 
необхідності програмою автоматично здійснюється 
виправлення допущенних помилок.

В інформаційно-аналітичному доробку Д.Рабіна “Музика 
і комп’ютер: настільна студія” [206] розглядаються різні
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групи програм, які можна диференціювати наступним 
чином:

програми для початкового періоду навчання; 
програми навчання вокалу;
інструментальні навчальні програми (фортепіано, 
гітара);
історико-теоретичні музичні програми.

До програм, що містять ознаки експертних систем, 
можна віднести інтерактивну програму Claire фірми Opcode 
для розвитку та удосконалення вокальних даних. Програма 
містить більш ніж 500 вправ (мажорні, мінорні гами, 
інтервали, арпеджіо). Ступінь складності навчальних 
завдань змінюється у відповідності зростанню 
виконавського рівня. Програмні алгоритми “здійснюють 
контроль” та надають усні зауваження, вказівки, 
відслідковується інтонаційна точність кожної виконаної 
ноти.

Крім того, програма включає функціональну можливість 
ілюстрації кожної вправи для порівняльного аналізу, а також 
унаочнення виконаного фрагменту (вправи) у вигляді 
діаграми. Графіки фіксують недоопрацьовані звуки, а 
анімація спрямована на ефективність сприйняття зауважень 
комп’ютера-експерта. До позитивних функцій програми 
треба віднести функцію удосконалення читання музичного 
матеріалу та інтонаційної точності.

Запропонована в книзі Д.Рабіна програма Miracle Piano 
Teaching System (фірми Software Toolworks) призначена для 
навчання грі на фортепіано, в її арсеналі: мультимедійні 
засоби (тривимірна графіка та анімація), 49 клавіш 
підвищеної чутливості зі 128 пресетами та вбудованими 
гучномовниками. Структура програми містить шість 
розділів (Classroom, Practice Room, Performance Hall, Studio, 
Administration, Arcade).

Розділ Classroom складається із 40 частин, кожна з яких 
присвячена певній темі (нотації, ритмічним засадам та ін.). 
По кожній темі передбачаються заняття в формі візуальних
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інструкцій, з демонстрацією на грифельній дошці та 
клавішними вправами. У даній програмі використовується 
принцип експертних систем, процес навчання 
супроводжується необхідними коментарями та спеціальними 
практичними завданнями. Програмні алгоритми не тільки 
відзначають помилки, але й виявляють їх причину. Для 
цього в програмі функціонує класифікатор двохсот типів 
помилок, які диференціюються на 41 категорію (для 
помилок у знаках альтерації, нотному тексті, швидкому або 
повільному програванні нот, неточному виконанні пауз).

Крім того, вищезгадані алгоритми здійснюють аналіз 
допущених помилок під час заняття та відзначають найбільш 
складний фрагмент, що потребує особливої уваги, а також 
надають рекомендації щодо застосування відповідних вправ. 
Після опрацювання помилок процес навчання можна знову 
відновити. Треба відзначити, що деякі заняття містять ігри з 
“клавішним” управлінням (визначення нот, акордів, 
аплікатури, виконання послідовностей нот та ін.).

Призначення Practice Room (“практичної аудиторії”) 
полягає в загальному пізнавальному огляді твору, який 
опрацьовується. Наступний етап навчального процесу - 
Performance Hall (концертний зал) дозволяє здійснити 
виконання твору в супроводі оркестру. Саме цей етап сприяє 
закріпленню отриманих на заняттях навичок.

Розділ Studio призначений для запису та відтворення 
виконання з використанням семитрекової деки. У розділі 
Administration здійснюється настроювання опцій та контроль 
за творчим процесом.

Компанією Midisoft розроблена інтерактивна програма 
Music Mentor, її спрямованість сфокусована на 
фундаментальних засадах музики: мелодії, ритмі, гармонії, 
тембрі, фактурі, формі. Вікна програми інтерактивні, з 
використанням графіки, пояснювального тексту, музичних 
фрагментів-прикладів для ілюстрації зауважень.

У процесі прослуховування твору функції програми 
позначають на діаграмі розділи твору. Функція унаочнення в
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даному випадку сприяє активізації слухових та 
загальнотеоретичних уявлень при вивченні принципів 
формотворення. Треба відзначити, що в програмі 
передбачена можливість прослуховування гам у різних 
тональностях, а для початківців у спеціальному розділі Basics 
of Reading Music (Основи музичного читання) подана 
інформація про звукову нотацію. Кожну (або всі) з 
вищенаведених шести тем (мелодія, ритм, гармонія, тембр, 
фактура, форма) можна вивчати в контексті п’яти 
історичних періодів: раннього, бароко, класицизму,
романтизму, модерну (або одного періоду).

Дана програма призначена для початкового 
ознайомлення з різними теоретичними концепціями. Для 
ефективності роботи в структуру програми включена 
анімація, компактні та точно сформульовані визначення, 
музичні приклади.

Структура програми The Orchestra (фірми Time Warner 
Interactive) - головний розділ Program Мар репрезентує 
об’єкти дослідження. Функції програми дозволяють 
здійснювати багатоплановий інтерактивний аналіз 
музичного матеріалу та процесу його створення. На прикладі 
‘Варіацій та фуги на тему Перселла” Б.Бріттена у виконанні 

Лондонського симфонічного оркестру під керівництвом 
композитора. Прослуховування музики супроводжується 
коментарями стосовно використання інструментів, у 
розділах Theme та Variation існує функція анотування твору, 
що подає її опис. Програма здійснює аналіз під час 
відтворення певного музичного розділу, а також включає 
інформацію про різні музичні інструменти та специфіку 
оркестрової роботи. Так, наприклад, розділ Sounds of the 
Orchestra містить аудіо-кліпи композицій, які ілюструють 
використання інструментів оркестру для створення 
різноманітних музичних ефектів (за творами Б.Бартока, 
І.Стравінського, К.Дебюссі, Ч.Айвза та ін.).

Практичні навички оркестрування нотного матеріалу 
(набуваються в структурному підрозділі Orchestra Lab:
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підрозділ-каталог Conducting містить додаткову інформацію 
про інструменти оркестру, їх конструктивні можливості, 
специфічні особливості виконання та звучання, історичні 
відомості. Використання в програмі принципів експертних 
систем дозволяє “проводити” заняття з диригування, 
підрозділ Arcade включає різноманітні ігри.

У контексті проаналізованих навчальних музичних 
програм, які ми відносимо до програм експертного 
спрямування, певний інтерес являє собою стаття провідного 
математика Інституту кібернетики України О.Летичевського 
“Про музичні експертні системи”[130]. Міркування автора, 
які були викладені ще у 1989 році, лишаються актуальними 
до теперішнього часу. У статті пропонується методика 
аналізу логічних механізмів творчості, виявлення певних 
закономірностей з використанням експертних систем, так як 
музична експертна система акумулює засоби розпізнавання 
музичних послідовностей у відповідності з формалізованою 
мовою.

Автором пропонується концепція побудови музичної 
експертної системи з використанням автоматно- 
алгебраїчних моделей дискретних динамічних систем. 
Застосування поняття дискретної динамічної системи для 
опису музичних знань дозволяє в процесі аналізу 
здійснювати ідентифікацію музичних послідовностей, 
перемежовувань звуків та співзвуч. Таким чином, музичну 
послідовність можна уявити у вигляді послідовності набору 
векторів, елементами яких є акустичні характеристики 
звуків - амплітуда, висота, тривалість, темброві 
характеристики. Для створення бази знань О.Летичевським 
були розроблені спеціальні способи для конструювання 
дискретних систем з урахуванням специфіки музичних знань 
та мови опису бази знань. Пропонуються три способи 
формування дискретних систем:

Перший спосіб використовує локальні послідовності 
(наприклад, сполучення співзвуч з урахуванням 
функціональних характеристик), при цьому одержана
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множина сполучень диференціюється на три класи - 
початкову, внутрішню та заключну множину 
послідовностей, що відповідає формулі Б.Асаф’єва І:М:Т.

Другий спосіб здійснює побудову дискретних систем з 
використанням предикатів, записаних за допомогою набору 
функцій та відношень. Так, наприклад, предикати 
дозволяють провести опис правил голосоведення, метричних 
правил, правил розміщення звуків у співзвуччі.

Третій_спосіб__базується на використанні поняття
гомоморфізму (тобто відображенні простору станів одної 
дискретної системи у просторі станів іншої), що дозволяє 
виявити відповідність між функціональними 
характеристиками акорду та співзвуччя.

При створенні бази знань вищенаведені способи 
інтегруються. База знань включає опис двох дискретних 
систем, основою кожної з яких є слова в алфавіті 
функціональних характеристик акордів та слова в алфавіті 
співзвуч. Таким чином, закономірності різних теоретичних 
дисциплін формалізуються певною множиною 
послідовностей та предикатів.

Щодо напрямків застосування, то музичну експертну 
систему доцільно використовувати, наприклад, у курсах 
гармонії, поліфонії, для гармонізації мелодії або басу в 
декількох варіантах, для продовження музичного речення у 
відповідності його початку. З отриманих варіантів 
здійснюється найбільш адекватний добір фрагментів для 
даного твору. Функції музичної експертної системи 
дозволяють розпізнавати музичний текст мовою експертної 
системи та використовувати її в якості програми- 
екзаменатора.

У теоретичному музикознавстві при дослідженні 
музичної мови композитора за допомогою експертної 
системи виявляються засоби найбільш характерні для 
творчості композитора та вводяться до бази знань з 
подальшим її корегуванням або узагальненням одержаних 
результатів аналізу.
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У творчому процесі можливості музичної експертної 
системи дозволяють композитору сформувати базу знань, 
Програмувати мелодію, послідовність функціональних 
характеристик акордів та отримувати варіанти гармонізації, 
поліфонізації музичної тканини для подальшого їх 
Інкрустування в структуру твору.

Крім репрезентованих у вищенаведеній статті аспектів 
створення, функціонування та застосування музичних 
експертних систем О.Летичевський фокусує увагу на 
включенні до експертної системи неформалізованої 
(емпіричної) компоненти музичних знань. Дана компонента 
формується в процесі навчання, досвіду, аналізу, 
художнього смаку та вводиться до бази знань у вигляді 
закодованого музичного речення, мовою бази знань. 
Система в автоматичному режимі або індивідуально 
експертом-користувачем здійснює аналіз музичного речення 
щодо належності даній мові та при необхідності вносить 
відповідні корективи в базу знань.

Розглянемо програми Singing Tutor v.4.0, Key Note 
Music Drills, “Carry-A-Tune”. У вищенаведених роботах 
П.Живайкіна та Д.Рабіна дані програми відсутні. 
Зупинимось більш докладно, на структурному та 
функціональному аналізі програми Singing Tutor v.4.0, 
(unregistered copy), яка призначена для занять з вокалу та 
може бути використана для настроювання інструментів. 
Функції програми дозволяють вимірювати частоту 
основного тону голосу або музичних інструментів з 
надзвичайно високою точністю, в реальному часі, за 
допомогою мікрофонного входу звукової карти.

Для кожного голосу існує певний теситурний діапазон, 
який візуалізується на екрані в нотному вигляді з виділенням 
верхнього регістру (6 нот). Програма автоматично 
встановлює можливу градацію відхилення звучання певної 
ноти, у кожному діапазоні існує допустима границя 
відхилення (на екрані це верхня та нижня горизонтальні 
лінії), її можна добирати індивідуально (від 1/4 до 1/40
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тону), середня - рухлива лінія відображає звучання голосу за 
допомогою мікрофону та дозволяє візуально здійснювати 
контроль за інтонуванням, сприяє слуховому розвитку. Дана 
програма проста та зручна в користуванні, може бути 
умовно віднесена до першої групи програм, в яких 
здійснюється зворотній зв’язок.

Приклад головного редактора 
програми Singing Tutor у режимі 

однієї ноти 
Рис. 78

Приклад головного редактора 
програми Singing Tutor у режимі 

певного діапазону 
Рис. 79

Спрямованість програми Key Note Music Drills полягає в 
оволодінні теоретичними та практичними навичками. Вона 
призначена для початкового періоду навчання, включає 
дванадцять основних функцій, це: визначення
місцезнаходження нот у скрипковому, басовому (та їх 
поєднанні), альтовому, теноровому ключах та на гітарному 
грифі.
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Приклад активної клавіатуру 
програми Key Note Music Drills

Рис. 80

Приклад гітарного грифа 
програми Key Note Music Drills 

Рис. 81

У програмі використовується активна клавіатура з 
варіантами визначення певної ноти на клавіатурі або 
нотному стані, перевірочною функцією у вигляді літер та 
нот і фіксацією процентного вираження вірних відповідей у 
трьох вимірах - клавіатура, нотний стан, літерна 
репрезентація та їх комбінацій.

Колективом вітчизняних програмістів фірми Vimas 
Technologies створена програма “Carry- A-Tune”,
призначення якої сфокусоване на використанні для 
практичних занять з вокалу та грі на гітарі. Зупинимося 
більш детально на функціях програми для занять вокалістів. 
Вони передбачають освоєння основ співу, включають 
різноманітні розспіви, вправи контролювання якості 
звучання голосу при виконанні розспівів та вправи для 
розширення діапазону голосу.
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Приклад функції контролювання якості звучання голосу
Рис.82

Приклад розширення діапазону голосу 
Рис.83
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Програмними алгоритмами передбачена функція запису 
класного репертуару, при цьому варіанти вокальної партії 
фіксуються та відтворюються як без акомпанементу, так і з
акомпанементом в режимі реального часу.

Приклад функції візуалізації вокального діапазону 
Рис.84

Приклад редагування вокального діапазону 
Рис.85
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Можливості програми дозволяють вносити зміни в 
тривалість певних звуків, ліквідувати сторонні шуми, а 
також вносити корективи в тембральні характеристики 
партії. Крім того, у програмі здійснюється регулювання 
надмірно гучного, або навпаки, надмірно тихого звучання, 
високого або низького при візуальній репрезентації

Приклад візуалізації нот, озвучених голосом або на гітарі
Рис.86

Таким чином, напрямок “експертні системи” відкрив 
нову епоху в галузі штучного інтелекту, вони відносяться до 
інтелектуальних обчислювальних систем при вирішенні 
задач певної предметної галузі. У навчальному процесі вони 
заповнюють недостатність власних знань, досвіду, інтуїції. 
Дані системи є машинними програмами, які вирішують 
поставлені завдання аналогічно людині-експерту в реальній 
ситуації.

У програмах другої групи, запропонованих в роботі 
П.Живайкіна “600 звукових і музичних програм” [85] за 
введеною нами класифікацією принцип експертного зв 'язку
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відсутній. Серед них треба відзначити програму Keyboard 
Musics, яка містить як теоретичні аспекти навчального 
процесу виконання на клавішному інструменті, так і 
практичні, у вигляді наочних порад - постановка рук, 
посадка за інструментом. Програма створена для 
початкового етапу навчання, практичні завдання
елементарні та супроводжуються детальною ілюстрацією.

До програм для початкового періоду навчання, 
включених Д.Рабіном у книгу “Музика і комп’ютер: 
настільна студія” [206], належить програма МІВАС Music 
Lessons. Вона являє собою збірку з одинадцяти вправ, які 
розраховані на різний рівень складності (від елементарних 
основ нотної грамоти до поступового ускладнення матеріалу 
та можливістю прослуховування творів). Програма містить 
зручний інтерфейс, вікна різних вправ візуально схожі, 
більшість з них включає нотний стан з нотами, гамами, 
інтервалами. Функціональні можливості програми 
дозволяють за допомогою вправ вивчати назви нот, ключові 
знаки, лади, нотні тривалості, назви інтервалів, гами. 
Введення інформації здійснюється з MIDI-клавіатури або, за 
її відсутності, з використанням екранної клавіатури.

Розглянемо групу програм, що представлена автором, і 
яку ми відносимо до неекспертного типу. Фірмою PG Music 
розроблені три програми для прослуховування та вивчення 
виконавської майстерності професійних музикантів. 
Звуковий матеріал, що міститься в програмі записаний 
виконавцями за допомогою секвенсера в реальному часі. 
Програма Jazz Guitarist включає бібліотеку джазових 
стандартів та популярних творів у виконанні Олівера 
Геннона на MIDI-гітарі.

Головний розділ (вікно) програми включає візуальну 
клавіатуру та гітарний гриф. Кожний твір має стислий опис, 
при його відтворенні на гітарному грифі або клавіатурі 
відбувається одночасна нотна репрезентація. Програмні 
алгоритми дозволяють користувачу уповільнити темп, 
відслідковувати (простежувати) в прямому та зворотному
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напрямку рух кожного акорду, кожної ноти (покроково), що 
є надто важливим при детальному дослідженні виконання.

Програма The Jazz Pianist для “клавішників” також 
містить функції простеження в покроковому режимі руху 
акордів та окремих нот, дозволяє за необхідністю змінювати 
темп, включає так звані “заняття” по ознайомленню з 
джазовими гармоніями та стилями.

Програма The Pianist призначена для вивчення 
класичного репертуару, її бібліотека включає понад 200 
класичних п’єс для фортепіано у виконанні концертного 
виконавця на 88-клавішній MIDI-клавіатурі. Кожна з 
вищенаведених програм містить бібліографічну інформацію 
та словник музичних термінів.

У програмі The Musical World of Professor Piccolo 
фірми Opcode Interactive, яка призначена переважно для 
юних користувачів, активно використовуються 
мультимедійні засоби. Спрямованість програми полягає у 
висвітленні різних аспектів музичної теорії, музичних 
стилів, історичних відомостей. Структура програми включає 
декілька розділів, а саме:

інформацію про кожний інструмент оркестру, 
діапазон звучання, фрагменти твору в його 
виконанні;
прослуховування музичного твору з використанням 
мультимедіа (кольорова графіка виділяє різні 
структурні елементи твору під час його відтворення), 
рухомий текстовий рядок дає додаткові пояснення, 
проводиться порівняльний аналіз тем; 
вивчення джазових та рок-інструментів, їх звучання, 
діапазон, історія розвитку джазової та рок-музики, 
структурний аналіз творів; 
курс для самостійного вивчення музичної теорії; 
ознайомлення з музичною теорією з використанням 
анімації та кліпів;
вбудована бібліотека (Library) містить 
енциклопедичну інформацію щодо музичної
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термінології, відомості про різноманітні 
інструменти;
проведення тестування знань в “ігровій кімнаті”.

Програма Composer Quest призначена для вивчення 
історії музики, починаючи від ХVII - до початку XX 
століття, з диференціацією періодів розвитку музичної 
культури. Подання інформації про кожний період 
здійснюється за допомогою трьох активних клавіш, що 
репрезентують історичний контекст кожного музичного 
періоду (загальний опис тогочасних подій; аналіз розвитку 
візуальних напрямків мистецтва; отримання необхідної 
інформації шляхом введення певного року та ін.).

Крім того, програма також містить біографічні відомості 
з життя та творчості композиторів з наведенням музичних 
фрагментів (прикладів), яких у програмі понад 60. 
Програмні алгоритми дозволяють здійснювати проведення 
гри-вікторини на слухову ідентифікацію озвучених 
музичних фрагментів певного стильового періоду та 
надавати, в разі необхідності, допомогу, а також проводити 
гру-тестування із знань музичної історії.

У програму, крім класичної музики, включені також 
джазові стилі. Опції програми Quick Index призначені для 
пошуку інформації про творчість композиторів, визначення 
музичних термінів та ін.

Програма Musical Instruments (фірми Microsoft), на 
відміну від таких програм як Professor Piccolo, присвячена 
цілком детальному розгляду музичних інструментів та 
принципів їх роботи, включаючи старовинні та маловідомі 
інструменти. Для унаочнення процесу вивчення 
інструментів програма містить бібліотеку, що включає понад 
1500 зразків звуків двохсот інструментів та 500 кольорових 
фотографій з вимовою їх назв.

Структура програми включає декілька розділів:
розділ The Families of Instruments присвячений 
аналізу інструментів, які диференціюються на п’ять 
основних груп: мідні духові, струнні, дерев’яні
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духові, клавішні та ударні; після вибору певної групи 
функції програми дозволяють більш детально 
досліджувати конкретний інструмент з 
прослуховуванням його звучання, визначенням 
діапазону;
у розділі А - Z здійснюється перегляд ілюстрованого 
списку всіх інструментів, що знаходяться в програмі 
в алфавітній послідовності:
розділ World містить карту світу для вибору 
інструментів за географічними регіонами; 
розділ Musical Ensembles присвячений історії 
виникнення, призначення та стилістичним відзнакам 
різноманітних ансамблів;
у розділі Orchestra демонструється різниця між 
оркестровим складом різних стильових епох - 
бароко, класичним, романтичним, сучасним з 
ілюстрацією звучання певного оркестру, камерного 
ансамблю.

Крім того, в програмі подається порівняльний аналіз 
джазових складів - джаз-комбо, диксиленд, джаз-рок, 
ф’южн, біг-бенд, окремий розділ присвячений рок-музиці 
(рок-н-ролу, music-metall, софт-рок) та поп-музиці.

Далі нами будуть проаналізовані функціональні 
можливості програм Guitar Teacher, Chord Wizard та 
Super Guitar Chord Finder (version 5.0), які не наводяться в 
вищезгаданих роботах П.Живайкіна та Д.Рабіна. Дані 
програми, за нашою класифікацією, відносяться до програм 
неекспертного типу. Специфіка програми Guitar Teacher 
полягає в навчанні гітарним акордам та настроюванні 
інструменту. Програма нескладна в користуванні, виконує 
невелику кількість операцій, що включає список можливих 
акордів у. літерному, цифровому та віртуальному 
розташуванні на грифі, бібліотеку із 128 звукових 
фрагментів з таймером, на які можна накладати гітарні 
акорди, а також включає функцію розпечатування 
одержаних результатів.
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Головний редактор програми Guitar Teacher 
Рис.87

У програмі Chord Wizard можна диференціювати п’ять 
основних функцій:

робота зі стаціонарними бібліотеками струнно-
щипкових інструментів (класична 6-струнна гітара,
мандоліна, бас-гігара, банджо, укулеля з можливістю
їх індивідуального настроювання;
даним бібліотекам відповідають три рівня навчання
(початковий, середній та вищий), для кожного рівня
наведена певна кількість акордів;
функція для створення власних акордів з їх
прослуховуванням, та комплектуванням власних
бібліотек;
функція редагування (побудова в тональностях, 
обернення) будь-яких акордів як із стаціонарної 
бібліотеки, так і з власно створеної в цифровому 
вигляді та на грифі із затиснутими струнами.

Можливості програми дозволяють ілюструвати численні 
варіанти розміщення акорду, існує допоміжна функція, яка в
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символьному позначенні представляє необхідний акорд. На 
жаль, у програмі відсутні акордові позиції та аплікатура до 
них.

Дана програма містить значний довідниковий, 
енциклопедичний та практичний матеріал.

Приклад стандартної бібліотеки 
акордів програми Chord Wizard 

Рис. 88

Приклад режиму редагування 
акордів програми Chord Wizard 

Рис. 89

Проаналізуємо пошукову програму гітарних акордів 
Super Guitar Chord Finder (version 5.0). Загальний вид 
головної частини програми включає десять інтерактивних 
розділів: Chord Analyze, Find Chord, TAB, Scales, Tunings, 
Tuner, Chord book, Fret Board/input, Help, Register, 
систематизований та несистематизований каталог інтервалів, 
ладів, видів акордів з візуальною репрезентацією назви 
акорду, (dur, moll, Д7 та ін.), його структури в цифровому 
вигляді, розташування на віртуальних струнах. Усі розділи 
програми репрезентують інтервали та акорди в цифровому 
та літерному вигляді.

розділ Chord Analyze представляє можливість крім 
основного акорду (із вказівкою басової ноти) 
візуалізувати його віртуальні варіанти аплікатурних 
позицій на струнах. Звучання може здійснюватися в 
різних режимах гучності (Normal, Slow);
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Рис.90

розділ Find
Chord містить пошуковий каталог акордів, 
побудований від кожної ноти хроматичної гами 
(включаючи енгармонічно-еквівалентні звуки) та 
“альтернативний” список акордових назв. При цьому 
здійснюється одночасна ілюстрація аплікатури на 
віртуальних струнах (шість гітарних струн); 
розділ ТАВ - таблиця із зображенням на струнах 
певного акорду каталогу у вигляді літер і цифр; 
розділ Scales включає “бібліотеку” даних щодо 
найрізноманітніших ладів народної музики;

розділ Tunings за структурою являє собою перелік 
акордових варіантів у різних ладах, що паралельно
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зображаються на віртуальних струнах з озвученням 
кожної струни;

розділ Timer представляє можливість 
прослуховування певної ноти в репетиційному 
режимі з функцією регулювання звукової та темпової 
амплітуди;
розділ Chord book включає два структурних 
каталоги* Chord's by category cbk та Which chord's to 
play in a key cbk.
розділ Board/input зображає гітарний гриф із 15 
ладами (взагалі їх 19) та каталог акордів, які можна 
транспонувати, переміщувати по кожному з ладів;

* Перший з них містить назви мелодичних ладів та акордових даних із візуальною 
та звуковою ілюстрацією на віртуальних струнах. При цьому пропонуються різні 
аплікатурні варіанти виконання певного акорду. Другий містить перелік 
тональностей (з енгармонічно-еквівалентними назвами). Крім того, треба 
відзначити функції: переміщення “відібраних” акордів, створення нового каталогу 
(введення нових акордів).
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Рис.93

розділ Help включає два списки даних енгармонічно- 
еквівалентних нот та тональностей (dur та 
паралельний moll).

Дана програма, як вже зазначалося, відноситься до 
неексперного типу, вона інтегрує інформативний матеріал з 
теорії музики, і допоміжний для відпрацювання 
виконавських навичок.

Проаналізуємо функції програми Cakewalk In Concert. 
Основне призначення програми, про що свідчить її назва, 
полягає у використанні на концертному виступі без 
фонограми, “живим” звуком, включає спеціалізований 
програвач MIDI-файлів та секвенсер. Крім наведених 
функцій програму доцільно використовувати в навчальному 
процесі композиторам, які починають освоювати 
комп’ютерні технології.
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Головний редактор програми Cakewalk In Concert 
Рис.94

Сфокусуємо увагу на навчальному аспекті програми, 
розглянемо функції, які доцільно включати в навчальний 
процес при створенні динамічного плану твору (фрагментів). 
Так, наприклад:

корегування загальної гучності у відповідності з 
гучністю партії соліста (при відтворенні МIDІ-файла 
та активізації опції Process First перед трансляцією 
МIDІ-новідомлень буде проводитися їх обробка); 
використання модулів, що розміщені в головному 
редакторі (вікні):

• модуль позначення поточної позиції в
композиції (Measure: Beat View) - такт 
(Measure), доля (Beat);

• модуль поточного темпу (Current Tempo
View), а також включення/вилучення
метроному;

• модуль регулятора загального темпу (Master 
Tempo View);

• модуль зміни загального рівня гучності
(Master Volume View);

196



• модуль треків (Tracks View) з елементами 
управління (FOL) для диференціації партій, 
що виконуються “живим” звуком, елемент 
TRAN відображає кількість півтонів, на які 
транспонуються партії.

Доцільним у навчальному процесі можуть бути 
елементи головного транспортного модуля Main Transport 
View, такі як:

відтворення треків акомпанементу при збереженні 
індивідуальних
особливостей партій солістів (із запам’ятовуванням 
кожного натиснення клавіш), із множини варіантів 
виконання фіксується останній (Play and Follow); 
відтворення запису виконання партії соліста з 
акомпанементом (Play 
Performance);
попереднє прослуховування композиції, зокрема 
партії соло (Preview);
потактове відстеження та візуалізація музичної 
композиції (File Information>Length); 
програмування тональності музичного твору (Initial 
Key Signature);
програмування розміру музичного твору (Initial Timе 
Signature);
відслідковування темпу виконання партії соліста, у 
відповідності якому відтворюються треки 
акомпанементу (Settings>Following, параметри 
режиму Play and Follow);
добір способу відтворення греків акомпанементу в 
режимі Play and Follow (розділ Source to Follow):

• відтворення акомпанементу детерміновано 
партією соліста (Soloist’s Playing);

• один/два треки можуть бути використані в 
якості соло (Tracks to Follow: One/Two) з
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подальшим їх визначенням як партій соло 
(First Track та Second Track);

• інтерактивний метроном, якому слідує 
комп’ютер (Tapped beats).

Для відпрацювання виконавських деталей програма 
Cakewalk In Concert включає параметри чутливості 
акомпанементу: до партії соліста або темповим змінам
(пункт Accompaniment Sensitivity). Для темпових змін 
існують градації ступеню чутливості: найвища (Highest), 
висока (High), середня (Medium), низька (Low), без 
урахування партії соліста (None) - перелік (Timing).

Аналогічні градації включені в програму для кореляції 
гучності партії соліста (перелік Volume). Програмні 
алгоритми передбачають автоматичне підстроювання 
акомпанементу при пропущених долях або тактах партією 
соліста (секція Automatic Jumping). Дана секція включає три 
опції:

• функція Automatic Jumping
розповсюджується без обмежень на весь твір;

• функція Jump Several Beats включається 
дискретно, на музичному фрагменті (декілька 
доль, тактів) без партії соліста;

• функція Automatic Jumping вилучена (Off).
Крім того, в секції Starting and Stopping задаються опції

відтворення звучання акомпанементу (режим Play and 
Follow):

• при виконанні солістом першої ноти в режимі 
Tapped beats (Wait for Solo/Тар to Start);

• попереднє прослуховування всіх треків 
MIDI-файла до початку відтворення 
акомпанементу (Preview before Starting);

• партія соліста може виконуватися з будь- 
якого фрагмента музичної композиції, 
програма Cakewalk In Concert автоматично
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визначить включення акомпанементу (Start 
Automatically);

• при зупинках у партії соліста звучання 
акомпанементу  припиниться через 
визначений в секундах час (Stop 
Automatically after_seconds).

У процесі роботи над композицією програма надає 
Можливість визначення темпу:

для певного фрагменту до вступу партії соліста 
(перелік Before Performed Section); 
із записом гри соліста (During Performed Section); 
для наступного після партії соліста фрагменту (After 
Performed Section).

У цілому концепція програми Cakewalk In Concert 
полягає в наданні творчої свободи, фантазії, в нівелюванні 
різниці між секвенсерною та “живою” музикою, і що мабуть 
найголовніше, основою створення композицій є мелодії, на 
відміну від семплів.

У результаті проведеного аналізу навчальних музичних 
програм неекспертного типу стисло наведемо їх функції:

теоретична та практична інформація для початкового 
етапу навчання;
завдання диференційовані за рівнями складності; 
функція прослуховування твору; 
інформаційні матеріали та завдання з історико- 
теоретичних дисциплін;
ознайомлення, прослуховування та відпрацювання 
виконавських навичок гри на гітарі.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що 
експертна система - це машинна програма, яка здійснює 
спробу моделювати знання якісного характеру та досвід 
людини-експерта. Основу експертних систем утворює база 
знань, що зберігає безліч фактів та набір правил, які 
отримані від експертів та із спеціальної літератури. На 
відміну від бази даних, де одиниці інформації не 
взаємозв’язані, в базі знань вони утворюють певні ланцюги
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як між собою, так і з поняттями зовнішнього середовища. 
Спрямованість “експертних систем” полягає в здійсненні 
допомоги в разі необхідності для прийняття самостійного 
рішення стосовно певного питання.

У проаналізованих нами музичних навчальних 
комп’ютерних програмах були виявлені наступні елементи 
експертних принципів:

наявність інформативних підказок, консультацій 
(“Music Lessons”);
наявність бази знань для надання відповідей на 
поставлені питання (“Piano Professor”); 
наявність допоміжного пояснювального матеріалу у 
візуальній та усній формах (Midisoft Play Piano); 
наявність експертної інформації у вигляді відповідей 
на запитання (The Christmas Pianist, The New 
Orleans Pianist, The Gospel Pianist, The Jazz Pianist, 
The Ragtime Pianist, The Children’s Pianist та The 
Latin Pianist);
наявність алгоритмів “контролю” - зауважень, 
вказівок та ін. (Claire);
наявність алгоритмів виявлення помилок та 
визначення їх причин (Miracle Piano Teaching 
System);
наявність інтерактивного режиму з використанням 
графіки, пояснювального тексту, музичних 
фрагментів-прикладів для ілюстрації зауважень 
(Music Mentor);
наявність алгоритмів інтерактивного аналізу 
музичного матеріалу та процесу його створення з 
коментарями в процесі прослуховування (The 
Orchestra);
наявність алгоритмів зворотного зв’язку у вигляді 
візуального контролю за інтонуванням (Singing 
Tutor v.4.0);
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містить теоретичний та практичний матеріал для 
початкового періоду навчання (Key Note Music 
Drills) з перевірочною функцією; 
наявність алгоритмів корегування тембральних 
характеристик (вокал, гітара) (“Carry-A-Tune”).

У роботі комп’ютера-експерта можливі допущення 
помилок, але при цьому системи здатні, використовуючи 
одержаний досвід, самонавчатися, “удосконалюватися”. 
Таким чином, відбувається інтеграція комп’ютерних систем 
із досвідом людини.

У результаті проведеного аналізу навчальних музичних 
комп’ютерних програм неекспертного типу узагальнено 
наведемо їх функціональну спрямованість:

теоретична та практична (унаочнена) інформація для 
початкового етапу навчання на клавішному 
інструменті (Keyboard Basics);
завдання диференційовані за рівнями складності та 
можливістю прослуховування творів (М1ВАС Music 
Lessons);
інформаційний та аудіоматеріал для 
прослуховування та вивчення виконавської 
майстерності професійних музикантів різних 
стильових напрямків (Jazz Guitarist, The Jazz 
Pianist, The Pianist);
інформаційні матеріали та завдання для 
ознайомлення з різними аспектами музичної теорії, 
музичних стилів, історичними відомостями (The 
Musical World of Professor Piccolo); 
історії музики, починаючи від ХVII - до початку XX 
століття, з диференціацією періодів розвитку 
музичної культури(Соmposer Quest); 
детальний розгляд музичних інструментів та 
принципів їх роботи, включаючи старовинні та 
маловідомі інструменти (Musical Instruments);
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ознайомлення та опанування гітарних акордів та 
отриманні навичок настроювання інструменту 
(Guitar Teacher);
вибір, прослуховування, ілюстрація акордових 
варіантів, як із стаціонарних бібліотек струнно- 
щипкових інструментів, так і власно створених з 
диференціацією рівнів навчання (Chord Wizard); 
відпрацювання виконавських навичок гри на гітарі 
(аплікатурні позиції в акордах, їх візуальна 
репрезентація на струнах, у цифровому та літерному 
вигляді, прослуховування необхідних фрагментів) у 
поєднанні з інформативним матеріалом (Super 
Guitar Chord Finder (version 5.0)); 
композиторська діяльність при роботі з “живим” 
звуком (диференціація та транспонування партій 
соло та акомпанементу, потактове відстеження та 
візуалізація музичної композиції, відпрацювання 
виконавських деталей, темпових змін, кореляції 
гучності та ін.) (Cakewalk In Concert).
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ЧАСТИНА II
НАПРЯМКИ “ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ” В 

ДОСЛІДЖЕННІ ТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

РОЗДІЛ 1
МЕТОДИ “ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ”

В АНАЛІЗІ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Історіографія розвитку “штучного інтелекту”
Історичні передумови виникнення напрямку штучний 

інтелект можна віднайти ще за часів розвитку стародавніх 
цивілізацій в ідеї моделювання функцій мозку людини. Так, 
наприклад, у стародавньому Єгипті була створена 
“оживаюча” механічна статуя бога Амона. В “Іліаді” Гомера 
богом Гефестом виковувалися людиноподібні істоти- 
автомати. Література також містить зразки такого 
моделювання (Галатея Пігмаліона, казковий персонаж 
Буратіно). Науковий підхід у розвитку ідей “штучного 
інтелекту” простежується в працях середньовічного 
іспанського математика, алхіміка, філософа Раймунда 
Луллія, який в XIII столітті передбачив ідею одержання 
інтелектуальної та нової інформації за допомогою машини.

Подальший розвиток ідей штучного інтелекту 
спостерігається в ХVII столітті в праці “Міркування про 
метод” Р.Декарта, присвячений аналізу процесів 
ізоморфності в машинах і живих організмах. Можливості 
технічної реалізації проявів інтелекту імовірнісними 
методами досліджувалися Б.Паскалем. Теоретико- 
імовірнісні та логіко-математичні принципи були 
сформульовані І.Ньютоном та Г.Лейбніцем у ХVII-ХVIII ст. 
Застосування алгебраїчних методів до логічних 
перетворювань здійснював Дж.Буль в XIX столітті. Наукові 
засади математичної статистики розвивалися у XX столітті.

Узагальнюючи можна зробити висновок, що вченими, 
незалежно одним від одного, були запропоновані
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універсальні мови класифікації всіх наук. їх праці можна 
вважати першими теоретичними “розробками” в галузі 
штучного інтелекту.

Штучний інтелект можна визначити як динамічну галузь 
сучасної інформатики, яка еволюціонує в часі. Даний галузь 
знаходиться на стику різних наук - дискретної математики, 
програмування, математичної статистики, лінгвістики, 
психології. У теперішній час до проблематики штучного 
інтелекту відносяться задачі, які пов’язані із зоровим 
сприйняттям зображень, розумінням природної мови 
(тексту, мовлення), здійсненням логічних виводів, 
виявленням закономірностей, плануванням дій.

Галузь штучний інтелект охоплює більш ніж 
півстолітній період розвитку з виділенням наступних 
періодів, які пов’язані з певним напрямом та найбільш 
значущими постатями вчених - створювачів теоретичної 
бази досліджень.

Етап становлення (1943-1956 рр.) відзначений 
зародженням нейрокібернетики (розробка напряму 
“нейронні мережі” - У.Мак-Каллок, У.Піттс, Д.Хебб, 
М.Мінський, Д.Едмондс, Дж.Мак-Карті, Г.Саймон, 
А.Ньюелл). Проведені дослідження були сконцентровані на 
конструюванні інтелектуальних машин, які імітують 
поведінку колективу нейронів (це було пов’язано з тим, що основу мозку утворюють нервові клітини - нейрони).
У 1943 році У.Мак-Каллоком та У.Піттсом була 

запропонована модель формально-логічного нейрона з двома 
сталими станами. У подальших розробках Д.Хебб (1949р.) 
сформулював правило зміни ваги зв’язків між нейронами з 
метою їх навчання, М.Мінський та Д.Едмондс розробили 
нейрокомп’ютер (1951р.), який включав 40 нейронів. Дані 
дослідження окреслили два основних підходи до розробки 
систем “штучного інтелекту” - логічний та конекціоніський.
Етап “евристичний пошук” (1956-1969рр.). У цей 

період була розроблена програма Г.Саймона та А.Ньюелла 
“Логік-теоретик (1957р.). За її допомогою проводилося
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доведення ряду теорем, зокрема в праці А.Уайтхеда та 
Б.Рассела “Principia mathematic”. У програмі існували певні 
недоліки в плані віднаходження пошуку рішень, які були 
усунені в наступній програмі “GPS”- General Problem Solver 
(“Універсальний розв’язувач задач”). Треба відзначити, що 
до появи системи “GPS” Г.Саймоном та А.Ньюеллом 
проводилися розробки в даному напрямі, зокрема були 
створені програми доведення теорем, машинних шахів, 
пошуку загальних методів, які б відзначалися
універсальністю і можливістю застосовування до широкого 
спектру задач.

Концепція програми полягала в імітації процесу рішення 
задач людиною за евристичними правилами пошуку, тобто 
певному сполученні елементарних операцій маніпулювання 
символами, такими як порівняння, пошук, модифікація 
символу, що здатні відтворюватися комп’ютером. Поняття 
“евристика” передбачає формування правила, отриманого 
дослідним шляхом, що дозволяє скоротити кількість 
варіантів у пошуку рішень. У програмі GPS були 
передбачені алгоритми настроювання на певну предметну 
галузь із задаванням структури станів задачі та операторів - 
перетворювачів даних станів. Рішення задачі здійснювалося 
з використанням пошукових алгоритмів із множини 
можливих рішень за евристичними правилами, які 
асимілюються способам логічних виводів, властивих 
людині. Проте, розроблена система GPS тільки певною 
мірою була універсальною, так як відносилася лише до 
обмеженої галузі математичних головоломок з невеликою 
множиною станів та формальних правил.

В означений період Дж.Мак-Карті розробляє мову 
програмування ЛІСП та здійснює опис гіпотетичної 
програми “Advice Taker”, концепцією якої були 
репрезентація знань та логічний висновок. Ідеї вченого щодо 
використання логіки для побудови систем штучного 
інтелекту в подальшому розроблялися Дж.Робінсоном у 
методі резолюцій, який дозволяє автоматизувати процес
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доведення теорем за існування вихідних аксіом. Відповідно, 
логічні механізми використовуються для запитально- 
відповідної системи К.Гріна (1969р.) та роботи “Шейки” 
(1969р.), створеної в Стенфордському дослідницькому 
інституті.

На початку 60-х років активно розвивалися дослідження 
в галузі нейронних мереж. Проте, важливо відзначити, що 
деякі твердження, сформульовані У.Мак-Каллоком та його 
учнем У.Піттсом ще в середині 40-х років, залишаються 
актуальними до теперішнього часу. Зокрема, це стосується 
основоположного припущення, що нейронна мережа здатна 
навчатися, розпізнавати образи, узагальнювати одержану 
інформацію, крім того, важливим в цьому контексті є також 
висунута гіпотеза відносно незмінності принципу дій 
моделей нейронів при достатній їх різноманітності. До 
недоліків моделі нейронної мережі треба віднести 
недостатню гнучкість у процесі навчання при 
концентруванні на ключовій задачі.

У подальшому теорія нейронних мереж розвивалася 
Д.Хеббом, яким була сформульована характеристика 
зв’язків нейронних елементів та удосконалена в працях 
Б.Уідроу на прикладі розробленої нейронної мережі 
“Adaline”, а також у роботах американського нейрофізіолога 
Ф.Розенблатта (модель нейронної мережі “персептрон” 
1962р.). Пристрій персептрон Ф.Розенблатта призначався 
для розпізнавання зорових образів, програмні алгоритми 
відтворювали здатність зв’язків елементів до модифікації, і 
тим самим обумовлювали можливості даної моделі до 
навчання.

Етап “представлення знань” (1969-1979рр.). 
Наприкінці 60-х років пріоритетного значення в розвитку 
проблем штучного інтелекту набувають методи 
репрезентації задач та пошуку рішень, зокрема, 
представленні задач у логічній формі і автоматичному 
доведенню теорем на основі методу резолюцій. Досвід 
попередніх досліджень дозволив зробити висновки, що для

206



рішення важливих задач недостатньо знань загального 
характеру, тобто загальних стратегій пошуку рішень. У 
процес віднаходження рішення прикладних задач стали 
включатися спеціальні структуровані знання. Наведемо 
успішно реалізовані програми, в яких використовувалися 
емпіричні знання експертів у різних галузях знань:

програма DENDRAL (у галузі органічної хімії) - 
розроблена Е.Фейгенбаумом, Б.Букхананом та 
Дж.Ледербергом (1969р.); акумульовані знання 
експертів були представлені у формі правил за 
типом алгебро-логічних операцій “якщо-то” і були 
визначені як “експертні системи”; 
програма MYCIN (медична діагностика) включала 
450 правил, які апріорно були імовірнісними, 
непевними; з цією метою факти і правила в системі 
MYCIN наділялися “коефіцієнтами впевненості”;* 
система PROSPECTOR (1979р.) створювалася для 
геологічної галузі, структура бази знань була 
репрезентована у вигляді семантичної мережі, 
зворотній зв’язок “програма - користувач” 
здійснювався на природній мові; 
запропоновані М.Куілліаном семантичні мережі 
(1967р.) мали виключно важливе значення при 
рішенні задачі розуміння природної мови, які в 
подальшому удосконалювалися в програмі SHRDLU 
(1968р.),

* Таким чином, незважаючи на непевні знання, неточні або відсутні вихідні дані 
віднаходилися вірні висновки. Крім того, система містила функцію пояснення процесу
 міркування, кожне, із існуючої кількості правил - це практично незалежна 
від інших сукупність знань, що значно спрощує процес одержання результатів. У 
подальшому автори програми MYCIN вилучили спеціальну базу знань, частина 
системи, що лишилася відповідала за логіку управління правилами і одержала 
назву EMYCIN -- оболонка експертної системи для акумуляції знань із різних 
наукових галузей
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у програмних розробках Р.Шенка з перетворення 
вхідних природно-мовних висловлювань до 

елементарних концептів для репрезентації в 
комп’ютерній пам’яті. У співпраці Р.Абельсоном- 
Р.Шенком була розроблена модель репрезентації 
знань - “скрипти” або сценарії, які були використані 
у програмі SAM, для інтерпретації оповідань; 
у системі LUNAR (В.Вудс, 1973р.) вперше 
використовувався природно-мовний інтерфейс для 
взаємодії з базою даних у галузі геології.

У даний період активізувалися розробки мов 
репрезентації знань. Були створені:

мова логічного програмування Пролог 
(А.Кольмерое, 1973р.);
мова PLANNER підтримує предикатний рівень 
репрезентації знань;
мови FRL, KRL, GUS розроблені для роботи з 
фреймовими моделями репрезентації знань. 
Модель фрейма, запропонована М.Мінським у 
1975році, є інформаційною структурою, 
утвореною слотами, які акумулюють певні 
характеристики і відповідні значення для 
забезпечення опису об’єктів або понять.

Комерційний етап (1979-1988рр.) відзначений 
впровадженням інтелектуальних систем у різні технологічні 
процеси.

експертна система К1, розроблена Мак
Дермоттом (1982р.), комерційна версія системи 
одержала назву XCON (розроблювачі 
корпорація Digital Equipment у співавторстві з 
університетом Карнегі-Меллона); 
на початку 80-х років Японія ініціювала 10- 
річний проект по створенню машин, в основі 
яких були використані принципи “штучного 
інтелекту”, зокрема, Пролог-машину з 
можливостями спілкування природною мовою.
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Етап відродження нейроінформатики (з 1986р. по 
теперішній час).

Початковий період у створенні перших зразків 
нейронних мереж виявив їх обмежені можливості, 
дослідження цього напрямку продовжувалися вченими 
інших наукових галузей. Так, фізик Дж.Хопфілд у 1982р. 
проаналізував методами статистичної механіки властивості 
одношарової нейронної мережі із симетричними зв’язками 
та запропонував її оригінальну модель, можливості якої 
використовувалися в рішенні задач з розпізнавання образів.

У наступні декілька років були віднайдені ефективні 
алгоритми та архітектури нейронних мереж, таких як мережа 
зворотного поширення, двоспрямована асоціативна пам’ять, 
самоорганізуючі карти. Психологами Д.Румельхартом та 
Г.Хінтоном у 1986р. заново відкрили алгоритм навчання 
багатошарового персептрона, означеного алгоритмом 
зворотного поширення помилки, (у 1969р. даний алгоритм 
розробили А.Брайсон та Ю-ши Хо).

Етап колективістських моделей (1996р. по теперішній 
час).

На початку 90-х років спостерігається переважання двох 
основних тенденцій в розвитку проблем штучного інтелекту, 
а саме інтеграція та децентралізація. Так, процеси інтеграції 
виявляються в розробці гібридних систем штучного 
інтелекту, які акумулюють переваги різних моделей, 
наприклад, нечіткі експертні системи, нейронні мережі. 
Інтеграційні системи підгримують різні моделі репрезентації 
знань, різні типи міркувань, моделі сприйняття та 
розпізнавання образів.

Процеси децентралізації пов’язані з дослідженнями 
систем штучного інтелекту в контексті колективної 
поведінки значної кількості взаємодіючих між собою 
інтелектуальних агентів. Наведемо характеристики, які 
властиві функціонально-структурній одиниці - агенту:

здатність впливати на себе та на інших агентів; 
формувати установки та мету;
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взаємодіяти з іншими агентами; 
самофункціонувати та здійснювати 
самоконтроль;
створювати локальну репрезентацію середовища; 
здійснювати допомогу та функціональні 
обов’язки;
самовідтворюватися;

Таким чином, основний зміст розробок штучного 
інтелекту в контексті колективістської моделі пов’язаний із 
конструюванням інтелектуальних агентів із 
запрограмованою множиною властивостей,
структурнонеоднорідних та взаємодіючих між собою, а 
також обчислювальних структур для підтримання їх 
взаємодії.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити певні 
узагальнення стосовно етапів розвитку штучного інтелекту 
як самостійної галузі науки. Це два напрямки: 
нейрокібернетика та “кібернетика чорного ящика” (за 
визначенням Т.Гаврилової) [50]. Напрямок 
нейрокібернтики пов’язаний з відтворенням структури 
людського мозку. Цим пояснюється, що нейрокібернетика 
орієнтована на програмно-апаратне моделювання структур, 
тотожних структурі мозку та їх інтеграції у функціонуючі 
системи, т.з. нейронні мережі (нейромережі).

Перші нейромережі розроблялися протягом 1956-1965рр. 
У.Мак-Калоком та Ф.Розенблаттом. У результаті досліджень 
було створено пристрій “персептрон”, моделюючий 
взаємодію людського мозку та ока. Пристрій відрізняв букви 
алфавіту, проте, реагував на їх написання.

В Японії у 80-х роках в рамках проекту “ЕОМ У 
покоління” було створено перший нейрокомп’ютер, або 
комп’ютер VI покоління. Поява трансп’ютерів (паралельних 
комп’ютерів із значною кількістю процесорів) це один з 
нових підходів у моделюванні ієрархічної структури мозку 
людини.
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Головний напрямок застосування нейрокомп’ютерів - це 
задачі розпізнавання образів. У розробці цього напрямку 
можна диференціювати три підходи:

апаратний, спрямування якого пов’язано із 
створення спеціальних комп’ютерів, нейрочипів 
та ін.;
програмний, пов’язаний із розробкою та 
створенням програм для швидкісних, 
високопродуктивних комп’ютерів; 
гібридний інтегрує перші два підходи.

Напрямок “кібернетика чорного ящика” був 
орієнтований на пошуки алгоритмів рішення 
інтелектуальних задач та їх реалізацію на тогочасних 
моделях комп’ютерів. У становленні даного напрямку 
суттєву роль відіграли Дж.Мак-Карті (автор першої мови 
програмування для задач штучного інтелекту - ЛІСП), 
М.Мінський (автор ідеї фрейму та фреймової моделі 
репрезентації знань), А.Ньюелл, Г.Саймон, А.Шоу, Е.Хант 
та ін. Протягом 1956-1963 рр. здійснювалися інтенсивні 
пошуки моделей та алгоритмів мислення людини, на їх 
основі розроблялися перші програми. Основні розроблені та 
створені підходи:

кінець 50-х - модель лабіринтового пошуку 
(простір станів від вхідних до результуючих 
даних у вигляді графа (ігри шахи, шашки, “15”); 
початок 60-х - епоха евристичного

програмування, основою є теоретично 
необгрунтоване правило, яке дозволяє скоротити 
кількість переборів при розробці стратегій дій на 
основі заданих евристик;
1963-1970 рр. застосовуються методи 
математичної логіки (Дж.Робінсон розробив 
метод резолюцій для доведення теорем з 
вихідним набором аксіом, на основі методу 
резолюцій А.Кольмерое розробив та створив 
мову Пролог, програма “Логік-теоретик” для
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доведення шкільних теорем Ньюелла, Саймона, 
Шоу);
середина 70-х рр..в США з’явилися перші 
комерційні системи, основані на знаннях, т.з. 
експертні системи, які здійснювали 
репрезентацію знань - програми MYCIN (1976 
р.), DENDRAL (1978 р.), початок 80-х р. - 
глобальна програма розвитку нових технологій 
ESPRIT з включенням проблематики штучного 
інтелекту;
кінець 70-х р. Японія почала розробляти проект 

машин У покоління - оснований на знаннях 
символьний процесор;
з середини 80-х р. відбувається комерціалізація 
розробок напрямку “штучного інтелекту”.

Наведемо основні напрямки досліджень в галузі 
штучного інтелекту (Т.Гаврилова) [50].

1. Репрезентація знань і розробка систем, основаних
на знаннях (Knowledge-based systems) - основний напрямок 
у розробці систем штучного інтелекту, пов’язаний з 
розробкою моделей репрезентації знань, створенням баз 
знань, які утворюють ядро експертних систем. Даний 
напрямок включає: моделі та методи здобування та
структурування знань.

2. Програмне забезпечення систем штучного 
інтелекту (software engineering for Al) - напрямок, 
присвячений розробці спеціальних мов для рішення 
інтелектуальних задач з переважанням логічної та 
символьної обробки над обчислювальними процедурами. Ці 
мови орієнтовані на символьну обробку інформації - LISP, 
PROLOG, SMALLTALK, РЕФАЛ та ін. Крім того, 
розробляються так звані порожні експертні системи або 
“оболонки” - KAPPA, EXSYS, Ml, ЕКО та ін., бази знань, 
які можна формувати конкретними знаннями, створюючи 
різні прикладні системи.
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3. Розробка природно-мовних інтерфейсів та 
машинний переклад (natural language processing) 
починаючи з 50-х років популярною темою досліджень у 
галузі штучного інтелекту є комп’ютерна лінгвістика, 
зокрема машинний переклад, який пройшов стадії 
удосконалювання. У теперішній час використовуються 
декілька складних моделей:

застосування “мов-посередників” або мов смислу 
з додатковою трансляцією “вихідної мови 
оригінала - мови смислу - мови перекладу”; 
асоціативний пошук аналогічних фрагментів 
тексту та їх перекладів у спеціальних базах 
даних;
структурний підхід, з включенням послідовного 
аналізу та синтезу природно-мовних 
повідомлень. Такий підхід передбачає декілька 
фаз аналізу:

• морфологічний - здійснює аналіз слів у 
тексті;

• синтаксичний - здійснює розбір складу 
речень та граматичних зв’язків між 
словами;

• семантичний - здійснює аналіз смислу 
складових частин кожного речення у 
відповідності предметно-орієнтованій 
базі знань;

• прагматичний - здійснює аналіз смислу 
речень у реальному контексті на основі 
власної бази знань.

4. Інтелектуальні роботи (robotics) - у даному 
напрямку можна виділити декілька поколінь в історії 
створення та розвитку робототехніки:

перше покоління, роботи з жорсткою схемою 
управління;
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друге покоління, адаптивні роботи з сенсорними 
пристроями ;
третє покоління, самоорганізуючі, інтелектуальні 
роботи.

5. Навчання та самонавчання (machine learning) - 
включає моделі, методи та алгоритми, орієнтовані на 
автоматичну акумуляцію та формування знань на 
основі аналізу та узагальнення даних. Здійснює 
навчання за прикладами, та з використанням 
традиційних підходів з теорії розпізнавання образів.
6. Розпізнавання образів (pattern recognition) - 
здійснює опис класів об’єктів, кожному з яких 
відповідає матриця ознак та здійснюється
його розпізнавання. Даний напрямок пов’язаний з 
нейрокібернетикою.
7. Нові архітектури комп’ютерів (new hardware 
platforms and architectures) основані на традиційній 
послідовній архітектурі фон Неймана. Розробка 
нових апаратних архітектур спрямована на 
здійснення обробки символьних та логічних даних. 
Створюються Пролог- та Лісп-машини, комп’ютери 
V і VI поколінь. Останні розробки пов’язані з 
комп'ютерними базами даних, паралельними та 
векторними комп’ютерами.
8. Ігри та машинна творчість - історичний напрямок, 
основою якого є лабіринтова модель мислення та 
евристичний пошук. Саме даний напрямок 
пов’язаний із створенням комп’ютерної музики, 
віршів, казок, навіть афоризмів. Основою методу є 
метод пермутацій (переставлень елементів), а також 
використання баз знань та даних з результатів 
досліджень текстових, римованих та сценарних 
структур.
9. Інші напрямки - дослідження генетичних 
алгоритмів, когнітивне моделювання, інтелектуальні 
інтерфейси, розпізнавання та синтез мови,
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дедуктивні моделі, багагоагентні системи,
менеджмент знань, формальні моделі та ін.

Проблематика штучного інтелекту пов’язана з пошуком 
та віднаходженням рішень поставлених задач, які успішно 
реалізуються завдяки інтелектуальній діяльності людини та 
незадовільно вирішуються обчислювальною машиною. При 
цьому, задача вважається інтелектуальною, якщо
алгоритмічний метод її рішення не відомий. До таких 
напрямків відносяться процес навчання, сприйняття та 
розпізнавання образів, виявлення закономірностей, 
розуміння природної мови, маніпулювання знаннями та ін. 
Наведемо способи репрезентації задач для їх рішення 
пошуковими комп’ютерними методами:

у просторі станів (віднаходження послідовності 
операторів з перетворення початкового стану в 
кінцевий, який відповідає розв’язаній задачі); 
у просторі підзадач (здійснення процесу редукції 
- розбиття задачі на множину підзадач при їх 
взаємонезалежності);
у вигляді доведення теорем (процес пошуку 
рішень представлений у вигляді логічної 
формалізації процесу рішення задач методами 
повного перебору за формулами числення 
предикатів);

Треба зазначити, що пошук форм відображення знань у 
формалізованому вигляді є ключовою проблемою в системах 
штучного інтелекту. Існують чотири моделі репрезентації 
знань - продукційна (основана на правилах), логічна, модель 
семантичної мережі та фреймова, які передбачають 
акумуляцію таких властивостей, як:

виразність, яка характеризується здатністю 
моделі до репрезентації узагальнених, 
конкретних та неповних знань з універсальних та 
спеціальних предметних галузей;
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зручність користування моделі репрезентації 
знань залежить від понять, які використовують 
експерти та користувачі;
ефективність маніпулювання передбачає 
здобуття необхідних знань та одержання на їх 
основі відповідних виводів;

У процесі розробки перших програм, що здійснювали 
пошук рішень у просторі станів, виявилася важливість 
проблемно-орієнтованих знань. Сукупність знань передбачає 
певну організацію та інтеграцію - необхідно, щоб окремі 
відомості співвідносилися між собою та утворювали 
смислові ланцюгові залежності для рішення поставленої 
проблеми будь-якої предметної галузі. Таким чином, 
експертні знання являють собою комбінацію теоретико- 
аналітичних методів та евристичних правил рішення задач. 
Акумуляція знань експерта, віднаходження рішення та 
формулювання рекомендацій утворюють інтелектуальну 
систему - експертну.

Дана система моделює механізм мислення людини 
стосовно рішення задач певної проблемної галузі та 
відтворює комп’ютерними засобами методику рішення 
поставлених завдань, яка застосовується експертом. 
Експертна система в процесі виконання програмних 
операцій відпрацьовує логічні виводи на основі множини 
даних з подальшим поясненням запропонованого рішення та 
доведенням його обг рунтованості.

У процесі апробації та удосконалювання експертних 
систем виникла задача набуття знань та їх поповнення, що 
пов’язано з побудовою систем, здатних до навчання, 
самоудосконалювання. Так, ще в розробленому 
Ф.Розенблатом персептроні використовуються найпростіші 
правила навчання, алгоритми програми гри в шашки 
А.Семюеля (1962р.) здатні до накопичення досвіду та 
застосування його в процесі гри, навчання на прикладах 
найпростіших понять покладено в основу програми “Арки” 
П.Уїнстона (1973), програма “AQ11” Р.Михальського
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(1976р.) здатна за даними бази знань виводити логічні 
правила “якщо - то”. У подальших розробках у програму 
Д.Лената “Автоматичний математик” були введені знання з 
галузі чисел та набір евристичних правил для виведення 
закономірностей, а в програмі EURISKO Д.Ленат запровадив 
новий спосіб побудови логічного елемента. Також треба 
відзначити роботи Т.Мітчелла та Дж.Квінлана, які 
застосовували індуктивні схеми та здійснювали процес 
навчання програми на прикладах методом їх узагальнення.

Важливим напрямком досліджень у галузі штучного 
інтелекту є розробка підсистем розуміння природно-мовних 
висловлювань та генерація текстів на природній мові, що 
забезпечують процес зворотного зв’язку, спілкування з 
комп’ютером на природній мові. До цих досліджень 
примикає також рішення задач машинного перекладу. Саме 
програми машинного перекладу ілюструють складність 
реалізації даної задачі, що обумовлено багатозначністю
природної мови. У зв’язку з цим для здійснення процесу 
зворотного зв’язку користувача з комп’ютером
використовуються проблемно-орієитовані підмножини 
природної мови, які аналізуються на морфологічному, 
синтаксичному, семантичному та прагматичному рівнях. 
При цьому треба зазначити, що морфологічний аналіз 
передбачає виявлення та виправлення орфографічних
помилок; синтаксичний - здійснює граматичний розбір 
речень та визначення їх лінгвістичної структури; 
семантичний - спрямований на змістовну сторону речень; 
прагматичний - на виявлення взаємозв’язків між реченнями 
тексту.

До напрямків, що активно розвиваються, також 
відносяться інтелектуальні системи із сприйняття та
розпізнавання об’єктів зовнішнього світу (зорова, слухова та 
інші види інформації), як наприклад, автоматичне читання 
рукописних текстів, розпізнавання мови, аналіз зображень та 
ін. Дані дослідження пов’язані з постановкою задачі 
навчання або самонавчання розпізнаванню образів, що
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безпосередньо примикає до теорії штучних нейронних 
мереж та наближено до машинного навчання.

Безпосередні зв’язки напряму розпізнавання образів, як 
втім і репрезентації знань, систем навчання, простежуються 
із розвитком систем комп’ютерного зору, які спрямовані на 
вивчення методів диференціації зображень. Так, наприклад, 
на основі одного або декількох двовимірних зображень 
системи комп’ютерного зору формують символьний опис 
реальності, репрезентованою зображенням. Важливою 
стороною досліджень даного напрямку є розробка 
індивідуальних методів та алгоритмів аналізу візуальної 
інформації, а також включення універсальних методів та 
технологій штучного інтелекту, що спеціально розроблялися 
для рішення задач комп’ютерного зору, серед яких 
персептрон, штучні нейронні мережі, теорія фреймів.

У проведеному огляді нами були розглянуті етапи 
формування та тенденції розвитку галузі штучний інтелект, а 
також основні напрямки досліджень, що проводяться. Це 
обумовлено застосуванням логічних принципів, 
програмуванням певних закономірностей, які, наприклад, 
слугують основою фреймових структур, програм 
розпізнавання образів або програм евристичного 
спрямування.

Комп’ютерні системи на межі тисячоліть набувають явні 
інтелектуальні характеристики та все більш олюднюються. 
Дослідження в галузі штучного інтелекту, як вже 
зазначалося, спочатку включали у сферу своїх інтересів 
вивчення інтелектуальних алгоритмів, що “апробовані” 
природою та притаманні діяльності людського мозку.

Подібна спрямованість справила безпосередній вплив на 
розвиток засобів обчислювальної техніки: вивчаючи власну 
природу людина “навчає” комп’ютерні системи “бачити”, 
“слухати”, “відтворювати”, “запам’ятовувати”, і навіть 
“думати” як людина. У даному випадку може виникнути 
питання: де знаходиться межа між інтелектуальною та 
неінтелектуальною поведінкою, інтелектом та роботом-
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автоматом? Безперечно, з одного боку, значно 
перевершуючи можливості людського мозку машинні 
функції дозволяють швидко і ефективно вирішувати 
різноманітні завдання, з іншого - машинні можливості 
обмежені у рішенні достатньо тривіальних завдань для 
людського мозку. Можливо тому, під час гри у шахи в разі 
перемоги машини оцінюється обчислення, підсумок у 
вигляді перебирання комбінаторних варіантів, а не прояв 
інтелекту; при одержанні перемоги шахіста - аналогічний хід 
характеризується як інсайт, інтелектуальний сплеск.

До цього часу не відпрацьовані єдині критерії при 
визначенні інтелектуальності системи, як правило, такими 
критеріями вважається здатність системи до самонавчання 
та самогенерації алгоритму рішення завдання. Аналогів 
подібних програм, багатофункціональних, здатних швидко і 
якісно віднаходити необхідний варіант рішення, що 
використовують методи евристики, ще замало. До речі, 
розмірковуючи щодо розвитку та проблем штучного 
інтелекту в контексті визначення критеріїв поняття 
“інтелект”, завідуючий відділом рекурсивних 
обчислювальних машин Інституту кібернетики, доктор 
фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН 
України О.Летичевський в інтерв’ю комп’ютерному 
журналу CHIP відзначав: “Я не знаю, що таке інтелект. 
Вірніше, я не знаю, що таке “штучний інтелект”. Певна річ, 
штучний інтелект - це модель природного інтелекту. З точки 
зору наукового підходу, можна багато чого промоделювати з 
того, що відбувається у мозку. Існує зовнішнє 
феноменологічне моделювання, а також існує моделювання 
внутрішнє, коли відкриваються якісь внутрішні 
механізми”[129, с. 92-93].

Надаємо аналітичну вибірку визначення понять 
“інтелект” та “штучний інтелект” [42]. Значення слова 
“інтелект” (лат.іntellectus) - “розум”, “розумові можливості 
людини”, походить від давньогрецького слова “нус”, яке 
вперше було застосовано Анаксагором, та в подальшому
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знайшло тлумачення у працях Платона та Аристотеля. За 
уявленнями філософів “нус” є вищою індивідуальною 
розумною складовою частиною людської душі. Релігійно- 
ідеалістичні філософи середньовіччя дали інтелекту 
визначення “Божественний інтелект” для визначення 
пізнавальної здатності людини (надчуттєвого осягання 
духовної сутності), при цьому “розум” визначався як нижча 
пізнавальна здатність до елементарної абстракції.

Трансформування поняття “інтелект” здійснив І.Кант, 
його формулювання “інтелекту” полягало у спроможності 
утворення понять. У працях Г.Гегеля “інтелект” визначався 
як здатність до абстрактно-аналітичного розчленування. На 
початку XX століття французькі психологи А.Біне і Т.Сімон 
визначали інтелект як здатність включатися та 
пристосовуватися до соціально-культурного життя з 
відповідними завданнями.

Визначення поняття “інтелект”(за публікацією дискусії 
американського журналу “Психологія навчання”):

Л.Термен - здатність до абстрактного мислення. 
Е.Торндайк - можливість надавати місткі 
відповіді (за критерієм істинності ).
С.Колвін - сукупність знань або здатність до 
навчання, забезпечує можливість пристосування 
до навколишньої дійсності.
Р.Пінтнер - основна спроможність нервової 

системи до модифікацій.
Дж. Петерсон - біологічний механізм, за 
допомогою якого ефекти від суми стимулів 
збираються та дається об’єднана поведінкова 
відповідь.
Х.Будроу - здатність до засвоєння.
М.Хаггерті - група складних розумових процесів, 
які традиційно визначаються як відчуття, 
сприйняття, асоціювання, пам’ять, уявлення, 
диференціація, міркування, доведення.
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Українські психологи вважають, що інтелект необхідно 
розглядати в комплексі з конкретним індивідуумом, 
виходячи з принципу єдності інтелекту, який виявляється:

у здатності до мислення, раціонального пізнання; 
у розумових здібностях людини, розумі, рівні 
розумового розвитку;
у відносній стійкості структури розумових 
здібностей людини.

З наведених визначень можна зробити узагальнення, що 
основою інтелекту є біологічна духовна система, яка здатна 
мислити, вирішувати, управляти, запам’ятовувати, 
пізнавати, формулювати та ін. Така система повинна 
складатися з матеріальної та духовної субстанції, яка має 
можливість технічної, алгоритмічної та програмної 
реалізації, інтелектуальною є система, яка перебуває у 
свідомому стані.

Ключовими проблемами інтелектуальної системи є:
1. Проблема репрезентації знань.
2. Проблема логічного та образного рішення задач.
3. Проблема створення органів почуттів.
4. Проблема створення свідомості.

Репрезентація знань в інтелектуальній системі 
визначається комп’ютерною логікою та комп’ютерною 
лінгвістикою. Знання, які задіяні в інтелектуальній системі 
структуруються та підрозділяються за предметними 
галузями. Особливість репрезентації знань є їх активна 
взаємодія з іншими знаннями, що породжує нові знання, 
процедури обчислень та обміну інформацією.

Для подальших міркувань, щодо інтелектуальності 
системи В.І.Васильєв та А.І.Шевченко вводять деякі 
обмеження:

1. Інтелектом може бути наділена тільки біологічна, 
високоорганізована матерія.

2. Дана матерія повинна мати свідомість.
3. Система повинна мати свободу в прийнятті рішень.
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4. Система повинна простежувати закони суспільна, 
природи та їх використовувати при прийнятті 
рішень.

За результатами наукових досліджень та існуючих 
визначень Інститутом проблем штучного інтелекту було 
запропоновано та обґрунтовано розширене визначення 
терміна “інтелект”.

“Інтелект - алгоритм дії біологічної системи, яка 
знаходиться у свідомому стані, здатної самостійно вести 
спілкування з навколишнім світом, узагальнювати досвід, 
здійснювати постановку та рішення задач у відповідністю з 
означеною метою” [42, с. 316].

Для розвитку інтелекту необхідною умовою є наявність 
системи спілкування з навколишнім середовищем, тобто 
системою, одержання, зберігання та обробки інформації, що 
надходить, а також механізмів, що впливають на 
навколишнє середовище та пристосовують його до себе.

У результаті аналізу формування інтелекту людини 
автори дійшли висновку, що “інтелект” є категорією 
свідомості і пропонують інформативне визначення категорії 
“інтелект”.

“Інтелект - алгоритм рішення задач, сформований 
свідомістю” [там же, с. 320].

Основні визначення терміна “штучний інтелект” було 
прийнято на Першій міжнародній конференції з проблем 
штучного інтелекту у Вашингтоні у 1960 році.

Автори наводять найбільш розповсюджені трактування 
терміна “штучний інтелект”, що дозволить виділити 
основоположні структурні характеристики формування 
штучного інтелекту:

П.УЇнстон: “Штучний інтелект - це наука про 
концепції, які дозволяють обчислювальним 
машинам робити такі речі, які у людей 
виглядають розумними... Центральні задачі 
штучного інтелекту полягають в тому, щоб 
зробити обчислювальні машини більш
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корисними і зрозуміти принципи, що є основою 
інтелекту... У нас нема пристрасного бажання 
копіювати людський інтелект, як нема і 
упередження проти застосування методів, які, 
вочевидь, використовуються в інтелекті 
людини... Загальний результат полягає у 
формуванні загальної точки зору, яка привносить 
нову методологію та веде до створення нових 
теорій. Іншими словами, методологія, що 
використовується для розробки та удосконалення 
розумних машин може бути, імовірно, 
застосована і для того, щоб зробити їх розумніше 
від самих людей” (авт. пер.).
Н.Нільсон:
“Штучний інтелект ставить перед собою 
серйозне завдання побудови теорії інтелекту, що 
базується на обробці інформації. Якщо би така 
теорія інтелекту могла бути створена, то з її 
допомогою можливо було б спрямовано вести 
розробку інтелектуальних машин, Крім того, 
прояснити деталі інтелектуальної поведінки, що 
виявляється у людей та тварин”.
Е.Фейгенбаум та Дж.Фельдман:
“В чому полягає мета штучного розуму? На нашу 
думку, ця мета полягає у створенні таких програм 
для обчислювальних машин, поведінку яких ми 
би назвали “розумною”, якщо би виявили її у 
людей” 

- Л.Фогель, А.Оуенс, М.Уолш:
“Як біонічний, так і евристичний підходи до 
проблем штучного інтелекту носять, в 
основному, описовий характер, тобто, являють 
собою спроби моделювання природи в тому 
вигляді, в якому вона нами спостерігається. У 
протилежність цьому, еволюційний підхід 
носить, перш за все, нормативний характер, тобто
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є спробою моделювання еволюційного процесу в 
тому вигляді, в якому він міг би відбуватися в 
природі, спробою опису того, що повинно було 
би бути замість того, що є...”.
Е.Хант:
“Якщо би фізики або хіміки взялися дати 
абстрактне визначення своїх галузей знань, то ви, 
скоріше всього, не знайшли би протиріч а ні 
серед тих, а ні серед інших. Навряд чи б 
віднайшлася така одностайність, якщо би 
прийшлося збирати разом різних вчених, які 
займаються штучним інтелектом”.
Д.О. Поспєлов:
“Штучний інтелект є властивість комп’ютерів 
одержувати деякі з тих результатів, що 
породжуються творчою діяльністю людини. При 
цьому неважливо, як ідуть ці процеси в дійсності 
у людини, тим більше, що ми з абсолютною 
достовірністю мало що знаємо з цього приводу. 
Важливий кінцевий результат”.

Для визначення поняття “штучний інтелект”, необхідна 
загальна платформа, інтегруюча думки спеціалістів, які 
займаються дослідженнями в галузі штучного інтелекту. 
Основою платформи є виявлення та визначення спеціальних 
об’єктів, які раніше в науках не досліджувалися. У праці 
В.І.Васильєва та А.І.Шевченко “Формування та
розпізнавання образів”[42] цими об’єктами є інтелектуальні 
метапроцедури, за допомогою яких людиною будуються 
конкретні програми інтелектуальної діяльності, або 
метапроцедури, що реалізуються в технічних системах, але, 
не властивих інтелекту людини. Специфічними методами є 
дедуктивні, емпіричні та описові методи пізнання: дедукція, 
відпрацювання гіпотез та формалізація. Побудова систем 
штучного інтелекту потребує віднайдення супермеханізму, 
розробки та створення глибинних структур, основаних на 
метазнаннях та здатних генерувати алгоритми. Будь-яка з
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існуючих програм пристосована для конкретної задачі, в 
алгоритмі, що використовується, відсутня семантика 
здійснюваної роботи. На відміну від комп’ютера людина не 
тільки використовує збережені в пам’яті програми, а й 
генерує їх.

За результатами Міжнародних конференцій “Штучний 
інтелект - 2000” та “Штучний інтелект - 2001” було 
затверджено визначення поняття “інтелект”. Сучасний стан 
наукових розробок галузі дозволив сформулювати таку 
дефініцію: “Інтелект - сукупність універсальних процедур, 
яка дозволяє на свідомому рівні будувати конкретні 
алгоритми рішення частинних (окремих, часткових) творчих 
задач”[42, с. 51].

Сукупність універсальних процедур та глибинні 
інтелектуальні функції в сучасних комп’ютерах відсутні. 
Штучний інтелект “функціонує” не у вигляді програми в 
інформаційному стані, а у вигляді взаємодії з навколишнім 
середовищем. Для того, щоб система характеризувалася як 
інтелектуальна, вона повинна містити набір засобів, здатних 
генерувати програми конкретної діяльності - т.з. 
метапрограми (необхідні програми). Набір метапрограм 
повинен відповідати деякій загальній психологічній моделі 
інтелектуальної діяльності.

Найбільш розробленими та дослідженими моделями 
штучного інтелекту є:

• лабіринтова - вибір здійснюється за допомогою 
спеціальних локальних критеріїв успіху, при 
покроковому русі до рішення відбувається вибір 
одного шляху з множини можливих альтернатив;

• асоціативна - побудована на основі сформованої 
системи асоціативних зв’язків, ймовірносного 
характеру, у процесі формування вміння вирішувати 
деяку задачу, у нервовій мережі утворюються 
специфічно збуджені структури, які є визначальними 
в прийнятті рішення;
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• реляційна - побудована на основі трансформації 
вихідної ситуації в цільову з використанням

' спеціальної системи операторів (типу узагальнення, 
розширення, звуження, конкретизації та ін).

У розробках штучного інтелекту визначною є не 
програма роботи комп’ютера, а дані, репрезентовані 
специфічноорганізованою інформаційною мережею. 
Систему з інтелектуальними елементами можна вважати 
такою, в якій реалізовані три основні групи функцій - 
функція репрезентації та обробки знань, функція міркування 
та зворотного зв’язку, функція свідомості. Дана система 
здатна акумулювати, класифікувати та оцінювати знання, 
ініціювати процеси одержання нових знань, співвідносити 
їх із попередньо збереженими, здійснювати поповнення 
знань за допомогою логічного виводу, як із зовнішніх носіїв, 
так і внутрішніх баз.

Дослідження в галузі штучного інтелекту можна умовно 
розділити на три напрямки:

• інформаційний - базується на методах розробки 
комп’ютерних програм, які спеціалізуються на 
автоматизації видів людської діяльності в 
інтелектуальній сфері;

• біологічний - базується на методах розробки 
комп’ютерних програм, які на основі одержаних 
знань імітують функції роботи нервової системи 
людини;

• еволюційний (біофізичний) - використовує досвід 
(знання) інформаційного та біологічного напрямків.

У процесі досліджень були вироблені методи, основою 
яких є ідея оперування не даними, а знаннями, не числами, а 
символами.

У результаті можна зробити висновок, що теоретичним 
фундаментом штучного інтелекту є:
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1. Системи, основою яких є знання (з визначенням 
набору метапроцедур для конструювання необхідних 
програм, які імітують певні види творчої діяльності).
2. Знання сформовані даними (перехід від даних до знань 
відбувається за процедурою внутрішньої інтерпретації, 
наслідування, встановлення зв’язків, введення відношень 
на слотах та процедур з’єднання з використанням яких 
виконується програма).
3. Сукупність знань, які зберігаються в пам’яті, 
утворюють інтенсиональну або екстенсиональну базу 
знань (т.з.бази даних).
На сучасному етапі в інституті проблем штучного 

інтелекту НАН та МОН України ефективно розвиваються 
три напрямки: експертні системи, нейроподібні зростаючі 
мережі та нейронні мережі. Створена теорія нейроподібних 
зростаючих мереж, яка реалізована в системах розпізнавання 
та розуміння зорових образів. Створені системи 
розпізнавання мовних повідомлень та системи віртуальної 
реальності, які дозволяють здійснювати управління 
комп’ютером за допомогою жестів.

Фреймові структури в аналізі музичних творів

Впровадження моделей “штучного інтелекту”, зокрема 
фреймів, та функціонування даних логічних структур у 
музичних творах розглядається в дослідженні М.Мінського 
“Музика, Розум та Значення”. Так, автором зазначається, що 
його дослідження присвячене виявленню логічних 
взаємозв’язків розумових процедур та структури музичного 
твору. Музика не тільки стосується емоційної сфери, вона 
має безпосереднє відношення до розумових процедур. 
“Інструментом” пізнання цих процедур є “штучний 
інтелект”, який розробляє структури для представлення 
знань. Культура є універсальним міфом, в якому емоція 
наділена більш глибоким корінням, виявляється більш 
“пізнаною” в порівнянні з її причиною.
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У кожній музичній епосі існують універсальні розумові 
процедури для аналізу психологічних механізмів 
виникнення, функціонування та сприйняття творів музичної 
культури. Для проведення такого аналізу можуть бути 
задіяні інші принципи. Так, наприклад, протягом століть 
принципи знаходження коренів рівнянь у межах множини 
дійсних чисел була неповною, незавершеною. Математиком 
К.Ф.Гаусом за допомогою введення комплексних чисел ця 
проблема була вирішена. Аналогічно математичним законам 
зміст музики може розкриватися у сприйнятті слухача за 
допомогою психологічних структур.

Наведений М.Мінським аналіз розумових процедур 
відповідає процесу навчання, в якому сонатна форма 
ототожнюється з функцією викладача, процесом навчання. 
Дослідження включає наступні розділи: 

соната як засіб викладання; 
що використовує музика; 
синтаксис теорії музики; 
простір та мелодія; 
компонування та керівництво; 
ритм та надмірність; 
представлення значення; 
тема та предмет; 
примітки (підтвердження).

У розділі “Соната як засіб викладання” автор розглядає 
музичний твір, процесі багаторазового програвання та 
прослуховування якого у сприйнятті слухача відбувається 
його запам’ятовування та впізнавання. Це є свідченням 
існування певних логічних структур, які за необхідності 
можна задіяти та “активізувати”, як для аналізу музичних 
творів, так і для навчального процесу. У результаті, дані 
логічні структури не будуть являтися безпосередньо 
музичним твором, а скоріше способом його існування.

Логічні структури утворюються з атомів, зв’язків 
близького та далекого порядків, які можуть протиставлятися,
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поглинатися або об’єднуватися. У цьому процесі важливі 
зв’язки в структурі форми, в мережах знань про кожну тему.

Процес запам’ятовування не може відтворити будь-яку 
тему твору з точки зору точного її повторення за одне 
прослуховування. Твір , це в якомусь сенсі музичні блоки з 
системою внутрішніх зв’язків, це певна система кодів, яка 
суттєво впливає на інші агенти для різних способів 
вираження.

Важливим, з точки зору М. Мінського в даному 
дослідженні є фрейми. Розглянемо декілька положень 
функціонування фрейму в структурі музичного твору: 

фрейм метричний; 
фрейм гармонічний.

Так, автор на прикладі П’ятої симфонії Л.Бетховена 
роз’яснює функціонування метричного фрейму. Перші 
чотири ноти головної теми 1-ої частини не абстрактні чотири 
ноти, вони зайняли відоме положення у сплетінні музичної 
тканини (так би мовити інформаційній мережі) весь 
подальший розвиток, всі подальші значення процесу 
формотворення залежать одне від одного. •

 Рис.95
Перша частина головної теми (об’єкта) - це передфігура 

“А”, яка генерує появу своєї другої частини - напіввиклику 
“В”. Агент “А”, який впізнається як “А” надсилає 
повідомлення другому агенту “В”, побудованому для 
впізнання “В”. Дане повідомлення слугує для “зниження
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рівня сприйняття агента теми “В”, таким чином, 
“постслухання” “В”, підпадає в меншу залежність від “В”, на 
відміну від того, як це має бути. У результаті, розум 
(слухацьке сприйняття) “очікує” почути агента теми “В” 
після “А”, що створює певну свободу, у варіюванні “В”, це 
певний натяк, репліка. Проте розум, все ж таки, не може 
відтворити будь-яку тему в довільному смислі. Це пов’язано 
з тим, що “інтер-агенти” не повинні знаходитися у 
внутрішніх мовах музики, проте, вони можуть бути кодами, 
які певним чином впливають на “інші” агенти для 
можливості бути представленими різними способами та 
формувати механізми поведінки, характерні для різних 
ситуацій.

Так, відомо, що П’ята симфонія Л.Бетховена 
починається безпосередньо з головної теми, представлена в 
унісонному оркестровому викладі за якою слідує її 
ідентичний “близнюк”, це її метричний фрейм, ще 
недостатньо чіткий та детальний: цей об’єкт один перебуває 
в часі, за ним слідує його двійник. У партитурі відбувається 
переміщення двійника у вигляді доповнення або у вигляді 
нового імпульсу руху. Зазначимо, що фермати, на думку 
М.Мінського, приховували базисний метричний фрейм, 
чотирьохтакти, сполучені всередині цієї структури в пари, 
інтегруються половинними тривалостями. Дані пари 
утворюють єдине ціле.

Наступний чотирьохтактовий метричний напівфрейм 
демонструє три версії теми-об’єкта, один на кожному 
проходженні основними звуками тонічного тризвуку. Таким 
чином, тема-об’єкт може трансформуватися та заповнювати 
тривалий тональний часовий простір. Другий напівфрейм 
здійснює теж саме з копіями доповнення, просуваючи 
домінантсептаккорд. Це відповідає частинам, інтегрованим в 
одне ціле в найбільш відомому в рамках гармонії фреймі 
(т.з.гармонічному фреймі). У ритмі також частини точно 
співпадають, як і сполучаються в 1/8 такту.
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Рис.96

Подальше використання восьмитактового фрейму “пояснює” 
мелодичні особливості, які стосуються створення 
дотриманого малюнку в процесі проходження тонів і 
врівноваження власної інверсії теми всередині тривалого 
звуку (ноти).

Автор передбачає, що це викликає аналогію із 
синусоїдальним рухом фрейму, який в подальшому буде 
використано для репрезентації другої теми (об’єкта). Це 
також є ілюстрацією компресії гармонічного часу; на відміну 
від попередньої тривалої, нечіткої метричної одиниці, 
визначено місце для розміщення кожного метричного 
фрейму. Наступний поворот у тематичному розвитку - це 
друга тема - побічна, якій передують фанфароподібні 
звороти (зв’язки).

У наведеному прикладі на тривалому унісоні “F” 
створюється розумова передумова подальшому розвитку у 
вигляді метричного фрейму. Наступний фрейм (третій) - 
низхідний виявляє тему знов. Ці нові перспективні покази 
ілюструють бачення чотирьох нот теми у вигляді форшлагу. 
У подальшому на кожній ноті тонічного акорду це 
сприймається як фрагмент арпеджіо. У решті решт, у
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мелодичному ряді теми не відбувається стиснення, що являє 
собою єдиний тональний план.

У розділі “Що використовує музика?” М.Мінський 
досліджує структури представлення знань в математиці та 
музиці, які інтегровані однією ідеєю. На думку автора, 
математика може залучатися до музики, при цьому остання 
достатньо незалежна від точної науки. Водночас, можна 
спостерігати, як відбувається процес музичного “розуміння” 
- шляхом використання достатньо значних логічних 
структур, в якості складових яких є менші структури. 
Побудова та використання наведених логічних структур у 
музиці спрямована на пізнання певних закономірностей 
музичного твору.

При розгляді розділу “Синтаксис теорії музики” 
необхідно враховувати два моменти: по-перше, для аналізу 
мелодії використовуються правила граматики та 
закономірності теорії музики. Проте, при цьому не доцільно 
повністю покладатися на визначений, компактний набір 
правил для музичних фраз. По-друге, можливе використання 
правил, які виходять за межі лінгвістичної практики - 
маються на увазі представлення розумових процедур у 
вигляді семантичних мереж. З цього приводу М.Мінським 
висловлюється припущення, щодо “відображення” 
закономірностей мелодичного розвитку в індивідуальному 
мисленні композитора або слухача за контрапунктичними 
датчиками, які гармонізують механізми пам’яті (можливо 
розум Й.С.Баха був би здатним названі позиції інтегрувати).

В аналізі цих процесів суттєву роль відіграє теорія 
синтаксичного аналізу, яка може бути задіяна тільки для 
елементарних аналітичних використань (найпростіші 
статистичні принципи не здатні здійснювати опис таких 
процесів). Для проведення опису розумових механізмів 
науковий апарат повинен забезпечувати взаємодію із 
зовнішніми системами опису, на зміну яким прийдуть більш 
глибокі каузальні пояснення. Так, М.Мінський процеси 
взаємодії пам’яті та сприйняття переводить в площину
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“процедурних” описів, наприклад складних програмних 
розробок, які ілюструють процеси, що пролонгуються.

У науці існують процеси, функціонування яких можна 
простежити в оточуючій дійсності, наприклад у вигляді 
опозицій Земля-повітря, вода-вогонь. Проте, автор статті 
акцентує увагу на механізмах внутрішньої організації 
складноорганізованих процесів, наприклад, стійкий тиск 
газу приховує безліч раптових мікро-зіткнень. У
“докомп'ютерний” період здійснювалися спроби пояснення 
трансцендентних процесів апаратом алгебри Піаже (Piaget) 
та діаграмами З.Фрейда; психологи використовували 
“марковські ланцюги” та матриці; лінгвісти - формальний 
синтаксис. Наведені аналітичні принципи здійснювали 
аналіз на рівні змістовної сторони, проте не торкалися 
механізмів управління даних процесів.

У цьому контексті М.Мінський віддає перевагу 
дослідженням у галузі “штучного інтелекту”, до яких, 
зокрема, належить процедурний опис, призначений для 
віднаходження рішень, пов’язаних з розумовими 
структурами. Якщо говорити про механізми формальних 
рішень у традиційній музичний культурі, то тут 
продуктивним виявляється використання штучних музичних 
семантичних мереж.

Наступний розділ “Простір та мелодія” присвячений 
розгляду запропонованої Е.Фредкіном (Edward Fredkin) 
теорії створення розумових карт у процесі сприйняття 
музики. У розумовий процес включаються так звані 
“агенти”, які утворюють екран-аналізатор. Кожний “агент” 
відповідає за певні розумові процедури. У відповідності 
розробленій теорії музика та оточуюче світобачення 
здійснюють розумову побудову предметів. Так, рухи ока 
демонструють реальні об’єкти, музичні фрази, аналогічно, 
демонструють музичні об’єкти; переміщення в просторі, 
тотожне переміщенню музичними секціями (епізодами). 
М.Мінський висловлює припущення стосовно того, що 
композитори є своєрідними генераторами появи
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послідовностей та встановлення зв’язків-координантів між 
агентами (функціональними одиницями музичного твору).

У розділі “Ритм та надмірність” аналізуються принципи 
ототожнення слуху та віртуального бачення, яке дозволяє 
побудувати музичне “зображення”. М.Мінським 
диференціюються два види “зображення14 музики у вигляді 
метричних та ритмічних фреймів. Метричні фрейми в музиці 
- це швидкоплинні шаблони, які використовуються для 
миттєвої відповідності. їх ритмічний компонент 
представлений у вигляді “імпульсів синхронізації-” та 
використовується для здійснення відповідності між 
попередніми та новими фразами. По завершенню процесу 
слухової фіксації відмінностей та змін ритмічні фрейми в 
пам’яті не зберігаються, їх функція вважається виконаною і 
на наступному рівні структурного розвитку (маються на 
увазі метричні фрейми) в “повідомленнях агентів” не 
використовуються.

Для віднаходження відмінностей між фреймами 
М.Мінський наводить спрощену чотирирівневу схему 
функціонування “музичних агентів”:

“особливі дослідники” - здійснюють слуховий 
контроль над звуками, імпульсами руху, 
кульмінаціями протягом елементарного часу; 
“тактові користувачі” - визначають міри-події, 
подібно 3/4, 4/4, 6/8;
“відмінні дослідники” - визначають, наприклад, 
що фігура “X” конгруентна фігурі’Т”;
“структурні конструктори” - визначають три 
фрази, з яких формується регулярна 
послідовність.

“Особливі дослідники” здійснюють пошук звукового 
потоку для елементарних видів музичних значень. “Тактові 
користувачі” віднаходять метричні зразки-моделі в міні- 
подіях та об’єднують їх у групи, нехтуючи ритмічною 
регулярністю. “Відмінні досліджники” починають 
ідентифікувати музичні події - імітації та інверсії, синкопи
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та зупинки. Реалізація наведених етапів дозволяє 
“структурним конструкторам” опрацьовувати більш 
масштабні епізоди.

Наведена чотирирівнева схема відтворює один шар 
великої системи, аналогічні структури якої повторюються на 
вищому рівні. Для кожного масштабу існує опис більшого 
масштабу, при цьому попередня структурна форма 
поглинається наступною. У результаті відбуваються 
наступні перетворення: звуків у фігури, фігур у фрази, фраз 
у послідовності (речення) та нот в акорди, акордів у 
структурну послідовність і т.д. Відношення між елементами 
на кожному з рівнів стають більш впорядкованими, що веде 
до слухового запам’ятовування та, в разі необхідності, 
проведення порівняльного аналізу.

Наступний розділ “Представлення значення” містить, 
наданий піаністом-фізиологом Манфредом Клайнсом 
(Manfred Clynes), опис специфічних часових сенсорних 
моделей, кожна з яких відповідає певному емоційному 
стану. Наприклад, в його експериментах використовуються 
дві специфічні моделі - незначного підняття, руху та спаду у 
вигляді кадансу. Наведені та інші моделі здійснюються 
спеціальною процедурою “sentic-arouse” (виклик пояснень), 
яка може бути продуктивно використана в процесі 
початкового навчання, сприяння розвитку емоційності.

Треба зазначити, що Манфред Клайнс запропонував 
використання в навчальному процесі детально кодованих 
інструкцій для аналізу емоційних зв’язків (опозицій), які 
поступово ускладнюються, ілюструючи більш різноманітні 
види зв’язків.

У розділі “Тема та предмет” М.Мінський аналізує третю 
частину (дві теми) П'ятої симфонії Л.Бетховена, а саме, 
якими є перші чотири ноти? Це транспонування ідентичних 
нот, подальший варіаційний розвиток, переплетення, 
прирости та інверсії? Стикання двох різних тем - 
запитально-висхідна інтонація акордовими тонами першої 
контрастує з категоричним чотиризвучним мотивом другої.
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У даному випадку джерелом наведених видозмін 
виявляється єдиний прототип.

Figure 2. Introductory measures 
of the third movement of 
Beethoven's Symphony No.5 in C Minor

Рис.97

Для репрезентації музичних ідей, на думку М.Мінського 
доречно використовувати декілька прототипів, пов’язаних 
між собою реляційними зв’язками подібностей та 
відмінностей. Крім того, абстрактна залежність 
результативніше виявляється у фреймових системах та 
семантичних мережах.

Аналізу фреймових вербалізованих структур в 
композиційному процесі присвячена стаття І.Пясковського 
“Фреймові структури у творах В.Сильвестрова” [205], які за 
визначенням автора можуть використовуватися в 
аналітичних описах музичних творів та характеризуватися 
поняттями “сюжет”, “сюжетні мотиви”, “сюжетні функції”. 
У музиці В.Сильвестрова автором виявляється 
диференціація трьох “інтонацій-кліше”, які 
характеризуються:

смисловою мобільністю в контексті даного твору 
при збереженні “автономності”,
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індивідуалізованої виразності (інтонації кліше 
відмінні від автоцитування, ремінісценцій); 
дискретністю множинних форм і недискретністю 
їх взаємо переходу:
процесуальністю переходу структур-рельєфів від 
фонових до тематично-індивідуалізованих та 
зворотністю процесу “розчинення” тематичних 
структур у фонових мікроструктурах.

Наведені “інтонації-кліше” є певним уособленням, 
“персоніфікацією” звукових структур, визначальним 
фактором їх драматургічного розвитку та функціонування 
“сюжетних мотивів”, “стратегічних ідей” для кожного твору.

Серед фреймових “мотивів” та “ідей” І.Пясковський 
наводить такі:

“агонізація” (розпад, вмирання і смерть - 
завершення “Драми в трьох частинах”, 
Струнного квартету №1);
“метастазійність” структурно-тематичних
новоутворень, “множення”, “тиражування”, 
“кількісне зростання” мікротематичних структур 
у вигляді множення пульсуючих малих терцій в 
розробці Четвертої симфонії, “проростання” 
кадансових формул “Ранкової музики”;
“тканева несумісність”, “вторгнення чужорідних 
тіл” у звукову тканину (завершення 
“Присвячення” з “Музики в старовинному стилі” 
у вигляді “вторгнення” звуку соль-дієз в 
кадансуючі побудови);
“розчинення” тематичних структур у фонових 
мікроструктурах (“розчинення” початкового 
експозиційного тематичного блоку в Першому 
струнному квартеті) [205, с. 3].

Автор зазначає, що в окремих творах композитора 
виявляються інтегративні ідеї в розвитку звукового процесу 
з індивідуалізованими “сюжетними функціями” у вигляді:
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трансформації, гіпертрофії часового простору 
розгортання звукових подій;
“метризації” часового простору (асоціація з 
“приливами морських хвиль” у П’ятій симфонії, 
дискретні вторгнення малотерцових пульсацій в 
Четвертій симфонії);
медитативного накопичення потенціальної 
енергії з “вибухом лавиноподібного тиражування 
мікромотивів (у Четвертій симфонії); 
“матеріальності” звукового дійства.

Наведені фреймові структури в музиці В.Сильвестрова, 
як наголошує Пясковський, пов’язані з художніми ідеями, 
інтонаційно образними узагальненнями та визначається 
наступними позиціями:

багатозначністю звукових символів; 
спонтанністю звукових процесів, їх незалежністю 
від творчої волі композитора;
“загадковістю”, “таємничістю”,
“містеріальністю” звукових подій.

Важливо відзначити, що В.Сильвестров не підтримує 
програмного тлумачення своїх творів, тому автор статті при 
аналізі “фреймових структур” як вербалізованого 
послідовного опису звукових процесів (з точки зору 
сюжетної технології) звертає увагу на умовний характер 
вербальних форм, їх суб’єктивність.

Наведемо “сюжетні композиційні функції” у творах 
В.Сильвестрова (за І.Пясковським):

“1. “Розчинення” - перехід рельєфних компонентів 
тематизму у фонове середовище.
2. “Кристалізація” - формування рельєфних 
тематичних утворень із фонових мікроструктур.
3. “Ущільнення” - інтенсифікація звукових подій в 
часовому і просторовому параметрах (хроматизація 
діатоніки, мензуральні трансформації ритмічно- 
масштабного зменшення, надбагатоголосне 
розгалуження фактурних голосів та ін.).
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4. “Проростання” - породжуюча структура, яка
“провокує” “копіювання”/“тиражування”,
“репродукування”.
5. “Сублімація” - притягнення, прив’язування 
звукових структур у процесі “укрупнення”, 
“зростання” звукових мас.
6. “Вторгнення” - включення чужорідного 
структурного елементу, що спричиняє подальший 
процес руйнації тематичної цілісності.
7. “Розрідження” - сегментація тематичних 
структур, перемежування звукових сегментів 
паузами.

8. “Розпад” - граничне відокремлення звукових 
структур, домінування пауз.

9. “Агонізація” - окремі поодинокі звукові 
“сплески” [205, с. 5].

При розгляді “технологічних сюжетів” автор статгі 
наводить наступні послідовності:

“1. Розчинення - кристалізація - розчинення (Перший 
струнний квартет).
2. Сублімація (пуантилізм, вузькооб’ємні кластери, 
широкооб’ємні кластери - Друга симфонія).
3. Ущільнення (хроматизація, зменшення мензури, 
надбагатоголосне розгалуження - Четверта симфонія).
4. Вторгнення - розчинення - розпад - агонізація 
("Драма в трьох частинах”, Перший струнний квартет, 
“Присвячення” з “музики в старовинному стилі” та ін.)” 
[там же, с. 5].
Автор статті зазначає, що репрезентовані “фреймові 

структури” у творах В.Сильвестрова є суб’єктивним 
відбиттям вербальних дефініцій, які носять достатньо 
умовний характер. Кожний історичний період потребує 
індивідуалізованого підходу, віднаходження відповідної 
образної інтерпретації.

Узагальнюючи, треба зазначити, що становлення теорії 
систем фреймів значною мірою пов’язано з рядом
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припущень, які стосуються механізмів ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

діяльності людини. Так, зокрема, можна висловити 
припущення, що репрезентація понять у мозкових 
структурах не потребує точно визначеного формулювання 
набору властивостей, які належать певній сутності та 
можуть розглядатися в якості інтегруючої одиниці 
(представника) певної категорії сутностей. Таким чином, 
створюється враження, що структури мозку людини 
виокремлюють властивості, які асоціюються з об’єктами, що 
досліджуються і, які у свою чергу найбільш змістовно 
репрезентують дану предметну галузь.

При рішенні практичних проблем існують численні 
виключення з правил, а межі предметної галузі достатньо 
знівельовані. Фреймові системи надають засоби 
структурування евристичних знань. При використанні 
фреймів евристичні знання не розгалужені та не інтегровані 
у вигляді метазнань, а розподіляються між певними 
об’єктами дослідження, до яких можуть бути застосовані.

Фрейм, за визначенням М.Мінського, це “структура 
даних для репрезентації стереотипних ситуацій” [311, с. 
211]. Вчений запропонував дану структуру сформувати з 
різноманітної інформації про об’єкти та події, які ймовірно 
можуть відбутися в певній ситуації та про використання 
інформації, яку містить фрейм. У даному випадку 
спрацьовує ідея концентрації знань, які зосереджені в 
інтегрованій структурі даних.

У дослідженні М.Мінського “Музика, Розум та 
Значення” зміст музичного твору розглядається з 
використанням розумових процедур - психологічних 
структур. Для аналітичного вивчення музичних творів, для 
процесу їх запам’ятовування та впізнання залучаються 
логічні структури. Логічні структури утворюються з атомів 
близького та далекого порядків, які можуть протиставлятися, 
поглинатися або об’єднуватися. У цьому процесі важливі 
зв’язки в структурі форми, в мережах знань про кожну тему.
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Так, М.Мінський в структурі музичного твору (на 
прикладі П’ятої симфонії Л.Бетховена) наводить декілька 
положень функціонування метричного та гармонічного 
фреймів. Побудова та використання наведених логічних 
структур у музиці спрямована на пізнання певних 
закономірностей музичного твору. Для віднаходження 
відмінностей між фреймами М.Мінський наводить спрощену 
чотирирівневу схему функціонування “музичних агентів” - 
“особливі дослідники”, “тактові користувачі”, “відмінні 
дослідники”, “структурні конструктори”.

В статті І.Пясковського “Фреймові структури у творах 
В.Сильвестрова” вербалізовані фреймові структури 
використовуються в аналітичних описах музичних творів та 
характеризуються поняттями “сюжет”, “сюжетні мотиви”, 
“сюжетні функції-”. Фреймові структури в музиці 
В.Сильвестрова пов’язані з багатозначністю звукових 
символів, спонтанністю звукових процесів, “загадковістю”, 
“таємничістю”, “матеріальністю” звукових подій.

Системи фреймів являють собою ієрархічно організовані 
структури, в яких реалізується принцип успадкування 
інформації для опису деякого об’єкту (події, ситуації) із 
сукупністю його (її) властивостей в певній предметній 
галузі. Накопичені блоки знань можуть бути активізовані 
для отримання певної інформації та її використання в 
процесі дослідження.
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РОЗДІЛ 2
ЕВРИСТИЧНІ ПРОЦЕСИ 

В МУЗИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМАХ

Методи евристичного аналізу в дослідженні творчих
процесів

Матеріал даного розділу присвячений огляду існуючого 
програмного забезпечення евристичної спрямованості для 
рішення творчих задач. Перші спроби формалізації творчої 
діяльності спостерігалися ще в стародавні часи. Так, у 
трактатах грецького математика Паппа Олександрійського 
(III ст, н.е.), як зазначає Д Пойа [190], містилася інформація, 
що створенням формалізованих методів рішення 
математичних задач займалися Евклід у праці “Начала”, 
Аполлоній з Перги та Арістей Старший, які розробили деякі 
принципи аналізу та синтезу, ряд евристичних прийомів з 
достатньою ступінню ймовірності належить Платону.

Спроби створення системи евристичних методів 
здійснювалися Р.Декартом (1596-1650рр.) та Г.Лейбніцем 
(1646-1716рр.). У незавершеній роботі Р.Декарта “Правила 
для спрямування розуму” викладені ряд евристичних 
правил, які до теперішнього часу є актуальними та 
представляють науковий інтерес. У подальшому до питань 
формалізації творчої діяльності зверталися Б.Больцано 
(1781-1848рр.), Г.Гельмгольц (1821-1894рр.), А.Пуанкаре 
(1854-1912рр.) та ін. Проте, складність проблематики, що 
виявляється у взаємозв’язках між точними та гуманітарними 
науками, відсутність широких експериментальних 
можливостей не дозволила, наведеній плеяді вчених 
представити вибудовану систему функціонування 
евристичних методів. Суттєвий прорив в цьому напрямку 
став можливим завдяки активному впровадженню 
комп’ютерів у наукові та творчі види діяльності. Залучення 
значних масивів пам’яті, швидкість виконання операцій, 
гнучкі логічні побудови дозволяють проводити дослідження
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евристичного спрямування. Серед видатних представників 
цього напрямку - українські вчені В.М.Глушков (напрямок 
дедуктивного виведення), М.М. Амосов (модель 
особистості).

Отже, вивчення творчості як процесу одержало новий 
імпульс у зв’язку з появою обчислювальних машин. Саме з 
їх появою стало можливим представляти складні задачі у 
вигляді програм для обчислювальних машин та моделювати 
творчий процес. При цьому використовувався принцип 
розчленування складних процесів, аналогічно складним 
формам творчої діяльності мозку на елементарні операції. 
Процес мислення людини можна визначити, як складне 
полікомпонентне явище. Віднаходження з незліченної 
множини варіантів однозначно вірного рішення за 
допомогою методів та правил розумових операцій є 
ключовим завданням евристики. У зв’язку з цим зупинимося 
на визначеннях поняття евристики щодо програмного 
середовища. Термін “евристика” визначає набір методів та 
способів обмеження операцій при рішенні складних задач. 
Ідея евристичного програмування виникла та розвивалася, як 
вже зазначалося в першому розділі другої частини, в працях 
А.Ньюелла, Дж.Шоу і Г.Саймона при символьному 
доведенні теорем. У рішенні задач програмного 
забезпечення одним з необхідних механізмів є спеціальні 
методи кількісного скорочення комбінаторних варіантів, так 
звані евристики, що потребують скінченої кількості 
варіантів.

Розвиток евристичного напрямку в програмуванні 
пов’язаний з необхідністю рішення надто складних задач, 
моделюванням окремих сторін процесу творчого мислення 
людини, тобто обумовлений функціонуванням систем, які 
залежать від багатьох різнорідних змінних. При 
моделюванні штучно відтворюються особливості та 
властивості об’єкта дослідження, виявляються невідомі 
відношення та зв’язки між ними. При комп’ютерному 
моделюванні здійснюється перевірка гіпотез про
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закономірності явищ, процесів, що досліджуються. Методи 
рішення багатокрокових задач в умовах складності або 
недостатності інформації, при неможливості окреслення меж 
їх застосування та прогнозування допустимих помилок, 
визначаються як евристичні (від грець, heurisko - знаходжу).

Евристичні методи передбачають вивчення принципів 
перероблення інформації, що здійснюється вченим на різних 
етапах його діяльності та створення на цій основі програм, 
що реалізуються на комп’ютері. Треба зазначити, що 
евристичне програмування характеризується
розчленуванням процесу перероблення інформації на 
елементарні інформаційні процеси. При цьому відмінність 
віднаходження евристичних рішень полягає в пошуку 
взаємопов’язаних компонентів та включення стохастичного 
елементу.

За визначенням У.Рейтмана [211] тенденції досліджень 
евристичного спрямування позначені певним дуалізмом, з 
одної сторони, автори розроблених програм вважають, що 
розумовому апарату людини властиві загальні механізми в 
реалізації принципово відмінних завдань, з другої - 
розроблені програми істотно різняться між собою, хоча 
кожна з них відтворює розумові механізми.

Серед евристичних програм, призначених для 
моделювання інтелекту людини на початковому етапі 
розвитку цієї галузі програмування, треба відзначити 
програми “Логік-теоретик” А.Ньюелла, Дж.Шоу, Г.Саймона, 
що здійснювала доведення теорем числення висловлювань 
А.Уайтхеда та Б.Рассела, а також “Загальний вирішувач 
задач” (General Problem Solver - GPS). Саме в цій програмі 
продемонстрована акумуляція методів, понять, стратегій. У 
розробці реальних програмованих систем, які 
позиціонуються в якості динамічних моделей розумового 
апарату дана програма є показовою.

Спрямування програми “Загальний вирішувач задач” 
полягає в дослідженні надто складних інформаційних 
процесів, які пов’язані з розумовою, адаптивною та творчою
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діяльністю. У процесі рішення задач включається різна 
допоміжна інформація, так звані евристики, як наприклад, 
послідовність дій при находженні необхідних варіантів 
рішення; інформація про виключні рішення; інформація, що 
дозволяє диференціювати наставання ймовірних та 
малоймовірних подій.

Система евристик GPS здійснює класифікацію об’єктів 
за їх функціями, співвіднесенням цільових настанов з 
функціями та засобами їх реалізації. Мета та засоби в 
системі евристик передбачають:

диференціацію між існуючими та ймовірними 
об’єктами;
вплив та внесення операторами змін для 
ліквідації відмінностей між реальними та 
ймовірними об’єктами;
ліквідацію складних та введення нових 
розрізнень (відмінностей).

Структуру програми GPS утворює: основна виконавча 
програма для прийняття рішень та контролю за здійсненням 
операцій, евристичні методи для досягнення та оцінки мети, 
допоміжні структури та механізми обробки інформації. 
Середовище задач складають об’єкти, оператори, які вносять 
перетворення до об’єктів з подальшим формулюванням та 
покроковими операціями для реалізації мети.

Характерними властивостями програми є досягнення 
поточної мети, при одержанні результатів на певному етапі, 
здійснюються наступні кроки, які продукуються даною 
системою та утворюють ієрархічну структуру з 
підпорядкуванням кінцевій меті.

Таким чином, узагальнюючи можна зробити висновок, 
що це гнучка, універсальна система з деталізованим, 
неперервним зворотним зв’язком, з послідовною поетапною 
реалізацією поточних настанов та довільною зміною дій в 
залежності від одержаної інформації.
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Нескладні евристичні програми (доведення теорем, 
рішення логіко-математичних і геометричних задач, ігри у 
шахи, шашки, “синтез” поетичних та музичних текстів) 
моделюють даний предметний напрямок в контексті 
інтелектуального досвіду людини. На думку В.Тростнікова 
“Евристичною програмою прийнято називати програму, що 
створена за допомогою евристичного програмування, в якій 
обов’язково приймає участь людина з притаманною їй 
інтуїцією, досвідом та ін.” [243, с. 219].

Роботи з моделювання музичної, поетичної творчості 
містять аналіз нотних та віршованих текстів. Методика 
аналізу (математичні форми: алгебраїчні, логіко-
математичні, статистичні, комбінаторні) спрямована на 
імітацію, відтворення існуючих зв’язків та їх 
взаємозалежностей, що виявлені в певному масиві вихідних 
текстів (музичних або поетичних).

Так, наприклад, Б.Бірюков та І.Гутчин в праці “Машина 
та творчість. Результати, проблеми, перспективи” [26], 
аналізуючи раціональні цілі машинних експериментів у 
мистецтві, в плані важливості для науки та корисності для 
мистецтва наводять приклади комп’ютерної реалізації 
літературних та поетичних текстів. Аналізуючи сто 
російських казок В.Я.Пропп в праці “Морфологія 
казки”[195] визначив 31 сюжетну лінію з інваріантними 
типовими деталями сюжету у вигляді незмінних 
синтаксичних одиниць та сформулював правила їх 
сполучення, тобто побудував “породжуючу граматику”.

Ідеї В. Проппа одержали комп’ютерну реалізацію, 
результати проведеного дослідження були викладені в 
доповіді М.Гаазе-Рапопорта, Д.Поспєлова, О.Семенової 
“Породження структур чарівних казок” на II Міжнародній 
нараді з проблем штучного інтелекту в жовтні 1980р. 
Певний інтерес в напрямку комп’ютерного аналізу 
поетичного тексту, як зазначають автори, представляє 
робота румунського вченого С.Маркуса “Математика 
поетики” (Бухарест, 1970). Запропонована вченим методика
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дозволяє здійснювати аналіз за п’ятьма параметрами: 
порядок віршованих елементів, просодична та синтаксична 
структура, лексика, семантика (синонімічність та 
несинонімічність). Для проведення порівняльного аналізу 
двох поетичних текстів будується матриця, рядки якої 
відповідають номерам окремих віршованих рядків, стовпці - 
вищенаведеним п’яти параметрам, кожна комірка 
заповнюється “0” або “І” відповідно збігу певного рядка 
певному критерію. Це дозволило одержати результати 
стосовно закономірностей досліджуваних поетичних текстів. 
Аналогічним чином досліджувалися поетична та 
математична мови [26].

Отже, у вищенаведених дослідженнях простежується 
загальний підхід до рішення проблеми пов’язаної з 
синтезуванням віршованих уривків (або, в разі необхідності, 
музичних мелодій). Так, Б.Бірюковим та І.Гутчииим 
пропонується евристична програма, автори наводять схему- 
модель у вигляді трьох основних операцій: введення
параметра (або параметрів) виявленого інваріанту (або 
інваріантів); введення стохастичного елементу (неіснуючих 
параметрів); відбір результуючих інваріантів. Перевірка 
одержаних альтернатив здійснюється за допомогою 
контрольних схем в яких враховуються: для музичних творів 
- правила гармонії, контрапункту, стилістичні особливості 
(вимоги); для віршованих - граматичні, метричні та 
ритмоутворюючі вимоги. Тобто відбувається поєднання 
імовірнісних та детермінованих (інваріантних) принципів, 
які функціонують у процесі творчості. Важливо зазначити, 
що включення в структуру програми значної кількості 
стохастичних варіантів підвищує ступінь оригінальності 
одержаних результатів.

Треба зазначити, що розробками застосування 
евристичних комп’ютерних програм у галузі музикознавства 
займався американський вчений М.Касслер [104]. Так, їм 
була створена мова програмування та програма “МИР”, за 
допомогою якої здійснювався аналіз на синтаксичному рівні

247



функціонування музичного твору. Подальше удосконалення 
даної програмної системи дозволить, на думку вченого, 
проводити аналіз на рівні процесів формотворення, 
порівняльних теоретичних досліджень та ін.

Проблема евристичного комп’ютерного програмування, 
алгоритмічного моделювання творчих процесів 
досліджується в ряді статей К.Фадєєвої [254], [252], [264].

Серед програм евристичної спрямованості найбільш 
продуктивним напрямком комп’ютерного моделювання 
творчих процесів є розробки для аналізу та синтезу 
музичних творів. Саме в цьому напрямку проводилися 
дослідження російського вченого Р.Х.Заріпова. В його статті 
“Моделювання на ЕОМ елементів творчості (на матеріалі 
музики)” [92] викладено ряд принципів моделювання 
евристичної діяльності методами комп’ютерного 
програмування. Автором розроблені комп'ютерні програми, 
які моделюють функції композитора та музикознавця, 
призначені для створення музичних композицій (мелодій, 
варіацій), їх гармонізацій, а також проведення гармонічного 
аналізу (з імітацією функції викладача-екзаменатора).

У процесі моделювання функцій композитора та 
музикознавця Р.Заріпов окреслив декілька етапів:

аналітичного дослідження об’єкта 
закономірності його структури, складові 
елементи, їх ієрархічні відносини; 
синтезування моделі об’єкта, тобто 
відтворення його закономірностей в 
комп’ютерній програмі, які одержані на 
першому етапі;
оцінювання машинних результатів, яке 
передбачає підтвердження запропонованих 
принципів моделювання та визначає 
ступінь відповідності та подібності 
машинних та композиторських результатів.
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Головне в процесі моделювання, як зазначає автор, є 
виявлення та формалізація закономірностей, які 
використовуються у творчій діяльності спонтанно, 
випадково. Крім того, наводяться відмінності процесу 
моделювання та синтезування. Метод моделювання не 
передбачає необхідність схожості з будь-яким об’єктом, 
проте передбачає ієрархію понять об’єкта дослідження. 
Моделювання здійснюється за допомогою імовірнісних 
принципів у відповідності певним закономірностям та 
правилам побудови об’єкта моделювання. Вводяться 
синтаксичні та семантичні характеристики.

Відносно процесу моделювання функцій композитора та 
музикознавця, треба зазначити, що Р.Заріпов виділяє 
декілька позицій:

при створенні мелодій використовувалася 
форма масової пісні, що було продиктовано 
стислою та завершеною формою 
композиції;
при створенні пісенного ритму 
враховувалася послідовність тривалостей, 
які певним чином відповідають 
віршованому ритму (послідовність 
наголошених та ненаголошених складів 
певного вірша). При інтеграції даної 
програми з програмою для створення 
мелодії дозволяється моделювати пісенні 
мелодії на певний віршований текст; 
імітуюча навчальна програма для рішення 
задач гармонізації, в якій використовується 
принцип кількісної оцінки допустимих 
варіантів голосоведення та проведення 
вибірки варіантів (при збереженні різних 
варіантів);
аналітична програма-іспит (прототип 
навчальної системи) для виявлення 
помилок у задачах з гармонізації,
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заборонених або небажаних акордових 
послідовностей. У програмі враховані різні 
рівні підготовки студентів та ступені 
складності задач (від початку навчання до 
закінчення курсу);
автором розроблена програма з 
моделювання композиції одноголосних 
варіацій на задану мелодію - тему варіації. 
Програма дозволяє здійснювати 
транспонування структури при варіюванні 
будь-якої ситуації, при цьому не 
порушується цілісність структури, 
нерозкладність її на складові. Таким чином, 
інваріантна структура є носієм деякого 
образа або гештальта і тим самим програма 
реалізує важливий компонент евристичної 
діяльності.

Програмування варійованих мелодій має одержати 
позитивні результати в плані виявлення спонтанного або 
свідомого запозичення музичних тем. Запропонований 
Р.Заріповим метод моделювання дозволяє відслідковувати 
інваріантні та замасковані елементи, а також, механізм 
транспонування інваріантів при варіюванні заданої мелодії, 
змінах ритму (малюнку). Розширення сфери впровадження 
комп’ютерного програмування безпосередньо пов’язано з 
рішенням проблем ідентифікації мелодій у фольклористиці, 
етнології для побудови каталогу музичних тем та їх 
різновидів.

Комп’ютерне моделювання музичних варіацій 
передбачає побудову алгоритму варіювання заданої мелодії 
- теми варіації, що здійснюється у відповідності трьом 
основним операціям, як зазначає автор , це перенесення 
(збереження) певних елементів мелодії - інваріантів 
перетворення, зміна інших елементів - трансформант та 
додавання специфічних для варіацій констант. Так, під 
елементами мелодії розуміються елементи її синтаксичної
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сторони, елементарне перетворення передбачає зміну 
(трансформацію) одного елемента (трансформанта) при 
константності всіх інших.

У статті наводяться приклади елементарних 
перетворень:

• найпростіше повторення (тотожне перетворення);
• зміна тактового розміру (метра);
• зміна ритму із збереженням ритмічних акцентів;
• орнаментальні доповнення, мелізматика при 

збереженні опорних нот;
• секвенція - перенесення мелодичної фігури у 

вертикальному розрізі із збереженням внутрішніх 
інтервальних відношень;

• знакова секвенція - перенесення послідовності 
знаків інтервалів мелодичної фігури у 
вертикальному розрізі із збереженням опорних 
висот, коли величини інтервалів, зазвичай, 
змінюються;

• зміна ладу (в межах dur - moll);
• зміна висоти звуку в межах гармонічної функції

У програмі проводиться кодування кожного такту
мелодії у вигляді матриці, яка складається з трьох або 
чотирьох стовпців в залежності від кількості доль в такті. 
При перетворенні метроритму змінюється довжина тих чи 
інших тактових доль. Основним етапом процесу варіювання 
мелодії є вертикальне перенесення інваріантів мелодичної 
лінії теми у варіацію. Одержані результати подаються у 
вигляді чисел у послідовності: задана тема, варіація в dur та 
moll, набори значень параметрів - початковий та робочий.

У етапі Р.Х.Заріпова “Рішення задач з гармонії на 
цифровій обчислювальній машині” [95] поданий опис 
дослідів з моделювання процесу гармонізації заданої мелодії 
чотириголосними акордами (на цифровій обчислювальній 
машині), а також розглядаються принципи виконання 
функцій екзаменатора. Програма здійснює аналіз
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гармонізацій мелодії або баса для виявлення можливих 
помилок, заборонених, небажаних послідовностей акордів, 
голосоведення.

Для гармонізації мелодії задається мелодія у вигляді 
послідовності нот, кожній з яких відповідає акорд у вигляді 
упорядкованого набору чотирьох звуків. На думку автора 
при достатньо суворих правилах та законах гармонізації 
вони не дають всебічного та вичерпного пояснення 
взаємозв’язку багатьох її елементів. У зв’язку з цим перебіг 
процесу гармонізації протікає здебільшого неусвідомлено, 
неформально, здебільшого відбувається інтуїтивно.

При програмуванні формалізуються взаємозв’язки 
різних елементів та засоби гармонізації (маються на увазі 
способи побудови акордів, способи оцінки та вибору одного 
прийнятного з множини акордів, можливих та допустимих 
для даного звука мелодії, а також принципи, які 
забезпечують плавний рух кожного голосу в процесі 
гармонізації).

У етапі надається опис деяких принципів та 
закономірностей гармонізації, які репрезентують даний 
метод, а саме, опис способів побудови акордів у 
відповідності заданій мелодії, загальні принципи оцінки та 
вибору акордів, правила та закономірності гармонізації у 
відповідності яким оцінюються та добираються акорди. 
Відбір акордів імітує процес гармонізації мелодії при 
рішенні задач з гармонії. Структура алгоритму дозволяє 
моделювати різні типи гармонізації (мається на увазі різний 
ступінь складності) у зв’язку з можливістю формування 
програми набором значень запрограмованих параметрів.

На основі програми-гармонізатора побудована програма- 
екзаменатор. Алгоритм містить сім основних ступенів 
звукоряду розташованих послідовно. Логічним було б 
використання сімкової системи, проте, автором статті 
зазначається, що машинні обчислення проводяться у 
вісімковій системі, при цьому одна цифра з даної системи 
при обчисленнях вилучається та зберігається в якості
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кодового знаку - у вигляді “0”. При кодуванні звукоряду 
послідовністю натуральних чисел у вісімковій системі з 
нього виключаються числа, кратні “10” (аналіз здійснюється 
на основі звукоряду, який відповідає діатонічній гамі. Крім 
кількісного складу звуків в акорді (тризвукові, 
чотиризвукові) кодуванню підлягають основні ступіні 
звукоряду, найменування октав, інтервалів між нотами, 
урахування повного або неповного виду акорду, його 
розміщення (тісне, широке, “змішане”), сильної, відносно 
сильної або слабкої долі такту, тривалість нот не менше 
чверті та ін.

При гармонізації мелодії для кожного звуку, за 
правилами сполучення з попередніми акордами та 
голосоведення з множини потенційно можливих будується 
відповідний акорд. Це можуть бути тризвуки, септакорди в 
основному вигляді та їх обернення в мажорних або мінорних 
тональностях у формі однотонального періоду. Небажані в 
процесі гармонізації: прямий рух всіх голосів; рух в одному 
напрямку (вгору або вниз); паралельні октави, квінти, 
секунди; сховані октави, квінти в крайніх голосах; 
перехрещення голосів в сусідніх акордах або сховане 
перехрещення. Крім того, перехрещення голосів одного 
акорду; ходи на збільшені інтервали (секунду, кварту або 
квінту) в трьох нижніх голосах; неодноразове повторення 
однієї функції; рух баса на дві квінти або дві кварти в 
одному напрямку кілька разів; тризвуки основного виду 
використовуються переважно в каденціях; на цезурі між 
двома реченнями виконання багатьох правил необов’язково 
та ін.

В статті Р.Заріпов наводить принципи роботи програми- 
екзаменатора, яка за структурою ідентична програмі- 
гармонізагору, вона здійснює перевірку правильності 
операцій при рішенні задач з гармонізації мелодії або баса. 
Вихідною інформацією є запис гармонізації закодованим 
способом. Помилки або небажані ходи в
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послідовностях акордів при гармонізації подаються в 
закодованому вигляді.
* Програма-екзаменатор побудована на основі 
вищерозглянутої програми-гармонізатора, після необхідного 
формування використовуються алгоритми гармонізації. 
Принцип роботи даної програми полягає в наступному: після 
вводу в закодованому вигляді гармонізації визначається 
тональність та довжина затакту, робочою тональністю та 
тональністю, в яку транспонується вихідна композиція є 
Cdur. Для кожного акорду визначаються його 
характеристики та здійснюється послідовна перевірка 
виконання правил гармонізації (можливих для даного 
варіанта аналіза). Допустима множина правил програмується 
з використанням набору значень. При оцінці якості акорду 
фіксуються порушення правил, небажані послідовності 
значень характеристик акордів (з примітками у 
закодованому вигляді. Включення до програми набору 
правил дозволяє здійснювати аналіз задач різних рівнів 
складності (порушення правил класифікується як помилка). 
У програмі передбачається контролювання небажаних ходів 
голосів, помилок у голосоведенні (із створенням приміток у 
вигляді послідовностей чисел). Програма-екзаменатор 
включає частини програми-гармонізатора, які містять 
правила гармонізації.

Можливість відтворення суттєвих властивостей творчого 
процесу проілюстрована в евристичній програмі “Аргус”, 
принципи якої викладені в дослідженні У.Рейтмана 
“Пізнання та мислення. Моделювання на рівні 
інформаційних процесів” [211]. Перш ніж розглядати 
програму зупинимося на засобах, які використовує 
композитор М.Санчес у процесі написання фуги, а саме - 
різних формах обмежень (з тенденцією до постійного 
кількісного збільшення) та виведенням і розробленням 
нових формул перетворень.

У процесі рішення поставленої задачі її складові 
набувають значення різних джерел обмежень з
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послідовними постійними уточненнями. Так, наприклад, 
композитором було зроблено розширення обмежень у 
результаті уточнення, пов’язаного з рішенням про написання 
твору у формі фуги для виконання на фортепіано. До 
атрибутивних обмежень відноситься матеріал 
протискладення, який повинен відрізнятися від теми з 
певним “набором” конкретних ритмічних та гармонічних 
обмежень. Композитор також застосовує тактику 
“попередньої настанови” при розбитті або звуженні 
простору задачі. У ході бесіди та складанні протоколу 
М.Санчес окремо зупиняється на понятті “умовність”, що 
пояснює наступним чином: “Я не знаю, чому я використав 
слово “умовність”. Мабуть, я запозичив його у художника, 
який зображає все тільки за допомогою трикутників. І як 
тільки він знайшов цю умовну форму, все, що він робить зі 
своїми трикутниками, стає виразним. Але сама по собі 
“умовність” була чимось, відносно чого треба було 
прийняти рішення, перш ніж використати його. Так і в 
цьому випадку ми приймаємо рішення відносно форми 
твору, мелодії, ритму та “піаністичної” природи твору, над 
яким ми збираємося працювати, і називаємо це “умовністю”, 
так що можемо використати його для створення 
музики”(авт.пер.) [314, с. 232-233].

Треба відзначити, що головна різниця між введенням 
умовності та встановленням обмеження “строгості”, на 
думку У.Рейтмана та М.Санчеса полягає в тому, що 
введення “умовності” передує створенню музичного 
матеріалу. Завдання ж обмеження “строгості” є вторинним 
процесом, який корегується в залежності від “умовності”, 
яка накладається спочатку та поєднується із створеним 
тематичним матеріалом.

Таким чином, процес формулювання задачі та її 
поступова реалізація являє собою ланцюгову залежність або 
траєкторію через гіпотетичний простір задач, де початок - 
вихідна задача, поточна задача - тимчасова ціль. Кожна 
ланка ланцюга траєкторії являє собою опис певної задачі,
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який задовольняє обмеженням, передбаченим ознаками 
попереднього опису.

У процесі віднаходження рішення задачі будь-який опис 
можна вважати планом або структурою планування для всіх 
складових множини, яку він визначає за умови, що ознаки 
однієї тлумачаться в якості обмеження для ознак іншої 
структури. Отже, процес роботи композитора над твором 
передбачає функціонування взаємопов’язаного комплексу 
елементів, які “формують” структуру цілого. Важливо 
відзначити, що при створенні композиції (фуги) 
використовується поняття “плануючого зв’язку” (planning 
relation)

Дана програма моделює певні аспекти мислення за 
допомогою пізнавальних структур. Основними елементами 
пізнавальних структур є семантичні елементи, які можуть 
бути репрезентовані, як у психологічному, так і в 
інформаційному вигляді і відповідають елементам “смислу” 
в пізнавальних структурах інтелекту людини. Програма 
“Аргус” розроблена для моделювання психологічного 
механізму рішення задач на аналогію, основою якої слугував 
матеріал бесід та магнітофонних записів (вербальних текстів 
та фортепіанного виконання) композитора М.Санчеса при 
створенні форми фуги. Композитор у процесі роботи 
використовує різноманітні форми обмежень. У даному 
випадку основним вихідним обмеженням є кінцевий 
результат - фуга, решта обмежень - допоміжні, важливу 
роль у цьому процесі відіграють механізми індивідуального 
досвіду, знань, інтелекту композитора.

Система “Аргус” складається: з виконавчої програми по 
здійсненню послідовних дій, мережі активних семантичних 
(пізнавальних) елементів, каналів взаємодії між ними та 
програми експериментатора (технічного призначення). Для 
функціонування системи (виконавчої програми та 
паралельного моделювання семантичних елементів) введено 
понад тисячу слів мовою ІПЛ-У.
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Кількість слів змінюється в залежності від кількості 
елементів мережі та детермінованості їх зв’язків.

Структуру виконавчої програми утворюють чотири рівні 
у вертикальному розрізі зверху вниз: суб’єкт, задача, 
стратегія та крок стратегії. Суб’єкт є певною множиною 
стратегій та правил, задача на аналогію формулюється 
експериментатором “Аргуса”, вводиться в програму у 
вигляді списку з семи слів, у відповідності найменуванням 
трьох заданих семантичних елементів та чотирьох 
альтернатив відповіді. Рішення задачі здійснюється 
виконавчою програмою з використанням конкретних 
стратегій та пов’язаних з ними правил. Кожна стратегія 
утворена послідовністю кроків (основних елементів 
поведінки). Кожний крок виконує подвійну функцію а саме, 
є мінімальним елементом поведінки та мінімальним 
елементом часу.

Семантичні елементи системи “Аргус” автор 
дослідження визначає: “...психологічними або
інформаційними структурами” [211, с. 281]. При цьому для 
кожного з них передбачені три описові списки. Асоціативні 
прямі зв’язки семантичного елемента з іншими 
семантичними елементами в пізнавальній структурі 
визначають перші два списки, третій - включає параметри, 
які визначають теперішній стан семантичного елемента. 
Крім того, існує певне співвіднесення семантичних 
елементів та елементів “сенсу” у пізнавальних структурах 
людини. Узагальнюючи можна зробити висновок, що, 
незважаючи на недоліки, дана система в цілому є 
позитивною та здатною слугувати основою для загального 
підходу до вивчення пізнавальних структур та функцій.

Впродовж розгляду попередніх евристичних програм 
зупинимося на дослідженні Р.Х.Заріпова “Машинний пошук 
варіантів при моделюванні творчого процесу” [90] де 
важливу роль відіграють дві психологічні моделі творчої 
діяльності. В основі концепції першої моделі 
використовується гіпотеза Е.Торндайка, у відповідності якій
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рішення будь-якої творчої задачі є пошуком рішень в 
лабіринті можливостей. Так, при створенні музичної 
композиції на кожному кроці композитор може 
використовувати альтернативні варіанти з фіксованої 
множини (в даний момент творчого процесу). У 
віршованому тексті простежується аналогічний процес 
альтернативного вибору. При доведенні теорем вчений в 
покроковому режимі добирає оптимальний варіант 
подальших комбінацій. Така модель є лабіринтною моделлю 
мислення, де основною процедурою творчого процесу є 
раціональний добір варіантів в заданому лабіринті 
можливостей.

З появою ЕОМ лабіринтова модель стала 
використовуватися в евристичному програмуванні при 
рішенні інтелектуальних задач. Проте, недоліком 
охарактеризованої моделі є відсутність способу породження 
лабіринту, тобто формування множини альтернатив.

Друга модель - семантична (розроблена В.М.Пушкіним) 
полягає у співвіднесенні структурованих описів початкової 
та результуючої ситуацій, формуванні частини шляху в 
лабіринті та мові опису початкової та кінцевої ситуацій. В 
якості загальних принципів в аналізі процесу творчої 
діяльності використовуються глобальні процедури, які 
утворюють основу творчої діяльності.

Дослідження Р.Заріпова присвячене розгляду глобальної 
процедури, охарактеризованої автором “процедурою 
варіювання або процедурою трансформації1”, яка пов’язана з 
перетворенням опису ситуації при збереженні деякого її 
інваріанта (фрейма-класифікатора)* [90, с. 7]. Використання 
процедури трансформації генерує створення нових художніх 
творів або одержання наукових результатів (на основі 
існуючих).

*Фрейм-класифікатор використовується для структурного опису ситуації із 
збереженням деякого її інваріанта.
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У статті математика А.Степанова “Експеримент з 
моделювання структури поліфонічної музики строгого 
стилю” [233] викладені основні позиції програми 
автоматичного “конструювання” та відтворення 
багатоголосної поліфонічної музики. Можливості програми 
дозволяють використовувати до чотирьох голосів, розмір - 
чотирьохдольний, тривалість створеного фрагменту - 32 
такти в тональності Cdur або натуральному a-moll, із 
відтворенням музичного матеріалу в рівномірно- 
темперованому строї з точним дотриманням всіх 
звуковисотних та ритмічних співвідношень. Оператором- 
композитором вводяться параметри: структура
поліфонічного твору (тривалість тем, порядок вступу 
голосів, показники вертикально-рухомого контрапункту) та 
елементи тонально-гармонічного плану (окремі акорди). 
Одержаний музичний фрагмент озвучується за допомогою 
спеціальної підпрограми “виконання”. Функція “пульт” 
дозволяє вносити темпові зміни, регулювати частоту та 
амплітуду вібрато, темброві звучання.

Розглянемо більш детально основні структурні принципи 
програм з формалізації ритмічного малюнку мелодії, 
звуковисотної лінії мелодії та програми управління. 
Створення ритмічного малюнка в програмі здійснюється у 
відповідності двійковому коду, де одиниця відповідає 
наявності ритмічного руху на певній долі такту, нуль - 
відсутності руху.
У програмі передбачені ритмічні обмеження щодо 
використання тривалостей - тривалість восьма може 
застосовуватися на слабких долях такту, варіанти 
ритмічного малюнку створюються за допомогою дрібних 
тривалостей та з’єднувальних ліг для утворення більших 
тривалостей. Авторами передбачалося, “...що розміщення в 
коді одиниць та нулів
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повинно задовольняти певним обмеженням та частотним 
залежностям, які відображають музичні закономірності 
ритмічної побудови мелодії. Ритміка багатоголосся 
кодується кількома послідовностями нулів та одиниць” [233, 
с. 389].

Наведемо розроблені авторами алгоритми створення 
ритмічної послідовності:

ряд комбінацій “нулів” та “одиниць”, які 
відповідають синкопам;
імовірність появи “одиниці” на сильній та відносно 
сильній долях такту більше, ніж поява “одиниці” на 
слабкій долі:
імовірність появи “одиниці” коректується у 
відповідності вимогам комплементарної ритміки 
(імовірність випадків п = 1 та п = 2 більше, ніж 
імовірність випадків п = 0 та п = 3; 
одночасний рух восьмими тривалостями більш ніж в 
одному голосі забороняється.

Програма створення звуковисотної лінії відтворила 
процес мелодичного розвитку як процес розподілу 
імовірностей переміщення на певні інтервали (під 
інтервалом розуміється кількість ступенів, на яку 
переміщується звук мелодії) в залежності від попереднього 
розвитку мелодичної лінії. По суті, в даному випадку 
використовується принцип марковських ланцюгових 
послідовностей, в яких теперішній стан моделі залежить від 
попереднього.

Набір правил - стани моделі, переходи з одного стану в 
інший, імовірності появи різних інтервалів в залежності від 
стану моделі формуються з урахуванням вимог мелодики 
строгого стилю:

переважання поступового руху;
готування стрибків, які перевищують інтервал кварти 
ходом у протилежному напрямку;
“заповнення” стрибків більше за інтервал кварти;
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можливість стрибка на терцію або кварту в тому ж 
напрямку після поступеневого ходу та умови 
подальшого “заповнення” цього стрибка; 
можливість поступеневого ходу в тому ж напрямку 
після стрибка на терцію або кварту за умови, що 
стрибки “підготовлені”.

Автори програми передбачають, що принцип, прийнятий 
за основу, може бути використаний не тільки при створенні 
моделей мелодичного розвитку строгого стилю.

Крім програми мелодичного розвитку авторами була 
створена керуюча програма, яка включає допоміжні блоки 
контролю та корекції в процесі моделювання. Так, 
допоміжні блоки здійснюють:

для кожного з чотирьох голосів введені межі 
діапазону, за якими здійснюється контроль; 
контроль за “перехрещуванням” голосів; 
при заданих зсуненнях теми контролюється хід на 
інтервал “тритон”;
здійснюється корекція тривалостей та повторень нот 
- стрибки будуть переважати для половинних та 
чвертей, обмеження повторень нот зменшує 
імовірність неприродних мелодичних обертів; 
детальний контроль за дотриманням правил 
контрапунктичного розвитку (з вільним 
застосуванням недосконалих консонансів, із 
запереченням паралельного руху досконалими 
консонансами, із запереченням прихованих 
паралелізмів, із застосуванням прохідних нот, що 
утворюють дисонанси на слабких та відносно 
сильних долях такту, із застосуванням допоміжних 
нот, що угворюють дисонанси на слабких долях 
такту, із застосуванням приготовлених затримань на 
сильних та відносно сильних долях такту); 
виключення допускається до спрощення ритмічних 
умов застосування інтервалів;
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при порушенні правил створення ноти здійснюється 
корекція графіка розподілу імовірностей інтервалів;

Відтворення музики здійснюється за допомогою 
спеціальної підпрограми “виконання”, оператором вносяться 
темпові корективи, регулюється частота та амплітуда вібрато 
та в обмежених можливостях змінюється тембр звучання.

В дослідженні “Мистецтво і ЕОМ” [150] А.Моль 
розглядаючи перспективи “машинної музики” окреслює 
чотири напрямки застосування комп’ютерного 
програмування в музичному мистецтві, це:

аналіз природного звукового матеріалу; 
аналіз музичних творів з метою формалізації правил 
для створення нової моделі-композиції (твору); 
створення на основі математичних формул 
абстрактних звукових структур; 
розробка інтегрованої музичної системи з 
акумуляцією в комп’ютерній програмі функції 
композитора та виконавця.

У сучасних музичних комп’ютерних технологіях 
активно розвиваються два підходи до звукового синтезу. 
Перший підхід, пов’язаний з управлінням параметричною 
моделлю звуку, партії, цілого твору (MIDI-технологія), 
другий - репрезентує аналоговий принцип (аудіо- 
технологія). Останнє десятиліття в розвитку аудіо-технології 
відзначено різними новаціями завдяки зростанню швидкодії 
та об’ємам оперативної пам’яті, але незважаючи на це, 
параметричні моделі звукових об’єктів лишаються більш 
мобільними в управлінні та трансформації. Одним із 
негативних стереотипів по відношенню до звукового 
моделювання є недосконалість моделей - неприродність, 
ненатуральність звукових об’єктів. Треба відзначити, що 
досягнення “правдоподібності” у звуковому моделюванні 
визначається детальністю опису реального об’єкту. Так, 
наприклад, особливості сприйняття у вигляді порогів 
вірогідності та відновлення образів, відіграють суттєву роль 
у процесах розпізнавання та дозволяють створювати
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адекватно-правдоподібні звукові моделі, що підтверджують 
експерименти з психології сприйняття.

Музичні комп’ютерні технології застосовують чимало 
найновіших інтелектуальних алгоритмів. В останніх моделях 
гітарних MIDI-контролерів використовуються
нейропроцесори для вирішення достатньо складного 
завдання - визначення висоти тону та способу 
звукодобування при зчитуванні нотного тексту та його 
переведення у MIDI-файл і зворотного перетворення MIDI- 
даних реального виконання в нотну форму. Методи 
евристики, “штучного інтелекту” находять застосування в 
синтезі звуку, інтерактивних системах синхронного 
оркестрового супроводу виконавця на акустичному 
інструменті.

Однією з актуальних проблем музичних комп’ютерних 
технологій є розробка програмного забезпечення у сфері 
виконавської виразності, моделювання виконання, 
перейняття інтонаційного досвіду в академічній та народній 
музиці. Твори музичного мистецтва - це особлива мова, яку 
утворюють не нотні символи, їх часові та частотні 
показники, а музична виразність. При створенні 
комп'ютерної програми перед авторами постають питання: 
Як грає музикант, які основні принципи виразною 
виконання? Справедливо, що суттєвими факторами 
виконавської виразності музиканти вважають творчу 
обдарованість, особливості інтуїції, але існують і інші, не 
менш важливі, що найтіснішим чином пов’язані з 
виразністю гри - це особливості конструкції інструменту, 
психофізіологія виконавця, загальні закономірності 
інтонування, вироблені практикою виконавські прийоми.

З формальної точки зору, виразність виконання є певним 
сполученням гнучких змін акустичних параметрів у вигляді 
частоти, амплітуди, спектру в часовому вимірі. У системі 
виконавець-інструмент виконавець акумулює функції 
організації та управління - від осмислення ідеї композитора 
до виконання машинних операцій при роботі з
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інструментом. Виконавець, як суб’єктивна ланка у схемі 
емоційної комунікації, вносить в музичний твір свої 
індивідуальні особливості.

У процесі інтерпретації кількість інформації, що 
закодована в партитурі, при виконанні “розкодовується” 
значно більшим об’ємом змісту реального звучання. Саме 
виконавським фактором обумовлені багатозначність, 
багатоплановість музичної мови. Процес виконання можна 
визначити, як інтеграцію граматики нотного тексту та 
граматики виразності. Своєрідність музики як мови полягає 
в тому, що вона акумулює множину різноманітних граматик, 
які наділені постійною мінливістю.

Проте виконавський фактор є атрибутом тільки 
класичної схеми музичної комунікації: композитор -
партитура - виконавець - озвучений твір - слухач. При 
компонуванні та відтворенні музики засобами комп’ютерних 
технологій виконавця до цього часу не існувало, так як в 
процесі творчості композитор вводить у комп’ютер 
партитуру, що відтворюється синтезатором, лишаючи поза 
межами прийоми музичної виразності, виконавську
інтерпретацію.

Зрозуміло, що процес реального виконання має численні 
нюанси, інтуїтивно організованого інтонування. Важливим є 
той факт, що сучасний евристичний апарат дозволяє 
композитору при створенні музичних творів комп’ютерними 
засобами включати до програми виконавські нюанси, але 
досягнення в цьому напрямку навіть посередніх результатів 
потребує значних інтелектуальних зусиль.

Описові підходи, що склалися в традиційному 
музикознавстві, не можуть бути використані при 
відпрацюванні музичної комп’ютерної
програми з моделювання виконання, рішення цієї проблеми 
потребує формулювання формальних критеріїв виразності. 
Спроби визначення таких критеріїв були зроблені 
М.Клайнсом при дослідженні закономірностей в зразках 
реального виконання на основі аналізу акустичних
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параметрів, Г.Відмером при розробці моделі сприйнятій та 
програм самонавчання виконанню музики.

З формальної точки зору партитура твору є планом 
виконання. До комп’ютерної програми пред’являються 
вимоги не тільки здійснювати якісне звучання нот, але й 
відтворювати безліч нюансів - зміни гучності, темпу, агогіки 
та ін. Цей процес повинен відбуватися не стохастично, а у 
відповідності певним закономірностям.

Колективом авторів новосибірської фірми NTONYX, у 
результаті багаторічної праці була створена евристична 
комп’ютерна програма моделювання виконання Style 
Enhancer v 1.2, в якій використовуються алгоритми 
виконання, що задаються експертом аналогічно методу 
“навчання з викладачем”. Розроблена людино-машинна 
система, де музикант-експерт задає параметри реального 
виконання та вдосконалює програму в процесі налагодження 
створеної моделі.

У даному випадку специфіка підходу, який визначається 
Performance Modeling, полягає в тому, що критерій 
виразності у вигляді логічних умов, коефіцієнтів та 
акустичних параметрів, не потрібен. У процесі роботи 
експерт, відпрацьовуючи алгоритм створює правдоподібне, 
природне виконання, формалізований же критерій 
виразності з’являється в системі, наприкінці, при 
налагодженні моделі виконання. Скоординована модель 
(алгоритм виконання) може в подальшому 
використовуватися композиторами, аранжувальниками при 
роботі з MIDI-файлами.

Основні принципи роботи програми:
1. Аналіз виконавського звучання в електронній 

партитурі із розпізнаванням музичних об’єктів - 
нот, їх комбінацій та перетворень. У програмі кожній 
ноті відповідає певне значення - Velocity, Start Time, 
Duration, автоматично здійснює операції з функціями 
Pitch Wheel, Expression, Modulation та ін.
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2. Обробка вихідних даних у програмі Style Enhancer 
здійснюється для кожної ноти індивідуально, за 
допомогою декількох функцій контролерів Pitch, 
Expression, Modulation, що дозволяє одержати 
панораму відтінків при різних способах 
звукодобування (навіть при одному вихідному 
тембрі) та радикально змінити звучання саунд- 
модулів.

3. Створення ефекту ледве помітних змін при стартах 
нот, кривих гучності, модуляції, настроюванні та 
інших параметрів, що відтворюють реальне 
виконання.

4. Бібліотека стилів, що складаються із різних правил 
та інструментів (Rules and Tools) - спеціальних 
модулів, які визначають різні виконавські прийоми. 
Певна комбінація Rules and Tools забезпечує 
перетворення вихідних даних та моделювання 
виконання на будь-якому інструменті, на декількох 
інструментах у заданій манері.

5. Бібліотека правил та інструментів (Rules and Tools) 
дозволяє диференціювати необхідні модулі при 
самостійному створенні стилю або його модифікації.

6. Функція Result Viewer призначена для перегляду 
результатів перетворення даних та функції зміни 
контролерів, що введені програмою.

7. Панель Master Controls призначена для створення 
різних варіантів виконання.

8. Модифікація стилів.
9. Створення власних стилів виконання.

Крім даної програми на основі Performance Modeling 
було створено ще декілька програм у співпраці з фірмою 
Twelve Tone Systems, серед них Style Enhancer Micro 1.2 
(SEM 1.2) та Style Enhancer Micro 1.28 (SEM 1.28) - MIDI 
Plug-In’и, для роботи з секвенсерами Cakewalk Pro Audio
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6.0, 7.0 та 8.0, що створюють реальне звучання MIDI* 
послідовностей.

Головний редактор програми Style Enhancer Micro v. 1.2
Рис.98

За допомогою інтелектуальних алгоритмів здійснюється 
аналіз MIDI-даних, вносяться та змінюються команди 
контролерів - Velocity, Volume, Pitch Wheel, Expression та 
досягається реальне звучання інструменту.

Вищенаведені програми включають бібліотеку із 100 
стилей-алгоритмів перетворення MIDI-даних, особлива 
увага приділялася струнним та духовим інструментам - 
складним для імітації (гітара-акустична, блюзова, overdriven, 
distortion), акустичний, безладовий, slap-бас, саксофон, 
флейта, смичкові, ударні.

В арсеналі комп’ютерного музиканта завдяки даним 
програмним продуктам з’явилися необмежені можливості в 
моделюванні стилю, реального звучання інструментів та 
виконавських прийомів.
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“Марковські процеси” в комп’ютерному синтезі та 
аналізі музичних текстів

Евристичний напрямок в музикознавстві представлений 
дослідженнями, пов’язаними з використанням “марковських 
ланцюгів”. Зупинимося на деяких з них. Так, огляд та аналіз 
експериментів у музиці, які базуються на принципах 
“марковських ланцюгів” репрезентовані в статті
Р.Х.Заріпова “Про моделювання мелодій заданого стилю на 
цифрових обчислювальних машинах” [94]. Американськими 
математиками з Лабораторії обчислювальних машин
Гарвардського університету Ф.Бруксом, А.Гопкінсом,
П.Нейманом та У.Райтом для експерименту були 
використані 37 пісень композиторів різних стильових епох з 
тотожною метричною структурою.

У процесі експерименту аналізувалися різні сполучення 
з п нот (n=1, 2, ..., 8) та підраховувалися частоти появи 
кожного з них в усіх мелодіях. На наступному етапі 
здійснювалася побудова кожної ноти мелодії. Для
фіксованого значення п з усіх п -нотних комбінацій 
вибирається така їх сукупність, щоб у кожній комбінації 
перші n—1 ноти співпадали з п-1 останніми нотами 
сконструйованого фрагменту мелодії. За допомогою датчика 
випадкових чисел з цієї сукупності у відповідності з 
підрахованими частотами вибирається одне сполучення, при 
цьому n-а його нота додається до існуючого фрагменту 
мелодії. Таким чином, n-а нота, що вибирається залежить 
від n-1 попередніх і не залежить від усіх попередніх їм нот. 
Аналогічно будується наступна нота. Синтезування пісенних 
мелодій за наведеною методикою є побудовою
послідовності висот нот, які утворюють ланцюг Маркова 
порядку п-1. При проведенні синтезу мелодій
програмувалася визначена ритмічна схема з певним 
розподілом нотних тривалостей.
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У результаті аналізу була виявлена наступна залежність - 
чим більше число п, тим більше схожості новостворених 
мелодій з проаналізованими. Так, наприклад, в окремих 
випадках при значеннях n = 8, фрагменти одержаних 
мелодій повністю тотожні оригінальним фрагментам однієї з 
пісень або, якщо декілька пісень мають однакові комбінації з 
семи нот відбувається перехід від однієї пісні до іншої.

Аналогічний принцип “марковських ланцюгів” 
використовується в експериментах американських фізиків 
Г.Олсона і Г.Бєлара з акустичної лабораторії 
Радіокорпорейшн, якими була сконструйована машина для 
створення та програвання одноголосної музики. Для аналізу 
були використані 11 пісень американського композитора 
Стефана Фостера, транспоновані в одну тональність з 
одночасним проведенням статистичного аналізу. У 
результаті аналізу були виявлені зв’язки між усіма трьома 
поряд розташованими нотами цих мелодій (частотний 
розподіл різних сполучень висот та тривалостей). Генератор 
випадкових чисел, з одержаних частот будує послідовність 
нот, утворюючих “марковський ланцюг” порядку 2, а саме, 
вибір висотного положення кожної ноти або її тривалості 
залежить від двох попередніх і зовсім не залежить від інших 
нот. Музична машина призначалася для використання в 
процесі створення музичної композиції.

У вищезгаданій статті Р.Заріпов наводить деякі 
зауваження співробітника музичного факультету 
Мічиганського університету Дж.Барбюра, який вважає, що 
спосіб створення музики за принципом локального 
взаємозв’язку звуків не може дати позитивних результатів.

На машині ІЛЛІАК Л.Хіллером та Л.Ісааксоном була 
запрограмована сюїта для струнного квартету (з чотирьох 
частин, за кількістю груп проведених експериментів). Перші 
два експерименти були спрямовані на створення 
елементарних мелодій (дво- та чотириголосної музики в 
тональності Cdur без використання дієзів та бемолів).
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Дозволені послідовності нот і акордів одержувалися за 
принципом випадкових нот, які відповідали білим клавішам 
фортепіанної клавіатури. Відбір здійснювався за допомогою 
правил контрапункту строгого стиля ХVI століття. При 
цьому діапазон кожного голосу не перевищував двох октав, 
всі інтервали використовувалися в межах інтервалу октави, 
інтервали септими та тритону заборонялися. 
Програмувалися - ритмічна схема, з урахуванням повторень 
окремих фраз, правила контрапункту, голосоведення, 
зокрема форми каденцій, закінчень фраз.

Музичний матеріал третьої частини побудований за 
правилами перших двох, проте із включенням знаків дієзів 
та бемолів, виконавських та динамічних штрихів. Для 
внесення певної різноманітності спочатку фіксувалася 
випадкова хроматична музика з включенням дисонансів, яка 
корегувалася у відповідності прийнятим правилам. На думку 
авторів, одержану музику здогадно можна віднести до творів 
композиторів атонального модерністського напрямку XX 
століття. Важливо відзначити, що правила відбору 
випадкових нот відображали об’єктивні закономірності 
музики та були одержані в результаті аналізу творів 
композиторів.

У четвертій частині музичний матеріал створювався 
виключно за математичними правилами, абстраговано від 
музики. Відбір послідовностей нот та акордів здійснювався у 
відповідності з “марковським процесом”.

Методика “марковских ланцюгів” була використана 
математиками Р.Г.Бухаревим та М.С.Ритвинською та 
описана в статтях “Моделювання процесу творчості на 
прикладі восьмитактної мелодії”[40| та “Про моделювання 
імовірнісного процесу, пов'язаного із створенням пісенної 
мелоді'ї”[41]. У процесі аналізу вибір кожної ноти 
визначався тільки попередньою, інтервал вибирався 
стохастично за таблицею випадкових чисел у відповідності 
із заданим розподілом частот, ритмічний малюнок є
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константним параметром. Автори також намагалися 
здійснити створення мелодії на заданий віршований текст.

У композиторській творчості “марковські процеси” 
використовувалися Я.Ксенакісом [318]. Так, у другій главі 
книги композитора “Марковська стохастична музика. 
Теорія” звуковий процес визначається за максвелловським 
законом, аналогічно руху частинок у газі, які “групуються” у 
“звукові хмари”. Застосування понятійного апарату теорії 
множин, символічної логіки дозволяє простежити логічний 
взаємозв’язок “звукових хмар”, функціонуючих за 
принципами перетину, об’єднання, доповнення та різниці. 
Детермінізм їх зв’язку визначається закономірностями 
“марковських процесів”. Третя глава “Марковська 
стохастична музика. Застосування” присвячена 
обгрунтуванню практичних принципів створення музичної 
композиції.

Дослідженню застосування принципів “марковських 
ланцюгових процесів” в комп’ютерному моделюванні 
музичних творів присвячений §2.7. глави 2 “Марковські 
ланцюги в машинній музиці” в праці Р.Заріпова “Машинний 
пошук варіантів при моделюванні творчого процесу” [90]. 
Ще у 1953 році К.Шенноном була запропонована модель, 
для створення нотного тексту, а саме його звуковисотної 
лінії у вигляді стаціонарного ланцюгу Маркова. Природно, 
що призначення такої моделі полягає у виявленні 
статистичних закономірностей і з творчим процесом не має 
нічого спільного. Суть метода полягає у використанні 
декількох мелодій з віднаходженням всіх можливих n- 
нотних сполучень з подальшим статистичним аналізом. 
Обчислення проводяться за матрицею перехідних 
ймовірностей, де елементи - значення ймовірностей, з якими 
будь-яке з (n-1) - нотних сполучень комбінується з 
наступною n-ю нотою в n-нотних сполученнях.

Наступний етап - синтез мелодії, при якому із загальної 
кількості n-нотних сполучень, які одержані в результаті 
аналізу, добирається така їх сукупність, щоб у кожному
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сполученні (цієї сукупності) перші n-1 ноти співпадали з n-1 
останніми нотами попереднього фрагменту мелодії. У 
подальшому із одержаної сукупності у відповідності 
принципам стохастичного процесу добирається одне 
сполучення, n-а його нота включається до готового 
фрагменту моделі-мелодії. У результаті утворюється 
“марковський ланцюг”, n-а нота залежить від n-попередніх і 
не залежить від попередніх їм нот. Кожна наступна нота 
одержується за аналогічним принципом. Таким чином, із 
послідовності нот утворюється “марковський ланцюг”. У 
подальшому одержана послідовність нот накладається на 
ритм, при цьому ритм не відображається на структурі 
матриці переходу, на основі якої здійснюється 
“марковський синтез”, так як об’єктом аналізу є 
звуковисотна лінія (послідовність висот нот).

Автор зазначає, наведені К.Шенноном методи 
“марковського аналізу” та “марковського синтезу” 
музичного тексту, моделювання композиторського стилю 
містять ряд недоліків у зв’язку з чим, одержані результати не 
можна оцінювати як позитивні (це стосується синтезу 
мелодій), так як у розвитку мелодії існує відносний 
взаємозв’язок всіх елементів, їх логіка. Даний метод не 
дозволяє простежити зв’язки близького і далекого порядків, 
а передбачає виявлення локальних зв’язків, без урахування 
структури мелодії, ритмічного малюнку, який накладається 
на одержану послідовність висот (нот).

У даному дослідженні Р.Заріповим пропонується 
використовувати “марковські ланцюги” для моделювання 
зв’язків близького порядку в музиці: при цьому необхідно, 
щоб елемент “марковського ланцюгу” відображав музичну 
сторону мелодичного розвитку, а не тільки статистичну та 
висотно-тривалу сторону звуку. Алгоритмізовані 
закономірності оригінальних мелодій з використанням 
матриці переходу переносяться для проведення 
“марковського синтезу”, при якому певний елемент аналізу 
зберігаючи первісні характеристики та співвідношення
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дозволяє їх варіювати в синтезованому матеріалі, тим самим 
імітуючи пошуки композитора на рівні мікропроцесу. 
Зазначимо, що автор вводить поняття “вага звуку в мелодії”, 
ця характеристика визначається положенням початку звука 
на певній долі такту та відносною силою, наприклад, 
тривалості восьмої, з якої починається даний звук. Для 
проведення “марковського аналізу” послідовно задіяні такі 
параметри:

порядковий номер k поточної ноти у нотному тексті; 
k - елементарний мотив, який пов’язує k-у та (к+1 )-у 
ноти тексту;
відносна сила ph k-ї ноти.

Для проведення “марковського синтезу” заданого ритму 
мелодії складається матриця переходу з введенням значень 
стоп (хореїчної та ямбічної) та значень інтервалу між 
висотами нот (тобто кількістю ступенів між ними) 
“марковського ланцюгу”.

Треба зазначити, що конструювання звуковисотної лінії 
мелодії для заданого ритму здійснюється у відповідності 
матриці переходу, утвореної за результатами аналізу 
вихідного нотного тексту. Віднаходження висоти ноти 
залежить від інтонаційних властивостей (інтервально- 
смислових відношень вихідного нотного тексту та 
сформованого фрагмента (n-останніх нот мелодії- 
результату). Підсумовуючи сказане, Р.Заріпов акцентує 
увагу на тому, що одержані результати застосування 
“марковських ланцюгів” в процесі моделювання мелодії 
виявляють коректність даного методу відносно синтезування 
саме окремих її інтонацій з урахуванням повторності 
мелодичних та ритмічних фігур, розчленованості окремих 
побудов - мотивів, фраз, речень, які в подальшому можуть 
бути інкрустовані в структуру мелодії, що моделюється.

Автором даної монографії були розроблені чотири 
евристичні комп’ютерні програми -“KI”, “К2”, “КЗ”, “К4” 
мовою програмування “C++”, які на заключному етапі 
роботи для зручності були об’єднані в одну програму
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“MyAccord.exe.”. Аналіз акордових структур проводився на 
прикладі творів пізнього періоду творчості О.М.Скрябіна 
(Етюди ор.56 №4, ор.65 №1 та Прелюдія ор.67 №1) 
комбінаторним методом, представлених у формалізованому 
(літерному або цифровому) вигляді. Важливим у 
проведеному дослідженні для нас є виявлені в 
пізньоскрябінській гармонії “марковські процеси” (видатний 
російський математик кінця XIX - початку XX століть 
А.А.Марков, який досліджував методом ймовірносно- 
статистичного аналізу текст О.С.Пушкіна “Євгеній Онєгін”).

Перед безпосереднім аналізом гармонічної системи 
пізніх творів О.Скрябіна необхідна типологічна 
характеристика прояву “марковських процесів” у звукових 
системах.

При невеликій кількості елементів, які утворюють 
систему, порівнюючи мінімальні одиниці системи 
(наприклад - акорди) їх повторність буде достатньо 
високою, так як композиційне використання даного 
обмеженого кола засобів при значних масштабах композиції 
приведе до швидкого експозиційного вичерпання всіх 
контрастних складових елементів, після чого відбувається 
момент їх комбінаторного (пермутаційного) повторення. 
При порівнянні “послідовності елементів”, гармонічних 
послідовностей, тобто при використанні великого кроку 
“марковських процесів” кількість їх варіантів значно 
зростає, при цьому - чим більша кількість елементів, які 
складають послідовність, тим більша кількість 
комбінаторних варіантів (переставлень) виникає.

В умовах “спонтанних” процесів (їх моделювання 
можливо в умовах “випадкового вибору” (на зразок 
алеаторичної композиції) повторність одних і тих же 
послідовностей буде мінімальною, в умовах же 
композиційно-детермінованої організації матеріалу в 
музичному творі, наприклад, у творах О.Скрябіна, виникає 
цілеспрямований відбір гармонічних структур та їх 
послідовностей.
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Важливо відзначити, що характерною ознакою 
“марковських процесів” є відсутність детермінованості на 
великих відстанях та утворення детермінованих зв’язків на 
близьких відстанях. Виявлення “марковських процесів” 
залежить від масштабу порівнюваних ситуацій (“кроку 
“марковського ланцюга”). Мінімальним мікрокроком може 
бути інтервальна структура акорду, більш укрупнена 
одиниця - акорд дорівнює кроку, ще більш масштабна 
одиниця - гармонічна (акордова) послідовність.

“Марковський процес” проявляється в умовах 
находження повторюваних елементів (інтервалів, акордів, 
гармонічних послідовностей) з визначенням їх варіантно- 
змінюваного об’єднання з іншими елементами.

У даному випадку звукове розгортання вищенаведених 
творів О.Скрябіна представляється можливим розглядати як 
випадковий процес з дискретним часом, який має вигляд 
випадкової послідовності або часового ряду. У даному 
дослідженні для нас є важливим проявлення саме 
“спонтанних” процесів у музичному мисленні композитора. 
У зв’язку з цим зупинимося на їх характеристиці.

Випадковий процес, стохастичний або імовірнісний - це 
процес зміни в часі стану деякої системи, протікання якого 
залежить від випадку і для якого визначена ймовірність того 
чи іншого його протікання. Математична теорія випадкових 
процесів розглядає миттєвий стан системи як точку деякого 
фазового простору R (простору станів), при цьому 
випадковий процес представлений функцією X (t) часу t зі 
значеннями з R.

У фізичній системі X відбувається випадковий процес, 
якщо вона протягом часу під впливом випадкових факторів 
може переходити із стану в стан. Система X визначається 
системою з дискретними станами, у разі якщо вона має 
злічену ( в окремому випадку - скінченну) множину 
можливих станів X1, X2 ,..., Xn ... і перехід всередині
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системи з одного стану в інший здійснюється стрибком.
Для опису випадкового процесу, який відбувається в 

системі з дискретними станами X1, X2 ,..., Xn .  часто
використовують імовірнісні стани:

P ( t ) , P 2( t ) , . . . , P п ( t )
де P k { t )  (k=l, 2, n) - ймовірність того, що в момент t 

система знаходиться у стані Xk .
Випадковий процес, який відбувається в системі X, 

називається процесом з дискретним часом, якщо переходи з 
одного стану в інший в ньому здійснюються в певні моменти
часу t1, t2, ... У випадку якщо переходи можливі в будь-
який момент часу, процес називається процесом з 
неперервним часом.

Випадковий процес з дискретними станами буде мати 
вигляд марковського, якщо всі ймовірнісні характеристики 
процесу в майбутньому залежать від того, в якому стані цей 
процес знаходиться в теперішній момент часу, і не залежить 
від того, яким чином даний процес відбувався в минулому 
(“майбутнє залежить від минулого тільки через теперішнє”) 
[106, с. 40].

Існують різні типи класів випадкових процесів, серед 
яких особливого значення набули “марковські процеси” (це 
поняття було введено А.А.Марковим).

“Марковський процес” - процес без наслідків, - 
випадковий процес, еволюція якого після будь-якого 
заданого значення часового параметра t, не залежить від 
еволюції, яка передувала t, при умові, що значення процесу в 
цей момент фіксовано (“майбутнє” та “минуле” процесу не 
залежать одне від одного при відомому “теперішньому”).

У процесі розробки та створення комбінаторної моделі 
пізньоскрябінської гармонії використовувалася система 
аналізу, яка визначила ряд принципів, у відповідності яким
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розглядалися структурні особливості вертикальних утворень 
пізніх опусів Етюдів ор.56 №4, ор.65 №1 та Прелюдії ор.67 
№1 О.М.Скрябіна. Так, наприклад, в Етюді ор.56 №4 в 
процесі аналізу не враховувалися фігураційні неакордові 
звуки. Послідовність звукоелементів, які входять до складу 
вертикалі здійснюється знизу вверх без урахування 
повторюваних елементів.

При аналізі Етюду ор.56 №4 нами був застосований 
(використаний) семиступеневий звукоряд у квартовій 
послідовності тонів (або квартової будови), де “С”-1, 
“Fis”=2, “B”=З, “E”=4, “A”=5, “D”=6, “Gis”=7*, який по суті 
є цілотоновим рядом, за виключенням звукоелемента “A”, в 
якості великої сексти по відношенню до “С”. При визначенні 
транспозицій в акордових структурах, ми використовували 
систему, наведену Н.С.Гуляницькою [64].

Даний звукоряд топологічно відтворює структуру 
“прометеївського комплексу” та дозволяє, визначити 
наступні умовні транспозиційні варіанти акордових 
структур. Застосовуючи комбінаторний метод аналізу та 
використовуючи визначення властивостей його 
конфігурацій в проекції на гармонічні явища, останні 
будуть представлені наступним чином: розміщенням
звукоелементів в акордовій структурі в нашій системі ми 
будемо називати її вихідне (первісне) положення, 
поєднання в ній звукоелементів відрізняються або самими 
елементами (тобто звуками) або їх порядком.

Важливо відзначити, що спираючись у процесі аналізу 
вертикальних утворень на закономірності розміщень, 
переставлень та сполучень, при находженні ідентичних 
структур у кожній з комбінаторних конфігурацій нами 
обов’язково враховувалось їх транспозиційне положення, це 
повторення повинно бути транспозиційно еквівалентним 
первісному.
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Застосовані в процесі аналізу властивості комбінаторики 
(формули розміщень, переставлень та сполучень 
звукоелементів)*, дозволили виявити всередині акордової 
структури №8 (CisFHGis) “пари” ідентичних вертикальних 
утворень, які відрізняються порядком елементів, що входять 
до їх складу (за (При) умовних транспозиційних зсуненнях в 
них елементів).

Так, наприклад:
№ трансп. Акорд
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* Розміщеннями множини з п елементів по ш називаються такі їх сполучення, які 
відрізняються одне від одного самими елементами або їх порядком. Число всіх 
розміщень з п різних елементів по ш позначається

Am
n Am

n . Формула розміщень: = n(n-1) (n-2) ... (п-ш+1), або Am
n =

п!
- Переставленнями з п елементів називаються їх сполучення, які

( п  -  т) !

відрізняються одне від одного тільки порядком елементів, що входять до їх складу 

Число всіх переставлень х п різних елементів позначається Р Формула

переставлень: Рп = Am
n , або Рп = n!. Сполученнями з n елементів по m 

називаються їх сполучення, які відрізняються одне від одного тільки самими 

елементами, Число всіх сполучень з п різних елементів по ш позначасгься ^ та

Cm
= n(n-l) (n-2) ... (n-m+1)/ m!. Використовуючи 

формули розміщень та переставлень, число сполучень можна уявити за формулою

а"'
An Я- „ „ /г.,1

сполучень: І = ----------------  = ---------------------  або окремий випадок : ( - п;
Р т\(п-пі)\ "

С,« ,-ул
п = 1. Основна властивість сполучень: р = р

1 CEBFis 3 BDGisE ! 5 GisCFisD ! 7 FisBEC 9 EGisDB 11 FisCGis
1 1432 3 3674 5 7126  7 2341 9 4763  11 6217



Таким чином, всередині однієї акордової структури 
виявляються симетричні акордові “пари”. Відзначена 
внутрішня симетрія акордової структури №8 може бути 
охарактеризована як прояв “марковського моменту”. 
Акордову структуру № 8 1 CEBFis (1432) ми
розглядаємо в парі з наступною акордовою структурою № 9 

1 CBEGis] (1347) так як,аналізуючи процес звукового 
розгортання даного Етюду, його можна уявити як 
випадковий процес з дискретними станами, ймовірнісні 
характеристики якого у майбутньому обумовлені станом 
процесу тільки у теперішній момент часу.

В Етюді ор.65 №1* внугрішньою симетрією відзначені 
акордові структури №2, №4, №12, №23, №45, №50. 
Базуючись (ґрунтуючись) на даних структурах можна 
простежити “марковський ланцюговий процес”.

Теорія “марковських ланцюгів” виникла на основі 
досліджень А.А.Маркова, який став систематично вивчати 
послідовності залежних станів, так звані ланцюгові 
залежності.

Уявимо деякий простір станів у вигляді множини 
натуральних чисел N або її кінцеву підмножину. 
Припустимо, що £ (t) - стан марковського ланцюга в 
момент часу t. Основною для марковського ланцюга є 
марківська властивість, яка формулюється наступним чином. 
Момент часу t та пов’язані з ним події виду {£(1) = j} 
назвемо “теперішнім” процесу; події, які визначаються 
значеннями j(и) з u < t - “минулим” процесу; події, які 
визначаються значеннями Ę (и) з u > t -- “майбутнім” 
процесу.

* константний “параметр” верхніх голосів (піано destra) визначається інтервалом 
нони. При літерному або цифровому позначенні звукоелементів послідовність тонів 
(тобто звукоелементів) вертикального утворення репетиції елементів до уваги не 
приймає, але при цьому передбачається константне положення інтервали нони у 
верхніх голосах. Таким чином, при вертикальному розмущенні звукоелементів в 
акордовій структурі порядок їх послідовності залежить від інтервального
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Простежити “марковський ланцюговий процес” можливо, 
використовуючи акордові структури симетричні всередині 
себе у сполученні з наступною акордовою структурою. У 
даному випадку такими структурами будуть: №2 - №3 - №4 - 
№5, №12 - №13, №23 - №24, №45 - №46, №50 - №51.

Перші чотири акордові структури №2 - №3 - №4 - №5 
можливо розглядати у вигляді ланцюгової послідовності, в 
якій чотиризвучні №2, №4 та п’ятизвучні №3, №5, які 
утворюють ланцюг, складаються з однакових елементів та 
відрізняються, відповідно формулі комбінаторики, тільки 
порядком елементів, що входять до їх складу в різних 
транспозиційних варіантах:

У такому випадку для будь-якого t є N при фіксованому 
“теперішньому” £(t) - j будь-які “минуле” А та “майбутнє” 
В події умовно незалежні, тобто:

Наступна пара внугрішньосиметричних акордових 
структур - це структури №12 - №13, які не пов’язані з

попередніми, а ні кількісним складом, а ні комбінаторикою 
звукоелементів, які входять до їх складу.

Розглядаючи комбінаторні варіанти акордових структур 
№23 - №24
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№2 №3 №4 №5
0 EDGisB 9 EBGisCD 3 BEDGis  0 BEGisCD

0 4673 9 43716 3 3467  0 34716

0 GisFisCD  6 GisFisBC ( 0 7216 -  0 7231 ) :

7 BgisDE 7 BEGisCD....... 7 3764 - 7 34716 )



виявляється спільність їх звукоелементів з акордовими
структурами №2-№?

та №4 - №5
З BEDGis - 0 BEGisCD ( 3 3467 - 0 34716 ) |

В акордових структурах №5 та №24 при різних 
транспозиційних варіантах нами відзначається ідентичне 
розташування звукоелементів, що їх утворюють. При 
співставленій інших акордових структур відмінність полягає 
в порядку розташування в них звукоелементів та варіантах 
транспозицій.
Акордові структури №12-№13

та №45 - №46

розглядаються нами в контексті теорії марковського 
ланцюгового процесу”, основою якого також є “марковська 
властивість”, а саме, “минулі” та “майбутні” події при 
фіксованому теперішньому” умовно незалежні. У даному 
випадку акордові структури №12 - №13 та №45 - №46 
здогадно можна вважати проявом “марковської властивості” 
в ланцюговому процесі, так як комбінаторика 
звукоелементів, виходячи з проведеного аналізу, не 
пов’язана з попередньо розглянутими структурами, як за 
кількісним складом елементів, що входять до їх складу, так і 
самими елементами, які відображають акордову структуру.

З акордових структур №50 - №51
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- структура №50 є точним комбінаторним повторенням 
акордової структури №2, а структура №51 - комбінаторним 
переставленням акордової структури №3. Відмінність 
акордових структур №>50 - №51 від №2 - №3 полягає в 
умовних транспозиційних варіантах.

Таким чином, проаналізовані акордові структури можна 
уявити у вигляді “розгалуженого”, пов’язаного з 
перетворенням будь-яких об’єктів (наприклад, частинок у 
фізиці, молекул у хімії, або в даному випадку звуків у 
музичному творі та ін.) процесу. Передбачається, іцо 
частинки, тобто звукоелементи, характеризуються певними 
параметрами, які можна інтерпретувати як положення 
звукоелементів стосовно даного дослідження. Основною 
математичною умовою, яка виділяє клас “розгалужених” 
процесів, є умова незалежності розмноження або утворення 
звукоелементів, які складають акордову структуру, один від 
одного.

Припустимо, що деякому фазовому просторі X або R 
(простір станів, який в нашому випадку може бути 
представлений як звукова тканина музичного твору), 
незалежно одна від одної за законом марковського процесу 
блукають (переміщуються) частинки. Випадковий час 
функціонування частинок - в нашому випадку 
звукоелементів або акордової структури є проявом 
“марковського моменту”. Наприкінці свого функціонування 
одна акордова структура обумовлює появу нових, які за 
відповідним ймовірносним законом розподіляються у 
музичному творі. Нові звукоелементи або акордові 
структури еволюціонують незалежно та аналогічним чином.

У нашому дослідженні акордові структури в цифровому 
виразі будуть представлені у “розгалуженому” процесі 
наступним чином:
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Спільність комбінаторних варіантів акордових структур 
та їх послідовностей №2 - №3 - №4 - №5, №23 - №24, №50 
- №51 свідчать про певну детермінованість процесу, його 
визначуваність, що виявляється у звуковій залежності 
акордових структур, які знаходяться в далеких зв’язках з 
попередніми акордовими структурами. У той же час точні 
повторення послідовностей відсутні, що обумовлює 
“марковську властивість” даних структур, тобто 
детермінованість мікроситуацій (кожна структура має своє 
продовження).

Комбінаторний аналіз Прелюдії ор.67 №1 дозволив 
виявити серед досліджуваних акордових структур, 
базуючись на формулах розміщень, переставлень та 
сполучень з урахуванням умовних транспозиційних зсунень, 
внутрішньосиметричні акордові структури. Ці акордові 
структури №2, №6, №25, їх функціонування у звуковому 
процесі можна визначити в якості “марковського моменту”.

У попередніх міркуваннях нами зазначалося, що звукове 
розгортання досліджуваних творів можна умовно 
репрезентувати у вигляді випадкового процесу з 
дискретними станами, при цьому його імовірнісні параметри 
тільки в теперішній момент часу можуть впливати на 
характеристики процесу в майбутньому. З цього випливає, 
що використовуючи названі акордові структури 
представляється можливість простежити “марковський
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ланцюговий процес” (так звані послідовності залежних 
станів).

Аналізуючи функціонування “марковського
ланцюгового процесу” в Етюді ор.65 №1, ми сформулювали 
основні положення теорії “марковських ланцюгів” стосовно 
нашого дослідження. У зв’язку з цим, розглядаючи пари 
внутрішньосиметричних акордових структур Прелюдії ор.67 
№1* простежити “марковський ланцюговий процес” 
можливо, використовуючи в якості приклада акордові 
структури №6 - №7, №25 - №26.
Перші дві акордові структури №6 - №7

розглядалися як прояв “марковського моменту”. Ці 

структури знаходяться в однакових транспозиційних 

варіантах, також співпадає і кількість звукоелементів, що 

входять до їх складу. Останні акордові структури №25 - 

№26, а саме акордова структура №25

( 4 126834 )
є комбінаторним переставленням акордової структури №6,

( 0 218643 )
представлених у різних транспозиційних варіантах:

* мри визначенні транспозицій використовувався дев’ятисгупеневий звукоряд 

квартово-секундової послідовності тонів, тобто прояв елементів цілотоновості та 

хроматики. Цифровий вигляд звукоряду: “С”=1, “Fis”=2, “В”=3, “Е”=4, “А"=5, 

“Des’-6, “D”=7, “G”=8, “Gis”=9.
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Проведений аналіз пізньоскрябінської гармонічної 
системи з точки зору “марковських процесів”, виявлених 
“марковських ланцюгових залежностей” та “розгалужених 
процесів”, дозволяє зробити певні узагальнення, відзначити 
наступні її характерні ознаки. Це система великої, “а не 
обмеженої”, як в класичній музиці, кількості складових 
елементів. Акордові структури різноманітні за кількістю 
звуків (від тризвучних - до дванадцятизвучних структур), в 
той час, як в класичній гармонії це в основному три - 
чотиризвучні акорди (тризвуки та септакорди).

Багатозвучні акордові структури (п’яти 
дванадцятизвучні) різноманітні за взаємним розміщенням 
(розташуванням) звуків в гармонічній вертикалі та 
фактурно-конфігураційній горизонталі.

Виходячи з великої кількості складових елементів, більш 
різноманітними стають послідовності акордових структур 
(на відміну від класичної гармонії, в якій сформулювалися 
точні повторення клішованих кадансових формул, 
представлених у різних типах фактурної конфігурації. Звідси 
виникає техніка барочних, ранньокласичних і класичних 
варіацій із збереженням гармонічних послідовностей при 
інтенсивному фактурному варіюванні; в гармонії пізнього
О.Скрябіна подібні кліше неможливі: в умовах множинності 
складових елементів гармонічної системи точна повторність 
гармонічних послідовностей можлива лише в таких самих 
фактурно-конфігураційних умовах, що і виявляється в 
точних секвенційних та консеквенційних повтореннях 
тематичного матеріалу.

Таким чином, в пізній гармонії О.Скрябіна формується 
найтісніша взаємодія гармонії та фактури, де кожний 
мікропроцес руху гранично індивідуалізоний конкретними 
умовами фактурно-конфігураційного руху. Ця властивість 
пізньої гармонії О.Скрябіна була визначена як “дифузна 
властивість” гармонічної системи. Розгляд “марковських 
процесів” є визначальним у формулюванні даного висновку,

■и.
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неперервна мінливість звукової тканини, яка простежується 
на мікрорівні гармонічних процесів є за своїм характером 

“марковською”.
У цей же час О.Скрябін шукає шляхи “цементування” 

гармонічних процесів, їх “централізації”. Крім 
вищезазначених точних, секвентних і консеквентних 
повторів, які можна віднести до синтетичного макрорівня 
формоутворення, О.Скрябін звертається до визначеного 
інваріантного відбору гармонічних структур на мікрорівні, 
який утворює так званий “прометеївський комплекс”. Даний 
комплекс містить своєрідну “породжуючу граматику” всієї 
гармонічної системи музики пізнього О.Скрябіна. У цьому 
комплексі містяться інваріантні (незмінні) та варіантні 
(змінні) структури. Незмінне інваріантне ядро (велика 
терція, мала септима і тритон), яке складається з 
парнонапівтонових співвідношень, доповнюється 
“периферією” мінливих великої сексти та малої сексти, 
великої та малої нон, які порушують парнонапівтоновий 
фонізм малої сексти та малої нони терпким звучанням 
непарнонапівтонових великої сексти та малої нони. Дана 
мінлива структура проектується, як на гармонічні, так і на 
мелодичні структури, як на окрему акордову структуру, так і 
на централізуючий звукоряд цілого твору.

У результаті такого інтонаційного відбору О.Скрябін 
значно звужує різноманітність конструктивно-можливих 
багатозвучних структур, проте і це звуження залишає в 
якості задіяних достатню кількість гармонічних утворень, 
значно більше ніж у класичній гармонії, що і обумовлює 
“дифузний”, безперервно еволюціонуючий, мінливий 
характер гармонічних процесів.

Евристична комп’ютерна програма “MyAccord.exe.” 
здійснює наступний аналіз:

1. Комбінаторний аналіз акордових структур Етюдів 
ор.56 №4, ор.65 №1 та Прелюдії ор.67 №1. 
Результатом аналізу є визначення транспозиційних 
варіантів (зсунень) акордових структур. У таблиці
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вхідних даних перша позиція відповідає номеру 
акорду у творі, друга - літерному позначенню 
послідовності нот в акордовій структурі. У таблицю 
вихідних даних Етюду ор.65 №1 було введено десять 
тризвукових, тридцять п’ять чотиризвукових, вісім 
п’ятизвукових та чотири шестизвукові акордових 
структур. В Етюді ор.56 №4 введено чотири 
тризвукових, тринадцять чотиризвукових, вісім 
п’ятизвукових акордових структур, в Прелюдії ор.67 
№1 - дві чотиризвукові, п’ять п’ятизвукових, десять 
шестизвукових акордових структур.
У таблиці результатів перша позиція відповідає 
номеру акордової структури, друга - номеру 
транспозиції, третя - літерному позначенню 
акордової структури. У таблиці результатів Етюду 
ор.65 №1 за формулами комбінаторики
(переставлень та сполучень) було одержано 
шістдесят тризвукових, двісті п’ять чотиризвукових, 
двісті двадцять дев’ять п’ятизвукових та двадцять 
чотири шестизвукових акордових структур. В Етюді 
ор.56 №4 одержано - дев’ятнадцять тризвукових, 
сімдесят три чотиризвукових, тридцять три 
п’ятизвукових акордових структур. У Прелюдії ор.67 
№1 - шість чотиризвукових, двадцять дві
п’ятизвукових, двадцять дві шестизвукових та дві 
семизвукові акордові структури.

2. Порівняння комбінаторних розміщень, переставлень 
та сполучень акордових структур. Результатом є 
визначення акордових структур, що збігаються. 
Порівнювалися тризвукові акордові структури 
Етюдів ор.65 №1 та ор.56 №4. У таблицю вихідних 
даних було введено десять акордових структур 
Етюду ор.65 №1 та чотири акордові структури Етюду 
ор.56 №4. У результаті комбінаторного аналізу з 
урахуванням транспозиційних зсунень було 
одержано шістдесят акордових структур в Етюді ор.
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65 №1 та дев’ятнадцять акордових структур в Етюді 
ор.56 №4. Порівняльних аналіз показав, що із 
сумарної кількості - сімдесят дев’ять акордових 
структур, враховуючи транспозиційні зсунення 
наведених акордів співпало - сорок вісім, при цьому 
номера транспозиційних зсунень були різними. 
Порівнювалися чотиризвукові акордові структури 
Етюдів ор.65 №1 таор.56 №4. У таблицю вихідних 
даних були введені тридцять п’ять акордових 
структур Етюду ор.65 №1 та тринадцять акордових 
структур Етюда ор.56 №4. У результаті
комбінаторного аналізу з урахуванням 
транспозиційних зсунень були одержані двісті п’ять 
акордових структур в Етюді ор.65 №1 та сімдесят три 
акордові структури в Етюді ор.56 №4. Порівняльний 
аналіз показав, що з сумарної кількості - двісті 
сімдесят вісім акордових структур, враховуючи 
транспозиційні зсунення, наведених етюдів співпали 
- сорок дві, при цьому номера транспозиційних 
зсунень були різними.
Порівнювалися п’ятизвукові акордові структури 
Етюдів ор.65 №1 та ор.56 №4. У таблицю вихідних 
даних були введені тридцять дев’ять акордових 
структур Етюду ор.65 №1 та вісім акордових 
структур Етюду ор.56 №4. У результаті
комбінаторного аналізу з урахуванням 
транспозиційних зсунень були одержані двісті 
двадцять дев’ять акордових структур в Етюді ор.65 
№1 та тридцять три акордові структури в Етюді ор.56 
№4. Порівняльний аналіз не виявив збігу акордових 
структур з урахуванням транспозиційних зсунень.

3. Упорядковування три-, чотити-, п’яти- та 
шестизвукових розміщень, переставлень та 
сполучень у порядку цифрового зростання із 
зазначенням номера транспозиційного зсуву.
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Результатом є визначення частотного розподілу 
(розподілення) звукоелементів.

4. Аналіз та пошук “марковських структур” в 
акордових структурах. Результатом є виявлення 
“марковських ланцюгових залежностей” та 
“розгалужених процесів”.

Отже, узагальнюючи результати проведеного аналізу, 
важливо зазначити, що використання евристичних методів 
простежується ще з давніх часів. Суттєві зрушення в 
розвитку цього напрямку пов’язані з активним 
впровадженням комп’ютерів в наукові та творчі види 
діяльності. Саме розвиток евристичного напрямку в 
програмуванні пов’язаний з необхідністю рішення надто 
складних задач, моделюванням окремих сторін процесу 
творчого мислення людини, тобто обумовлений 
функціонуванням систем, які залежать від багатьох 
різнорідних змінних. Визначальним принципом при цьому є 
розчленування складних процесів аналогічно складним 
формам творчої діяльності мозку на елементарні операції.

Так, у процесі аналізу було простежено, що на 
початковому етапі розвитку евристичного програмування 
А.Ньюеллом, Дж.Шоу та Г’.Саймоном були створені 
програми “Логік-теоретик” для доведення теорем числення 
висловлювань А.Уайтхеда і Б.Рассела та “Загальний 
вирішувач задач” (General Problem Solver - GPS) для 
дослідження складних інформаційних процесів, пов’язаних з 
розумовою та творчою діяльністю. Структура останньої 
програми складається з виконавчої програми для прийнятгя 
рішень та контролю за здійсненням операцій, евристичні 
методи для досягнення та оцінки мети, допоміжні структури 
та механізми обробки інформації. При досягненні мети 
здійснюються наступні кроки, які продукуються самою 
системою.

Відтворення певних сторін творчого процесу ілюструє 
евристична програма “Аргус”, принципи якої представлені в 
дослідженні
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У.Рейтмана [211]. Програма сфокусована на моделюванні 
деяких механізмів мислення за допомогою пізнавальних 
структур, а саме психологічного механізму рішення задач на 
аналогію, базуючись на матеріалі бесід та магнітофонних 
записів (вербальних текстів та фортепіанного виконання) 
композитора М.Санчеса при створенні форми фуги.

Серед проаналізованих програм евристичної
спрямованості найбільш продуктивним напрямком 
комп’ютерного моделювання творчих процесів є розробки 
для аналізу та синтезу музичних творів. У цьому напрямку 
проводилися дослідження Р.Х.Заріпова, зокрема, програмні 
розробки з моделювання функцій композитора та 
музикознавця, принципів та закономірностей гармонізації, а 
саме: способів побудови акордів у відповідності заданій 
мелодії, відтворення функцій екзаменатора та ін.

Евристичний напрямок розширює А.Степанов в плані 
моделювання багатоголосної поліфонічної музики з 
диференціацією алгоритмів утворення ритмічної
послідовності та формування звуковисотної лінії в процесі 
мелодичного розвитку з одночасною функцією корекції.

У проаналізованій музичній комп’ютерній програмі 
евристичного спрямування Style Enhancer v 1.2 ми 
спостерігаємо фокусування на моделюванні виконавських 
нюансів, аналізі стилю виконання, індивідуальній обробці 
кожної ноти, визначенні необхідних виконавських прийомів, 
створення певних стильових характеристик або модифікацій 
стилю та ін.

Таким чином, в результаті проведеного аналізу можна 
виділити ряд принципів, які дозволяють здійснювати пошук 
евристичних рішень, це методи кількісного скорочення 
комбінаторних варіантів, лабіринтова та семантична моделі, 
системи з деталізованим, неперервним зв’язком (експертні) 
та ін.

У процесі дослідження застосування “марковських 
ланцюгових процесів” у музикознавстві було 
диференційовано ряд напрямків. Так, до напрямку,
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пов’язаного із синтезуванням пісенних мелодій треба 
віднести методику, запропоновану Ф.Бруксом, А.Гопкінсом, 
II.Нейманом та У.Райтом, за якою побудова кожної 
наступної ноти залежить від n-1 попередніх і не залежить від 
усіх попередніх їм нот. Змодельовані послідовності нот 
утворюють ланцюг Маркова порядку n-1. Програма також 
включала ритмічний алгоритм, за яким здійснювався 
розподіл нотних тривалостей. Аналогічна методика була 
запропонована Р.Бухаревим та М.Ритвинською при 
моделюванні пісенної мелодії.

У машинних експериментах з моделювання 
одноголосних мелодій Г.Олсона і Г.Бєлара застосовується 
принцип “марковських ланцюгів” порядку 2, тобто вибір 
висотного положення кожної ноти або її тривалості залежить 
від двох попередніх нот. Нотні та акордові послідовності в 
четвертій частині сюїти Л.Хіллера та Л.Ісааксона 
моделювалися відповідно “марковським ланцюгам”, 
виключно за математичними правилами.

У дослідженні Р.Заріпова “Машинний пошук варіантів 
при моделюванні творчого процесу”[90] при моделюванні в 
музиці зв’язків близького порядку методом “марковських 
ланцюгів” алгоритмізовані закономірності оригінальних 
мелодій за матрицею переходу переносяться для варіювання. 
При цьому в синтезованому матеріалі певний елемент 
аналізу зберігає свої первісні характеристики та 
співвідношення, імітуючи, таким чином, на рівні 
мікропроцесу композиторські пошуки. Конструювання 
звуковисотної лінії мелодії для заданого ритму, а саме, 
окремих її інтонацій з урахуванням повторності мелодичних 
та ритмічних фігур, дискретності мотивів, мелодичних фраз 
та ритмічних фігур методом “марковських ланцюгів” 
виявляє достатню коректність, так як можуть інтегруватися в 
структуру моделі мелодичної лінії.

Закономірності “марковських процесів”
використовуються при створенні музичної композиції. Так, 
наприклад, у творі Я.Ксенакіса “Пітопракта” звукове
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моделювання здійснюється у відповідності ймовірносно- 
статистичному закону розподілу молекул газу за законом 
Максвелла, які групуються у “звукові хмари”. Детермінізм 
звукових зв’язків при цьому є за своїм характером 
“марковським”.

Принципи “марковських процесів” можуть 
використовуватися в аналізі музичних творів. Так, у 
контексті нашого дослідження закономірності “марковських 
ланцюгових залежностей” та “розгалужених процесів” 
застосовувалися при аналізі пізньої гармонії О.М.Скрябіна, 
що дозволило виявити тісну взаємодію гармонії та фактури. 
Неперервна мінливість звукової тканини, яка простежується 
на мікрорівні гармонічних процесів є за своїм характером 
“марковською”. При такому типі взаємодії кожний 
мікропроцес руху гранично індивідуалізований конкретними 
фактурно-конфігураційними умовами. Така властивість 
фактурно-гармонічної системи О.Скрябіна була визначена як 
“дифузна”. Застосована автором монографії в процесі 
аналізу евристична комп’ютерна програма “MyAccord.exe.” 
представляє елітарний напрямок у сучасному теоретичному 
музикознавстві. Результати проведеного дослідження 
дозволяють зробити висновок, що застосування сучасного 
комп’ютерного програмування у діяльності музикознавця 
спрощує трудомісткий структурний аналіз та дозволяє 
здійснити віднаходження важливих механізмів у процесі 
творчого мислення композитора.
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РОЗДІЛ 3
СИСТЕМИ АЛГОРИТМІЧНОЇ МУЗИКИ: 

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

Програма FractMus

Поняття “фрактальність” відзначається своєю 
універсальністю. Саме ця властивість фрактала виявилася в 
центрі прогресивних наукових досліджень цілого ряду наук. 
“Фрактальний” принцип вперше був введений Бенуа 
Мандельбротом для відображення структури 
багатовимірного світу, як інструмент опису цілісності 
світобудови. Фрактальна множина як самоподібна структура 
використовується в гуманітарних дисциплінах у плані 
встановлення внутрішнього зв’язку між раціональним 
науковим пізнанням та емоційно-естетичним сприйняттям.

Даний математичний принцип також використовується 
для створення алгоритмічної музики. До таких програм 
відноситься FractMus 2000 (автор Г.Діаз-Жерез (Gustavo 
Diaz-Gerez)),* написана мовою програмування “C++” та 
являє собою генератор алгоритмічної музики для створення 
мелодій з використанням математичних формул. Починаючи 
з часів Стародавньої Греції музика і математика мають 
“точки перетину”, принципи взаємодії, можливо тому, що 
музика є найабстрактнішою формою мистецтва. Сучасні 
комп’ютерні можливості при виконанні завдань підвищеної 
складності дозволяють зробити всі необхідні обчислення 
зручними (на відміну від доком’ютерного періоду).

* Піаніст, лауреат численних міжнародних конкурсів Навчався та проходив 
стажування за “Музичною програмою мистецтв” в Манхепені, де удосконалював 
виконавську майстерність та освоював комп’ютерне програмування музики. 
Гастролював в Австралії, Португалії, Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, США 
та ін.
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Програма, що аналізується, призначена для створення 
музики на основі принципів теорії чисел, фракталів та 
клітинних автоматів, включає дванадцять алгоритмів 
генерації послідовності нот, при цьому здійснюється 
постійний контроль над параметрами алгоритмів та 
надається можливість для необмеженого варіювання 
мелодичного матеріалу. Дана програма є 
інструментарієм для реалізації композиційного процесу та 
творчої фантазії композитора.

Крім того, до складу програми входять шістнадцять 
каналів або голосів, кожний з яких генерує мелодичну або 
ударну послідовність.

Для кожного каналу програмується серія параметрів - 
алгоритм звукоряду, діапазон октав, ознака модуляції, номер 
MIDI-каналу та інструмента, динаміка голосу (від pianissimo 
до fortissimo), тривалість нот, режими поєднання нот та ін. 
Кожний з голосів може бути оперативно увімкнутий та 
вимкнутий.

В якості звукоряду може бути запрограмований будь- 
який традиційний європейський звукоряд з семи звуків або 
пентатоновий, цілотоновий, октатоновий, а також довільна 
множина, вибрана з 12 звуків октави.

Для всієї композиції задається темп, ритмічна структура 
та значення лічильника, на основі яких виконується 
генерація нот кожним з алгоритмів. Лічильник відраховує 32 
долі, генерація ноти виконується в момент досягнення 
кратних значень для заданої тривалості нот.

Для кожного голосу передбачається включення 
модуляції - автоматичної зміни параметрів роботи 
алгоритму. Звучання голосу може бути інвертовано, тобто 
мелодичні ходи вверх будуть виконуватися вниз та навпаки. 
Функція Composition Randomizer дозволяє надати вибраним 
параметрам композиції стохастичні значення. Таким чином, 
зручно реалізується “вільний пошук” незвичайних малюнків 
та сполучень.
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Конфігурація автокомпозитора та створені композиції 
зберігаються у файлах та при бажанні доповнюються 
авторською інформацією та захищаються паролем. Готові 
композиції мають можливість зберігатися у форматі MIDI- 
файла. Композиція також може бути перетворена в 
графічний формат шляхом імітації інтерференції між 
параметрами. У результаті утворюються мереживоподібні 
візерунки з фрактальною структурою.

Для здійснення необхідних обчислень при створенні 
музики програма FractMus передбачає наявність та 
виконання трьох важливих операцій вибору: алгоритму, 
вибір параметрів головного редактору (масштаб, 
відгалуження, інструмент, значення та ін.) та показань 
стартового лічильника, які у відповідності звучанню музики 
послідовно зростають.

При програванні музичних фрагментів (“складів”) 
функція “стартовий лічильник” не враховує значення нот, 
які більші ніж 32-і тривалості. Наприклад, якщо у 
мелодичній лінії зустрічаються четвертні тривалості (тобто 
вісім тридцять других), то лічильник здійснює відлік, 
кратний “8” (0,8,16,24,32 і т.д.). У випадку коли
використовуються восьмі тривалості (з пунктирним 
ритмом), то прораховуються значення: (0,3,6,9,12,15, і т.д.) 
кратні “3”. При проведенні математичних обчислень 
початковий відлік повинен дорівнювати “0”.

(1) Start Counter mod note value = 0

Для встановлення початкової позиції (пункту) згенерованих 
мелодій використовується параметр “відгалуження”. 
Значення “відгалуження” змінює функція “стартовий 
лічильник” в наступній формі: значення ноти помножується 
на відгалужене значення і одержаний результат додається до 
значення “стартового лічильника”, тобто враховуючи 
відхилення:
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new Start Counter = note value*offset + current Start Counter

повий “Стартовий Лічильник” (його значення) = значенню 
ноти з урахуванням відгалуження + поточні значення 
“Стартового Лічильника”

У випадку, коли відхилення має від’ємні значення, 
звучання необхідного фрагменту (складу) не 
здійснюватиметься, доки значення не стануть додатними. 
Параметр відгалуження - Crutial використовується для 
створення канонів та фуг (за правилами контрапункту). 
Назви та кількість нот з бази даних стартового лічильника 
передаються за допомогою функції “отримання приміток”.

Загальна процедура для обчислення ноти полягає в 
наступному: параметри головного редактору обчислюються 
в алгоритмічних функціях, які мають наступний вигляд 
(прототип):

int (*(Algorithm[n])) (int, long, long , const int*, int, long, 
long, int, BOOL, BOOL, int, BOOL, float, float, float, float,
float, float, float, unsigned long, unsigned long, unsigned, 

double, double, BYTE, int, long);

де n - номер алгоритму. Програма FractMus містить масив 
покажчиків для активізації певних функцій. Функція 
алгоритму вибирає ціле число для створення номеру midi- 
ноти у відповідності параметрам. У випадку, якщо умова (1) 
виконана, необхідна нота озвучується. Дана процедура 
виконується в режимі реального часу для кожного голосу 
при опрацюванні певних епізодів, фрагментів, так званих 
складів. Деякі алгоритми, як наприклад, “1D Клітинні 
Автомати Вольфраму” потребують більше часу CPU, ніж 
інші.

Для здійснення підтримки MIDI-файлу програма 
FractMus надає можливість експортувати необхідні епізоди 
(“склади”) як стандартні файли MIDI. Крім того, функціями 
програми передбачено збільшення кількості епізодів

296



(“складів”) при використанні сенквенсеру або редактору 
музики. Програма FractMus працює з MIDI-файлами “0-го” 
типу (всі дані містяться в одному треку), саме цей формат 
використовується найчастіше. Для збереження епізодів 
(“складів”) як MIDI-файлів, у розділі File вибирають 
функцію (позицію) Save Midi file. Інформація, яка стосується 
автора та авторських прав, автоматично вноситься та 
зберігається у файлах та може бути введена в діалоговий 
редактор Change Password. Крім того, інформація, яка 
стосується відпрацьованого алгоритму, записується до 
файлу при проведенні операції підтвердження. Програма 
FractMus також надає можливість програвати MIDI-файли: 
для цього в розділі File вибирають функцію - Play Midi file та 
елемент midi файл, який потрібно зіграти. Для відтворення 
файла використовується програма Windows Media Player.

Внутрішні алгоритми програми FractMus у створенні 
різноманітних мелодій відіграють визначальну роль.

Програма FractMus 2000 містить наступні алгоритми 
генерації нот, надаємо їх стислий огляд:

Morse-Thue Sequence
Earthworm Sequence (“Черв’ячна передача”)
Wolfram one-dimensional Cellular Automata (“Клітинні 

автомати Вольфрама)
3n+l numbers
Logistic Map (“Карта Логістики”)
1/f noise 
Henon 
Hopalong 
Martin
Gingerbread man
Lorenz
Random

Дані алгоритми створювалися на основі принципів теорії 
чисел, як, наприклад, алгоритм Morse-Thue, шумова 
симуляція (1/f noise), хаотична динаміка (Logistic Мар - 
логічна карга), фрактали М.Енон (М.Непоп, і т.п.) та

.
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клітинні автомати С.Вольфрама (Wolfram one-dimensional 
Cellular Automata). Всі алгоритмічні зв'язки елементів 
подаються у графічному вигляді. Для більш поглибленого 
'ознайомлення в програмі є посилання на численні книги за 
даною темою.

Алгоритм “Morse-Thue”

Послідовність Morse-Thue (Sequence) побудована на 
основі теорії чисел і відповідно має значну кількість 
математичних властивостей. Вона може бути згенерована 
багатьма методами, один з найпростіших починається від 0 з 
додаванням двійкових кодів, як вказано нижче:

01 10 1001 1001 01 10...
Одна з найбільш цікавих властивостей полягає в тому, 

що при переміщенні цифри (номеру), відбувається 
рекурсивний рух до тієї ж послідовності. Ця властивість є 
характерною для фрактальної послідовності.

Для створення музики, по-перше, вибирається функція 
Base (оригінальна послідовність за основою 2), по-друге, 
вибирається функція Multiplier, при цьому число в 
“Стартовому Лічильнику” помножується на значення 
Multiplier, результат перетворюється на основу, яка обрана 
для подальших операцій.

Рис.99
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Деякі основи комбінації множника приводять до 
дивовижної різноманітності. Результат залежить від 
правильності обраних комбінацій основи, множника і 
масштабу.

Алгоритм “Earthworm Sequence” (“Черв’ячна передача”)

Алгебру Earthworm Sequence (“черв’ячної передачі”) 
вперше представив А.Піковер (A. Pickover) в праці 
“Комп’ютер та уява” (“Computers and the imaginatio”). 
Вченим було розроблено метод, який називається 
“Черв’ячна передача” ("Earthworm algebra"). Він полягає в 
багатократних операціях множення, а саме: будь-яке ціле 
число, постійний множник В і номер, який буде 
максимальним дозволеним числом цифр - С. Одержаний 
результат помножується знову на В і повторюється цей 
процес доки в результаті не буде отримано знову значення С 
і т.д. Це створює цикл нескінченної петлі повторення 
значень.

Рис. 100
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Алгоритм “Wolfram one-dimensional Cellular Automata” 
(“ID Клітинні Автомати Вольфраму”)

Математик Стівен Вольфрам створив модель клітинного 
автомата Ньюмана (Neumann’s), який функціонує за 
одновимірною лінією. У цьому типі “СА” (клітинні 
автомати), кожна клітина оточена тільки двома іншими 
клітинами з обох боків автомата. Клітина двох видів 
визначається за типом “смерть” - “життя”. Розглядаючи три 
клітини за типом від ”ААА” - “живі” до “DDD” - “мертві”. 
Тут можливі тільки вісім клітинних позицій (комбінацій), які 
мають в результаті від однієї до двох позицій для “живої” -
“мертвої” клітини - їх 256 (28) можливих правил для цього 
виду клітинних автоматів.

Стівен Вольфрам класифікував всі 256 правил для 
чотирьох різних “класів”:

Клас І - правила, які проводять елементарні конфігурації, 
як наприклад всі “мертві” або всі “живі” клітини.

Клас II включає сталі конфігурації, де вся початкова 
діяльність кінець кінцем приводить до стійких структур.

Клас III - правила, спрямовані на здійснення хаотичних 
конфігурацій з вибором шумових.
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Клас IV - правила, які демонструють комплекс, але не 
випадкову поведінку. Одержані результати високочутливі на 
початкових умовах (мається на увазі конфігурація клітини).

У групі правил можна вибрати, яке правило доречно 
використовувати. Це може бути зроблено введенням номера 
правила безпосередньо в блоці редагування або вибираючи 
статус клітин активізацією елементів - перемикачів. 
Позначене місце означає, що клітина житиме в разі, якщо 
конфігурація 3-ої клітини зустрічається в попередньому 
поколінні, непозначене місце означає, що клітина помре. 
Початкова конфігурація - цифри між 1 та 1410065408, 
представляючи первинний статус клітин в поколінні 1 
(кодується як 32-розрядне ціле число). Розмір простору - 
можливості (довжина) клітинного автомата в “клітинному” 
оточенні. Цей простір - одновимірний “тор”, в якому 
остання клітина з’єднується з першою клітиною. Дозволені 
значення знаходяться з 128 до 512.

Розглянуті чотири класи відрізняються один від одного 
графічними властивостями.

Алгоритм “Зn + 1 Numbers”

Візьмемо будь-яке ціле число більше “1”, якщо це число 
парне - проводиться операція ділення на “2”, у випадку з 
непарним числом - проводиться операція його множення на 
З з додаванням 1 (числової послідовності а.к.а.); цей процес 
продовжується до одержання “1”. Для прикладу візьмемо 
число 7 - ця послідовність буде: 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 
40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1... і т.д. Приклад 
передбачає, що всі числа починаються з номеру, який 
знаходиться в послідовності до “1” після закінчення ітерації 
(одержання наближених значень). Деякі числа проходять 
надзвичайно тривалі послідовності перед одержанням “1”. 
Число “27” - один з найменших прикладів. Надзвичайно 
замало відомо про елементарні послідовності. На вигляд,

ЗОЇ
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послідовності елементів мають хаотичну структуру 
(розподіл звукових елементів), але в той же час в даних 
послідовностях містяться програмовані звукові результати.

Рис. 102

Алгоритм “Logistic Мар” (“Карта Логістики”)

Карта Логістики - одне з нелінійних рівнянь, що 
найбільше вивчаються в хаотичній динаміці. Даний 
алгоритм моделює поведінку багатьох природних явищ, як 
наприклад, екосистем і т.п. Logistic Мар (Карта Логістики) 
визначається за формулою:

Х(n+1)= Х(n) *р*(1-Х(n))

де p - будь-яке реальне значення в інтервалі [0, 4]. 
Повторення цієї формули дає зворотні значення в [0, 1]. Для 
значення р менш ніж 3,5 повторення швидко стабілізується в 
одному значенні. Але у більших значеннях p рішення 
роздвоюються, стабілізуючись у двох значеннях - 4, 8, 16... 
доки не одержимо тотальний хаос. Проте, серед тотального 
хаосу існує стійкий ряд значень. Для значення р - 4, 
поведінка повністю непередбачена, випадкова. Карта 
логістики - приклад детермінованого хаосу.

Алгоритм “Logistic Мар” (Карга Логістики) здійснює 
перетворення в ноти за такої послідовності: функція
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‘’Стартовий Лічильник” використовується як ітеративний 
контроль. З того моменту, як послідовність значень 
детермінована для заданого значення р завжди отримується 
та ж послідовність значень, а тому й ідентичні мелодії.

Рис. 103

Алгоритм “1/f Noise” (“1/f шум”)

“1/f” шум (також може зустрічатися під назвою 
“коливальний шум” або “рожевий шум”) - це вид шуму, 
його енергетичні спектри P(f) частотного f поводяться 
подібно: Р(f)= l/f^a, де значення наближено до “1” (шум 
"1/f).

“1/f” шум з’являється в природі всюди - фізичні, хімічні, 
екологічні системи, а також системи мови та музики, (у 
вигляді гранульованого потоку).

Проведений всебічний спектральний аналіз таких 
музичних творів, як наприклад, “Брандербурські концерти” 
Й.С.Баха, надає такий же спектр, як і алгоритм “І/f шум”. 
Музика, отримана в результаті “1/f шуму”, найкраще 
сприймається людським вухом: вона не містить, як
непередбачуваності та довільності “білого шуму” (сила 
енергетичного спектру алгоритму “Карти Логістики” для 
значення р відповідає - 4), гак і передбачуваності 
“коричневого шуму” (походить від “броунівського руху”).

Алгоритм “1/f шум” приводить до наступного 
нелінійного рівняння:
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X(n+1)= (X(n) *ю)+(sqr(l-ю^2) *r),

де “ю” - дійсне число між [0, 1] i “г” - будь-яке випадкове 
значення. При користуванні необхідно конкретизувати 
тільки “ю” параметр. Замість використання випадкового 
значення для “г” програма використовує алгоритм “Карти 
Логістики” із значенням р від 4, генерація здійснюється за 
принципом випадковості, але водночас детермінованими 
значеннями. При створенні мелодій важливим є принцип 
однозначності, тобто певним значенням мелодії 
відповідають певні параметри, що надає можливість 
прогнозувати наступні значення.

Аналогічно “Карті Логістики”, Стартовий Лічильник 
використовується як ітеративний контроль.

У процесі експериментування значення “ю” не повинні 
приймати крайні значення (0 та 1), тому, що відбудеться 
превалювання “коричневого шуму”, тому для цього випадку 
пропонуються значення між 4 та 9.

Рис. 104

Алгоритм “Henon”

“Attractor Henon” - двовимірна хаотична карта, визначена 
наступними рівняннями:

X(n+l)= 1 + Y(n) - а*Х(n)^2 
Y(n+l)= b*X(n)
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Даний алгоритм “attractor” (точка притягання, тяжіння) 
називається на честь його винахідника Мішеля Енона 
(Michel Henon) (за професією астроном в Nice Observatory у 
Франції). Він утворений лініями, орбіти на цьому фракталі 
не переміщуються безперервно, рух здійснюється стрибком 
(з одного місця знаходження в інше). Це хаотичний 
алгоритм “attractor”, всі значення якого акумульовані в один 
центральний елемент. Прості значення, які спочатку 
відділяються навіть незначною відстанню, у результаті все 
одно відхиляються. Алгоритм “Attractor Henon” має 
нескінченну структуру.

Наведемо ряд параметрів для даного алгоритму:
Два параметри: початкові значення “а” та “b”. Ряд обох 

змінних в інтервалі [1, 2]. Класичні параметри “attractor” 
(точки притягання, тяжіння) є Х(0) =1,4; Y(0) =0,3.

Рис. 105

Алгоритм “Hopalong”

Двовимірна хаотична карта, запропонована Беррі 
Мартіном (Barry Маrtin’ом), характеризується наступними 
значеннями:
X(n+1)= Y(n) - підписують(Х(п)) *sqrt(|rpix(a) *X(n) -cos(a)|) 

Y(n+1)= - X(n)
Один параметр: значення кута ‘а’ в радіанах. Параметр 'а' 
змінюється в границях від -2 π до 2 π.
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Дана двовимірна хаотична карта запропонована Беррі 
Мартіном (див. також алгоритм Hopalong) характеризується 
наступними значеннями:

X(n+1)= Y(n) - sin(X(n))
Y(n+1)= а - X(n)

Один параметр: значення кута ‘а’ в радіанах. Ряд ‘а’ від -2 п
до 2 п.

Рис.107

Рис. 106

Алгоритм “Martin”
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Алгоритм “Gingerbread man” (“Хаотичний орнамент”)

Двовимірна хаотична карта, достатньо елементарна для 
генерації, запропонована Р.Девені (R. Devaney) у 1988 році, 
характеризується наступними значеннями:

Х(n+1)= 1 - Y (n)+ |Х(n)|
У(п+1)= Х(п)

Використовуються два параметри від значення X та Y. 
Дійсний ряд для обох змінних є [-20, 20].

Рис. 108

Алгоритм “Lorenz”

Цей алгоритм використовує хаотичне рівняння, 
запропоноване Е.Лоренцом (E.N.Lorenz) у 1976 році з його 
дослідження в галузі кліматології. Характеризується 
наступним значенням:

X(n+l) = a(3X(n)-4X(n)^3)
Параметр “а”: має значення із замкнутого інтервалу [0, 1]. 
Найбільш результативний ряд відповідає значенням [0,65; 1].
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Алгоритм “Random”

Цей алгоритм використовує псевдовипадковий генератор 
значень між “0 та 1”. Музичний матеріал, який генерується 
за допомогою цього алгоритму, непередбачений та 
невізуалізований. У даному розділі можливо вибрати ряд 
згенерованих чисел. Мінімальні та максимальні значення 
повинні бути в інтервалі [0, 1]. Мінімальні значення повинні 
бути менші ніж максимальні.

Рис. 110

Підсумовуючи сказане можна зробити певні 
узагальнення щодо функціональних можливостей програми 
FractMus 2000. Вона включає:

Шістнадцять незалежних голосів.
Дванадцять алгоритмів генерації нот.
Інструмент для роботи з фрагментами (складами) з 

візуальною репрезентацією.
Нотний інструмент.
Багаторазовий інструмент для редагування вокальної

партії.
Інструмент “Transposer”.
Специфічний лічильник подій.
Наявність функції захисту з використанням пароля 

для ваших файлів.
Функцію перетворення фрагментів (складів) у 

візуальний вигляд.
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11 видів тривалостей програвання нот.
Функцію підтримки маніпулювання мелодією 

(інверсія, модуляція, etc).
Функцію підтримки стерео.
Функцію повного динамічного контролю (від 

pianissimo до fortissimo)
Функцію ударної підтримки.
Функцію темпу та позначення часу.
128 зразків midi інструментів та зразки ударних 

інструментів.
Функцію для читання/запису midi-файлів.
Функцію обчислення музики.

Даний напрямок у комп’ютерному музичному 
програмуванні призначений для використання академічними 
композиторами. Фрактальні алгоритми надають різноманітні 
можливості при створенні та опрацюванні музичного 
матеріалу.

Програми PatchWork та OpcnMusic

Створення музики є важливою проблемою будь-якого 
комп'ютерного дослідження музичних явищ або відтворення 
процесу їх розвитку, визначається терміном Computer 
Assisted Composition (CAC) - комп’ютерне сприяння 
композиції. Цей метод був розроблений та набув 
специфічного значення в інституті досліджень координації 
музики та акустики (1RCAM).

Дана технологія (САС) зосереджується на формальній 
структурі музики на відміну від технологій цифрової 
обробки звукових сигналів (DSP), вона використовує 
символічні методи обчислення за допомогою структур, 
подібних до дерев - графів, наборів символів асоціативної 
пам’яті та алгоритмів, які використовуються в дискретній 
математиці.

Розроблені алгоритмічні технології (САС) сфокусовані 
на опрацюванні, управлінні та адаптовані для репрезентації
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комплексу складних структур, які необхідні в процесі 
моделювання музичних фрагментів. Цей підхід виник у 
другій половині XIX століття в уяві, а також деяких 
коментарях леді Ади Лавлейс (Ada Lovelace) відносно 
диференціального маніпулятора Ч.Беббіджа (Charles 
Babbage) та полягав у маніпулюванні символами, 
відношеннями між символами, аналогічно цифрам у 
комп’ютері, який мав бути створений в майбутньому. 
Проаналізувавши можливості машини Беббіджа, леді 
Лавлейс розробила перші алгоритми для аналогічної 
машини. Це було певним передбаченням появи програми 
для обчислювальної машини як моделі пізнавальних 
здібностей.

Віртуальний “символьний” комп’ютер в подальшому 
можливо було застосовувати в аналізі мистецьких дисциплін 
(зокрема музики). Інші уявні машини були описані в 30-х 
роках минулого століття Р.Руссе (R.Roussel), який займався 
теоретичною розробкою машини для створення музики 
основаної на формальних та звукових рівнях.

Після винаходу комп’ютера перші розробки в цьому 
напрямі були по суті комбінаторними та формальними - 
Л.Хіллер, Я.Ксенакіс, П.Барбо (Hiller 1958, Xenakis 1963, 
Barbaud 1968). Здебільшого це набори правил з теоретичних 
дисциплін та методів теорії графів. У подальшому із 
створенням спеціальних об’єктноорієнтованих мов інтерес 
до комп’ютерної музики змістився в напрямку методів 
синтезу звука (М.Меттьюз (Mathews) 1969)).

Скориставшись еволюцією мов програмування, 
технологій програмного забезпечення (наприклад, 
об’єктноорієнтовані мови), графічних інтерфейсів 
користувача і розробки індивідуальних алгоритмів 
обчислень, підхід САС активно розвивався у 80-роках. 
Істотна робота в цьому напрямку була здійснена у 
спеціалізованих центрах, таких, як, наприклад, Ircam 
(Дж.Ассайаг (G.Assayag, 1993)) і Стенфорд CCRMA (Таубе 
(Taube, 1991)).
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У 80-х роках в центрі IRCAM при експериментах по 
створенню музики проектувалися та використовувалися 
комп’ютерні каталоги (серії-) звучання інструментів.

При створенні моделі середовища Ксавером Роде (Rodet, 
1984) (хоча він займався горизонтальним контролем за 
звуковим синтезом), було використано
об’єктноорієнтований метод на основі використання мови 
Le Lisp. Автор включив набір класів для опису процесів, які 
еволюціонують і сполучені рекурсивними ієрархічними 
відносинами. Ця модель є оптимальною конструкцією 
складних звукових текстур у мінімізації завдань 
програмування. Результатом цього процесу стали набори 
контрольних сигналів для програмних синтезаторів.

Програма Crime (Дж.Ассайаг (G.Assayag 1984)) була 
першою спробою реалізації САС, де користувач здійснював 
управління музичними абстракціями. Як істотне 
нововведення, продукція не була більше набором сигналів, а 
скоріше символічним описом музичної системи позначень, 
яка могла також бути надрукована при загальному 
зображенні музики знаками. Спеціалізовані діалекти 
зроблені доступними для композиторів могли 
використовуватися для визначення ритмічних зразків, 
гармонічних прогресій, поліфонічних принципів та ін. 
Програма Crime була написана мовою LeLisp у Відділі 
Дослідження Музики на цифровому мінікомп’ютері (Vax) 
колективом - Дж.Ассайаг (G. Assayag), композитор 
К.Мальхербє (С. Malherbe) під керівництвом Дж.Б.Баррьє 
(J.B. Barriere).

Досвід, набутий при створенні програми Crimey, відіграв 
важливу роль у плані розширення можливостей комп’ютера 
Macintosh для репрезентації графічного інтерфейсу 
користувача та приєднання до простих систем MIDI.

Декілька прототипів (e.g. Preform, Esquisse, see Barriere 
1990) програмного забезпечення остаточно завершилися, на 
початку 90-років у проекті PatchWork -
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М.Ларсон (M.Laurson), Дж.Датхсн (J. Duthen), К.Руеда (С. 
Rueda) та було введено візуальне поняття програмування 
(М.Ларсон (M.Laurson, 1989, 1996)). Комбінація програмних 
складових візуального інтерфейсу та доступні особисті 
технічні засоби зробили популярним це середовище серед 
європейських композиторів з надзвичайно різноманітними 
музичними та естетичними уявами, зокрема Ентоні Боннет 
(Antoine Bonett), Брайан Ферніху (Brian Femeyhough), Жерар 
Грізе (Gerard Grisey), Пааво Хайнінен (Paavo Heininen), 
Магнус Ліндберг (Magnus Lindberg), Клод Мальхербе 
(Claudy Malherbe), Тристан Мюрай (Tristan Murail), Кайа 
Caapiaxo (Kaija Saariaho). Розроблення протягом того ж 
періоду програми CARLA (Френсіс Корто (Francis Courtot)), 
було спробою використання логічного програмування у 
візуальному напрямку (М.Балабан (Balaban 92)).

Програма PatchWork - візуальний інтерфейс до мови 
Lisp. Це мова виключно функціонального програмування, за 
винятком того, що деякі функції, можливо, зберігають 
локальне значення і використовують графічний редактор для 
огляду та редагування. Програма OpenMusic (Дж.Ассайаг та 
К.Агон (G.Assayag, C.Agon)) - найостанніший програмний 
продукт beam САС. Це - візуальний інтерфейс до CLOS, 
об’єктної системи Common Lisp (Дж.Стил (Steele 1990)). За 
винятком існування супернабору PatchWork, дана система 
відкриває нові можливості для композитора візуально 
проектувати музичні об’єктні класи. У програмі редактор 
Макет (Maquette) забезпечує здійснення найточнішого 
горизонтального контролю оброблюваного музичного 
матеріалу та найближчого часу проведення удосконалення 
візуальної мови PatchWork.

Програма PatchWork (PW) - інструмент для 
комп’ютерного сприяння композиції (САС), хоча можливе 
його використання і в якості загального інструменту 
програмування. Написаний для Digitool’s Macintosh Common 
Lisp (MCL), програма PatchWork забезпечує графічний 
інтерфейс до мови Lisp. Будь-яка функція Lisp може
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здійснювати транслювання до функціонуючого боксу 
(чарунки) з графічною дією. Синтаксис програмування 
будується на створенні зв’язків між боксами (чарунками).

Ядро PatchWork містить численну бібліотеку вбудованих 
боксів (чарунок). PW-ядро музично-нейтральне в тому сенсі, 
що алгоритми програми не передбачають проведення 
розгляду та аналізу музики або музично-недоопрацьованого 
матеріалу. Головна мета програми - надати інструменти, 
призначені для візуального програмування і забезпечити 
просте кореспондування базовою мовою Common Lisp.

Візуальна модель PatchWork
Аналогічно до подібних графічних оточень, інтерфейс 

PatchWork управляється дискретно. Він складається з 
розділів (“вікон”), в яких різні види графічних елементів 
можуть включатися, переміщуватися та редагуватися 
різними шляхами у відповідності до дій, визначених 
зовнішніми подіями, як наприклад, натисканням 
дистанційного маніпулятора (“миші”) або ключовим 
пресингом. Активне вікно відповідальне за проектування 
зовнішніх подій на специфічні дії. Інтерфейс PW, написаний 
в системі CLOS, з використанням вбудованих графічних 
класів і доступних методів MCL. Всі візуальні редактори 
(“вікна”) Patchwork визначаються як специфічний підклас 
редакгорного класу MCL.

PatchWork - візуальна мова, заснована на понятті 
“патча”. Під даним поняттям розуміється розташування 
візуальних елементів (або видів ) у візуальному редакторі 
(“вікні”). Види в патчі Patchwork є рамками боксу (чарунки), 
що оточують один або більше вхідних прямокутників і один 
вихідний прямокутник. Вихідний прямокутник може бути 
пов’язаний з одним або кількома входами різних боксів 
(чарунок) сполученими лініями. Рамка боксу (чарунки) 
також містить деякий текст, який репрезентує бокс 
(чарунка). Цей текст використовується як документація 
обчислювального значення боксу (чарунки). Два види тексту 
також пов’язані з кожним вхідним прямокутником.
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Доступний для редагування текст за умовчанням визначає 
значення для цього входу. Натискання дистанційним 
маніпулятором на назві боксу (чарунки) здійснює 
перемикання (вперед - назад) з документації на значення 
входів. Лінії, що зв’язують бокси (чарунки), визначають 
функціональну побудову композиції. Натискання 
дистанційним маніпулятором на вихідному прямокутнику 
ініціює виклик функції, представленої боксом (чарункою), 
що містить вихідні позиції. Процес оцінки боксу (чарунки) 
рекурсивно починає оцінку всіх боксів (чарунок), зв’язаних з 
його входами (при наявності).

Фігура І 
Рис. 111

Бокси функціонують як об’єкти системи CLOS. У 
більшості випадків вони представляють зразки класу, 
визначені у відповідності наступному:
(defclass patch-box (view)

((input-boxes) (input-rectangles) (output-rectangle) 

(meaning-function)))

Слот вхідних боксів (чарунок) - (input-boxes) містить 
список (перелік) боксів (чарунок), з’єднаних з входами
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боксів (при наявності). Слоти продукційного прямокутника 
містять види, що визначають вхідні прямокутники та єдиний 
прямокутник вмісту (продукції) боксу. На завершальному 
етапі, функціональний слот посилається на функцію Lisp, що 
здійснює обчислювальне значення боксу. Бокси (чарунки) 
патча є підкласами стандартного класу MCL, вони можуть 
бути додані як суб’єкти PatchWork (підклас стандартного 
класу MCL) для отримання результату від графічної функції 
візуальних редакторів (“вікон”) MCL. Фактично, вхідні 
прямокутники і вихідний прямокутник є підкласами MCL 
для функціонального управління при редагуванні значень 
кожного входу та для перетворення подій в процесі 
проведення оцінки боксу. Візуальні редактори PW 
приблизно визначені, як:

(defclass pw-window (window) ((boxes))),

де слот боксів (чарунок) містить список всіх боксів 
(чарунок) патча в певному редакторі. Малюнком патча, 
наприклад, у подальшому управляють стандартні алгоритми 
MCL для обробки події (з перевизначенням для візуального 
класу PW):

(defmethod view-draw-contents :before ((self pw-window)

(tell (boxes self) 'view-draw-contents))

Візуальний патч має намір визначити дуже просту 
модель обчислення, в якій бокси (чарунки) беруть на себе 
процедуру звернень до функції. Процедурна абстракція дає 
дозвіл візуально зруйнувати цілий патч (в єдиному боксі 
(чарунці) абстракції) з відповідними входами і виходами. 
Зворотна дія, тобто, розширення “значень” боксу (чарунки) 
абстракцій в редакторі патча, досягається під дією 
подвійного натискання на дистанційний маніпулятор. Бокси
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(чарунки) абстракції належать до підкласу, стандартний 
•клаптевий бокс з двома додатковими слотами, в одному 
випадку - для утримання візуального редактору (“вікна”) 
патча-покажчика, пов’язаного з абстракцією, в іншому - 
змістом посилання на бокс (чарунку), що визначає випуск 
даного патча. Між боксом (чарункою) абстракції та боксом 
(чарункою) результату здійснюється кореспондування для 
перерахунку результату.

Абстракції подібні до дзеркальних відхиляючих 
повідомлень оцінки. Ця властивість дозволяє проводити 
зміни в “розсіяному патчі”, який миттєво відбивається в 
боксі (чарунці) абстракції. Бокси (чарунки) мають візуальні 
редактори (“вікна”), які не містять обмежень до абстракцій. 
Фактично, ця ідея узагальнюється в PatchWork, щоб з’єднати 
відповідні візуальні представлення складних музичних 
структур з боксом, який проводить обчислення.

Основна обчислювальна модель PatchWork містить дві 
важливі особливості, а саме:

* структурну форму боксу (чарунки);
* інтерпретацію структури даних: візуалізацію та 

редагування.
У процесі аналізу програми нами було виявлено, що 

структура боксу (чарунки) PW побудована за принципом 
“марковських процесів”, тобто результат “виклику” 
необхідної функції залежить від попередньої. Такі бокси 
(чарунки) мають візуальну ідентифікацію наявністю 
елемента “замкнення” lock. Замкнутий бокс (чарунка) діє як 
постійна функція, що повертає останнє значення, обчислене 
до виконання функції замкнення. Замикання та відмикання 
боксів (чарунок) управляється з використанням 
дистанційного маніпулятора.

Дані, які складають структуру боксів (чарунок) можуть 
бути інтерпретовані в різних формах, виключно як музичні 
структури. Кожній музичній структурі може бути надано 
візуальне зображення, яке пов’язане з його композиційним 
використанням. У більшості випадків об’єкти певного
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редактору (“вікна”) використовуються не тільки для 
візуалізації, але і для редагування. У даному випадку, 
зв’язки між об’єктом даних, що вважається боксом 
(чарункою) патча та його редагованою візуальною 
інтерпретацією, в деякі моменти з необхідністю потребують 
еквівалентних співвідношень. Це означає, що замкнутій 
структурній формі боксу (чарунки) патча завжди 
повертається об’єкт даних, який є еквівалентом редагованої 
візуальної інтерпретації. Фігура 2 репрезентує бокс 
(чарунку), який інтерпретує список цілих чисел, тобто 
демонструє сукупне музичне зображення знаками.

Фігура 2 
Рис.112

Кожний бокс (чарунка), який інтерпретує дані як деякий 
музичний об’єкт визначається як підклас стандартного класу 
Patch-box. Бокс (чарунка) надає примітку, наприклад, вона 
може бути представлена наступним чином:

(defclass note-box (patch-box)

((midic) (velocity) (duration) (channel)))
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де слота* визначають швидкість, динаміку, тривалість з 
внесенням змін у процес керування та інструмент примітки. 
Підключення редактора примітки до цього об’єкту вимагає 
заміни у визначенні його суперкласу з Patch-box до 
стандартного класу box-with~editor(6oKc (чарунка) з 
редактором), який, окрім, структури стандартного Patch-box 
забезпечує інтерфейс, що представляє об’єкт редактора. 
Клас box-with-editor також управляє базисними операціями, 
як наприклад, відкриття асоціативного редактора (операцією 
подвійного натиснення на дистанційний маніпулятор). 
Об’єкт и редактора мають дуже просту структуру:

(defclass mn-editor (window) *проріз

((menu-bar) (patch-box) (view-controller)))

Редактор має три слоти: рядок функцій редактора, 
покажчик Patch-box та контролер виду, який управляє 
параметрами, що глобально впливають на перспективу 
редактора (як наприклад, різке підняття звуку). На додаток 
до набору елементів для доступу до глобального 
редагування, наприклад, елемент dyn - для показу динаміки 
примітки у фігурі 2, надається пристрій візуального 
управління, який містить ряд груп . Функція “груповий 
об’єкт” управляє певними (специфічними) діями 
редагування в межах точної області редактору (як 
наприклад, заміна на падіння звуку). Будь-який підвид 
редактора (диспетчер або група) може управляти подіями за 
допомогою дистанційного маніпулятора, всередині 
“зв’язаної області”. Ця проста ієрархічна структура надає 
гнучкість, візуалізацію та редагування обчислених музичних 
даних.

* слоти -• прорізи, розрізи, щілини
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Стандартні бокси (чарунки) PW забезпечені 
різноманітними редакторами для візуалізації приміток, 
акордів, послідовностей або ритмів. Представлена схема 
може використовуватися для візуалізації такої інформації як: 
функція в пункті “перерви”, музичне зображення знаками 
або редагування доступних масивів елементів (див. фігура З, 
рис.113).

Рис.113

У програмі PatchWork є також статична друкуюча схема. 
Два бокси (чарунки) PW можуть бути сполучені, коли вхідні 
та вихідні типи сумісні. Кожний PW “patch-box” містить 
набір типів для запам’ятовування інформації про вихідні 
типи, тоді як об’єкти вхідного прямокутника мають список 
можливих output (вхідних) типів. Графічний редактор патча 
надає друковану схему, дозволяючи утворювати зв’язки, за 
умови, якщо набір вихідних типів у вихідному 
(початковому) боксі (чарунці) перетинається з набором 
вхідних типів в цільовому боксі.

Семантична модель
Функціональна поведінка патча в PW кореспондується з 

формою мови Common Lisp. Точніше, патч PW індукує 
графи патча. Це сполучений ациклічний граф Р=<В, Е, С, F,

319



О >, де В - набір вузлів під назвою бокс, Е - набір вузлів під 
назвою входи, С - набір направлених дуг під назвою зв’язки, 
F - набір ярликів вузла під назвою значення і О - набір 
дугових ярликів під назвою замовлення. С - підмножина 
(ExE) U (ЕхЕ). Графи патча кореспондуються з патчами 
PW. Фігура 4 показує граф, відповідний патчу у фігурі 1. 
Форм&чьна семантика програми (в PW) визначена функцією 
оцінки Р —> F, що проектує кожне положення графа “Р” у 
відповідності сформованому виразу об’єктної системи 
Common Lisp. При значеннях V[P] - мається на увазі патч 
“Р”. З цього випливає, що опис картографії і пояснення 
появи в PW оцінки патча відповідають формі мови Lisp, 
наданій картографією оцінки.

Бокс (чарунка) PW здійснює оцінку події шляхом активізації 
дистанційним маніпулятором прямокутника вихідного типу. 
Це приводить до оцінки виразу Lisp:

(patch-value (view-container self) (view-container self)) 
(значення латки (проекція-вмісту на себе) (проекція 
вмісту на себе)),

де аргумент (container) відповідає слоту (прорізу) 
продукційного (вихідного) прямокутника боксу (чарунки). 
Вираз (view-container self) здійснює операцію повернення

Фігура 4 
Рис. 114
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боксу (чарунки) патча, оцінка якого була викликана. При 
оцінюванні боксу (чарунки) PW використовуються 
індивідуальні значення патча, на відміну від стандартного 
PW, це визначається наступним чином:

(defmethod patch-value (self patch-box)) (метод patch- 
значення (нота), (однорідний patch-бокс))

(apply (meaning-function self) (звернення (до значення 
функції)

(ask-all (input-boxes sell) ’patch-value)), (запит (вхідного 
боксу)’ patch-значення)).

У програмі PatchWork макрокоманда “ask-all” додає 
метод, наданий в його другому аргументі до списку об'єктів, 
наданих в його першому аргументі. У вищезгаданому коді 
результат значення патча для кожних вхідних боксів 
(чарунок) зібраний у список. У подальшому функціональні 
можливості мови Lisp, пов’язані з боксом (чарункою) 
застосовуються до цього списку, а саме, “значення-функці” 
слоту.

Значення стандартного patch боксу (чарунки) в патчі 
визначено картографією оцінки еквівалентного графа патча 
впровадженого в боксі (чарунці). Наданий опис оцінки 
відповідає мові Lisp:

V [BOX. patch-box] =

(value(BOX. patch-box)-(тривалість ноти (БОКС, патч-бокс)

V [connection (1, BOX. patch-box)] - [зв’язок (I, БОКС.патч- 
бокс)]

V [connection (2, BOX. patch-box)] - [зв’язок (2, БОКС, патч- 
бокс)]
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V [connection (n, BOX. patch-box)] ) - [зв’язок (n, БОКС, 
патч-бокс)],

де зв’язок (і, BOX. patch-box) представляє спрямування 
траєкторії дуги “і” при виході з вузла “BOX. patch-box”. 
Наведений вираз тривалості ноти пов’язаний з картографією 
боксу та вузлами входу (доступу) до їх визначення (“ікон”). 
Оцінка вузла входу визначена як:
V [ENTRY] = (QUOTE value (ENTRY)) - V [Вхід] = (Частина 
тривалості ноти(вхід))
Оцінка графа патча фігури 4 у точці перетину (у вузлі) g + 
має наступний вигляд:
(g+ (quote 25) - (g+ (частина 25)

(g* (const (quote (60 64 67)) ) - (g* (постійна величина 
(частина (60 64 67)))

(quote 100) - (частина 100)).
Цей вид семантичного перекладу добре визначений, у 

випадку, якщо в графі патча відсутні цикли. Графічний 
інтерфейс PW передбачає дану умову без урахування будь- 
якого рекурсивного зв’язку між боксами (чарунками).

З того часу, як більшість боксів (чарунок) PW є 
безпосередніми зразками patch-бокс класу, вищенаведені 
значення (оцінки) можна використовувати для переважної 
кількості графів патча. Проте, конструкції PW, як наприклад 
структурні зберігаючі бокси (чарунки) або петлі, вимагають 
складнішої обробки.
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Фігура 5 
Рис.115

Патч і відповідний граф у фігурі 5 визначає петлю, яка 
конструює список звукових об’єктів з висотою тону Dis 
(D#), G, А. Оцінку даного патча надано наступним чином:

F[BOX. pw-map] =

(MAPCAR

(FUNCTION (LAMBDA (V [connection (1, BOX. pw-map)] )))
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V[connection (2, BOX. pvv-map)]

V[connection (1, connection (1, BOX. pw-map))] 
та
V [BOX. enum] - *AN~ENUM-VARIABLE*, 
що приводить до коду мови ЛІСП (Lisp)

(inapcar

(function (lambda (*AN-ENUM-VARIABLE*)))

(mk-note *AN-ENUM-VARIABLE*

(quote 75) (quote 100) (quote 1))))

(const (quote (6300 6700 6900))).
Структурні зберігаючі боксів (чарунок) оцінюються у 

закритих виразах. Дані локальні структурні об’єднання є 
формами мови Lisp. Деталізація, яка проводиться, 
виражається в оцінці функції та може здійснюватися 
незалежно від даного тексту.

Із вищенаведеної схеми перевірки відповідності типів 
випливає, що оцінка патча PW завжди приводить до логічно 
сформованого виразу Common Lisp. У цьому контексті, патч 
завжди є “коректним”. Це одна з головних переваг у 
візуальному програмуванні та ймовірно, одна з причин 
прийняття та визнання композиторами програми PatchWork. 
Звичайно є патчі, які не завжди задовольняють користувача 
(не говорячи вже про мову Lisp!), проте, з іншого боку 
поведінка патча еквівалентна оцінці графа патча в семантиці 
Common Lisp.

Між патчами PW та мовою програмування Lisp 
відбувається постійне кореспондування. Цей факт є 
ключовим результатом проекту. З одного боку, це 
забезпечує шлях збереження, завантаження і оптимізації
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патчів, проводячи компіляцію мовою Lisp. З іншого - 
дозволяє здійснювати двосторонню взаємодію між мовою 
Lisp та PW.

Бібліотеки PW
Програму PW можна легко розширити, для розробки 

різних способів створення, трансформації та маніпулювання 
музичними структурами. При роботі з програмою можна 
зберігати створені бокси (чарунки) патча в бібліотеках. 
Програма містить інструменти (функції) для забезпечення 
допомоги музиканту при користуванні та внесенні 
доповнень в ієрархічну установку меню, а саме, в набори 
боксів (чарунок) в редакторі PW (меню - ім’я боксу 
(чарунки)).

Протягом років набір бібліотек був сконструйований 
композиторами та програмістами. Деяка кількість цих 
бібліотек була об’єднана в середовищі PW, що забезпечило 
різноманітний спектр музичних застосувань. Вони 
включають:

* Esquisse (ескіз), розроблений композитором 
Тристаном Мюраєм (Tristan Murail), для створення 
спектральної музики.

* Chaos (хаотичний алгоритм) - для визначення 
музичних структур через стохастичні маніпуляції та 
динамічні моделі (Михайло Мальт (Mikhail Malt)).

* Kant (алгоритм “Кант”) - для квантування ритму 
(Джерард Ассайаг, Карлос Агон, Каміло Руеда -1994 р.).

* PWConstraints (алгоритм обмеження, (обов’язковий 
алгоритм) - Мікаель Ларсон розробив основні правила 
програмування.

* Situation (алгоритм розташування, розміщення, 
місцеположення), - Ентоні та Каміло Руеда, для 
обов’язкового генерування (формування) основних 
гармонічних та ритмічних структур.

* Repmus (алгоритм, розроблений Дж. Ассайаг та 
К.Мальхербе для генерації та обробки гармонічних та 
ритмічних структур.
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Більш детально наведемо деякі з них.
Обмеження
Програмування обмежень у теперішній час є 

перспективним напрямком, який активно розвивається та 
досліджується стосовно комп’ютерного сприяння
композиції. Предметом нашого аналізу є дві системи - 
“РWОбмеження” - розробив М. Ларсон у 1993 році 
(PWConstraints M.Laurson 93) та “Розташування,
розміщення” (місцеположення) - розробив Е.Боннет у 1998 
році (Situation A.Bonnet 98), які базуються на поняттях 
комп’ютерного програмування для пошуку, розробки та 
створення наборів елементів, які задовольняють певний ряд 
наданих властивостей або обмежень. “PW Обмеження” 
(PWConstraints) - бібліотека Patchwork та “Розташування, 
розміщення” (Situation) - бібліотека OpenMusic (версія також 
доступна для Patchwork). Обидві системи пропонують 
можливості забезпечення обмеження для конструювання 
музичних структур. Вони значно відрізняються стратегіями 
та алгоритмами, які використовуються, а також відносними 
“знаннями” до областей застосування. Подібно до Patchwork, 
середовище “PWOбмeжeння” (PWConstraints) нейтральне в 
сенсі впливу на додатки, які відповідають поняттю 
музичного об’єкта. Фактично, спрямування програми 
Patchwork орієнтоване на “музичні” об’єкти, в разі, якщо 
користувач інтерпретує їх як такі. З іншого боку, програма 
має загальну структуру для роботи з об’єктами. Загальна 
структура при опрацюванні об’єктів представлена наборами 
пунктів і відстаней в певному просторі. Музичними 
об’єктами можуть бути акорди, послідовності, голоси, 
ритмічні зразки, і т.п. Проте, фактично середовище 
“Situation” (розміщення) містить структурні особливості 
об’єктів, для проведення оптимізованих рішень з подальшим 
практичним застосуванням. Очевидно, не кожна проблема 
може бути реалізована як вид структури, так, наприклад, 
середовище “Situation“ (розміщення) містить можливості
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розглядати неструктурні об’єкти (без звернення, 
використання оптимізації).

Середовище РWОбмеження (PWConstraints)
Дане середовище PWОбмеження (PWConstraints) - 

засновано на базових правилах мови програмування для 
рішення складних музичних завдань з описом кінцевого 
результату. У цьому контексті написання контрапункту є 
оптимальним прикладом. Результат описується за 
допомогою правил, які “формують” мелодійні лінії, 
гармонію і т.п.

Використовуючи середовище РWОбмеження
(PWConstraints) спочатку визначається область пошуку. У 
подальшому процесі функція пошуку віднаходить рішення, 
систематично виводячи потенційні результати. Взагалі не всі 
можливі результати надаються або віднаходяться, як 
правило це тільки ті результати, які задовольняють коректно 
сформований набір правил або обмежень.

Область пошуку визначається як набір змінних. Кожна 
змінна мас область, що містить набір значень. PWConstraints 
забезпечує протокол для написання правил. Мова 
використовується відповідно моделі для одержання 
необхідної інформації при знаходженні потенційного 
рішення. Ця інформація надається перевірочній 
(випробувальній) функції мови Lisp, яка приймає, або 
відкидає поточний вибір у процесі пошуку. Правила 
компілюються в обчислювальних ефективних функціях мови 
Lisp. Крім того, у процесі користування також істотного 
значення набувають переваги використання евристичних 
правил.

Крім наведених основних інструментів “PWOбмeжeння” 
(PWConstraints) містить декілька розширень. Найбільш 
важливий комплекс дозволяє реалізовувати поліфонічні 
завдання. Аналогічно традиційній поліфонічній партитурі, 
надається декілька шарів (частин, фрагментів, епізодів, 
голосів) подій (нот). При роботі з епізодами заздалегідь 
вводиться ритмічна структура в стандартному PW-редакторі
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ритму. Вхідна відмітка (яка може бути довільним 
комплексом) надається в середовищі як аргумент до 
пошукового механізму. Процес пошуку спрямований на 
введення в партитуру висоти основного тону у відповідності 
наданим правилам.

Специфіка ситуації дозволяє при конструюванні об’єктів 
користуватися двома поняттями - пункту і відстані. Кожний 
об’єкт містить один або більше пунктів, розділених певними 
відстанями, які визначені в данній одиниці міри. Відстані 
можуть бути внутрішніми або зовнішніми, залежно від того, 
які пункти використовуються: містяться тільки в одному 
об’єкті або в декількох різних об’єктах. Інтервали в акорді, 
наприклад, є внутрішніми відстанями, тоді як мелодійні 
інтервали - це зовнішні відстані. Одиниця міри може бути 
півтоном, одною восьмою тону або будь-якою іншою. 
Об’єкти також можуть бути ритмічного плану, вони 
стосуються набору пунктів артикуляційних позначень, які 
вказуються роздільно, згідно наданим відстаням. Так,
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наприклад, восьма нота, набір з п’яти предметів або будь- 
який інший може бути одиницею міри в даному 
конкретному випадку.

Специфікація проблеми для uSituation“ полягає в 
постачанні необхідного числа об’єктів, числа відстаней в 
кожному об’єкті та наборі можливостей для задання цих 
відстаней. Вбудовані обмеження встановлюють дозволені 
конфігурації кожного об’єкту, а також об’єктних комбінацій. 
Будь-який пункт чи відстань будь-якого об’єкту або набору 
об’єктів можуть бути зв’язані певним обмеженням. 
Конструювання за допомогою обмежень дозволяє визначати 
наступне: так, наприклад, загальні профілі повинні слідувати 
за об’єктами; зразки - відповідати наданому набору 
відстаней; постійно закріплені пункти повинні належати 
кожному рішенню; тотожні або відмінні пункти чи відстані 
(або їх одночасне використання) враховувалися при 
опрацюванні ритмів і т.п. Приклад “Situation” буде наданий 
далі в секції об’єктноорієнтованого середовища OpenMusic.

Програма OpenMusic є візуальним середовищем для 
роботи композитора в системі MacOS. Вона визначається як 
супернабір PatchWork. У проекті PatchWork зібрана 
величезна кількість знань та досвіду, OpenMusic містить 
набір нових особливостей, які є наступним поколінням 
композиційного програмного забезпечення Ігсаm.

Сконструйоване на довершеному Digitool MCL, функції 
програми OpenMusic забезпечують візуальний інтерфейс 
мови програмування Lisp, так само як CLOS. Тому, 
OpenMusic - об’єктноорієнтоване візуальне програмне 
середовище. Об’єкти символізують ікони, з якими можливо 
проводити різні маніпуляції. Більшість дій виконуються 
переміщенням ікон від спеціального місця до іншого.

Ці місця включають безпосередньо робочу область 
OpenMusic у системі MacOS. Зберігаються численні класи, 
що утворюють музичні дані та їх поведінку. Вони зв’язані з 
графічними редакторами, і можливо, є візуальним підкласом 
для відповідності специфічним потребам. Представлені
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музичні процеси управляються, включаючи загальне 
зображення знаками, MIDI piano-roll, форми звукової хвилі, 
пункт зупинки функції. Горизонтальна організація вхідного 
часу музичного матеріалу реалізується через поняття макету.

Зображенням музики знаками в OpenMusic управляє 
алгоритм CMN, портативна бібліотека Common Lisp, 
спроектовані Біллом Шоттштедом (Bil! Schottstaedt) в 
CCRMA. Алгоритм CMN був розширений, для суміщення та 
деяких діалогових особливостей редагування розділу 
Quickdraw. Навколишнє середовище MIDI використане в 
MidiShare Яном Орлари (Yann Orlarey) та його командою 
GRAME. Значна кількість експертиз музики та інтерфейсу 
користувача були запроваджені Джошуа Файнбергом (Joshua 
Fineberg), Клоді Мальхербе (Gaudy Malherbe), Михайлом 
Мальтом (Mikhail Malt), Тристаном Мюрайєм (Tristan 
Murail).

Робоча область
Головний інтерфейс програми OpenMusic - редактор 

робочої області (фігура 7, рис. 117). Робоча область - 
орієнтований “іконний” броузер, заснований на пошуку 
метафор у системі MacOS. Ікони представляють собою 
об’єкти OpenMusic або папки, де об’єкти (або підпапки), 
можна зберігати. Кожна дія OpenMusic починається з 
проглядання робочої області, вибираючи об’єкти, 
переміщуючи їх з місця на місце, відкриваючи або 
з’єднуючи їх.

Декілька незалежних робочих середовищ може 
одночасно підтримуватися на одній машині, декілька 
користувачів можуть мати власне персональне середовище 
або один користувач може одночасно працювати над 
кількома проектами.

Об’єкти в робочій області програми OpenMusic 
константні. Мається на увазі, що управління файлами в 
процесі користування буде забезпечуватися програмою. 
Об’єкти, для яких не продовжуються накази, потребують 
вилучення.
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Фігура 7 
Рис.117

Пакети, класи, методи
Класи є загальним поняттям в об’єктноорієнтованих 

мовах. Це шаблони, з яких отримуються об’єктні зразки. 
Класи успадковують властивості одне одного, що дозволяє 
графічно визначити новий клас, який додає специфічні дані і 
поведінку до існуючою класу. Методом є функція, яка 
змінюється в залежності від класів, до яких належать її 
аргументи. Наприклад, якщо викликаються два об’єкти 
(номери) то використовується метод додавання - якщо 
викликаються дві музичні структури, то необхідно їх 
зв’язати (інтегрувати).

Пакети папок - це спеціальна чарунка в робочій області 
та основному доступі до класів та методів. Вони 
переміщуються від цієї папки до редактора патча для 
активізації. Пакети представляються мовою Java і 
забезпечують місце, де зв’язані класи та функціональні 
ознаки запам’ятовуються разом. Пакети можуть мати 
підпакети:
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Фігура 8а 
Рис. 118

Фігура 8Ь 
Рис. 119

Ієрархії класів у програмі OpenMusic можна візуалізувати у 
вигляді пакету або гілки (фігура 8).

Для суперкласів характерне графічне формування 
(фігура 9), із змінюванням псевдоніму суперкласу в 
цільовому пакеті вибору та створюванням нової ікони класу
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з подальшим сполученням її з іконою суперкласу. У 
результаті до нового класу додаються слоти з наданням їм 
типу та значення за умовчанням. Методи ініціалізації 
можуть програмуватися візуально як звичайні методи.

Фігура 9 
Рис. 120

Патчі
Аналогічно програмі PatchWork, патч - це місце де 

знаходяться: функції, класи, зразки, підпатчі або макети 
об’єктів, для зв’язування в послідовності точно визначені 
музичні алгоритми. Функції, характерні для певного класу, 
містяться в редакторі патча, специфічного методу, що 
належить до функції та використовується залежно від виду 
об’єктів, з’єднаних з його входами. Проте, ситуація в 
програмі PatchWork дещо інша, це пов’язано з 
багатозначністю функцій, у зв’язку з чим вона містить або 
може створювати багато зразків, в залежності від 
необхідності.

Візуальне зображення ікони класу переміщується від 
пакету до редактору патча, стає своєрідним генератором 
класу. Результатом операції звернення до функції є
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представлення нових зразків класів. Генератори класів 
мають багато входів і виходів у загальні слоти в сполучному 
класі (з додаванням одного). Входи дозволяють здійснювати 
ініціалізацію слотів, вихідні дані дозволяють здійснювати 
пряме зчитування значень слоту. Додатковий, крайній зліва 
вихід доставляє новий зразок у вигляді цілого об’єкту. 
Крайній зліва вхід використовується для створення об’єкту з 
іншого об’єкту, клонуючи його або перетворюючи, замість 
використання слоту иніціалізації. Так, наприклад, якщо 
зразок міри класу з’єднується з генератором голосу через 
його об’єктний вхід, буде створена одномірна голосова 
партія. Цей механізм розширюється через спеціальний 
ObjFromObjs метод ядра, що здійснює будь-яке автоматичне 
перетворення типів.

Генератор майже завжди зв’язується з графічним 
редактором, який візуалізує створений зразок. Цей зразок 
застосовується як локальний та при необхідності може 
блокуватися, генеруючою структурою.

Ікони в патчі можуть бути в одному із трьох статусів:
* Замкнута структура (значень) здійснює проміжні 

обчислення, віднайдена оцінка відповідає локальній 
структурі, яка завжди зберігається. Це є важливо, якщо 
результат змінений в редакторі зв’язків.

* Визначальна структура здійснює обчислення тільки 
один раз протягом глобальної оцінки патча для уникнення 
багаторазового обчислення того ж самого матеріалу.

* “Лямбда” структура замість повернення 
обчисленого значення транспортується у вигляді функціі. 
Структура значень як патч або функція може передаватися 
іншій структурі, яка потребує функціонального аргументу.

Механізм абстракції патча є простим. При переміщенні 
ікони патча в редактор патча, вона з’являється як ікона 
виклику патча, з його входами та виходами. Відзначимо, що 
патч містить функцію рекурсивного звернення у своїх 
межах.
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У фігурі 10 здійснюється розвиток двох голосів, які 
з’єднуються в один у третьому варіанті. У залежності від 
проведених випробувань (маються на увазі умови, вміщені в 
субпатчах) виконаними є: результуючий голос, або midi 
файл, або звуковий файл (дані файли тільки переміщуються

Фігура 10 
Рис. 121

У фігурі 11 Ситуація обмеження (Situation constraint) 
(див. вище) використовується для гармонізації мелодичної 
лінії. Обмеження, виражені у вигляді символів у верхній 
лівій частині редактору, визначають списки можливих
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інтервалів, а також зразка інтерполяції для авторизованого 
оточення та компактності акордів. Графічні обмеження у 
верхньому правому виразі накладають умови, 
відповідності яким нижня лінія тону звука в результуючій 
акордовій послідовності повинна монотонно зменшуватися, 
а верхня лінія має бути взята з midi-файла.

Фігура 11 
Рис.122

Фігура 12 демонструє відкритий звуковий (“голосовий”) 
об’єкт доступний для опрацювання в даному редакторі, де 
він може редагуватися в інтерактивному режимі.
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Genericity (Ступінь універсальності)
Функції в програмі OpenMusic родові (загальні) та 

мультизначні. Так, існує значна кількість методів, які можна 
додати до набору функціональних методів. У фігурі 13а 
зворотна родова функція відкривається подвійним 
натисканням на візуальному зображенні ікони. Ця функція 
містить два методи. Один визначений для списку класів, 
інший - для класу голосу. Протилежність зразка голосу - 
новий зразок з тим же ритмом, як перший, але зі зміненим 
списком акордів. Фігура 1Зb демонструє склад методу, 
спеціалізованого для класу голосу, який відкритий в патч 
(patch-like) редакторі. Його вхідний клас був встановлений 
як голосовий тільки шляхом переміщення вниз ікони цього 
класу. Як тільки вхід зв’язується з класом, він демонструє 
його загальні слоти у вигляді невеликих виходів. Для 
опрацювання ритму (другий вихід з лівої сторони 
вставляють в ритм, встановлений з голосової партії нижче). 
Третій вихід з лівої сторони — вхідний список голосів 
акордів. У даному випадку в якості аргументу 
передбачається використання рекурсивного звернення до 
зворотної функції (для здійснення адресації спеціального
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методу до списків акордів). При зміні списку акордів 
здійснюється відправлення до слотів акордів (генерації) 
голосової партії, яка сполучена з випускаючим методом, що 
і вважається його результуючим значенням.

Фігура І За 
Рис. 124

Фігура 13b 
Рис. 125
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Макет (Maquette)
Макет - це різновид патча з горизонтальним часовим 

виміром, що сприяє організації музичного матеріалу, який 
обчислений в патчах або створюється в редакторах на 
вищому структурному рівні. Об’єкт переміщується у 
візуальний редактор Макета для різноманітних обчислень.

Сумісними з об’єктами Макета можуть бути: зразок 
музичного класу, подібно до голосу або акорду; патч, в 
якому здійснюється обчислення певного музичного класу; 
midi-файл або звуковий файл із зупинкою подальшого 
пошуку; інший макет. Озвучення Макета може проводитися 
звичайним звуковим форматом - аудіо та midi. Також, як і 
інші об'єкти програми OpenMusic Макет може буки 
репрезентований у вигляді ікони або відкриватися в 
редакторі. Наприклад, якщо Макет має вигляд ікони, то його 
запам’ятовування здійснюється в папці, а якщо в патч 
редакторі, то можна провести операцію сполучення з 
іншими модулями.

Вищезазначалося, що ключовим принципом даного 
програмного середовища є можливість візуального подання 
музичної структури в редакторі, а також в головному патчі. 
Дані дві форми зображення знаками є незалежними. Ідея 
концепції редактору Макет у програмі OpenMusic є кроком в 
напрямку їх інтеграції.

У фігурі 14а редактор Макет візуалізується. Об’єкт-ікона 
являє собою патч у фігурі 11 із затримкою руху до 
макетног о редактору у вигляді прямокутника (верхня права 
частина візуального редактору), в нижній лівій частині 
знаходиться доданий до Макета блок (з демонстрацією в 
подібному для патча редакторі у фігурі 14b). Даний блок 
потребує заповнення вхідними значеннями із використанням 
зворотної “родової'” функції (фігура 13). Два блоки Макету 
(на зображенні темно-сірого кольору) midi-файл та звуковий 
файл заблоковані в русі, переміщенні та пошуку. Після 
проведеного оцінювання Макет демонструється у фігурі 14с:
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Фігура 14а 
Рис. 126

Фігура 14b
Рис. 127
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Фігура 14с 
Рис. 128

Крім того, Макет може включатися в інший Макет, при 
цьому алгоритмічно сконструйовано використання ікони 
Макету в редакторі патча, забезпечуючи вміст (склад) через 
його входи. Зазначимо, що даний патч, який міститься в 
Макеті може бути випадково включений або переміщений як 
частина до іншого макету. Такий гнучкий набір 
можливостей робить програму OpenMusic
багатофункціональним інструментом для проектування 
ієрархічних/часових музичних структур.

Інший випереджаючий шлях динамічного управління 
тимчасовою структурою полягає у використанні однорідного 
об’єкту (фігура 14в). Цей об’єкт підтримує макет з 
одночасним блокуванням себе. Його виходи, від лівої 
сторони до правої, являють собою об’єкт у вигляді цілісної 
структури із загальними слотами, зокрема вміщеними 
позиціями часу та тривалості. Використовуючи слоти у 
якості значень (тим самим надаючи можливість зв’язків з 
ними), блок може параметризувати обчислення музичного 
матеріалу з використанням позиції часу або коефіцієнта 
вимірювання. Діючи безпосередньо на однорідний об’єкт 
(тобто, використовуючи лівий найбільший вихід) і,
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встановлюючи його слоти, які використовують 
спеціалізовані методи (не деталізовані), позиція і тривалість 
блоку можугь бути замінені із зовнішньої частини. У 
певному випадку в Макеті оцінка специфічного блоку 
залучає повторне розміщення та обчислення деяких інших 
блоків і навіть створення нових.

Як зроблений ОрепМшіс?
Замість графічного інтерфейсу до системи CLOS, 

програму OpenMusic можна розглядати як продовження 
CLOS з методами метапрограмування. Це залучає в базову 
можливість субкласів метакласи (як наприклад, стандартний 
клас), в подальшому передбачається визначення нових 
методів для підкласів. Фігура 15 демонструє ієрархію класів 
програми OpenMusic. Класи CLOS представленні як чіткі 
прямокутники.

З того часу, як відсутній певний протокол CLOS для 
елементарних функцій (тобто не родових) Lisp і 
елементарних зразків (тобто зразків, які не є класами), 
техніка представлення, замість багаторазової 
взаємозалежності, була використана в цьому випадку для 
класів OmLispFun і OmInstance. Всі інші об’єкти CLOS були
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ортогонально об’єднані у візуальній формалізації. Ліва 
частина дерева у фігурі 15 визначає метакласи програми 
OpenMusic, тоді як “фасадна” сторона (впроваджена в 
OMFrame) здійснює візуальне програмування та репрезентує 
візуальну парадигму.

Кожен об’єкт програми OpenMusic має ім’я та може бути 
представлений в одному з двох видів - елементарному 
вигляді, або у вигляді редактору. Редактор є зразком класу 
OMEditor, елементарний вигляд є зразком класу 
OMSimpleView. Ці класи є підкласами OMFrame, які містять 
об’єктний слот, вказуючий напрям до об’єкту у візуальному 
представленні.

Кожному зразку відповідає протокол родових функцій, 
який може застосовуватися до кожного зразка
OMBasicObject. При моделюванні об’єкту компонується 
набір елементів одночасно з довільним відношенням над 
ними. Так, наприклад, об’єкт OMCIass складений із 
визначеного списку слотів, родова функція містить набір 
методів, патч містить список боксів (чарунок), редактор - 
список фреймів, та ін.

Кожен об’єкт спочатку візуально представляється як 
SimpleView. Це зображення подається від редактору 
OMBasicObject простим для отримання видом функції. 
Аналогічно, інформація від редактору отримання
передається редактору OMBasicObject. Подвійна активізація 
здійснює відкриття редактору об’єкта та використовує 
OpenEditorObject з об’єктним слотом simpleView у якості 
аргументу. Редактор OpenEditorObject залучає простий для 
отримання вид функції до кожного елементу об’єкту. 
OMEditor потім конструюється з усіма елементарними 
видами елементів.

Функції додавання та вилучення елемента надається для 
користувача. Дані функції та механізм їх використання 
дозволяють здійснювати редагування будь-якого базового
об’єкту.
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Drag&drop - головний інструмент і складний спосіб у 
програмі OpenMusic, який забезпечує “діалог” між 
'операціями протягнення OMsimpleView та спрямування 
(мети) OMEditor. Набір allow-drop предикатів визначає, чи 
може вихідний об’єктний слот бути доданий об’єктному 
слоту як мета.

Операція “drop” виконується тільки, коли наведені 
твердження стримуються. Це приводить до виклику функції 
“add-element” з фреймами “dragg” (протягнення) та “target” 
(спрямування, мета), які є їх аргументами. Для уявлення дії, 
для початку продукування OMBasicObject разом з 
представленням повідомлення здійснюється адресація до 
відповідних об’єктних слотів у фреймах “dragg” та “target”. 
Інші дії OpenMusic, як наприклад рух, вибираються 
подібним механізмом.

Перспективи використання
Бібліотеки програми PatchWork перенесені до програми 

OpenMusic, так як остання є супернабором PatchWork, що 
конвертує через механізм суміщення патча PW у патчі ОМ. 
Створена система обмежень є зручною парадигмою для 
композиторів. До теперішнього часу дана система обмежень 
була надана як зовнішні бібліотеки в PW та ОМ. Більш 
ефективний підхід полягає в інтеграції візуального 
зображення знаками, на відміну від сегментного 
програмування обмежень. У перспективі існує шлях 
розгляду патчів у вигляді виразу предикатів, через 
специфічні зв’язки, логічні відносини між об’єктами або 
об’єктними слотами. Цей шлях є найбільш компактним та 
функціональним для користувачів, на відміну від 
вбудованих обмежень або складної текстової специфікації 
правил.

Проаналізовані алгоритмічні програми FractMus, 
PatchWork та OpenMusic дозволяють реалізовувати завдання 
підвищеної складності та проводити необхідні обчислення в 
композиційному процесі.
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Визначальними в програмі FractMus є принципи теорії 
чисел, фрактали та клітинні автомати з включенням 
дванадцяти алгоритмів генерації послідовності нот та 
контролюванням їх параметричних значень. Програма 
включає шістнадцять каналів (або голосів) для генерації 
мелодичної або ударної послідовності. Для кожного каналу 
програмується серія параметрів - алгоритм звукоряду, 
діапазон октав, модуляції, номер MIDI-каналу та 
інструмента, динаміка, тривалість нот, варіанти поєднання 
нот та ін.

У розробці алгоритмів програми PatchWork та 
OpenMusic використовуються символічні методи 
обчислення за допомогою деревоподібних структур графів, 
наборів символів асоціативної пам’яті та принципів апарату 
дискретної математики. У структуру програми включені 
фрейми, кожному з яких відповідає спеціальний слот, його 
вміст репрезентує найменування сутності. Інші слоти 
включають значення різноманітних атрибутів, які 
асоціюються з об’єктом або процедури, які необхідно 
активізувати при доступі до файлу, та при його оновленні.

Представлені алгоритмічні технології (САС) адаптовані 
для опрацювання та управління складними структурами в 
процесі моделювання музичних фрагментів.
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висновки

Музичні комп’ютерні технології XX століття в 
монографії розглядалися в проекції напрямків штучного 
інтелекту з фокусуванням на евристичних процесах. Даний 
ракурс проблеми визначив звернення до більш ніж 
півстолітнього періоду розвитку вітчизняної кібернетики. У 
процесі дослідження були наведені ряд фактори (відкриттів), 
які вплинули на розвиток, як комп’ютерних технологій в 
цілому, так і музичних комп’ютерних технологій зокрема. 
Саме українські вчені відзначалися інноваційними 
розробками - винаходом та впровадженням основоположних 
структурно-алгоритмічних принципів організації обчислень, 
які властиві всім поколінням обчислювальної техніки, втому 
числі найсучаснішої (проект С.Лебедєва по створенню 
першої в континентальній Свропі ЕОМ МЕСМ (малої 
електронної лічильної машини).

У роботі в контексті еволюційних тенденцій було 
простежено, що, наприклад, розробки кінця 60-х років 
спрямовані на внутрішню інтелектуалізацію ЕОМ, це проект 
В.Глушкова по розробці інженерних машин серії “МИР” з 
архітектурно-алгоритмічною реалізацією - прообраз 
сучасних персональних комп’ютерів; концепція схемної 
інтерпретації алгоритмічної мови (машина “Україна”); 
створення супер-ЕОМ “Ельбрус” (С.Лебедєв).

Сутгєвим для нас є те, що пріоритетного значення на 
сучасному етапі розвитку кібернетичної науки набувають 
дослідження зі створення теоретичних основ і конкретних 
систем штучного інтелекту. Саме основоположні принципи 
штучного інтелекту є визначальними в проведеному нами 
дослідженні евристичних процесів у музичних 
комп’ютерних програмах.

Фокусування на принципах штучного інтелекту 
визначило здійснення історичного екскурсу, у результаті
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якого потреба в моделюванні інтелекту була простежена ще 
її працях з формальної логіки Аристотеля, працях Платона та 
Сократа, які вивчали природу знань та природу роздумів.

У сучасних же дослідженнях у галузі “штучного 
інтелекту” суттєвою стороною є спроба осягнення 
механізмів людського мислення, виявлення його так би 
мовити інтелектуальних характеристик, потенційних 
можливостей.

До появи інтелектуальних систем при інсталяції 
програми в комп’ютер змістовна сторона задачі зникала, ця 
парадигма змінилася з появою інтелектуальних систем. У 
проаналізованих музичних комп’ютерних програмах 
(академічного спрямування, звукових - для запису, цифрової 
обробки та синтезу, багатоканального зведення матеріалу, 
створення тембральних характеристик, навчальних, 
евристичних) увага була сконцентрована на інтелектуальних 
алгоритмах.

В історії розвитку акустичних електронних систем і 
комп’ютерних технологій (частина І, розділ 1) були 
простежені ряд тенденцій, які вплинули на розвиток 
музичних комп’ютерних технологій. Так, визначальним для 
розвитку електронної музики періоду сер.40-х - 50-х років 
виявився синтез природних і електронних звучань, 
магнітофонні перетворення звучання інструментів та 
голосів, більш різноманітні можливості засобів музичної 
виразності та форми структурної організації. Цей період 
відзначений впливом пуантилістичних та серіальних технік 
авангардистської музики.

Тенденції наступного періоду (з початку 60-х до 80-х 
років) простежуються в пошуках нових виражальних 
можливостей інструментів, їх тембральних палітр, 
акустичних властивостей звуку, електронній трансформації 
широкого спектру звуків, які опрацьовуються та 
формуються безпосередньо в процесі виконання, в режимі 
реального часу.
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Поступове включення комп’ютерних технологій у 
процес композиції відкрило нові перспективи у створенні 
найрізноманітніших, унікальних тембрів, просторовому 
вирішенні оркестрового звучання. Комп’ютерні технології в 
галузі цифрового синтезу звуку надали можливість 
композитору програмувати віртуальні інструменти. Для 
створення звуку з певним тембральним забарвленням 
використовуються декілька видів звукового синтезу: 
адитивний, субтрактивний, мультиплікативний,
репродуктивний та гранулярний.

Переваги цифрових технологій виявилися також в 
аналізі реальних звуків, звуків традиційних музичних 
інструментів зі здійсненням їх обробки, трансформації, при 
необхідності модифікації з подальшим відтворенням.

При комп’ютерному компонуванні твору відзначилися 
розробки та пошуки у сфері алгоритмічної композиції, 
важливу роль у формуванні якої відіграла серіальна техніка. 
Композитор створює тематичний матеріал і задає 
комп’ютеру типові алгоритми розвитку - варіювання, 
імітації, транспозиції, мотивний розвиток з необхідною 
корекцією та редагуванням.

При цьому опрацьовуються не музичні фрагменти 
партитури, а алгоритми, які постійно поповнюються та 
утворюють індивідуальну мову. До алгоритмічної моделі 
створення композиції, як зазначалося, відноситься метод 
Йозефа Маттіаса Хауера, програма “Xcomposer” Д.Ліча і 
Д.Фіча, програма Маркуса Леппера “Пентапризма” для 
російського композитора Олексія Розена та ін.

Стохастичні методи в комп’ютерному компонуванні 
твору знайшли своє втілення в теоретичній праці 
Я.Ксенакіса “Формалізовані напрямки музики”, 
комп’ютерній програмі “ST” та творах композитора; у 
власних програмах Рудольфа Ружички; у творах 
Л.Грабовського “Гомеоморфії І-ІІІ” для фортепіано (1969) та 
“Гомеоморфія ГУ” для симфонічного оркестру (1970). 
Подальше удосконалення його методу композиції було
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реалізовано в творах “Concesto misterioso”, “На пам’ять 
Елізі”, камерній кантаті “Temnere mortem” на тексти 
Г.Сковороди.

Інтеграція алгоритмічного та стохастичного принципів 
комп’ютерного опрацювання твору були відзначені в 
програмах Project 1 (PR1) та її модифікації Project 2 (PR2) 
нідерландського композитора Готфрида Міхаеля Кьоніга, в 
програмі “Common Lisp” американського композитора та 
програміста Генріха Таубе.

При розгляді структури та функцій музичних 
комп’ютерних програм (частина І, розділ 2) були 
диференційовані та проаналізовані чотири групи програм:

програми - редактори, що містять секвенсери, засоби 
для роботи з аудіо-, MIDI-, управління 
синтезаторами;
програми аудіо-редактори (для роботи з аудіо 
інформацією, відмінність, яких полягає в алгоритмах 
обробки звуку, а саме запису “живого” звуку та 
здійсненні всіляких його перетворень; 
plug-ins модулі - вставні модулі до основної 
програми, які розширюють її функції, 
інструментальний склад та ін.;
програмні емулятори (функціональні імітатори 
спеціальних музичних пристроїв).

Серед програм першої групи були проаналізовані з 
функціональної та структурної точки зору Cakewalk Pro 
Audio, Cakewalk Express Gold, Cubase, Logic Audio Platinum, 
Digital Orchestrator Pro та Fruity Loops Pro. Базуючись на 
результатах проведеного аналізу музичних комп’ютерних 
програм даної групи можна зробити певні узагальнення: в 
арсеналі сучасного музиканта-аранжувальника для 
проведення багатодоріжкового запису музичних партій в 
системі MIDI є спеціальний пристрій - секвенсер, який 
здійснює: запис, редагування та відтворення MIDI
інформації, вважається основним інструментом у 
композиційному процесі та може вмонтовуватися в
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інструмент, бути окремим пристроєм або комп’ютерною 
програмою. Процес запису інформації у секвенсер 
проводиться методом програвання партій або їх частин з 
lVHDl-клавіатури, будь-якого інструменту, що містить MIDI- 
вихід.

Секвенсери опрацьовують композицію, як правило, 
декількома редакторами, у кожному з яких записаний 
матеріал репрезентований у різних видах для вибору 
найбільш зручного при редагуванні тих чи інших MIDI- 
подій. Вибір редактора залежить як від типу подій, 
передбачених для редагування, так і від персональних 
переваг.

Аналіз програм другої групи (Sound Forge 4.5, WaveLab, 
Cool Edit Pro, Samplitude) дозволив зробити певні 
узагальнення: вони призначені для роботи з
аудіоінформацією (звуком), їх функціональні можливості 
дозволяють записувати “живий” звук та його перетворення, 
змінювати тембральні характеристики, відпрацьовувати 
якість звучання, додавати різні оригінальні ефекти. Крім 
того, розглядалися базові алгоритми кожної програми, що 
дозволило виявити наступні принципи.

Алгоритмами програми Sound Forge здійснюється 
обробка, компонування (монтаж), звукові ефекти 
цифрованого звуку, реставрація фонограм та ін. До важливої 
функції програми належить наявність засобів для ліквідації 
недоліків запису, що спричиняються різними факторами, які 
можна спробувати виправити, використовуючи модуль Noise 
Reduction.

Функціональні алгоритми звукового редактору WaveLab 
дозволяють працювати з кількома звуковими фрагментами 
(файлами) одночасно, а також об’єднувати їх в групу та 
зберігати як проект (project). Значний масив звукових 
фрагментів (файлів) можна інтегрувати в базу даних 
(database).

Алгоритми програми Cool Edit Pro містять достатній 
арсенал різноманітних можливостей редагування та
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цифрової обробки звуку, саме у цій версії вона стала 
багаторядковою аудіостудією (на початковому етапі 
програми Cool, Cool Edit 96 були звуковими редакторами). 
Серед найбільш розповсюджених напрямків використання 
програми Cool Edit Pro є багатоканальне зведення звукового 
матеріалу.

У програмі Samplitude Studio 2496 алгоритми спрямовані 
на опрацювання як аудіо-, так і MIDI-файлів (навіть у 
послідовному режимі на одній доріжці), До важливих 
функцій треба також віднести недеструктивне редагування 
звукового матеріалу. Програма орієнтована на роботу з 
віртуальними аудіопроектами (Virtual Project - VIP).

Розглянуті в роботі додаткові модулі - plug-ins 
(Cakewalk Audio FX та VST) спрямовані на реалізацію 
різноманітних способів обробки звуку та призначені для 
розширення функцій або інструментів основної програми. 
Вони диференціюються за двома напрямками використання: 
цс модулі підключення до MIDI-програм (секвенсерів, 
автоаранжувальників, арпеджіаторів та ін.) та модулі 
підключення до програм редагування звуку та звукових 
студій (аудіо) для цифрової обробки звуку.

В останній групі програм були структурно та 
функціонально проаналізовані алгоритми програм 
GigaSampler, ReBirth RB338, Audio Architect, Reaktor - 
Classic 2 - VCO.ens, віртуальний семплер SAW Pro - 
програмні емулятори синтезаторів звуку, які відтворюють 
роботу реального фізичного пристрою. Найбільш відомою та 
функціональною у даній групі виявилася програма 
GigaSampler, що обумовлено її можливістю “читати” 
компакт-диски від професійних синтезаторів АКАІ, а також 
програмна версія синтезатора/секвенсера компанії Roland 
ReBirth RB338. Для процесу компонування та запису 
композицій найбільш практичними у використанні були 
відзначені віртуальні синтезатори Audio Architect, Reaktor 
- Classic 2 - VCO.ens. Віртуальний семплер SAW Pro
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призначений для роботи з аудіоінформацією в реальному 
часі, здійснює поєднання, прослуховування та мікшування 
музичного матеріалу.

У контексті комплексного підходу до процесу 
аранжування та звукозапису композицій проводився аналіз 
ряду програм, серед яких: WaveLab, Cubase VST 3250, Cool 
Edit Pro, Logic Audio Platinum 46.1, Sound Forge 4.5, Auto 
Tune, Reason vl.O, GigaSampler 1.52, Acid, Nuendo vl.5, 
GigaStudio (аналіз проводився на прикладі студії 
звукозапису “Alliance Records Studio” піаніста-імпровізатора 
Т.В.Полянського). Цей процес потребує використання 
багатофункціональних програм, призначення яких полягає в 
обробці, компонуванні звукової інформації. 
Характеристиками ж таких програм були визначені: зручний 
та функціональний інтерфейс, наявність додаткових утиліт 
та алгоритмів обробки звукової інформації, що надає 
відповідні умови для створення якісного звучання 
композиції.

У проаналізованих навчальних музичних комп’ютерних 
програмах (розділ 3) нами була запропонована та введена їх 
класифікація, а саме, дана група програм диференціювалася 
на експертні та неекспертні. У зв’язку з цим були розглянуті 
та наведені основоположні принципи експертних систем, 
основу яких утворює база знань, що зберігає безліч фактів та 
набір правил, які отримані від експертів та із спеціальної 
літератури.

На відміну від бази даних, де одиниці інформації не 
взаємозв’язані, у базі знань вони утворюють певні ланцюги 
як між собою, так і з поняттями зовнішнього середовища. 
Спрямованість “експертних систем” полягає в здійсненні 
допомоги в разі необхідності для прийняття самостійного 
рішення стосовно певного питання.

У роботі комп’ютера-експерта можливі допущення 
помилок, але при цьому системи здатні, використовуючи 
одержаний досвід, самонавчатися, “удосконалюватися”.
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Таким чином, відбувається інтеграція комп’ютерної системи 
із досвідом людини.

Розглянуті та проаналізовані перспективи створення та 
застосування музичних експертних систем запропоновані
О.Летичевським. Це курси теоретичних дисциплін (гармонії, 
поліфонії), теоретичне музикознавство (дослідження 
музичної мови композитора), процес створення композиції із 
сформованої бази знань (даних), програмування та 
отримання необхідних варіантів фрагментів твору.

Проведений нами аналіз музичних навчальних 
комп’ютерних програм експертного типу Singing Tutor v.4.0. 
Key Note Music Drills та програма колективу вітчизняних 
програмістів фірми Vimas Technologies “Carry-A-Tune” 
виявив функціонування інтелектуальних алгоритмів та 
дозволив надати їм визначення інтелектуальних навчальних 
систем, які здатні заповнити недостатність власних знань, 
досвіду, інтуїції.

Група програм Guitar Teacher, Chord Wizard та Super 
Guitar Chord Finder (version 5.0) нами класифікована як 
програми неекспертного типу, процес аналізу виявив ряд 
важливих функцій. Зокрема, це інформація теоретичного та 
практичного призначення для початкового періоду навчання, 
диференційовані завдання, функції прослуховування твору 
та озвучення виконаних завдань, інформаційні матеріали та 
завдання з історико-теоретичних дисциплін.

Аналіз алгоритмів програми Cakewalk In Concert, крім 
загальних функцій, сфокусованих на роботі з “живим” 
звуком на концертному виступі, дозволив визначити ряд 
інших, призначених для навчального процесу (створення 
динамічного плану фрагментів або цілого твору, 
опрацювання індивідуальних особливостей партій солістів, 
акомпанементу, виконавських деталей, темпових 
характеристик та ін.

Матеріал другої частини праці подано в контексті 
основних напрямків штучного інтелекту (розділ 1). 
Проведений загальний огляд історії та сучасних тенденцій
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розвитку напрямку з фокусуванням на фреймових 
структурах, евристичних процесах у музичних 
комп’ютерних програмах, зокрема, “марковських процесах” 
у комп’ютерному синтезі та аналізі музичних текстів.

Це дало змогу простежити, що даний напрямок 
знаходиться на стику різних наук - дискретної математики, 
програмування, математичної статистики, лінгвістики, 
психології. У теперішній час до проблематики штучного 
інтелекту відносяться задачі, які пов’язані із зоровим 
сприйняттям зображень, розумінням природної мови 
(тексту, мовлення), здійсненням логічних виводів, 
виявленням закономірностей, плануванням дій. У процесі 
розвитку напрямку були вироблені методи, основою яких є 
ідея оперування не даними, а знаннями, не числами, а 
символами.

У результаті було узагальнено, що теоретичним 
фундаментом штучного інтелекту є:

1. Системи, основою яких є знання (з визначенням 
набору метапроцедур для конструювання 
необхідних програм, які імітують певні види творчої 
діяльності).

2. Знання, сформовані даними (перехід від даних до 
знань відбувається за процедурою внутрішньої 
інтерпретації, наслідування, встановлення зв’язків, 
введення відношень на слотах та процедур з’єднання 
з використанням яких виконується програма).

3. Сукупність знань, які зберігаються в пам’яті та 
утворюють інтенсиональну або екстенсиональну 
базу знань (т.з.бази даних)

Важливим є те, що в розробках штучного інтелекту 
визначною є не програма роботи комп’ютера, а дані, 
репрезентовані специфічноорганізованою інформаційною 
мережею. Систему з інтелектуальними елементами можна 
вважати такою, в якій реалізовані три основні групи функцій 
- функція репрезентації та обробки знань, функція 
міркування та зворотного зв’язку, функція свідомості. Дана
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система здатна акумулювати, класифікувати та оцінювати 
знання, ініціювати процеси одержання нових знань 
співвідносити їх із попередньо збереженими, здійснювати 
поповнення знань за допомогою логічного виводу, як із 
зовнішніх носіїв, так і внутрішніх баз.

Впровадження моделей штучного інтелекту - фреймів у 
структуру музичних творів було розглянуто нами при аналізі 
роботи М.Мінського “Музика, Розум та Значення”. Зміст 
музичного твору досліджується вченим з використанням 
розумових процедур - психологічних структур. Для 
аналітичного вивчення музичних творів, для процесу їх 
запам’ятовування та ідентифікації (впізнання) були залучені 
фреймові структури. Важливими у цьому процесі були 
виявлені зв’язки в структурі форми, в мережах знань про 
кожну тему.

На прикладі П’ятої симфонії Л.Бетховена М.Мінським 
наводиться декілька положень функціонування метричного 
та гармонічного фреймів. Побудова та використання 
наведених логічних структур у музиці спрямована на 
пізнання певних закономірностей музичного твору. Для 
віднаходження відмінностей між фреймами М.Мінським 
вводиться спрощена чотирирівнева схема функціонування 
“музичних агентів” -- “особливі дослідники”, “тактові 
користувачі”, “відмінні дослідники”, “структурні 
конструктори”.

Образно-семантичний контекст використання 
фреймових структур простежується в аналізі творів В 
Сильвестрова музикознавцем І.Пясковським, що пов’язано з 
багатозначністю звукових символів, спонтанністю звукових 
процесів, “загадковістю”, “таємничістю”, “матеріальністю” 
звукових подій. Фреймові структури характеризуються 
поняттями “сюжет”, “сюжетні мотиви”, “сюжетні функції"” 
та використовуються в аналітичних описах музичних творів.

У проведеному дослідженні, крім розглянутих напрямків 
штучного інтелекту (фреймів, експертних систем), нами 
охарактеризовані тенденції розвитку евристичного напрямку
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в програмуванні (розділ 2), які пов’язані з активним 
впровадженням комп’ютерів у наукові та творчі види 
діяльності, з необхідністю рішення задач підвищеної 
складності, моделюванням окремих сторін процесу творчого 
мислення людини, тобто обумовлені функціонуванням 
систем, які залежать від багатьох різнорідних змінних.

Так, на початковому етапі розвитку евристичного 
програмування були створені програми “Логік-теоретик” та 
“Загальний вирішувач задач” (General Problem Solver - GPS) 
для дослідження складних інформаційних процесів, 
пов'язаних з розумовою та творчою діяльністю (А.Ньюелл, 
Дж.Шоу та Г.Саймон).

Відтворення деяких механізмів мислення за допомогою 
пізнавальних структур, а саме, психологічного механізму 
рішення задач на аналогію при створенні форми фуги були 
змодельовані в евристичній програмі “Аргус” (У.Рейтман).

Евристичні алгоритми були виявлені при моделюванні 
творчих процесів - розробок для аналізу та синтезу 
музичних творів, принципів та закономірностей 
гармонізації, способів побудови акордів для заданої мелодії, 
відтворення функцій композитора, музикознавця та 
екзаменатора (Р.Х.Заріпов); утворення ритмічної 
послідовності та формування звуковисотної лінії мелодії для 
моделювання багатоголосної поліфонічної музики 
(А.Степанов); моделювання виконавських нюансів, аналіз 
стилю виконання, індивідуальна обробка кожної ноти, 
визначення необхідних виконавських прийомів, створення 
певних стильових характеристик або модифікацій стилю та 
ін. (евристична програма Style Enhancer v. 1.2).

При дослідженні проблеми використання “марковських 
процесів” у комп’ютерному синтезі та аналізі музичних 
текстів нами були визначені, диференційовані та 
охарактеризовані ряд напрямків. Перший напрямок 
пов’язаний із синтезуванням пісенних мелодій (методика 
Ф.Брукса, А.Гопкінса, П.Неймана та У.Райта), 
моделюванням одноголосних пісенних мелодій (методика
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Р.Бухарева та М.Ритвинської, машинні експерименти 
Г.Олсона та Г.Бєлара), моделюванням нотних та акордових 
послідовностей за математичними правилами (Л.Хіллер та 
Л.Ісааксон), імітацією композиторських пошуків на рівні 
мікропроцесу при конструюванні мелодії для заданого 
ритму (Р.Заріпов).

Другий напрямок пов’язаний із застосуванням 
властивостей “марковських процесів” при створенні 
музичної композиції. При цьому композитор визначає 
звуковий процес аналогічно руху частинок у газі, які 
“згруповуються” в “звукові хмари”. Детермінізм зв’язків між 
хмарами визначається закономірностями “марковських 
процесів” (Я.Ксенакіс, твір “Пітопракта”).

Третій напрямок пов’язаний з використанням принципів 
“марковських процесів” в аналізі музичних творів. У 
контексті нашого дослідження закономірності “марковських 
ланцюгових залежностей” та “розгалужених процесів” 
застосовувалися при аналізі пізньої гармонії О.М.Скрябина, 
що дозволило виявити тісну взаємодію гармонії та фактури. 
Аналіз проводився за допомогою евристичної комп’ютерної 
програми “MyAccord.exe.”, розробленої та створеної 
автором монографії, яка представляє елітарний напрямок у 
теоретичному музикознавстві. У результаті аналізу було 
виявлено, що неперервна мінливість звукової тканини, яка 
простежується на мікрорівні гармонічних процесів є за своїм 
характером “марковською”. Формується найтісніша 
взаємодія гармонії та фактури, при якій кожний мікропроцес 
руху гранично індивідуалізований конкретними фактурно- 
конфігураційними умовами. Така властивість фактурно- 
гармонічної системи О.Скрябіна була визначена як 
“дифузна”. Застосування сучасного комп’ютерного 
програмування у діяльності музикознавця спрощує 
трудомісткий структурний аналіз та дозволяє здійснити 
віднаходження важливих механізмів у процесі творчого 
мислення композитора.
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У процесі аналізу нами було зазначено, що 
удосконалювання комп’ютерних систем досягається 
синтезом математичної основи із різноманітними 
прикладними дослідженнями та розробками. У результаті 
було виявлено, що саме синтез такого спрямування 
використано при створенні комп’ютерних програм для 
академічної музики (розділ 3). У цьому напрямку 
кібернетика акумулює складність, багатоаспектність 
проблем, що виникають на стиках наукових галузей, таких 
як: електроніка і телемеханіка, фізика твердого тіла і 
математика, некласична логіка і теорія інформації, 
семантика і моделювання.

Проведений аналіз деяких творів українського 
композитора Алли Загайкевич виявив інтегрований підхід 
при створенні музичних композицій - це використання 
систем алгоритмів, таких як PatchWork, C-Sound, 
AudioSculpt, MaxMSP у поєднанні з електронними 
звучаннями та шумовими ефектами та іншими засобами.

Проанавізовані системи алгоритмічної музики FractMus, 
PatchWork та OpenMusic (розділ 3) з точки зору структурних 
та функціональних принципів спрямовані на реалізацію 
завдань підвищеної складності з проведенням необхідних 
обчислень в процесі створення композиції.

У процесі аналізу програми FractMus були виявлені 
принципи теорії чисел, фрактали та клітинні автомати з 
включенням дванадцяти алгоритмів генерації послідовності 
нот та контролюванням їх параметричних значень. Програма 
включає шістнадцять каналів (або голосів) для генерації 
мелодичної або ударної послідовності. Для кожного каналу 
програмується серія параметрів - алгоритм звукоряду, 
діапазон октав, модуляції, номер МIDІ-каналу та 
інструмента, динаміка, тривалість нот, варіанти поєднання 
нот та ін.

Проведений нами аналіз програмних алгоритмів систем 
PatchWork та OpenMusic дозволив простежити 
функціонування символічних методів обчислення за
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допомогою деревоподібних структур графів, наборів 
символів асоціативної пам’яті та принципів апарату 
дискретної математики. У структуру програми включені 
фрейми, кожному з яких відповідає спеціальний слот, його 
вміст репрезентує найменування сутності. Інші слоти 
включають значення різноманітних атрибутів, які 
асоціюються з об’єктом або процедури, які необхідно 
активізувати при доступі до файлу та при його оновленні.

Представлені алгоритмічні технології (САС) адаптовані 
для опрацювання та управління складними структурами в 
процесі моделювання музичних фрагментів.

Проведене дослідження є ілюстрацією процесів розвитку 
музичних комп’ютерних технологій серед музикантів- 
виконавців, композиторів, музикознавців.
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ДОДАТОК

“Марковський аналіз”

procedure TMainForm.sbMarkovskiyAnalysisClick(Send
TObject);

var

slOutput, sllnput,

si Find, slTempFind: TStringList;

InputString,

Outputstring,

TempString: TsString; 

sFind, sAction, sTemp, sPrint: string; 

i, iCount, iC, iBreak: Integer; 

begin

Memol .Clear;

// список акордів - зміст вікна ІМРІЩАкорди) 

sllnput := TStringList.Create; 

sIInput.AddStrings(melnput.Lines); 

sllnput.Sort;

// список транспозицій акордів -- зміст вікна 

ОиГРиТ(Транспозиції) 

slOutput := TStringList.Create;
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s!Output.AddStrings(meOutput. Lines); 
slOutput.Sort;

11 перевірка вхідних даних

if (slOutput.Count = 0) or (slOutput.Count о sllnput.Count) 

Then 

begin

MessageBox(0, РС1іаг('Виконання комбінаторного аналізу. 

PChar mb Ok);

Exit;

end;

try

і Break ;= 0;

// аналіз акордових послідовностей 

for і := 0 to sllnput.Count - 1 do 

begin

if і < iBreak then Continue;

InputString := TsString.Create; 
lnputString.AppendStringN(slInput.Strings[i]); 

sFind := InputString.Accordsl,strings[0];

//MessageBox(0, PChar(sFind),", mb_Ok);

/У транспозиції аккорда 

Outputstring ;= TsString.Create; 

try
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// обробка і-ого рядка транспозиції 
OutputString.AppendString(slOutput.Strings[i]);

// позиції транспозицій при пошуку схожих варіантів 

iCount := і;
// визначення подібних акордів та рядка транспозицій 

sIFind := OutputString.FindNaineN(sFind); 

iFAssigned(slFind) and (slFind.Count > 1) then 

begin
sprint := Format(#13#10'%s %s', [InputString.Num, sFind]); 

Memol .Lines. Add(sprint); 

sprint := Fonnat('-> %s %s', [OntputString.Num, 

s!2strin g(slF'ind)J);

Memol. Lines. Add(sprint);

// пошук збігу варіантів у транспозиціях 

sFind := slFind.Strings[0];

// формування ланцюгу 

Inc(iCount);

if iCount <= slOiitput.Count-1 then 

for iC := iCount to slOutput.Count-1 do 

begin

TempString := TsString.Create; 

try
TempString. AppendString(slOutput.Strings[iC]); 

slTempFind := TempString.FindNameN(sFind);
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it Assigned(slTempFind) and (slTempFind.Count > 0) then 
begin

sprint := Forinat('-> %s %s', [TempString.Num, 

sl2string(slTempFind)]);

Memo 1. Lines. Add(sprint);

sFind := slTempFind.Strings[OJ;

it Assigned(sITempFind) then FreeAndNil(slTempFind);
Continue;

end

else

begin

iBreak := iC;

Break;

end;

finally

TempString.Free;
end;

end;

end;

finally

OutputString.Free;

tnputString.Free;
end;

end;
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meOutput.Clear;

meOutput. Lines. AddStrings(slOutput); 

inally

if Assigned(slOutput) then FreeAndNil(slOutput); 

if Assigned(sllnput) then FreeAndNil(slJnput); 

end; 

end;
// порівняння акордів та транспозицій 

// Result - список одержаних значень, які відрізняються 

тільки порядком

елементів, що входять до їх складу у різних 

транспозиційних варіантах.

function TsString.FindNameN(AName: WideString): 

TStringList; 

var

i,j: Integer; 

iflag: Integer; 

begin

Result:= nil;

with FAccordsl do

for і := 0 to Count - 1 do

begin

iflag := 0;

for j:=l to length(AName) do
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begin
//MessageBox(0, PChar(Strings[i ]), PChar(copy(AName„ j, 1)), 

mbOk);

if AnsiContainsText(Strings[i], copy(AName, j, 1)) then

Inc(iflag);

end;

if (iflag = length(AName)) or (iflag = length(Strings[i]))

then

begin

if not Assigued(Result) then 
Result := TStringList.Create;

//else Result.Clear;

Result. Add(Strings[i]);

end;

end;

end;

Комбінаторний аналіз 

procedure
TMainForm.sbKombinatomyyAnalysisClick(Sender: TObject); 

var

ifname, ofname: string;

len, size, i: Integer;

si, slParameter: TStringList;
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stemp: string; 

begin
if melnput.Lines.Count = 0 then 

begin
MessageBox(0, РС1іаг('Введите исходные данные.'), 

РСhаг('Внимание'), 

mb_Ok);

Exit;

end;

Memo 1.clear;

ineOutput.Clear;

si := TStringList.Create;

slParameter := TStringList.Create;

ifname := Format('%s\input.dat', [GetCurrentDir]);

// віднаходження транспозицій

ofnarne := Format('%s\output.dat', [GetCurrentDir]);

try

if melnput.Lines.Count > 0 then

for i:=0 to melnput.Lines.Count - 1 do

begin
// і-рядок - номер акорда та послідовність звукоелементів 

акорда

stemp := melnput.Lines.Stringsfi]; 

if stemp <> " then
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begin

// аналіз номеру та звукоелементів акорда 
siParameter.Clear;

ExtractStrings([#9], [' 'J, PChar(stemp), slParameter); 
len := 0;

if si Parameter. Count > 1 then 

begin

len := length(Trim(slParameter.strings[l ]));
// запис у файл рядка акорда 

si.Clear; 

sl.Add(stemp); 

sl.SaveToFile(ifname);

// віднаходження транспозицій

accord_exec(PChar(ifname), PChar(ofname), len, 1);
// візуалізація транспозицій на екрані

s 1. LoadFrom F і le(ofname);

meOulput. Lines. AddStrings(sl);

end;

end;

end;

Memo 1.Lines.Add(Format('OUTPUT Count = %d', 

[meOutput.Lines.Count])); 
except

on E: Exception do

394



MessageBox(0, PChar(Format('Description: %s',

[E.Message])), ", MB OK or 

MBICON ERROR); 

end;
if Assigned(sl) then FreeAndnil(sl);

if Assigned(slParameter) then FreeAndnil(slParameter);

end;

DLL AP1 int accord_exec(const char* ifnaine, const char* 

ofname, const int 

alen, const int asize)

{
int i,j,m,Index, dim, v,V,number; 

char sack;

FILE *rd, *wr; 

dim = alen;

V = asize;

//if (ifname && (strlen(ifname) > 0)) rd = fopen(ifname,"r"); 

if ((ifname == NULL) || (strlen(ifname) == 0))

{
//CERR « invalid filename: <empty string>" « endl; 

return -1;

}
rd = fopen(ifname,"r"); 

vvr = fopen(ofname,"w");
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//•
• for(v=0;v<V;v++)

{
fscanf(rd,"%d",&number); fscanf(rd,"%c",&sack); 
fprintf(wr,"%3d ",number); 

for(i=0;i<dim;i++) fscanf(rd,"%c",&M[0][i]);

fscanf(rd,"%c",&sack);

for(m=0;m<L;m++)

{
lndex=l;
for(i=0;i<dim;i++)

{
for(j=0;j<12;j++)

{
if(M[m][i]==T[0][j]) M[m+1 ][І]=Т[ 1 JO];

}
if(M[m][i]==,H') lndex=0; 

if(M[m][i]=='X') Index-0; 

if(M[m][i]=-Y') lndex=0; 

if(M[m][i]=='F') lndex=0; 

if(M[m][i]=='J') Index-0;
X)
if( Index— 1)

{
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fprintt'(wr,"%3d ",rn);
for(i=0;i<dim;i++) fprintf(wr,"%c",M[m][i]);

}
}
fprintf(wr,"\n");

}
//-.......................................

fclose(rd); 

fclose(wr); 
scanf("%c",&sack); 

return 0;

}
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