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В статті проілюстровано використання рекурентних мереж та 

спектрограм з метою більш точного автотегування музичних файлів. 

Ключові слова: нейронні мережі, рекурентні мережі, автоматичне 

тегування, попередня обробка аудіо файлів. 

Вступ. Автоматичне розпізнавання і класифікація потрібні при 

автоматизації на виробництві, при управлінні роботами  в медичних і 

військових установах, при спостереженні зі супутників, системах безпеки, 

автоматизованих системах розпізнавання та ідентифікації, а також при роботі з 

персональними комп’ютерами, зокрема при керуванні голосом. 

Задача класифікації окремого аудіо файлу 𝐿𝐿(𝑥𝑥,𝑦𝑦) по його цифровому 

представленні 𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) полягає в знаходженні в заданому списку аудіо файлів 

{𝐿𝐿𝑘𝑘(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)},𝑘𝑘 ∈ [1,𝑀𝑀] такого файлу m який можна максимально точно віднести до 

класу або жанру вхідного файлу [1]: 

∃𝑚𝑚 ∈ [1,𝑀𝑀],𝐿𝐿𝑚𝑚(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ≈ 𝐿𝐿(𝑖𝑖, 𝑗𝑗),     (1) 

де m – індекс аудіо файлу, M – кількість музичних файлів в базі даних L, 

𝐿𝐿𝑚𝑚(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) – файл який пройшов етап класифікації [1].  

Для вирішення цієї задачі в сучасному світі використовуються різні 

підходи на основі методів машинного навчання, наприклад: випадковий ліс та 

  



нейронні мережі. У першому випадку на вхід необхідно подати якомога більшу 

кількість різних представлень сигналу: міра шуму сигналу, середньо 

квадратичне значення, спектральний потік, спектральний спад, сенсорний 

дисонанс, гучність, тривалість,  ритм та багато інших. Краща класифікація 

досягається при кількості вхідних параметрів близькою до 100. При чому 

складність алгоритму лінійно збільшується відповідно до набору вхідних даних 

та від кількості дерев. При чому чим більше дерев рішень тим кращий 

результат покаже натренована модель. Тому основними недоліками алгоритму 

випадкового лісу є велика затрата часу на генерацію кожного окремого 

параметру та низька здатність до покращення моделі [2,3]. 

Було проаналізовано результати події MIREX 2017 та статтю Jongpil Lee з 

показниками класифікації музичних файлів по жанрам з точністю у 76 

відсотків. Автор статті використав нейронну мережу згортки та хвилеподібне 

представлення музичних файлів для 50 різних жанрів музики. Аналізуючи дані 

результати, варто відмітити, що нейронна мережа здатна автоматично 

визначати особливості в музичних файлах що в свою чергу ефективно 

застосовується в задачах класифікації. Але на відміну від наведеного прикладу, 

в даній статті запропоновано використовувати рекурентну нейронну мережу, 

яка завдяки короткотривалій пам’яті теоретично здатна покращити показники 

точності класифікації [4]. 

 Виходячи з вищеописаного, нейронні мережі здатні самі генерувати 

особливості вхідного сигналу та потенційно мають високу здатність до 

покращення завдяки налаштуванню параметрів алгоритму, таких як: швидкість 

навчання, кількість епох навчання, кількість прихованих шарів, різноманітність 

форм шарів, розмір вибірки, функції активації та параметри. Точність 

класифікації нейронної мережі залежить не тільки від вище вказаних 

параметрів, але й від якості навчання, яка в свою чергу включає коректне 

представлення вхідних даних та вибір найоптимальнішої структури та типу 

мережі.  



Оскільки в роботі Lee представлення вхідних даних є надмірним, автор 

використовує невеликі вибірки з сигналу для навчання. Матеріали статті 

«Ідентифікація фрагмента музичного твору на основі приведеної власної 

відстані» Грійо Тукало дають змогу уникнути даного ефекту. Автор 

використовує мел-частотні кепстральні коефіцієнти (MFCC – Mel Frequency 

Cepstral Coefficients) для зменшення інформації якою можна описати музичний 

твір, що дозволяє пришвидшити обробку даних [5].  

Проаналізувавши існуючі підходи до класифікації музичних файлів, в 

даній статті було вирішено використовувати мел-спектрограми, які будуються 

на основі мел-частотних кепстральних коефіцієнтах, по тій причині, що це 

практично зменшить час обробки, який витрачається на навчання мережі. 

Метою цієї статті є підвищення точності алгоритму класифікації музичних 

файлів, а саме, підвищення точності класифікації музичних файлів по жанрам.

 Практична цінність розробки, що описується в даній статті, полягає у 

можливості її використання у музичних рекомендаційних системах, в 

соціальних мережах для класифікації музичних файлів які завантажуються 

користувачами, в програмних застосунках смартфонів, щоб отримувати кращі 

дані про місцезнаходження користувача по звукам з навколишнього 

середовища, також в системах розумного будинку та в архівах з даними аудіо 

формату.   

Представлення вхідного сигналу 

 Цифровий аудіо сигнал можна представити у вигляді зображення 

звукової хвилі. Якщо збільшувати зображення по шкалі часу то ми отримаємо 

точки які розташовані на однакових відрізка по осі часу, що і визначає крок 

дискретизації.  Ці точки представляють собою значення амплітуди звукового 

сигналу в момент заміру. Приклад наведений на рисунку 1. 

  



 
Рисунок 1 – Сигнал аудіо файлу 

 Амплітуда залежить від звуку та корелюється з гучністю звуку. А частота 

коливань напряму визначає висоту звуку. Оскільки було обрано використання 

нейронних мереж, застосовувати всю інформаційну складову сигналу 

недоцільно через надмірну кількість вхідних параметрів, що призведе до 

збільшення кількості ваг та значень матриць. Тому необхідно отримати спектр 

сигналу який дозволить скоротити набір параметрів. Приклад спектрограми 

представлено на рисунку 2.  

 
Рисунок 2 – Мел - спектрограма аудіо файлу з тривалістю в 1 хвилину 

 

По горизонтальній осі відображено час, по вертикалі – частоту. 

Насиченість кольору на рисунку відображає потужність сигналу в певний час і 

в певному пласті частот. 



Для того щоб отримати частоту використаємо перетворення Фур’є. Це 

дозволить розкласти періодичну функцію в суму гармонічних з різними 

частотами. Оскільки необхідно зберегти часову складову вхідного сигналу, 

потрібно використати дискретне перетворення Фур’є.  

Але навіть при використанні спектрограми об’єм вхідних даних дуже 

великий, тому варто використати mel спектрограми. Mel – це кількісна одиниця 

виміру висоти звуку, яка основана на обробці даних про сприйняття звукових 

хвиль людиною і залежить від частоти згідно формули 2. 

𝑚𝑚 = 1127,01048 ln �1 + 𝑓𝑓
700

 �,      (2) 
де m – мел одиниця виміру висоти звуку, f – частота звуку.  

Таке представлення дозволяє виділити частоти які є найбільш значимими 

для розпізнавання та тим самим суттєво скоротити число параметрів на відміну 

від спектрограми та часового представлення сигналу. По своїй суті mel 

спектрограма – це частота частот. 

Попередня обробка тренувальних даних 

Для тренування було обрано вільний музичний набір даних який 

складається з чотирьох частин: 

- Малий набір, містить 8000 треків з максимальною тривалістю в 30 

секунд, та 8 збалансованих жанрів, розмір архіву: 7.2 ГБ. 

- Середній набір, містить 25000 треків з максимальною тривалістю в 30 

секунд, та 16 незбалансованих жанрів, розмір архіву 22 ГБ. 

- Великий набір, містить 106574 треки з максимальною тривалістю в 30 

секунд, та 161 незбалансований жанр, розмір архіву 93 ГБ 

- Повний набір, містить 106574 музичних композицій з необрізаною 

тривалістю, та 161 незбалансованих жанрів, розмір архіву 879 ГБ. 

Всі експерименти в даній статті проводились на середньому наборі даних 

через обмеження в фізичній 

та оперативній пам’яті. Малий набір даних готовий для обробки. Середній 

набір потребує  опрацювання оскільки не можна тренувати нейронну мережу на 

незбалансованому наборі даних. Це може призвести до перенасичення 

  



прихованих шарів певним жанром та в свою чергу зробить модель менш 

чутливою на відклик для жанрів з невеликою кількістю аудіо файлів.  

Для вирішення даної проблеми було розглянуто два основні підходи: 

генерація даних та зменшення кількості тренувальних зразків в класі до 

мінімального серед класів. По тій причині що для коректної генерації музичних 

файлів потрібно зберігати не тільки часову та нотну залежність для чого 

використовують генетичні алгоритми було обрано другий варіант через 

складність реалізації першого методу. Після балансування кількість файлів 

зменшилась до 10000 та 8 жанрів.  

З метою генерації mel - спектрограм було застосовано бібліотеку librosa та 

мову програмування Python. Враховуючи факт що зображення спектрограми 

або музичного сигналу вже несе в собі сумарну інформаційну складову частоти 

та висоти звуку, буде доцільно застосувати алгоритми для класифікації 

зображень. Одним із важливих рішень в даній роботі є створення генератора, 

який динамічно генерує кортежі даних і відразу подає їх на вхід моделі, це 

дозволяє завантажувати тільки ту частину даних з якою працює мережа. В 

противному випадку було б згенеровано вхідні дані на фізичному диску що 

призведе до суттєвого зменшення вільного місця на диску та унеможливлення 

масштабування системи на більші вибірки. 

На рисунку 3 зображені mel-спектрограми різних жанрів з вибірки даних. 

Дані зображення надають змогу емпірично оцінити різницю між жанрами 

музики по їх представленню. Варто зауважити що всі створені спектрограми 

являються статичними і репрезентують перші 30 секунд музичного твору. 

  



  
Рисунок 3 – Mel-спектрограми для електронної музики (зверху зліва), 

експериментальної (зверху справа ), хіп-хоп (зліва знизу), рок (справа 

знизу) 

 

Експерементальна частина 

Для підтвердження теоретичного матеріалу проведемо ряд експериментів з 

використанням мережі згортки які представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Залежність точності класифікації аудіо файлів від розмірності вхідного 

сигналу та типу вхіднихданих для мережі згортки. 
Довжина Ширини Точність з використанням 

спектрограми 
Точність з використанням 
хвилеподібного сигналу 

96 1376 0.74 0.72 
256 256 0.725 0.708 
1024 1024 0.732 0.711 
 

 З таблиці 1 видно що використання спектрограм дійсно має кращий ефект 

в порівнянні з хвилеподібним представленням сигналу. Також розмірність 96 на 

1376 показала найкращі результати, це пов’язано з кращою здатністю до 

екстракту особливостей нейронної мережі поміж інших розмірностей вхідного 

сигналу. 

В таблиці 2 представлені сумарні результати порівняння мережі згортки 

(CNN) та рекурентної мережі згортки (RCNN) на наборі даних FMA яка 

розповсюджується з MIT ліцензією. В даному експерименті проводилось 

навчання мережі на 10000 музичних файлів з 8 збалансованими класами 

(класична музика, електронна, експериментальна, народна, хіп-хоп, історична, 

інструментальна та поп музика) різних композиторів та з використанням 

спектрограм. 

  



Таблиця 2 

Результати порівняння CNN та RCNN по сумарному критерію 

точності класифікації. 
Тип мережі Точність 
CNN 0.74 
CRNN 0.76 

 
На рисунку 4 представлена гістограми точності класифікації музичних 

файлів для мережі згортки (CNN). 

 
Рисунок 4 – гістограма точності класифікації музичних файлів для 

мережі згортки (CNN) 

 

На рисунку 5 представлена гістограми точності класифікації музичних 

файлів для рекурентної мережі згортки (CRNN). 

 
Рисунок 5 – гістограма точності класифікації музичних файлів для 

мережі згортки (CRNN) 



З гістограм слідує те, що застосування RCNN надає незначний приріст для 

кожного з класів. Варто зазначити що низькі показники для жанру pop скоріше 

всього пов’язані з перекриттям його подібним класом hip-hop.  

Висновки 

Отримана структура змішаного типу нейронної мережі надає ряд переваг в 

порівнянні із мережами згортки чи повнозв’язною мережею. По тій причині що 

рекурентні шари дозволяють краще навчатись мережі і запобігти втраті 

градієнта на прихованих шарах які можуть бути перенасиченими. Також даний 

тип мереж суттєво зменшує кількість параметрів та підвищує точність 

класифікації завдяки короткостроковій пам’яті. Таким чином результати роботи 

підтверджують наявність синергетичного зв’язку між мережею згортки та 

рекурентної нейронної мережі що в свою чергу призводить до покращення 

точності класифікації аудіо файлів що і було метою даної статті. 
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Abstract 

This article depicts approach of improving music classification algorithms using neural 

networks. After execution consequences of experiments was discovered fact that using the mel-

spectral representation of the input signal with specified dimensions 96x1376 can provide a better 

prediction rate for music genres classification. In particular case combining recurrent neural 

networks with recurrent neural networks should lead to increasing classification rate for music 

files. 

Key words: neural networks, recurrent neural networks, auto tagging, music files 

preprocessing. 
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