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                                                                  РЕФЕРАТ

     Дипломний проект (робота) містить: 77 сторінки, 16 рисунків, 13 таблиць,

31 літературних джерел.

      Об’єкт комп’ютеризації – процес розпізнавання акордів та аранжування

музичної композиції на основі наданого користувачем музичного аудіофайлу.

   Мета роботи – автоматизація, прискорення, полегшення та підвищення

ефективності процесу розпізнавання акордів музичного аудіофайлу.

    В першому розділі дипломного проекту дано визначення основним

поняття предметної області, сформовано комплекс задача для розробки модуля

та визначено вхідні та вихідні дані, проаналізовано існуючі рішення щодо

поставленої задачі.

    В другому розділі за допомогою засобів UML наведено основні сценарії

роботи програмного модуля, змодельована поведінка програмного модуля

розпізнавання акордів. Визначені основні сутності предметної області та її

композитна структура.

   В третьому розділі виконано опис бази даних модуля, спроектованої за

допомогою засобів, які надаються СКБД SQLite.

   В четвертому розділі описано проектування програмного модуля

застосовуючи засоби мови програмування Java, засоби ОС Android та

програмних бібліотек.

    В п’ятому розділі описано основні засоби та методи поліпшення шумового

клімату, основні заходи щодо пожежної безпеки. Розглянуто режими праці та

відпочинку працівників сфери ІТ.

    В результаті виконання дипломного проекту (роботи) спроектовано

програмний модуль розпізнавання акордів з музичних аудіофайлів.

АУДІОФАЙЛ, АКОРД, РОЗПІЗНАВАННЯ, ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ, 

АУДІООБРАЗ. 

                        


