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РЕФЕРАТ
   Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра містить: 44
сторінок, 13 рисунок, 20 літературних джерел , 1 таблицю.
   Мета роботи – розробити звукове оформлення для комп'ютерної 2D гри
та інтегрувати його методом Clip.
   Об'єкт дослідження – процес створення звукового оформлення за
допомогою засобів редагування партитур та звукової робочої станції, для
комп'ютерної 2D гри та його інтегрування за допомогою методу Clip.
   Предмет дослідження – засоби для створення звукового супроводу та
методи інтегрування аудіо у мові Java.
   Методи дослiдження – аналiз, синтез iснуючих технологiй.
    Актуальність роботи. Саунд дизайн є обов’язковою частиною при
розробці гри. Він додає атмосферності грі, що сприяє кращому зануренню у
ігровий процес. Гра не може забезпечити повноцінній ігровий досвід без
саунд дизайну, у який входять звуки та треки.
    Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра складається зі
вступу, чотирьох роздiлiв, списку використаної літератури.
   Перший розділ, «Аналіз предметної області», описує аналiз i
специфікацію звукового супроводу.
    Другий розділ, «Постановка задачі та створення діздоку треків та
Звуків», представляє проектування основної архітектури проекту, аналiзу
методу розробки ПЗ та створення дiаграм.
   Третій розділ, «Програмна реалізація», реалізує основну програмну
частину даного проекту, інтегрування звукового супроводу.
   Четвертий розділ, «Дослідження охорони праці», розглядає питання з
охорони праці.
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ABSTRACT
   An explanatory note to the graduation thesis contains: 44 pages, 13 figures, 20
literary sources, 1 table.
    The purpose of the work is to develop a sound design for a computer 2D
game and integrate it with the Clip method.
   The object of the study is the process of creating a sound design with the
means of editing the scores and the sound workstation, for the computer 2D game
and its integration with the Clip method.
   The subject of research is the means for creating audio and methods for
integrating audio in Java.
Methods of research - analysis, synthesis of existing technologies.
   Urgency of work. Sound design is a must-have when developing a game. It
adds an atmospheric game, which contributes to a better immersion in the
gameplay. The game can not provide a complete gaming experience without the
sound design, which includes sounds and tracks.



   The explanatory note to the graduation work of the bachelor consists of the
introduction, four chapters, the list of used literature.
   The first section, "Subject Analysis," describes the analysis and specification
of audio.
   The second section, "Setting up a task and creating the sound of tracks and
sounds", represents the design of the main architecture of the project, analysis of
the method of software development and the creation of diagrams.
   The third section, "Software Implementation", implements the main program
part of this project, integrating audio.
   The fourth section, "Investigation of the Occupational Safety and Health",
examines the issue of occupational safety.
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