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РЕФЕРАТ 

Актуальність. Розробка способу безпровідної передачі аудіоданих 

без затримки є актуальною задачею, оскільки на сьогодні переважна 

більшість професійних систем передачі аудіоданих базується на кабельній 

передачі даних. Водночас, існує потреба в передачі даних бездротовим 

способом, оскільки  кабельна передача даних накладає певні обмеження, 

зокрема повторними аналогово-цифровими та цифрово-аналоговими 

перетвореннями. Також існують шумові перешкоди в аналогових трактах 

дротових з’єднань та втрата корисних даних в цифрових дротових трактах, 

ризик фізичного пошкодження трактів, а також нецільове та нераціональне 

використання простору та накопичення дротових з’єднань, що підсилює 

загальну складність та заплутаність професіональних аудіосистем. 

Об’єктом дослідження в даній роботі є процес бездротової передачі 

аудіо-даних. 

Предметом дослідження є методи та засоби передачі аудіо-даних без 

втрат. 

Метою дослідження є реалізація програмного забезпечення для 

бездротової передачі аудіо-даних без втрат, що буде базуватися на основі 

розробленого способу. 

Методи дослідження. В роботі використовуються методи програмної 

інженерії, практичні експерименти з апаратною та програмною частинами 

проекту, порівняння результатів, аналітичні та статистичні методи. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

1. Запропоновано спосіб бездротової передачі аудіо-даних без 

втрат, який на відміну від існуючих способів використовує інтелектуальну 

обробку та аналіз аудіо для передачі даних оптимального розміру та якості. 

2. Розроблено новий алгоритм інтелектуальної обробки аудіо, 

який дозволяє оптимально обробити дані для їх передачі. 

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, 

що запропонований спосіб дозволяє використовувати технологію Bluetooth 

та не потребує спеціалізованого обладнання. 
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Апробація роботи. Результати дослідження представлено на Х 

конференції магістрантів та аспірантів ПМК-2018, м. Київ. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з 

вступу, п’яти розділів, висновків та додатків.  

У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку 

сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку 

досліджень, наведено відомості про апробацію результатів.  

У першому розділі поставлено задачу, розглянуто і проаналізовано 

існуючі рішення, описані їх переваги та недоліки. 

У другому розділі сформовано спосіб бездротової передачі аудіо-

даних з описом особливостей технологій, використаних в ньому. 

У третьому розділі описано особливості математичної та програмної 

реалізації. 

У четвертому розділі описано практичне тестування технологій, 

розробку програмного забезпечення, представлено результати дослідження, 

приклади використання в практичних цілях та показано здатність 

задовольняти професійні потреби. 

У п’ятому розділі наведена побудова бізнес-моделі, що обґрунтовує 

доцільність реалізованої програмної моделі та прогнозує її потенційну 

прибутковість у майбутньому. 

У висновках проаналізовано отримані результати роботи.  

У додатках наведені знімки екрану, копія презентації та вихідний код. 

Робота виконана на 66 аркушах, містить 3 додатки та посилання на 

список використаних літературних джерел з 22 найменувань. У роботі 

наведено 17 рисунків та 8 таблиць.  

Ключові слова: бездротова передача даних без втрат, аудіо-дані, 

частота дискретизації, квантування, затримки, буферизація, аудіо-тракт, 

аналогово-цифрове перетворення. 
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ABSTRACT 

Actuality. The development of method for wireless transmission of audio 

data without delay is an principal task, since today the vast majority of professional 

audio data transmission systems are based on cable data transmission. At the same 

time, there is a need for data to be transmitted wirelessly, as cable data transfers 

impose certain restrictions, including repeated analog-digital and digital-to-analog 

conversions. There are also noise barriers in analogue wire connections and the loss 

of useful data in digital wired circuits, the risk of physical damage to the paths, as 

well as the inappropriate and inappropriate use of space and the accumulation of 

wired connections, which enhances the complexity and complexity of professional 

audio systems. 

The object of research in this work there is a process of wireless 

transmission of audio data. 

The subject of research are methods and tools for lossless audio data 

transferring 

The purpose of research is the implementation of software for wireless 

transmission of lossless audio data, which is based on the developed method. 

Research methods. The work uses software engineering methods, along 

with practical experiments with hardware and software parts of the project, 

comparison of results, other analytical and statistical methods. 

The scientific novelty of the work is as follows: 

1. A new method for wireless lossless audio transmission was provided. This 

method, unlike the existing methods, uses intelligent audio processing and 

analysis for optimal data transmission. 

2. A new algorithm of intellectual processing of audio was developed, which 

allows to choose the optimal way for processing data before their transmission. 
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The practical value. The results obtained in the work is that the proposed 

method allows the use of Bluetooth technology and does not require specialized 

equipment. 

Approbation. The results of research and development were presented at 

the Xth Conference of graduates and postgraduates PMK-2018 in Kyiv. 

Structure of work. The master's dissertation consists of an introduction, five 

sections, conclusions and appendices. 

The introduction provides a general description of the work, an assessment 

of the current state of the problem is made, the relevance of the research direction 

is substantiated, information about testing the results is given. 

The first chapter examines and analyzes existing solutions, describes their 

advantages and disadvantages. 

In the second section, there is review and comparison of existing approaches 

and methods of solving the task. 

The third section describes the features of mathematical and software 

implementation. 

The fourth section describes the practical testing of technologies, software 

development, the results of the research, the examples of use for practical purposes 

and the ability to meet professional needs. 

The fifth section presents the construction of a business model that justifies 

the feasibility of the implemented software model and predicts its potential 

profitability in the future. 

The results of work are analyzed in conclusions. 

The attachments include a copy of the presentation and the source code. 

The work is done on 66 sheets, contains 3 attachments and a link to the list 

of used literary sources of 22 titles. There are 17 drawings and 8 tables in the work. 
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Keywords: wireless data transmission without loss, audio data, sampling 

rate, quantization, delay, buffering, audio path, analog-to-digital conversion. 
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РЕФЕРАТ 

Актуальность. Разработка способа беспроводной передачи 

аудиоданных без задержки является актуальной задачей, поскольку на 

сегодня подавляющее большинство профессиональных систем передачи 

аудиоданных базируется на кабельной передачи данных. В то же время, 

существует потребность в передаче данных беспроводным способом, так как 

кабельная передача данных накладывает определенные ограничения, в 

частности повторными аналогово-цифровыми и цифро-аналоговыми 

преобразованиями. Также существуют шумовые помехи в аналоговых 

трактах проводных соединений и потеря полезных данных в цифровых 

проводных трактах, риск физического повреждения трактов, а также 

нецелевое и нерациональное использование пространства и накопления 

проводных соединений, усиливает общую сложность и запутанность 

профессиональных аудиосистем. 

Объектом исследования в данной работе является процесс для 

беспроводной передачи аудио-данных. 

Предметом исследования являются методы и средства передачи 

аудио-данных без потерь. 

Целью исследования является реализация программного обеспечения 

для беспроводной передачи аудио-данных без потерь, которая будет 

базироваться на основе разработанного способа. 

Методы исследования. В работе используются методы программной 

инженерии, практические эксперименты с аппаратной и программной 

частями проекта, сравнение результатов, аналитические и статистические 

методы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложен способ беспроводной передачи аудио-данных без 

потерь, который, в отличии от существующих способов, использует 
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интеллектуальную обработку и анализ аудио для передачи данных 

оптимального размера и качества. 

2. Разработан новый алгоритм интеллектуальной обработки аудио, 

который позволяет оптимально обработать данные для их передачи. 

Практическая ценность результатов, полученных в работе 

результатов заключается в том, что предложенный способ позволяет 

использовать технологию Bluetooth и не требует специализированного 

оборудования. 

Апробация. Результаты исследования представлены на Х 

конференции магистрантов и аспирантов ПМК-2018 г. Киев. 

Структура и объем работ. Магистерская диссертация состоит из 

введения, пяти глав, заключения и приложений. 

Во введении дано общая характеристика работы, выполнена оценка 

современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления 

исследований, приведены сведения об апробации результатов. 

В первой главе поставлена задача, рассмотрены и проанализированы 

существующие решения, описаны их преимущества и недостатки. 

Во втором разделе сформирован способ беспроводной передачи аудио-

данных с описанием особенностей технологий, использованных в нем. 

В третьем разделе описаны особенности математической и 

программной реализации. 

В четвертом разделе описано практическое тестирование технологий, 

разработку программного обеспечения, представлены результаты 

исследования, примеры использования в практических целях и показана 

способность удовлетворять профессиональные потребности. 

В пятом разделе приведена построение бизнес-модели, обосновывает 

целесообразность реализованной программной модели и прогнозирует ее 

потенциальную прибыльность в будущем. 
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В выводах проанализированы полученные результаты работы. 

В приложениях приведена копия презентации и исходный код. 

Работа выполнена на 66 листах, содержит 3 приложения и ссылки на 

список использованных литературных источников из 22 наименований. В 

работе приведены 17 рисунков и 8 таблиц. 

Ключевые слова: беспроводная передача данных без потерь, аудио-

данные, частота дискретизации, квантования, задержки, буферизация, аудио- 

тракт, аналогово-цифровое преобразование. 
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СПИСОК ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

FFT – швидке перетворення Фур’є 

ASIO – Audio Stream Input/Output, протокол передачі аудіоданих з малою 

затримкою (англ. low-latency), розроблений компанією Steinberg. 

АЦП – аналого-цифрове перетворення 

Дискретизація – перетворення неперервного сигналу в дискретний 

ЦАП – цифрово аналогове перетворювання 

Латентність - затримка між програмою, яка надсилає аудіо-інформацію, і  

аудіо-інформацією, яка відтворюється звуковою карткою, або вхідними 

сигналами звукової карти, доступними для програми 

FM (Frequency modulation) – частотна модуляція аналогового сигналу 

AM (Amplitude modulation) – амплітудна модуляція аналогового сигналу 

WDM (Windows Driver Model) – фреймворк для драйверів пристроїв 

ASIO (Audio Stream Input/Output) - протокол передачі аудіоданих з малою 

затримкою  

DSP (Digital signal processor) – цифровий процесор обробки сигналів 

(ЦПОС) 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — розширений профіль 

поширення аудіо. Відповідає за передачу стереозвуку радіоканалом 

Bluetooth на будь-який приймаючий пристрій. 

SBC (Low Complexity Subband Coding) — аудіокодек, визначений групою 

Bluetooth SIG як базовий для профілю A2DP. 

AAC (Advanced Audio Coding) — стандартна схема стиснення із втратами 

для аудіоданих, альтернатива mp3. 
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ВСТУП 

 

 На сьогодні переважна більшість програмного забезпечення для 

передачі даних між професійними аудіо-системами високої якості 

ґрунтується на кабельній передачі даних. Водночас, існує потреба у 

забезпеченні передачі аудіо-даних бездротовим способом, при чому така 

передача має відбуватись без затримки та високої якості.  

Ця задача є складною інженерно-технічною задачею тому, що 

проблема, яку необхідно вирішити, обумовлюється необхідністю аналого-

цифрових та цифро-аналогових перетворень, наявністю шумових перешкод 

в аналогових трактах та втрат корисних даних в цифрових трактах, ризиком 

фізичного пошкодження трактів, а також нецільового та нераціонального 

використання простору та накопичення дротових з’єднань, що підсилює 

загальну складність та заплутаність професіональних аудіо-систем.  

Особливості вирішення такого плану завдань полягає в оцінці і 

правильному виборі технологій, в залежності від конкретних специфікацій 

та нюансів застосування. Складність також полягає в правильній адаптації 

та взаємодії математичного, апаратного та програмного забезпечення для 

вирішення конкретної задачі. 

Дана робота присвячується вирішенню цієї та суміжних проблем 

шляхом розробки нового способу передачі аудіо-даних високої якості без 

застосування дротової комутації та розробкою програмного забезпечення 

для реалізації цього способу. Важливість виконання даної роботи 

підтверджується потребою людей, що мають справу з професійними 

аспектами, пов’язаними з бездротовою передачею аудіо, мати простий 

доступний та надійний спосіб для вирішення проблеми такого типу, який в 

цій роботі і буде запропоновано. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ, АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ 

ПЕРЕДАЧІ АУДІО ТА СПОСОБІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Постановка задачі 

 

Задача полягає у створенні та тестуванні системи бездротової передачі 

аудіо-даних, реалізованої у вигляді програми для ПК або мобільних 

пристроїв, визначенні застосовності програми для вирішення проблем 

передачі аудіо-даних без затримки в реальних умовах. Для цього необхідно 

оцінити особливості реалізації для конкретних ОС, особливості технологій 

передачі даних, особливості мережевих протоколів, особливості звукових 

трактів та додаткового звукового апаратного забезпечення. 

В основу способу, що розроблюється, необхідно закласти принципи, 

що використовуються в засобах зменшення затримок аудіо , а також 

врахувати досвід використання та впровадження передачі аудіо в побутовій 

техніці на основі власницьких технологій (наприклад, у Bluetooth-

навушниках), а також використати досвід використання трансляційних 

пристроїв. 

 

1.2. Критерії оцінки методів передачі аудіо-даних 

 

Для порівняння методів між собою необхідно виділити критерії за 

якими ці методи можна оцінювати. В рамках задачі передачі аудіо-даних 

основними можна вважати критерії рівня якості сигналу, затримок, 

дистанції передачі та критерій стійкості до перешкод. [1] 

 

- Оцінка рівня якості сигналу 

Щоб оцінити рівень якості сигналу, що передається необхідно оцінити 

доволі велику кількість об’єктивних та суб’єктивних факторів. Зокрема в 

контексті цифрової передачі аудіо необхідно зважати на  частоту 
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дискретизації, глибину дискретизації, доступний динамічний діапазон. У 

випадку ж аналогової передачі аудіо-даних необхідно зважати на 

особливості аудіо-тракту, його побудови та конкретних параметрів 

технологій, що використовуються. 

 

- Оцінка затримок  

Для оцінки рівня затримок можна вирахувати час між відправкою 

пакету та отриманням відповіді в цифрових системах так і суб’єктивні 

фактори наявності затримок між чутними джерелами сигналів, що 

справедливо і для аналогових систем, де аспекти затримок є можливими для 

вирішення.  

На багатьох цифрових пристроях програмна затримка обраховується 

автоматично (рис 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Приклад обрахування затримок і її сума на хості при 

відкритті аудіо-тракту за зображених параметрів  

 

- Оцінка дистанції передачі  

Для оцінки дистанції передачі достатньо визначити критерії 

достатньої якості сигналу на певній відстані і порівняти їх зі специфікаціями 

технологій, що забезпечують передачу даних. Також, для підтвердження 

теоретичних припущень можна оцінити даний  критерій шляхом 

експерименту.[2] 

 

- Оцінка стійкості до перешкод  
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Дуже важливим аспектом передачі даних є чутливість до перешкод. 

Зокрема цей аспект яскраво проявляє себе в аналогових системах. В 

цифрових системах проявом даного недоліку є втрата пакетів, яка меншим 

чином впливає на якість сигналу, вона більше визначається як його 

наявність або відсутність в певний момент часу. Аналогові системи різних 

типів чутливі до радіоперешкод, зокрема можлива інтерференція сигналів, 

падіння рівня та, як наслідок, утворення спотворень.[3][4] 

Зокрема в аналоговій дротовій техніці використовуються балансна і 

небалансна сигнальна комутація. Балансна (рис 1.2) комутація дозволяє 

уникати перешкод і забезпечує меншу втрату сигналу. 

 

 

Рисунок 1.2 – Приклад реалізації балансної передачі аудіо [2]  

 

Використання цифрової техніки нівелює значимість даного типу 

комутації, так як цифрові сигнали не чутливі до такого типу перешкод. 

 

1.3. Аналіз існуючих методів 

 

Розглянувши сфери, в яких найчастіше використовуються методи 

передачі аудіо. Було помічено, що найчастіше з цією проблемою 

зіштовхуються як звичайні меломани, так і люди, що професійно 



 

19 

займаються  роботою зі звуком. І якщо для перших це питання загалом 

вирішено, то інші зіштовхуються як з великою кількістю проблем в 

конкретних рішеннях, так і з великою кількістю самих рішень, які не 

забезпечують адекватного покриття вирішення проблем. Як наслідок, 

найбільш поширені на даний момент методи мають ряд обмежень 

пов’язаних з їх універсальністю. [5] 

В даному розділі більш детально розглянуто найчастіше 

використовувані методи та рішення, виконано оцінку якості конкретних 

рішень за визначеними критеріями та оцінку використання в рівних умовах. 

 

1.3.1. Метод аналогової передачі аудіо, базові поняття та приклади 

реалізації 

 

Аналогова передача даних - це спосіб передачі інформації за 

допомогою безперервного сигналу, який залежить від амплітуди, фази або 

деякої іншої властивості, що пропорційна інформації, що передається. 

Наприклад, це може бути передача сигналу з аналогового джерела, з 

використанням методів аналогової модуляції, таких як частотна модуляція 

(FM) або амплітудна модуляція (AM), або взагалі відсутність 

модуляції.[6][7] 

Частотна модуляція - вид аналогової модуляції, при якому 

інформаційний сигнал управляє частотою несучого коливання. У 

порівнянні з амплітудною модуляцією тут амплітуда залишається 

незмінною.[7] 

Амплітудна модуляція  - вид модуляції, при якій параметром сигналу-

носія, що змінюється, є амплітуда його коливань. 
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Рисунок 1.3 – Загальний принцип аналогової бездротової передачі 

аудіо-даних 

 

Пристрої даного класу реалізують передачу аудіо-даних у вигляді 

аналогових радіохвиль від док-станції хоста до портативного 

радіопередавача. Також можлива реалізація дуплексної передачі аудіо.  

 

1.3.2. Метод цифрової передачі аудіо, базові поняття та приклади 

реалізації 

 

АЦП (Аналогово-цифрове перетворення) 

 

 Все починається з того, що звукові хвилі хитають мембрану 

мікрофона, який перетворює їх в аналогові коливання електричного струму. 

Потім відбувається дискретизація аналогового електричного сигналу в 

цифрову форму [8][9]. 

Оскільки аналоговий сигнал математично складається з нескінченної, 

безперервної в часі множини точок-значень амплітуди, в процесі 

Відправник звуку

Модулятор (FM/AM)

Радіосигнал

Демодулятор

Приймач звуку
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вимірювання ми можемо виділити з нього лише скінченний ряд значень в 

дискретні моменти часу, тобто, по суті, квантування за часом.[10] 

 Як правило, значення-відліки беруться через невеликі рівні часові 

проміжки, тобто з певною частотою, наприклад, 16 000 або 22000 Гц. Однак 

в загальному випадку дискретні відліки можуть йти і нерівномірно, але це 

ускладнює математичний апарат аналізу, тому на практиці такий підхід 

зазвичай не застосовується.[10] 

При дискретизації сигнал розбиваєтсья за часовою складовою (по 

вертикалі), квантування розбиває сигнал за рівнем сигналу (по горизонталі). 

Сигнал, що проходить АЦП, проходить і дискретизацією і 

квантування та називається цифровим сигналом. 

При оцифровці рівень квантування називають глибиною 

дискретизації і вимірюють в бітах, що позначають їх кількість для 

вираження амплітуди сигналу.[10] 

Прикладом реалізації даного типу є велика кількість пристроїв що 

працюють на власницьких апаратних платформах. Прикладами є велика 

кількість аналогових пристроїв, реалізація яких нас не цікавить, а також 

цифрових у апаратному виконанні. Зокрема, існує пристрій Line 6 Relay, 

який в певному контексті вирішує поставлену задачу. 
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Рисунок 1.7– Загальний принцип цифрової бездротової передачі аудіо-

даних 

 

За принципом, що зображений на рис 1.7, реалізовані деякі методи 

бездротової передачі звуку без затримок та з високою якістю. Ці реалізації 

базуються на власницькій інтерпретації апаратних засобів АЦП та ЦАП, а 

також бездротового інтерфейсу, що базується на стандарті WIFI n, але не 

використовує його безпосередньо.[11] 
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1.4. Висновки до розділу 1 

В ході виконання даної частини роботи було проведено аналіз різних 

принципів, підходів та технологій, що тісно пов’язані з поставленою 

задачею, та було зроблено такі висновки і досягнуті такі результати: 

- Була розроблена методика оцінки методів бездротової передачі аудіо-

даних; 

- На основі дослідження існуючих рішень можна припустити, що 

реалізація поставленої задачі за допомогою існуючих підходів 

можлива; 

- Методи бездротової передачі аудіо, що реалізуються на комп’ютері, 

мають у собі обмеження, спричинені обмеженнями ОС та затримками 

в базових інтерфейсах аудіо, а також у мережевих інтерфейсах. 
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2. СПОСІБ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ АУДІО  

 

2.1. Аналіз технічних особливостей технологій та теоретичне 

підгрунття бездротової передачі аудіо 

Метою проекту є винайдення та тестування системи бездротової 

передачі аудіоданих, реалізованої у вигляді програми для ПК або Мас та 

мобільних пристроїв, визначення застосовності програми для вирішення 

проблем передачі аудіоданих без затримки в реальних масштабах. Для цього 

необхідно оцінити особливості реалізації для конкретних ОС (Windows, 

Android, macOS, iOS), особливості технологій передачі даних (WiFi, 

Bluetooth), особливості мережевих протоколів (TCP/IP), особливості 

звукових трактів ОС (Core Audio, DirectX, ASIO) та додаткового звукового 

апаратного забезпечення. 

В основу методу буде покладено принципи, що використовуються в 

засобах зменшення затримок аудіо ASIO, буде враховано досвід 

використання та впровадження підходів передачі аудіо в побутовій техніці 

на основі власницьких технологій (наприклад Bluetooth-навушники), також 

буде врахований досвід використання трансляційних пристроїв (Apple 

Airplay), а також буде досліджений апаратний пристрій Line 6 Relay, 

програмний аналог якого і буде  взятий за основу реалізації. 

Достатня частота дискретизації для якісної передачі звуку 

визначається за теоремою Котельникова приблизно в два рази більшою за 

максимальну частоту звуку, яку потрібно передати, тому зазвичай 

використовуються такі параметри перетворення: 

 

частота дискретизації – 44,1 kHz, 

глибина дискретизації – 24 біт. 
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2.2. Особливості застосування технологій Wi-Fi та Bluetooth 

 

Для вирішення поставленої задачі можна запропонувати декілька 

принципових підходів до реалізації, що базуються на відповідних 

конкретних методах і технологіях [13]. Важливо зазначити такі принципові 

відмінності в: 

• Використання різних апаратних засобів прийому звуку аудіо-

інтерфейсом (DirectSound, Core Audio, ASIO) 

• Використання різних параметрів аналого-цифрового 

перетворення і ущільнення (частота дискретизації, глибина динамічного 

діапазону, кодек) 

• Використання різних мережевих технологій (WiFi та версії, 

Bluetooth та версії, LAN та версії) 

• Використання різних протоколів передачі (TCP, UDP) 

• Особливості прийому сигналу на різних пристроях. 

 

Сучасні технології для реалізацій бездротової передачі аудіо-даних не 

в повній мірі дозволяють вирішувати поставлену задачу. Зокрема, велику 

роль відіграє неадаптованість та непристосованість мережевих протоколів 

для передачі даних без затримок і без втрат, що не дозволяє в повній мірі  

використовувати обчислювальний потенціал сучасних мобільних телефонів 

та ноутбуків для  побудови бездротових аудіосистем професійної якості [2]. 

Велику роль в даному контексті відіграють пропрієтарні апаратні 

реалізації цифрових пристроїв для бездротової передачі аудіо, а також, 

чутливі до перешкод аналогові системи. Такими пристроями є Line 6 Relay, 

Shure RS та багато інших. 

Проблема реалізації подібних систем на ПК пов’язана зі затримками 

при передаванні даних за протоколом TCP, а також неуніверсальність 

протоколу UDP для прикладних задач такого типу. 
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Суттєвим поштовхом до реалізації подібних за функціональними 

можливостями систем на ПК має стати поява мережевих технологій 5G, що 

дозволить скоротити затримки до прийнятного рівня <10 мс, що, при 

відносно великих об’ємах даних, зараз можуть забезпечити лише оптичні 

мережеві з’єднання. [10] [15] 

 

2.3. Формулювання та перевірка гіпотез дослідження 

 

Для початку вирішення поставленої задачі в першу чергу необхідно 

розглянути та проаналізувати принципи використання доступних 

бездротових інтерфейсів. Потрібно звернути увагу, яка технологія більше 

підходить до реалізації. Для цього проаналізуємо взаємодію програмних та 

апаратних компонентів, які використовуються в цих аудіотрактах. 

 

 

Рисунок 2.1 – Взаємодія компонентів при передачі аудіо в Wi-Fi мережах 

Аудіо-інтерфейс

відправника

Мережевий інтерфейс 
WiFi відправника

UDP протокол

Мережевий інтерфейс 
WiFi приймача

Аудіоінтерфейс
приймача 
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Рисунок 2.2. – Взаємодія компонентів при передачі аудіо в Bluetooth 

мережах 

 

Інтерпретуючи зображені принципи взаємодії, необхідно врахувати 

нерівноцінність приймача і відправника в двох зображених діаграмах. 

Зокрема у випадку технології приймач і відправник є умовно рівноцінними 

і така реалізація для уніфікації ПЗ передбачає доволі обширну клієнтську 

реалізацію, що дозволила би вибирати роль конкретного пристрою. 

Натомість технологія передбачає нерівноцінність пристроїв, тобто 

хостом може бути комп’ютер, а клієнтом спеціальний аудіопристрій, 

накшталт навушників, портативного підсилювача, тощо.  

Така специфікація дозволяє реалізувати менш складну архітектуру 

взаємодії і витрати менше ресурсів для реалізації програмного застосунку. 

 

 

 

Аудіо-інтерфейс

відправника

Мережевий
інтерфейс Bluetooth

Приймач Bluetooth

Аудіоінтерфейс 
приймача
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Сформулюємо основні гіпотези даного дослідження. 

Гіпотеза 1.  

Використання технології Wi-Fi дозволить передавати аудіо-сигнал 

викокої якості без затримки. 

Гіпотеза 2.  

Використання технології Bluetooth дозволить передавати аудіо-сигнал 

викокої якості без затримки. 

 

2.3.1. Підхід до використання технологій Wi-Fi та Bluetooth, їх оцінка 

та порівняння  

 

.Як вже згадувалося раніше подібних рішень існує небагато і 

більшість з них або аналогові, або мають дорогу апаратну реалізацію.[17] 

Програмних реалізацій даного методу не існує в комерційній експлуатації. 

З цього приводу можна лише додати, що існують подібні рішення для 

вирішення іншого плану проблем і для них ставляться менш жорсткі 

критерії якості в контексті кількісних параметрів затримки чи ширини 

каналу передачі аудіо-даних. Дуже багато з них використовують 

синхронізацію таймерів для відтворення однієї і тієї ж звукової доріжки.  

Розробка, що описується в проекті грунтується на потоковому 

принципі передачі даних і передає дані в реальному часі без затримок. 

Журнали результатів дослідження стабільності та величин затримок 

технології Wi-Fi зображені у вигляді таблиці 1 та таблиці 2 
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Таблиця 1.  

Затримки бездротового з’єднання за стандартом Wi-Fi n на відстані 10 

метрів з перешкодами. 

Номер експерименту Час життя пакету (де 

визначено) (TTL) 

Затримка 

1 - 10 мс 

2 - 43 мс 

3 - 34 мс 

4 64 1 мс  

5 64 28 мс 

6 64 38 мс 

7 64 52 мс  

8 64 2 мс 

9 64 1 мс  

10 64 3 мс  

11 64 16 мс  

12 64 40 мс 

13 64 16 мс 

14 - 1 мс 

15 - 3 мс 

16 - 4 мс 

17 - 6 мс 

18  2 мс 

19 - 4 мс 

20 - 1 мс 

21 64 18 мс 

22 64 40 мс  

23 64 21 мс  
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Таблиця 2.  

Затримки бездротового з’єднання за стандартом Wi-Fi n на відстані 1 метр 

без перешкод з портативною точкою доступу. 

Номер експерименту Час життя пакету (де 

визначено) (TTL) 

Затримка 

1 64 2 мс 

2 64 6 мс 

3 64 2 мс 

4 64 4 мс 

5 64 2 мс 

6 64 3 мс 

7 64 8 мс 

8 64 6 мс 

9 64 1 мс  

10 64 3 мс  

11 64 4 мс 

12 64 4 мс 

13 64 5 мс 

14 64 1 мс 

15 64 3 мс 

16 64 4 мс 

17 64 6 мс 

18 64 2 мс 

19 64 4 мс 

20 64 1 мс 

21 64 5 мс 

22 64 5 мс 

23 64 2 мс 
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У табл. 3 наведений результат порівняння доступних технологій 

передачі аудіо-даних, який дозволяє зробити висновок про їх переваги та 

недоліки одне відносно одного. 

Таблиця 3 

Порівняння технологій передачі аудіо-даних 

 Дротова передача Wi Fi Bluetooth 

Затримка >0, постійна >7мс, непостійна >8мс, постійна 

Дистанція 

передачі 

До 10 метрів 

небалансним 

кабелем з 

невеликими 

втратами, >10 

метрів з 

балансними 

кабелями і 

додатковим 

устаткуванням 

На частоті 2.6 – 

до 50 м 

На частоті 5 – до 

20 м 

До 10 м 

Фактори 

втрат 

Аналогові 

радіоперешкоди 

Втрата пакетів, 

система корекції 

пакетів і 

повторної 

передачі пакетів 

(для TCP) 

Втрата з’єднання і 

пересинхронізація  

Складність 

апаратної 

реалізації 

Не потребує 

додаткового 

устаткування, за 

винятком 

балансних 

комунікацій 

Потребує 

дводіапазонного 

передавача і 

приймача, 

можливо 

використовувати 

додатковий 

пристрій (роутер) 

Передбачає 

реалізацію 

технології в 

пристрої 

(приймач і 

передавач) 

Складність 

програмної 

реалізації 

Не потребує 

програмних 

застосунків 

Потребує  

програмну 

реалізацію. 

Використання 

протоколів TCP 

(для встановлення 

з’єднання) і UDP 

(для трансляцій) 

Потребує 

адаптації 

драйверів для 

використання 

пристроїв в 

професійному 

середовищі  
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2.4. Життєвий цикл потоків аудіо в системі та формування вхідних 

даних для способу бездротової передачі аудіо. 

 

Фізична природа звуку полягає в коливанні повітряних мас з певною 

частотою, де повітряна маса є носієм звукових хвиль від джерела до 

приймача. Щоб перетворити отримати можливість працювати зі звуком на 

комп’ютері йому необхідно пройти декілька етапів обробки та 

інтерпретації.[20][21][22] 

 

Рисунок 2.6 – Життєвий цикл аудіо-сигналу до обробки ПЗ 

 

Першим етапом є етап перетворення потоку звукових хвиль в 

аналогові електромагнітні коливання. Для цього використовуються 

мікрофони, або подібні звукознімні пристрої. В результаті, формалізуючи 

математичною мовою, ми отримаємо неперервну функцію, залежну від 

часу, значення якої показуватимуть величину аплітуди сигналу, що 

сприймається. Функція 𝐴(𝑡) матиме таку область значень та визначення: 

 

  |𝐴| < 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

(2) 

 A – аналогова функція; 

 t – момент часу; 

 D – динамічний діапазон; 

 T – період часу. 

 

Мікрофон АЦП
Прикладне 

ПЗ
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Другим етапом є перехід від аналогової функції до дискретної. Даний 

етап називається аналогово-цифровим перетворенням (АЦП) і відбувається 

на спеціальному DSP комп’ютера або аудіо інтерфейсу. АЦП проходить в 

два етапи: квантування (розбиття по амплітуді сигналу) і дискретизація 

(розбиття по відліках часу). В результаті буде отримана дискретна функція 

(3), яка матиме вигляд: 

 

𝐴𝑑[𝑛] = < 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 >, 𝑛 = 1. . 𝑁 (3) 

 

 A – дискретизована функція; 

 n – номер часового відліку; 

 ai – значення амплітуди дискретизованого сигналу в конкретний 

момент часу; 

 N – кількість часових відліків; 

Після даного етапу звук стає доступним для операцій в відповідному 

програмному забезпеченні.  

 

2.5. Формулювання нового способу передачі аудіо-даних без втрат 

 

Створення нового способу вирішення поставленої задачі полягає у 

формуванні послідовності певних дії, прийомів або системи дій та прийомів, 

які дають можливість реалізувати бездротову передачу аудіо-даних без 

втрат.  Базисом для формування нового способу необхідно вибрати набір 

технологій, аналіз яких було проведено в ході практичного дослідження та 

аналізу. 

 Аналізуючи переваги і недоліки бездротових технологій Wi-Fi та 

Bluetooth, використовуючи дані з таблиці 1, для формування способу обрано 

технологію Bluetooth. Вибір саме цієї технології для реалізації даної задачі 

передбачає такі конкретні завдання: 
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- Реалізацію ПЗ професійного рівня для роботи з бездротовими 

аудіопристроями; 

- Підбір специфічного або модифікацію доступного апаратного 

забезпечення для потреб вирішення задачі. 

Виходячи з цього новий спосіб передбачатиме використання 

пристроїв за досі невідомим призначенням. Звідси можна виділити новий 

перелік функціональних операцій, встановити порядок їх слідування, а 

також визначити режимні параметри: 

1) Підключення Bluetooth-пристрою, як звичного аудіо-інтерфейсу без 

технічних обмежень: 

 Ідентифікація пристрою в WDM; 

 Передача керування в ASIO; 

 Доступність ідентифікованих аудіо-каналів для використання 

з індивідуальними параметрами 

2) Включення пристрою в існуючий аудіо-тракт; 

 Передача керування з WDM в ASIO; 

 Створення індивідуального мікшера при ексклюзивному 

використанні; 

 Можливість доступу до каналів аудіо в прикладному ПЗ 

безпосередньо; 

3) Маршрутизація аудіо-потоків на пристрій; 

 Об’єднання декількох пристроїв в єдиний аудіо-тракт; 

 Паралельний запуск аудіо-трактів, що не перетинаються; 

 Інтелектуальне взаємоузгодження налаштувань пристроїв; 

4) Керування специфічними параметрами підключення, раніше 

доступними тільки для звичних професіональних аудіо-інтерфейсів 

(розмір буферу, частота дискретизації, компенсація затримок): 

 Регулювання затримок на вході та виході; 

 Регулювання зміщення буферу (в семплах і мілісекундах); 
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 Інтелектуальна обробка аудіо-сигналів для більш оптимальної 

передачі даних (інтелектуальне прорідження даних та 

зменшення динамічного діапазону глибини дискретизації); 

 Додатковий обрахунок ефективної бітової швидкості. 

Запропонований спосіб відрізняється від існуючих новим 

інтелектуальним підходом для ущільнення даних перед їх передачею на 

пристрій приймач. Зокрема, використовується алгоритм прорідження, як 

альтернатива алгоритму стиснення, вибір якого також обирається за 

оптимальністю відносно ефективної бітової швидкості. 
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2.6. Висновки до розділу 2 

 

В ході виконання даного дослідження було проведено аналіз різних 

принципів, підходів та технологій, що тісно пов’язані з поставленою 

задачею.  

Основний акцент в побудові концепцій, в контексті програмних 

аспектів, був покладний на дослідження мережевих технологій, технологій 

обробки звукових сигналів, способи стиснення та кодування, які б можна 

було використати для спрощення вирішення поставленої задачі.  

Також велике значення має апаратна складова, важливі аспекти якої 

також були розглянуті. Зокрема, були розглянуті способи реалізації 

передачі аудіо-тракту по WiFi за допомогою протоколів TCP, UDP, а також 

використання аудіопристроїв Bluetooth. 

Для реалізації була обрана технологія Bluetooth тому, що вона 

дозволяє з меншою кількістю витрат на розробку та адаптацію апаратного 

забезпечення розробити та реалізувати програмний проект та прототип, що 

за певних специфічних параметрів майже повністю виконує вирішення 

поставленої задачі. 

Був сформульований новий спосіб для бездротової передачі даних без 

втрат, поставлено конкретні завдання для можливості його реалізації, була 

також оцінена його новизна та описаний його набір функцій як 

послідовність дій. 
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3. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ  

3.1. Обрахунок ефективної бітової швидкості 

 

Процес обрахунку ефективної бітової швидкості є доповненням до 

інтелектуальної обробки аудіо і відбувається на рівні програмного 

забезпечення. Значення даного параметру обраховується за формулою: 

 

𝑏𝑒 = 8
𝑛𝐿𝑝

𝑇
(біт/с),  

(4) 

 

де be – шукана бітова швидкість; 

n – кількість пакетів отриманих за Т секунд; 

Lp – довжина (в байтах) пакету даних. 

 

Очевидно, що дана величина бітової швидкості, що обраховується на 

прикладному програмному рівні, відрізняється від бітової швидкості, що 

може бути виміряна на пристрої-приймачеві. Залежність цих двох величин 

можна представити як функцію: 

 

𝑏𝑒
𝑤𝑖𝑟𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠 = 𝑓(𝑏𝑒),  (5) 

 

де f – нелінійна функція в загальному випадку. 

 

Вид цієї функції залежить від механізму призначення кожного 

переданого пакету. Проте, якщо довжина Lp  задана як цілочисельний 

множник типового для L2CAP пакету корисного навантаження (розміром 

1013 байт), то залежність буде лінійною і основним аспектом впливу буде 

тільки завантаження на рівні прикладного ПЗ.[16] 

3.2. Інтелектуальна обробка аудіо-сигналів 
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Для того щоб обійти обмеження пропускної здатності каналу 

Bluetooth і задовільнити потреби якості в поставленій задачі, був 

розроблений метод інтелектуальної  обробки сигналів, аналізу і паралельної 

конвертації сигналу за діапазон часу і подальшої передачі оптимального 

фрагменту аудіо.[15] 

Таким чином, даний алгоритм дозволяє новим способом, ціною 

використання невеликого обчислювального ресурсу комп’ютера-хоста 

реалізувати більш оптимальну передачу даних як в контексті розміру так і 

якості, а також обійти обмеження самого мережевого інтерфейсу Bluetooth. 

Перевірка на оптимальність виконується за допомогою активної 

оцінки інтегральних параметрів з константними параметрами, визначеними 

експериментально та з обрахунком ефективної бітової швидкості, що 

впливає на параметр.[15] 

Для обчислення основного інтегрального параметра 

використовується метод спряжених градієнтів (Флетчера-Рівза) з 

виконанням першої ітерації методом градієнтного спуску.[23] 
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Рисунок 3.4 – Блок-схема алгоритму інтелектуальної обробки аудіо 
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Суть полягає в обчисленні напряму найшвидшого зростання функції 

вхідного сигналу та безпосередньо самої швидкості зростання функції. 

1. Задаємо початкове наближення 𝑥0⃗⃗⃗⃗  і похибку 𝜀 = 0.0001. 

2. Очислюємо початковий напрям 𝑆𝑘
𝑗⃗⃗⃗⃗ : 

 

𝑆𝑘
𝑗⃗⃗⃗⃗ = ∇𝑓(𝑥𝑘⃗⃗⃗⃗ ), 𝑥𝑘

𝑗⃗⃗⃗⃗ =  𝑥𝑘⃗⃗⃗⃗   
(6) 

 

3.  Якщо ||𝑆𝑘
𝑗⃗⃗⃗⃗ || < 𝜀, то використовуємо прорідження, в іншому 

випадку використовуємо кодування ААС. 

Таких параметрів і умов достатньо для визначення характеру 

поводження функції і потребі в її декодуванні. 

При штучному обмеженні динамічного діапазону і прорідженні в 

стандартному випадку використовується кодування AAC, тому що воно 

дозволяє відновлення зрізаних піків за межами динамічного діапазону за 

допомогою апроксимації або квадратичної інтерполяції. 

 

3.3. Діаграма використання та діаграма послідовностей 

 

Система, що розроблюється, передбачає індивідуальний сценарій 

використання. Вона реалізує початковий набір функцій, а саме передачу 

аудіо-даних та через бездротовий інтерфейс. На основі початкового набору 

функцій базується розширений набір функцій: моніторинг аудіо та 

маршрутизація між дротовими та бездротовими пристроями. Така структура 

набору основних функцій зображена на діаграмі використання. 
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Рисунок 3.1 – Діаграма використання програмного застосунку. 

 

Основні функції та схеми взаємодії представлені на рис. 3.1 на 

діаграмі використання. 

 

Рисунок 3.2 – Діаграма послідовностей програмного застосунку. 

 

Зображення передачі контролю управління пристроями в системі 

представлено на діаграмі послідовностей (рис 3.2). Тут зображена основна 
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суть способу, а саме передача контролю до ASIO і переідентифікація 

Bluetooth-пристрою як аудіоінтерфейса. 

 

3.4. Фактори втрат та обмеження в якості передачі даних 

 

Для розробленого способу в контексті його реалізації необхідно 

описати та проаналізувати фактори втрат, спотворень  початкових даних, 

щоб оцінити  потенційну якість роботи програмного застосунку. [10][11] 

Пропускної здатності каналу Bluetooth недостатньо для передачі 

двоканального аудіосигналу абсолютної якості без стиснення. В A2DP [14] 

профілі застосовуються різні кодеки, що стискають цифрові потоки до 

розмірів Bluetooth-каналу. Стандартом визначений як мінімум один кодек - 

SBC (Subband Coding), додаткові (MP3, AAC і т.д.) - додатково. [11] 

Потрібно відзначити, що якість звуку, що передається, при використанні 

кодека SBC гірша, ніж при використанні кодека MP3 зі стандартними 

параметрами стиснення. При встановленні зв'язку передавач і приймач 

узгоджують кодек, який буде використовуватися, а також параметри 

кодування (бітрейт, частота дискретизації, і т д.).[16] 

В нашому випадку використовується кодек, визначений системою. 

Параметри якості задаються максимальні, вручну: 

частота дискретизації – 44,1 kHz, 

глибина дискретизації – 24 біт. 

 

3.5. Застосування технологій WDM та ASIO 

 

Microsoft Windows Driver Model визначає уніфіковану модель 

драйвера для операційних систем Windows, стандартизуючи вимоги і 

зменшуючи кількість коду, необхідну для написання драйвера. Коли 

аудіопристрій з'єднується з комп'ютером, подія потрапляє до ядра Windows, 

і її оброблятиме WDM. Проблема цієї технології для професійного 
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використання полягає в тому, що тракти аудіо-пристроїв пролягають через 

єдиний системний мікшер Windows, де параметри кожного обробляються 

разом з іншими пристроями. При використанні з професійним ПЗ WDM 

може впливати або навіть перевищувати пріоритет в налаштуваннях 

звукової карти, оскільки звукова карта за даного підключення тісно 

пов'язана з операційною системою.[17] 

В контексті даного проекту надзвичайно важливою технологією є 

технологія ASIO. ASIO обходить нормальний аудіо-тракт від прикладної 

користувацької програми через проміжні шари програмного забезпечення 

операційної системи Windows таким чином, що програма безпосередньо 

підключається до обладнання звукової карти. Кожен шар, який обходить, 

означає зменшення латентності. [18] 

Таким чином, ASIO пропонує відносно простий спосіб доступу до 

декількох аудіо-входів та виходів незалежно. 

Також важливим аспектом є те, що дана технологія дозволяє керувати 

підключеннями з багатьма параметрами і, власне, дозволяє налаштовувати 

параметри підключення. 

 

3.6. Схема взаємодії програмних компонетів між собою 

 

 

а) 

 

 

б) 

Прикладне 
Звукове ПЗ

WDM

Загальний 
мікшер, 
драйвер

Прикладне 
Звукове ПЗ

ASIO

Індивідуальний 
мікшер, 
драйвер
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Рисунок 3.3 – Схема взаємодії модулів в операційній системі: 

а) стандартна; 

б) альтернативна; 

 

На рис. 3.3 зображений типовий та альтернативний аудіо-тракт між 

проміжними компонентами ПЗ в операційній системі. Власне типовий 

передбачає використання WDM, а альтернативний передбачає ASIO.[17] 

Для безпосередньої реалізації даної задачі було використано 

програмні модифікації в WDM-фреймворку для реалізації переідентифікації 

пристроїв в менеджері пристроїв і ASIO-панелі.[18] 
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3.7. Висновки до розділу 3 

 

В ході виконання  дослідження особливостей програмної реалізації 

були досліджені принципи використання та визначений набір функцій 

способу, була описана взаємодія та передача управління між сутностями, 

що беруть участь в роботі застосунку. Також, були проаналізовані 

програмні технології, доступні для реалізації способу, їх специфіка у 

побутовому та професійному використанні, були сформовані передумови 

для написання програмного застосунку. Окремим моментом варто виділити 

дослідження технології ASIO, що дозволяє реалізувати обхід стандартних 

системних методів взаємодії з аудіо-пристроями і забезпечує роботу з 

пристроєм ексклюзивно та безпосередньо. 
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4. ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОГО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧІ 

АУДІОДАНИХ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ 

 

Відштовхуючись від поставленої задачі, було розглянуто велику 

кількість технологій для розробки, зокрема бібліотеку NAudio, написану для 

використання з програмною платформою .NET від компанії Microsoft та 

мову програмування C#. Також було розглянуто мову програмування 

Python, а також бiблiотеки NumPy та SciPy, Sklearn, PyBrain та Theano для 

використання з нею. 

Також було розглянуто Steinberg VST SDK для мови С++, що 

допомогло би реалізувати VSTi  інтерфейс взаємодії із зовнішнім 

середовищем для даного проекту. 

 

 

4.1. Схема взаємодії програмних компонетів з навколишнім 

середовищем  

Програмне забезпечення для даної поставленої задачі передбачає 

реалізацію багатомодульної об’єктно-орієнтованої моделі, класи якої 

відповідають за певні функції та частини програми   

Дане програмне забезпечення складається з таких модулів: 

а) модуль взаємодії з аудіоінтерфейсом  

б) обробка вхідних даних 

в) передача даних 

г) виведення результатів 

Схема послідовності взаємодії даних компонентів програмного 

забезпечення зображена на рис 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема взаємодії модулів системи 

 

В більш глобальному сенсі було передбачено інтеграцію із 

навколишнім середовищем з використанням системних інстерфейсів 

взаємодії, зокрема аудіоінтерфейсів. В цьому допомагає реалізація ASIO, 

яка передбачає розгирену маршрутизацію.  
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Обробка даних
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Рисунок 4.2 – Схема концепції взаємодії програми з навколишнім 

середовищем 

Саме цей підхід, зображений на рис 4.2, дозволяє працювати із 

звуковими хвилями в реальному часі, так як реалізує безпосередню 

можливість зв'язку із зовнішніми джерелами звуку. 

 

4.2. Формат вхідних даних  

 

Вхідні дані вводяться в програму за допомогою аудіоінтерфейсу в 

режимі реального часу. Користувачу можна вибрати, з якого 

аудіоінтерфейсу отримувати звуковий сигнал. Аудіоінтерфейси 

вибираються з тих, які є доступні у системі та під’єднані в даний момент. 

В реальних умовах програмне забезпечення реальному часі 

передбачає роботу з потоками данних у вигляді аудіо, які отримуються з 

аудіоінтерфейсу, який має можливість обрати користувач після запуску 

програми. 

До аудіовходу можна підключити будь який пристрій на кшталт 

електрогітари чи мікрофону, що видає чи сприймає певний звук, а також 

можна використовувати вбудовані пристрої, зокрема мікрофон у ноутбуці. 

 

 

 

4.3. Технічні характеристики та апаратні модифікації пристрою 

приймача 
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Для реалізації поставленої задачі в достатньому обсязі та розширення 

застосовності апаратної частини пристрою-приймача для тестування та 

практичної експлуатації було проведено ряд апаратних модифікацій. 

В табл. 4 приведені технічні характеристики пристрою-приймача 

 

Таблиця 4 

Назва пристрою Atlanfa AT 7611 

Тип пристрою Bluetooth-навушники 

Опір 32 Ом 

Чутливість 108 дБ 

Діапазон частот 20 Гц – 20 кГц 

Версія Bluetooth Bluetooth 4.2 

 

Оскільки даний пристрій не розрахований для професійного 

використання як проміжній пристрій приймач, відштовхуючись від 

технічних характеристик, було прийнято рішення провести модифікацію. 

Модифікація полягає у вживленні в  аналоговий аудіо-тракт проміжних 

контактів  паралельно до існуючих і їх з’єднання з існуючим входом для 

зовнішніх дротових підключень, які передбачають використання даних 

навушників як дротових. 

Таким чином при бездротовому підключенні навушників, звук 

проходить з Bluetooth-приймача на DSP, де відбувається ЦАП, а далі на 

підсилювач, звідки він передається як на динаміки навушників, так і 

паралельно по модифікованому тракту на 3.5 вхід, який в даному випадку 

служить виходом. Схема аудіотракту представлена на рис. 
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Рисунок 4.3 – Схема модифікованого аудіо-тракту в пристрої приймачеві 

 

В результаті виконання даної модифікації основні характеристики 

пристрою приймача не змінилися за винятком опору, за умови підключення 

зовнішнього пристрою. Якщо відомий опір пристрою, що підключається, то 

опір на описаному пристрої можна обрахувати за законом Ома. 

 

4.4. Програмна реалізація  

 

Для випробування концепції передачі аудіо з використанням Bluetooth 

було створено апаратну модифікацію пристрою Atlanfa AT-7611 та 

програмну адаптацію драйвера Bluetooth-пристрою для використання в 

ASIO. Даний прототип ПЗ (Додаток 1, рис 1) дозволяє використовувати 

сучасні засоби для використання контролера даного пристрою як 

бездротового дуплексного аудіо-передавача. Суть модифікацій полягала в 

переідентифікації пристрою у WDM-фреймворку та внесення змін до 

апаратної складової пристрою, що дозволить реалізувати дуплексну 

передачу даних. На даний момент функціонує відтворення аудіо з хост-

пристрою на частоті дискретизації 44.1 кГц зі змінним розміром буферу 

(Додаток 1, рис 1).  

ВідтворенняDSP
Bluetooth-
інтерфейс

Приймач ЦАП

Динамікі 
навушників

Аналоговий 
вихід 3.5 аудіо
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На зображені (Додаток 1, рис 2) представлений знімок екрану хосту з 

відкритим з’єднанням через підключений ASIO драйвер який реалізує 

загальні можливості для передачі аудіо-даних на пристрої з регульованими 

параметрами, а також дозволяє працювати з ідентифікованими 

аудіопристроями безпосередньо, не використовуючи для цього засоби 

системи. 

 

4.5. Практичні результати випробування ПЗ 

 

Проведені експерименти показали практичну ефективність 

розробленого прототипу. Результати випробування прототипу при частоті 

дискретизації 44.1 кГц представлені у табл. 5.  

Таблиця 5 

Результати випробування прототипу  

Розмір буферу (кількість семплів) Затримка (мс) 

96 (нестабільна робота) 6 

128 (нестабільна робота) 7 

192 (нестабільна робота) 8 

256 10 

512 13 

1024 28 

2048 55 

 

Оптимальні налаштування з’єднання представлені на зображенні 

(Додаток 1, рис 2). Завдяки використанню технології ASIO, можна 

змінювати такі параметри, як розмір буферу та маршрутизація аудіо-

пристроїв в межах аудіо-тракту. 
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4.6. Висновки до розділу 4 

 

 В розділі розглянуто засоби реалізації програмних компонентів, 

особливості технологій, та взаємодія застосунку з навколишнім 

середовищем, інтеграцію застосунку та його поведінку.  

Було сформовано формат вхідних даних та очікуваний результат 

реалізації. В ході реалізації був оцінений потрібний критичний спектр 

параметрів, які важливо змінювати, щоб додати варіативності для 

застосунку, що розроблюється. 

Одною з особливостей застосунку є те, що дані з хост-пристрою 

передаються безпосередньо на клієнтський пристрій, тому, що відбувається 

обхід стандартних системних методів взаємодії з аудіопристроями, 

натомість використовується технологія ASIO. 
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5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ 

 

5.1. Опис проблеми та дерево проблем 

Проект спрямований на розробку методу безпровідної передачі 

аудіоданих без затримки, а програмна реалізація дозволить реалізувати 

передачу між двома та більше пристроями за допомогою технологій 

бездротового зв’язку WiFi стандартів –n і -ac. 

Розробка методу безпровідної передачі аудіоданих без затримки 

обумовлена тим, що існує безліч способів передачі даних між професійними 

системами високої якості і переважна більшість з них пов’язана з кабельною 

передачею даних. Даний аспект обумовлює процес певними обмеженнями, 

зокрема повторними аналогово-цифровими та цифрово-аналоговими 

перетвореннями, шумові перешкоди в аналогових трактах дротових 

з’єднань та втрата корисних даних в цифрових дротових трактах, ризик 

фізичного пошкодження трактів, а також нецільове та нераціональне 

використання простору та накопичення дротових з’єднань, що підсилює 

загальну складність та заплутаність професіональних аудіосистем. 

Основна спрямованість проекту – винайдення методу, що дозволив би 

реалізувати бездротову передачу аудіоданих шляхом використання 

доступних кожному апаратних засобів (наприклад, смартфонів) на 

достатньому рівні, щоб можна було задовільнити професійні потреби людей 

що мають справу зі звуковими системами. Проект спрямований на 

задоволення потреб людей пов’язаних з професійною роботою зі звуком у 

заміні дротових з’єднань на бездротові без втрати якості і оптимізації та 

полегшенні роботи в даному аспекті. Також доступність частини апаратних 

засобів дозволить розширити потенційну клієнтську базу на музикантів та 

звукорежисерів напівпрофесіоналів, любителів та навіть початківців. Також 

розглядається нецільове використання програми та стороння імплементація 

розроблених алгоритмів, методів та підходів, реалізованих в проекті. 
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Метою проекту є винайдення та тестування системи бездротової 

передачі аудіоданих, реалізованої у вигляді програми для ПК або Мас та 

мобільних пристроїв, визначення застосовності програми для вирішення 

проблем передачі аудіоданих без затримки в реальних масштабах. Для цього 

необхідно оцінити особливості реалізації для конкретних ОС (Windows, 

Android, macOS, iOS), особливості технологій передачі даних (WiFi, 

Bluetooth), особливості мережевих протоколів (TCP/IP), особливості 

звукових трактів ОС (Core Audio, DirectX, ASIO) та додаткового звукового 

апаратного забезпечення. 

В основу методу буде покладено принципи, що використовуються в 

засобах зменшення затримок аудіо ASIO, буде враховано досвід 

використання та впровадження підходів передачі аудіо в побутовій техніці 

на основі власницьких технологій (наприклад Bluetooth-навушники), також 

буде врахований досвід використання трансляційних пристроїв (Apple 

Airplay), а також буде досліджений апаратний пристрій Line 6 Relay, 

програмний аналог якого і буде  взятий за основу реалізації. 
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5.1.1. Дерево проблем 

 Дерево проблем проекту зображено на рисунку 5.1. 

 

Рис. 5.1. Дерево проблем проекту. 
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5.2. Аналіз зацікавлених сторін проекту 

 

5.2.1. Зацікавлені сторони проекту 

Зацікавлені сторони проекту та оцінка їх важливості та зацікавленості 

зібрані у таблиці 5.2.1. 

Таблиця 5.2.1. 

Група 

зацікавлених 

осіб 

Інтереси 

групи в 

проекті 

Умови 

довгого 

співробітницт

ва з проектом 

Важливість Зацікавленість   

Внутрішні зацікавлені сторони проекту  

Розробник 

проекту 

Виконання 

проекту; 

Досягнення 

цільових 

показників 

проекту 

Подальший 

розвиток 

проекту; 

Приток 

інвестицій 

Висока (10) Висока (10) 

Команда 

керування 

проектом 

Досягнення 

цільових 

показників 

проекту; 

Подальший 

розвиток 

технологій 

проекту 

Подальший 

розвиток 

проекту; 

Приток 

інвестицій; 

Збільшення 

особистого 

доходу 

Висока (9) Висока (9) 
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Продовження табл. 5.2.1 

Інвестори 

проекту 

Отримання 

зазначених 

доходів від 

участі в 

проекті; 

Подальший 

розвиток 

проекту; 

Досягнення 

цілей 

Збільшення 

прибутку від 

інвестицій; 

Вигідніші 

умови 

підтримки 

проекту 

Висока (9) Висока (9) 

Внутрішньо – корпоративні зацікавлені сторони проекту 

Менеджмент 

проекту 

Розвиток 

проекту; 

Збереження 

притоку 

робочих 

місць; 

Приріст 

робочих 

місць; 

Можливість 

кар’єрного 

росту; 

Реклама 

Висока (9) Середня (6) 

Акціонери Приріст 

доходності; 

Ріст загальної 

вартості 

проекту 

Збільшення 

вартості 

проекту 

Висока (9) Висока (9) 

Побічні 

співробітники 

Кар’єрний 

ріст 

Кар’єрний 

ріст 

Середня (6) Висока (9) 

Зовнішні зацікавлені сторони проекту 
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Продовження табл. 5.2.1 

Люди, що 

професійно 

працюють зі 

звуком 

Використання 

продукту 

проекту для 

оптимізації 

різних процесів 

діяльності у 

студії, чи на 

сцені Власний 

технологічний 

розвиток 

Розвиток 

технологіч

ного фону 

Нижче 

середнього 

(4) 

Висока (9) 

Люди, що 

непрофесійно 

працюють зі 

звуком 

Використання 

продукту 

проекту для 

спрощення 

умов 

технічного 

забезпечення; 

Розвиток 

проекту 

Нижче 

середнього 

(4) 

Висока (9) 

Музиканти Використання 

продукту для 

покращення 

власного 

технологічного 

фону, 

оптимізації  і 

спрощення 

технічного 

забезпечення 

Покращен

ня старих 

технологій 

методами 

внесення 

змін у 

проект 

Нижче 

середнього 

(4) 

Середня (6) 

Випадкові 

користувачі та 

ентузіасти 

Використання 

продукту в 

нецільових 

умовах 

Підтримка 

продукту і 

пошук 

нових 

цілей 

використан

ня 

Нижче 

середнього 

(4) 

Висока (9) 

Побічні зацікавлені сторони проекту 

Розробники ПО Використання 

потокових 

технологій 

передачі 

аудіоданих 

Оновлення 

технологій 

Низька (3) Низька (3) 
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5.2.2. Аналіз зацікавлених сторін проекту 

 

Як видно з таблиці 5.2.1 розділу 5.2.1, зацікавлені сторони були 

розділені на 4 основні групи. 

1.Внутрішні зацікавлені сторони проекту. 

Тут зібрані особи, що власне беруть участь в розвитку проекту, його 

підтримці, управлінням модернізації і адаптації під ринок та клієнтів. Це є 

люди, яким важлива прибутковість проекту, люди, які керують проектом, 

люди які його підтримують та розвивають. 

2. Внутрішньо – корпоративні зацікавлені сторони проекту 

Ця група має безпосереднє відношення до проекту, тому як вони є 

його розробниками, тестувальниками і імплементаторами. Ця група має не 

менш серйозне відношення до проекту, проте без них його існування та 

подальший розвиток неможливі. 

3. Зовнішні зацікавлені особи. 

Це всі хто зацікавлений саме у отриманні безпосередньо користі від 

використання проекту. Ці люди є його користувачами, і на практиці 

отримують користь від функцій, що виконує проект, наприклад оптимізацію 

процесів, чи безпосередньо прибуток від використання. Також ці люди 

можуть бути тестовим полігоном, а також генератором пропозицій нового 

набору функцій, тощо. 

4. Побічні зацікавлені сторони. 

У супереч тому, що дана група має низьку зацікавленість та невисоку 

важливість, є потужним рушієм для популяризації методу, адже незалежні 

програмісти, можуть використовувати метод для створення власних 

продуктів у майбутньому, що принесе його у постійне використання. Також 

ця група містить людей, що можуть застосовувати функції проекту в 

нецільових напрямах, що потенційно може розширити область застосування 

і клієнтську базу. 
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5.3. Опис наукового проекту та технології 

 

Науковим продуктом у рамках наукової дисертації є метод 

бездротової передачі аудіоданих без затримок.  

Наукова новизна даного методу полягає в тому, що на даний момент 

не існує програмних реалізацій у відкритій формі, що дозволяли би 

ортимально передавати дані з аудіо-інтерфейсів на відстані, з 

використанням доступних у побуті стандартів цифрового зв’язку. Хоч 

існують пристрої у вигляді незалежних апаратних реалізацій, вони є 

закритими розробками, коштують дорого і не піддаються реверс-

інжинірингу, хоч і використовують для свого функціонування міжнародні 

стандарти зв’язку. 

Для реалізації методу на абстрактному рівні виділено декілька стадій: 

 Аналіз різних підходів для передачі сигналів без дротів; 

 Аналіз існуючих технічних засобів на достатність для реалізації 

поставленої задачі; 

 Тестування апаратної системи з існуючими методами та 

модульне тестування окремих систем; 

 Написання тестової платформи ; 

 Збір реальних даних та порівняння їх з критеріями потенційного 

корисного використання; 

 Усунення недоліків, якщо це можливо, базуючись на отриманих 

даних з тестової платформи. 
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5.4. Бізнес рішення та основні характеристики бізнес - продукту 

 

5.4.1. Резюме продукту 

Результатом науково – дослідницької роботи буде ПЗ та документація 

до нього, дане ПЗ допоможе ліквідувати надлишок дротової комутації та 

необхідність використання дорогої і неякісної аналогової чи просто дорогої 

власницької апаратури. Далі буде розглянуто принцип розробки, користь 

продукту, способи підтримки та подальший розвиток, що дасть абстрактне 

розуміння про продукт, що буде отриманий в результаті дослідницько 

роботи.  

 

 

5.4.2. Опис продукту 

Результатом дослідницької роботи буде ПЗ, але слід зазначити, що ПЗ 

не основний виробничий продукт, в основі ПЗ лежить методу безпровідної 

передачі аудіоданих без затримки, тобто результатом роботи буде саме 

метод. 

Дане ПО може отримати широкий застосунок у середовищі 

професійних музикантів, аудіотехніків, звукорежисерів, та інших людей 

тісно пов’язаних з цією галуззю. 

Простий і універсальний функціонал дозволить імплементувати 

даний продукт в інші галузі, а також використовувати напрацьовані методи 

іншим програмістам у своїх розробках. Також цей метод можна 

використовувати як програмний замінник трансляційної апаратури, що 

вкрай широко розкриває потенціал і сферу застосування реалізації методу 

передачі аудіоданих без затримки. 

 

 

5.4.3. Конкурентні переваги рішення 

Серед основних критеріїв у конкурентоздатності є: 
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 Унікальність і універсальність розробки; 

 Раціоналізація і оптимізація існуючих рішень; 

 Прогресивність технології; 

 Прогресивність технологічних процесів та обладнання; 

 Науковий рівень системи; 

 Розширення функціоналу для вирішення проблеми зі 

зменшенням собівартості забезпечення ресурсів для цього. 

 

Технологічні переваги методу(проекту): 

 Нівелювання унікальності і позбавлення від апаратної частини для 

вирішення проблеми 

 Позбавлення від проблем аналогової звукової апаратури. 

 Реалізація у вигляді застосунків на доступні платформи. 

 Зручний пакет розробника, що надасть додаткову мотивацію до 

використання методу «вільним» та побічним розробникам.. 

 Робота у реальному часі. 

 

Загальні переваги проекту: 

 Комерційний потенціал в контексті реалізації програмного 

застосунку; 

 Науковий потенціал в контексті розвитку і дослідження методу; 

 Здешевлення або заміна потрібних ресурсів при вирішення 

проблеми передачі звуку; 

 Можливість динамічного дистанційного оновлення. 

 Унікальність розробки. 

 Можливість підтримки багатокористувацького режиму. 

 Індивідуалізація та персоналізація ПЗ. 

5.4.4. Клієнти та сегменти ринку споживачів 
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Детальна збірка інформації про клієнтів зібрана у таблиці 5.4.1. 

 

Таблиця 5.4.1. 

Тип клієнта Опис проблеми клієнта, яку 

вирішує метод 

Рейтинг 

споживача 

Музикант Багато музикантів 

використовують застарілі і 

незручні методи передачі 

аудіоданих для підключення 

музичних інструментів та 

моніторингу на сцені та у студії. 

Програмний засіб, що 

розроблюється дозволить 

музикантам індивідуалізувати та 

скоротити використання 

ресурсоємних підходів для 

вирішення даних задач. Зокрема, 

музикан за допомогою свого 

власного телефону зможе 

незалежно передавати звук свого 

інструменту  і водночас 

отримувати можливість чути 

виведений монітор у персональну 

гарнітуру з індивідуальними 

налаштуваннями. Це зменшує 

кількість сценічної апаратури, 

дозволяє роздіяти звукові потоки 

на сцені та покращити якість звуку 

та персональне його сприйняття. 

Також це дозволяє уніфікувати 

звучання апаратури на різних 

майданчиках. 

 10 
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Продовження табл. 5.4.1 

Звукорежисер, студія 

звукозапису 

В даному контексті функція 

програмного застосунку 

аналогічна, тільки місце 

використання змінюється на 

студію. В цих умовах застосунок 

так само реалізує моніторингову 

функцію, але не використовується 

для передачі звуку з інструментів 

через невідповідність до критеріїв 

якості. Також можна 

використовувати застосунок як 

трансляційний засіб для 

повідомлень на студіях замість 

аналогових радіосистем. Можна 

використовувати навіть мікрофон 

телефону 

 6 

Прокатна структура Для прокатних структур дана 

програма є важливим фактором, 

так як вона скорочує кількість і 

складність апаратного 

забезпечення заходів як малого так 

і великого масштабу. Також це 

спрощує і уніфікує комутацію 

сценічної і студійної апаратури, 

що дозволяє скоротити час на 

налаштування і зменшує ризик 

збою 

 8 

Сторонній користувач Для стороннього користувача дана 

програма може скласти інтерес як 

трансляційна програма для дому, 

чи в якійсь іншій функціональній 

інтерпретації. Оскільки метод, що 

лежить в основі є доволі гнучким, 

то для сторонніх розробників він 

може стати основою для власних 

проектів та імплементацій, 

наприклад в голосовому звязку 

5 
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Як видно з таблиці, що наведено вище основними клієнтами є 

індивідуальні клієнти, або малі кооперації. Поле «Рейтинг споживачів» 

таблиці 5.4.1, вказує сумарний cуб’єктивний рейтинговий коефіцієнт на 

необхідність конкретним клієнтам впровадження подібних технологій та чи 

потрібні вони їм взагалі.  
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5.5. Унікальна цінність пропозиції (наукового продукту) 

 

Як вже згадувалося раніше подібних рішень існує небагато і більшість 

з них або аналогові, або мають дорогу апаратну реалізацію. Програмних 

реалізацій даного методу не існує в комерційній експлуатації. З цього 

приводу можна лише додати, що існують подібні рішення для вирішення 

іншого плану проблем і для них ставляться менш жорсткі критерії якості в 

контексті кількісних параметрів затримки чи ширини каналу передачі 

аудіоданих. Дуже багато з них використовують синхронізацію таймерів для 

відтворення однієї і тієї ж звукової доріжки. Розробка, що описується в 

проекті має потоковий принцип передачі даних і передає дані в реальному 

часі без затримок. 
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5.6. Доходи і витрати 

 

5.6.1. Витрати 

Для прийняття рішення щодо інвестиційного проекту всі витрати, 

пов'язані з його здійсненням, необхідно розподілити на інвестиційні та 

виробничі. 

Загальна сума витрат на здійснення проекту включає: 

 Витрати на формування основного капіталу містять початкові і 

поточні інвестиції; 

 Витрати на формування оборотного капіталу; 

 Виробничі витрати. 

 

 Всі інвестиційні потреби підприємства можна поділити на три 

групи: 

 Прямі інвестиції - безпосередньо необхідні для реалізації 

інвестиційного проекту; 

 Супутні інвестиції - вкладення в об'єкти, безпосередньо 

технологічно які пов'язані із забезпеченням нормальної 

експлуатації; 

 Інвестування виконання науково-дослідних робіт. 

 До складу початкових інвестицій відносяться: 

 Витрати на передінвестиційні дослідження, проведення 

дослідницьких і конструкторських робіт, на розробку проектних 

матеріалів, на робоче проектування і прив'язку проекту; 

 Витрати на придбання та оренду потужностей, включаючи вартість 

підготовки до освоєння; 

 Витрати на придбання та доставку машин, обладнання, 

інструменту та інвентарю, в тому числі імпортних; 

 Витрати на приймально-здавальні випробування; 
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 Витрати на пусконалагоджувальні роботи, комплексне освоєння 

проектних потужностей і досягнення проектних техніко-

економічних показників; 

 Витрати на придбання патентів, ліцензій, ноу-хау, технологій та 

інших амортизаційних нематеріальних активів; 

 Витрати на підготовку кадрів для об'єктів, що вводяться в дію; 

 Одноразові виплати, зокрема гарантує і страховим організаціям; 

 Витрати, що виникають при створенні та реєстрації фірми (оплата 

юридичних послуг зі складання установчих документів, витрати на 

реєстрацію фірми і оформлення прав власності; 

  Витрати на підготовчі дослідження не враховано в кошторисної 

вартості об'єкта; 

  Витрати, пов'язані з діяльністю персоналу в період підготовки 

виробництва (оплата праці, витрати, утримання приміщень, 

автомобілів, комп'ютерів та іншого обладнання), не враховані в  

кошторисної вартості об'єкт. 

Висновки по витратам:  

Вартість проекту = ціна проектування + ціна розробки + активна 

підтримка і доопрацювання після впровадження + плата за компоненти та 

сервіси + реклама і просування. На рисунку 5.6.1 схематично зображено 2 

етапи витрат. 
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Рис. 5.6.1. Види витрат на проект на різних етапах. 

 

5.6.2. Доходи 

 

Основними джерелом доходу будуть кошти з експлуатації даного 

методу. Загальну дохідність проекту в майбутньому буде прийнято рахувати 

метриками доходності, такими, як: 

1. Bookings (замовлення); 

2. Revenue (дохід); 

3. TCV — Total Contract Value (загальна вартість контракту); 

4.  LTV — Life Time Value (тотальна цінність); 

5. Unearned or Deferred Revenue (майбутні доходи). 

Bookings  - це оцінка вартості контракту між компанією і клієнтом. Ця 

метрика відбиває зобов'язання клієнта заплатити компанії зазначені в 

договорі гроші. Так як основою експлуатації та впровадження на 

виробництво методу є контракт дана метрика, грає основну роль в 

обрахунках доходності проекту, сумарна вартість контракту на один заклад. 

Про прибуток (Revenue) можна говорити тоді, коли послуга вже 

надана або буде надаватися регулярно протягом зазначеного в договорі 

терміну підписки. Є вихідним фактором першої метрики, рахується по 

закінченню контракту, тобто при вдалому завершенні. 

TCV – вихідна вартість контракту, рахується у випадку, якщо у 

контракті описані пункти підтримки, доповнення або перерахування 

вартості чогось, наприклад оплата подальшої підтримки виробництва.  

TCV може з часом збільшуватися або зменшуватися. Переконайтеся, що 

TCV враховує також одноразові витрати, оплату спеціальних послуг і 

повторювані платежі. 

LTV - Довічна цінність - це поточна оцінка майбутньої чистого 

прибутку від клієнта протягом усього періоду його відносин з компанією. 

Вона допомагає визначити довгострокову цінність клієнта, а також чистий 
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прибуток в розрахунку на одного клієнта з урахуванням витрат на його 

залучення (CAC). Місячна маржа від кожного клієнта = дохід від клієнта 

мінус змінні витрати, пов'язані з клієнтом. Змінні витрати включають в себе 

всі адміністративні та операційні витрати, пов'язані з обслуговуванням 

клієнта. 

UDR - це ті гроші, які ви збираєте при замовленні продукту (послуги), 

тобто до його отримання (реалізації). Компании визнають лише виручку 

протягом строку надання послуг - навіть якщо клієнт оплачує більшу 

частину послуги до здійснення транзакції. Тому в більшості випадків ці 

гроші враховуються в балансі в рядку так званого відкладеного доходу.  
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5.6.3. Таблиця з витратами / доходами 

 

Таблиця  5.6.1 описує стадії розвитку проекту, розділи витрат та 

сумарний дохід. Слід врахувати, що перший та другий етапи є разовими і є 

препроектими, третій етап розраховується помісячно, після закінчення 

перших двух етапів. 

Таблиця 5.6.1. 

Етап 

проекту 

Статті 

витрат 

Шляхи 

доходу 

Витрати Дохід Сума 

Етап 

розробки 

Розробка, 

оплата 

сервісів, 

патентуван

ня, 

маркетинг 

 1.000 у.о 0 -1.000у.о 

Етап 

впровадже

ння 

Маркетинг

, 

підтримка, 

реалізація, 

впровадже

ння 

Впроваджен

ня у 

тестовому 

режимі на 

виробництв

о 

2.000 у.о 1.000 у.о -1.000 у.о 

Етап 

експлуатац

ії 

Підтримка, 

обслугову

вання, 

розвиток 

проекту, 

оплата 

персоналу 

Замовлення, 

оплата 

послуг, 

підтримка, 

підписка, 

оплата 

тестових 

режимів,  

2.000 у.о 5.000 у.о +3.000 у.о 
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5.7. Бізнес - модель. 

 

На рисунку 5.7.1 зображена загальна схема бізнес моделі. 

 

Рис. 5.7.1 Загальна бізнес модель. 

Сегмент користувачів: 

Для кого? – Люди, що мають стосунок до професійної роботи зі 

звуком. 

Найважливіші клієнти? – Професійні музиканти, звукорежисери та 

звукотехніки, розробники ПЗ, пов’язаного з аудіо. 

Пропозиція: 

Яку цінність від методу отримують клієнти? – Отримання 

можливості за допомогою доступних апаратних засобів передавати 

аудіодані між пристроями. 

Яку проблему користувачів ми вирішуємо? – Надлишок дротової 

комутації та необхідність використання дорогої і неякісної аналогової чи 

просто дорогої власницької апаратури. 

Яку необхідність користувачів ми задовольняємо? – Ми 

задовольняємо потребу користувачів у якісній бездротовій передачі аудіо 

без затримок. 

Які набори продуктів ми пропонуємо? – Ми пропонуємо метод і 

програмний застосунок, що його реалізує. 

Канали розповсюдження: 
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Через які канали ми хочемо досягти кожен сегмент наших 

споживачів? – Play market, цільова реклама 

Який з каналів розповсюдження є найпривабливішим? – подарунковий 

формат для користувачів апаратної частини. 

Потоки доходу: 

За що готові платити користувачі? – за використання функціоналу 

програми, що дозволяє спростити, уніфікувати та здешевити студійну та 

сценічну діяльність. 

Яким чином вони можуть платити? – ліцензійні відрахування з 

покупок апаратної частини, покупки в Play market та App Store. 

Альтернативні шляхи – додаткові версії програми з кастомізованим 

функціоналом. 

Основні ресурси : 

Необхідні ресурси  –  серед необхідних ресурсів, платформи для 

тестування, та апаратне забезпечення. Наукові досягнення та патенти на 

подібні методи та фінансові ресурси. 

Шляхи знаходження необхідних ресурсів – безкоштовно тестові 

пакети для закладів, від чого виграє проект і заклади. 

Відносини з клієнтами – через політику підтримки користувача у 

інтерактивному форматі у вигляді каналу у меседжері чи аналогічний метод. 

Потоки доходів – контрактні роялті від виробників апаратного 

забезпечення, доходи з магазинів програмного забезпечення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Запропонований спосіб передачі аудіо-даних дозволяє створити 

архітектурні прототипи програмних рішень, що з використанням нових 

технологій дозволятимуть створити альтернативу використанню дротових 

з’єднань для передачі потокового аудіо без затримок і втрат. Тестування  

можливості реалізацій певних етапів способу, а також реалізація 

програмного засобу, що базується на технології Bluetooth, засвідчує 

раціональність використання даних підходів. Хоч і за певних умов Wi Fi 

з’єднання дозволяє отримати невеликі затримки (<7 мс), проте не дозволяє 

їх утримувати на стабільному рівні. Розроблена програма, що базується на 

технології Bluetooth, дозволяє отримувати якісний звук зі стабільною, хоч і 

відносно більшою( більше 10 мс) , затримкою. 

Важливим аспектом даного дослідження є розробка і впровадження 

алгоритму інтелектуальної обробки аудіо, який дозволяє визначати 

оптимальний спосіб передачі даних на пристрій приймач та, залежно від 

вхідного потоку аудіо, використовувати оптимальний алгоритм ущільнення 

або прорідження даних.  

Подальше дослідження має бути зосереджене на використані 

мережевих технологій 5G та інших, вже існуючих технологій роботи зі 

звуком, таких як Сore Audio, ReWire та VST. Важливо звернути увагу на 

можливість проектування новго програмно-апаратного комплексу на базі 

виконаної розробки і майбутніх досліджень. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Знімки екрану виконуваної програми і пов’язаних компонентів 

 
 

Рис. 1 – Ідентифікація простроїв у ASIO-панелі 

 

 

Рис. 2 – Характеристики з’єдняння 
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Додаток 2 

Лістинг 

public class DRW 

extends View { 

    static Bitmap rotatingImageBuffer = null; 

    static String rotatingInstrumentBuffer; 

    static Integer rotatingPositionBuffer; 

    public final int MULTITOUCH_MAX = 10; 

    Instrument accurate; 

    public Bitmap bitmap; 

    public Instrument brush; 

    public Canvas canvas; 

    public Activity context; 

    public Instrument currentInstrument = null; 

    public Instrument erase; 

    Instrument figures; 

    public Instrument fill; 

    Instrument gesture; 

    ArrayList<Instrument> instruments; 

    public Instrument line; 

    Instrument main; 

    OrientationProvider orientationProvider; 

    Instrument pipette; 

    ArrayList<Instrument> providers; 

    Saver saver; 

    public Scale scale; 

    public Bundle scheduledData = new Bundle(); 

    private ArrayList<Runnable> scheduledTasks = new ArrayList(); 

    Instrument text; 

    public AreaCalculator undoAreaCalculator = new AreaCalculator(); 

    public UndoProvider undoProvider; 

 

    static { 

        rotatingPositionBuffer = null; 

        rotatingInstrumentBuffer = null; 

    } 

 

    public Draw(Activity activity) { 

        super((Context)activity); 

        this.context = activity; 

        this.instruments = new ArrayList(); 

        this.providers = new ArrayList(); 

        this.undoProvider = new UndoProvider(this, this); 

        this.orientationProvider = new OrientationProvider(activity); 

        this.saver = new Saver(this); 

    } 

 

    public void clear() { 

        this.saver.autosave(); 

        try { 

            this.bitmap.eraseColor(0); 

            this.undoProvider.apply(0, this.bitmap.getHeight(), 0, 

this.bitmap.getWidth()); 

            this.undoProvider.prepare(); 

            this.invalidate(); 

            return; 

        } 

        catch (Exception var5_1) { 

            StringBuilder stringBuilder = new 

StringBuilder().append("Exception: 

").append(var5_1.toString()).append("\nStackTrace: \n"); 



 

79 

            String string = Data.tools == null ? var5_1.toString() : 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var5_1); 

            Logger.log("Draw.clear", 

stringBuilder.append(string).toString(), false); 

            return; 

        } 

        catch (OutOfMemoryError var1_4) { 

            StringBuilder stringBuilder = new 

StringBuilder().append("OutOfMemoryError: 

").append(var1_4.toString()).append("\nStackTrace: \n"); 

            String string = Data.tools == null ? var1_4.toString() : 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var1_4); 

            Logger.log("Draw.clear", 

stringBuilder.append(string).toString(), false); 

            this.undoProvider.freeUp(); 

            return; 

        } 

    } 

    public Bitmap createFullBitmap() { 

        var1_1 = Bitmap.createBitmap((int)this.bitmap.getWidth(), 

(int)this.bitmap.getHeight(), (Bitmap.Config)Bitmap.Config.ARGB_8888); 

        try { 

            var2_2 = new Canvas(var1_1); 

            var5_3 = this.scale.scale_size; 

            var6_4 = this.scale.scale_offset_x; 

            var7_5 = this.scale.scale_offset_y; 

            this.scale.scale_size = 1.0f; 

            this.scale.scale_offset_x = 0.0f; 

            this.scale.scale_offset_y = 0.0f; 

            this.main.onDraw(var2_2); 

            this.scale.scale_size = var5_3; 

            this.scale.scale_offset_x = var6_4; 

            this.scale.scale_offset_y = var7_5; 

            return var1_1; 

        } 

        catch (OutOfMemoryError var4_6) {} 

        ** GOTO lbl-1000 

        catch (Exception var3_7) {} 

lbl-1000: // 2 sources: 

        { 

            Logger.log("Error while copying bitmap"); 

            return var1_1; 

        } 

    } 

    public void doScheduled() { 

        int n = 0; 

        do { 

            if (n >= this.scheduledTasks.size()) { 

                this.scheduledTasks.clear(); 

                return; 

            } 

            try { 

                ((Runnable)this.scheduledTasks.get(n)).run(); 

            } 

            catch (Exception var2_2) { 

                Logger.log("Error executing scheduled: " + 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var2_2)); 

            } 

            ++n; 

        } while (true); 

    } 

 

    public void drawTextAtTheBottom(Canvas canvas, String string) { 

        float f = this.bitmap.getWidth(); 
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        float f2 = this.bitmap.getHeight(); 

        float f3 = Data.store.DPI / 10; 

        Paint paint = new Paint(); 

        paint.setAntiAlias(true); 

        String[] arrstring = string.split("\\r?\\n"); 

        String string2 = arrstring[0]; 

        float f4 = 0.0f; 

        for (int i = 0; i < arrstring.length; ++i) { 

            String string3 = arrstring[i]; 

            float f5 = paint.measureText(string3); 

            if (f5 <= f4) continue; 

            f4 = f5; 

            string2 = string3; 

        } 

        do { 

            paint.setTextSize(f3-=1.0f); 

        } while (paint.measureText(string2) > f); 

        for (int j = 0; j < arrstring.length; ++j) { 

            String string4 = arrstring[j]; 

            float f6 = (f - paint.measureText(string4)) / 2.0f; 

            float f7 = f2 - 1.3f * (f3 * (float)(arrstring.length - j)); 

            paint.setColor(-1); 

            paint.setStyle(Paint.Style.FILL); 

            canvas.drawText(string4, f6, f7, paint); 

            paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); 

            paint.setStrokeWidth(0.5f); 

            paint.setColor(-16777216); 

            canvas.drawText(string4, f6, f7, paint); 

        } 

    } 

 

    public void fuckIt() { 

        this.orientationProvider = null; 

        this.context = null; 

        this.bitmap = null; 

        this.canvas = null; 

        this.main = null; 

        this.brush = null; 

        this.fill = null; 

        this.erase = null; 

        this.accurate = null; 

        this.gesture = null; 

        this.text = null; 

        this.pipette = null; 

        this.figures = null; 

        this.scale = null; 

        this.line = null; 

        this.currentInstrument = null; 

        this.instruments = null; 

        this.providers = null; 

        this.undoAreaCalculator = null; 

        this.undoProvider = null; 

        this.saver = null; 

    } 

 

    public Instrument getInstrument(String string) { 

        int n = 0; 

        do { 

            int n2 = this.instruments.size(); 

            Instrument instrument = null; 

            if (n < n2) { 

                if 

(((Instrument)this.instruments.get(n)).getName().equals((Object)string)) { 

                    instrument = (Instrument)this.instruments.get(n); 
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                } 

            } else { 

                return instrument; 

            } 

            ++n; 

        } while (true); 

    } 

 

    /* 

     * Enabled aggressive block sorting 

     * Enabled unnecessary exception pruning 

     */ 

    public boolean isEmpty() { 

        int n; 

        int n2; 

        int n3; 

        boolean bl = true; 

        try { 

            if (this.bitmap == null) { 

                return bl; 

            } 

            n = Data.store.DPI / 20; 

            n2 = this.bitmap.getPixel(0, 0); 

            n3 = 0; 

        } 

        catch (Exception var5_8) { 

            StringBuilder stringBuilder = new 

StringBuilder().append("Exception: 

").append(var5_8.toString()).append("\nStackTrace: \n"); 

            String string = Data.tools == null ? var5_8.toString() : 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var5_8); 

            Logger.log("Draw.isEmpty", 

stringBuilder.append(string).toString(), false); 

            return false; 

        } 

        catch (OutOfMemoryError var2_11) { 

            StringBuilder stringBuilder = new 

StringBuilder().append("OutOfMemoryError: 

").append(var2_11.toString()).append("\nStackTrace: \n"); 

            String string = Data.tools == null ? var2_11.toString() : 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var2_11); 

            Logger.log("Draw.isEmpty", 

stringBuilder.append(string).toString(), false); 

            return false; 

        } 

        block3 : do { 

            if (n3 >= this.bitmap.getWidth()) { 

                String string = bl ? "\u0434\u0430" : "\u043d\u0435\u0442"; 

                Logger.log("Draw.isEmpty", 

stringBuilder.append(string).toString(), false); 

                return bl; 

            } 

            int n4 = 0; 

            do { 

                if (n4 < this.bitmap.getHeight()) { 

                    if (this.bitmap.getPixel(n3, n4) != n2) { 

                        bl = false; 

                    } 

                } else { 

                    n3+=n; 

                    continue block3; 

                } 

                n4+=n; 

            } while (true); 
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            break; 

        } while (true); 

    } 

 

    protected void onDraw(Canvas canvas) { 

        super.onDraw(canvas); 

        if (this.providers != null) { 

            for (int i = 0; i < this.providers.size(); ++i) { 

                ((Instrument)this.providers.get(i)).onDraw(canvas); 

            } 

        } 

        if (this.currentInstrument != null) { 

            this.currentInstrument.onDraw(canvas); 

        } 

    } 

 

    protected void onSizeChanged(int n, int n2, int n3, int n4) { 

        super.onSizeChanged(n, n2, n3, n4); 

        try { 

            Eraser eraser; 

            Main main; 

            Text text; 

            Scale scale; 

            Accurate accurate; 

            Line line; 

            Pipette pipette; 

            Brush brush; 

            Filler filler; 

            Figures figures; 

            Gesture gesture; 

            Logger.log("Size Changed:   " + n + "    " + n2); 

            this.bitmap = Bitmap.createBitmap((int)n, (int)n2, 

(Bitmap.Config)Bitmap.Config.ARGB_8888); 

            this.canvas = new Canvas(this.bitmap); 

            ArrayList<Instrument> arrayList = this.instruments; 

            this.scale = scale = new Scale(this); 

            arrayList.add((Object)scale); 

            ArrayList<Instrument> arrayList2 = this.instruments; 

            this.brush = brush = new Brush(this); 

            arrayList2.add((Object)brush); 

            ArrayList<Instrument> arrayList3 = this.instruments; 

            this.fill = filler = new Filler(this); 

            arrayList3.add((Object)filler); 

            ArrayList<Instrument> arrayList4 = this.instruments; 

            this.erase = eraser = new Eraser(this); 

            arrayList4.add((Object)eraser); 

            ArrayList<Instrument> arrayList5 = this.instruments; 

            this.gesture = gesture = new Gesture(this); 

            arrayList5.add((Object)gesture); 

            ArrayList<Instrument> arrayList6 = this.instruments; 

            this.text = text = new Text(this); 

            arrayList6.add((Object)text); 

            ArrayList<Instrument> arrayList7 = this.instruments; 

            this.accurate = accurate = new Accurate(this); 

            arrayList7.add((Object)accurate); 

            ArrayList<Instrument> arrayList8 = this.instruments; 

            this.line = line = new Line(this); 

            arrayList8.add((Object)line); 

            ArrayList<Instrument> arrayList9 = this.instruments; 

            this.pipette = pipette = new Pipette(this); 

            arrayList9.add((Object)pipette); 

            ArrayList<Instrument> arrayList10 = this.instruments; 

            this.figures = figures = new Figures(this); 

            arrayList10.add((Object)figures); 
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            ArrayList<Instrument> arrayList11 = this.providers; 

            this.main = main = new Main(this); 

            arrayList11.add((Object)main); 

            this.orientationProvider.afterRotate(); 

            if (this.currentInstrument == null) { 

                this.setInstrument("brush"); 

            } 

            this.undoProvider.prepare(); 

            this.refresh(); 

            this.doScheduled(); 

            TimeProvider.finish("start"); 

            return; 

        } 

        catch (Exception var6_27) { 

            Logger.log("Error in OnSizeChanged: " + 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var6_27)); 

            return; 

        } 

        catch (OutOfMemoryError var5_28) { 

            return; 

        } 

    } 

 

    public boolean onTouchEvent(MotionEvent motionEvent) { 

        if (this.providers != null) { 

            for (int i = 0; i < this.providers.size(); ++i) { 

                ((Instrument)this.providers.get(i)).onTouch(motionEvent); 

            } 

        } 

        if (this.currentInstrument != null) { 

            this.currentInstrument.onTouch(motionEvent); 

        } 

        return true; 

    } 

 

    public void pause() { 

        if (this.providers != null) { 

            for (int i = 0; i < this.providers.size(); ++i) { 

                ((Instrument)this.providers.get(i)).onDeselect(); 

            } 

        } 

        if (this.currentInstrument != null) { 

            this.currentInstrument.onDeselect(); 

        } 

    } 

 

    /* 

     * Enabled aggressive block sorting 

     */ 

    boolean processKeyEvent(KeyEvent keyEvent) { 

        ArrayList<Instrument> arrayList = this.providers; 

        boolean bl = false; 

        if (arrayList != null) { 

            for (int i = 0; i < this.providers.size(); ++i) { 

                bl = bl || 

((Instrument)this.providers.get(i)).onKey(keyEvent); 

            } 

        } 

        if (this.currentInstrument == null) return bl; 

        if (bl) return true; 

        if (this.currentInstrument.onKey(keyEvent)) return true; 

        return false; 

    } 
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    public void refresh() { 

        if (this.providers != null) { 

            for (int i = 0; i < this.providers.size(); ++i) { 

                ((Instrument)this.providers.get(i)).onSelect(); 

            } 

        } 

        if (this.currentInstrument != null) { 

            this.currentInstrument.onSelect(); 

        } 

    } 

 

    public void schedule(Runnable runnable) { 

        this.scheduledTasks.add((Object)runnable); 

    } 

 

    /* 

     * Enabled aggressive block sorting 

     */ 

    public void setInstrument(Instrument instrument) { 

        if (this.currentInstrument == instrument) { 

            return; 

        } 

        if (instrument != null) { 

            if (this.currentInstrument != null) { 

                this.currentInstrument.onDeselect(); 

            } 

            this.currentInstrument = instrument; 

            this.currentInstrument.onSelect(); 

            Logger.log("Set instrument " + instrument.getName() + ": ok."); 

        } else { 

            Logger.log("Set instrument " + instrument.getName() + ": fail."); 

        } 

        this.invalidate(); 

    } 

 

    /* 

     * Enabled aggressive block sorting 

     */ 

    public void setInstrument(String string) { 

        if (this.currentInstrument != null && 

this.currentInstrument.getName().equals((Object)string)) { 

            return; 

        } 

        Instrument instrument = this.getInstrument(string); 

        if (instrument != null) { 

            if (this.currentInstrument != null) { 

                this.currentInstrument.onDeselect(); 

            } 

            this.currentInstrument = instrument; 

            this.currentInstrument.onSelect(); 

            Logger.log("Set instrument " + string + ": ok."); 

        } else { 

            Logger.log("Set instrument " + string + ": fail."); 

        } 

        this.invalidate(); 

    } 

 

    public class OrientationProvider { 

        public static final int ORIENTATION_AUTO = 3; 

        public static final int ORIENTATION_HORIZONTAL = 1; 

        public static final int ORIENTATION_VERTICAL = 2; 

        Activity context; 

 

        OrientationProvider(Activity activity) { 
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            this.context = null; 

            this.context = activity; 

            if (Draw.rotatingPositionBuffer == null) { 

                Draw.rotatingPositionBuffer = this.getScreenRotation(); 

            } 

        } 

 

        /* 

         * Enabled aggressive block sorting 

         */ 

        void afterRotate() { 

            if (Draw.rotatingImageBuffer != null) { 

                Logger.log("Last = " + (Object)Draw.rotatingPositionBuffer + 

"; now = " + this.getScreenRotation()); 

                int n = Draw.rotatingImageBuffer.getWidth() * 

Draw.rotatingImageBuffer.getHeight(); 

                if (Draw.this.bitmap.getWidth() * 

Draw.this.bitmap.getHeight() != n && Data.isTutor("rotate", 8)) { 

                    Toast.makeText((Context)this.context, 

(CharSequence)Data.tools.getResource(2131099897), (int)0).show(); 

                    Toast.makeText((Context)this.context, 

(CharSequence)Data.tools.getResource(2131099898), (int)1).show(); 

                } 

                int n2 = this.getScreenRotation(); 

                int n3 = Draw.rotatingPositionBuffer == 270 && n2 == 0 ? -90 

: (Draw.rotatingPositionBuffer == 0 && n2 == 270 ? 90 : 

Draw.rotatingPositionBuffer - n2); 

                Matrix matrix = new Matrix(); 

                if (n3 == -90) { 

                    matrix.preRotate((float)n3); 

                    matrix.postTranslate(0.0f, 

(float)Draw.rotatingImageBuffer.getWidth()); 

                    matrix.postScale((float)Draw.this.bitmap.getWidth() / 

(float)Draw.rotatingImageBuffer.getHeight(), 

(float)Draw.this.bitmap.getHeight() / 

(float)Draw.rotatingImageBuffer.getWidth()); 

                } else if (n3 == 90) { 

                    matrix.preRotate((float)n3); 

                    

matrix.postTranslate((float)Draw.rotatingImageBuffer.getHeight(), 0.0f); 

                    matrix.postScale((float)Draw.this.bitmap.getWidth() / 

(float)Draw.rotatingImageBuffer.getHeight(), 

(float)Draw.this.bitmap.getHeight() / 

(float)Draw.rotatingImageBuffer.getWidth()); 

                } 

                Draw.this.canvas.drawBitmap(Draw.rotatingImageBuffer, 

matrix, new Paint()); 

                Draw.rotatingImageBuffer = null; 

                Draw.rotatingPositionBuffer = this.getScreenRotation(); 

            } 

            if (Draw.rotatingInstrumentBuffer != null) { 

                Draw.this.setInstrument(Draw.rotatingInstrumentBuffer); 

            } 

        } 

 

        void beforeRotate() { 

            Draw.rotatingImageBuffer = Draw.this.bitmap; 

            if (Draw.this.currentInstrument != null) { 

                Draw.rotatingInstrumentBuffer = 

Draw.this.currentInstrument.getName(); 

            } 

        } 

 

        /* 
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         * Unable to fully structure code 

         * Enabled aggressive block sorting 

         * Enabled unnecessary exception pruning 

         * Lifted jumps to return sites 

         */ 

        public int getScreenOrientation() { 

            try { 

                if (Draw.this.getResources().getConfiguration().orientation 

== 1) { 

                    return 2; 

                } 

                var4_1 = 

Draw.this.getResources().getConfiguration().orientation; 

                if (var4_1 != 2) return -1; 

                return 1; 

            } 

            catch (OutOfMemoryError var1_2) {} 

            ** GOTO lbl-1000 

            catch (Exception var1_4) {} 

lbl-1000: // 2 sources: 

            { 

                var2_5 = new 

StringBuilder().append(var1_3.toString()).append("\nStackTrace: \n"); 

                var3_6 = Data.tools == null ? var1_3.toString() : 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var1_3); 

                Logger.log(var2_5.append(var3_6).toString()); 

            } 

            return -1; 

        } 

    public class UndoProvider { 

        int cleanUpCounter; 

        int current; 

        Draw draw; 

        Bitmap[] image; 

        Bitmap image_tmp; 

        final /* synthetic */ Draw this$0; 

        int undoFailCounter; 

        int undoSize; 

        int[] x; 

        int[] y; 

 

        /* 

         * Unable to fully structure code 

         * Enabled aggressive block sorting 

         * Enabled unnecessary exception pruning 

         * Lifted jumps to return sites 

         */ 

        public UndoProvider(Draw var1_1, Draw var2_2) { 

            this.this$0 = var1_1; 

            super(); 

            this.undoFailCounter = 0; 

            this.current = -1; 

            this.cleanUpCounter = 0; 

            this.undoSize = -1; 

            try { 

                this.draw = var2_2; 

                this.init(); 

                return; 

            } 

            catch (OutOfMemoryError var3_3) {} 

            ** GOTO lbl-1000 

            catch (Exception var3_5) {} 

lbl-1000: // 2 sources: 

            { 
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                var4_6 = new 

StringBuilder().append(var3_4.toString()).append("\nStackTrace: \n"); 

                var5_7 = Data.tools == null ? var3_4.toString() : 

Data.tools.getStackTrace((Throwable)var3_4); 

                Logger.log(var4_6.append(var5_7).toString()); 

                return; 

            } 

        } 

 

        private void clearArea(int n, int n2, int n3, int n4, Canvas canvas) 

{ 

            Paint paint = new Paint(); 

            paint.setXfermode((Xfermode)new 

PorterDuffXfermode(PorterDuff.Mode.CLEAR)); 

            canvas.drawRect((float)n, (float)n2, (float)n3, (float)n4, 

paint); 

        } 

 

        public void apply() { 

            this.apply(0, this.this$0.bitmap.getHeight(), 0, 

this.this$0.bitmap.getWidth()); 

        } 

        public boolean freeUp() { 

            int n; 

            boolean bl = false; 

            Logger.log("Draw.undoProvider.freeUp", 

"\u0417\u0430\u0447\u0438\u0441\u0442\u043a\u0430 

\u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438...", false); 

            try { 

                int n2 = this.cleanUpCounter = 1 + this.cleanUpCounter; 

                bl = false; 

                if (n2 == 30) { 

                } 

                n = -1 + this.undoSize; 

            } 

            catch (Exception var3_5) { 

                Logger.log("UndoProvider.freeUp", "Exception: " + 

var3_5.toString(), false); 

                return bl; 

            } 

            catch (OutOfMemoryError var2_6) { 

                Logger.log("UndoProvider.freeUp", "OutOfMemoryError: " + 

var2_6.toString(), false); 

                Toast.makeText((Context)this.draw.context, 

(CharSequence)"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 

\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 

\u043d\u0435\u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e. 

\u0420\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u0435\u0442\u0441\u0

44f 

\u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u0

44c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443.", 

(int)1).show(); 

                return bl; 

            } 

            do { 

                bl = false; 

                if (n > 2) { 

                    Bitmap bitmap = this.image[n]; 

                    bl = false; 

                    if (bitmap != null) { 

                        this.image[n] = null; 

                        bl = true; 

                    } 

                } else { 



 

88 

                    System.gc(); 

                    return bl; 

                } 

                --n; 

            } while (true); 

        } 

 

        public void init() { 

            int n = (Integer)Data.get(Data.undoSizeInt()); 

            if (n != this.undoSize) { 

                this.undoSize = n; 

                this.image = new Bitmap[this.undoSize]; 

                this.x = new int[this.undoSize]; 

                this.y = new int[this.undoSize]; 

            } 

        } 

 


