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РОЗРОБЛЕННЯ МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ ДОДАТКОМ
ЗА ДОПОМОГОЮ ГОЛОСУ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ANDROID
У наш час смартфон є основним інструментом комунікації з
світовою мережею та іншими людьми. Люди майже не розлучаються з
своїм телефоном і все роблять за його допомогою, але бувають ситуації,
коли користувач не має можливості зробити якусь просту річ “звичайним” способом.
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Наприклад, водій авто, якому потрібно глянути на карту та прокласти
маршрут руху автомобіля, або записати важливу думку, під час ранкової
пробіжки тощо. Зупинятись та вручну займатись пошуком необхідної інформації або записом в даній ситуації не зручно, адже це сповільнює звичний
ритм життя користувача. Тому на допомогу приходять засоби, що реалізують
голосові команди та дають можливість керувати технічними системами.
Відповідно, реалізація таких засобів є актуальною задачею.
Постановка задачі:
На даний час користувачі смартфонів версії Android 5.0 та вище
мають змогу користуватись наступними командами:
• пошук інформації;
• виклик таксі;
• створення нотаток;
• початок або зупинка руху власника пристрою;
• відображення частоти серцебиття та інші функції.
Разом з тим, розробники чи власники смартфонів версії Android 5.0
та вище мають можливість створювати власні голосові команди. При
цьому, планується надати користувачу розроблюваного додатку
можливість виконувати звичайні дії за допомогою голосу[1].
Особливості використання інструменту голосових команд у
власному програмному продукті
Для використання інструменту голосових команд у власному додатку потрібно розпізнати названу команду за допомогою засобів опрацювання голосу, наприклад такої бібліотеки як NEXMO та відправити
необхідний запит для подальшої обробки. Окрім того, користувачу
необхідно підтвердити, що він дозволяє використання необхідних
програмних та апаратних засобів[2].
Висновок. Голосові команди це надзвичайно потужний та зручний
у повсякденному житті інструмент, який набуває все більшої
популярності та вжитку. Зараз голосові команди найширше використовуються у сервісі AndroidAuto, оскільки дозволяють реалізувати такі
функції як: відкрити карту, прокласти маршрут, дзвонити друзям та
слухати музику не відволікаючись від дороги.
Разом з тим, реалізація голосових команд є підґрунтям для
реалізації інтерфейсу нового покоління між комп’ютером та людиною з
допомогою людського голосу (SILK) [3].
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СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМУВАННЯ
ПРИСТРОЇВ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ STC
Процес набуття студентами практичних компетенцій у вищому навчальному закладі потребує в навчальному процесі використання стендів,
розв’язання практичних задач, програмування мікроконтролерів тощо.
Відповідно, розроблення засобів для програмування мікроконтролерів
STCє актуальним завданням.
Розроблений стенд для вивчення основ програмування мікроконтролерів Intel 8051. Зокрема в процесі реалізації стенду використано
мікроконтролер STC12C5A60S2. Цей мікроконтролер спроектований на
основі мікроконтролера Intel 8051. Intel 8051 (абоMCS-51) – це сімейство 8 бітних мікроконтролерів розроблених компанією Intel у 80-х
роках спеціально для використання у вбудованих системах. За рахунок
вдалої реалізації мікроконтролера велика кількість наявних на ринку
мікроконтролерів має 8051 сумісні процесори, а за рахунок наявності
великої кількості аналогів – вивчення ядра MCS-51 є одним з перших
кроків до вивчення сучасних мікропроцесорів у навчальних программах
курсів ВНЗ.
Особливостями цих мікроконтролерів можна назвати дешевизну,
доступність, велику кількість розробок на їх основі, інтернетспільноти,
де кожен може поширювати корисну інформацію про мікроконтролер,
використання С/С++ для створення програмного забезпечення.
Сьогодні дане сімейство мікроконтролерів можна використовувати
в багатьох сферах, наприклад в простих пристроях для IOT, це може
бути сигналізація на основі давачів руху чи магнітних давачах з
можливістю програмно-логічної зміни алгоритму роботи, може бути і
“розумний” замок, часто цей мікроконтролер використовують для
побудови прототипів систем керування радіокерованими моделями,
ідеально використовується для навчальних комплексів.
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