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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ПАНОРАМНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ
АНОТАЦІЯ
Дана

дипломна

робота

присвячена

розробці

програмного

забезпечення для перегляду панорамних фотографій на мобільних
пристроях.
В

роботі

виконано

порівняльний

аналіз

існуючих

аналогів

розроблюваного ПЗ, виділено основні концепції побудови мобільних
додатків

віртуальної

зображеннями,

реальності.

віртуальною

Розглянуто

реальністю

та

основи
малювання

роботи

з

графіки.

Запропоновано концепцію роботи розроблюваного ПЗ виходячи з аналізу
існуючих додатків.
Також в роботі описується принцип роботи мобільного додатка та
його програмні компоненти. Наведені шляхи можливого вдосконалення
проекту та порівняння результатів із аналогом.

Yeryhin Maksym
(student first name, last name)

SOFTWARE FOR VISUALIZING PANORAMIC IMAGES ON
MOBILE DEVICES

ABSTRACT

This diploma is devoted to developing software for viewing panoramic
photos on mobile devices.
The paper made a comparative analysis of existing analogue developed
software, highlights the main concept of building mobile applications of virtual
reality. Considered basics imaging, virtual reality and drawing graphics. The
concept of
developed software based on an analysis of existing applications.
Also described in the principle of mobile applications and its software
components. These ways of possible improvement project and compare the
results with the analog.

Ерыгни Максим Павлович
(фамилия, имя, отчество студента)

ПРОРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПАНОРАМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
АННОТАЦИЯ
Данная дипломная работа посвящена разработке программного
обеспечения для просмотра панорамных фотографий на мобильных
устройствах.
В работе выполнен сравнительный анализ существующих аналогов
разрабатываемого

ПО,

выделены

основные

концепции

построения

мобильных приложений виртуальной реальности. Рассмотрены основы
работы с изображениями, виртуальной реальностью и отрисовки графики.
Предложена концепция работы разрабатываемого ПО исходя из анализа
существующих приложений.
Также

в

работе

описывается

принцип

работы

мобильного

приложения и его программные компоненты. Приведены пути возможного
совершенствования проекта и сравнения результатов с аналогом.
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