Лабораторна робота №2
Сервіси пошуку музики
Теоретичні відомості
Пошук музики не обов’язково повинен прирівнюватись до піратства. Існує досить
багато легальних ресурсів пошуку та прослуховування музики. Багато таких
сервісів, враховуючи історію прослуховування, можуть також звузити списки
пошуків до тих композицій, які відповідають смаку користувача.
1. MUSIC ROAMER (http://www.musicroamer.com/)
Сайт має просту та зручну навігацію: потрібно просто ввести ім’я улюбленого
виконавця і система видасть топ-список його пісень, які можна прослухати по 30
секунд, а також перелік тих співаків, чия музика підходить за стилем та може
сподобатись користувачу. В налаштуваннях можна обрати кількість виконавців, які
будуть запропоновані: від 1 до 20.
2. INMOOD (http://inmood.ru/)
Дуже корисний та цікавий сайт, який підбере музику під настрій: почуваєтесь сумно
чи меланхолійно, або ж радісно, спокійні чи енергійні, а можливо, зараз ранок і ще
не зрозуміло, як насправді почуваєтесь? Ресурс допоможе налаштуватись на
правильну хвилю одним натисканням кнопки. Також додається коротка довідка про
виконавця, а ще - можна ставити оцінку трекам та відзначати ті, які абсолютно
точно влучили в яблучко, підтримуючи ваш настрій.
3. STEREOMOOD (http://www.stereomood.com/)
Схожий ресурс, який містить більший перелік “настроїв”, а також можливість
підібрати плейлист за будь-яким словом, яке спадає на думку. Проте в нього менше
функцій оцінки музики та ніякої додаткової інформації про музичну індустрію. Для
користування сайтом потрібно створити екаунт.
4. GNOOSIC (http://gnoosic.com/)
Сервіс простий і корисний: спершу вводите три улюблені гурти, а сайт на основі
цього списку модерує варіанти-рекомендації, які ви оцінюєте “подобається”, “не
подобається” або “не знаю”, щоб система могла зрозуміти, в який бік рухатись та
більш вдало пропонувати наступних виконавців.
5. JANGO (http://jango.com/)
Сайт містить тільки зарубіжні композиції. Ввівши ім’я виконавця у рядку пошуку, що
розташований зверху, буде запропоновано список рекомендованих пісень. Також
можна обрати одну із вже створених, дуже детально та ретельно сформованих,
добірок за настроєм або справами, якими планується займатись. Якщо натиснути
“вподобати” на треках - можна отримаєте власний плейлист на сайті та пошук
рекомендацій стане більш точним.
Завдання до виконання
1. Відвідати та описати процедуру пошуку 5 різних пісень (2 українські та 3
іншомовні) на представлених в теоретичній частині сервісах.
2. Знайти, відвідати та описати (зі знімками екрану) роботу наступних сервісів:
8TRACKS, SOUNDCLOUD, MYZUKA.FM, LAST.FM, MUSIC-MAP.
3. Знайти 3 (два з яких повинні бути додатком для мобільного телефону) відмінних
від попередніх сервіси пошуку та прослуховування музики та описати їх.

