
NoFi -  SES KAYITLARINDAN NOTA DEĞERLERİNİN BULUNMASI 

PROJENİN AMACI 

 Bir enstrüman kullanıcısına çalmak istediği tek sesli bir parça üzerinde, notalarını çıkartarak gör-
sel bir zeminde sunulmasıyla yol gösterebilecek, ana hatlarıyla yardımcı olacak bir ek yazılım oluş-
turulması amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Programın Mantığı 

Programın çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir: 

Kullanıcı kayıt için kullanacağı cihazı belirler 

 

Üzerinde çalışmak istenen, nota değerleri hakkında bilgi sahibi olmak istenilen tek sesli enstrüman-

tal şarkı, cihaz aracılığıyla programa girdi verilerini sunar.  

 

Program, belirli aralıklarla yaptığı ölçümler sonucu seçilen noktalardaki frekans değerlerini belirler, 

frekans aralıklarına göre de nota değerleri ortaya konur.  

 

Yazdırılan nota değerleri üzerinden önceden kayıtlı nota değerlerinin görsel karşılığı olarak GIF 

formları çağırılarak birleştirilir ve kullanıcıya şarkının ana hatlarını sunan bir nota dizilimi hazırlan-

mış olur. 

 

Programa Ait Pseudocode (Sözde Kod) 

 

1. Başla. 

 

2.Kullanıcı “Dinle” butonuna tıklayana kadar beklemede kal. 

 

3. “Dinle” butonuna tıklanırsa kullanıcıdan kayıt işleminin yapılması için gerekli aygıtı belirlemesini 

iste 

 

4. Seçilen aygıt aracılığıyla  

4.1 Gelen verileri işleyerek frekans aralıklarını bul ve anlık frekansın belirtildiği textboxta göster. 

4.2 Örneklemin frekans değerini en yakın nota frekanslarıyla karşılaştır ve en yakın notanın fre-
kansını ayrı bir textboxta göster. 

 
4.3 En yakın olarak belirlenen nota değerini uluslararası formda (A,B,C,D,E,F,G) ayrı bir 

textboxta göster. 
 
5. Belirlenen nota değerlerinin uluslararası formda belirtildiği textboxta görülen değerleri listboxa 

yazdır. 

 

6. Listboxa gelen her değer karşılığı olarak yeni bir picturebox oluştur ve uzunluğu kadar kaydı-

rarak genişlet.  

 

7. Yeni oluşturulan pictureboxa oluşturulmasına neden olan nota değerinin  

karşılık bulduğu GIF dosyasını yerleştir. 

 

8. “Durdur” butonuna tıklanmasıyla 4. Adımı sonlandır ve incelemeyi tamamla. 

 

 8.1 İnceleme tamamlandıktan sonra beklemede kal. 

  8.1.1 “Kapat” butonuna basılması durumda giriş formundan çık. 

Tartışma ve Sonuç  

 

 

Benzer Projelerle Karşılaştırmalar 

 

Kullanılan popüler bir uygulama olarak karşımıza çıkan Shazam telefonlar üzerinden kul-

lanıcılara hizmet veren bir “app” olarak projemizle mantıksal bir benzerliğe sahiptir. Prog-

rama girdi verileri sunulan süre içerisinde dinletilen şarkının belirli aralıklar içerisinde fre-

kans değerleri bulunup, programın ses kütüphanesi içerisindeki eşleşmelere dayanarak 

şarkının adının ve sanatçısının adının belirlenmesini sağlar.  

Program, bizim yapmış olduğumuz çalışmanın aksine, sadece tek sesli parçalar değil da-

ha geniş bir inceleme aralığına sahiptir. Çalışma prensipleri karşılaştırılacak olursa bizim 

programımız frekans değerlerini belirleyip bunu temel alarak nota değerlerini bulmasıyla; 

Shazam’ınki ise ses dosyalarının üzerindeki genel benzerliklerini temel alarak kütüphane-

deki dosyalarla karşılaştırılmasına dayanır. Bu bakımdan bizim programımızın tekil olarak 

notalar üzerine dayanarak bir sonuca vardığını, Shazamın ise bütün enstrümanların sun-

duğu verileri genel bir değerlendirmede bulunduğu görülür. 

 

Songsterr, enstrüman kullanıcılarına yön göstermeyi amaçlayan bir platform olmasıyla ça-

lışmalarımıza ilham olan, önemli bir fikir temeli oluşturmuştur. Bu program, browser üze-

rinden kullanıcıların hazır şablonlar üzerine girdikleri nota değerlerine dökerek seslendiril-

mesi ile diğer kullanıcılara sunmasına dayanır. Bizim programımıza belirlediğimiz nota de-

ğerlerini görsel bir şekilde kullanıcıya sunmanın gerekliliğini göstermiş; ve kişinin nota 

okuma ile müzik bilgisini de geliştirebileceğimiz bir form içinde kullanıcıya sunabileceği-

miz, programımızın son halini oluşturmamıza fikir vermiştir. Ancak programın rehber oluş-

turabileceği şarkıların başka kişiler tarafından oluşturulup, kullanıcıların kendi istekleri da-

hilinde istediği şarkıları seçmesine olanak sunmasıyla beraber bağımlı, kısıtlı bir ortam 

oluşturmaktadır. 

 

Sonuç 

 

Projemiz “Songsterr” ve “Shazam” uygulamalarında görülmeyen yenilikçi bir yaklaşımda 

bulunmuştur. İşitilen bir melodinin notalara dökülmüş hali bir çok kullanıcının dikkatini çe-

kecektir.  

 

Projemizin eksik yönü olarak ise “Songsterr” uygulamasında olduğu gibi kullanıcı vasıta-

sıyla girilen notaların ses karşılıklarını vermemesi gösterilebilir. 

 

 

Referanslar:  

 

http://www.codeproject.com/Articles/32172/FFT-Guitar-Tuner 

http://en.literateprograms.org/Cooley-Tukey_FFT_algorithm_(C) 

http://stackoverflow.com/questions/9782173/how-shazam-or-sound-hound-works 
http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html 

 

Programın kullanımı 

 

Programın kullanımı için “Notefinder.exe” dosyasının açılmasından başka bir ek işlem ya da 

yükleme gerekmemektedir. Bunun yanı sıra program, sadece bir adet mikrofonun siteme bağ-

lanması gerekliliğini arz eder. Bu durumun sağlanmasının ardından program kullanıma hazırdır. 

Kurulumdan sonra program çalıştırılır. 

 

Giriş Formu: (Resim 1) Program açıldığı zaman kullanıcının yüzleştiği ilk formdur. Aynı 

zamanda ana formdur ve kullanıcının yapacağı işlemlerin yönlendirileceği bütün algoritmaların 

bulunduğu ara yüzü oluşturur. 

 

 

 
Ses Kayıt Aracının Seçilmesi: (Resim 2) Giriş formu üzerinde yer alan “Dinle” butonuna tık-

lanmasıyla açılır. Bu kısımda programın verileri elde edeceği aracın seçimi sağlanır. Mikrofonun 

seçilip program döngüsüne katılımı sağlanınca dinleme sürecine devam edilebilir. 

 

 
 

Nota Belirlemenin Sağlanması: (Resim 3)Bu kısımda veri elde edilecek araç belirlenmiş 

ve işleve geçmiştir.  Dinletilen tek sesli şarkının düzenli olarak nota frekanslarının belirlenmesiy-

le notalar listbox üzerine yazdırılır.  

 

 
Notaların Görsel Olarak Sunulması: (Resim 4)Belirlenip listboxa yazdırılan notalarının 

her biri için yeni bir picturebox oluşturulup notaların adlarına bağlı olarak daha önceden kayde-

dilmiş görselleri GIF formatı altında çağrılarak yan yana dizilir. (Bu işlem çağırılan GIF’lerin ortak 

en ebatı olarak seçilen 33 piksel kaydırılmalarıyla sağlanır.) Bunun sonucu olarak şarkının nota 

dizilimi bütünsel bir görsel altında nota adlarının da yazılmış olduğu bir platform oluşturulmuş 

olarak kullanıcıya sunulur.   
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