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Ljuddesign på webben Sammanfattning
Jonas Siltamäki Håkansson 2013-06-09

Sammanfattning
Målet med det här arbetet har varit att utveckla en ljudmotor skriven i 
JavaScript som underlättar ljuddesign för webbsidor. Ett sekundärt mål 
har varit att diskutera hur relevant Flash är för ljuddesign på webben 
och huruvida HTML5 har möjligheten att ersätta Flash i framtiden. En 
ljudmotor som har fått namnet Klang har utvecklats som ett JavaScript-
bibliotek  för  integration  med  interaktiva  webbsidor.  Ljudmotorn 
använder Web Audio API,  den nyligen föreslådda ljudstandarden för 
HTML5,  som  bas  för  uppspelning  och  processering  av  ljud.  För  att 
anpassa  ljuddesignen  för  olika  typer  av  webbsidor  har  Klang 
möjligheten  att  dynamiskt  styra  hur  musik  och  ljud  spelas  upp 
beroende  på  vilken  typ  av  webbsida  den  används  för  och  hur  en 
besökare använder denna webbsida. Klang kommer att behöva fortsatt 
underhåll  i  framtiden  när  Web  Audio  API  växer  men  ger  en  god 
överblick av vad som är ljudmässigt möjligt med HTML5 utan externa 
plugin.  Rapportens  slutsats  förespråkar  utvecklingen  av  HTML5 och 
möjligheterna det har infört ur ett ljudperspektiv men medger att Flash 
än så länge behåller sin plats i webbutvecklarens repertoar.

Nyckelord: Ljuddesign, Webb, HTML5, JavaScript, Web Audio API
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Abstract
The primary objective of  this  work has been developing a JavaScript 
audio engine to aid in designing audio for the web. This project also 
covers discussion of whether or not HTML5 may replace Flash for the 
purpose of  sound design for  the web in the future.  Klang,  an audio 
engine  available  as  a  JavaScript  plugin  has  been  developed  to  be 
integrated with interactive websites. The audio engine uses Web Audio 
API,  the  newly  proposed  audio  standard  for  HTML5,  for  audio 
playback and processing. To be able to adapt the audio engine for the 
web site it is used for, Klang offers a way to dynamically control the 
behaviour of music and sounds according to the type of web site it is 
used for and how users interact with the web site. Klang will be in need 
of updates as the Web Audio API continues to develop but demonstrates 
the potential  of  the audio features  of  HTML5.  The conclusion of  the 
report  advocates  the  use  of  pure  HTML5  and  the  improvements  it 
brings to the web's audio department but recognizes that Flash still has 
a place in the repertoire of the web developer.

Keywords: Sound Design, Web, HTML5, JavaScript, Web Audio API
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Terminologi
Förkortningar

WD Working Draft. Den första publika versionen av en 
specifikation för en webbstandard.

W3C World Wide Web Consortium.  Organisation  som 
kontrollera standarder för webbteknologier.

JSON JavaScript Object Notation. Format för att beskriva 
data i form av text som en människa kan läsa.

Begrepp

Interaktiv webbsida Webbsida  som  användaren  kan  interagera  med, 
interaktionen bidrar till  exempel till  vilken grafik 
som visas eller vilka ljud som spelas upp.

Ljudläggning Hur och vilka ljud som spelas upp i en scen för att 
förstärka scenens trohet.

Adaptiv musik Musik  som  förändras  beroende  på  någonting 
utomstående.

WebKit Renderingsmotor för webbläsare som används av 
bland annat Google Chrome och Safari.

Web Audio API Del  av JavaScript  som hanterar  uppspelning och 
processering av ljud.

Värdwebbsida Den webbsida som ljudmotorn används av.
Ljudgraf Riktad  graf  av  noder  och  bågar  som  beskriver 

ljudsignalens väg.
Ljudbuffer Ljudfil som laddats in till datorns minne.
Mixerbord Enhet  som  används  vid  ljudproduktion  för  att 

hantera  nivåer  och  effekter  av  ljudsignaler  från 
olika ljudkällor.

Effektkedja Ljudeffekter placerade i en följd så att ljudsignalen 
från en effekt går in i nästa effekt.

Panorering Justera  hur  hög  volymen  för  ett  ljud  är  i  olika 
högtalare för att ge en stereoeffekt.

Delay Ljudeffekt som upprepar ett ljud flera gånger med 
ett visst intervall.

TypeScript Programmeringsspråk  utvecklat  av  Microsoft  för 
att  utöka JavaScript med variabeltyper och bättre 
objektorientering.

Preprocessor Ett  program  som  parsar  kod  och  utesluter  eller 
inkluderar  vissa  delar  beroende  på  direktiv  i 
koden.

Minifiering Att omfaktorera kod för att ta mindre plats.
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1 Inledning
Många tänker inte på det, men ljud bidrar i hög grad till upplevelsen av 
spel  och film.[1] Om du till  exempel  stänger  av ljudet  och bara  läser 
textningen av en film märker du att  det  blir  svårare att  leva sig in i 
filmen. När det gäller spel är effekten ännu större eftersom den som 
spelar själv påverkar världen och det spelaren gör i spelet avger ljud 
som om det var i verkligheten. Tas de ljuden bort försvinner en stor del  
av upplevelsen.

Webbplatser kan till  stor del  jämföras med spel  i  och med att  det  är 
användaren som bestämmer vad som ska hända,  och när  webbsidan 
utvecklas måste hänsyn tas till alla olika sätt att använda sidan.

1.1 Bakgrund

Alla kan nog hålla med om att ljud behövs i film och spel, men när är 
det lämpligt att ljudlägga en webbplats? Termen interaktiv hemsida är  lite 
missledande  eftersom  majoriteten  av  alla  hemsidor  till  viss  del  är 
interaktiva.  Men begreppet syftar på hemsidor där interaktiviteten är 
mer än att till exempel bläddra mellan olika nyhetsartiklar. Två vanliga 
typer  av  interaktiva  hemsidor  är  reklaminstallationer  och  spel. 
Reklaminstallationer kan bland annat vara en miljö där användaren kan 
klicka sig runt med musen och se olika saker där ljud spelas upp och 
musiken förändras  beroende på vad användaren klickar  på.  Det  kan 
också vara en sida som inte kräver någon inmatning från användaren 
men  förändras  över  en  tid,  kanske  ser  webbsidan  annorlunda  ut 
beroende på vilken tid på dygnet den används och  ljudläggningen, det 
vill säga ljuden som hörs i på webbsidan, reflekterar detta genom att till  
exempel spela upp sång av syrsor i bakgrunden om det är kväll. 

Utvecklingen av webbteknologier närmar sig en punkt att applikationer 
som  rivaliserar  traditionella  datorprogram  utvecklas  enbart  för 
webbläsare.  Det  medför  också  möjligheten  att  utveckla  interaktiva 
webbsidor i till exempel reklamsyfte eller som spel. Det har under en 
längre tid funnits ett sätt att skapa interaktivitet på webben, nämligen 
Flash.  Flash  har  möjligheten  att  spela  upp  ljud  och  interaktiva 
webbsidor  har  skapats  i  Flash  under  många  år.[2] Flash  utvecklas  av 
Adobe och är inte en del av webben utan är ett externt program som kör 
en  fil  som  bäddas  in  på  hemsidan.  Målet  är  att  HTML5,  som  för 
närvarande  är  under  utveckling,  ska  innehålla  lösningar  för  sådana 
saker  som  ofta  används  på  webben  men  som  tidigare  har  krävt 
tredjepartsplugin.[3] Canvas infördes till exempel för att ge webbläsaren 
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ett sätt att visa grafik på webbsidor och nu är ljddelen av HTML5 under 
utveckling. 

Den  ledande  implementationen  utvecklas  av  Google  som  en  del  av 
renderingsmotorn WebKit och heter Web Audio API och ger möjlighet att 
spela upp ljud, generera ljud och processera ljud på ett nytt sätt och med 
exakt timing.[4]

Företaget Plan8 har jobbat med ljuddesign för hemsidor under flera år 
och har hittils använt Flash, men vill gå över till att använda Web Audio 
API.  Detta  arbete  har  gjorts  på  uppdrag  av  Plan8  för  att  utreda 
möjligheterna med alternativa lösningar för Flash.

1.2 Syfte

Projektets övergripande syfte är att utveckla ett sätt för Plan8 att hantera 
adaptiv musik och ljudläggning av webbsidor med Web Audio API. Det 
är också intressant att  bedöma huruvida Web Audio API kan ersätta 
Flash för ljud på webben.

1.3 Mål

Projektets huvudmål är att utveckla en så kallad ljudmotor i JavaScript 
som  styrs  av  en  extern  fil  för  att  implementera  ljuddesign  på  en 
webbsida. Den webbsida som ljudmotorn används av kallas i rapporten 
värdwebbsida. Värdwebbsidan är oftast en hemsida som utvecklas av en 
tredje part som i sin tur anlitar Plan8 för att sätta ljud på webbsidan. Av 
den anledningen behöver ljudmotorn vara frånkopplad värdwebbsidan 
i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom motorn skall bäddas in på 
en webbsida bör den vara lättviktig,  för att  inte  påverka webbsidans 
prestanda negativt.

Ljudmotorn  skall  vara  dynamisk.  Det  finns  en  stor  variation  av 
webbsidor som ser ut och fungerar på olika sätt vilket kräver olika typer 
av ljudläggning. Därför skall motorn vara kapabel att anpassas till just 
den webbsida som den används till vid varje tillfälle.

Ett sekundärt mål är att diskutera om HTML5 med Web Audio API kan 
avlösa Flash som ledande lösning för att spela upp ljud på webben.

1.4 Avgränsningar

Det  här  projektets  fokus  ligger  på  att  utveckla  ljudmotorn  och 
strukturen  av  dess  styrfil.  Att  skapa  styrfiler  anpassade  för  enskilda 
värdwebbsidor ligger utanför det här projektet.
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2 Teori
Ljuddesign  för  webbplatser  är  inget  nytt  men  tidigare  har  alltid  ett 
tredjepartsplugin behövts för att åstadkomma mer än att bara spela upp 
musik i bakgrunden. I nästan alla fall har det tredjepartspluginet varit, 
och  är  fortfarande,  Adobes  Flash.[4,  5] Men  eftersom webbläsare  i  allt 
större utsträckning kan rita ut avancerad grafik och nu också spela upp 
ljud utan hjälp av något externt plugin börjar industrin överge Flash.[6] 

2.1 Ljud på webben

Web Audio API är namnet på det JavaScript-API som i stor utsträckning 
anses bli  standarden för ljud på webben i framtiden. [7] Det är just nu 
endast en så kallad Working Draft (WD), det vill säga det har föreslagits 
som  en  standard  till  World  Wide  Web  Consortium  (W3C).  Det  är 
tillräckligt klart för att användas men kan komma att se förändringar i 
framtiden.  För  tillfället  är  Web  Audio  API  endast  implementerat  i 
WebKit,  den  renderingsmotor som  driver  bland  annat  webbläsarna 
Google Chrome och Safari, men Mozilla jobbar på sin implementation 
av API:et för en framtida version av Firefox.[8, 9]

Web Audio API låter utvecklaren programmatiskt bygga upp en graf av 
noder  och  riktade  bågar  som representerar  ljudets  väg,  en  så  kallad 
ljudgraf.  Den  här  strukturen  gör  Web Audio  API  dynamisk  eftersom 
noder som genererar ljud kan kopplas till en mängd olika noder som 
manipulerar ljudet i vilken ordning som helst, och implementationen av 
API:t tar hand om resten. Exempel på en nod som genererar ljud är en 
ljudbuffer,  en ljudfil som laddats in i minnet. Noder som manipulerar 
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Figur 2.1: Exempel på hur en enkel ljudgraf i Web Audio API kan se ut. Två 
ljud spelas upp genom en nod som justerar volymen på båda ljuden innan de 
spelas upp i högtalarna.



Ljuddesign på webben Teori
Jonas Siltamäki Håkansson 2013-06-09

ljudet kan vara volym, som illustreras i  figur  2.1 eller olika typer av 
ljudeffekter.[4]

Något som tidigare har varit problematiskt när det gäller att spela upp 
musik  på  webben  är  timing.  Örat  är  väldigt  känsligt  när  det  gäller 
timing och uppfattar lätt små fel. Web Audio API är utvecklat med tanke 
på det  här  och erbjuder precis  timing av ljuduppspelning genom att 
utvecklaren anger i förväg en exakt tidpunkt då ljudet ska spelas upp. 
Genom att JavaScript-motorn i förväg vet när uppspelning ska ske kan 
den  försäkra  att  uppspelningen  sker  precis  vid  den  tidpunkt  som 
programmeraren vill. Web Audio API erbjuder även schemaläggning av 
förändring av vissa  egenskaper  hos  noder,  till  exempel  volym av  en 
volymnod.[4]

2.2 Ljudteknik

Möjligheten att skapa en ljudgraf som beskriver ljudets väg ger oss ett 
sätt att återskapa mjukvaruversioner av utrustning som används inom 
ljudteknik,  som  till  exempel  mixerbord för  att  hantera  nivåer  av 
ljudsignaler från olika källor. Ett mixerbord består av ett antal kanaler 
som  sammanfogas  till  en  masterkanal.  Varje  kanal  kan  innehålla  ett 
antal  ljudeffekter  som  ljudsignalen  manipuleras  av.[10] Effekternas 
ordning i kanalen har betydelse då ljudsignalen som kommer ut från en 
effekt går in i nästa effekt. Det kallas för kanalens effektkedja.[11]

Ljudet i varje kanal på ett mixerbord kan också panoreras, det vill säga 
styras hur mycket av ljudsignalen som ska spelas i varje högtalare.[12]

4

Figur 2.2: Ett mixerbord beskrivet som en ljudgraf. Trummorna spelas upp 
genom kanal 1 medan gitarren spelas upp genom kanal 2 som har en effekt. Ur 
högtalarna kommer gitarren höras påverkad av effekten medan trummorna 
förblir opåverkade.
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En vanlig ljudeffekt är delay som upprepar ett ljud flera gånger med en 
fördröjning,  ungefär  som  ett  eko,  genom  att  skapa  en  kontrollerad 
rundgång.[13] Det finns många variationer på delay-effekter, till exempel 
ping pong delay som alternerar ljudet mellan den högra och vänstra 
högtalaren.[14]
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3 Metod
Utvecklingen av ljudmotorn delas upp i tre övergripande faser: design, 
konstruktion och testning. Designfasen börjar med att låta de anställda 
på Plan8 förklara vilken funktionalitet som krävs av ljudmotorn samt 
hur  de  förväntar  sig  att  kunna  använda  ljudmotorn  för  att  kunna 
definiera  ljudmotorns  krav.  När  kraven  är  fastställda  modelleras  en 
första  design av ljudmotorns  struktur.  Under konstruktionsfasen sker 
programmeringen av den funktionalitet som specificerats i designfasen 
Efter  att  ny  funktionalitet  har  implementerats  testas  det  i  testfasen. 
Utvecklingen utförs iterativt och inkrementellt, vilket betyder att faserna 
upprepas  flera  gånger  med  målet  att  minska  risken  att  programmet 
utvecklas i fel riktning genom att kravspecifikationen uppdateras under 
utvecklingen.  När  designen  revideras  med  ett  fast  intervall  kan 
designen  kompletteras  med  ny  funktionalitet  som  upptäcks  under 
utvecklingen.

3.1 Tekniker

Motorn skrivs i det Microsoft-utvecklade språket TypeScript. TypeScript 
kompileras  till  JavaScript men erbjuder koncept  som känns igen från 
objektorienterade  programmeringsspråk  som  Java  eller  C#  så  som 
möjligheten att specificera typer på variabler samt definiera klasser och 
klasshierarkier.[15] Extern  data  som  motorn  använder  sig  av  skrivs  i 
JSON, vilket betyder att det följer syntaxen för objekt i JavaScript.

För  versionshantering  av  källkoden  används  ett  Git-repository  som 
hyses av Bitbucket. Där finns också dokumentationen tillgänglig. För att 
dokumentera motorn gjordes valet att  skriva kommentarer som följer 
syntaxen  för  JSDoc.  JSDoc  är  ett  dokumenteringsverktyg  vars 
funktionalitet kan liknas vid JavaDoc, kommentarer i koden används för 
att  generera dokumentationen,  men är  anpassat  för  JavaScript-kod.[16] 

För  att  dokumentera  hur  motorn  används  skapas  också  en  separat 
webbsida där motorns  funktionalitet  och olika koncept  förklaras  mer 
allmänt. Meningen är att denna webbsida ska hjälpa någon som behöver 
förstå motorns funktionalitet och koncept utan att behöva sätta sig in i 
koden. Programdokumentationen finns tillgänglig i bilaga B.

3.2 Programvara

Både Windows och OS X,  operativsystemet för Mac-datorer,  används 
som utvecklingsmiljöer och den programvara som används skiljer sig 
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till viss del mellan de två plattformarna. Både i Windows och på Mac 
skrivs all kod med hjälp av textbehandlingsprogrammet Sublime Text 2 
och  design  görs  med  modelleringsverktyget  Astah  Community. För 
versionshantering  används  däremot  olika  mjukvaror.  I  Windows 
används  TortoiseGit som  ger  tillgång  till  alla  Git-kommandon  ifrån 
snabbvalsmenyn  i  Windows  medan  den  mer  traditionella  klienten 
SourceTree används  i  Mac-miljön.  För  att  testa  motorn  krävs  en 
webbserver och i både Windows och Mac används en lokal installation 
av webbservern Apache.

För att kompilera TypeScript-kod till  JavaScript används Grunt JS,  ett 
plattformsoberoende  byggverktyg  för  att  automatisera  repetetiva 
uppgifter.  Grunt  hjälper  oss  att  slå  ihop flera  filer  till  en,  kompilera 
TypeScript-filer  till  JavaScript,  utföra  preprocessering av  koden och 
minifiera leveransversionen  av  JavaScript-koden.  Preprocessering  av 
koden innebär att vissa delar av koden utesluts baserat på direktiv som 
skrivs i kommentarer i koden. Att minifiera kod betyder att parsa koden 
och omfaktorera den för att ta mindre plats.

För  att  utvärdera  prestandan  av  JavaScript-koden  används 
profileringsverktyget i webbläsaren Google Chrome. 
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4 Konstruktion
Ljudmotorn  som  projektet  går  ut  på  att  konstruera  har  fått  namnet 
Klang, i det här avsnittet förklaras hur ljudmotorn designats samt hur 
några problem som uppkommit har lösts.

4.1 Design

Ljudmotorn är uppdelad i två delar, ljud och kontroll. Ljuddelen sköter 
uppbyggnaden av ljudgrafen och innehåller implementationer för hur 
olika  typer  av  ljud  spelas  upp  och  laddas  in.  Kontrolldelen  sköter 
förändringar i  motorn vilket  innebär att  den kontrollerar till  exmepel 
när  ljud ska  spelas  upp eller  hur  volymen på  ett  ljud ska förändras 
under motorns livscykel. Hela modellen finns tillgänglig i bilaga C.

För att ljudmotorn ska vara användarvänlig placeras all logik för hur 
motorn agerar på en viss värdwebbsida i en styrfil som är unik för varje 
värdwebbsida. Det betyder att endast två funktioner behövar anropas 
från värdwebbsidans kod. Ett funktionsanrop för att initiera motorn och 
därefter ett funktionsanrop varje gång någonting sker som skall ge ifrån 
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Figur 4.1: Arkitekturdiagram över hur abstraheringen av ljudmotorn fungerar. 
En mer detaljerad version av diagrammet finns i bilaga D.
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sig  ljud  eller  på  något  sätt  tillhandahålla  motorn  data.  Den  här 
strukturen  illustreras  i  figur  4.1 och  en  fullständig  arkitektur  finns  i 
bilaga D.

Möjligheten finns också att utföra mer avancerade anrop till motorn från 
värdwebbsidan som till exempel att styra inladdning av ljudfiler, vilket 
är ett av motorns krav.

4.1.1 Uppspelning av ljud

Uppspelningen av ljudfiler  sker i  ljuddelen.  För  att  kunna spela upp 
ljudfilerna på alla olika sätt som krävs består motorn av tre typer av 
ljudobjekt,  nämligen  ljudkällor,  ljudgrupper  och  ljudmönster.  En 
ljudkälla refererar till en ljudfil och har egenskaper som påverkar hur 
uppspelningen  av  den  ljudfilen  ska  ske.  Till  exempel  kan 
uppspelningshastigheten  påverkas  för  att  justera  tonen  av  ljudet.  En 
ljudgrupp  grupperar  ett  antal  ljudobjekt  och  reglerar  på  vilket  sätt 
ljudobjekten ska spelas upp. De kan bland annat spelas upp samtidigt 
eller  en  efter  en.  Den  sista  och  mest  komplexa  ljudobjektstypen  är 
ljudmönster.  Ett  ljudmönster  beskriver  en  sekvens  av  ljud  som  ska 
spelas upp vid olika tidpunkter, i en bestämd takt. Dessa relationer visas 
i form av ett klassdiagram i figur 4.2.

För att kontrollera volymnivåer och effekter för de olika ljud som spelas 
upp byggs ljudgrafen upp som ett  mixerbord som innehåller ett antal 
kanaler som ljuden kan kopplas till, kanalerna kan i sin tur kopplas till 
andra  kanaler  eller  ut  till  högtalarna.  Kanalerna  kan också  innehålla 

9

Figur 4.2: Illustrering av hur de olika typerna av ljudobjekt förhåller sig till 
varandra.
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effekter som alla ljud som passerar genom bussen påverkas av.  Precis 
som  på  ett  mixerbord  finns  också  möjligheten  att  skicka  en  del  av 
ljudsignalen från en kanal  till  en annan kanal  för att  kunna använda 
samma effekter till olika kanaler. Effekterna har alla en ingång och en 
utgång som används för att koppla ihop effektkedjan för varje kanal. För 
att  utöka motorn med fler effekter krävs endast  att  den nya effekten 
följer  samma publika gränssnitt,  mellan in-  och utgången kan vilken 
ljudgraf  som  helst  byggas  upp  för  att  manipulera  ljudsignalen. 
Ljudmotorn innehåller till exempel en delay-effekt som byggts på det 
sättet, vilket illustreras i figur 4.3.

4.1.2 Samarbete med värdwebbsidan

All data som är unik för en viss  värdwebbsida sparas i  en så kallad 
styrfil. Styrfilen innehåller sökvägar till alla ljudfiler som används och 
data om alla ljudobjekt, mixerbussar och effekter som ska skapas samt 
logik för vad som skall hända när motorn anropas ifrån värdwebbsidan.

Eftersom ljuden på  en interaktiv  webbsida  ofta  ska  hänga  ihop med 
någonting som händer grafiskt måste ljudmotorn få information ifrån 
värdwebbsidan när någonting händer som innebär att ett ljud ska spelas 
upp eller att motorns beteende på något sätt ska förändras. De anrop 
som värdwebbsidan gör till motorn kallas för händelser. När ljudmotorn 
tar emot en händelse utför den en sekvens av handlingar. Exempel på en 
handling är att spela upp ett ljud eller att ändra volymen på en buss 
över en viss tid. 

4.2 Lösningar på problem

Som tidigare beskrivet är människans öra väldigt känsligt för timing när 
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Figur 4.3: Ljudgraf för en enkel delay-effekt. Ljudsignalen fördröjs med en viss 
tid och går sedan ut. Ljudsignalen går också till en nod som justerar 
volymnivån och matar ljudsignalen tillbaka in i  fördröjningsnoden. På så sätt 
upprepas ljudet med en viss intervall men blir svagare varje gång.
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det kommer till  musik, minsta lilla fel  kan göra att musiken upplevs 
som  dålig.  JavaScript  erbjuder  för  tillfället  inget  sätt  att  hantera 
tidtagning med exakt precision, något som behövs för att kunna loopa 
musikaliska  fraser.  Web  Audio  API  ger  oss  däremot  möjligheten  att 
schemalägga ljud för att spelas upp vid en precis tidpunkt. Problemet 
kvarstår dock, det är inte möjligt att veta hur många ljud som behöver 
schemaläggas eftersom allt som händer på webbsidan, och därmed vilka 
ljud som ska spelas upp, är beroende av hur användaren spenderar sin 
tid på sidan.

Ljudmotorn  löser  det  här  problemet  genom  att  endast  schemalägga 
ljuduppspelning en liten bit in i framtiden och att låta en timer utlösas 
med ett kort intervall för att testa om något ljud kräver schemaläggning. 
Figur 4.4 illustrerar den här funktionaliteten.

Ett annat problem är hur hanteringen av händelser och dess handlingar 
sker.  Kravspecifikationen  säger  att  saker  som till  exempel  volym för 
indivuella  ljud  eller  parametrar  för  effekter  ska  dynamiskt  kunna 
förändras utifrån den data motorn får från värdwebbsidan. Dessutom 
ska  motorn  vara  lättviktig.  För  att  kunna  kombinera  de  här  två 
egenskaperna  har  vi  valt  att  de  handlingar  som  ska  utföras  när 
ljudmotorn tar emot en händelse beskrivs i JavaScript-kod. Det betyder 
att  när  motorn  ska  förändra  någonting  efter  den  startats  kommer 
JavaScript-kod från styrfilen att exekveras. Koden exekveras i ett eget 
scope,  koden har alltså  inte  åtkomst till  hela motorn utan får  endast 
tillgång till vissa variabler som specificeras ihop med koden i styrfilen. 
Det här konceptet ökar motorns flexibilitet i och med att användaren av 
motorn har möjlighet att använda alla koncept som JavaScript bjuder på, 
så som kontrollsatser och iteration. 

Som ett praktiskt exempel på hur händelser och handlingar används och 
fungerar kan vi tänka oss en webbsida med en knapp som ska spela upp 
ett klickljud när användaren trycker på den med musen. Styrfilen för 
den  här  webbsidan  skulle  innehålla  en  ljudkälla,  en  process  och  en 
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Figur 4.4: Hur schemaläggningen av ljud sker med hjälp av en timer. De röda 
rektanglarna är ljud som schemaläggs och de ljusblå rektanglarna 
representerar en utlösning av timern. (Källa: HTML5 Rocks.[17])
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händelse. Ljudkällan refererar till den ljudfil som innehåller klickljudet. 
Processen  använder  sig  av  en  variabel,  nämligen  ljudkällan  med 
klickljudet och dess handling består av ett JavaScript som kallar på en 
metod för att spela upp ljudkällan. Händelsen refererar till processen. I 
figur  4.5 illustreras  hur  detta  beskrivs  för  ljudmotorn  med en  styrfil 
skriven i JSON.

För att implementera det här exemplet i en värdwebbsida måste först 
och  främst  Klang  initieras,  detta  görs  med  ett  anrop  till  en 
initieringsfunktion. Figur 4.6 visar hur ljudmotorn kan initieras i kod.

När ljudmotorn har initierats och är redo att användas kan den publika 
funktionen för  att  avlösa händelsen anropas.  För  att  spela  ljudet  när 
användaren trycker på knappen läggs anropet tillsammans med logiken 
för knapptryckningen, vilket illustreras i figur 4.7.

De  här  två  anropen  är  alltså  det  enda  som  behövs  i  koden  för 
värdwebbsidan,  resterande  logik  ligger  i  styrfilen,  som  utvecklas 
separat.
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Figur 4.7: jQuery kan användas för att binda knapptryckningar till att skicka 
händelser till Klang.

Figur 4.5: Utdrag ur den styrfil som implementerar  funktionaliteten för att 
spela upp ett ljud när en användare trycker på en knapp.

Figur 4.6: Innan ljudmotorn kan användas måste den initieras med ett 
funktionsanrop.
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5 Resultat
Syftet med projektet, att utveckla en ljudmotor i JavaScript med hjälp av 
Web Audio API, har åstadkommits med Klang. Klang bevisar att med 
HTML5 och dess  Web Audio  API  kan avancerad adaptiv  musik  och 
ljudläggning förverkligas för webben helt utan externa plugin.

För  att  utvärdera  huruvida  Klang  är  lättviktig  eller  ej  jämförs  dess 
filstorlek mot fyra av de mest välanvända JavaScript-bibliotek, nämligen 
jQuery,  MooTools,  Prototype  och  YUI  Library.[18] Den  minifierade 
versionen av Klang är 40,4 kilobytes, mindre än hälften av storleken av 
alla  dessa  bibliotek,  vilket  figur  5.1 illustrerar.För  att  bedöma 
prestandan av ljudmotorn används den i en mobil webbapplikation, ett 
spel  som  vi  kallar  för  Sound  Tennis  där  två  spelare  använder  sina 
mobiltelefoner  som  racketar  och  spelar  lufttennis  mot  varandra. 
Ljuddelen av spelet är att mobiltelefonerna spelar upp ljud bland annat 
när racket svingas och bollen studsar. För att avgöra om motorn drar ner 
prestandan av applikationen jämförs motorn med de andra JavaScript-
biblioteken jQuery, Modernizr, Google Analytics samt Socket IO.

Undersökningen  utförs  med  Google  Chromes  profileringsverktyg  för 
JavaScript-kod  som  räknar  ut  hur  lång  tid  som  JavaScript-motorn 
spenderar i olika funktioner. Mätvärdena fås genom att lägga ihop tiden 
som spenderas i de funktioner som hör till varje bibliotek, som referens 
inkluderas också tiden som går till JavaScript-motorns skräpsamlare. I 
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Figur 5.1: Filstorleken av Klang i jämförelse med fyra av de mest använda 
JavaScript-biblioteken.
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figur  5.2 syns att ljudmotorn tar upp 20% av tiden som webbläsaren 
tillbringar med att interpretera JavaScript i vår testapplikaton.
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Figur 5.2: Hur stor del av tiden JavaScript-motorn använt som gått åt olika 
tidskrävande uppgifter i testprojektet Sound Tennis.
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6 Diskussion
Om allt den här motorn klarar av redan kan åstadkommas med Flash, 
varför inte bara använda Flash, som redan är testat och klart?

Den  stora  nackdelen  med  Flash  är  att  det  inte  bara  kräver  att 
användaren har en webbläsare, utan ett separat program måste laddas 
ned för att köra den del av webbsidan som är skapad med Flash. Det är 
med andra ord ett extra steg för en potentiell användare av sidan. Om 
det första en besökare får se är ett meddelande om att ladda ned en ny 
version av Flash så är risken stor att besökaren lämnar sidan och inte 
kommer tillbaka. Flash finns inte heller till mobila webbläsare, eller är i 
alla fall problematiskt få igång i en mobil webbläsare, vilket är en stor 
förlust  i  och med att  mobil  webbutveckling är  en växande marknad. 
Dessutom ställer Flash kravet att utvecklaren använder Adobes verktyg, 
vilket  inte  behöver  vara  negativt  i  sig,  men  kan  uppfattas  så  då 
utvecklaren inte har något annat val.

Än så länge har Web Audio API endast implementerats i WebKit, vilket 
betyder att Flash fortfarande i många fall är det enda alternativet när det 
gäller ljud på webben.  Fler utvecklare av webbläsare har visat intresse i 
att komplettera sina webbläsare med support för ljuduppspelning så när 
HTML5  till  slut  är  klart  kommer  det  antagligen  att  innehålla  en 
specifikation för avancerad ljuduppspelning.

Plan8  kräver  att  ljudmotorn  är  lättviktig  för  att  inte  påverka  en 
värdwebbsidas  prestanda.  Av  den  anledningen  utfördes 
filstorleksjämförelsen  med  några  ledande  JavaScript-bibliotek.  Alla 
bibliotek som valdes påstås vara lättviktiga och figur 5.1 visar att Klang 
har en filstorlek som är mindre än hälften så stor som dessa välanvända 
bibliotek,  ungefär  40  kilobytes.  Det  betyder  att  Klang  inte  kräver  att 
mycket extra data laddas ned när en användare besöker den webbplats 
ljudmotorn används på. Meningen med den här jämförelsen var att få 
en överblick över hur Klang förhåller sig till andraJavaScript-bibliotek i 
allmänhet. Det hade varit bra att kunna jämföra ljudmotorn med andra 
bibliotek med liknande funktionalitet, men eftersom Web Audio API är 
så  pass  nytt  är  det  svårt  att  hitta  andra bibliotek som påminner  om 
Klang.

Prestandan  mäts  också  under  körning  av  en  testapplikation  som 
utvecklats.  Testapplikationen  består  mest  av  ljuduppspelning,  den 
innehåller  ingen  avancerad  grafik,  inga  tunga  fysikberäkningar  och 
väldigt lite logik överhuvudtaget på klientsidan. Det betyder att en stor 
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del  av  applikationen  består  av  ljuduppspelning  med  Klang,  vilket 
innebär  att  resultatet  som  figur  5.2 illustrerar  antagligen  hade  sett 
annorlunda ut om testet hade utförts på till exempel ett spel, där bland 
annat grafik är något som ofta kräver mycket processorkraft.  Bortsett 
från att resultatet hade kunnat vara ännu bättre för Klang i ett annat 
projekt så är 20 procent av processeringstiden ett acceptabelt resultat.

Ett av de viktigaste målen för ljudmotorn, att den är dynamisk på ett 
sätt  så  att  den  kan  anpassas  för  olika  typer  av  webbsidor,  har  lösts 
genom att låta motorn styras av skript skrivna i JavaScript.

Nackdelen med att använda JavaScript för att styra ljudmotorn är att det 
innebär att JavaScript-kod måste intepreteras varje gång ljudmotorn ska 
utföra  någonting,  vilket  kan  bidra  till  något  sämre  prestanda. 
Alternativet  är  dock  att  ha  fördefinierade  funktioner  för  allt  som 
ljudmotorn skall kunna göra. Det skulle kräva en hel del extra kod och 
skulle dessutom inte vara lika framtidssäkert, eftersom det i framtiden 
antagligen kommer krävas funktionalitet av motorn som vi inte tänkt på 
under  utvecklingen.  Skriptning  av  motorn  gör  den  också  mer 
anpassningsbar i och med att ett skript kan utformas för att passa just 
den webbsida det ska användas för. 

Att interpretera JavaScript-kod från en sträng under körning ogillas av 
många  JavaScript-utvecklare.  Anledningen  är  att  det  innebär  en 
säkerhetsrisk att köra kod vars ursprung inte är känt.  I  det här fallet 
finns  dock  koden  i  styrfilen  som  hämtas  från  servern,  inte  från  en 
användares  inmatning,  så  risken  att  elak  kod  injiceras  är  i  princip 
obefintlig.  Dessutom  har  åtgjärder  vidtagits  för  att  begränsa  den 
interpreterade kodens åtkomst till de resterande delarna av ljudmotorn 
genom att all kod från styrfilen endast har åtkomst till de variabler den 
ska manipulera.

Något som jag personligen har uppmärksammat under utvecklingen är 
att JavaScript inte är anpassat för att skriva större applikationer. Språket 
har utvecklats mycket sedan det infördes för att utöka funktionaliteten 
av webbsidor som visades med webbläsaren Netscape under mitten av 
90-talet,  men  det  är  långt  ifrån  anpassat  för  mer  avancerade 
applikationer. Microsofts utökade version av JavaScript, TypeScript, är 
designat  för  att  ge  en bättre  struktur  av  koden.  Bara  det  faktum att 
programmeraren  kan  skriva  klasser  på  ett  sätt  som  känns  igen  från 
andra  programmeringsspråk  underlättar  väsentligt  vid  utveckling  av 
större applikationer.

Utvecklingen av Web Audio API kommer utan tvekan att fortsätta och 
på grund av att specifikationen än så länge endast är i WD-stadiet är det 
möjligt att vissa delar ändras i framtiden. Det i sin tur betyder att Klang 
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kommer  att  behöva  uppdateras  för  att  reflektera  ändringar  i 
specifikationen.  Antagligen  kommer  också  mer  funktionalitet  att 
introduceras till Web Audio API som kan passa att utöka Klang med. 
Med tanke på att Web Audio API för tillfället endast har implementerats 
i WebKit finns en chans att vissa anpassningar kan komma att krävas i 
Klang för att stödja fler webbläsare. Tills dess kommer Flash att fortsätta 
att vara nödvändigt för konstruktionen av interaktiva webbsidor.

Sammanfattningsvis kan sägas att Web Audio API har inneburit ett stort 
steg för utvecklingen av webbaserat ljud. Det har redan använts i flera 
kommersiella produktioner även om utvecklare än så länge fortfarande 
är tvungna att falla tillbaka på Flash i många fall. Ljud på webben är 
fortfarande i ett tidigt stadium, vi kommer tyvärr att behöva ladda ner 
nya  versioner  av  Flash  i  flera  år  framöver,  men  nu  har  ljuddesign 
äntligen börjat få den plats det förtjänar, även på webben.
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Bilaga A: Kravspecifikation

Funktionella krav

 Ljudmotorn skall kunna spela upp ljudfiler vid en exakt 
tidpunkt.

 Ljudmotorn skall kunna gruppera ljudfiler och antingen spela 
upp dem samtidigt eller en i taget med olika algoritmer för 
uppspelningsordningen.

 Ljudmotorn skall kunna gruppera ljudfiler till mindre 
arrangemang och spela dem i sekvens med ett varierbart tempo 
och en anpassningsbar rytm.

 Ljudmotorn skall kunna spela upp flera arrangemang av ljudfiler 
i synk och med precis timing samt kunna dynamiskt avbryta eller 
starta nya delar av arrangemangen och hela tiden behålla 
synkningen.

 Ljudmotorns uppspelning av ljud ska ske genom kanaler som 
kan liknas vid hur ett mixerbord fungerar.

 Ljudmotorns kanaler ska kunna ha effekter vars parametrar kan 
ändras dynamiskt och i synk med musiken. Som minst ska 
följande effekter finnas tillgängliga: filter, kompressor, stereo- och 
tredimensionell panorering, reverb samt möjligheten att skicka en 
del av ljudsignalen till en annan kanal.

 Ljudmotorn skall kunna ta emot data från den webbsida den 
används på.

 Ljudmotorn skall ha möjlighet att från värdwebbsidan 
kontrollera när ljudfiler laddas in.

Icke-funktionella krav

 Ljudmotorn skall skrivas i JavaScript med Web Audio API.

 Ljudmotorn skall inte vara beroende av en plugins från en tredje 
part.

 Ljudmotorn skall vara lätt att använda i en värdwebbsida.

 Ljudmotorn skall vara tillräckligt lättviktig att den inte drar ner 
prestandan av värdwebbsidan.

20





Ljuddesign på webben Bilaga B: Programdokumentation
Jonas Siltamäki Håkansson 2013-06-09

Bilaga B: Programdokumentation

TYPER AV OBJEKT
Förklaringar av de objekt motorn består av och dess properties/metoder. En property är 
ett värde som kan läsas och i vissa fall ändras ifrån en process, en metod är en funktion 
som kan kallas ifrån en process. Properties behöver inte alltid stämma helt överens med 
hur ett objekts JSON ser ut i configfilen.

AUDIO-OBJEKT
Objekt som hanterar uppspelning av ljud. Följande properties och metoder är 
gemensamma för alla audio-objekt.

PROPERTIES

output: GainNode

Den nod som ljudet ifrån detta audio-objekt kommer ut ifrån.

METHODS

play(when?: float)

Spelar upp detta audio-objekt.

when

När i WAA-tid som detta audio-objekt ska börja 
spelas upp. 0

stop(when?: float)

Avbryter uppspelningen av detta audio-objekt.

when

När i WAA-tid som uppspelningen av detta audio-
objekt ska avbrytas. 0

fadeInAndPlay(duration: float, when?: float)

Börjar spela detta audio-objekt och höjer gradvis volymen.

duration
Över hur lång tid ökningen av volymen ska ske.

when

När i WAA-tid som detta audio-objekt ska börja 
spelas och öka i volym. 0

fadeOutAndStop(duration: float, when?: float)

Sänker gradvis volymen och avbryter uppspelning när voymen är 0.

duration
Över hur lång tid sänkningen av volymen ska ske.

when

När i WAA-tid som detta audio-objekt ska börja 
sänkas i volym. 0
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AudioSource
En AudioSource beskriver ett ljudsample med möjlighet att specifiera en exakt region av 
en ljudfil som ska spelas upp samt uppspelningshastighet och loopning av ljudet.

PROPERTIES

loop: boolean

Avgör om ljudet ska loopa eller ej

offset: float

Var i ljudets AudioBuffer som uppspelningen ska börja, i sekunder (1).

duration: float

Hur långt fram i ljudets AudioBuffer som uppspelningen avbryts, i sekunder 
(1).

playbackRate: AudioParam

Avgör hastigheten av uppspelningen där 1 är oförändrat och 2 är dubbel 
hastighet.

buffer: AudioBuffer

Den AudioBuffer som spelas upp.

METHODS

setLoopRegion(loopStart: float, loopEnd: float)

Sätter vilken region av buffern som ska loopa, i sekunder.

loopStart
Var i buffern loopen börjar.

loopEnd

Var i buffern loopen slutar och fortsätter att spela 
vid loopStart.

CONFIG EXAMPLE

Det här exemplet ger ett ljud ifrån en audio-sprite där ljudet finns mellan tidpunkterna 
0.34 sekunder till 1.54 sekunder.

{

    "type": "AudioSource",

    "url": "resources/path-to-sound1.wav",

    "offset": 0.34,

    "duration": 1.2,

    "playback_rate": 1,

    "loop": false,

    "loop_start": 0,

    "loop_end": 0,

    "destination_name": "bu_bus1"

}
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AudioGroup
En AudioGroup är en samling av audio-objekt och beskriver hur dessa ljud ska spelas 
upp. Hur uppspelningen sker bestäms av gruppens typ. Tillgängliga grupptyper:

• CONCURRENT: Alla ljud i gruppen spelas samtidigt varje gång play anropas.

• STEP: Ljuden spelas upp i ordning, ett ljud i taget.

• RANDOM: Ett slumpvist utvalt ljud spelas upp, ett i taget.

• SHUFFLE: Ljudens uppspelningsordning slumpas, sedan spelas de i ordning, ett 
ljud i taget. När alla ljud spelats slumpas ordningen igen.

PROPERTIES

groupType: integer

Avgör hur audio-objekten i gruppen ska spelas upp. Giltiga värden:

• 0: Concurrent

• 1: Step

• 2: Random

• 3: Shuffle

content: Audio[]

Array som innehåller gruppens audio-objekt.

CONFIG EXAMPLE

Det här exemplet ger en grupp av tre ljud där uppspelningsordningen slumpas varje gång 
alla ljud har spelats upp en gång. Så första gången gruppen spelas upp kanske andra 
ljudet spelas, nästa gång spelas det första, tredje gången spelas det sista och den fjärde 
gången slumpas ordningen igen.

{

    "type": "AudioGroup",

    "group_type": 3,

    "destination_name": "bu_bus2",

    "content": [

        "au_source1",

        "au_source2",

        "au_source3"

    ]

}

Pattern
En pattern är ett antal ljud som spelas upp vid olika tidpunkter, synkade till en sequencer. 
Flera ljud kan spelas upp vid samma tidpunkt.

PROPERTIES

loop: boolean

length: float
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CONFIG EXAMPLE

Det här exemplet beskriver en pattern som har längden två fjärdedelstaktslag, alltså en 
halv takt om sequencern har taktarten 4/4. Den består av två ljud, ett som spelas upp på 
det första slaget och ett annat som spelas upp på det andra slaget. Det finns en upptakt 
med längden en fjärdedel. Om denna patternköas upp för uppspelning och det finns en 
fjärdedel eller mer kvar innan den ska börja spela kommer upptakten att spelas.

{

    "type": "Pattern",

    "beat_subscription": 0.25,

    "length": 2,

    "loop": true,

    "sequencer": "sq_sequencer1",

    "destination_name": "bu_bus1",

    "content": [

        {

            "audio": "au_source1",

            "step": 0

        },

        {

            "audio": "au_source1",

            "step": 1

        }

    ],

    "openings": [

        {

            "length": 1,

            "content": [

                {

                    "audio": "au_source3",

                    "step": 0

                }

            ]

        }

    ]

}
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EFFEKT-OBJEKT
Objekt som representerar ljudeffekter. Följande properties och metoder är gemensamma 
för alla Effect-objekt.

PROPERTIES

input: GainNode

output: GainNode

METHODS

setActive(state: boolean)

Bestämmer om denna effect är aktiv eller ej. Om den inte är aktiv går 
ljudet rakt igenom utan att påverkas av effekten.

state

true betyder att effekten är påslagen, false 
betyder att effekten är avslagen.

BiquadFilter
En implementation av Web Audio APIs BiquadFilterNode.

PROPERTIES

frequency: AudioParam

Q: AudioParam

gain: AudioParam

CONFIG EXAMPLE

Det här exemplet är ett lowpass filter, värdena som kan sättas stämmer överens med 
BiquadFilterNode.

{

    "type": "BiquadFilter",

    "filter_type": 0,

    "frequency": 350,

    "Q": 1,

    "gain": 0

}

Compressor
En implementation av Web Audio APIs DynamicsCompressorNode.

PROPERTIES

threshold: AudioParam

knee: AudioParam

ratio: AudioParam

attack: AudioParam

release: AudioParam

CONFIG EXAMPLE

{
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    "type": "Compressor",

    "threshold": -24,

    "knee": 30,

    "ratio": 12,

    "attack": 0.003,

    "release": 0.25

}

Convolver
En implementation av Web Audio APIs ConvolverNode.

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "Convolver",

    "sound": "au_plate"

}

Delay
En delayeffekt med feedback.

PROPERTIES

delayTime: AudioParam

feedback: AudioParam

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "Delay",

    "delay_time": 0.125,

    "feedback": 0.6

}

EffectSend
Skickar en del av signalen till en annan bus.

PROPERTIES

wet: AudioParam

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "EffectSend",

    "wet": 0.3,

    "destination_name": "bu_reverb"
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}

FilterDelay
En delayeffekt med filter, pan och feedback.

PROPERTIES

filter: BiquadFilterNode

delayTime: AudioParam

pan: StereoPanner

feedback: AudioParam

wet: AudioParam

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "FilterDelay",

    "delay_time": 0.125,

    "pan": 0.5,

    "feedback": 0.3,

    "filter_type": 2,

    "filter_frequency": 1000,

    "filter_Q": 4

}

LCRDelay
En delayeffekt med tre separata filter delays.

PROPERTIES

left: FilterDelay

center: FilterDelay

right: FilterDelay

dry: AudioParam

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "LCRDelay",

    "dry": 1,

    "left": {

        "delay_time": 0.375,

        "pan": 0,

        "feedback": 0.2,

        "filter_type": 2,
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        "filter_frequency": 700,

        "filter_Q": 4,

        "wet": 1

    },

    "center": {

        "delay_time": 0.125,

        "pan": 0.5,

        "feedback": 0.4,

        "filter_type": 2,

        "filter_frequency": 450,

        "filter_Q": 4,

        "wet": 0.7

    },

    "right": {

        "delay_time": 0.625,

        "pan": 1,

        "feedback": 0.2,

        "filter_type": 2,

        "filter_frequency": 900,

        "filter_Q": 4,

        "wet": 1

    }

}

Panner
En implementation av Web Audio APIs PannerNode.

METHODS

setPosition(x?: float, y?: float, z?: float)

setOrientation(x?: float, y?: float, z?: float)

setVelocity(x?: float, y?: float, z?: float)

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "Panner",

    "x": 2.7,

    "y": 1.9,
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    "z": 3.6,

    "ox": 0.32,

    "oy": 0,

    "oz": 0,

    "vx": 1.32,

    "vy": 0,

    "vz": 0,

}

StereoPanner
Ger kontroll över volymen i varje högtalare.

PROPERTIES

pan: float

Kan vara 0 till 1 där 0 ger all volym till vänster och 1 ger all volym till höger.

METHODS

setPanTo(value: float, when?: float)

Schemalägger panvärdet.

value
Det nya panvärdet. 0-1.

when

Tid i WAA-tid då ändringen ska ske. 0

linPanTo(value: float, duration: float, when?: float)

Schemalägger en linjär förändring av panvärdet.

value
Det slutaktiga värdet på panen.

duration
Hur lång tid förändringen ska ta.

when

Tid i WAA-tid då förändringen ska börja. 0

expPanTo(value: float, duration: float, when?: float)

Schemalägger en exponentiell förändring av panvärdet.

value
Det slutaktiga värdet på panen.

duration
Hur lång tid förändringen ska ta.

when

Tid i WAA-tid då förändringen ska börja. 0

CONFIG EXAMPLE

{
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    "type": "StereoPanner",

    "pan": 0.5

}

Tremolo
En oscillator som förändrar volymen av allt ljud som går genom effekten.

PROPERTIES

frequency: AudioParam

Oscillatorns frekvens.

amplitude: AudioParam

Hur stor förändringen i volym är.

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "Tremolo",

    "frequency": 10,

    "amplitude": 1

}

ANNAT

Bus
En bus kan jämföras med en kanal på en mixer, den kan ta flera inputs och ger en output. 
Effekter kan placeras mellan dess input och output och påverkar då allt ljud som går 
genom busen.

PROPERTIES

input: GainNode

output: GainNode

effects: Effect[]

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "Bus",

    "input_vol": 1,

    "output_vol": 1,

    "destination_name": "bu_master",

    "effects": [

        {

            "type": "BiquadFilter",
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            "filter_type": 0,

            "frequency": 12000

        }

    ]

}

Sequencer
Notlängder (2) representeras av flyttal där 1 är en fjärdedel. En åttondel är alltså 0.5, en 
sextondel 0.25, en helnot 4 och så vidare.

PROPERTIES

started: bool

Om sequencern är igång eller inte.

bpm: float

Sequencerns nuvarande tempo.

resolution: float

Sequencerns upplösning, det vill säga längden på det minsta steget. (2)

barLength: float

Längden av en takt. (2)

beatLength: float

Längden av ett slag. (2)

currentStep: float

Sequencerns nuvarande steg. (2)

METHODS

sync(action: string, beatModifier: float, args?: [])

Schemalägger ett script att köras på ett visst slag i denna sequencer.

action
En sträng med det javascript som ska köras.

beatModifier

En siffra som multipliceras med sequencerns beat-
längd (2), resultatet är när scriptet ska köras. Så 
om sequencern har taktarten 4/4 och sync anropas 
med beatModifier 1 kommer scriptet att köras 
på nästa fjärdedel. 4 skulle ge nästa takt, 16 nästa 
4 takter.

args

Argument att skicka till scriptet som ska köras. 
Scriptet kan komma åt argumenten genom 
variablen args[index].

syncPattern(pattern: Pattern, beatModifier: float)
Schemalägger en pattern att starta på ett visst slag. Skillnaden mot att 
använda sync är att sync inte spelar upp ett patterns eventuella 
upptakter.

pattern
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Den pattern som ska startas.

beatModifier

När den ska startas, på samma sätt som sync.

getNoteTime(note: float)

Ger längden av en not i sekunder i den här sequencerns tempo.

note

Notlängd (2) att ta reda på tiden av.

CONFIG EXAMPLE

Det här exemplet ger en sequencer med tempot 120bpm och taktarten 4/4.

{

    "type": "Sequencer",

    "bpm": 120,

    "measure_length": 4,

    "beat_length": 1

}

FUNKTIONER
Funktioner som kan användas i scriptning av processer.

PROPERTIES
Funktioner för att förändra properties hos objekt över en tid.

Util.curveParamLin(param: AudioParam, value: float, duration: 
float, when?: float)

Förändrar värdet på en AudioParam linjärt över en tid.

param
Den parameter som ska förändras.

value
Det slutaktiga värdet på parametern.

duration
Hur lång tid förändringen ska ta.

when

Tid i WAA-tid då förändringen ska börja. 0

Util.curveParamExp(param: AudioParam, value: float, duration: 
float, when?: float)

Förändrar värdet på en AudioParam exponentiellt över en tid.

param
Den parameter som ska förändras.

value
Det slutaktiga värdet på parametern.

duration
Hur lång tid förändringen ska ta.

when

Tid i WAA-tid då förändringen ska börja. 0
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Util.setParam(param: AudioParam, value: float, when?: float)
Sätter värdet på en AudioParam direkt vid en tidpunkt.

param
Den parameter som ska ändras.

value
Värdet som parametern ska få.

when

Tid i WAA-tid då ändringen ska ske. 0

Util.adjustParam(param: AudioParam, value: float, when?: float)
Förändrar värdet på en AudioParam direkt vid en tidpunkt.

param
Den parameter som ska ändras.

value
Värdet som skall adderas till parameterns 
nuvarande värde.

when

Tid i WAA-tid då ändringen ska ske. 0

ANNAT
Funktioner som gör det lättare att skriva saker som man ofta gör.

Util.now()

Ger den nuvarande tiden i AudioContext.

return
context.currentTime.

Util.random(max: integer, min?: integer)
Slumpar fram ett heltal mellan min och max.

max
Det största heltalet som kan slumpas fram.

min

Det minsta heltalet som kan slumpas fram. 0

Util.randomFloat(max: float, min?: float)
Slumpar fram ett flyttal mellan min och max.

max
Det största flyttalet som kan slumpas fram.

min

Det minsta flyttalet som kan slumpas fram. 0

EVENTS OCH PROCESSER
Beskrivning av hur events och processer hänger ihop, samt hur processer definieras.

PROCESSTYPER
Det finns två typer av processer, SimpleProcess och AdvancedProcess. Skillnaden är att 
en AdvancedProcess kan loopa.

Annars fungerar de på sammma sätt, ett antal variabler specifieras med namn i arrayen 
vars och en snutt JavaScript-kod med tillgång till variablerna körs när processen startar. 
För att komma åt variablerna som angivits har scriptet tillgång till ett objekt me som 
innehåller alla variabler.
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SimpleProcess
Innehåller endast en array av variabler och ett script att köra när processen startar.

CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "SimpleProcess",

    "vars": [

        "bu_bus1"

    ],

    "action": "Util.curveParamLin(me.bu_bus1.output.gain, 
0, 3);"

}

AdvancedProcess
Innehåller förutom en array av variabler en array av så kallade actions. Det finns två typer 
av actions, 'wait' och 'exec'. Wait pausar processen i så många sekunder som scriptet 
returnerar. Exec kör ett script. AdvancedProcess innehåller också en loop-flagga som 
anger om processen ska börja om från början efter den körs klart. Dessutom finns ett 
extra script pre_action som körs direkt när processen startas men körs inte om 
processen loopas.
CONFIG EXAMPLE

{

    "type": "AdvancedProcess",

    "loop": true,

    "vars": [

        "ag_group1"

    ],

    "pre_action": {

        "operation": "exec",

        "script": "if (args[0] > 5) me.process.stop();"

    },

    "actions": [

        {

            "operation": "wait",

            "script": "return Util.random(args[0], 1);"

        },

        {

            "operation": "exec",

            "script": "me.ag_group1.play();"
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        }

    ]

}

FOTNOTER

1. Tidpunkter i buffrar
Alla tidpunkter i AudioBuffers anges i sekunder, eftersom det är så Web Audio API är 
byggt. Lite flummigt eftersom de ändå måste göras om till sample-frames.

2. Notlängder
Notlängder representeras av flyttal där 1 är en fjärdedel. En åttondel är alltså 0.5, en 
sextondel 0.25, en helnot 4 och så vidare.
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Bilaga C: Modeller
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Bilaga D: Arkitekturdiagram
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