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Abstract
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1  INLEDNING

1.1 Bakgrund/Syfte

RAKEL är ett digitalt kommunikationssystem som är till för att underlätta jobbet för
samhällsviktiga myndigheter och organisationer. Rakel är främst till för att ge stöd åt
kommunikationen i vardagen och vid kriser och olyckor. Det är här Combitech och
detta examensarbete kommer in i bilden. Combitech deltar i detta rakelprojekt där de
är med och utvecklar ett system för talkvalitetsmätningar. Mätningarna utförs genom
att man jämför en signal som inte passerat ett system med resultatet av den signal som
passerat systemet, dvs en icke förstörd signal (originalsignalen) jämförs med resultatet
av samma signal som passerat systemet. Mätningarna har i dagsläget krävt olika
programvaror. Målet och syftet med detta arbete var att ta fram ett program som kan
ersätta flera av dessa program. Programmet skall bland annat kunna spela in från olika
inspelningsutrustningar samt kunna bearbeta ljudfiler.

Detta kom att leda till ett examensarbete där ovanstående problem skulle lösas. Till
min hjälp hade jag Alexander Storm som också var min handledare på Combitech,
Kent Palmkvist som var min handledare från skolan samt Mats Karlsson*. Mats
Karlsson har fungerat som ett bra bollplank för mig när det gällde själva
programmeringsdelen.

1.2 Rapportöversikt
Början förklaras hur Windows som operativsystem hanterar ljudfiler. Sedan beskrivs
det mer om lösningsgångarna och tankarna kring programmet. Till sist lite
diskussioner kring vad som skulle kunnas göras bättre.

* Mats Karlsson jobbar på SAAB Security and Defence Solutions men hjälpte mig med detta arbete
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1.3 Symbolbeskrivning
De flödesscheman som förkommer i rapporten innehålla olika figurer i form
av ovaler, fyrkanter mm. Dessa symboler beskrivs lite kort nedan (figur 1) vad
de betyder och hur de skall tolkas.

Figur 1. Symboler som förkommer i flödesdiagrammen.
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1.4 Diskussion kring källor
Internet har varit ett väldigt bra bollplank att diskutera olika problem och idéer i. Det
har varit mycket diskussioner på forum om huruvida en viss funktion är bra eller inte.
Eftersom det finns många olika funktioner som gör i stort sett samma sak är det bra att
diskutera med olika folk om vad som är för och nackdel med just en viss funktion.
Nackdelen med att diskutera med många är att hälften tycker en sak och resten
hänvisar till en helt annan funktion som gör i princip samma sak. Fördelen är att man
får lära sig en hel del på vägen om för och nackdelar om de olika funktionerna.

Källorna till detta examensarbete har huvudsakligen varit två olika forum.  Ett av
forumen är Windows egna sida där man kan prata om allt som har med
Windowsprogrammering att göra. Denna sida har även varit huvudkällan till allt
material till detta examensarbete. Det andra forumet är ett svenskt forum där lite
”enklare” problem diskuterats. Källorna till dessa forum finns i avsnittet
källhänvisningar. Det skall även här nämnas att i hela kapitlet där själva
problemlösningen förkommer är huvudsakligen från källorna [7] och [8] samt [9].
Hela kapitel sex kan hänvisas till [7].



4



5

2  PROBLEMBESKRIVNING OCH FUNKTIONALITET
2.1 Programmets funktionalitet
Examensarbetets syfte är att skapa ett program som klarar av att spela in ljudfiler.
Innan inspelning börjar skall man kunna välja vilket ljudkort som skall användas samt
vilken inspelningsfrekvens som filerna ska spelas in i, det skall även kunna gå att
välja hur lång varje fil skall vara. Varje inspelad fil skall automatiskt samplas ner till
önskad samplingsfrekvens, därefter skall de sparas undan i en förutbestämd mapp*
som anges innan inspelningen startar. De förutbestämda mapparna kan antingen vara
mappar som redan finns på en server eller direkt på datorns hårddisk, eller så kan det
vara mappar som man väljer att skapa innan inspelning. Förutom detta skall en
backupmapp skapas som innehåller skapade backupfiler av det inspelade materialet.
Inspelningen skall antingen startas av användaren manuellt eller på en angiven
tidpunkt som användaren har valt innan.

Förutom inspelning av filer ska programmet även kunna dela upp redan inspelade
ljudfiler. Innan en fil börjar klippas ska man kunna välja vilken fil som ska bearbetas,
vilken samlingsfrekvens som de klippta filerna ska samplas ner till, hur lång varje
klippt fil ska vara samt vart varje fil* ska sparas.

Insignalen kommer alltid att innehålla lite brus innan intressant ljud kommit in i
systemet. Detta måste elimineras så att filerna som spelas in inte enbart innehåller
detta brus. Här behövs en funktion som kan ”känna igen” vad som är brus och inte
brus. Detta kan lösas genom att använda sig av något som heter Voice Activity
Detection (VAD). Denna funktion ser till att inspelningen av filer inte kan börja
förrän intressant ljud kommit in i systemet. VAD funktionen används både vid
inspelning och uppdelning av en redan inspelade fil.

2.2 Problembeskrivning

För att få programmet att fungera som önskat måste det kunna kommunicera med
hårdvaran i systemet. Det finns olika funktioner för att göra detta, så det gällde att
välja den funktion eller de funktioner som passade bäst för just detta arbete.
Möjligheterna fanns också att använda sig av öppen källkod som ett sorts skellett.
Eftersom denna kod redan är skriven av en tredjepartstillverkare blir man tvungen att
meddela ändringar mm till denna **tredjepartstillverkare. Detta skulle i sin tur
medföra att tredjepartstillverkaren får veta vilka som skall använda programmet och
till vad. Tillsamman med min handledare på företaget och inblandande personer kom
vi fram till att det bästa vore att skriva programmet helt från början. Har man sedan
hittat de hårdvaror man är ute efter i systemet gäller det att få den att integrera med
koden. I detta fall var det ljudkortet som skulle hittas. När ljudkortet är hittat gäller det
att kunna använda det på rätt sätt.

*Väljer användaren att använda 4 mappar kommer programmet att fråga efter längd på motsvarande antal filer.
Varje mapp kommer att innehålla filer med en viss längd. För mer information se avsnitt 4.1.1
”Mapphantering”samt avsnitt 4.2.1 ”Filernas olika längder”.

**Det finns olika sorter av tredjepartstillverkare som exempel GPL eller BSD. Det förstnämnda är öppen källkod
där man måste dela med sig av sina ändringar medans BSD inte kräver detta. I detta fall fanns det ingen BSD kod
att ta del av.
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När det väl går att spela in filer uppstår ett nytt problem. Eftersom det tar ett visst
antal ms (millisekunder) att skriva en fil kommer dessa ms ljud gå förlorad innan
nästa fil kan börja spelas in, se figur 2. I och med att ljud går förlorad kommer det
också leda till förskjutningar, vilket skulle leda till att innehållet i filerna man skapar
kommer att innehålla fel data. Här gäller det alltså att använda sig av någon slags
buffert som fylls under den tid som filerna skrivs. Får man problemet med skapandet
av filerna att fungera utan att förlora viktig data uppkommer nästa fråga. Eftersom
början av inspelningen kan innehålla rent brus är detta inget man vill spara undan. Här
krävs alltså en funktion som på något sätt kan undersöka det ljud som inkommer
innan det kan sparas undan.

Figur 2. Eftersom det tar en viss tid (ms) att skriva en fil kommer denna tid att gå förlorad i form de ljudsampel
som inte spelas in under själva skrivningen.
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2.3  Avgränsningar
Programmet som är ett resultat av examensjobbet hade vissa krav som skulle uppnås
och dessa är enligt nedan.

Figur 3. Längden på utdatafilerna kan variera men ljud 1 skall alltid ha samma längd. Ljud 1 kommer alltid att
hamna i mapp 1 och ljud 2 kommer alltid att hamna mapp 2 osv.

Förutsättningar / fasta inställningar

PC med Windows XP
Ska hantera wav-filer

Användarval

Följande inställningar skall kunna väljas vid varje mättillfälle
Samplingsfrekvens – inspelning
Samplingsfrekvens – på utdatafiler
utdatamapp för ljudfiler (ska kunna vara olika mappar för t.ex. ljud 1 och ljud
2 i Figur 3
Längd på utdatafilerna (se figur 3), ska kunna vara olika för olika filer (t.ex.
ljud 1 = 8s, ljud 2 = 5s)
Val av antal olika indatafiler (1-10)
Val av indatakälla: se ”Input” nedan
Manuell start och stop
Val av start och stopptid (datum, tid)

Input
Förinspelad wav-fil
Internt ljudkort i PC
T.C. Electronic via firewireport (externt ljudkort)
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2.4 Tankegång kring problemet
En bra början för att komma igång med jobbet var att skriva en kod som hittade den
aktuella hårdvaran i systemet. När väl hårdvaran hittades som i detta fall var
ljudkortet utökades koden ytterligare med att spela in kortare ljudfiler. Innan ljudfilen
kunde spelas in blir man förstås tvungen att göra lite undersökningar runtomkring
detta. En viktig del är bland annat läsa lite om hur ljudfiler hanteras i Window. När
man väl har gjort detta kan man ge sig på kodningen och skapa en ljudfil. Efter att
koden med inspelning av filer fungerade var det dags att eliminera buffertproblemet.
Alltså se till information inte går förlorad när en fil skrivs.



9

3 FÖRBEREDELSER

3.1  Windows API

För att får programmet att fungera så bra som möjligt tillsammans med Windows är
det bra att försöka använda sig så mycket som möjligt utav Windows egna funktioner.

API är en förkortning för Application Programming Interface och är en
regeluppsättning för hur olika programvaror kan kommunicera med varandra. Man
brukar säga att man gör en uppsättning funktionsanrop som följer vissa regler. Dessa
funktionsanrop skall alltid ske under ordnade former och utifrån dessa former kan
man få tillgång till olika funktionaliteter från den inbyggda programvaran. Man
brukar säga att man kapslar in funktionaliteten bakom ett API. Många kommersiella
programvaror idag är applikationer som knyter samman ett visst programs
funktionalitet med ett annat programs funktionalitet. Genom att använda API:er på
detta sätt kan man använda redan utvecklad och kvalitetssäkrad mjukvara som har
kapslats in i ett kodbibliotek. [1]

3.2 Kvalitet och storlek på en wavfil

En wav eller wave som det också brukar kallas är en förkortning för waveform och är
även känt som ett ljudformat för Windows. Wav/wave är en standard för Microsoft:s
och IBM:s ljudformat för att spara ljudfiler. I figur 4 representerar en röd linje ett
sampel. Den högra sidan av denna figur visar en hög samplingshastighet medan den
vänstra sidan representerar en låg samplingshastighet. Av detta kan man se att ju
högre samplingshastighet man använder desto exaktare blir representationen av
originalet. [2]

Figur 4. Den vänstra sidan av figuren representerar en låg samplingsfrekvens (röda linjer) medan den högra sidan
representerar en hög samplingshastighet (röda linjer). [2]

För att veta hur mycket plats en wave fil tar på en dator kan denna approximation
antas:
Samplingsfrekvens*antalet kanaler*antalet bytes*antalet inspelade sekunder.
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För att ha något att jämföra med så är musiken i en cd inspelad med
samplingsfrekvensen 44.1kHz, med detta menas alltså att antalet röda streck per
sekund skulle vara 44100 st.  Oftast använder man sig av två kanaler när man spelar in
musik på en skiva. Detta betyder alltså att antalet sampel per sekund är 44100 gånger
2 kanaler (44100 kHz/kanal). Man bör även ta hänsyn till vilken bithastighet som
inspelningen sker i. Här är vanligaste hastigheterna 8 ,16, 24 eller 32. En cd är oftast
inspelad i 16 bitar/sampel [2]. Eftersom en dator använder sig av byte när den arbetar,
säger man att 16 bitar representeras av två bytes, även kallat word.  Skulle man föra
över ljudet från en cd till datorn utan att göra någon åverkan på ljudet skulle denna fil
bli just en wave fil. Med denna information kan man räkna ut hur mycket plats 1 min
(60 sekunder) musik skulle ta på en dator. Enligt approximationen ovan skulle alltså
en wave fil med en minut ljud innehålla:

44100* 2* 2* 60 = 10584000 byte med information, vilket ungefär är 10MB data.

Det finns många olika sätt att skapa en wave fil, och därför också många olika
varianter av *chunks som kan skrivas till filhuvudet, men det finns tre delar som är
obligatoriska för **pcm filer. Dessa tre är ’

1. ’RIFF’, ’WAVE
2. ’fmt’
3. ’data’

Det tre nämnda delarna ovan beskriver för operativsystemet vilken typ av fil
användaren vill skapa.

Denna rapport kommer endast att beskriva de delar som är nödvändiga för den typ av
fil som är aktuell för uppgiften.

3.3 Hur wave filer hanteras i Windows
För att användaren och datorn skall kunna förstå varandra används en kod som kallas
för ASCII kod, ljudfilen som skapas sparas dock i binär form. För att Windows skall
veta att en ljudfil är just en ljudfil är det några saker som måste göras innan själva
ljudet skrivs till filen. Figur 5 nedan visar hur början på en wave fil kan se ut. Enligt
figuren börjar en wavefile alltid med en descriptorstruktur som kallas ”chunk
descriptor”. Denna descriptor börjar alltid med en ”RIFF”.

*Den engelska översättningen är ”chunk” eller ”chunks” men eftersom rapporten är på svenska kommer detta ord
att i fortsättningen översättas till ”del” eller ”delar”.

**PCM står för Pulse Code Modulation och är en modulationsteknik för att komprimera ljudfiler.
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Figur 5. Figuren ovan är ett exempel på de 72 första byten i en wavefil  [4]

RIFF är en förkortning och står för Resource Interchange File Format och är en
standard för att spara multimediafiler. Sedan är det dags för filhuvudet att få reda på
vilket filformat det handlar om. I detta fall är det alltså ”WAVE” och den behöver två
delar (engelska- sub-chunks) och dessa är ”fmt subchunk” och ”data subchunk”. Fmt
är en viktig del som beskriver lite information om filen. Denna information kan vara
samplingshastighet, bitar per sekund, antal ljudkanaler osv.  Till sist kommer den
delen som innehåller allt ljuddata. Vad gäller ordningsföljden på hur man ska skriva
dessa delar så är det viktigt att just ”RIFF” skrivs först och sedan fmt, därefter är det
ingen speciell ordning på hur man skriver delarna. Att man har andra delar än de som
nämnts ovan kan bero på att man använder sig av flera ljudkanaler i filen eller att man
spelar in filen i högre upplösning än 16 bitar per sekund. [3]
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Tabell 1 beskriver vad som skrivs i filhuvudet och vilken datalängd samtliga delar
har.

Fält längd innehåll Hex kod
chID 4 Chunk ID ”RIFF” 52 49 46 46
Chunksize 4 Chunk size 4 + n 24 08 00 00

WAVEID 4 WAVE ID ”WAVE” 57 41 56 45
WAVE chunks N Denna chunk informerar om formatet och

samplingsdata. Se nedan
ckID 4 ”fmt” 66 6d
 Chunksize 4 Chunk size: 16, 18 eller 40 (16 för PCM) 10 00 00 00
 wFormatTag 2 Format kod (PCM) 01 00
 nChannels 2 Antal kanaler 02 00
 nSampelPerSec 4 samplingshastighet 22 56 00 00
 nAvgBytesPerSec 4 Data hastighet 88 58 01 00
 nBlockAlign 2 Block storlek 04 00
 wBitsPerSampel 2 Bitar per sampel 10 00
 DchID 4  ”data” 00 08 00 00
 Subchunk2Size 4 = = AntalSampel*Antal

kanaler*BitsPerSampel/8
64 61 74 61

 cbsize 0 Storlek på utökning (vid PCM är längden 0)

 data x Här börjar ljuddata sparas X
Tabell 1. En tabell på vad som är obligatoriskt i början på en wavefil. [4] samt [6]

Summeras samtliga längder från tabellen ovan kan man se att den totala längden som
krävs för en wavefil är 44 byte, de resterande byten som tillkommer, kommer således
vara ljudsampel.

Det vanligaste formatet som används för att sampla data är PCM. PCM är en digital
representation av den analoga signalen. Samplingen sker i regelbundna intervall som
sedan översätts till binära tal som datorn kan arbeta med. Det finns ett antal olika
standardformat för wavefiler. I detta arbete används dock endast PCM data.
Mer om hur formatet sätts kan läsas i avsnittet WAVEFORMATEX. Se avsnitt 8.3.

3.4 Modulationen

Figur 6 nedan är ett exempel på en fyra bits pcm modulation. Den röda kurvan
representerar en sinuskurva, medan den svarta ”kurvan” är den digitala
representationen av den analoga kurvan. Kvantiseringen tas fram från den algoritm
som heter ”floor function”. Funktionen skapar en diskret representation av
sinuskurvan. Representationen har tolkats i det gråa fältet. Det gråa fältet kan i sin tur
översättas till digital representation.  I detta fall kan man se att värdet ökar från 7, 9,
11 osv. skulle detta översättas till fyra bitars representation skulle de bli 0111, 1001,
1011 osv. Dessa värden kan sedan användas för analys (som till exempel kontrollera
sampelvärden i ett visst ögonblick) eller för att direkt skapa en digital ljudfil.[5]
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Figur 6. Den svarta kurvan är den digitala representationen av den röda sinuskurvan. [5]

3.5 Val av programmeringsspråk

Efter att ha läst in sig om hur wavfiler hanteras i Windows kom frågan om vilket
programspråk som skulle vara bäst lämpad för detta arbete. Eftersom programmet
enligt specifikationen skulle fungera som standalone, dvs fungera på vilken dator som
helst som har Windows xp eller senare installerat fanns det i detta fall två språk att
välja mellan. Dessa var MatLab och C++. Efter att läst lite om respektive språk
angående kodning och standalone blev C++ det valda språket till detta examensjobb.
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4  LÖSNINGSGÅNG
Rapporten är utformad på så sätt att olika flödesscheman kommer att dyka upp, dessa
beskriver hur programmet är tänkt. Innan varje flödesschema kommer en beskrivande
text för att sedan följas av en figur. Undantaget är första schemat (figur 7) då detta är
ett övergripande schema över hur hela programmet ser ut.

Figur 7. Ett övergripande schema över programmet

* Om filen eller sökvägen ej existerar kommer programmet fråga efter en ny fil
** Flödesschema för VAD funktionen och flödesschema för nedsampling

Vad vill du göra? Tryck…
r, för inspelning
c, för att klippa en fil.
e, för att avsluta programmet

Användaren valde
inspelning

Användaren valde att
klippa en fil

Användaren valde att
avsluta programmet

 Existerar
filen?. Se *

Hur många mappar vill du använda? Samt om redan
existerande mappar skall användas eller om man vill ska
egna mappar. Se flödesschema för mapphanteringen

Hur lång skall varje fil vara? Se
flödesschema för inspelningstid av filer.

Skall manuell start eller tidsangiven
start ske?  Se flödesschema för
tidsangivelse.

Endast vid inspelning

Inspelning/klippning är klar.

Klippning av källfilen kan börja.
Se flödesschema för klippning
av fil, samt **

Inspelningen startar. Se flödesschema
för inspelningen samt **
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4.1 Programmet startar
Skillnaden mellan att klippa och spela in en fil är inte så stor just i denna del.
Skillnaden är att om användaren väljer att klippa en fil kommer programmet att öppna
den önskade filen och tala om för användaren vilken samplingsfrekvens som filen är
inspelade i. Därefter kommer programmet att ge förslag på olika samplingsfrekvenser
som filen kan samplas ner till.

Om användaren däremot väljer inspelning kommer användaren få möjligheten att
välja vilket ljudkort som skall användas. Därefter frågas det efter vad
inspelningsfrekvensen skall vara. Efter detta frågas samma fråga som om användaren
hade valt att klippa en fil. Det vill säga vilken samplingsfrekvens skall filerna som
skapas ha.

Oavsett om användaren valde att klippa en fil eller att spela in en fil frågas det efter
vilken samplingsfrekvens som det skapade filerna skall ha. I båda fallen kommer det
ges förslag på vilka frekvenser som finns. Varför förslag ges är för att det skall
underlätta för användaren att skriva in önskat värde, samt att samplingsfrekvenserna
är jämna multiplar av inspelningsfrekvensen/källfrekvensen. Det går alltså inte att
sampla ner en fil till ett tal som inte är en jämn multipel med ursprungsfrekvensen.
När detta är klart är det dags att bestämma hur programmet skall hantera mapparna.
Detta hanteras i flödesschema nedan. Enligt flödesschemat kommer ”Max” att nämnas
i frågan om hur många mappar användaren vill skapa. Max kommer alltså vara det
maximala antal mappar som användaren vill använda. Värdet av ”Max” kommer att
användas i flödesschemat för mapphanteringen. Se figur 8 nedan.
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Figur 8. Flödesschema för hur programmet startar
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4.1.1 Mapphantering

Om användaren väljer att skapa egna mappar frågar programmet först var mapparna
skall ligga. Efter detta kontrolleras det om sökvägen finns. Om den inte finns kommer
ett felmeddelande upp och frågan upprepas. Om däremot sökvägen finns, ställs frågan
vad mappen skall heta. Efter att ett namn är angivet kontrolleras detta namn om det
redan finns. Om namnet finns kommer användaren meddelas om detta och
programmet ber användaren om att ange ett nytt namn. Så snart användaren har valt
ett namn som inte finns skapas dessa mappar. I flödesschemat används bokstaven ”i”
för att hålla reda på vilken mapp i ordningen som skapas. Vid skapandet av egna
mappar kommer samtliga mappar att få samma namn med den skillnaden att numret
på den skapade mappen kommer att öka med ett för varje mapp.

Ex: om användaren väljer att ge namnet ”Mapp” till de nya mapparna och antalet
mappar som användaren vill använda är fyra, kommer mapparna få dessa namn

Mapp_1
Mapp_2
Mapp_3
Mapp_4

Om användaren skulle välja använda redan existerande mappar frågar programmet var
mapp ”i” ligger. Även i detta fall kommer ”i” vara index för just den aktuella mappen
som programmet frågar efter. När användaren angett sökvägen och mappen
kontrolleras detta av programmet om sökvägen och mappen finns. Om något av dem
inte stämmer meddelas användaren om detta och frågan om vart mapp ”i” ligger
frågas igen. I det fall då mappen och sökvägen finns sparas sökvägen undan i en
vektor och ”i” ökas med ett (i++). Och frågan om var nästa mapp ligger ställs. Oavsätt
om användaren väljer att skapa egna mappar eller använda existerande mappar
kommer en backupmapp att skapas. Denna mapp skapas endast då i == 0.
backupmappen kommer även få ett unikt namn varje gång programmet körs. Mappen
kommer få ett namn som består av dagens datum följt av det klockslag som mappen
skapades. Ex på namn: BackupFile_yymmdd_hhmmss.
Se figur 9 och 10 för hur mappar hanteras i programmet.
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Figur 9. Flödesschema för hur mappar hanteras i programmet
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Figur 10. Komplettering av flödesschema från figur 9
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4.2 Inspelningstider

4.2.1  Filernas olika längder

Inspelningsförberedelserna tar vid då samtliga mappar är förberedda. Så fort
mapparna är klara och sökvägarna är sparade är det dags att bestämma sig för hur lång
varje fil ska vara. I detta fall menas ”fil” egentligen ”mapp”. Om användaren till
exempel väljer att fil ett är åtta sek menas detta att samtliga filer som hamnar i mapp
ett kommer att ha längden åtta sekunder. Även här används ”i” som indexräknare för
vilket mapp som gäller just för tillfället. Så fort ”i” överstiger ”Max” (det antal
mappar som användaren valt att använda) är programmet i stort sätt klart för att spela
in/klippa filer. Det som saknas nu är om användaren vill starta inspelningen manuellt
eller om denne vill ange en specifik tid för när inspelningen skall starta. Valet med
manuell start ställs endast då användaren väljer att spela in en fil.

4.2.2 Begränsad eller obegränsad inspelningstid
Om användaren väljer att spela in under en *begränsad tid gäller att inspelningen
håller på tills den angivna tiden är uppnådd. Väljer användaren däremot ”NaN”
kommer inspelningen pågå till användaren väljer att avsluta inspelningen. Inspelning
startas då med ”s” och stoppas även med ”s”. Oavsett om användaren väljer att
använda begränsad eller obegränsad inspelning gäller ”s” som stoppknapp. Det vill
säga användaren kan välja att avbryta en begränsad inspelning innan den angivna
tiden är uppnådd. Se figur 11 för flödesschema över hur inspelningstider kan ställas
in.

*Den angivna tiden är i minuter. Endast då det antal filer som spelas in motsvaras av den angivna tiden stoppas
inspelningen. Tiden börjar alltså inte räknas från det ögonblick användaren tryckt på ”s” (start). Inspelningstiden
börjar räkna då första filen börjar spelas in.
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Figur 11. Flödesschema över hur inspelningstiden anges.
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4.3  Starttid för inspelningen

4.3.1 Tidsangivelse
Om användaren väljer att ange en specifik tid för inspelning kommer programmet att
fråga efter tiden i ”yymmdd hhmmss”, observera mellanrummet mellan datum och tid.
Programmet kommer endast att ta emot en tidsangivelse i detta format. Är
inmatningen godkänd kontrollerar programmet om det angivna året är ett skottår eller
ej. Om det skulle vara skottår gäller det att månad två har 29 dagar istället för 28
dagar.

När kontrollen av skottår är gjord kontrollerar programmet om siffrorna i datum och
klockslagen är giltiga. Man kan till exempel inte skriva en tid som
”091103 48:23:00” här känner programmet av att tidsangivelsen för timmar är
felaktigt. Endast timmar mellan 0 och 23 är giltigt (där 0 är midnatt).
I tabell 2 nedan kan man se vilka tidsangivelser som är godkända.

År  >= nuvarande år
Månad 0 < månad > 13
*Dag (månad == udda)  0 < dag > 32
*Dag (månad == jämn)  0 < dag > 31
Timmar  0  Timmar > 24
Minuter  0   Minuter > 60
Sekunder  0   Sekunder > 60

Tabell 2. Endast dessa tider och dagar tas godkännes av programmet.

Om tidsformatet skulle vara rätt görs en kontroll om den angivna tiden är en godkänd
tid. Till exempel om användaren har angett tiden: 081123 12:00:00 (2008 den 23
november kl 12:00:00) har användaren angett rätt format men en tid som redan
passerat enligt våran tidräkning. Endast en tid som inte passerat godtas av
programmet.

När alla kontroller är gjorda är det dags för programmet att jämföra den tid som
användaren angett med den nuvarande tiden. I detta fall används datorns lokala tid.
Här jämförs timmar med timmar, sekunder med sekunder osv.

* Om man valt månad två (februari) gäller att man har valt en dag som ligger mellan 1  dag > 29. Om det skulle
vara skottår gäller 1  dag > 30.
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Dagens datum 20091130 12:54:10 = A
Inspelningens start 20091224 15:00:00 = B
Diffyear 0
Diffmonth 1
Diffdays -6
Diffhour 3
Diffmin -54
Diffsec -10

Figur 3. Tabellen visar skillnaden mellan respektive tidsdimension

Här innehåller A hela dagens datum medans B är användarens inmatade datum.
Genom att substrahera B med A erhålls samtliga differenser mellan A och B. Tabell 3
visar vilka differenserna blir om B substraheras med A.

Efter detta kontrolleras om någon differens blivit negativ. Kontrollen görs med den
lägsta dimensionen till den högsta. Enligt tabell 3 har Diffsec, Diffmin och Diffday
blivit negativa. Siffrorna inom parantes hänvisar till tabell 4.

Om Diffsec < 0

(2)  Diffsec = | Diffsec| - 60 = 50
(2)  Diffmin = Diffmin – 1 = -55

Om Diffmin < 0

(3) Diffmin = |Diffmin| - 60 = 5
(3) Diffhour = Diffhour - 1 = 2

Om Diffdays < 0

(4) Diffdays = DaysLeftInMonth + *B.dd
(4) Diffmonth = Diffmonth – 1 = 0

Diffhour, Diffmonth och Diffyear kontrolleras också i programmet men i detta fall
visades endast de fallen då differenserna är negativa. Tabell 4 visar en
sammanställning för uträkningarna.

År mån  dgr tim  min Sek

(1) 0 1 -6 3 -54 -10

(2) 0 1 -6 3 -55 50

(3) 0 1 -6 2 5 50

(4) 0 0 24 2 5 50
Tabell 4. En sammanställning för uträkningarna.

*B.dd är den inmatade dagen som användaren valt att inspelningen ska börja. I detta fall är B.dd = 24.
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Om 1 s = 1000ms då blir

min = 60*ms
tim = 60* min
dgr = 24*tim
mån = dygn*30 eller mån = dygn*31

När alla skillnader är omräknade till millisekunder adderas dessa ihop och
programmet går in i standby läge och räknar ner tiden. När millisekunderna kommit
ner till noll startar inspelningen. I exemplet ovan blir totalt antal millisekunder,

Millisekunder = 50*ms + 5*min + 2*tim + 24*dgr + 0*mån.

4.3.2 Manuell start
Skulle användaren välja detta alternativ väntar programmet på ett startkommando från
användaren. I detta fall används ”s” som startkommando. Det vill säga, så fort
användaren tryckt på ”s” startar inspelningen. Vid start av inspelning körs inspelning
och programmet kommer att vänta på om något intressant ljud kommit in och därefter
börja spara undan data.  Figur 12 nedan beskriver hur man ställer in starttid för
inspelningen
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Figur 12. Flödesschema för hur starttid för inspelning anges.
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4.4 Inspelningen startar

4.4.1  Bufferthanteringen
Nu har programmet kommit fram till den intressanta delen. Här förbereds två buffrar
som är väldigt viktiga för inspelningen. En av buffrarna är den buffert som håller reda
på alla små filer som skall skapas. Eftersom filerna är olika långa kommer denna
buffert alltid att vara lika stor som den längsta filen som skall skapas.

Den andra bufferten är en backupbuffert. Denna buffert varierar i storlek beroende på
vilken frekvens som användaren har valt att spela in filerna i. Skulle användaren välja
att spela in i en frekvens som är mindre än eller lika med 48kHz kommer alltså
backupbufferten bli 3 timmar lång, om inspelningsfrekvensen däremot skulle vara
högre än 48kHz begränsas backupbufferten till 2h.  Andledningen till att det just blev
*2h kan ni läsa om i kapitel 9.2 ”begränsningar.

4.4.1.1 Backupppbuffert
Det kan hända att VAD funktionen inte alltid fungerar och då kan det vara bra att ha
en backupppbuffert som sparar undan allt inkommande ljud. Backupen börjar fyllas så
fort användaren valt att trycka på inspelningsknappen. Denna buffert är till för att
spara undan allt inkommande ljud (inklusive det brus som finns i början). Detta för att
användaren skall försäkra sig om att allt ljud verkligen blir inspelat.  Se figur 13.
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Figur 13. Flödesschema på hur inspelningen ser ut
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4.4.2 Beskrivning av VAD – Funktionen
VAD-funktionen kunde lösas genom att summera samtliga sampel i den buffert som
kommer från headern. Summeringen går till så att samtliga sampel från den ena
kanalen (det beror på vilken kanal användaren väljer) summeras. Sedan tas ett
medelvärde av summan genom att dividera med lika många sampelvärden som finns i
bufferten. Det medelvärde som räknas ut första gången kommer att vara ett riktvärde
för resterande medelvärden som kommer in. Till första medelvärdet kommer det att
läggas till ett värde. Det tillagda värdet beror på hur mycket brus det finns i det
inkommande ljudet. I detta fall har 13 nivåer använts på bruset. Där nivå 0 är inget
brus alls och då är de värde som ska läggas till lika mycket som medelvärdet. Ju högre
medelvärdet är desto lägre blir värdet som skall läggas till.

Figur 14. Den blå linjen är det inkommande ljudet, den svarta linjen är ett medelvärde av bruset som kommer in
och den röda linjen är det totala riktvärdet som den blå linjen måste överstiga för att det skall räknas som hörbart
ljud.

Den svarta linjen (figur 14) motsvarar medelvärdet av bruset. Så fort ett medelvärde
har hittats (detta görs första gången då inspelningen startas) kommer ett riktvärde att
sättas (röda linjen). Den blåa kurvan är det ljud som kommer in i systemet. Så länge
som medelvärdet av ljudsamplen ligger under riktvärdet kommer inte programmet
registrera detta som intressant ljud, man kan säga att detta ljud dränks i allt brus. Om
något intressant ljud skulle komma in, alltså medelvärdet skulle vara högre än
riktvärdet, kommer detta att registreras av programmet.  I figur 18 ovan är
medelvärdet av det intressanta ljudet över riktvärdet i lite mer än en halv sekund.
Detta räcker dock inte för att det ska räknas som ett riktigt ljud. Detta för att det
intressanta ljudet varade bara i 0.5 sekunder. För att man skall veta att det verkligen
kommit i något ljud som är av intresse måste det komma minst två medelvärden efter
varandra som är högre än riktvärdet.

Figur 19 nedan visar ett exempel på hur det inkommande ljudet skall se ut för att detta
skall registreras som riktigt ljud.

*VAD är en förkortning för Voice Activity Detection. Denna funktion är till för att detektera om relevant ljud har
kommit in i systemet eller inte.
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Figur 15. Är en fortsättning från figur 18. Här har intressant ljud kommit in i systemet i mer än 1 sekund.

Figur 15 är en fortsättning på figur 14. Här kan man se att den blå kurvan som är det
inkommande ljudet har överstigit riktvärdet i mer än en och en halv sekund. Detta ljud
kommer alltså att räknas som hörbart och inspelning kommer att starta.

4.4.3 Intressant ljud har kommit in
Figur 15 visar hur den blå linjen passerat riktlinjen efter 5.25 sekunder. Den gröna
streckade linjen talar om att inspelningen pågått i 6.5 sekunder. Vad man kan se är att
den blåa kurvan hållit sig ovan riktlinjen i mer än 1 sekund. Programmet har nu
registrerat inkommande ljud är av intresse. Direkt efter att detta har hänt kommer
innehållet i de tre föregående buffrarna (buffert 8, 9 och 10) att kopieras över till en
större buffert. Detta för att inte något ljud av intresse som kan ha kommit in under
själva medelvärdes räkningen inte skall gå förlorad. Så fort intressant ljud kommit och
de större buffrarna börjar fyllas kommer inget medelvärde att räknas ut längre. De
önskade fil-längderna kommer nu att skapas kontinuerligt.

När VAD-funktion har gjort sitt och hittat intressant ljud sätts en flagga* som talar om
att denna funktion skall inte användas mer. Så fort detta har hänt börjar målbufferten
att fyllas med ljudsampel. Målbufferten kommer bara att fyllas med exakt så mycket
information som användaren valt för just den aktuella filen som skall skapas. Om
användaren till exempel väljer att använda fyra olika mappar och sedan anger
längderna på filerna enligt tabell 5 kommer storleken på respektive fil att bli minst:
Samplings frekvens * antalet kanaler * antalet bytes * antal inspelad sekunder.

*Så länge inget intressant ljud har kommit in är flaggan = 0. Så fort intressant ljud kommit sätts flaggan till 1.
Ettan markerar att inspelningen kan börja.



31

Tabell 5. Filerna kommer få exakt den storlek som användaren angett i motsvarande tid.

I detta exempel har användaren valt att samtliga filer som hamnar i Mapp_1 skall vara
åtta sekunder långa, alla filer som hamnar i Mapp_2 skall vara tio sekunder långa osv.
När filen som skall ligga Mapp_4 har skrivits skrivs den femte filen till Mapp_1,
sjätte filen till Mapp_2 osv. Detta håller på tills att inspelningstiden är uppnådd eller
tills då användaren väljer att avsluta inspelning. För att inte använda en målbuffert för
varje mapp så skapas en målbuffert som är lika stor som den längsta filen som skall
skapas. I detta fall kommer målbufferten ha storleken 960000 byte eftersom den
längsta filen är tio sekunder lång. I figur 16 kan man se hur flödesschemat för VAD-
funktionen ser ut.

Mapp Filens
längd (s)

Antal byte till
mål buffert

Mapp_1 8 768000

Mapp_2 10 960000
Mapp_3 8 768000
Mapp_4 10 960000
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Figur 16. Flödesschema över VAD-funktonen.
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5 KLIPPFUNKTIONEN
I det fallet då en fil skall klippas kommer programmet att göra fem kopior av den
första millisekunden från den fil som skall klippas. Detta för att programmet skall ha
ett riktvärde att jämföra med när själva klippningen sker. Dessa fem millisekunder
sätts sedan ihop till en 5ms lång ljudsnutt. När detta är gjort kommer samma
händelseförlopp som i fallet då man spelar in en fil att ske. Det finns dock några få
skillnader mellan att klippa och spela in filer. En av skillnaderna är att ingen
backupbuffert skapas, vilket skulle vara onödigt eftersom källfilen alltid finns kvar
efter klippningsförloppet. En annan skillnad är att när väl klippning har börjat kan inte
användaren avbryta detta genom att trycka på någon tangent. Skulle källfilens längd
inte räcka till för alla de längder som användaren vald kommer användaren meddelas
om detta så fort kapaciteten för filen inte räcker till.

Ett exempel:

Om filen som skall klippas är 61 sekunder lång, och användaren väljer att skapa fyra
olika filer som vardera är åtta, fem, tio respektive nio sekunder långa kan man
 se att 8 + 5 + 10 + 9 = 32 sekunder. Detta medför att det kommer att återstå 29
sekunder av källfilen. Det som kommer att hända är att det kommer skapas två filer
som är åtta, fem respektive tio sekunder samt en fil som är nio sekunder lång.
8 + 5 + 10 + 9 + 8 + 5 + 10 = 55 sekunder. Eftersom det bara återstår sex sekunder av
filen kommer aldrig fil nummer åtta att skapas. Med andra ord, det kommer aldrig
skapas filer som inte har den exakta längden som användaren valt. Om inte alla olika
filer skapas lika många gånger meddelas användaren om detta så att det inte uppstår
några oklarheter om detta. Figur 17 beskriver hur klippfunktionen ser ut.
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Figur 17. Flödesschemat för klippfunktionen
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6 DECIMERING

Så fort en målbuffert har blivit fylld kommer denna buffert skickas vidare till den
funktion som samplar ner innehållet i bufferten. Det som händer är att, om användaren
till exempel väljer att sampla ner innehållet från en buffert som är inspelade i 48kHz
till 16kHz blir skalfaktorn 3, denna faktor används sedan för att sampla ner till 16kHz.
Funktionen Downsample kommer nämligen plocka ut tre sampel i taget, summera
dessa sampel och sedan plocka ut ett medelvärde av denna summa genom att dividera
med skalfaktorn tre. Detta medelvärde kommer sen att sparas undan i en ny buffert.
När första medelvärdet är uträknat summeras nästa tre sampel osv.  Nedan är den del
av programmet som sköter nedsamplingen.

for(int i = 0; i < Size; i += Decimation)
{
     int sum = 0;
     for(int n = i; n < i+Decimation; n++)

sum += pShort[n];
*pout++ = sum/Decimation;

}

Där ”Decimation” är skalfakton, observera dock att användaren väljer inte skalfaktorn
i sig, han eller hon väljer endast vilken destinationsfrekvensen skall vara. Decimation
räknas sedan fram av programmet beroende på vad användaren valt. ”Sum” är
summan av de tre sampel som har adderats, ”pout” är en pekare till nya buffert som
kommer att innehålla det nersamplade värdena.

Figur 18 visar ett flödesschema för motsvarande funktion ovan. För att det inte skall
uppstå några oklarheter så tolkas variablerna på detta sätt: ”i” står för index i den
buffert (källbuffert)  som skall samplas ned, ”Size” är den storlek som källbufferten
har. Därefter kommer ”n” som står för det aktuella samplet som skall summers till
”sum”, sum är alltså summan av de sampel som adderas, ”k” står för index i den nya
bufferten som kommer att innehålla de nedsamplade värdena, ”dec” står här för
skalfaktorn
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.

Figur 18. Flödesschema över decimeringen.
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7 KONTROLLFUNKTIONER

Så fort användaren får göra något slags val i programmet kontrolleras inmatningen av
programmet. Detta för att kontrollera om användaren inte tryckt på fel tangent av
misstag, eller om namnet på den mapp man vill skapa verkligen är det namn som
användaren vill ha. Den kontrollfunktion som finns är ”Är du säker ” tryck ”Ja” eller
”Nej” om användaren svarar ”Nej” hoppar programmet tillbaka till den aktuella
frågan och användaren får göra en ny inmatning. Figur 19 är ett exempel på när
användaren får frågan om hur många mappar denne vill använda.

Figur 19. Överallt där användaren skall göra ett val görs en kontroll så att användaren verkligen gjort rätt val.

Om en fråga där man skall mata in siffror kommer upp kan man inte skriva in
bokstäver. Det samma gäller om man skall mata in bokstäver. I det senare fallet gäller
att man inte matar in siffror. I exemplet i figur 19 gäller dock endast siffror.
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Är du
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NejÄr
inmatningen
en siffra?
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8 VIKTIGA FUNKTIONER OCH STRUKTURER

8.1 WaveInOpen
I Windows finns en del färdiga funktioner som man kan använda sig av för
behandling av ljudfiler. Just waveInOpen funktionen finns i Windows API, denna
öppnar det valda ljudkortet man vill använda sig av för antingen inspelning eller
uppspelning. I detta fall gäller det att öppna ett ljudkort för inspelningssyfte.
WaveInOpen används även för att tala om vilket ljudformat som filerna skall spelas in
i. Detta görs genom att peka på WAVEFORMATEX (mer om denna funktion senare).
När formatet är satt görs en kontroll om ljudkortet stödjer det ljudformat användaren
önskat att använda sig av. Funktionen tar sex parametrar, detaljerna om varje
parameter lämnas åt den nyfikne. I denna funktion talar man om för programmet att
den skall använda sig av en callbackfunktion och vilket sorts callbackfunktion som
skall användas.

Tillsamman med waveInOpen används funktioner som WAVEFORMATEX(),
wavehdr(), waveInGetNumDev, waveInAddBuffer(), waveInStart(), waveInStop(),
waveInPrepareHeader samt waveInUnprepareheader(). Samtliga ovannämnda
funktioner används av Windows egna api och kan endast användas då Windows är
operativsystemet.

Det finns ett antal callback funktioner att välja mellan. De två lämpligaste i detta fall
var CALLBACK_WINDOW och CALLBACK_EVENT. Då det förstnämnda
används då man gör ett Windows program (grafsikt gränssnitt) var det lämligare att
använda CALLBACK_EVENT (concole application).

8.2 CALLBACK_EVENT

Som det nämndes tidigare finns det ett antal olika callback funktioner. Callback_event
är en funktion som används av Windows api. Om man gör ett program där många
upprepningar sker är callbackfunktioner väldigt bra att använda. Denna funktion
används tillsammans med CreateEvent() och WaitForSingleObject(). CreateEvent
sätts allra först, detta för att tala om för programmet att det just är upprepade
händelseförlopp som programmet skall arbeta med. WaitForSingleObject() är den
funktion som ger klartecken om att just en viss buffer är fylld.

Nedan är ett kort exempel på hur callbackfunktionen fungerar. Först talar man om för
programmet att det är en Event som används. Därefter talar man om för Windows API
vilken callback som skall användas genom att kalla på funktion PrepareHeader(). Det
är i denna funktion som programmet får veta att det just är callback event som
används. Där förbereds även alla de buffrar som skall användas för inspelningen. Så
fort detta är klart görs en ResetEvent, detta för att försäkra sig om att inga händelser
har förkommit innan inspelningen startat. Sedan är det klart för inspelning.

Det är i while-loopen som all bearbeting av ljudet sker. WaiforSingelObject() väntar
på att den aktuella bufferten är fylld, så fort en buffert är fylld skickas denna vidare
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till ProcessBuffer(). I denna funktion finns funktioner som VAD-funktionen,
downsampling() etc. När ProcessBuffer är klar är det vikigt att lägga tillbaka den
använda bufferten i buffertkön, detta för att denna buffert skall kunna återanvändas.
Observer att ”ResetEvent()” görs direkt efter att en buffert är fylld. Detta för att
annars kommer programmet tro att inga fler repetitioner kommer att göras.

CreateEvent();
PrepareHeader();
ResetEvent(Event);
WaveInStart();
while(something)
  {
    WaitForSingleObject(Event);
     ResetEvent(Event);
     ProcessBuffer();
    WaveInAddBuffer();
  }

Det är inte tänkt att förklara hur koden fungerar i detalj, men det finns några
funktioner och strukturer i Windows api som är mer intressanta. Utan dessa skulle det
inte kunna gå att skapa ljudfiler över huvudtaget. Dessa två är strukturerna
waveformatex() och waveheader(). Nedan förklaras varför dessa två är mer intressanta
än andra.

8.3 WAVEFORMATEX

Vid inspelning är strukturen nedan en av de obligatoriska strukturerna som ska vara
med. Det är i denna struktur man sätter det format man vill att ljudfilen skall ha. Här
säger man bland annat att: 1 ljudfilen skall vara i pcm format, 2 hur många kanaler
som programmet skall arbetar med, 3 vilken samplingsfrekvens samt 4 i hur många
bitar per sampel som filen skall spelas in i.

typedef struct
 {
    wFormatTag; (1)
  nChannels; (2)
    nSamplesPerSec; (3)
    wBitsPerSample; (4)
    nBlockAlign; (5)
    nAvgBytesPerSec; (6)
    cbSize; (7)
} WAVEFORMATEX;
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wFormatTag* (1)
Beskriver vilket format som ljudfilen skall spelas in i som i detta fall är pcm. Pcm
fungerar dock bara för ljudfiler som använder sig av en eller två kanaler. Om man vill
ha fler kanaler bör man välja WAVEFORMATEXTENSIBLE. Då detta arbete inte
kräver fler än två kanaler behövs det inte någon djupare genomgång om denna
funktion. Detta lämnas åt det nyfikne. Michrosoft Corporation använder sig av fler
komprimeringsalgoritmer, dessa algoritmer finns att läsa om i headerfilen
Mmreg.h**.

nChannels* (2)
Beskriver de antal kanaler man vill använda sig av och eftersom PCM används i detta
fall kan en kanal (mono) eller två kanaler (stereo) väljas.

nSamplesPerSec* (3)
Beskriver den hastighet som ljudet skall samplas i. Om (1) är
WAVE_FORMAT_PCM är de vanligaste samplingsvärden, 8.0, 11.025, 22.05 eller
44.1 khz.

wBitPerSampel* (4)
Om det är PCM format kan denna parameter sättas till 8 eller 16. Denna beskriver hur
många bitar varje sampel ska bestå av.

nBlockAlign* (5)
För PCM skall denna parameter vara lika med produkten av (2)*(4)/8 (bit per byte).

nAvgBytesPerSec* (6)
Beskriver det antal byte som i genomsnitt strömmar genom per sekund. I PCM
formatet beräknas denna parameter som produkten av (3)och (5).
Det är värdet på (6) som kommer vara avgörande för buffringen av data längre
headern.

cbSize* (7)
Denna parameter används då man vill sätta extra information om formatet, men
eftersom jag endast använder mig av PCM formatet och högst två kanaler måste
denna parameter sättas till 0. Ett exempel på ett format som använder sig av extra
information är Michrosoft Adaptive Delta Pulse Code Modulation (MS-ADPCM). För
detta format sätter man vanligtvis parameter 7 till 32. För mer information om
MS-ADPCM får läsaren gärna gå in på MSDN för att veta mer.

*se även 3.3.  Hur wave filer hanteras i Windows.

** Mmreg.h är ett kodbibliotek som kan hittas i Windows egna programbibliotek. Detta bibliotek används när man
skall behandla multimedia i Windows.



42

8.4 Headerstrukturen

Denna struktur förbereder alla de buffrar som skall användas vid inspelning. Här
förbereds alla de viktiga delar som behövs för att ljud skall kunna spelas in. Här
kontrolleras bland annat om det valda ljudkortet stödjer det valda formatet som filen
skall spelas in i.

Denna funktion öppnar det valda ljudkortet och gör det redo för inspelning.

waveInOpen(NULL, DeviceID, &waveFmt, 0, 0,WAVE_FORMAT_QUERY);

Första gången waveInOpen anropas kontrolleras om ljudkortet stödjer det format som
är angivet i strukturen waveformatex(). Om ljudkortet inte skulle stödja det givna
formatet meddelas användaren om detta och programmet avslutas. Om ljudkortet
däremot skulle stödja formatet anropas waveInOpen igen, men denna gång talas det
om för programmet att en callback funktion skall användas

waveInOpen(&hWavIn, DeviceID, &waveFmt, (WORD)event, 0, CALLBACK_EVENT);

När detta är klart är det dags att förbereda alla de buffrar som kommer att användas
under inspelningen, det är här headern kommer in i bilden.  Headern är liksom
*waveformatex en viktig struktur som Windows api använder sig av.  Här kollas så
alla buffrar som skall användas går att skapa. I detta fall finns det 400 buffrar som var
och en är 0.5 sekunder.

* se även 3.3.  Hur wave filer hanteras i Windows
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9 AVSLUTNING

9.1  Förbättringar

Under tiden som arbetet gjordes dök det upp olika lösningsgångar och tankar. Det var
inte alltid tankarna fungerade som önskat, ibland var man tvungen att kompromissa
för att de olika funktionerna skulle fungera tillsammans, detta ledde till att
programmet inte blev riktigt som önskat. För det första skulle man nog kunna
effektivisera koden så den inte innehåller lika många rader som den gör. En annan
tanke är att effektivisera behandlingen av innehållet i backupbufferten. När
backupbufferten är fylld och skall skrivas till en wave fil, tar detta en viss tid innan
skrivningen är klar och backupbufferten kan fyllas på nytt. Detta medför att en viss
fördröjning kommer att ske även då småfilerna skall börja skrivas, se figuren nedan.

Figur 20. Man skulle kunna hinna spela in fem ljudfiler under den tiden backupppfilen skrivs.

Enligt figur 20 skulle fem filer kunna ha skrivits under den tiden som backupbufferten
skrivs. Så fort backupbufferten har skrivits klart fortsätter programmet från exakt det
ställe där backupbufferten började skrivas. Det som är bra med detta är att inget ljud
kommer gå förlorat eftersom ljudet är sparat i Windows egna buffert. Nackdelen med
detta är att, för varje backupbuffert som skrivs kommer programmet att halka efter
tidsmässigt. Till exempel om skrivingen av backupbufferten börjar 13:00 och är klar
13:02 har det tagit två minuter att skriva backupfilen. Om användaren i sin tur väljer
att stoppa inspelningen 13:05 så kommer användaren att gå miste om de två senaste
minuterna ljudinformation.

För att undvika detta hade det varit bra om man kunde skriva 0.5 sekunder i taget till
backupppfilen. Detta skulle resultera i effektivare skrivningar och bättre
synkronisering. Försöket med att skriva 0.5 sekunder i taget gjordes men då headern
behöver veta hur lång den totala wavefilen skall vara så kunde inte detta göras.
Skrivning på detta sätt till en fil medförde att fel information skrevs till filen. Detta
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går säkert att lösa men med tanke på tidsbegränsningen av detta arbete så kunde inte
detta undersökas mer för tillfället. En annan lösning hade varit att, direkt efter att
backupfilen skrivits så tar programmet igen den motsvarande tid som det tog att skriva
backupen till en fil. Ljudet finns ju sparat i Windows, så detta hade varit en bra
lösning.

9.2 Begränsningar

Programmet i sig kräver inte så mycket av datorn, men när backupbufferten som är
mellan 2-3 timmar lång skall skrivas kommer detta kräva lite av datorn. Det nämndes
tidigare att det tar en viss tid att skriva filer så att dessa blir kompletta wave filer. Ju
större wavefil som skall skapas desto längre tid kommer det att ta att skriva filen.
Eftersom de buffrar som skapas reserverar minne från internminnet så blir man
tvungen att begränsa backupbufferten. Programmet är tänkt att skapa 3h långa
backupfiler där samplingsfrekvensen* är 48kHz eller mindre samt 2h långa filer på
samplingsfrekvenser* som är inspelad större än 48kHz. Detta förutsätter att datorn
som man arbetar med har ett arbetsminne som är minst 2Gb. Det går att använda en
dator som har mindre arbetsminne, men detta skulle betyda att datorn inte orkar med
att skapa backupfilerna på ett effektivt sätt.
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*Denna frekvens är den frekvens som inspelningen sker i och inte den nedsamplade frekvensen.
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11 FÖRKORTNINGAR OCH VOKABULÄR

MS Michrosift
VAD Voice Activity Detection
AD Analog-to-Digital
PCM Pulse Code Modulation
RAKEL RAdio Kommunikation för Effektiv Ledning
Wave Waveform
API Application Programming Interface
RIFF Resource Interchange File Format
ID IDentity
Fmt Format
NAN Not A Number

Tmp Temporär
Sec Second
Min Minute
Tim Timmar
Diff Difference


