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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete fokuserar på att utveckla en prototyp av ett 

konferensmikrofonsystem baserat på Apple iPhone® och iOS® och utvärdera 

om detta system kan användas i förekommande sammanhang. Konceptet 

grundar sig på två iOS® enheter, iPhone® eller iPad®, där en enhet agerar 

sändare och den andra mottagare för mänskligt tal. Kraven är att systemet 

använder en WiFi-router för dataöverföring samt att fördröjningen är så liten 

och ljudet håller så god kvalité att det inte är störande för åhörarna.  

 

Huvudproblemet är att utveckla och optimera systemet så att fördröjningen 

inte överskrider 80ms i genomsnitt vilket är den maximala medelfördröjning 

ett sådant system bör ha enligt arbetets analys. Inspelning, sändning och 

uppspelning är realiserat genom att använda iOS® olika ramverk med 

Xcode® vilket är Apples utvecklingsverktyg för iOS® och OSX®. Systemet 

är slutligen testat med två iOS-baserade iPhones som sändare respektive 

mottagare och fungerar med godtagbar fördröjning och ljudkvalité enligt de 

fastställda systemkraven. 

 

Nyckelord: iPhone, iOS, Konferenssystem, realtidströmmar, ljud. 



  

Abstract 
 
The main goal of this study is to develop a prototype version of a microphone-

based conferencing system built on Apple iPhone and iOS. This study also 

evaluates if the system is applicable in a naturally occurring context. The 

prototype is based on two iOS units, iPhone or iPad, where one unit acts as a 

transmitter and the other as a receiver for human speech. The requirements 

state that a WiFi-router should be used for transmission of data while the delay 

and audio maintains high enough quality for the attending audience. 

 

The main problem is development and optimization of the system so that the 

delay time is kept below 80ms on average which is critical according to 

conclusions in the analysis. Recording, transmission and playback are put in 

practise by using different iOS frameworks with Xcode being Apple’s 

development environment for iOS and OSX. The system was finally tested 

using two iOS-based iPhones for transmission and receiving. The test showed 

that acceptable delay and sound quality according to the requirements can be 

achieved.  

 

Keywords: iPhone, iOS, Conference system, real time streaming, audio. 
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Detta examensarbete är gjort på Högskoleingenjörsprogrammet i 
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”Utbildningen ger dig breda kunskaper som dataingenjör, från elektronik, 

analog- och digitalteknik till programvara och gränssnitt mot den tekniska 

omgivningen och mot användarna.” 

 

Examensarbetet omfattar en studie främst i ljud, både på fysikalisk och 

mjukvarumässig nivå samt realtidskritiska faktorer. Arbetet beskriver även 

utveckling mot iOS och behandlar tekniken bakom hur ett system med 

ljudöverföring via nätverk är realiserat. Mycket fokus ligger på metod och 

analys. Tack till Lise Jensen och Christian Nyberg som har agerat handledare 

och examinator för deras engagemang i vårt framskridande arbete och snabba 

handligskraft.  

 

Examensarbetet är gjort i samarbete med Abiliteam AB, som har varit 

uppdragsgivare samt sponsor av arbetsmaterial. Vi tackar även Richard 

Zembron för inledande handledning i examensarbetet och synpunkter på 
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Notis angående registrerade varumärken: 
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registrerade till Apple Inc. registrerade i USA och andra länder. Vi erkänner 

och understryker att alla teknologier som tillhör Apple Inc. är registrerade 

varumärken. Eftersom detta är en vetenskaplig publikation och är skriven samt 

publicerad utanför USA skriver vi endast ut ®, ™ eller annan symbol gällande 

identifiering av varumärke en gång. Detta enligt Apple Inc. rekommendationer 

för publikationer utanför USA[50] och för att göra läsaren uppmärksammad 

om att det är en varumärkesskyddad produkt eller teknologi utan att göra 

texten svårläslig på grund av upprepningar gällande varumärken. 

IOS® är däremot ett varumärke registrerat till Cisco och används av Apple 

under licens. iOS är en akronym för iPhone operating system och är därmed 

inte ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc. 

 

Note: All usage of Apple registered and trademarked products, technology and 

software in this publication complies to “Guidelines for using Apple 

trademarks” found  at the Apple trademark list webpage[50]. 
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beskriver omgivande miljö, bakgrund till kritiska krav för systemet samt 

metod. Del 2 bestående av kapitel 4-8 behandlar systemkrav, teknisk 

bakgrund, resultat samt framtida tillämpningar och utvecklingsmöjligheter. 
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Del 1. 

Denna del av rapporten omfattar inledande beskrivning av arbetet, 

problemställning, förstudie och metod. Den innehåller en beskrivning av 

konferensmikrofonsystem och deras användningsområden samt krav och 

prestanda på ett sådant system. Utöver det innehåller den mål med arbetet, 

uppdelning av huvudproblemet i mindre delar samt avgränsningar vid 

realisering av ett sådant system. En förstudie leder till inledande krav på 

fördröjningar i systemet som skall byggas. Del 1 avslutas med att beskriva 

process och arbetsmetod. 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund om examensarbetet och företaget 

Abiliteam är ett företag inom IT och mediasektorn som har specialiserat sig på 

att utveckla och sälja streambaserade tjänster till företag, organisationer samt 

offentlig sektor. Med streambaserad tjänst avses oftast film och ljud sänt över 

internet i realtid. Syftet kan vara allt från utbildning på distans till att synligöra 

och dokumentera den demokratiska processen. Oftast är det inspelade 

materialet även tillgängligt för att konsumeras vid ett senare tillfälle. Vid 

möten, konferenser och fullmäktige används oftast något slags 

konferenssystem för att förstärka ljudet av talarna dels för att det skall höras 

bättre och dels för att man ofta vill spela in ljudet. Systemen kan även vara 

sammankopplade med styrsystem för att fjärrstyra mikrofoner och annan 

utrustning. Vid förekommande tillfällen väljer en moderator vilken mikrofon 

som skall vara aktiv. 

 

Bakgrunden till utlysningen av examensarbetet hos Abiliteam grundar sig i en 

hypotetisk fråga av en icke namngiven kund till Abiliteam AB. Frågan ställdes 

på följande vis: Skulle man inte kunna använda sin smarttelefon eller iPhone 

som en konferensmikrofon? Frågan upplevdes så intressant av Abiliteam att 

ett examensarbete utlystes. 

Denna studie skall besvara ovanstående fråga och identifiera kritiska ingående 

faktorer gällande ett sådant system. 
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1.2  Konferensmikrofonsystem 

Konferensmikrofonsystem används när man skall höras bättre under 

konferenser och möten. Ett annat skäl är att man vill ta upp ljudet av olika 

anledningar. Man kan spela in ljud för dokumentation, sända över radio, tv 

och internet t.ex. vid fullmäktige och konferenser. De tillgängliga systemen på 

marknaden är i allmänhet baserade på radioteknik och IR-överföring eller så är 

de kabelbaserade. Dagens tillgängliga system har låg fördröjning och har 

utvecklats och förfinats av ett flertal tillverkare exempelvis Sennheiser®, 

AKG® och Philips®. Radiobaserade system är mest relevanta att jämföra med 

i examensarbetet. Övriga tekniker och system behandlas inte då de inte är 

jämförbara med det system som kommer vara i fokus för arbetet. 

 

Det grundläggande konceptet för ett sådant system visas i figur 1.1 nedan. 

 

           

Figur 1.1: Överblick för sammanhang ”konferenssystem”   

 

 
Radiobaserade konferensmikrofonsystem är i allmänhet hårdvarubaserade 

system som marknadsförs som ”zero delay systems”. Med detta menas att för 

åhörarna i en lokal finns en icke märkbar fördröjning av ljudet i systemet 

utöver den tid som det tar för ljudet att nå från ljudkällan till örat. 

 

Systemen har snabb överföring och digital signalbehandling för att ge 

åhörarna en ljudupplevelse med låg fördröjning och reducering av eko s.k. 

”echo cancellation”. Ekon kan skapas då ljudupptagningen fortplantar det 

utgående ljudet från högtalarna i systemet. Systemen implementerar inte sällan 

kryptering av data i realtid för att inte kunna avlyssnas av en obehörig part. 
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Radiobaserade konferensmikrofonsystem tillverkas på såväl egna patent för 

radioöverföring och modulering som på IEEE standard 802.11.b/g/n[1] 

allmänt kallad WiFi, som definierar ett antal protokoll för trådlös 

paketöverföring på MAC-nivå (Medium Access Control) [2]. Med 

paketbaserad överföring menas att informationen är diskret uppdelad i 

datapaket innan den sedan moduleras igen som analog signal. 

 

Standarden WiFi 802.11.b/g/n definierar ett antal tekniker för att modulera 

radiosignaler i 2.4 samt 5GHz banden. Denna standard utnyttjas av 

tillverkarna i vissa av dagens trådlösa system. En av anledningarna till att 

utnyttja WiFi är att radiofrekvenser för dataöverföring har ett undantag i 

regelverket för radioöverföring med trådlösa system. Ett flertal frekvenser där 

konferensmikrofonsystem har utnyttjat bandbredd skall nu tömmas enligt Post 

och Telestyrelsens nya direktiv [3]. En flytt av tekniken till WiFi innebär att 

utrustning oftast får lov att installeras utan tillstånd om signalstyrkan ligger 

inom godkända nivåer. Nackdelen med migration till WiFi är att man 

konkurerar om kanalplats med andra enheter för datatrafik som utnyttjar 

samma frekvensområde. 

 

1.3 Människans ljudperception i förhållande till systemet 

När det gäller att uppfatta ljud är människan utrustad med ett mycket känsligt 

system för att detektera och analysera de ljud som ligger inom det hörbara 

frekvensområdet ca 20Hz till 20kHz[4]. Hörselförmågan i de yttersta 

avgränsningarna i detta frekvensområde kan variera för den enskilde men 

generellt brukar man betrakta detta frekvensområde som människans hörbara 

ljudspektrum. Hörseln är så känslig att man kan separera en skillnad i tonläget 

på endast 0,3 % genom hela vårt tillgängliga spektrum, exempelvis kan vi 

höra skillnad på en ton på 100 och 100,3Hz eller 1000 och 1003Hz.[5] 

 

1.3.1 Eko och fördröjning i ett rum relaterat till systemet. 
De flesta ljud i vår omgivning ger upphov till ekon. Ekon är reflektioner av 

ljud ifrån samma källa som studsar på föremål och väggar. Energin av det 

reflekterade ljuden anländer vid en annan tidpunkt än det ljudet som färdas 

direkt från källan till vårt öra. De flesta ekon kan vår hörsel inte urskilja då 

örat har en förmåga att samla alla ljud inom en viss tidsram och bilda en 

förstärkning av ljudet. De reflektioner som anländer inom ca 20-30ms bidrar 

till att ge en förstärkning av ursprungskällan. Vid vilken fördröjning i 

förhållande till ursprungsljudet som ett reflekterat ljud upplevs som ett eko är 

individuellt. Mätningar[6] inom psykoakustiken visar på att det finns en gräns 

vid ca 50ms och därefter. Vid 80 -100 ms fördröjning upplever så gott som 

alla att ett reflekterande ljud är ett eko av ursprungsljudet. Hur störande ett eko 

är beror givetvis på i vilket sammanhang fenomenet uppstår. Det är inte helt 
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utan anledning som man bör ta hänsyn till akustiken i en lokal som skall 

användas för konferenser, utbildning och liknande verksamhet. Generellt vill 

man inte ha en för ambient lokal då de flesta upplever det brus som många 

ekon medför som tröttsamt .  

 

Då ett system används för att förstärka ljudet från en talare i en lokal bidrar 

detta till att en fördröjning av det utgående ljudet skapas. Är systemet väldigt 

snabbt och responsivt tillfogas en mycket låg fördröjning som med 

ovanstående resonemang inte ens upplevs som en fördröjning utan endast som 

en förstärkning. Om det däremot tillfogas en längre fördröjning av 

ursprungsljudet bortåt 80-100ms upplevs allt förstärkt ljud som ett eko av 

ursprungskällan. Vad värre är att ekot dessutom kan vara förstärkt av ett 

högtalarsystem. De flesta människor skulle uppleva en sådan lång fördröjning 

som oacceptabel. 

  

1.3.2 Hörseln och känslighet för olika frekvenser 
Inom psykoakustiken har Fletcher-Munson[52] och Robinson-Dadson[53] 

dragit ett antal intressanta slutsatser angående människans känslighet för olika 

frekvenser i vårt tillgängliga spektrum. Vår hörsel är utöver begränsning i 

frekvensband olika känslig för vilka frekvenser som ett upplevt ljud består av. 

Oftast är ljuden i vår omgivning utspridda över en större portion av 

frekvensregistret men om man särstuderar rena toner i olika delar i 

frekvensområdet går det att mäta vilka frekvenser som hörseln är mest känslig 

för. I figur 1.2 kan det utläsas att det krävs ca 65dB för att uppfatta ett ljud 

kring 30Hz . En ton i de lägre frekvenserna behöver en betydligt högre 

ljudvolym för att uppfattas än en ton i mellanregistret 250-8kHz. En ton eller 

ett ljud centrerad runt 2-3kHz området, vilket är vårt mest känsliga område, 

förstärks dessutom av örat på grund av dess utformning ungefär 5dB. I princip 

är man väldigt nära en 0dB nivå för att uppfatta ljud vid 3kHz[7],  i de övre 

frekvenserna kring 16 kHz krävs det en ljudvolym på ca 35dB för att man 

skall uppfatta ljudet. 
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Figur 1.2 Beskriver hur hög volym en ton av en viss frekvens kräver för att 

vara hörbar för människan[38]. 

 

En annan intressant slutsats är att mänskligt tal använder frekvenserna 600Hz- 

6kHz[8] framför allt frekvenser mellan 2-3kHz är mycket betydelsefulla i 

mänskligt tal. Det är i det frekvensbandet som vi har lättast att uppfatta ljud 

och där örat har högst känslighet. Den viktigaste slutsatsen är att dessa fakta 

påverkar kraven som ställs på systemet. Med ovanstående resonemang dras 

slutsatsen att människans hörsel är känslig för störningar vid ljudåtergivning 

framför allt tal. Noggrann hänsyn måste tas till faktorer som timing för att 

undvika jitter då det har negativ påverkan på ljudets återgivning. 

 

1.4 Syfte och mål 

1.4.1  Examensarbetets syfte 
Syftet med ett konferensmikrofonsystem baserad på en eller flera 

”smarttelefoner” är att vissa funktioner som implementerats i hårdvara i ett 

traditionellt system istället blir mjukvara. Fördelarna med detta är att 

användarna inte blir beroende av specialtillverkad utrustning för ändamålet 

utan kan exekvera programmen på flera olika plattformar. Systemet blir mer 

portabelt och mikrofoner behöver inte tillhandahållas om inte kravet på 
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ljudkvalitet specifikt kräver det. När detta väl är realiserat har man 

möjligheten att både spela in ljudet eller sända ljudet över annan kanal. 

 

Smarta telefoner erbjuder användaren en rad andra funktioner än vad 

generation-två telefonerna kunde klara av. Framförallt är det intressant att 

telefonerna är utrustade med WiFi och bygger på en datorliknande plattform 

med stora möjligheter för att skapa skräddarsydda lösningar och egna 

applikationer. 

 

Det är just den höga tillgängligheten på denna typ av telefoner och den bredd 

av teknikutnyttjande som enheterna erbjuder som gör det intressant att 

undersöka möjligheterna med tekniken. De flesta telefoner idag stöder WiFi 

802.11.b/g/n standard. 

 

1.4.2 Mål med examensarbetet 
Det huvudsakliga målet för arbetet är att utveckla ett fungerande system som 

kan användas på samma vis som ett dedikerat konferensmikrofonsystem. Ett 

s.k. ”proof of concept” skall utvecklas.  I det målet ingår en utvärdering om ett 

sådant system är bra nog med avseende på fördröjning och ljudkvalité enligt 

de inledande resonemangen om människans perception. 

Målet är även att kunna styra de aktiva telefonerna via en styrenhet samt att 

mäta den faktiska fördröjningen i systemet. 

 

1.5 Problemformulering 

Examensarbetets huvudsakliga problemställning är att utvärdera om det är 

möjligt att använda en eller flera Apple iPhone enheter som ett 

konferensmikrofonsystem i ett slutet nät och med en dedikerad router. Den 

dedikerade WiFi-routern ska inte samtidigt hantera annan datatrafik mot andra 

enheter då det kan ha negativ påverkan på den tillgängliga bandbredden och 

belastningen för det tänkta systemet. 

 

Ett konferensmikrofonsystem förväntas enligt systemspecifikationen innehålla 

följande delar: 

 

1. En till två i systemet uppkopplade mobiltelefoner av fabrikatet Apple 

iPhone. 

 

2. En styrenhet med vilken man kan välja en tillgänglig telefon som är 

uppkopplad i systemet. Styrenheten kan implementeras på valfri 

plattform. 

 

3. En enhet, eller process som tar emot en dataström och spelar upp ljud. 
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4. En trådlös router med stöd för WiFi 802.11.b/g/n. 

 

 

1.5.1 Delproblem 
Huvudproblemen är att säkerställa en tillräckligt kort fördröjning enligt 

avsnitt. 2.2.1 samt att hantera ljudöverföringen så att det mottagna ljudet 

upplevs som godtagbart enligt kap. 2.2.2. 

 

Huvudproblemet kan brytas ner i ett antal delproblem: 

 

1. Vilken maximal tidsfördröjning bör systemet ha för överföring av ljud 

utan att det upplevs som störande av åhörarna? 

 

2. Vilka samplingsfrekvenser av tal skall systemet implementera? 

 

3. Hur kan ljud spelas in och spelas upp med en iPhone? 

 

4. Hur skall ljuddata föras över d.v.s. med vilka transportprotokoll? 

 

5. Vilket protokoll skall användas för att skicka styrsignaler? 

 

6. Behöver man implementera en s.k. codec för att säkerställa tillräcklig 

kvalité på ljudsignaler och utnyttjande av bandbredd? (Se avsnitt 8 om 

codecs) 

 

7. Behövs det implementeras på någon annan plattform än iOS för att 

uppfylla systemspecifikationen? 

 

1.5.2 Förutsättningar 
 

Efter att ha undersökt olika tillgängliga alternativ har det visat sig vara svårt 

att få tillgång till iOS-utvecklingsverktyg utan en Apple Macintosh. Det 

fungerar endast med en version byggd kring Intel Core2Duo® arkitekturen. 

Kravet på operativsystemet är att minst OSX Snow Leopard är installerat.  

Verktyget heter XCode och finns i ett flertal versioner men för att stödja 

iOS5.1 som är i fokus i rapporten så krävs det XCode 4.3.1 och OSX Lion. 

 

Andra alternativ för utveckling av programvara för iOS uppfyller inte den 

funktionalitet som krävs i detta fall. Det krävs alltid minst ovanstående 

specifikation för att ladda in egenutvecklade program även om programmering 

i Objective C samt C++ är möjlig på andra plattformar. Objective C är 
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huvudspråk i XCode men eftersom Objective C bygger på C i grunden finns 

det direkt stöd för ANSI C-99[51] samt C++ i XCode. 

 

För att komma åt kritiska funktioner på låg nivå som kan komma att bli 

aktuella under utvecklingen krävs full tillgång till samtliga ramverk i iOS samt 

möjlighet till en funktionell simulator. Man bör även ha tillgång till minst en 

Apple iPhone som stödjer iOS 5.1. I iOS har man inte direkt tillgång till 

hårdvarulagret annat än de ”plug in” gränssnitt som finns tillgängliga i 

ramverken för programutveckling. Utan hårdvaran är det svårt att uppskatta 

hur programmen verkligen beter sig i sin verkliga exekveringsmiljö. Det är 

konstaterat att ett projekt av detta slag inte går att genomföra utan hårdvara 

och målenheter om inte utvecklaren eller utvecklarna har mycket god 

kännedom om exekveringsmiljön. 

 

 

Följande utrustning kommer att användas: 

1. En Apple Macbook Air med specifikation enligt ovan för utveckling. 

2. Minst en iPhone med specifikation enligt ovan för testning. 

3. Minst en trådlös router för dataöverföring. 

 

1.6 Avgränsningar 

1.6.1 Avgränsningar av systemet mot systemspecifikationen. 
Följande avgränsningar införs i förhållande till systemspecifikationen i 

appendix 11.2. 

 

1. Alla systemdelar kommer att realiseras i iOS miljö. 

2. Endast överföring med en aktiv kanal kommer att realiseras. 

3. Kontrollfunktionen integreras i mottagaren d.v.s. vilken sändare som 

väljs. 

4. Systemet kommer att realiseras med överföring av rådata, ”byte 

stream”. 

 

1.6.2  Avgränsningar av systemet gentemot exekveringsmiljön. 
Följande avgränsningar görs av systemet vid exekvering på iPhone. 

 

1. Exekvering sker med endast WiFi aktivt och normalt samtal inaktivt. 

2. Analys av telefonens systemresursförbrukning vid exekvering 

behandlas inte. 

3. Påverkan på energiförbrukning av batteriet behandlas inte. 
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1.7 Liknande system 

I dagsläget finns inget system som har motsvarande beskrivning som arbetet 

formulerar. Däremot kan det finns en del system som liknar delar av systemet. 

Här följer en beskrivning på några av dessa. Likande egenskaper markeras 

med kursiv text.  

 

”Audiobus” beskrivs på sin hemsida[9] som ”Live, app-to-app audio 

streaming for iOS.” Denna programvara är ett API(Application Programming 

Interface) med funktioner som in- och uppspelning, överföring via nätverk, 

mixning m.m och används för att underlätta för utvecklare att integrera denna 

funktionalitet. Audiobus är under utveckling och har ännu inget fastställt 

lanseringsdatum.  

 

VoIP(Voice over IP) system som Skype[10] eller Viber[11] har motsvarande 

funktionalitet: Inspelning, uppspelning och överföring via nätverk. Även om 

dessa systemen har krav på låg fördröjning skiljer de sig i att de är anpassade 

till internettrafik och är designade till det ändamålet.  

 

IPVoice är en VoIP-motor[12] som kan användas vid utveckling av VoIP-

applikationer. Den innehåller bl.a funktionalitet för in- och uppspelning, 

överföring via nätverk, ”noise reduction”, eko-eliminering, jitter buffer och 

kodning. Även denna är anpassad till internettrafik och är designad för det 

ändamålet. 
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2 Förstudie 

2.1 Analys i förhållande till systemspecifikationen 

I projektets inledning intervjuades handledaren på Abiliteam vid ett inledande 

möte om den övergripande kontexten och hur liknande system vanligtvis 

används. De fysikaliska avgränsningarna introducerades samt 

problemformuleringen bröts ner i möjliga delproblem. Huvudsyftet och mål 

med examensarbetet samt intressanta vägval på design- och applikationsnivå 

diskuterades inledande. 

 

Vi kom fram till att vi hade tre avgörande designval för systemet. 

a) Implementera en synkroniserande codec eller skicka en okomprimerad 

bytestream. 

b) Att använda en eller två aktiva kanaler vid sändning. 

c) Att använda samma eller två olika plattformar i systemet, t.ex. endast 

iOS eller iOS och OSX eller annan önskad plattform för styrning. 

 

Vilka applikationsprotokoll och transportprotokoll som skulle användas 

lämnades som en helt öppen fråga. Vilka som skulle användas beror på vilket 

stöd som finns i iOS eller andra kodbiblitek kompatibla med iOS eller annan 

vald plattform. 

 

En vägledande systemspecifikation och förslag till metod och problemlösning 

var tidigare introducerad av Abiliteam som definition av uppdraget. Se 

appendix 11.2. Information från olika tillverkare av liknande system 

studerades för att sätta oss in ytterligare i problemformuleringen och vilka 

krav som kunde formuleras baserat på befintliga system realiserade med 

radioteknik. En domänbeskrivning baserad på den uppfattning om hur ett 

system baserat på iPhone-klienter och en iOS-baserad server kunde se ut togs 

fram. Efter kravelicitering skapades en enkel kravspecifikation med ett antal 

grundkrav på systemet. Mer om krav och systemspecifikation under avsnitt 4 

samt avsnitt 11.1. 

 

Sökningar med vanliga sökmotorer och på olika projektsidor t.ex. 

Sourceforge[42] och Github[43] och Apple developer[44] genomfördes. Det 

som eftersöktes var andra ”öppen källkod”-projekt som eventuellt innehöll 

kod för delar av de problem som skulle lösas. Eftersom codecs inledande 

uppfattades spela en viktig roll i sammanhanget söktes information om de 

kodbibliotek som upplevdes kunna fungera såsom Speex[17]. Metoder för hur 

man hanterar ljud, sampling och socketkommunikation för protokollen TCP 

och UDP studerades ingående allmänt och specifikt för iOS. Resultatet av 

undersökningen presenteras i kap. 5 Teknisk bakgrund. 
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En inledande studie i hur RTP/RTMP applikationsprotokoll[35] kan 

implementeras genomfördes för att utvärdera om det var möjligt att använda 

det i iOS miljö. De mest intressanta codecbiblioteken i förhållande till vårt 

arbete kräver[32] nämligen att RTP/RTMP applikationsprotokollet är 

implementerat. RTP och RTMP har inget direkt stöd med några befintliga 

klasser eller ramverk i iOS. Däremot finns implementationer av RTP/RTMP 

bl.a. JRTLIB[43] och GNU ccRTP[44] som är realiserade i C/C++ vilka kan 

kompileras i iOS utvecklingsmiljö . Det finns dock inte stöd för att komma åt 

de lägre hårdvarulagren[40] med HAL i iOS jämfört med t.ex. OSX. Se figur 

2.1.  Kombinationen av icke tillgängligt stöd för RTP/RTMP i iOS samt att 

man inte har tillgång till de lägre hårdvaruabstraktionerna resulterade i att 

beslut togs att inte implementera vare sig RTP/RTMP eller en extern codec i 

systemet. Slutsatsen var att det föll utanför ramarna för arbetet och det 

konstaterades att det kan vara intressant som en vidareutveckling av systemet 

enligt kap8.  

 
Figur 2.1. Jämförelse mellan iOS och Mac OSX. Vänster ram visar att 

hårdvarufunktioner endast är tillgängliga med ”plug in program” i iOS 

jämfört med Mac OSX möjlighet att använda HAL[40]. 

 

För en mer ingående presentation om codecs och deras användningsområden, 

läs avsnitt 5.7.  

 

2.2 Implikationer grundade på perception och audiologiska 
faktorer 

2.2.1  Fördröjning 
En av de mest kritiska faktorer utöver allmän ljudkvalité och hörbarhet är i 

detta arbete fördröjningen. För att kunna ställa ett ingående krav på maximal 

fördröjning måste det definieras just vad fördröjning är baserat på fysikaliska 

och psykoakustiska egenskaper. Den psykoakustiska definitionen av ett eko är 
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när reflekterat ljud ifrån en källa är fördröjt så pass lång tid att vi upplever en 

repetition av ljudet från huvudkällan. Enligt Haas[6] studie så är ett eko 

hörbart när ljudreflektioner inte har klingat av efter 80-100ms. Därmed så 

sattes 80ms till maximal medelfallsfördröjning som ett ingående krav men 

helst bör systemet naturligtvis prestera ännu bättre. 

 

2.2.2  Samplingsfrekvens 
Eftersom arbetet undersöker vilka villkor som ett ljudsystem måste uppfylla 

för att vara praktiskt användbart, så måste det ta hänsyn till resultat från 

audiologin. En intressant aspekt är vilken samplingsfrekvens som minst måste 

användas enligt Shannon-Nykvist [14] samplingsteorem. Enligt Shannon-

Nykvist måste dubbla samplingsfrekvensen användas för att återge alla 

frekvenser i det valda intervallet. Vid sampling av för människan allt hörbart 

ljud måste minst 44kHz samplingsfrekvens användas . 

 

Samplingsfrekvensen på klientsidan i systemet måste minst vara 12kHz för att 

återge ljud från 0-6kHz men lägre samplingsfrekvens kan användas. Om man 

nöjer sig med att återge frekvenser mellan 0-4kHz kan 8kHz 

samplingsfrekvens användas om än med någon försämring av omfånget i det 

inspelade ljudet. Slutsatsen är att bandbredd och överföringshastighet är 

tillräcklig för 44,1kHz samplingsfrekvens, med denna frekvens och 16 bitars 

djup krävs det att ljuddata skickas med minst 705,6kbit/s. För att få med alla 

frekvenser i mänskligt tal behövs dock inte så hög samplingsfrekvens, det 

beslutades att dimensionera samplingsfrekvensen till 16kHz för att förbruka 

mindre systemresurser i vår prototyp. 

 

Genom att påverka samplingsfrekvensen kan datamängden som skickas över 

nätverket också påverkas. Eftersom det beslutades att inte implementera en 

codec (se avgränsningar kapitel 1),  kan man bara påverka nätbelastningen 

med samplingsfrekvens och bitdjup, d.v.s. hur många bitar varje sampel 

innehåller och hur ofta vi paketen skickas över nätverket. Skickar man ofta 

blir det fler paket för routern att hantera och då ökar belastningen något. Om 

man däremot samplar fler paket innan man skickar ökar fördröjningen i 

överföringen. Det gäller därför att hitta en balans. 

 

2.3 Yttre och inre påverkan på ljudkvalité 

Det finns flera faktorer som systemet måste ta hänsyn till vid behandlande av 

ljudet. Bland dem är akustiskt eko skapat av rundgång viktigt eftersom 

fenomenet uppstår genom att mikrofonen tar upp det utgående ljudet och 

skapar ett eko som uppfattas som ett fördröjningseko. Rundgång kan i ibland 

ge upphov till väldigt obehagliga ljud utöver eko så hänsyn till detta måste tas. 
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Akustiskt eko är det ljud som återkommer i mikrofonen vid uppspelning och 

en s.k rundgång sker. Apple har utvecklat en modul som används för detta 

specifika ändamål. Se kapitel 5.1.2 om ”VoiceProcessingIO”. 

 

Jitter är det fenomen som uppkommer när en signal inte sänds jämnt över en 

tidsperiod mellan två punkter i ett system och man upplever störningar i det 

resulterande ljudet. Detta problem kan uppstå t.ex när man sänder data genom 

ett nätverk och överföringen inte är synkroniserad. Detta löses oftast med en 

buffer, se kapitlet om 5.5 ”Jitter Buffer”. 

2.4 Källkritik 

De källor som har använts i undersökningar om ljudets egenskaper är ofta 

väldigt gamla, exempelvis ”Haas effekten” från 1951 och Nyqvist-Shannon 

teoremet från 1949. Eftersom ingen ny forskning har motbevisat innehållet i 

dessa artiklar och att man ofta refererar till dessa källor i facklitteratur  såsom 

”Master Handbook of Acoustics”[48] och ”Speech and audio processing”[49], 

kan dessa källor anses vara pålitliga. Dock bör man vara försiktig framför allt 

med äldre källor då ny forskning eller ny tolkning av äldre forskning kan 

ändra betydelsen av ett äldre resultat. Ett bra exempel är Fletcher-Munson 

(1933)[52] samt Robinson-Dadson(1956)[53] ” Curves of equal loudness 

level” där liknande, men inte exakt samma resultat påvisas för hörnivåkurvor. 

Dessa kurvor omdefinieras av ISO 2003[7] där återigen nya värden för 

hörnivåkurvor påvisas och normeras. 

De flesta källhänvisningar står Apple Inc. för eftersom större delen av 

utvecklingsarbetet bygger på just den dokumentationen. Eftersom Apple Inc. 

står för utvecklingsmiljön, ramverken och utvecklingen av programspråket, 

kan den dokumentationen anses vara pålitlig.  

 

De källor som innehåller exempelkod eller klassbibliotek anses inte behöva en 

bedömning eftersom de tillhandahåller kod som fungerar som utlovat.  

 

Övriga källor är hemsidor som beskriver produkter eller metoder. Dessa 

källors pålitlighet kan genom testning av deras metoder och produkter styrka 

de delar av innehållet som är relevanta för rapporten. 
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3 Metoder och utförande 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har brutits ner över projekttiden samt vilka 

processverktyg som har använts under projektets genomförande. En 

beskrivning av den omgivande domänen och de ingående förutsättningar för 

implementationen av systemet återfinns i kapitel 4. Kravspecifikation och 

utformning samt kapitel 5. Teknisk bakgrund. 

 

3.1 Tidplan 

En tidplan baserad på ett GANTT-schema[15] har varit grunden för 

tidsdisponering och planering av aktiviteter under arbetets genomförande. 

Efter en inledande förstudie och uppdelning av huvudproblemt har ett antal 

aktiviteter identifierats. De kan till större delen härledas till delproblemen. Ett 

antal faser nedan kallat för ”Spike” syftar till att särstudera något specifikt 

teknikområde som förväntas implementeras i grundsystemet. När en Spike är 

avslutad infogas kunskapen och resultatet och eventuell körbar kod i 

grundsystemet. Motivet till att använda sig denna typ av utvecklingsmetod är 

att inlärningskurvan inte blir allt för brant. Metoden bygger på att ett större 

problem bryts ner i flera mindre delproblem, det större problemet blir därmed 

mer hanterbart. Se figur 3.1.     

 
Figur 3.1: Tidplan baserat på GANTT-schema 
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3.2 Aktiviteter 

Följande stycke beskriver vilka aktiviteter som är identifierade schemalagda 

och utförda. Processen och arbetsmetod är beskriven under avsnitt 3.3. 

 

3.2.1 Problemanalys 
Problemanalysens syfte är bryta ner problemet i delproblem och tillägna sig så 

mycket information som är nödvändigt för att förstå hur ett 

konferensmikrofonsystem konceptuellt skulle kunna realiseras med två 

iPhones. Det är viktigt att så många aspekter som möjligt av problematiken 

beaktas så att möjligheter och begränsningar blir tydliga och synliga tidigt. En 

relativt grundlig modell av hur ett fungerande system skulle kunna se ut 

skissades med hjälp av Lo-Fi ”prototyping” främst på ”white board”(se figur 

3.2). Även papper- och penna-ritningar förekom för att rita upp konceptuella 

modeller av funktion och kommunikation. Uppgiften upplevdes som väldigt 

väldefinierad av företaget och en del avgränsningar såsom val av plattform 

kunde göras relativt tidigt. 

En undersökning av angränsande system var delvis utförd enligt kapitel 1.7 

och i slutet av problemanalysen fokuserades det på artiklar och projekt med 

iOS som plattform såsom iPhone Network Programming [16]. 

 
 

Figur 3.2 Föreställer konceptuell modell över kommunikation mellan enheter i 

systemet ritad på ”white board” sedan fotad samt redigerad. 

 

En vägledande kravspecifikation upprättades även under problemanalysen. 

Den har sedan utkristalliserats till de mer formella kraven i kapitel 4. 
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3.2.2 Inhämtning av information om codecar 
Informationsinhämtningen i denna fas var vägledande för vilka designval av 

systemet med avseende på funktionalitet som skulle göras. Codecs kan tillföra 

mycket till ett system eller en applikation som sänder ljuddata såsom mer 

effektiv användning av tillgänglig bandbredd och säkerställande av ljudkvalité 

vilket är ett fokusområde i arbetet. Det är inte ovanligt att funktioner av typen 

digital signalbehandling stöds av en codec [17]. Men införandet av codecs gör 

implementationen mer komplex och ställer stora krav på kännedom om hur de 

fungerar och implementeras. Codecs tillfogar fördröjning till systemet vilket 

är priset man betalar för att komprimering ljuddata och i förekommande fall 

digital signalbehandling såsom ”eko filtrering”. Se kapitel 5.7 om codecs för 

mer information. Det uppfattades som en viktig uppgift att skaffa kunskap om 

codecs för att det ofta används i angränsande system och beskriver hur data 

kan behandlas och överföras med hjälp av dessa. 

 

3.2.3 Spike1: Inspelning och uppspelning 
Vi delade in utvecklingsarbetet i s.k. Spikes (se avsnitt 3.3). 

Avsikten med Spike1 var att lära sig hur in- och uppspelning fungerar i iOS 

och därmed iPhone. Det är en av de mest grundläggande 

implementationsfaserna i examensarbetet och har av naturlig anledning 

hamnat först. Fasen inleddes med att grundligt studera de ramverk och 

enhetsklasser som var av störst intresse. Se utvidgning i kapitel 5.1 om 

audiounits i iOS. Målet med fasen var att förse grundsystemet med förmågan 

att ta upp ljud från iPhonens mikrofon eller en extern inkopplad mikrofon. 

Valet av samplingsfrekvens och bitdjup i inspelningen hamnade på ett 

naturligt sätt i denna fas. 

 

3.2.4 Spike2: Kommunikation 
Kommunikationsfasen har identifieras p.g.a. att det finns ett ingående krav på 

att systemet skall ha en styrfunktion för aktivering och avaktivering av en 

sändande iPhone. Detta simulerar moderatorns roll analogt med klassiska 

konferenssystem. Vår bedömning var att detta helst skulle skötas av en 

applikation som kommunicerade på TCP-nivå, enligt kapitel 5.4. I Spike2 

uppmärksammades Bonjour-paketet för automatisk identifiering av trådlösa 

enheter. Bonjour är en Apple standard för hur nätverksenheter som är av 

intresse kan identifieras i ett trådlöst nätverk. På Apple developers 

resurssida[27] fanns exempel på hur ett sådant system kan konfigureras. Detta 

bekräftade att vi hade gjort en korrekt prioritering i avseende på 

problemnedbrytningen. 
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3.2.5 Spike3: Streaming 
Denna Spike har föregåtts av en hel del förstudier i ämnet. Anledningen till 

detta är att tid, format och synkronisering är så kritiska för att applikationen 

överhuvudtaget skall vara användbar. Streamfasen ställer helt andra krav på 

korrekt hantering av ljuddata än andra mekanismer såsom styrning och 

aktivering av sändande enhet. En ljudström kunde uppnås med TCP 

kommunikation m.h.a. Spike2. Spike3 blev lämnad med ett positivt resultat i 

form av faktisk dataöverföring av ljud men med ytterligare fler frågetecken 

angående korrekt tillvägagångssätt för att säkerställa ljudkvalitet. För att inte 

fastna här fortsatte utvecklingen av grundsystemet istället. 

 

3.2.6 Utveckling av grundsystemet 
Utvecklingen av grundsystemet påbörjades samtidigt med Spike2. Spike2 

genererade grundfunktionalitet till GS för upprättande av styrkommunikation. 

Efter det tillfogades en del fungerande kod ifrån Spike1 för att implementera 

inspelningsfunktionalitet.  Efter detta utvecklades GS vidare med kodning och 

testning av ljudfunktioner cykliskt för att uppnå ett tillfredställande resultat. 

Ljudkvalitén har successivt förbättrats samt tillfogats metoder för sändning av 

ljuddata med UDP-datagram för att utvärdera möjligheterna med 

datagramöverföring. 

 

3.2.7 Test och analys 
Utskrifter av decimala värden av ljuddata har extraherats på både klientsidan 

och serversidan för att avgöra vilken data som skickas och vilken data som tas 

emot. Denna analys har gjorts med bakgrund att ljudet varit förvrängt på ett 

oönskat sätt. Vi har letat felkällor bland annat vid konvertering till olika 

datastrukturer men även före och efter överföring mellan sändadare och 

mottagare. 

 

3.2.8 Mätning av fördröjning 
Mätningen av systemets totala fördröjning delas upp i tre steg.  

 

1. Mätning av fördröjning på inspelningsprocessen. Hur stor 

inspelningsfördröjningen är beror på hur stor buffer man väljer att ha 

för det inspelade ljudet. En cykel för att fylla upp en buffer och 

behandla resulterande data blir alltså fördröjningen i 

inspelningsprocessen.  

 

2. Mätning av fördröjning på uppspelningsprocessen. Hur stor 

uppspelningsfördröjningen är beror på hur mycket data man tar emot 

via nätverket och hur lång tid det tar att behandla denna. En cykel för 

denna del blir alltså fördröjningen i uppspelningsprocessen. 
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3. Mätning av fördröjning i nätverket. Detta görs för två scenarion: 

 

a) Då iPhone-enheten skickar ljuddata genom en UDP-socket till en Mac-

dator som simulerar servermjukvaran och man räknar tid mellan dessa 

paket. Om tiden på ett ungefär motsvarar den uppmätta tiden i punkt 1, 

så är differensen i nätverksfördröjningen tillräckligt låg för att ge ett 

konstant flöde av ljuddata. Detta är ett kritiskt krav eftersom om 

skillnaden mellan paketen momentant är mer än det dubbla för 

inspelningscykeln innebär det att man måste buffra data för att undvika 

ett läge då uppspelningsprocessen inte har data tillgängliga. 

 

 

b) Då iPhone-enheten agerar mottagare och en Mac-dator sänder ljuddata 

via TCP. Eftersom UDP inte skickar en bekräftelse på mottagen data så 

utnyttjas ACK-flaggan i TCP för att få en fingervisning om ungefär var 

fördröjningen är. Mätningen sker genom att granska tiddata för när 

ljuddata har skickats och jämföra med tiddata när ACK-flaggan har 

mottagits. Skillnaden mellan dessa tider är större än vad den faktiska 

fördröjningen vid sändning av UDP är eftersom UDP-paket är mindre i 

storlek, komplexitet och tiden det tar för ACK att sändas tillbaka kan 

negligeras. Denna tid används sedan för att räkna ut den totala 

fördröjningen i systemet.  

 

Mätningar på punkterna 1 och 2 görs på iPhone i debugläge genom att 

spara två tidsstämplar på två i förhållande till varandra följande cyklar 

som sedan printas ut. Detta görs med 50 cyklers mellanrum och 

upprepas 100 gånger för att få ett maxvärde som kan räknas in i den 

totala fördröjningen och för att säkerställa att fördröjningen i cyklarna 

inte ändras med tiden. 

 

Mätning på punkt 3 görs med hjälp av en Mac-dator, iPhone och WireShark 

vilket är ett verktyg för att analysera nätverkstrafik. Eftersom det inte finns 

någon mjukvara till iPhone som kan analysera mottagna UDP och TCP-paket 

så utnyttjas en dator med WireShark till den uppgiften. Genom att utföra de 

två ovannämnda mätningarna kan man anta att om mottagningsfördröjningen 

är lägre än det uppmätta värdet, så kommer dataöverföring mellan två iPhone-

enheter att ha mindre fördröjning. Dessutom kommer dataflödet över 

nätverket att vara tillräckligt stabilt för att inte behöva utnyttja mer än en 

mottagningsbuffer med två gånger storleken av ljuddatabuffer. 
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3.3 Process och metoder 

 

Det var viktigt för oss att definiera enkla och effektiva utvecklingsprocesser 

för att föra arbetet framåt och synliggöra de mål och krav som skulle uppnås. 

Det viktigaste bedömdes vara att ha ett öga på tiden jämfört med aktiviteterna 

samt säkerställa att de ingående kraven realiserades. Vi inspirerades av två 

olika agila metoder: 

 

3.3.1  Scrum 
Scrum[18], är en agil metod med ett flertal verktyg såsom ”Daily Scrum”,  

”Product backlog”, ”Sprints”, ”Sprintlog” och ”Burn down charts”. 

Product backlog är de sammanställda kraven på ett system eller funktioner i en 

produkt. Metoden hjälper utvecklarna, framför allt i ett team, att styra vad de 

skall göra, när det skall göras och hur mycket av jobbet som är kvar efter varje 

sprint. En sprint är s.k. ”Time slotted” vilket innebär att en sprint aldrig bör 

vara längre än den förutbestämda tiden. Man delar in det totala 

utvecklingsarbetet i flera sprints för att bryta ner uppgifterna och kraven. Är 

inte alla krav realiserade gentemot sprint log så går kraven in i backlog igen. 

En backlog innefattar det totala antalet krav till produkten och en sprintlog 

innefattar de ingående kraven till en sprint. En sprint är en tidsperiod, oftast 

runt 2-4 veckor. Metoden är inkrementell och körbar kod tillfogas 

kontinuerligt ”produkten” som utvecklas, baserat på krav i backlogen och 

sprintlogen under varje sprint. 

Varje sprint som avslutas räknas som en delleverans av produkten. En s.k 

”Scrum master” har en kontrollerande roll och ser till att processen genomförs 

korrekt samt följer upp krav mot åtgången tid. 

Varje sprint kan liknas vid ett litet vattenfall[15] som tillfogar produkten sin 

funktionalitet. Den s.k. ”Vattenfallsmodellen” är en sekventiell metod som är 

uppdelad i ett antal faser typiskt: krav, design, utveckling, test, leverans. Med 

vattenfall menas att man inte går tillbaka i en sprint för att rätta till något utan 

det som behöver rättas till eller krav som inte hinner realiseras tas upp i 

backlogen som ett nytt krav i nästa sprint. 

 

3.3.2  Extreme programming 
XP eller ”eXtreme Programming”[19]  är en testdriven metod vi har 

inspirerats av. XP har ett antal intressanta egenskaper såsom, ”user stories”, 

utvecklingscykler i korta intervaller, parprogrammering och kontinuerlig 

programmering mot testfall, d.v.s. man skriver testfallen först. Sedan utvecklar 

man funktionerna och enhetstesten kommer ge fel för varje funktion tills 

funktionen lever upp till testkravet. Det även ett krav att kunden är tillgänglig 

delaktig genom hela utvecklingsprocessen.  
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3.3.3 Vår metod: ”GANTT inspirerad backlog med Spikes” 
Figur 3.3 visar planeringsverktyget. Utvecklingsmetoderna Scrum och XP 

kräver hög kännedom om detaljer och tydligt fokus på processerna genom hela 

utvecklingsfasen. För att de ska fungera optimalt krävs att de anpassas till de 

projekt som de skall appliceras på. I grunden är processer som Scrum och XP 

anpassade för grupper men det hindrar oss inte från att hämta inspiration från 

och plocka ut de verktyg som vi anser oss behöva. Vi har lånat idéer ifrån 

nämnda processer såsom cyklisk utveckling och korta utvecklingscykler från 

XP. Sprints samt sprintlog och backlog har vi lånat från Scrum men vi kallar 

dem ”Spikes” och omdefinierar dem något. 

Vi upptäckte tidigt att utvecklingen av funktionerna blev bäst utformade med 

en empirisk metod då vi testade lösningar av problemen löpande och 

utvärderade resultatet. Samtidigt lärde vi oss mer och om hur 

utvecklingsmiljön XCode och iOS och hur de tillgängliga ramverken 

fungerade. 

 

De krav som var infogade i planeringsverktyget fungerade som en grafisk 

backlog. De ingående kraven på systemet kunde lätt prioriteras och brytas ner 

till flera krav vid behov alternativt tas bort eller flyttas till en annan fas. En 

separat kravspecifikation med ”skall krav” och domänbeskrivning togs även 

fram för att understödja och dokumentera kravhanteringen. Hela tavlan kan 

anses vara backlog för alla aktiviteter under utvecklingsfasen. En form av 

GANTT-Schema tillverkades med möjlighet att sätta upp lappar för att 

visualisera kraven i förhållande till aktiviteterna och den framskridna 

projekttiden. Lapparna kan relateras till Scrum:s ”sprintlog” men våra Spikes 

behöver nödvändigtvis inte vara isolerade till ett specifikt krav. Det kan lika 

gärna vara en aktivitet exempelvis ett systemtest, som behöver utföras en viss 

vecka. Det var det viktigaste processverktyget som vi använde under vår 

utveckling av systemet.  
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Figur 3.3: Verktyg för att styra utvecklingsprocessen mot uppsatta mål. 

 

Tiden delades upp i analys av våra huvudproblem samt utvecklandet av 

systemet. De olika aktiviteterna under utvecklingsfasen identifierades och 

ritades in planeringsschemat. 

 

De s.k. Spikes vi definierat kan beskrivas som små vattenfall som fyller ett 

cykliskt utvecklat grundsystem med innehåll. De ingående kraven kan lätt 

prioriteras om, ersättas eller plockas bort vid behov då nya situationer kan 

uppstå till följd av nyligen upptäckta fakta, t.ex. om teknik som tidigare inte 

varit kända. Vår metod har en likhet med Scrum med avseende på ”sprints” 

och ”sprint backlog”. Våra Spikes får tid tilldelat efter bedömning av 

förväntad komplexitet men är inte tvingade att avslutas vid en viss tidpunkt. 

Prototyping med cyklisk utveckling valdes som utvecklingsmetod eftersom vi 

utforskade för oss tidigare okända områden. Det var viktigt att avgränsa 

uppgifterna så att huvudproblemet blev hanterbart och utvecklingen fördes 

framåt på ett väldefinierat och mätbart sätt.  
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Del 2. 

 

Denna del av rapporten omfattar de tekniska delarna av systemet. Den 

innehåller inledningsvis information om systemet med krav och design, och 

övergår till ingående förklaringar om hur komponenter i systemet beter sig och 

kommunicerar med det övriga systemet. Sedan avslutas rapporten med resultat 

och slutsats med bakgrund i de frågeställningar, analyser och metoder som 

definierades och utfördes i del 1. 

  

4 Systemets egenskaper 

Kravspecifikationen är utformad efter kundens önskemål på systemet. Kraven 

har efter första utvecklade prototyp omprioriterats och reducerats enligt 

metodbeskrivningen i kapitel 3.3.3. En revidering gjordes för att alla krav inte 

kunde realiseras inom ramen för tidplanen. I detta kapitel beskrivs kraven för 

hur första färdiga prototyp kommer att se ut vid examensarbetets slutskede 

vilket illustreras i figur 4.1. Exempelvis har kravet på att ha två enheter 

kopplade mot servern med samtidig ljudöverföring tagits bort och ersatts med 

en ljudöverföring åt gången. Detta beror på att det inte är kritiskt för resultatet 

i examensarbetets frågeställning. Servern ska däremot fortfarande kunna 

detektera och välja mellan ett flertal enheter. Hur systemet kommer att se ut i 

sin första färdiga version är specificerat i Appendix kapitel 11.1.  

 

 
Figur 4.1: Innehållsdiagram för systemet med signalriktningar 
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4.1  Definitioner 

Kravspecifikationen har utformats efter de Spikes som är definierade i kapitel 

2.2.3. Utöver dessa krav tillkommer krav för styrsystemet och kvalitetskrav. 

Kravnumreringen har följande struktur; Första nivån (Rx) är antingen vanliga 

krav, en struktur för att beskriva krav eller ett scenario. En händelse i ett 

scenario är inte ett krav utan följer sin egen numrering (1,2,..,n). För övriga 

strukturer anges numreringen enligt andra nivån (Rx.x).  

 

Nedan följer förkortningar som används i kravspecifikationen.  

 

K:     Klient (iPhone), dvs den sändande enheten 

S:     Server (iPhone/iPad), dvs den mottagande enheten 

Aktivera:     K startar en inspelning och skickar en ljuddataström till S. 

Deaktivera:    K avbryter inspelningen och ljuddataöverföringen. 

 

4.2 Kravspecifikation 

4.2.1 Spike 1 – Inspelning/Uppspelning 
 

R1 K ska stöda följande aktiviteter/händelser: 

 

R1.1 Spela in ljud via mikrofonen på en iPhone. 

R1.2 Påbörja en inspelning. 

R1.3 Avbryta en inspelning. 

R1.4 Direkt spela upp det inspelade ljudet parallellt med att det spelas 

in. 

 

R2 Produkten ska hantera händelserna i R1 och ha stöd för följande 

funktionalitet: 

R2.1 Lagra inspelat ljud i en buffer. 

R2.2 Ljudet ska kunna spelas upp från buffern. 

R2.3 Ljuddatan ska sparas okomprimerat. 

R2.4 Ett grafiskt gränssnitt med knappar som hanterar händelserna i 

R2.1-R2.3  

 

4.2.2 Spike 2 – Kommunikation/Kontroll 
R3 Produkten ska implementera funktionalitet så att följande scenario 

kan äga rum: 

1. K aktiverar klientprogramvaran 

2. S aktiverar serverprogramvaran 

3. S identifierar K på ett lokalt trådlöst nätverk 

4. K och S utför en TCP-handskakning 
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5. K skickar en förbestämd textsträng till S 

6. S får upp meddelandet i det grafiska gränssnittet i 

programvaran 

4.2.3 Spike 3 – Streaming 
R4 Produkten ska implementera funktionalitet så att följande scenario 

kan äga rum: 

1. Utföra händelserna i R3.1-4 

2. S aktiverar K och ljud börjar spelas in på K 

3. K skickar det inspelade ljudet till S direkt från en ljudbuffer 

4. S tar emot ljudet och spelar upp i högtalare 

4.2.4 Styrsystem 
R5 S ska kunna välja vilken mikrofon som är aktiverad/deaktiverad. 

R6 S ska via ett grafiskt gränssnitt kunna utföra R5. 

R7 S skall kunna visa en lista på tillgängliga enheter. 

 

4.2.5 Kvalitetskrav 
R8 Produktens överföringstid har följande krav: 

R8.1 Systemet får inte överstiga den högst tillåtna systemfördröjningen 

R8.2 Högst tillåtna systemfördröjning ska baseras på externa 

undersökningar  

R8.3  Systemfördröjningen ska kontrolleras med hjälp av mätningar   

4.3 Systemdesign 

Systemet består av två separata delar; en server och en klient. Detta beror på 

att serverprogramvaran endast ska finnas tillgänglig för moderator i 

möteslokalen och för att klientprogramvaran ska vara så enkel som möjligt att 

använda.  

 

4.3.1 Högnivådesign Server 
På serverdelen av systemet har kontrollmekanismerna för ljudet, nätverket och 

det grafiska gränssnittet separerats på grund av systemlogiska faktorer. Varje 

del är omfattande och en separation ger en förenklad överblick av systemet 

samt underlättar systemhändelsehantering. Nedan beskrivs vad varje 

kontrollklass har för uppgift.  

 

ViewController är en klass som hanterar det grafiska gränssnittet. Den 

kommunicerar med Bonjour/TCP Server-klassen för att hålla koll på vilka 

klienter som är tillgängliga på nätverket. Den ansvarar även för att starta 

ljuduppspelningen.  
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NetworkController hanterar både UDP och TCP-sockets, sändning och 

mottagning av styrsignaler samt mottagning av ljuddata. Ljuddata buffras 

tillfälligt i denna klass innan det sänds vidare till AudioController. Kapitel 5.4 

beskriver nödvändig bakgrund för nätverkshanteringen.  

 

AudioController startar och stoppar uppspelningen av det mottagna ljudet. 

Den hanterar ljudparametrar, ställer in och startar ljudenheten. Hur detta utförs 

och vilka parametrar som är relevanta beskriver kapitel 5.1-5.3 

 

För ett illustrativt exempel på hur objektklasserna för servermjukvaran 

kommunicerar, se figur 4.2. 

 

Figur 4.2 – Beskriver hur data kommunicerar mellan de olika klasserna.  

4.3.2 Högnivådesign Klient 
Klienten är uppbyggd på ett betydligt enklare sätt. Samma klasser används för 

att hantera data som för servermjukvaran. Den skiljer sig i att de nödvändiga 

metoderna i NetworkController för TCP-kommunikation och Bonjour[27] är 

implementerade i ViewController eftersom klienten har en enklare uppgift. 

AudioControllern är självständig och hanterar inspelning via ljudenheten och 

sändning av data via en aktiv nätverksinstans. Detta görs så fort data är 
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mottagen i en temporär buffer från callbacken. Dessa jobbar alltså direkt mot 

TCP/UDP-socketklasserna och eftersom den enda data som skickas mellan 

ViewController och AudioControllern är start av ljudinspelning, undviker man 

onödig extra komplexitet i systemets design. En anledning till att man 

använder en separat kontrollklass för nätverkshantering på servern är på grund 

av hur dataflödet ser ut. Utvecklingsmiljön tillämpar till stor del MVC(Model-

View-Controller) och ViewControllern är därför inte anpassad för att hämta 

data ifrån[20]. Eftersom detta inte behöver ske på klienten så är en uppdelning 

inte heller kritisk.   

 

4.3.3 Dataflöde 
Dataflödet i systemet påbörjas genom att aktivera båda delar av systemet, 

varvid Bonjour hittar en klient på det trådlösa nätverket. När en klient väljs 

genom en knapptryckning på serverns gränssnitt upprättas en TCP-förbindelse 

och servern skickar en förfrågan om att skicka ljud till klienten. I detta skede 

öppnas UDP-socketen på båda sidor och ljud börjar sändas. Servern tar emot 

ljuddata och buffrar den i NetworkController, för att sedan skickas till 

AudioControllern vid en förfrågan från dess callback. En mer detaljerad 

beskrivning angående callbacken hittas i kapitel 5.2.  

 

4.3.4 Klasser och ramverk 
Ljudhanteringen i systemet utnyttjar ramverken AudioUnit[21] och 

AudioToolBox[22] vilka är skrivna av Apple Inc. Dessa ramverk ingår i 

lågnivå-API:et Core Audio[40]. 

 

Klassen som hanterar UDP-socketen utnyttjar ett ”Public Domain” bibliotek 

kallat CoacoaAsyncSocket[23] som uppehålls av Deusty LLC och Apple 

utvecklarcommunityt och bygger på AsyncSocket av Dustin Voff.  

 

Klassen som hanterar TCP och Bonjour är skriven av Gala Factory Software 

LLC och går under Apache Licence 2.0.  

 

ViewController- och NetworkController-klasserna som styr datahanteringen är 

skrivna av författarna till arbetet. AudioController-klassen är också skriven av 

författarna till arbetet men är inspirerad av kod från Michael Tysons blog ”A 

Tasty Pixel” [24]. 

 

I programmet används objektklasser ifrån ramverket Foundation. Några av 

dessa är NSData, NSMutableArray, NSOutputStream och NSInputStream där 

samtliga ärver NSObject-klassens egenskaper. Ramverket är ursprungligen en 

del av NextStep (därav benämningarna) och ingår i Apples Cocoa API[39] . 
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5 Teknisk bakgrund 

5.1 Ljudhantering 

Ljudhantering på iOS kan göras med många olika verktyg och teknologier. 

Det alla har gemensamt är att de bygger på s.k ”Audio Units”. Apples 

dokumentation hänvisar till dessa vid utveckling av applikationer med krav på 

låg fördröjning[25]. En Audio Unit är ett gränssnitt mot ljudhårdvaran med 

varierande funktionalitet beroende på enhet och det är den lägsta nivån i 

programmering som Apple tillåter i iOS för ljudutveckling. Det finns 7 olika 

Audio Units varav två av dessa implementeras i systemet, RemoteIO och 

VoiceProcessingIO.  

 

5.1.1 RemoteIO (RIO) 
Denna enhet hanterar kommunikation med in- och utgångar för ljud, med 

andra ord mikrofonen och högtalarna/ljudutkontakten. Via detta gränssnitt 

aktiverar man in- och utgångarna, man kartlägger in- och utkanaler för 

ljuddataflödet och ställer in parametrar för ljudformatet . Hit kopplar man 

även sin ”Callback” för händelsehantering som beskrivs längre ner i rapporten. 

[26] 

 

5.1.2 VoiceProcessingIO (VPIO) 
Enheten ärver sin funktionalitet från RemoteIO och lägger till bl.a akustisk 

eko-eliminering och ”Automatic Gain Control”. Denna enhet är speciellt 

anpassad för VoIP implementationer. [26]  

 

5.1.3 AudioStreamBasicDescription (ASBD) 
ASBD är en struktur där parametrar för ljudformatet ställs in. Denna skickas 

sedan vidare till RIO eller VPIO.  

 

I denna struktur ställer man in bl.a. följande egenskaper: 

 

 Samplingsfrekvens 

Systemet använder sig av 16kHz samplingsfrekvens. Eftersom större delen 

av ljudinformationen ifrån tal befinner sig under 5kHz, kan man med 

Nyqvist-Shannons samplingsteorem[14] konstatera att detta är tillräckligt 

för sampling av dessa frekvenser. Övriga upplysningar om 

samplingsfrekvens finns i kapitel 2.2.2. 

 

 Samplingskvalité 

Kvalitén ställs in i bitar per sampel i multiplar av 8. Då 8 bitar genererar 

256 värden är det otillräckligt för att spela in ett ljud utan hörbara 

störningar och systemet använder därför 16 bitar.  
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 Antal Kanaler 

Man kan utnyttja möjligheten att spela in stereoljud med en extern 

stereomikrofon som sedan behandlas flätat i buffern. Systemet använder 

sig dock enbart av mono-samplingar i första färdiga version.  

 

 Kodning 

Vilken algoritm man använder för kodning styr om datan är av konstant 

eller varierande bithastighet. Dessutom påverkar kodningen prestandan i 

systemet då kodningen kan minska storleken på datan och förbättra 

överföringshastigheten. Men samtidigt tar kodningen resurser och ökar 

fördröjningen under inspelning och uppspelning. I systemet används 

LPCM som beskrivs mer i avsnitt 5.3.  

 

5.2 Callback 

En ”callback” är en metod som anropas när ljudenheten behöver indata. 

Exempelvis anropas metoden när systemet berättar att den har inkommande 

ljud och behöver placeras i en buffer, eller när systemet berättar att den 

behöver mer ljud att spela upp. Callbackrutinen utför sin exekveringscykel i 

en egen högprioriterad realtidstråd.  
 

En callback bygger på en struktur i Audio Unit ramverket enligt 

AURenderCallback och utförs med följande parametrar: 
 

typedef OSStatus (*AURenderCallback) ( 

 

   void                         *inRefCon, 

 

   AudioUnitRenderActionFlags *ioActionFlags, 

 

   const AudioTimeStamp *inTimeStamp, 

 

   UInt32                        inBusNumber, 

 

   UInt32                        inNumberFrames, 

 

   AudioBufferList  *ioData 

); 
 

I metoden matar man in en referens till ljudkällan, i detta fall klassobjektet 

själv(inRefCon), vilken typ av händelse metoden ska utföra (ioActionFlags), 

vilken buss som ska användas (inBusNumber), storleken på buffern 

(inNumberFrames) och vad buffervektorn som skall spara data heter. 
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Hur många ramar man får ifrån callbacken är inte helt självklart. 

inNumberFrames är kopplad till en parameter som man skickar till 

ljudenheten via en Audio Session. Denna parameter heter 

kAudioSessionProperty_PreferredHardWareIOBufferDuration och används 

som en förfrågan till ljudenheten om den kan eller inte kan spela in en buffer 

med ljuddata av en viss tidslängd. Fast man ställer in en lägre hastighet än den 

önskade så kommer simulatorn ändå att arbeta i standardhastigheten. På 

telefonen så kan den däremot utnyttjas, men egengjorda tester visar att även 

om man bekräftar att den kan ta emot parametern med hjälp av 

kAudioSessionProperty_CurrentHardWareIOBufferDuration så stämmer inte 

den önskade längden alltid, utan ljudenheten kompenserar för storlek och 

hastighet för buffern på ett odokumenterat vis.  

  

Inuti callbackrutinen utför man själva hanteringen av ljudet med metoden 

AudioUnitRender som används till att hämta samplingar från inljudenheten. 

Hämtningen genomförs genom att berätta vilken buss som ska användas, vad 

buffern dit datan ska hamna heter, vilken storlek buffern har, vilken ”action” 

som ska utföras och vilken ljudenhet som ska användas. Callbacken initieras 

som en AURenderCallbackStruct och skickas till vald ljudenhet via 

AudioUnitSetProperty. 

 

5.3 Ljuddata 

Ljudet digitaliseras med LPCM (Linear Pulse Code Modulation) och innebär 

att det inspelade ljudet sparas kodat enligt ett linjärt amplitudschema. Hur data 

sparas och hur mycket plats den tar beror på hur ljudparametrarna i 

AudioStreamBasicDescription är specifierade. Detta innebär också att 

ljuddatan är ”lossless” vilket betyder att ljuddata inte förlorar någon 

information jämfört med om man hade använt en komprimerande codec där 

algoritmer används för att minska datamängden enligt återkommande mönster. 

 

Systemet spelar in med 16kHz samplingsfrekvens där varje sampel är 16 bitar 

på en kanal utan komprimering och resulterar i datahastigheten 256 kbit/s. 

Eftersom systemet ska kunna hantera två parallella kanaler i ett slutet WiFinät 

så är hastigheten teoretiskt tillräckligt låg för att kunna försummas vid en 

överföring med en vanlig 54Mb/s Wifi-router. 

  

Ljuddata sparas undan i en buffer av formatet ”AudioBuffer” som är en 

ljuddatastruktur och del av ramverket Code Audio. Varje ljudbuffer är normalt 

utan ändringar i callbacken 1024 bytes stor och fyller 512 samplingar med 2 

bytes per sampel innan data vidarebehandlas.  
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Denna bufferdata läggs sedan över i ett NSData-objekt som är en ”wrapper” 

för bufferdata och är en del av ramverket Foundation. Detta gör man för att 

sedan kunna lägga över informationen i en s.k outputstream där data går över 

till gränssnittet för nätverket.  

 

5.4 Nätverkskommunikation 

När man ska föra över ljud via ett Wifi-nätverk måste man besluta sig för 

vilket lager man ska jobba på och vilket eller vilka protokoll som ska 

användas. Dessutom ska styrsignaler kunna skickas säkert mellan servern och 

de två klienterna. Innan det kan ske måste detektering och en förbindelse 

upprättas mellan dessa enheter. Apple tillhandahåller för detta färdiga metoder 

för kommunikation över nätverk. I detta arbete utnyttjas TCP, UDP och 

Bonjour för att lösa uppgiften enligt modellen i figur 5.1.  

 

 
Figur 5.1: En överblick för dataflödet mellan enheterna 

5.4.1 Identifiering 
Bonjour används för att ”broadcasta” och identifiera andra enheter i ett lokalt 

nätverk via IP. Protokollet är implementerat ovanpå ZeroConf av Apple själva 

[27] och har inbyggt stöd på ett flertal olika lager i iOS. Systemet använder sig 

av NSNetServices som är en högnivåklass för nätverksidentifiering och 

broadcasting. Detta val gjordes genom att jämföra med lågnivå-klassen 

CFNetServices. Valet motiveras med att det inte finns några särskilda 

prestationskrav på identifieringen mer än att det ska fungera. När servern har 

identifierat en klient och denna klient blivit markerad i det grafiska 

gränssnittet, öppnas en TCP-förbindelse mellan dem.  
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5.4.2 Sockets 
För att man ska kunna skicka något över ett nätverk måste man öppna en s.k 

“Socket”. En socket öppnar en port på nätverksenheten och för att kunna 

skicka data till en annan enhet måste man veta IP-adress och port. För TCP 

utnyttjar man “StreamSockets” och iOS klassbibliotek NSStream och  

CFStream där den senare är ett bibliotek på lägre nivå. För dessa skapas en 

inputstream och en outputstream lokalt för dataströmmen. För UDP används 

s.k “Datagram Sockets” som innebär att en förbindelse inte krävs. Det enda 

systemet behöver veta är var datan ska sändas och vilken port som är kopplad 

till en öppen socket hos mottagaren.  

 

5.4.3 Kommunikation 
För att skicka styrsignaler till och från klienten används TCP. Detta beror på 

att TCP har felkorrigering, då den ber om ny information när ett paket 

försvinner eller har ändrats på vägen. Detta gör så systemet kan på ett säkert 

sätt skicka och tolka styrsignaler. I systemet finns i första prototyp endast ett 

kommando för att styra över klienten. Det kommandot ber klienten starta 

ljudinspelningsinstansen och skicka ljuddata.  

 

5.4.4 Dataöverföring 
När klienten har mottagit styrsignalen börjar den sända ljuddata över UDP. 

UDP är som TCP byggt ovanpå IP-protokollet men skiljer sig i att UDP inte 

har någon felkorrigering. Detta gör att det lämpar sig bättre för tidskritiska 

system som inte har något krav på att datan som förs över är helt tillförlitlig. 

Detta resulterar i att den datan som kommer fram gör det snabbare och att 

bandbredden utnyttjas bättre. Vid överföring av ljuddata i systemet med en 

målsättning att spela ljud med så låg fördröjning som möjligt så prioriteras 

hastighet över säkerhet och använder därför UDP. 

 

5.4.5 Andra alternativ 
Apple har inga inbyggda klassbibliotek med stöd för realtidsöverföring av data 

med låg fördröjning. Det som rekommenderas av Apple är HTTP Live 

Streaming som är ett protokoll på applikationslagret och har en fördröjning på 

ca 30 sekunder med standardinställningar [28]. Det finns alternativa protokoll 

utvecklade i C och C++ som bygger på UDP däribland RTSP (Real Time 

Streaming Protocol). RTSP finns inget officiellt stöd för men har 

implementerats för iPhone. Ett exempel är ”Dropcam” som använder sig av 

live555 som stöder RTP/RTCP, RTSP och SIP[29] och är ett 

videoövervakningssystem. Hurvida en app blir accepterad i ”AppStore” eller 

inte går inte att veta i förhand utan bestäms av Apple genom en granskning av 

implementationen vid varje enskilt fall. Därför är det lämpligt att göra en egen 
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implementation av de klassbibliotek som finns tillgängliga för att säkra ett 

godkännande ifall produkten ska säljas. [30] 

 

5.5  Jitter buffer 

När ljuddatan har överförts via nätverket är varje sampelbuffer lagrad i ett 

NSData objekt. Ifall systemet är helt synkroniserat så kommer ljudet att spelas 

upp felfritt. Men så är inte fallet eftersom den trådlösa överföringen aldrig 

kommer att ha en helt konstant överföringsfördröjning. För att undvika ett läge 

där callbacken vill ha data, men inte får någon implementerar man en 

mottagningsbuffer som visas på Figur 5.2. Detta beror på att 

uppspelningscallbacken har en egen cykel som hämtar data ifrån buffern 

oberoende av påfyllningen via UDP-socketen. Buffern är därmed nödvändig 

för att få en jämn ljudström utan avbrott.  

 

 
Figur 5.2: Exempel på hur uppspelningen styrs av ojämn dataöverföring och 

hur det löses med en buffer  

 

I detta projekt har man utnyttjat NSMutableArray som är en klass och lagrar 

objekt, däribland NSData-objekt. Hur stor denna buffer behöver vara beror på 

hur jämn dataöverföringen är och hur många samplingar, eller uppspelningstid 

varje buffer innehåller. En ökning i bufferns storlek ökar således fördörjningen 

i systemet. För varje insättning i buffern ökar fördröjningen med den tiden det 

tar att spela upp varje buffer. 

 

Storleken på en buffer styrs av hur stort varje sampel är och hur snabb 

samplingsfrekvens man har. I systemet används 2 byte per sampel och 16kHz 

samplingsfrekvens. Detta innebär i praktiken 16 samplingar per millisekund, 2 

byte vardera alltså 32 byte per millisekund. Vid användning av en 8ms 

callback så kommer bufferstorleken alltså vara 256 byte.  
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5.6 Uppspelning 

Ljudinformationen ifrån buffern läggs sedan över i en AudioBuffer-container 

som i sin tur placeras i en AudioBufferList, en vektor som håller en viss mängd 

audiobuffer-objekt. Denna vektor är anpassad för att hålla datan från det 

antalet kanaler i ljudströmmen som man har valt. Normalt innehåll är en eller 

två ljudbuffrar för mono eller stereo. Uppspelningscallbacken hämtar 

informationen genom att kalla på en metod som har tillgång till 

mottagningsbuffern och spelar sedan upp den i samma hastighet som den 

spelades in.  

 

5.7  Codecs 

En av uppgifterna var att undersöka vilka codecs som eventuellt var av 

intresse att implementera. Det var inget designkrav men i specifikationen för 

examensarbetet uppmuntrades vi att söka upp och utvärdera detta. Vår främsta 

informationskälla var ”öppen källkod” projekt på nätet såsom, Speex[17], 

Celt[33], Opus[32], Alac[47]. Alac är en Applelicens som har släppts som 

öppen källkod. En codec är framför allt viktigt som en eventuell 

vidareutveckling av systemet för t.ex. webcasting av inspelat ljud. En extern 

codec är inte nödvändig för att lösa uppgiften i 1.5.1. Det skall dock nämnas 

att det finns många implementationer av olika codecs de som nämns är bara ett 

fåtal då det fokuserades på codecs med liten ramstorlek eftersom hela arbetet 

är centrerat kring fördröjning. 

 

5.7.1 Anledning till att använda en codec 
Det första vi blev varse var att användning av en extern codecs innebär att 

komplexiteten på implementationen ökar avsevärt. Dessutom inför en codec 

fördröjning p.g.a. att man lägger till en kodkomprimerande process. Det finns 

däremot fördelar med att implementera en codec i ett liknande system. 

 

1. För att synkronisera mediaströmmar över internet. 

TCP-protokollet är inte lämpligt för att skicka realtidsdata med på grund 

av att protokollet skickar om data vid de tillfällen då data inte kommer 

fram. De flesta codecs som ligger inom relevant applikationsområde 

använder sig av RTP som applikationsprotokol samt UDP för transport.  

2. Komprimera mediaströmmar så att de kräver mindre bandbredd. 

3. För att kunna återskapa informationen exakt bit för bit hos mottagaren, 

gäller dock endast ”lossless” codecs 

4. Som kodning från olika media till standardiserade format såsom 

h.264[31], ett av de vanligaste live streaming formaten för att sända ljud 

och bild över internet. 

5. Behandla ljud med digital signalbehandling såsom ”echo cancellation”. 
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5.7.2  Codecs av intresse 
 

 Opus[32] är en ”lossy” codec vilket innebär att den förlorar data vid 

komprimeringen. Opus är mest intressant av de codecs som vi har 

studerat. Anledningen till det är att det går att få en paketstorlek på 

samplingarna på ner till 5ms i bästa fall. Detta innebär att det går att 

skicka små paket oftare och på så vis hålla nere fördröjningen. 

  

 Speex[17] är en codec för först och främst tal. Den har en minimum 

paketstorlek på 20ms för att packa och 10ms för att packa upp d.v.s. 

30ms totalt. Speex har däremot ett avancerat bibliotek för 

signalbehandling som gör den intressant för realtidstillämpningar som 

inte är överdrivet känsliga för fördröjning såsom IP-telefoni eller 

spelapplikationer med inkluderad ”voice-chat”. 

 

 Alac[47] är en Apple codec som har släppts som ett ”öppen källkod” 

projekt och är fri att använda under Apachelicens enligt[47]. Alac är 

”lossless” vilket innebär att den återskapar informationen bit för bit vid 

komprimering samt uppackning. Den har kompabilitet med iPhone och 

iPad och är därav intressant i sammanhanget. Däremot är 

dokumentationen inte särskilt omfattande. Det går t.ex. inte att utläsa 

vilken minsta paketstorlek är annat än att det är rekommenderat att 

använda sig av 4096 samplingar som minsta storlek men att mindre kan 

fungera även om det inte officiellt stöds. En fördel är flexibilitet i 

användning av samplingsfrekvens från 1Hz till 384kHz. 
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6 Resultat 

För att bestämma om systemet är användbart utvecklades den prototyp som 

beskrivs i kapitel 4, ”Systemets egenskaper”. Systemet byggdes enligt kapitel 

3 beskrivna metoder och resulterade i ett system som uppfyllde de tidigare 

ställa kraven. Detta system optimerades för att uppnå de kriterier som var 

viktiga för att det skulle anses användbart vilket bygger på 

problemformuleringarna i kapitel 1.5.  

 

I systemet sattes det in lämpliga mätpunkter som jämfördes enligt kapitel 

3.2.10, ”Mätning av fördröjning”, för att få längden på fördröjningen för de 

olika uppgifterna som systemet har för att föra ljudet ifrån inspelning till 

uppspelning. Resultatet av denna mätning är ett av huvudargumenten för att 

bedöma lämpligheten vid användning av systemet.  

 

6.1 Inspelning och uppspelning 

Genom att logga värden för både 16Khz och 44.1Khz samplingsfrekvens för 

både in- och uppspelning så konstaterades och uppmättes att den 

dokumenterade[34] genomsnittliga fördröjningen vid normalinställningar är 

23ms vardera vid både in och uppspelning. Denna fördröjning ansågs vara 

något för hög eftersom systemet helst ska ha en total fördröjning under 50 ms. 

Fördröjningen på callbackcykeln optimerades för att minska 

totalfördröjningen i systemet. Ingen märkbar förändring visade sig genom att 

sänka samplingsfrekvensen då iOS själv kompenserar genom att öka 

bufferstorleken. Genom att i iOS sätta buffertiden till 8ms på både klienten 

och servern och inte allokera den i förhand så godtog hårdvaran detta och 

systemet arbetade på callbackcykel på ~8ms. Mätningar utfördes och visade 

att den angivna buffertiden stämde överens med inställningarna. Vid tester av 

lägre cykelfrekvenser varierade mätvärdena kraftigt och ansågs inte vara 

tillräckligt stabila för att utnyttjas med en buffer av minimal storlek. Således 

kunde den totala fördröjningen på callbackcykeln minskas till 16ms för klient 

och server vilket motsvarar inspelning och uppspelning. 

 

Dessutom utnyttjades RemoteIO istället för VoiceProcessingIO på klient-sidan 

eftersom de två ljudenheterna upplevdes ha olika processeringshastigheter när 

servern kunde arbeta av buffern fortare än vad klienten kunde fylla den. Detta  

resulterade i en förlust av den inbyggda (mjukvarubaserade) ekoelimineraren. 

 

6.2 Dataöverföring  

Tiden för dataöverföring räknades enligt kapitel 3.2.10 ut på två sätt.  
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 Vid dataöverföring där datorn agerade klient och sände TCP-paket till 

iPhone-enheten kunde man se en överföringstid som varierade oftast 

mellan 4-10ms. På figur 7.1 kan man se att RTT (Round Trip Delay-

Time) vid vissa undantag hade en hel del fördröjning men som kan 

försummas eftersom systemet vid användning av UDP inte väntar på ett 

svar utan fortsätter skicka ljuddata. Ordningsfelet som orsakas av 

fördröjningen kan subjektivt inte urskiljas. Snittfördröjningen räknades 

ut till 5,978ms.   

 

 
Figur 7.1: Visar RTT för TCP-kommunikation mellan server och klient 

 

 Vid dataöverföring där datorn agerade server och mottog UDP-paket 

kunde man se att skillnaden mellan mottagningstiderna var i genomsnitt 

8,035ms vilket motsvarade förväntningarna i kap 3.2.10. 

 

6.3 Total Fördröjning 

Med resultaten ifrån mätningarna 6.1 och 6.2 kan man konstatera att 

fördröjningsskillnaden vid överföring av data över ett WiFi-nät är tillräckligt 

låg för att man med hjälp av en liten mottagningsbuffer kan föra över 

ljuddatan utan avbrott. Dessutom kan man konstatera att den totala 

fördröjningen i systemet utan en mottagningsbuffer är i genomsnitt under 

25ms. Däremot så orsakade avsaknandet av en mottagningsbuffer ett statiskt 

oljud samt tomrum i uppspelningen vilket gav upphov till jitter eftersom det 

tidvis inte fanns några mottagna data att spela upp.  
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Vid användandet av en buffer med maximalt utrymme för 5 ljudpaket 

innehållande 8ms ljudtid vardera, fick ljudströmmen en stabil uppspelning 

utan något jitter. Tester visade att mottagningsbuffern varierade i storlek 

osymmetriskt mellan 8 och 40ms och beror huvudsakligen på variationer i 

överföringsfördröjningen. 

 

Vid maximalt utnyttjande av bufferkapaciteten hade systemet som lägst ca 

33ms och som högst ca 66ms total fördröjningstid. Dessa värden grundar sig 

på en vanlig köstyrd mottagningsbuffer utan att utnyttja adaptiva 

buffringsalgoritmer och det finns därmed utrymme för vidare optimering. Vi 

kunde dock se att man kunde nå en fördröjning under 80ms som var 

målsättningen med systemet. Tabell 6.3 visar medelfördröjningen för 

respektive del av systemet. 

 

 

Inspelning ~8ms 

Trådlös överföring med router ~6ms 

Buffer på serversidan ~24ms 

Uppspelning ~8ms 

Total medelfördröjning ~48ms 

Tabell 6.3. Visar medelfördröjningen i systemets olika delar. 

 

6.4  Test i realistisk miljö 

Testning av systemet har utförts i ett 10x20 meter stort öppet rum 

motsvarande en miljö där det är tänkt att använda systemet. Resultatet var 

ingen upplevd fördröjning och godkänd ljudkvalité med avseende på 

röståtergivning vid varierande avstånd mellan sändare och router. Testet 

visade även på att systemet var användbart med avseende på routerns och 

telefonens signalstyrka i ett rum av denna storlek. Vid testet användes: 

 

1. Två iPhones, en sändare och en mottagare. 

2. En Dlink Di-624+ router  

3. En portabel Logitech högtalare. 

4. En Tascam iM2 extern stereomikrofon kopplad till sändaren. 

 

Det enda problem som kunde påvisas med systemet var en instabilitet i form 

av att servern d.v.s. den mottagande enheten ibland avslutar exekveringen 

sporadiskt på grund av parallell åtkomst av bufferdata på serverssidan. 

Problemet bör kunna lösas med en cirkulär buffer eller liknande algoritm för 

hantering av realtidsdata. 

 



 

 
38 

Vid användandet av portabel högtalare och extern mikrofon kunde akustiskt 

eko inte påvisas vid den förstärkning som den portabla högtalaren kunde ge ut 

vid ett avstånd på två meter. 
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7 Slutsats 

Av de tester som har gjorts av det utvecklade systemet i reell miljö samt under 

utvecklingsfasen i laborationsmiljö d.v.s. test mellan två iPhones och 

simulering i XCode kan det konstateras att systemet kan användas för att 

sända och ta emot ljud med godkänd fördröjning. 

 

Det som behöver förbättras för att nå full användbarhet är stabiliteten i 

systemet. Med detta avses optimering av systemets resurshantering samt 

undantagshantering. 

 

Eftersom en iPhone inte är designad endast i detta syfte behövs även analys av 

hur telefonens övriga processer påverkar exekveringscykeln och 

minneshantering. Det bör även undersökas hur mycket av telefonens batteritid 

som konsumeras av applikationen. Det kan t.ex. bli nödvändigt att stänga av 

andra av telefonens funktioner som kan påverka användandet negativt eller på 

annat sätt förbrukar resurser som för tillfället är nödvändiga för systemet. Som 

exempel vill man inte ha ett inkommande samtal mitt i en presentation eller att 

det är för många processer som vill använda nätverksenheten vare sig på 

klientsidan eller på serversidan. 

 

Innan dessa problem är lösta kan en undersökning av efterfrågan vara lämplig. 

Detta system kommer inte att kunna konkurrera ut dedikerade system i dagens 

läge p.g.a tekniska begränsningar (se kapitel 2). Vid större sammankomster 

behövs garantier ifrån utvecklare för att undvika avbrott. För ett 

mjukvarubaserat system konstuerad på en annan parts hårdvara är det omöjligt 

att göra. Därför kan systemet tänkas användas vid mindre mötestillfällen, 

lektioner eller som ett trådlöst s.k P.A (Public Address) system. För fler 

tillämpningar och användningsområden, se kapitel 8.  

 

Eftersom de komponenter som ingår i systemet är produkter som finns allmänt 

tillgängliga och är väldigt vanliga hos gemene man idag, kan detta 

konferenssystem vara ett billigt och portabelt alternativ till ett dedikerat 

trådlöst röstförstärkningssystem. 
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8 Framtida utvecklingsmöjligheter 

Samtliga vidareutvecklingsförslag bygger på den första färdiga versionen av 

systemet. Delkapitel 8.1 och 8.2 beskriver problem med händelsehantering i 

systemet och är nödvändiga att implementera för normal 

applikationsfunktionalitet[38]. Vad det innebär och hur problemen kan lösas 

beskrivs i Apples dokumentation[36] och behandlas närmre i respektive 

kapitel. Övriga kapitel (8.3-8.7) beskriver förslag på tillägg till systemet som 

utökar dess möjligheter och tillämpningar. De förslagen är inte nödvändiga för 

ett fungerande konferensmikrofonsystem.  

 

8.1 Hantera inkommande telefonsamtal 

Vad som händer när man får ett inkommande samtal under pågående möte kan 

vara intressant i sammanhanget. Om man inte anpassar applikationen till att 

hantera detta problem kommer applikationen att förlora information om aktiva 

processer och sluta ta emot styrsignaler efter att man har ignorerat ett samtal. 

Dessutom avbryter den inspelningscykeln utan att återuppta den.  

 

Enligt Apples dokumentation[36], ser en rekommenderad lösning ut på 

följande vis. iOS berättar för systemet vid det tillfället precis innan samtalet 

visas på skärmen att applikationen kommer att övergå till ett inaktivt tillstånd 

genom att kalla på metoden applicationWillResignActive. Före det att 

telefonen har gått ifrån ett aktivt till ett inaktivt tillstånd kan man utföra 

förberedande rutiner för att kunna återuppta processen. På klientsidan måste 

man bl.a göra ett avbrott i inspelningensprocessen och spara undan 

nätverksinformationen för att kunna återuppta processen så fort man har tryckt 

ignorera samtal. Denna lösning har den nackdelen att under tiden 

applikationen är i ett inaktivt läge kommer telefonen inte att sända ut ljud till 

servern. Det resulterar i ett avbrott i mötet och kan upplevas som ett störande 

moment.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt är att hindra systemet från att ta emot 

samtalsförfrågan genom att man sätter telefonen i flygplansläge. I 

flygplansläget måste man sedan aktivera WiFi för att applikationen ska kunna 

kommunicera utåt.  

 

För privata applikationer kan man utnyttja Core Telephony Framework[37] för 

att hindra att samtalsförfrågan dyker upp när applikationen körs. Ifall man vill 

publicera sin applikation på AppStore är detta inte ett alternativ eftersom 

Apple inte godkänner applikationer som gör att telefonen inte fungerar som 
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den ska[30]. Detta problem har man inte på en iPad eftersom den inte tar emot 

vanliga telefonsamtal och kan i den bemärkelsen lämpa sig bättre till systemet.  

 

8.2 Hantera samverkan med övriga processer 

Ifall en annan process plötsligt aktiveras av systemet och tar över rollen som 

aktiv app, så kommer konferenssystemet att övergå först till inaktivt tillstånd 

för att sedan övergå till ett bakgrundsläge. För att det ska vara möjligt att 

fortsätta spela in ljud måste man deklarera appen som en systemtjänst och 

implementera funktionalitet för ett aktivt bakgrundsbeteende. Bara då får 

applikationen särskild tillåtelse att fortsätta köras i ett bakgrunsläge. Enligt 

Apples dokumentation[36] kan detta ställas in genom att välja Audio i 

UIBackgroundModes som hindrar applikationen att övergå i tillståndet 

”Suspended” där all aktivitet avstannar. Dokumentationen beskriver även att 

man måste implementera en rutin som kallas på periodiskt för att uppehålla 

nätverksförbindelsen.  

 

Exempel på program med liknande funktionalitet är musikspelaren, 

telefonapplikationen och VoIP-applikationer vilka kan köras samtidigt som 

man utför andra uppgifter på telefonen. Denna funktionalitet är viktig att 

implementera eftersom bakgrunsläget aktiveras även ifall man råkar trycka på 

Home eller Sleep/Wake knappen.  

 

8.3  Codecs 

Hur codecs fungerar är beskrivet i kapitel 5.7. Nyttan av att använda en codec 

är varierande beroende på hur vidareutvecklingen ser ut. Om man 

implementerar inspelning på fil (se 8.3) eller webcasting (se 8.4) finns det 

stora fördelar med bl.a minskad filstorlek och bättre utnyttjande av bandbredd 

som främsta argument.  

 

Codecs med låg fördröjning som t.ex Speex kan vara tillämpbara i ett lokalt 

system på grund av dess egenskaper med bl.a filtrering, ”Voice Activation 

Detection” och eko-eliminering.  

 

8.4 RTP/RTMP 

För att sända ljudet vidare över internet kan det behövas ett protokoll som är 

designat för detta ändamål. UDP har sin begränsning i att protokollet skickar 

datan till sin destination utan att bry sig om ifall datan kommer fram eller om 

ordningen på de mottagna paketen är korrekt. RTP bygger på UDP och är 

anpassat för att bl.a korrigera jitter, detektera sekvensfel samt stödja 

synkronisering. RTMP är ett protokoll byggt på TCP och drar nytta av dess 
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egenskaper som förbindelsehantering och sekvenskorrigering. Protokollet 

utökar TCP med bland annat uppdelning av paketen för en jämnare dataström 

och kan utökas till att öppna säkra förbindelser t.ex via TLS(Transport Layer 

Security).  

 

8.5 Inspelning på fil 

Systemet kan även utvecklas vidare till att fungera som en diktafon. Ifall man 

implementerar sådan funktionalitet på servern så kan man spela in allting som 

har sagts på mötet. I Spike 1 gjordes inspelning på fil för att testa 

inspelningsfunktionaliteten i iOS. Att implementera en sådan egenskap i det 

färdiga systemet tillför inte mycket extra arbete och kan fylla en viktig 

funktion.  

 

8.6 Webcasting  

En vidareutveckling av systemet kan vara att låta ljudet strömmas via internet. 

Exempelvis kan man sammankoppla två konferenser eller låta utomstående 

lyssna på konferensen live via en hemsida eller på sin telefon. För att realisera 

detta underlättar användandet av ett protokoll designat för detta syfte, t.ex 

någon av de i 8.2 nämnda protokollen.  

 

8.7 Audience responce system 

Röstning på möten eller konferenser görs ofta via en knapptryckning på 

speciellt utformad hårdvara eller via handuppräckning. När man ändå har sin 

telefon framför sig kan man utnyttja den möjligheten till att göra sitt val. 

Eftersom systemet redan är uppbyggt med två separata sockets, varav en för 

styrsignaler, är detta en naturlig vidareutveckling för systemet.  
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9 Terminologi 

I detta kapitel beskrivs de ord och förkortningar som förekommer mer än en 

gång och som inte har en direkt beskrivning i samma stycke.  

 

ACK: Bekräftelse för skickad data över TCP. 

(Acknowledgement) 

Akustik:   Vetenskapen om ljud (Svenska akademins ordlista) 

Audiologi:   Vetenskapen om hörseln (Svenska akademins ordlista) 

Buffer:  Lager (Svenska akademins ordlista); Ett objekt som 

tillfälligt sparar information 

Codec: Kodar och avkodar information 

Cykel: En upprepning i en process med repeterande uppgift 

Echo cancellation: Eko-eliminering, tar bort från högtalaren 

återkommande ljud till mikrofonen 

Exekvering: Utförande; Verkställande (Svenska akademin ordlista) 

GS: Förkortning: Grundsystem 

Jitter: Störning p.g.a ojämn dataöverföring 

Protokoll: En uppsättning regler för hur kommunikation mellan 

enheter ska genomföras 

Psykoakustik: Människans perception om ljud 

Ramverk: En samling information som används för att lösa 

problem på ett likartat sätt inom samlingen 

RIO:   RemoteIO, Ljudenhet. Se 5.1 kapitel om ljudhantering 

RTP: Real-Time Transport Protocol, 

Dataöverföringsprotokoll 

RTMP: Real-Time Messaging Protocol, 

Dataöverföringsprotokoll 

Sampla:  Göra stickprovsundersökning av; även digitalisering av 

analogt ljud (Svenska akademins ordlista) 

Synkronisera:  Tidsmässig samordning (Svenska akademins ordlista) 

TCP:  Transmission Control Protocol, 

Dataöverföringsprotokoll 

UDP:   User Datagram Protocol, Dataöverföringsprotokoll 

VoIP:  Voice over IP – IP-telefoni 

VPIO:  VoiceProcessingIO, Ljudenhet. Se kapitel om 

ljudhantering 

WiFi:   Trådlös dataöverföringsteknologi enligt IEEE 802.11 
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11 Appendix 

11.1 Kravspecifikation för första färdiga version 

Inledning 
 

Abiliteam är ett företag som specialiserar sig på streamingtjänster, främst i 

området webTV. Användningsområden för företagets tjänster är bl.a 

utbildningar, seminarier, events, fullmäktigemöten. Produkten som kunderna 

abbonerar på innehåller ett paket med tjänster som baserar sig på kundens 

specifika behov. Företaget bistår också kompetens till hela utförandet, med 

installation av utrustning, utbildning, produktion och själva mjukvaran.   

 

Bakgrund 

 

Företaget fick en fråga ifrån en kommunpolitiker ifall det skulle kunna gå att 

använda sin iPhone som en konferensmikrofon. Eftersom en sådan produkt 

inte finns att hitta, startas en utredning i form av ett examensarbete. Arbetet 

ska analysera verktygen som kan användas till produkten och utreda ifall det 

är möjligt att använda sig av en iPhone som en konferensmikrofon.  

 

Produktbeskrivning 
 

Produkten är uppdelad i två delar, en server (styrenheten) och en till två 

klienter (mikrofoner). Mikrofonerna som ska användas kommer att vara av 

märket Apple iPhone, och styrenheten kommer att vara en iPhone alternativ en 

iPad. Mikrofonen ska kunna känna av en styrsignal från styrenheten och på 

detta vis aktivera inspelningsmekaniken och sedan skicka ljud via det trådlösa 

nätverket till styrenheten som spelar upp ljudet i en högtalare. Styrenheten har 

som uppgift att aktivera och deaktivera valbara mikrofoner. När mikrofonen är 

aktiverad så tas ljud upp från denna, och när den är deaktiverad är den i ett 

vänteläge.  
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Innehållsdiagram 

 
Produkten ska struktureras enligt ovanstående innehållsdiagram. 

Kommunikation in till styrenheten består av ljuddata, medan data ut från 

styrenheten är styrsignaler till telefonerna. 

  

Processkrav 
R1  En konceptuell version ska vara klar 2012-05-11 

R2  Utvecklingen tillämpar kontinerlig integration m.h.a 3 ”Spikes” 

R3  Varje vecka avrapporteras resultat till uppdragsgivaren.  

R4  Möte ska hållas minst 2 ggr / vecka.  

R5  Tidsloggning ska ske med ________ 

R6  En backlog tillämpas enligt fastställd processkalender 

R7  En rapport ska skrivas kontinerligt under utvecklingen 

 

Funktionella krav 

K = Klient/iPhone, S = Server/styrenhet 

Aktivera = K startar en inspelning och skickar data strömmat live till S. 

Deaktivera = K avbryter inspelningen och dataöverföringen. 

 

Spike 1 – Inspelning/Uppspelning 
 

R8 K ska stöda följande aktiviteter/händelser: 

R8.1 Spela in ljud via mikrofonen på en iPhone 

R8.2 Påbörja en inspelning 

R8.2 Avbryta en inspelning 

R8.3 Direkt spela upp det inspelade ljudet parallellt med att det spelas in 

 

R9 Produkten ska ska hantera händelserna i R8 och ha stöd för 

följande funktionalitet: 

R9.1 Lagra inspelat ljud i en buffer  

R9.2 Ljudet ska kunna spelas upp från buffern 

R9.3 Ljuddatan ska sparas okomprimerat 
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R9.4 Ett grafiskt gränssnitt med knappar som hanterar händelserna i 8.1-

8.3  

Spike 2 – Kommunikation/Kontroll 
 

R10 Produkten ska implementera funktionalitet så att följande scenario 

kan äga rum: 

7. K aktiverar klientprogramvaran 

8. S aktiverar serverprogramvaran 

9. S identifierar K på ett lokalt trådlöst nätverk 

10. K och S utför en TCP-handskakning 

11. K skickar en förbestämd textsträng till S 

12. S får upp meddelandet i det grafiska gränssnittet i 

programvaran 

Spike 3 – Streaming 
 

R11 Produkten ska implementera funktionalitet så att följande scenario 

kan äga rum: 

Utföra händelserna i R10.1-4 

S aktiverar K och ljud börjar spelas in på K 

K skickar det inspelade ljudet till S utan att spara det på minnet 

S tar emot ljudet och spelar upp i högtalare 

Kontroll 
 

R12 Styrenheten ska kunna aktivera två mikrofoner för överföring 

samtidigt. 

R13 Styrenheten ska kunna välja vilken mikrofon som är 

aktiverad/deaktiverad. 

R14 Styrenheten ska via ett grafiskt gränssnitt kunna utföra R13. 

R15 Styreneheten skall kunna visa en lista på tillgängliga enheter. 

R16 Styrenheten skall kunna aktivera upp till två tillgängliga enheter 

samtidigt. 

 

Kvalitetskrav 

R15 Produktens överföringstid har följande krav: 

R15.1 Systemet får inte överstiga den max tillåtna systemfördröjningen 

R15.2 Max tillåtna systemfördröjning ska baseras på externa 

undersökningar 

R15.3  R15.2 ska säkerställas med hjälp av mätningar mellan S och K 
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11.2 Systemspecifikation 

 


