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Abstract 
Collaborative music making on the Internet is not a new phenomenon, but no applications have 
yet caught on with the vast number of laptop and bedroom studio musicians active today. This 
is strange considering the inherent social and interactive nature of music, especially amongst 
trends like Web 2.0 where collaboration and user-generated data is key. In this paper I study 
the problems these applications face, and why they do not have a greater appeal to musicians. 
With the results I develop and evaluate my own framework, known as Crescendo Online: a 
multi-user sequencing and modular synthesis environment, intended to pave the way for a new 
type of online music creation platform. 

1. Inledning 
Under mitten och slutet av 1990-talet ägde en revolution rum inom 
musikproduktionsområdet, vilken skulle kunna kallas för bedroom studio-revolutionen. På 
samma sätt som den första punkvågen på 1970-talet bar med sig en Do It Yourself-attityd mot 
musikinstrument, skedde under 90-talet en liknande förändring gentemot 
inspelningsutrustning. En central komponent i detta var persondatorn som inte bara hade 
blivit kraftfull nog att spela in och spela upp flera högkvalitativa ljudkanaler samtidigt, med 
nya teknologier som Steinbergs Virtual Studio Technology fanns nu dessutom möjlighet att 
likt digitala synthesizers och effektenheter generera och bearbeta flerkanalsljud i realtid 
(MusicRadar, 2008). 

 

Figur 1. Viktiga årtal i datormusikfältet. 

Vid sidan om detta skedde en annan revolution, nämligen Internets breda genomslag och 
webbens explosionsartade tillväxt. Detta hade vissa anknytningar till föregående fenomen, 
bland annat öppnade Internet nya vägar att billigt distribuera egenproducerad musik, utan 
hjälp från etablerade skivbolag. Men i själva skapandefasen förenades sällan de två nya 
teknologierna. Internet har med andra ord använts i ytterst liten utsträckning som en 
infrastruktur för kollaborativt musikskapande. Detta kan ställas i kontrast till den nya våg 
som vi kallar Webb 2.0, där samarbete och användargenererad data står i fokus (Vossen & 
Hagemann, 2007). Att denna syntes inte skett är märkligt, då en viktig sida hos 
musikskapande trots allt är den sociala och interaktiva delen. Rockband, symfoni- och 
kammarorkestrar, är alla exempel på den kollaborativa aspekten i musikskapande, och hur två 
eller fler individers kreativitet kan näras av varandra. 

Idag har persondatorerna blivit ännu kraftfullare, och tillgången till billiga och snabba 
Internetanslutningar är stor. Förutsättningarna för kollaborativt musikskapande på nätet är 
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bättre än någonsin. Det har gjorts försök att förverkliga denna dröm detta tidigare, och jag ska 
studera några sådana exempel, men ingen tillämpning har ännu fått något större genomslag. 

1.1 Frågeställning och syfte 
Hur kommer det sig att de tidigare tillämpningarna inte nått större framgång, och vad borde 
göras annorlunda? Svar på dessa frågor skulle kunna öppna för en ny typ av 
musikproduktionsplattform på Internet, som i framtiden kanske kan ses som ett fullt dugligt 
alternativ till de desktopapplikationer som dominerar idag. Jag utvecklar också ett eget 
system, Crescendo Online, som en prototyp av en sådan applikation. 

1.2 Metod 
Jag har valt två metodansatser för detta arbete. Först gör jag en litteraturstudie för att bekanta 
mig med relevanta begrepp och frågor inom problemområdet. Detta tjänar två syften, det 
hjälper delvis till att besvara min frågeställning och samtidigt positionerar det detta arbete i 
ett större sammanhang/forskningsområde. Den andra ansatsen är av empirisk art. Här 
övervägde jag att utföra en enkät eller intervjuer om min prototyp, men bestämde mig till sist 
för att istället sammanställa den respons som jag fått från ungefär tre veckor av betatestning. 
Dessa insamlade data var av högsta grad kvalitativa, då testarna haft lång tid bekanta sig med 
systemet och tänka igenom sina synpunkter. Myntets baksida är att bristen på struktur och 
ledning inte gav möjligheten att ställa frågor som definitivt hade varit av intresse, såsom om 
och hur de använt andra kollaborativa musikverktyg tidigare, eller på vilket sätt, om något, 
som de skulle kunna tänka sig att använda Crescendo Online i framtiden. Även tid var en 
faktor i detta beslut. Att utföra djupa intervjuer hade varit mycket tidskrävande, och tid var 
redan en mycket begränsad resurs på grund av prototypens omfattning. 

2. Relaterad forskning 
För att förstå de problem som tidigare tillämpningar av kollaborativ musik på nätet har 
brottats med, måste jag först förklara två vanliga representationer av musik- och ljudrelaterad 
data. 

2.1 Digitaliserat ljud 
Vare sig man spelar ett modernt datorspel, lyssnar på MP3-filer eller tittar på en DVD-film är 
det samma typ av data som spelas upp i högtalarna. Vanligtvis kallas detta för digitaliserat 
ljud, men ett mer beskrivande namn är samplat ljud (Loy & Abbott, 1985). Det behöver dock 
inte vara data som skapats genom inspelning från en mikrofon, eller ”sampling” i ordets 
vardagsspråkliga mening, utan det kan lika gärna ha genererats direkt på datorn med 
mjukvarusyntes. Anledningen till att det kallas för samplat ljud har att göra med mappningen 
mellan den yttre, analoga världen och den digitala domänen. Eftersom de tryckvågor i luften 
som vi uppfattar som ljud, och även de elektriska strömmar som driver högtalarna till att 
vibrera, är analoga, sker deras fluktuering kontinuerligt. En dator, liksom all digital 
utrustning, kan emellertid endast hantera diskreta värden så den inkommande strömmen 
måste konverteras till ett diskret format. Digitaliserat ljud är med andra ord samplingar av 
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lufttryck, där amplituden varierar över en tidslinje. Konverteringen sker genom att 
inspelningsutrustningen, vanligtvis ljudkortet, avläser den inkommande kontinuerliga 
strömmen med ett givet intervall, även kallad samplingsfrekvens, och fyller en array med 
dessa värden. Hur tätt intill varandra dessa avläsningar sker avgör hur höga frekvenser som 
kan representeras. Än idag är den vanligaste samplingsfrekvensen för ljud 44100 Hz, vilket 
bland annat används på CD-skivor. Anledningen till att den fortfarande används kan förklaras 
med Nyquists teorem, vilket innebär att en samplad signal som är n mätvärden lång endast 
kan innehålla frekvenser upp till n/2, innan aliasing sker och datamängden riskerar att 
misstolkas (Smith, 2003). Med en samplingsfrekvens på 44100 Hz kan med andra ord 
frekvenser upp till 22050 Hz lagras, och eftersom det mänskliga örat endast uppfattar ljud 
under 20000 Hz finns ingen anledning att gå högre för konsumentbruk. 

Även mätvärdena, eller samplingarna i sig måste omvandlas från kontinuerliga till 
diskreta, och hur detaljrika de blir bestäms av formatets bitdjup. CD-formatet är 16-bitar, 
vilket innebär att varje sampling definieras av en bitsträng med längd 16. Det är dock inte 
ovanligt med 24-bitars djup, vilket bland annat används i DVD-Audio. 

Den sista viktiga egenskapen hos digitaliserat ljud är antalet kanaler, återigen är CD-
formatet fortfarande den rådande standarden med sina två kanaler, även kallat stereoljud. Värt 
att notera är att spel och hemmabiosystem givit surroundljud med fler kanaler än två ett visst 
genomslag. 

 

Figur 2. Analog-till-digital och digital-till-analog konvertering. 

Hittills har jag beskrivit konverteringen från analogt till digitalt, vid uppspelning av ljud sker 
samma sak fast omvänt. Den digitala signalen, bestående av en bitström av mätvärden, skrivs 
till ljudkortets utport, vilken genererar en kontinuerlig elektrisk ström som uppdateras i 
intervall givna av samplingsfrekvensen. Det sker med andra ord alltid en förlust av 
information i konverteringen från analogt till digitalt, som inte återvinns vid uppspelning, 
men med en tillräckligt hög samplingsfrekvens blir denna skillnad obetydlig för det 
mänskliga örat. 

På grund av detta har samplat ljud en stor fördel genom att det som kommer ut är närmast 
oskiljaktigt från det som går in. Nackdelen är att det är mycket resurskrävande, och förbrukar 
ungefär tio megabyte per minut för ett ljudspår i CD-kvalitet (16-bit, stereo och 44.1 kHz 
samplingsfrekvens). 



Institutionen för informatik 2009-06-24 
Magnus Puu 
 

 4

2.2 MIDI 
MIDI, eller Musical Instrument Digital Interface, är ett protokoll för kommunikation mellan 
olika typer av musikutrustning (MIDI 1.0 Spec). Nästan alla elektroniska instrument som 
tillverkas idag använder denna standard, och under 1990-talet var det dessutom mycket 
vanligt på konsumentljudkort där det i huvudsak användes till att spela upp bakgrundsmusik 
för datorspel. På senare år har MIDI gjort comeback på konsumentmarknaden genom 
mobiltelefonerna, där det varit ett utrymmessnålt sätt att lagra ringsignaler. Även det håller 
nu på att fasas ut av samplat ljud. MIDI protokollet bygger på enkla instruktioner som vilken 
not som skall börja spelas eller sluta, och hur hårt anslaget ska vara. Till skillnad från 
digitaliserat ljud så lagras med andra ord inte ljudet i sig, och det går därför inte att spela upp 
MIDI utan att använda en tolk mellan datamängden och ljudkortets utgång. Denna tolk är 
vanligtvis någon typ av synthesizer, och hur en sådan fungerar förklaras närmare i kapitel 
3.1.2. 

MIDI har den stora fördelen att det är mer elastiskt än digitaliserat ljud. Om jag spelar in 
ett framförande av ett musikstycke, men en not i ett ackord råkar hamna fel så är det mycket 
enkelt att korrigera misstaget utan att behöva spela in allt igen, det är för den delen lika lätt 
att transponera ett helt ackord bara för att höra om det låter bättre. Att göra motsvarande 
förändringar i inspelat digitaliserat ljud är en betydligt svårare uppgift1. En annan stor fördel 
är att MIDI kräver ytterst lite resurser, exempelvis skulle en hel symfoni kunna rymmas på 
några få hundra kilobyte. 

Det finns en stor nackdel med MIDI, det hörbara resultatet vid uppspelning bestäms i 
mycket hög grad av tolken, vilket orsakar asymmetri då två användare inte hör samma sak när 
MIDI-datan spelas upp. Detta blir ett än allvarligare problem i en kollaborativ miljö. 

2.3 Bakgrund 
Mycket har skrivits om kollaborativ musik på nätet, bland annat gjordes mellan 1996 och 
2002 en studie av omkring 70 olika applikationer och ramverk (Föllmer, 2005). Föllmer 
klassificerar dessa projekt enligt en tredimensionell typologi, där de tre axlarna utgörs av 
samspel med nätverkets karaktäristik, interaktivitet/öppenhet, och komplexitet/flexibilitet (se 
Figur 3). 

Samspel med nätverkets karaktäristik skiljer på system som används i själva 
produktionsarbetet, och system som enbart används till kommunikation antingen i form av 
idéer (diskussionsforum) eller filer (remixlistor och FTP-servrar). I produktionsinriktade 
system sker kompositionen online med en gemensam applikation, och i 
kommunikationsinriktade system sker kompositionen avskärmat och offline med användarnas 
egna programvaror och instrument. Eftersom jag endast intresserar mig för 
produktionsinriktade system blir denna dimension, liksom alla kommunikationsinriktade 
system irrelevanta inom ramarna för detta arbete. Istället ska jag fokusera på de två 
återstående egenskaperna. 

                                                 
1 Dock inte omöjligt, se Melodyne Direct Note Access från Celemony Software GmbH. 
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Figur 3. Föllmers typologi. Källa: Föllmer, 2005. 

Interaktivitet/öppenhet hänvisar till graden av öppenhet för användarna/lyssnarna: med andra 
ord hur lätt det är att påverka. Komplexitet/flexibilitet innebär graden av musikalisk 
flexibilitet, hur mycket resultatet kan styras. Det finns ett tydligt negativt samband mellan 
öppenhet och komplexitet, då öppenhet innefattar att användare utan tidigare erfarenhet av 
musikskapande ska kunna nyttja systemen. Hög komplexitet kräver i kontrast stor 
förkunskap, vare sig det gäller musikteori eller teknologi. Detta samband blir ännu tydligare 
om öppenhet inkluderar det maximala antalet användare per projekt, vilket jag anser är ett 
logiskt steg eftersom en användares inflytande blir obefintligt om det begränsade antalet 
användare på ett projekt redan är nått. 

CODES är en Javabaserad webbapplikation för kollaborativt framställande av 
musikprototyper (Miletto et al., 2005), som är avsedd mer för nybörjare än erfarna musiker. 
Komplexiteten är mycket låg, applikationen använder enbart MIDI, så användarna har inget 
inflytande över instrumentens klang och karaktär. Användarna har heller inte möjlighet att 
skapa sina egna rytmer och melodier, istället fyller de en matris med fördefinierade patterns; 
korta musikpassager. Öppenheten är däremot mycket stor, dels på grund av att den 
musikteoretiska barriären är borta, men även för att det inte finns någon övre gräns för hur 
många användare som kan påverka ett specifikt projekt. 

Samma situation återfinns i konstinstallationer som projektet Global String (Föllmer, 
2005), där en museumbesökare kan slå an en sträng och ljudet hörs i ett museum på andra 
sidan jordklotet. Öppenheten är stor, eftersom interaktionen inte förutsätter någon teoretisk 
eller praktisk kunskap, och komplexiteten blir således låg. Många av den här typen av 
tillämpningar (hög interaktivitet - låg flexibilitet) utnyttjar dessutom någon form av 
algoritmisk komposition (Doombusch, 2002). Ett exempel på detta är nebula.m81, där musik 
genereras från HTML-dokument. Jag anser dock inte att detta kan räknas som ett verktyg för 
musikskapande eftersom utfallet i så hög grad avgörs av algoritmen bakom konverteringen. 
Musiken som skapas måste vara användarnas, inte programutvecklarens. 

På den motsatta sidan, det vill säga system med hög flexibilitet och låg interaktivitet, finns 
ett flertal projekt. GIGAPOPR (Kapur et al., 2005), Quintet (Hajdu, 2005), Soundmesh 
(Helmuth, 2005), Public Sound Objects och Ejamming (Barbosa, 2005) är alla ramverk för 
framförande av musik över Internet. Samtliga fungerar i realtid och använder, med undantag 
för Quintet, streamat digitaliserat ljud som i de flesta fall synkroniserats och mixats på en 



Institutionen för informatik 2009-06-24 
Magnus Puu 
 

 6

central server. Detta ljud genereras från inkommande ljudströmmar eller MIDI signaler, 
sända från klienterna/musikerna. Komplexiteten är i regel hög då resultatet kan styras i 
mycket stor detalj, med avseende på både ljud och musik, men interaktiviteten/öppenheten är 
väldigt begränsad på grund av de stora mängder data som måste distribueras. Quintet har som 
namnet antyder enbart rum för fem musiker per projekt, Ejamming stödjer maximalt fyra 
deltagare per session, och Public Sound Objects uppgav hög belastning redan vid nio samtida 
användare. På grund av att fokus ligger på framföranden i realtid saknas dessutom vanliga 
verktyg för komponerandet av musik, såsom matriseditorer för midisekvenser. 

 

Figur 4. En ny typologi. De kommunikationsinriktade systemen är borta. Öppenhet åsyftar 
här även maximalt antal användare per projekt, och flexibilitet ses ur användarnas 
perspektiv, inte programskaparens. Installationer och algoritmisk komposition har därför här 
låg flexibilitet, till skillnad från i Föllmers modell. 

Utöver detta finns allvarliga problem med latency, vilket jag ska förklara närmare i följande 
delkapitel. För att sammanfatta framträder två tydliga kategorier bland systemen för 
kollaborativt musikskapande på Internet. På ena sidan finns de med stor öppenhet, många 
användare per projekt och låg komplexitet, vilka ofta är asynkrona och inriktade på 
komposition av enkla prototyper. Om de överför någon form av ljuddata så är det MIDI. På 
den andra sidan finns systemen med stor komplexitet, begränsad öppenhet och ett fåtal 
användare per projekt. De är i regel performance-inriktade och fungerar bara i realtid. Data 
som överförs mellan användarna och/eller en central server kan vara MIDI-baserad, men även 
digitaliserat ljud och video är vanligt. 

2.3.1 Latency-problemet och min lösning 
Ett gemensamt problem för alla performance-inriktade tillämpningar som försöker att 
synkronisera flera användare i realtid är latency, vilket kan översättas till svarstid eller 
responstid. Detta begrepp beskriver fördröjningen mellan en instruktion och det hörbara 
resultatet (Barbosa, 2005). I desktopapplikationer med en enskild användare är detta problem 
isolerat till datorns hårdvara, operativsystem och drivrutiner, och kan vanligtvis lösas genom 
att modifiera buffertstorlekar. Men då instruktionerna eller det digitaliserade ljudet dessutom 
ska färdas över nätverk som kan sträcka sig över länder eller rent av kontinenter, blir 
problemet betydligt mer allvarligt. 
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Studier har visat att gränsen för hur hög latency som kan tolereras av musiker ligger 
omkring 20 till 30 millisekunder beroende på typ av instrument och tempo (Kapur et al., 
2005; Barbosa, 2005). Även om vi accepterar den generösa 30 millisekundsgränsen, har 
systemen ändå ingen chans att nå denna nivå, GIGAPOPR har en rapporterad round-trip 
latency (det vill säga från användaren, till servern och tillbaka till användaren) på 120 till 160 
millisekunder. För Quintet och Soundmesh framgår inte vilken latency experimenten visade, 
men skaparna skriver att synkrona framföranden av rytmisk musik är omöjlig (Hajdu, 2005; 
Helmuth, 2005). De föreslår istället att deras mjukvara används till mer experimentell musik i 
form av ljudkollage utan tydlig rytm. Ejamming lyckas bäst av alla projekt jag studerat, med 
en latency mellan 50 och 90 millisekunder (Nelson, 2009). Men detta är fortfarande två till tre 
gånger för långsamt för att vara på en acceptabel nivå. Dessa projekt är intressanta 
experiment, men det är tydligt varför de inte fått något större genomslag bland musiker, och 
det är lika tydligt att synkroniserade realtidssessioner är en omöjlighet i den överskådliga 
framtiden; de tekniska förutsättningarna finns helt enkelt inte. 

Jag har i detta kapitel beskrivit en mängd olika problem som på ett eller annat sätt måste 
lösas i en storskalig kollaborativ musikproduktionsplattform. Det är dags att konsolidera 
slutsatserna i en sammansatt systemdesign. 

Eftersom det inte finns någon lösning på realtids-/synkroniseringsproblemet, är det enda 
logiska alternativet att låta uppspelningen av ljudet ske lokalt och asynkront, oberoende av 
andra användare. Jag vill dessutom att min applikation ska kunna hantera tusentals samtida 
användare, så överföring av digitaliserat ljud mellan klienterna och servern är uteslutet. Detta 
innebär att all lågnivådata måste genereras lokalt. Om de högnivådata som överförs mellan 
server och klienter begränsas till MIDI, blir resultatet ett asymmetriskt system där samma 
projekt kan låta helt olika för två användare beroende på vilken MIDI-tolk de använder. Detta 
är inte önskvärt av två skäl: för det första påverkar ett instruments klangfärg2 i mycket hög 
grad vilken typ av melodier och ackord som låter bra, det finns med andra ord risk att 
användarna kommer att arbeta mot varandra istället för med. Det andra skälet är att jag inte 
bara vill skapa ett kompositions- eller prototypverktyg, utan den musik som skapas i miljön 
ska kunna anses vara en färdig produktion. Således måste även en MIDI-tolk, närmare 
bestämt en synthesizer ingå i applikationen. Om alla användare har samma tolk kan dessutom 
instruktioner för hur de olika stämmorna ska generera ljud skickas med mycket små 
resurskrav. Det sista problemet är hur det kollaborativa elementet ska implementeras, vilket 
enklast görs genom en server-klientlösning, där alla användare arbetar mot samma poster i 
serverns databas. Resultatet blir ett system som kombinerar öppenhet/storskalighet och hög 
komplexitet/flexibilitet för både musik och ljuddesign. 

3. Arkitektur 
Server-klientlösningen bygger på en tjänstebaserad arkitektur (Pulier & Taylor, 2006), där 
klienterna anropar en brygga på en central server, här REST-baserade webbtjänster (Fielding, 
2000) skrivna i PHP, vilka i sin tur interagerar med serverns mySQL-databas. 

                                                 
2 Klangfärgen är ett instruments karaktär, det är det som gör att ett en gitarr låter annorlunda jämfört 
med en flöjt, även om båda spelar exakt samma ton (Tönisson, 1982). 
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Kommunikationen, i båda riktningarna mellan klienterna och webbtjänsterna sker i huvudsak 
i form av XML-dokument (se Figur 11). 

 

Figur 5. Crescendo Onlines tjänstebaserade arkitektur. 

3.1 Applet 
Klienten i detta system är en Java-applet som har tre lager; ett interaktionslager som hanterar 
det grafiska användargränssnittet och kommunikationen med webbtjänsterna, en sequencer 
som genererar och sänder MIDI instruktioner (högnivådata), och en synthesizer som tar emot 
MIDI instruktionerna och omvandlar dem till digitaliserat ljud (lågnivådata) som skrivs direkt 
till ljudkortets utgångsport. Varje lager exekveras i en separat tråd, eftersom alla trådar 
behöver vila i olika intervall. 

3.1.1 Sequencer 
En sequencer är ett verktyg för att skapa, modifiera och spela upp musikstycken på 
elektroniska instrument, vanligtvis via MIDI-protokollet. Kända programvaror av den här 
typen är Steinberg Cubase, Ableton Live och Apple Logic Pro. Den datastruktur som jag 
använder i min applikation har tre lager; Song, Sequence och Event. Song är det översta 
lagret, det finns bara en instans av denna per klient; det aktiva projektet som en användare 
arbetar med. Den innehåller en samling av Sequence-objekt, vilka är två takter långa segment 
för en enskild stämma. Sequence-objekten i sin tur innehåller en samling Events, vilka 
fungerar på samma sätt som vanliga MIDI-events; de innehåller en kommandotyp (huruvida 
en not påbörjas eller avslutas), vilken tidpunkt under de två takterna som händelsen infaller 
på, vilken not som ska spelas eller avslutas och hårt anslaget för noten är. Song-objektet har 
förutom samlingen av Sequence-objekt även en array med åtta kanaler. Varje kanal har 200 
positioner, där vardera representerar två takter på tidslinjen och kan innehålla en referens till 
ett objekt i samlingen av sekvenser. På detta vis kan samma sekvens återanvändas flera 
gånger över tidslinjen, och över flera kanaler, utan att behöva dubbellagras. 
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Figur 6. Kända kommersiella sequencers. Steinberg Cubase SX 3 (t.v.) och Apple Logic Pro 8 
(t.h.). Skärmdumpar. 

Vid uppspelning omvandlas all data till en enda lång lista med Events, med en ny parameter 
för kanaltillhörighet. Listan är sorterad efter tidsstämplingen, i stigande ordning, så att alla 
instruktioner kan sändas i rätt följd. Sequencern omvandlar Event efter Event till vanlig MIDI 
som skickas vidare till synthesizern, och låter Sequencertråden vila mellan Events om det 
finns en paus mellan dem. Den omvandlar med andra ord tidsstämplingen till reell tid, så att 
instruktionen i början av takt tre skickas exakt fyra sekunder efter instruktionen i början av 
takt ett (vid 4/4-takt i 120 BPM). 

Standardversionen av Javaplattformen innehåller en enkel sequencerklass 
(javax.sound.midi.Sequencer). Tyvärr är denna mycket begränsad, och den lämpar sig 
egentligen bara till uppspelning av färdiga MIDI-kompositioner. Den stora nackdelen med 
den är att det inte går att modifiera sekvensernas innehåll efter att de laddats in, vilket i sin tur 
innebär att för att kunna lyssna på en modifierad sekvens måste uppspelningen stoppas, det 
gamla innehållet skrivas över, och uppspelningen startas om igen. För att få ett beteende som 
liknar de produktionsplattformar som datormusiker är vana vid krävdes därmed en annan 
sequencerklass. Denna tillämpning behövde jag inte skriva från grunden, eftersom jag 2008 
utvecklade ett annat musikprogram, stepsequencern Corinth, som har liknande funktionalitet. 
En del ändringar var dock nödvändiga till följd av de nya datastrukturerna och 
trådhanteringen. 

3.1.2 Synthesizer 
Synthesizerns arkitektur är mer komplex (se Figur 7). I topp finns en ljudmotor 
(SoundEngine) som har en grupp Synth-objekt, ett per kanal. Ljudmotorn exekverar en loop 
som anropar samtliga Synth-objekt, hämtar flyttalsarrayer från dem, adderar (mixar) ihop 
dem, omvandlar resultatet till en bytearray och skriver detta block till ljudkortets interna 
buffert. Denna process upprepas tills dess att bufferten är fylld, varpå tråden blockeras i 
väntan på att en tillräckligt stor del av innehållet spelats upp (med andra ord dränerats från 
bufferten), så att ett nytt block data ryms. Synth-objekten innehåller två viktiga delar, dels en 
patch, och dels en array av röster (Voice). 

En patch är en slags konfiguration av synthesizern, som definierar stämmans klangfärg. 
Rösterna är de toner som spelas vid en viss tidpunkt. Om inga toner spelas innebär det med 
andra ord att röstarrayen är tom. När ljudmotorn anropar en Synth kontrolleras först om några 
röstinstanser finns, om inte returneras en flyttalsarray fylld med nollor (tystnad), annars 
skickas en förfrågan till de befintliga rösterna, vilka i sin tur anropar Patch-objektet som låter 
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generera en signal. Som parameter skickar rösterna med diverse statusvariabler (lagrade i 
VoiceData) till Patch-instansen, bland annat så att den nya vågformen börjar på samma 
amplitud och fas som den förra slutade. Att inte göra sådana mjuka övergångar leder till hack 
i signalen som låter väldigt illa.  

 

 

Figur 7. Förenklat klassdiagram över klientens struktur. 

Rösterna skapas och tas bort av de inkommande MIDI-meddelandena från Sequencern (eller 
via ett MIDI-klaviatur); ett Note On-event skapar en ny instans, och ett Note Off-event tar 
bort den (med en viss fördröjning så att volymen sjunker mjukt och utan hack i signalen). 

Eftersom synthesizerarkitekturen bygger på en modulär design finns ingen fördefinierad 
signalväg när en rösts utsignal ska genereras. Patch-objektet innehåller en samling moduler, 
men hur många, vilka de är, och i vilken ordning som de kommer i signalkedjan definieras av 
användaren. Tre av modulerna har vågformer (Waveform), vilket i detta fall är en speciell typ 
av parameter. Dessa liknar de vågformer som beskrevs tidigare i kapitlet om digitaliserat ljud, 
men är betydligt kortare, knappt en tusendels sekund långa. Att skriva en så kort vågform till 
ljudkortet skulle ge ett klickljud med begränsad musikalisk potential. För att få intressanta 
resultat måste därför en av två saker ske, antingen måste vågformen loopas, så att den 
producerar en stabil ton, alternativt kan den spelas upp i en låg, ej hörbar frekvens och istället 
utnyttjas till att manipulera andra parametrar (amplitudmodulen gör detta med volymen). 
Genom att rita om dessa vågformer kan användarna påverka ljudets karaktär på otaliga olika 
sätt. Modulerna har specifika funktioner, en detaljerad förklaring av dessa följer. 
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En oscillator används till att översätta en instruktion om vilken not som ska spelas till en 
cyklisk vågform av rätt frekvens (se Figur 8). Oscillatorn är med andra ord själva ljudkällan, 
vars output de andra modulerna kan bearbeta på olika sätt. Algoritmen är något invecklad, 
men i stora drag fungerar den på följande sätt. Ett MIDI-meddelande som bär data om att en 
viss not ska spelas har givetvis ett värde som identifierar vilken noten är. Detta värde går från 
0 till 127, där 0 är ett C i den lägsta oktaven, och 127 är ett G tio oktaver ovanför (10 * 12 + 
7). Det ettstrukna A, det vill säga referenstonen på stämapparater, har värdet 69, och vi vet 
också att frekvensen för den tonen är 440,0 Hz. Det finns tolv toner per oktav och med varje 
oktav fördubblas frekvensen, det är med andra ord en logaritmisk funktion. Frekvensen 
multipliceras därför med 21/12 per halvtonssteg, så att tolv halvtonssteg upp ger 21, och tolv 
halvtonssteg ner ger 2-1. En oktav upp dubblerar frekvensen och en oktav ner halverar den. 
Genom att kombinera detta får funktionen i Formel 1. 

 

frekvens 440 21 12 not 69
 

Formel 1. Funktion för att översätta en notkod (MIDI) till en frekvens angiven i hertz. 

När vi vet frekvensen på noten är det bara att räkna ut hur stora stegen ska göras för att 
omvandla vågformen i oscillatorn till rätt frekvens i utsignalen, vilket styrs av tonens antal 
mätvärden per vågformscykel. Först behöver vi veta vad vågformens originalfrekvens är. 
Eftersom samplingsfrekvensen är 44100, så kommer den 32 värden långa vågformen att göra 
44100/32=1378.125 cykler på en sekund. Frekvensen blir därmed 1 378,125 Hz. Genom att 
dividera MIDI-notens beräknade frekvens med 1 378,125 så får vi ut steglängden, och 
därefter är det bara att kopiera över vågformen till buffertblocket, med den nya steglängden. 

 

Figur 8. Flöde från interaktion med ett MIDI-klaviatur, via MIDI-signal till en bitström som 
genereras av en oscillatormodul, klar att skrivas till ljudkortet. Notera att antalet mätvärden 
per vågformscykel förändrats från 32 till ungefär 170. Detta sker för att tonen som 
produceras ska vara av rätt frekvens, givet av den inkommande noten. 
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Filtermodulen används till att dämpa eller stärka olika frekvensband, så att exempelvis bas, 
mellanregister eller diskant görs mer framträdande. Den visuella presentationen av filtrets 
vågform är precis som de andra modulernas, men innehållet skiljer sig. De signaler som 
hittills beskrivits har alla bestått av amplitud som varierar över en tidslinje, detta kallas för att 
signalerna är representerade i tidsplanet. Det finns ett annat sätt att visa samma data, som 
kallas för frekvensplanet. Den matematiska omvandlingen mellan de två domänerna kallas för 
Fourieranalys och förekommer ofta inom fältet signalbehandling. Grundtanken med 
Fourieranalys är att vilken signal som helst kan beskrivas som summan av en samling sinus- 
och cosinus-funktioner av varierande amplitud och frekvens (Tönisson, 1982). Efter 
omvandling från tidsplanet till frekvensplanet är det möjligt att enkelt utläsa och förändra 
vilka frekvensband som är mest framträdande i signalen. I Filtermodulen sker dock det 
omvända. Vågformen är redan lagrad i frekvensplanet (så att användaren ska kunna rita det 
önskade frekvensspektrumet), modulen använder istället den inverterade fouriertransformen 
för att skapa en tidsplanrepresentation, denna signal används sedan till att konvolvera den 
inkommande signalen, varefter frekvenserna i utsignalen modifierats enligt det önskade 
frekvensspektrumet. Denna teknik kallas för ett finite impulse response (FIR) filter (Smith, 
2003), och skälet till att konvolvering sker i tidsplanet istället för frekvensplanet är att 
filterkärnan är så kort att prestandan inte skulle bli bättre. För att visualisera och därmed 
underlätta förståelsen av omvandling mellan tidsplanet och frekvensplanet skapade jag ett par 
Java-applets som finns tillgängliga på Crescendo Onlines utvecklingsblogg 
(http://crescendo.wreathy.com). 

Amplitudmodulen påverkar tonens volym (amplitud) så att den exempelvis kan börja svagt 
och stiga till full styrka över två sekunder, eller långsamt tyna bort över tio sekunder efter att 
noten slutat att spelas. Detta behöver inte ske linjärt, även här finns en vågform som låter 
användare att på ett intuitivt sätt rita den dynamik de önskar. 

Syntesarkitekturen som används är en hybrid av två välkända tekniker. Den ena är 
modulär subtraktiv syntes, vilket innebär att signalkedjan börjar med en oscillator med 
tydliga övertoner (vanligtvis en sågtandsvåg, se Figur 8, eller fyrkantsvåg), och 
efterkommande moduler subtraherar harmoniska komponenter från denna signal. Den andra 
är frekvensmodulering vilket låter en vågforms frekvens eller fas förskjutas enligt en 
inkommande signal, denna teknik populariserades med Yamahas DX7 synthesizer under 
1980-talet (Vertegaal & Bonis, 1994). Att just dessa två tekniker valdes har två förklaringar. 
Subtraktiv syntes är mycket lätt att arbeta med, och det är kanske just därför fullkomligt 
dominerande inom den elektroniska och datoriserade musiken. Detta leder till att jag som 
utvecklare kan förlita mig på användarnas tidigare erfarenheter i min interaktionsdesign och 
när jag väljer terminologi. FM-syntes är i många avseenden den raka motsatsen, det bygger 
på komplicerade teorier som ofta gör det svårt att förutspå vilka resultat en 
parameterförändring får. Förutom detta hade många FM-instrument, inklusive DX7:an, 
programmeringsgränssnitt som var besvärliga att arbeta med, vilket lett till att mycket få 
användare investerat tid i att lära sig hur maskinerna fungerar. Det finns en stor fördel med 
FM-syntes, och det är att det tonala omfånget, bredden på de klangfärger som kan produceras 
är enorm. Eftersom Crescendo Online endast har en ljudkälla är denna flexibilitet nödvändig. 
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Figur 9. Frekvensmodulering. När den modulerande signalens (Modulating Wave) amplitud 
är positiv (ovanför nollsträcket) pressas den bärande signalen (Carrier) ihop, och när 
amplituden är negativ (under nollsträcket) expanderas signalen. Frekvensen på utsignalen 
(Modulated Result) kommer därför att fluktuera mellan låga och höga frekvenser. Källa: 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/frequency+modulation 

3.1.3 GUI och Nätverk 
Det grafiska användargränssnittet (se Figur 10) är indelat i fyra paneler. På vänster sida finns 
de paneler som kontrollerar Sequencern; en arrangemangseditor på den övre delen, och en 
sekvenseditor på den undre. Arrangemangseditorn har en matris (där raderna är kanaler och 
kolumnerna är tid) som låter användare tilldela, flytta och ta bort sekvenser från tidslinjen. 
Nedanför arrangemanget finns en sekvenseditor, vilken även den är en matris. I denna är 
raderna noter (enklast är att tänka sig dem som ett pianoklaviatur som roterats 90 grader 
moturs). Kolumnerna representerar även här tid, men fönstrets totala längd är två takter 
istället för åtta. Genom att klicka på en sekvens i arrangemangseditorn, visas dess innehåll i 
sekvenseditorn, och användare kan då skapa, flytta, ändra längden på, och ta bort noter. 

Höger sida innehåller Synthesizergränssnittet, med en patcheditor överst och en 
moduleditor nedanför. Patchpanelen låter användare ändra signalkedjan för den valda kanalen 
genom att lägga till, ta bort eller ändra ordningen på modulerna. När en modul är markerad 



Institutionen för informatik 2009-06-24 
Magnus Puu 
 

 14

uppdateras dessutom moduleditorn så att dess parametrar och vågform kan ändras. Det går till 
exempel att transponera en oscillator så att den producerade utsignalen spelas några oktaver 
högre eller lägre än normalt. Kommunikationen med den centrala servern sker på 
användarens begäran, i huvudsak genom de två ikonerna för uppladdning (upp-pil) och 
nedladdning (ned-pil). Genom att öppna en browser för någon panel går det dessutom att 
modifiera metadata, och naturligtvis att söka och läsa in projekt, sekvenser och patchar som 
skapats av systemets användare. 

 

Figur 10. Crescendo Onlines användargränssnitt. Skärmdump. 

När användaren utför någon av dessa handlingar så anropas nätverksinteraktionslagret, 
eventuellt genereras ett XML-dokument från den interna objektorienterade strukturen3, vilket 
sedan skrivs till den relevanta webbtjänsten, varpå resultatet, även det i XML, hämtas, parsas 
till ett DOM-träd och tolkas tillbaka till den interna strukturen. 

Designen för sequencergränssnittet bör se bekant ut för alla som använt Cubase, Logic, 
Cakewalk/Sonar eller något annat välkänt program för musikproduktion. Detta 
designparadigm, med ett horisontellt arrangemang och en piano roll-editor (notmatris) 
återfinns i nästan alla program av den här typen. Att jag valde att använda den beror dels på 
att det ger stor flexibilitet, men främst just för att många datormusiker redan är bekanta med 
denna typ av interaktion. Den största skillnaden mellan Crescendo Online och andra 
produktionssviter är att sekvenserna i Crescendo Online har en fix längd på två takter. 
Problemet med längre sekvenser är att en större del av projektet blir låst till en enskild 
användare åt gången, vilket innebär att det totala antalet användare som kan arbeta på ett 
projekt samtidigt sjunker. Med korta sekvenser lämnas en stor del av innehållet öppet. 

3.2 Server 
Serversidan består av två lager, dels de REST-baserade webbtjänsterna, vilka är publika och 
skulle kunna utnyttjas av andra mjukvaror än dagens applet, dels en mySQL-databas som 
användare bara kommer åt via tjänsterna. Det är i denna databas som alla projekt lagras. 

                                                 
3 Om en patch ska laddas upp så skrivs med andra ord signalkedjans konfiguration och alla 
parametervärden till XML-filen. 
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3.2.1 REST-tjänster och XML 
Webbtjänsterna har endast tre uppgifter, de hanterar autentisering så att användarna får rätt 
accessnivå till innehållet i databasen, de ser till att inkommande data inte innehåller otillåtna 
tecken, och de uppdaterar eller hämtar innehållet i databasen. Den sista punkten innefattar 
ibland att omvandla den inkommande XML-filen till ett DOM-träd, så att data kan brytas ut 
till flera tabellattribut, annars lagras XML:en som ett enda solitt block text. 
Tjänsterna utför så lite databearbetning som möjligt, detta för att belastningen på servern ska 
hållas till ett minimum. Målet är hög prestanda även med mycket stora användarantal, vilket 
innebär, precis som med det digitaliserade ljudet, att allt som kan läggas på klientsidan ska 
läggas på klientsidan. 

 

Figur 11. Exempel på en beskuren XML-struktur för ett Patch-objekt i Crescendo Online. 
Skärmdump. 

3.2.2 Databas 
De fyra centrala tabellerna i databasen är User, Patch, Sequence och Song. User innehåller 
användarnamn och lösenord, Patch och Sequence innehåller namn, ägare (vilken användare 
som skapade posten) och XML-trädet med alla parametervärden. Song är upplagt på ett 
annorlunda sätt; tabellen i sig innehåller enbart global data: namn, tempo och tonart, variabler 
som endast ägaren av projektet kan skriva över. För innehållet, med andra ord vilka patchar 
som tilldelats kanalerna, och vilka sekvenser som tilldelats positioner på tidslinjen, finns 
ytterligare två tabeller, SongPatch och SongSequence. Varje referens till en patch eller 
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sekvens i dessa tabeller utgörs av en separat post, så att flera användare kan arbeta på samma 
projekt vid ett tillfälle med en minimal risk för att skriva över varandras ändringar. Om den 
datan istället skulle ha lagrats som ett XML-träd i en post i Song-tabellen, skulle varje 
uppladdning skriva över allt befintligt innehåll, vilket skulle innebära att användarna hela 
tiden måste försäkra sig om att de arbetar med den senaste versionen, och med andra ord 
synkronisera sina uppdateringar. Patch och Sequence tabellerna använder denna struktur, men 
det är inte ett problem eftersom flera användare inte ska kunna arbeta mot samma sekvens 
eller patch vid samma tidpunkt. Det finns planer för en låsningsfunktion så att endast en 
användare kan ha skrivaccess till den typen av innehåll åt gången, men den har inte 
implementerats ännu. 

4. Utvärdering 
Den sjunde maj 2009 påbörjades en stängd betatestning av Crescendo Online. Det stängda 
betatestet utförs av åtta personer, alla med gedigen erfarenhet av elektronisk musikproduktion 
och relevant mjukvara. Testet utförs av två anledningar; för att upptäcka buggar och för att få 
tips på önskad funktionalitet för vidareutveckling av systemet. Båda har det ultimata syftet att 
hjälpa mig göra applikationen tillfredsställande i avseende på stabilitet, kraftfullhet och 
lättanvändhet innan övergången till öppen betatestning. Responsen från denna fas har 
samtidigt givit mig tillfälle att utvärdera applikationen. 

En vanlig reaktion rörde den visuella presentationen, närmare bestämt en diskrepans 
mellan förväntat beteende och faktiskt beteende i interaktionen med det grafiska 
användargränssnittet. Det tydligaste exemplet på detta var modulernas parameterfält, som 
ursprungligen visade det aktuella parametervärdet på två sätt: som ett numeriskt värde i ren 
text och som en variabelt fylld rektangel. Rektangeln fylldes horisontellt från vänster till 
höger, likt en vanlig progress bar widget. Interaktionen skedde däremot vertikalt genom att 
klicka på rektangeln och dra muspekaren uppåt eller nedåt för att höja respektive sänka 
värdet. Eftersom båda är mycket vanligt förekommande i interaktionsdesign, även 
tillsammans, hade jag inte reflekterat över hur ologiskt detta är, förrän en testare uttryckte 
förvåning över det. Ett liknande fall rörde kontrollen av sequencerns loop4, vilken kan flyttas 
till vänster eller höger men även göras längre eller kortare genom att klicka på den och dra 
muspekaren nedåt. Sträckan som muspekaren skulle dras innan skalningsfunktionen 
initierades var från början så lång att en testare hade problem med detta trots att han läst 
instruktionerna. Ett sista exempel i denna kategori är önskemål om någon form av visuell 
feedback när användaren utför en uppladdning. Detta är självfallet något som jag ämnat 
implementera länge, men inte hunnit göra än. 

Andra önskemål har varit mer funktionsorienterade, bland annat möjligheten att ”Spara 
som...” istället för att skriva över en befintlig sekvens eller patch, undo/redo-funktionalitet, 
och att kunna ändra buffertstorleken inifrån programmet och inte bara vid 
inloggningsskärmen. En testare efterlyste en funktion för solo och mute5 på kanalerna, och 

                                                 
4 De start- och stoppositioner som kan användas till att upprepat lyssna på en begränsad del av 
arrangemanget. 
5 Mute är en funktion som tystar en specifik kanal eller stämma under uppspelning. Solo gör det 
omvända, det vill säga tystar alla andra stämmor så att endast den valda hörs. 
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möjligheten att rendera projekt som ljudfiler. Att rendera ljudfiler är problematiskt eftersom 
Java-applets av säkerhetsskäl inte kan läsa eller skriva till klientens hårddisk. En lösning vore 
att skriva ljudfilen direkt till servern och sedan låta användaren ladda ned den via en vanlig 
hypertextlänk, men det skulle gå emot min ambition om minimal serverbelastning. En bättre 
lösning vore att skapa en alternativ version av klienten, som körs som ett vanligt 
desktopprogram. De efterlysta funktionerna är ofta väldigt allmänna, men de som är av mer 
musikspecifik karaktär återfinns i nästan alla större produktionssviter och sequencers. Ett sätt 
att tolka detta är att erfarna datormusiker, vilka utgör min primära målgrupp, gärna vill se 
funktionalitet och interaktionsdesign som de känner igen och är vana vid. 

Betatestningen har också låtit mig studera hur återanvändningen av data fungerar i 
praktiken, vilket belyst vissa problem. Min ursprungliga vision var att sekvenser och patchar 
skulle kunna delas mellan flera olika projekt, men det har visat sig problematiskt då de ofta 
kommer i konflikt. Om exempelvis det ena projektet använder en patch till en melodistämma, 
och ett annat projekt använder samma patch men till en fyra oktaver lägre bas, kommer 
användarna på respektive projekt att modifiera patchen så att den låter så bra som möjligt 
givet oktaven och det resterande arrangemanget i det egna projektet, omedvetna om hur det 
påverkar det andra projektet. Detta kan leda till en dragkamp, där de två grupperna 
motarbetar varandra. En bättre lösning skulle därför vara att låta flera projekt peka på samma 
patch så länge de inte modifierar den, och om de försöker ladda upp en förändring så skapas 
automatiskt en ny kopia istället, enbart för det aktiva projektet. 

5. Slutsats och framtida arbete 

I inledningen ställde jag frågan varför ramverk för kollaborativ musik på nätet inte fått ett 
större genomslag. En förklaring till detta är att många applikationer i genren är inriktade på 
synkroniserade musikframföranden i realtid. Detta har på grund av latency-problem visat sig 
vara olämpligt, för att inte säga omöjligt att använda till musikstilar som kräver en tydlig 
rytm. Ett annat problem med den kategorin av ramverk är att de ofta sänder digitaliserat ljud 
mellan klienter och server, vilket leder till stor belastning på servern och gör att endast ett 
fåtal användare kan utnyttja tjänsten samtidigt. På den andra sidan finns enklare 
prototypverktyg och tillämpningar som utnyttjar algoritmisk komposition. Dessa saknar i stor 
utsträckning tekniska hinder men har istället kraftigt begränsad flexibilitet och gränssnitt som 
avviker från rådande norm bland sequencermjukvara, vilket gör dem oattraktiva för erfarna 
kompositörer och producenter. För att kollaborativa musikproduktionsplattformar ska vara 
tilltalande för dagens musiker behöver de kombinera egenskaper från alla dessa håll. De 
behöver prototypverktygens storskalighet, realtidsapplikationernas flexibilitet, och de 
etablerade desktopapplikationernas funktionalitet och interaktionsdesign. Att 
interaktionsdesignen bör vara inspirerad av rådande designparadigm märktes främst på det 
gensvar som betatestningen givit, där många ändringsförslag och önskade funktioner var 
sådant som återfinns i bland annat Steinbergs Cubase. 

Crescendo Online är ett försök att skapa en sådan plattform. Redan idag kombineras 
musikalisk komplexitet med en potentiell storskalighet, på ett sätt som saknas i andra 
tillämpningar jag studerat. Med det sagt finns ännu en lång väg att gå, den stängda 
betatestningen fortsätter att bidra till min lista över buggar och önskade funktioner av 
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varierande prioritetsgrad. Utöver det finns även större förändringar som jag vill genomföra; 
fler modultyper och syntestekniker, alternativa sekvensediteringsgränssnitt, och med större 
lagrings- och överföringskapacitet, vem vet, kanske till och med inspelning och central 
lagring av (komprimerade) digitaliserade ljudspår skulle vara möjligt. 
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