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Sammanfattning 
 

Att kunna identifiera musik baserat på vad man hör är uppenbart, att identifiera musik 

på vad vi ser, en tolkning av ljudet, är noterbart svårare. Att kunna veta om musik 

spelas och vad för musik det då är som spelas är något som markeras som viktigt ifall 

man har nedsatt hörsel, att kunna visuellt se musik kan ge tillgång till just det. Ett 

experiment har genomförts för att försöka svara på frågan ifall det är möjligt att 

särsklija olika sorters musik med hjälp av visualiseringar av musiken, det visar sig att 

det är möjligt i en kontrollerad och skräddarsydd miljö men att det kan visa sig 

svårare i verkligenheten att implementera ett verktyg för detta. 

Nyckelord: ljudvisualiseringar, frekvensvisualisering, BPM, kategorisering av musik, 

web audio api, canvas 
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1 Introduktion 

Musik är en viktig del av många personerns dagliga tillvaro och det är ett sätt för människor 

att kunna komma tillsammans oberoende av vad de har för åsikter och tankar, att inte kunna 

höra musik gör så att det blir svårt att vara en del av den gemenskapen. För att göra det 

möjligt för personer med nedsatt hörsel att kunna förstå musik och kanske t om uppskatta 

musik så går det att göra tolkningar av musik i form av visualiseringar, även om dessa inte är 

lika givande så är det en början till att skapa något större.  

Att visualisera musik kan göras på flera olika sätt men de två sätt som valts i detta arbete är i 

form av Frekvensvisualisering och BPM visualisering, för att undersöka ifall dessa två 

hjälper till med identifikationen av musik så görs ett experiment med en enkät till. 

Experimentet går ut på att testpersoner får se på ett antal visualiseringar från olika 

musikkategorier och får svara på vilken kategori de tror att ljudklippet tillhör, hur säkra de 

känner sig på sitt svar och hur bra de två olika visualiseringarna hjälpte med 

identifikationen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ljudvisualisering 

Ljud kan berätta väldigt mycket mer än vad många tror, ifall rätt verktyg används för att 

utvinna information ur ljud så är det möjligt att skapa en visualisering som representerar en 

tolkning av informationen. Ett välkänt sätt att visualisera ljud är med hjälp av Sonar, det 

används av U-båtar bland annat och fungerar genom att lyssna efter ljud så väl som att 

skicka ut ljud och lyssna efter dess eko. När ljudet har processerats är det möjligt att räkna ut 

och visualisera vart något är lokaliserat i havet utan att behöva se det och eftersom ett eko är 

ett ljud med fördröjning så är det en slags ljudvisualisering. Det som analyseras i ett ljud av 

Sonar är en väldigt liten del av ljudet i sig men det finns de tillfällen så som inom 

musikinlärning då små ändringar i informationen som ljud bär gör stora skillnader på vad 

som visualiseringen visar(Ferguson, Moere och Cabrera, 2005) eftersom det är i de 

sammanhangen väldigt viktigt att ljud ska låta på ett speciellt sätt.  

En ljudvisualisering är en slags tolkning av ett ljud där det görs ett val för hur det ska 

renderas, det är den som skapar visualiseringen som väljer vad som ska renderas baserat på 

vilken information ljudet innehåller. Det finns alltså möjlighet att genom analys av en 

visualisering och funktionen som användas för att rendera visualiseringen, ta reda på hur 

ljudet som visualiseras låter. 

1976 skapade Atari Inc. den första kommersiellt tillgängliga elektroniska 

musikvisualiseraren, Atari Video Music, det var mer eller mindre ett spel som fungerade 

med ett Hi-Fi system där spelaren hade några enkla kontroller för att modifiera 

visualiseringen, en av de visualiseringarna som gick att skapa var liknande den som visas i 

Fig 1. Även om Atari var först med den kommersiella ljudvisualiseraren så är den potentiellt 

mest välkända musikvisualiseringen den som WinAmp använde sig av, det är en slags 

frekvensvisualisering som liknar visualiseringen med staplar i Fig 2. Ljudfrekvens är antalet 

vågor som passerar igenom en punkt under ett givet tidsspann, frekvens mäts i Hz(Hertz) 

vilket är samma sak som CPS(Cycles per second) och mäts då över en sekund, detta betyder i 

sin tur att att desto högre Hz ett ljud har, desto högre blir staplarna. Det brukar sägas att 

räckvidden på en ung persons hörsel är mellan 20Hz – 20kHz, ljud som är högre eller lägre 

än de två värdena är inte möjliga för örat att uppfatta. Ett annat vanligt sätt att skapa 

ljudvisualiserare på är genom att använda sig av Waveformdata (Fig 2), denna datan visar på 

spänningsändringar i ett ljud. Det går att undersöka formen på ljudvågor så väl som tonhöjd, 

detta går att se genom att analysera storleken på vågformerna och till den graden de varierar 

från hög till lågt. 
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Figur 1 Exempel på visualisering av Atari Video Music. 

 

Figur 2 Exempel på Waveform(Linje) & Frekvensvisualisering(Staplar). 

2.2 Visualisering för personer med hörselnedsättningar 

Ifall en person med fullt fungerande hörsel skulle testa hur det är att vara döv för en dag så 

skulle de märka av hur svårt det är direkt, avsaknaden av ljud gör så att mycket information 

som tas för givet att människor uppfattar inte kommer fram till personen i fråga. Matthew, 

Fong & Mankoff(2005) har utfört ett experiment som menar på att döva anser att det 

viktigaste med ljud är egenskapen att kunna identifiera vad som händer och att ett bra sätt 

att göra det är att identifiera ljudet, vad det är som skapar ljudet och vart det kommer ifrån. 

De visade även på att det bästa sättet att representera ljud från omgivningen är genom att 

använda sig av visualiseringar som är lätta att förstå och som inte är överkomplicerade.  

I det experiment som Azar, J., Saleh, H. and Al-Alaoui, M. (2007) utförde så utvärderades 

hur väl olika personer upplevde olika sorters visualiseringar för att representera ljud från 
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omgivningen såväl som röster. Användaren fick testa ett flertal olika visualiseringar 

samtidigt och sedan svara på en enkät om vilka kategorier visualiseringarna hjälpte mest 

med. Det visade sig att de visualiseringar som kände av omgivningen och gav användaren 

någon information i form av bild eller text var mest hjälpsamma. Det fanns en kategori som 

testpersonerna kunde utvärdera som fick ett annat resultat än för de andra 

visualiseringarna, det var ”Identifying Music”, det visar sig dock i deras mätningar att de 

visualiseringar som användes inte var så bra på identifikation av musik då det var den 

kategori som fick lägst poäng. Ett av sätten som de valde att representera ljud var genom att 

visa en frekvensvisualisering som var en linje istället för staplar, denna liknar visualiseringen 

i Fig 3 men den fyller samma funktion som en visualisering med staplar. 

 

Figur 3 Exempel på frekvensvisualisering som linje istället för staplar. 

2.3 Web Audio API & Canvas 

För att kunna skapa visualiseringar i webben så finns det två viktiga delar, Web Audio API 

för att extrahera information från ett ljud och Canvas för att rendera ut informationen. Detta 

är något som sker i realtid vilket betyder att varje liten ändring i ljudets frekvens- eller 

waveformdata visas på skärmen. 

Under en lång tid har det inte funnits stöd för att hantera ljud i webben och användare fick 

då ta hjälp av plugin så som Flash eller Quicktime för att hantera ljud, detta ändrades med 

HTML5 och introduktionen av ett standardiserat sätt att arbeta med ljud, <audio> elementet 

(Mozilla Developer Network: <audio>). Detta element ger möjligheten att spela upp ljud i 

webbläsaren men det går inte att göra så mycket med ljudet, det är då Web Audio API blir 

aktuellt. Web Audio API är ett JavaScript API som ger webbutvecklare kraften att processera 

och syntetisera ljud, det som är relevant för detta experiment är processeringsdelen eftersom 

det är där möjligheten finns att utvinna frekvens- & waveformdata. 

Canvas är en teknologi som implementerades med HTML5, genom att definiera ett canvas 

element på en sida så är det möjligt att använda sig av JavaScript för att rendera ut former, 

dessa kan variera från att vara enkla renderingar så som stationära cirklar och rektanglar 

(Fig 4) till att vara invecklade grafiker som ändrar position, färg och andra  egenskaper. 

Canvas används för att rendera visualiseringarna då det är det enda sättet att göra det i 
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webben utöver videofilmer och det finns forskning som visar på att Canvas klarar av att 

rendera video på mindre skärmar(Zhu, G., Zhang, Zhu, W. & Zheng 2012) vilket visar på hur 

lättviktigt Canvas är. 

 

Figur 4 Exempel på Canvasrendering. 

2.3.1 Ljudvisualisering med HTML5 

Web Audio API har som sagt ett flertal användningsområden men det som är intressant för 

detta experimentet är utvinnandet av data som sedan kan användas för att skapa en 

visualisering baserat på de olika värdena som ljuden bär med sig, för att kunna göra detta 

behöver AnalyserNode(Mozilla developer network: AnalyserNode) användas. 

AnalyserNode ger en användare möjligheten att ta reda på frekvensdata så väl som 

waveformdata, när AnalyserNode är definierad fångar den upp all audio data utan att 

påverka ljudet på något sätt. Det finns två metoder(Mozilla developer network: Web Audio 

API) för att utvinna frekvensdatan, AnalyserNode.getFloatFrequencyData() & 

AnalyserNode.getByteFrequencyData() såväl som två sätt att utvinna waveformdatan, 

AnalyserNode.getFloatTimeDomainData() & AnalyserNode.getByteTimeDomainData(). 

Båda har ett sätt var att kopiera in datan i en array av 32-bitars flyttal(getFloat-) och ett sätt 

var att kopiera in i en array av 8-bitars osignerade integers (getByte-). 

Dessa värden som nu finns i arrayer kan användas för att skapa en visualisering, det sker 

genom att hämta data från de olika arrayerna och sedan använda de värderna för att välja 

hur hög en stapel ska vara eller höjden på en waveform(H. Choi and J. Berger., 2013). 

Värderna kan användas för att göra många olika ändringar och är inte låsta till att endast 

ändra storleken på staplar, alla sorters transformationer är möjliga så länge det finns en 

funktion som tar emot värden från ljuden och ändrar något baserat på de värderna. Ett 

exempel på detta är Fig. 5 där det visas en komplex visualisering som använder sig av Canvas 

och WebAudio för att ändra färg, position och storlek på de olika hexagonerna. 
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Figur 5 Exempel på avancerad visualisering med Canvas & WebAudio. 
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3 Problemformulering  

Att visualisera ljud är ganska svårt och det finns ingen exakt forskning om att något ljud 

förknippas med en exakt visuell representation men det finns forskning(Kaper, Wiebel & 

Tipei 1999) som menar att eftersom ljud är komplicerade så är det viktigt att visualiseringen 

även är detaljerad nog för att representera skillnaderna mellan olika ljud. Detta kan ske på 

många sätt men exempel på dessa kan vara i form av transformationer, ändrande färger eller 

rörelse av ett objekt. 

För en person utan några problem med hörseln kan det verka som om det är oanvändbart för 

dem personligen med olika slags mjukvara som visualiserar ljud, antingen på en dator eller i 

verkliga livet. För en person med någon slags hörselnedsättning dock, då kan sådana 

teknologier vara till stor hjälp i vissa situationer(Matthews m fl. 2005) , det finns teknologier 

som kan hjälpa till med att visa var ljud kommer ifrån hela vägen till att visa på vad för slags 

ljud det är. 

Det finns relativt mycket forskning om musikvisualiseringar och hur de på olika sätt kan 

hjälpa personer med hörselnedsättningar att uppleva musik. Vissa delar av forskningen 

testar på hur en person upplever musik ifall det finns förbestämda visualiseringar för olika 

ljud(Nanayakara m.fl, 2007) medan annan forskning(Fourney & Fels 2009) påstår att det 

inte spelar någon roll om en visualisering matchar musiken utan att det enda viktiga är 

underhållningsvärdet av visualiseringen. Denna forskning tyder alltså på att även de utan 

hörselnedsättningar kan påverka sin musikupplevelse till det bättre med hjälp av 

visualiseringar av olika slag.  

Det finns alltid en viss risk när något grafisk tungt för webben skapas, även om Canvas är 

väldigt bra optimerat för att inte kräva mycket av prestandan, att det kommer finnas en viss 

brytpunkt där datorer inte klarar av att rita ut visualiseringen i realtid. Att visualiseringen 

som skapas ska vara lightweight är något som är viktigt. 

Detta arbete ska försöka ge svar på frågan om det är möjligt för en användare att identifiera 

vad för sorts musik som spelas genom att använda sig av olika visualiseringar och hur bra 

olika visualiseringar hjälper med identifikationen av musik. (Smith, S.M. and Williams, G.N., 

1997) 

Hypotesen är att det kommer visa sig lättare att identifiera vad för slags musik som spelas 

med hjälp av en mer detaljerad och anpassad visualisering än med endast en 

frekvensvisualisering. 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Delmål 

Implementationen av en visualiserare kan delas in i tre steg, skapa en frekvensvisualisering, 

undersöka vad som skiljer olika sorters musik från varandra och skapandet av en 

visualisering där skillnader mellan musik är lättare synliga. 

 Skapa en frekvensvisualisering som liknar den som Azar m fl.(2007) använde sig av i 

deras experiement. Denna visualisering är väldigt enkel och fungerar som en grund 

för vad andra visualiseringar ska jämföras emot.  

 Kategorisera vad för ljud som karaktäriserar en sorts musik, i olika sorters musik så 

finns det alltid något genomgående som gör att musiken kategoriseras som den gör, 

det kan vara Beats Per Minute (BPM), frekvensdata eller med hjälp av mer invecklade 

tekniker (Tzanetakis, G. and Cook, P., 2002).  

 Skapa en visualisering baserat på de kategoriserade ljuden där olika karaktärsdrag 

för olika sorters musik uttrycks på ett sådant sätt så att användaren lättare kan se 

skillnad på olika sorters musik. 

3.1.2 Utvärderingsmetod 

Den kvantitativa forskningen som Azar m fl. (2007) gjorde är väldigt intressant, de använde 

sig av ett flertal olika visualiseringar på en dator som visualiserade röster och ljud från 

omgivningen, efteråt fick de fylla i en enkät där testpersonerna fick välja på en skala från 0-1 

hur bra programmet var på olika kategorier. Det som skiljer detta experiment från de som 

Azar m fl. (2007) gjorde är att detta fokuserar endast på musik medans deras fokuserade på 

röster och ljud från omgivningen i förstahand. 

Eftersom det inte finns så mycket forskning runt fältet om visualiseringar av musik endast så 

används en metod som liknar den som Azar m fl. (2007) använde sig av, för att ta reda på 

ifall det är lättare att identifiera en låt med hjälp av en visualisering av låten och i sådana fall, 

vilken slags visualisering som fungerar bäst. Det är inte möjligt att utföra en fallstudie här 

och istället utförs ett kvantitativt experiment. Även om det är optimalt med en fallstudie på 

det sättet att det då går att se hur människor interagerar med programmet i en riktig miljö, 

vilket inte går att återskapa exakt i ett experiment, så finns det för många faktorer som inte 

går att kontrollera på en hemsida som t ex Youtube och därför görs istället ett kvantitativt 

experiment. 

Ett experiment genomförs där ett antal personer testar att lyssna på olika sorters musik på 

en låg ljudnivå samtidigt som de får se på visualiseringar av musiken. Det finns ett antal 

olika sorters musik som spelas upp för användaren med olika visualiseringar på skärmen 

som användaren ska ta hjälp av för att identifiera vad för musik det är. Låtar och 

visualiseringar randomiseras(Wohlin, 2012) och den enda faktorn som ändras är vilken 

ordning de får se visualiseringarna i. 

Det används genomgående i experimentet en enkät där användaren dokumenterar till vilken 

grad varje visualisering hjälper till med identifikationen av vilken sorts musik det är. Ett 

problem med en enkätstudie är att det är alltid är möjlighet att det inte finns nog med 

användare som kan medverka vilket leder till för få resultat för att kunna dra någon slutsats. 

Ett annat angreppssätt till metod skulle vara att istället endast mäta på renderingshastighet 
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och inte inkludera några användare alls, detta skulle dock ge resultat som inte är relevanta 

för frågeställningen och används inte av det enkla skälet. 

3.1.3 Forskningsetik 

Det är alltid lite problematiskt att arbeta med insamling av data ur ett forskningsetiskt 

perspektiv men när det i detta fallet även skulle handla om personer med möjliga 

funktionshinder så blir det väldigt komplicerat. Det är även svårt att få tag på personer för 

ett sådant experiment, Matthews m fl. (2005) använde sig av barn vilket inte är en möjlighet 

för detta experiment och det uppstår många onödiga komplikationer att få tag i vuxna 

personer med hörselnedsättningar. Av dessa anledningar så används inte personer med 

hörselnedsättningar utan det används istället personer med fullt fungerande hörsel som 

lyssnar på musik på mycket låg nivå för att emulera hörselnedsättningar.  

Av forskningsetiska skäl kommer all hårdvara, mjukvara såväl som högljuddheten på 

musiken specificeras så att det finns möjlighet att återskapa detta experiment i framtiden. 
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4 Genomförande 

4.1 Val av visualiseringar 

Det skapas två olika visualiseringar i detta arbete, en frekvensvisualisering och en BPM 

visualisering. Frekvensvisualiseringen är menad att fungera som en slags baseline att 

jämföra BPM visualiseringen mot och är vald eftersom frekvensvisualisering var en av de 

visualiseringar som användes av Azar m fl.(2007) i deras experiment och är inte anpassad 

till något speciell musikgenre. 

Den första visualiseringen som skapas som är menad att fungera som en baseline att jämföra 

den andra visualiseringen emot är en Frekvensvisualisering, denna är vald eftersom 

visualisering av frekvens var en av de visualiseringarna som användes av Azar m fl.(2007) i 

deras experiment och eftersom att den inte är anpassad för någon speciellt musikgenre. För 

att eliminera en risk för bias i form av att någon redan innan vet hur en viss musikstil brukar 

se ut på ett frekvensspektra så kommer det finnas förklaringar av hur de olika musikstilarna 

brukar se ut och vad som karaktäriserar dem i frekvensvisualiseringen. 

För att ta reda på vad den andra visualiseringen ska vara så har det gjorts sökningar på 

scholar.google och andra liknande sidor efter vad som klassificerar musikgenrer genom att 

använda termer så som Music Classification, Music Categorization etc och genom att söka 

vidare på de taggar som hittats på relevanta artiklar och journaler visar det visar sig att det 

finns många olika parametrar för att identifiera musik och särskilja musikstilar men genom 

att ha i åtanke vad som går att visualisera med hjälp av Web Audio API och Canvas så görs 

ett val att använda sig av en s k  BPM visualisering. Valet att skapa just en BPM visualisering 

är grundad i att det finns mycket forskning som tyder på att en av byggstenarna i att 

kategorisera musik är rytm(Tzanetakis, G. and Cook, P., 2002; Rauber, A., Pampalk, E. and 

Merkl, D., 2003; Foote, J. and Uchihashi, S., 2001; Foote, J. and Cooper, M., 2001) och en av 

de mest pålitliga indikatorerna av rytm är just BPM (Beats per minute). När Web Audio API 

används för att utvinna BPM antalet ur ett musikstycke så används filter för att hitta vilka 

ljud som är över en viss frekvens för att sedan kunna hitta ett mönster på hur ofta dessa ljud 

finns i ett musikstycke vilket leder till att det går att få ut ett BPM antal. Eftersom detta sätt 

att utvinna BPM, och i sin tur då bestämma rytm, är beroende på att det ska finnas vissa ljud 

som återkommer så är detta mest pålitligt i Elektronisk musik eller liknande där det finns t 

ex en basgång som är genomgående och är mindre pålitligt(och kanske inte ens fungerar) för 

musik som inte har detta, t ex stråkmusik. 

4.2 Progression & Implementation 

Först skapades en enkel frekvensvisualisering som det går att hitta många tutorials för på 

nätet. Den fungerar genom att använda sig av en relativt enkel funktion som kontinuerligt 

hämtar frekvensdatan ur musiken som spelas och sedan tar frekvensvärderna och ritar ut 

dom med hjälp av Canvas. När den första visualiseringen var skapad var det klart att det var 

ett antal saker om behövde ändras för att kunna skapa den nya visualiseringen, den av BPM. 
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Figur 6 Baseline Frekvensvisualisering 

 

Det första som behövde göras möjligt för att genomföra pilotstudien enklare var att skapa 

något sätt att spela upp olika låtar på då första visualiseringen var direktlänkad med en mp3-

fil. Lösningen till detta var att istället för att använda ett <audio> element där mp3-filen 

laddas direkt så skapades en <select> med olika <option> där varje <option> hade namnet 

på en fil som värde. Detta gjorde det möjligt att skapa en EventListener som lyssnar efter 

ändringar i <select> listan och sedan sätter värdet från vald <option> som audio.src. 

Canvasen och visualiseringen som den skapade togs även bort temporärt för att göra 

skapandet av den nya visualiseringen enklare. 

 

Figur 7 EventListener och funktionen den kallar. 

Den BPM visualisering som skulle skapas var tänkt att använda sig av två olika filter, ett low- 

och highpass filter, dessa filter filtrerar ut ljud som inte är på en vald frekvens, detta gjordes 

för att kunna sortera ut olika ”toppar” i ljudet. Anledningen för detta är pga att vissa 

instrument är mer representativa av tempo, dessa är oftast i form av kick drums, snare 

drums och claps. Nästa progressionsteg var då naturligen att sätta ljudet genom dessa två 

filter, WebAudioApi är väldigt behändigt när det kommer till att sätta ljud genom filter då 

det endast krävs att man kopplar ljudkällan genom valt filter och sedan kopplar ut filtret i 

högtalarna. I musik med vanlig ljudnivå så brukar de ljuden som letas efter förekomma runt 

100-150hZ och därför är filtrera anpassade till detta.  
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Figur 8 Filtrerar ljud genom low- respektive highpass filter. 

De två filtrerna som applicerades och sättet som det implementerades på gjorde så att ljudet 

som man hör har de två  filtrera aktiva vilket inte är optimalt, nästa progressionssteg var 

alltså att försöka fixa så att ljudet låter som vanligt medans filtrerna appliceras fortfarande. 

För att lösa det problemet så behöver ljudet gå igenom en OfflineAudioContext, denna skiljer 

sig från en vanlig AudioContext på så sätt att den ej är menas att spela upp ljudet och att det 

istället ska läggas in i en AudioBuffer. Dessa används för att lagra ljuddata (oftast under 45s) 

med ett värde mellan +1 till -1. För att skapa denna buffer så togs filtrerna temporärt, detta 

var av samma anledning som gången innan, för att förenkla arbetet. Det som användes för 

att skapa buffern var något som kallas AudioContext.decodeAudioData(), det går att se på 

Fig 9 hur den används och hur sedan informationen matas in i en buffer som sedan för 

tillfället spelar upp ljudet. 

 

Figur 9 Ljudet skickas in i en buffer. 

Ljudet kopplades så enkelt tillbaks genom filtrerna att det ej kommer beskrivas i denna del 

då samma process användes här som tidigare. Nästa steg var alltså att sortera ut alla toppar 

och dalar i ljuden för att kunna börja arbeta på en BPM visualisering. Det fanns redan en 

person som hade gjort en slags BPM visualisering på nätet där han lyckades med hög 

säkerhet räkna ut BPM:en på många olika låtar och därför användes hans kalkykationer för 

att räkna ut toppar och dalar. De två funktionerna som används för detta kallas getPeaks & 

getIntervals, båda funktionerna körs när något sker som heter offlineCtx.oncomplete, detta 

innebär att det är en funktion som körs när offlineCtx(offlineContext) har renderats klart. 
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Det som getPeaks gör är att den tar informationen från buffern som skapades och delar upp 

den i delar där varje del är 0.5 sekunder, dvs 22,050 ”samples”. Eftersom offlineContext är 

definierad att vara 30 sekunder långt så finns det 60 olika ”beats”, för att göra urvalet mer 

precis används endast hälften av dessa, de mest högljudda. getIntervals körs efter getPeaks 

och den använder sig från informationen från getPeaks, den mäter hur mycket tid det går 

mellan varje sk peak och räknar sedan ut vilket interval som är vanligast och returnerar 

sedan de vanligaste BPM:en. Detta gjorde det möjligt att använda console.log för att kunna 

se vilket BPM som var vanligast och hur vanligt det var. 

Nästa steg var lite förebyggande arbete, istället för att behöva bygga om 

frekvensvisualiseringen så att den skulle kunna ta emot olika mp3-filer så infördes den i det 

arbetet som gjorts hittils, detta gick enkelt och genom att rendera Canvasen först när 

onComplete körs. 

När frekvensvisualiseringen var intergrerad så behövdes BPM visualiseringen skapas. Det 

första som händer när sidan laddas är att två Canvasobjekt initieras med initcanvas1() och 

initcanvas2(), dessa två ger oss möjligheten att rita ut saker i våra Canvas element. Sedan 

skapas initAudio() funktionen som innehåller all information om vad som ska hända med 

ljudet och hur frekvensvisualiseringen ska se ut, denna laddas när sidan laddas. Eftersom det 

finns två olika Canvas element så måste det även finnas två olika funktioner som renderar ut 

information på Canvasen, dessa är döpta till renderFrame1() och renderFrame2(). Det var 

lite problem med att sätta renderCanvas2 på samma plats som renderCanvas1 och därför är 

den funktionen definierad på samma ställa som initCanvas1/2. För att kunna skapa något  

som skickar ett värde varje X sekunder så användes en setInterval där BPM är hur ofta den 

ska skicka ett värde. setInterval använder räknar i milisekunder och det värdet vi har fått ut 

är BPM, hur många gånger det händer per minut. För att omvandla detta användes följande 

uträkning uträkningen som visas i Fig 10, denna figur visar även setInterval funktionen.  Ett 

exempel på hur BPM konversionen fungerar är t ex om BPM:en är 120 betyder det att ett 

Beat händer varje halv sekund, eller två gånger i sekunden, det betyder att värdet som vi 

letade efter för hur ofta setInterval skulle köras var 500. Värdet för c2increase är ett värde 

som visar på hur mycket högre stapeln i visualiseringen ska bli. Fig 10 visar även 

console.logs som användes för att bekräfta att värdet var rätt. 

 

Figur 10 BPM konversion till milisekunder. 

BPM visualiseringen är 2 staplar som går upp och ner, detta är ett simpelt sätt som gör det 

möjligt för användaren att lätt se ett mönster mellan BPM & Frekvensvisualiseringen. 

Eftersom ett värde skickas i takt med BPM:en och Canvas ritar ut i en väldigt hög fart så 

betyder det att värdet kommer ändras till 0 igen så fort att det inte kommer vara möjligt att 

se att BPM mätaren rör sig. För att lösa detta så används en funktion som sänker värdet på 
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c2increase med 2.5 ifall värdet är över 0, 2.5 är ett värde som genom testande visade sig vara 

det värdet som gör att staplarna inte faller för fort och inte för långsamt utan i en fart som 

kändes som att de föll i en fart då man hann uppfatta att staplarna rör på sig. Hela 

renderFrame2() funktionen går att se i Fig 11. 

 

 

Figur 11 Funktion för att rendera BPM visualisering. 

 

 

4.3 Pilotstudie 

Det har utförts en pilotstudie med syfte att testa hur bra implementationen fungerar i 

praktiken och för att samla data angående vad som behöver ändras inför testandet senare i 

projektet. Ett test utfördes där en användare först fick testa att lyssna på 8 av 12 slumpivst 

valda mp3 filer, 4 låtar och 4 ljudklipp från diverse serier, det gavs inte ut någon information 

om hur många som var musik innan och det gavs ingen mer förklaring än att det var en 

frekvensvisualisering som han fick se. Det blev uppenbart ganska fort att det var väldigt svårt 

för användaren att förstå vad som pågick i visualiseringen och att mycket av svaren endast 

var gissningar. När användaren hade svarat på de 8 först mp3 filerna så slumpades 8 nya 

fram där 4 var musik och 4 var ej musik och användaren skulle då igen testa att gissa fast 

med en Beat visualisering såväl som frekvensvisualisering. Beat visualiseringen förklarades 

endast genom att förklara vad BPM var och hur visualiseringen fungerade.  

Resultaten var 5/8 rätt respektive 6/8 rätt. 
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4.3.1 Diskussion 

Det blev uppenbart ganska fort att visualiseringarna hade behövt en bättre förklaring, det 

kom upp en kommentar av en bekant som var i rummet under testets gång att för honom så 

var det självklart vad som var musik och vad som ej var musik. Han gav förklaringen att ifall 

ljud på frekvensvisualiseringen endast täcker en bit av visualiseringen så var chansen stor att 

det inte var musik medans när det var musik så täcktes näst intill hela spektrumet. Det gavs 

även en kommentar av samma person att det är lättare att förstå frekvensvisualiseringen 

tillsammans med Beat visualiseringen i vissa fall då man kan se de båda ”pulsera” 

tillsammans, så att säga. Detta testades i efterhand och visade sig vara en genomgående 

likhet som borde förklaras i förhand i framtida test.  

4.3.2 Progression efter pilotstudie 

Det första steget efter pilotstudien var genomförd var att välja tre olika musikkategorier som 

är noterbart annorlunda nog för att det ska vara möjligt att identifiera alla tre separat. De 

som valdes var Elektronisk musik där det är mycket som händer på frekvensvisualiseringen 

och det är även lätt för BPM visualiseringen att urskilja ett Beat, Akustiskt musik, där det 

händer ganska mycket på frekvensvisualiseringen men det är svårt att hitta ett beat och 

Klassiskt piano där det inte händer mycket på frekvensvisualiseringen och där det är svårt 

att hitta ett beat. Tal finns även fortfarande med för att se ifall det går att särskilja musik från 

icke musik, detta fungerar i form av ett s k ”sockerpiller”. 

För att kunna göra BPM visualiseringen mer pålitlig och mindre förvirrande så skapades ett 

sätt att visa ifall den är pålitlig eller ej, detta görs genom att den är Röd-Grön beroende på 

hur pålitlig den är. För att kunna räkna ut ifall BPM antalet är pålitligt eller ej så behövdes 

det göras någon slags mätning på hur många gånger BPM visualiseringen har känt av det 

BPM antal med mest träffar och det med näst mest för att sedan jämföra dessa två mot 

varandra, ifall skillnaden är stor så är säkerheten även stor att BPM visualiseringen har 

hittat rätt beat. Det värde som visar antalet gånger BPM visualiseringen har känt av en viss 

BPM är  top[0].count, just denna lagrar värdet för den med mest träffar först i en array, 

sedan top[1].count visar det med näst mest osv.  

 

Figur 12 Uträkning för att se hur pålitlig BPM vis. Är 
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Det denna funktion gör är att den känner först av ifall antalet tops är över 15, ett antal som 

visade sig vara en slags undergräns för vad som behövs för att pålitligt visa BPM. Sen räknar 

den på ifall top[0] och top[1] är väldigt nära varandra i värde, dvs ifall top[0] är BPM 120 

och top[1] är 121 så eftersom de är så väldigt nära varandra och eftersom det är näst intill 

omöjligt för en person att urskilja BPM som är så nära intill varandra så slås dessa samman 

till ett värde istället. Sedan räknar funktionen ut skillnaden mellan de två högsta BPMen och 

delar det på antalet tops i det BPM med näst högst antal tops för att få ut ett procentvärde på 

hur mycket mer tops det är i [0] än [1], för att visualiseringen ska vara 100% pålitlig så borde 

det vara minst 50% fler tops i [0] än [1]. Värdet som vi får ut från att bara dividera diff med 

näst högsta topen är litet och är räknat på 100% vi vill istället ha det i 100tal och därför 

multipliceras det med 200, för att arbeta mot den 50%iga ökning som vi ser som en 100%ig 

säkerhet. Ifall värdet är över 100 så rundas det ner till 100 för att kunna användas som en 

procentsats och ifall det inte går att hitta 15 tops på [0] så sätts TopPeaksIncrease till noll. 15 

tops på [0] var ett värde som visade sig i den längden på klipp som används vara ett värde 

som musik kunde nå men ej tal. 

För att kunna konvertera de värden från denna funktion till en färgskala så skapades en 

funktion som heter getColor. 

 

Figur 13 Funktion för att färglägga BPM vis. 

Detta är en mycket enkel funktion som räknar ut vilken färg som ska visas baserat på vad 

värdet är i TopPeaksIncrease, 100 resulterar i grönt och 0 resulterar i rött. Denna funktion 

kallas av ” c2.fillStyle=getColor(TopPeaksIncrease,0,120);” i renderFrame2(). 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Experimentet består av 12 testpersoner som får lyssna på samma 12 ljudklipp av de följande 

4 kategorierna, Elektronisk musik, Akustisk musik med sång, Klassisk pianomusik och Tal i 

slumpvis ordning, kontrollerad så att varje ljudklippskategori är inom de första 6 ljudklippen 

3 gånger var, detta kommer refereras till som startkategori i resten av rapporten. 

Testpersonerna fick läsa en beskrivning innan experimentet som förklarar vad som 

karaktäriserar de olika sorternas kategorier. Anledningen att Tal är med som kategori är för 

att den ska fungera i form av något som man kan jämföra de andra tre kategorierna med för 

att se ifall det går att särskilja musik från andra ljud ens. 

Utöver mätningar på ifall de svarat rätt eller fel kategori så frågas testpersonerna hur säkra 

de känner sig på sitt val, detta för att se vad som användaren känner är ett svar som är 

grundat i vad visualiseringarna visar och vad som är mer av en gissning. Det finns även 

frågor på enkäten där testpersonerna ska välja hur mycket varje visualisering hjälpte med 

deras val av kategori. Alla dessa tre mätningar görs på en 1-10 skala. 

 

Figur 14 Texten som förklara visualiseringarna 



 XVIII 

 

Figur 15 Enkät 

Figur 16 visar vilken kategori testpersonerna har gissat på att varje ljudklipp tillhör. Texten 

intill numren på X-axeln indikerar vilken kategori ljudklippet egentligen tillhör och de 

färgade staplarna visar vilken kategori testpersonerna har gissat på att det är. Detta innebär 
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att det blir 12 svar per ljudklipp eftersom det var 12 testpersoner som medverkade i 

experimentet och alltså 12 svar på varje ljudklipp. Figur 17 visar på samma sak som figur 16 

men kombinerar svaren för alla 3 ljudklipp i varje kategori. Detta betyder att det blir 

sammanlagt 36 svar per kategori. Det visar sig i figur 16 och blir ännu mer uppebart i figur 17 

att Elektronisk musik var den kategori som flest testpersoner gissade rätt på där 33 av 36 

svar var korrekta. Både Akustisk musik och Tal hade sina egna kategorier som den med mest 

gissningar med 16 rätt gissningar var medans Piano är den kategori som det visade sig att det 

var minst rätt svar på med endast 12 rätt svar och där hade testpersonerna gissat mest på att 

det var Tal, inte Piano. 

 

Figur 16 Svar på ljudklippskategori, sorterat efter individuella ljudklipp 
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Figur 17 Svar på ljudklippskategori, sorterat efter ljudklippskategori 

Figur 18 visar svaren på frågan om hur säkra testpersonerna kände sig på sitt svar på en 1-10 

skala, Y-axeln visar på snittsäkerheten, dvs medelvärdet på svarssäkeheten, på rätt(grön) 

respektive fel(röd) svar. X-axeln visar vilket ljudklipp och vilken kategori det är och de svarta 

strecken indikerar standardavvikelse. Det syns att säkerheten på de Elektroniska låtarna är 

lite högre än säkerheten på resten av ljudklippen, även Tal har en noterbart högre säkerhet 

än Akustisk musik och Piano. Det är även värt att notera att det enda andra ljudklipp som 

fått gissning på att vara Elektronisk musik utöver de som egentligen är Elektronisk musik är 

ljudklipp 11, detta berodde på att testpersonen hade misuppfattat hur den gröna och röda 

färgen på BPM visualiseringen fungerade, det förklarades dock direkt efter.  
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Figur 18 Snittsäkerhet på svar, sorterat efter individuella ljudklipp med rätt och 
fel svar 

Figur 19 & 20 visar båda hur mycket testpersonerna kände att respektive visualisering 

hjälpte dem med att identifiera vad för kategori varje ljudklipp tillhör på en 1-10 skala. Y-

axeln visar hur mycket de testpersoner som gissat på rätt ljudklippskategori tyckte att de 

olika visualiseringarna hjälpte dem med identifieringen av kategori mätt i snitt, dvs 

medelvärdet på deras svar, även här indikerar de svarta strecken standardavvikelse. Figur 19 

visar att hjälpen som Frekvensvisualiseringen gav varierar väldigt mycket mellan varje svar, 

vilket går att se på mycket varierande standardavvikelser. Det går inte med någon säkerhet 

heller att säga att den hjälper mer på en viss kategori än annan medans det går att se i Figur 

20 att BPM visualiseringen var till större hjälp på de Elektroniska ljudklippen. 



 XXII 

 

Figur 19 Svar på hur mycket Frekv. vis hjälpte med identifiering av kategori 

 

Figur 20 Svar på hur mycket BPM vis hjälpte med identifiering av kategori 

5.2 Analys 

Det första som analyseras är figur 16 & 17, genom att se på dessa två grafer går det att säga 

att det enda som har identifierats med någon slags säkerhet är Elektronisk musik, även om 

Akustisk & Tal båda har sina egna kategorier som de med mest gissningar i figur 17 så är det 

marginellt och ljudklipp nr 4 & 11 har flest gissningar på fel kategori. Det ljudklipp som 

sticker ut i rätt svar är ljudklipp 5, det har 7 rätta svar av 12 men eftersom det endast är 1 rätt 

svar mer än ljudklipp 10 & 12 och eftersom det inte visar sig någon markant skillnad på 
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säkerhet i figur 18 (har t om större säkerhet på fel svar) på ljudklipp 5 gentemot resten av 

ljudklippen så går det att säga att detta endast är slumpen.  Ljudklipp nr 10 är intressant då 

det har 50/50 rätt och fel gissningar och eftersom det är en av de få ljudklipp då säkerheten 

på de korrekta svaren är noterbart högre än säkerheten på fel svar. Det som gör det svårt att 

dra någon slutsats kring detta är det faktum att standardavvikelsen på fel svar för ljudklipp 

10 är väldigt hög, men ifall det skulle spekuleras skulle man kunna säga att det har att göra 

med att ljudklipp 10 är det som bäst matchar beskrivningen för hur Tal ser ut på 

frekvensvisualseringen. Denna teori förstärks av att analysera figur 19 där ljudklipp 10 har 

en av de högsta värdena på hur bra hjälp frekvensvisualiseringen är till.  

Det är svårt att analysera figur 19 utöver det lilla som gjorts redan då många av värderna är 

nära varandra, det som går att se dock är att ljudklipp 5-8 alla har stor standardavvikelse 

vilket tyder på att testpersonerna hade mycket olika uppfattningar om till hur stor hjälp 

frekvensvisualiseringen var på dessa. 

När figur 20 analyseras är det första som sticker ut att alla tre Elektroniska låtar har ett 

mycket högre värde när det kommer till hur mycket hjälp BPM visualiseringen har vart till 

hjälp, detta plus det faktum att figur 16 & 17 visar att Elektronisk musik är den kategori som 

har flest korrekta svar och endast ett fåtal fel svar gör att det går att dra ett samband som 

säger att BPM visualiseringen hjälper till väldigt stor grad med att identifiera Elektronisk 

musik.  

5.3 Slutsatser 

Hypotesen för detta arbete var att det skulle vara möjligt att identifiera vad för sorts musik 

som spelas upp genom att använda sig av olika visualiseringar och sen även att ta reda på 

hur bra de olika visualiseringarna hjälper med identifikationen av musik. De visualiseringar 

som använts är en Frekvensvisualisering och en BPM visualisering, den visualisering som 

skapades efter att delmålen hade uppfyllts som sattes upp i 3.1.1 var BPM visualiseringen.  

Efter att ha analyserat mätningarna som har gjorts visar det sig att det är möjligt att särskilja 

musikstilar som är mycket annorlunda, det visar sig att det går med stor säkerhet att 

identifiera Elektronisk musik mot de andra musikstilarna men det är inte möjligt med de 

visualiseringar som skapats att särskilja på de andra olika musikstilarna. Det går alltså att 

säga att det är möjligt att särskilja Elektronisk musik från Akustiskt musik, Klassiskt piano 

och Tal men att det går inte med någon slags säkerhet att säga att det går att skilja på de 

andra musikstilarna eller att detta skulle fungera med andra musikstilar. Det visar sig alltså 

att detta är ett väldigt skräddarsytt experiment och att det skulle behövas mer testande i 

framtida arbete för att kunna bevisa att hypotesen stämmer. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I denna studien undersöks det ifall det är möjligt att med hjälp av visualiseringar av ljud 

kunna identifiera vad för sorts musik som spelas upp och det undersöks även hur mycket 

visualiseringarna hjälper med identifikationen. Musiksorten som valts att undersökas i 

förstahand är Elektronisk musik, efter att musiksorts väljs så undersöks ett igenkännbart 

sätt att visualisera musiken på, sättet som har valts är med hjälp av en BPM(Beats per 

Minute) visualisering. Det har även valts två andra musiksorter som det ska jämföras emot, 

dessa två är Akustisk musik och Klassiskt piano, Tal används även som sista kategorin för att 

fungera som ett s k ”sockerpiller”. Det används även en frekvensvisualisering för att fungera 

som en baseline att jämföra BPM visualiseringen emot. 

Metoden som används är experiment kompletterat med en enkät. Experimentet går ut på att 

en testperson får läsa en beskrivning av vad som karaktäriserar varje sorts musik på 

Frekvensvisualiseringen och en beskrivning av hur BPM visualiseringen fungerar. 

Testpersonen får sedan se på 12 olika visualiseringar(i slumpvis ordning) av 4 olika 

musikkategorier, 3 av varje kategori, och får allt eftersom svara på vilken kategori de tror 

ljudklippet tillhör, hur säkra de känner sig på sitt svar, hur mycket frekvensvisualiseringen 

hjälpte och hur mycket BPM visualiseringen hjälpte. Det visar sig efter att experimenten har 

genomförts att det går att identifiera Elektronisk musik mot de andra musikstilarna men att 

det inte går med någon säkerhet att särskilja de andra. Det betyder alltså att det går i en 

kontrollerad miljö att särskilja just denna utvald musikstil mot de andra valda musikstilar 

som låter markant annorlunda men det betyder även att det krävs mer testning för att veta 

ifall det är möjligt att skilja på andra musikstilar och för att i sin tur kunna bevisa hypotesen 

ordentligt.  

6.2 Diskussion 

Även om experiment kompletterat med en enkät  var det optimala valet för denna 

undersökning så finns det ett antal komplikationer. En av de första problemen som blev 

uppenbara var att det skulle behövas mer data för att dra vissa slutsatser. Det syns i flera 

grafer att standardavvikelserna är stora och med den datan som finns just nu är det svårt att 

säga ifall det beror på att svaren varierar mycket egentligen eller ifall det är en produkt av för 

lite data. Detta blir ännu mer uppenbart med figur 18, ljudklipp 8, den har 4 korrekta svar 

och 8 felaktiga, detta resulterar i att de korrekta svaren har en otroligt stor standardavvikelse 

som möjligen skulle kunna ändras ifall det gjordes mer tester och det skulle också vara 

möjligt att dra fler slutsatser om hur bra de olika visualiseringarna fungerade för de olika 

kategorierna. Något annat intressant som går att spekulera kring är hur väl det skulle gå att 

identifiera en musikstil som skulle vara väldigt lik Elektronisk musik, ifall det skulle vara 

möjligt för BPM visualiseringen att hitta beats i en annan musikstil lika väl som den funnit 

beats i Elektronisk musik så skulle det vara mycket svårt att skilja de två åt och då får man 

istället förlita sig på Frekvensvisualiseringen och hur den skiljer sig åt mellan de två 

musikstilarna. Det skulle även vara möjligt att skriva ut BPM antalet brevid den visualisering 

som skapats nu för att ge någon slags indikation till vad för musikstil det skulle vara men det 

skulle med största sannolikhet inte göra mycket nytta då även inom en och samma musikstil 

kan vara stor variation i BPM antalet. 
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Mätningarna gjordes för att ta reda på ifall det går att identifiera musik med hjälp av 

visualiseringar, men hur kan detta implementeras i det riktiga livet? Det är svårt med just 

det som skapats här då det endast går att identifiera en musikkategori och endast när den 

jämförs mot 3 andra kategorier av ljud som är väldigt annorlunda. I teorin så skulle det vara 

möjligt för en person med nedsatt hörsel att använda sig av visualiseringen som skapats för 

att lyssna på musik och ta reda på BPM och sedan använda det som en riktlinje för att dansa 

t ex då dansrörelser ofta brukar följa beats/rytmen i en låt. I den form som visualiseringen 

fungerar just nu så blir det svårt men det skulle vara möjligt ifall man tog ut den ur webben 

och skapade en egenstående applikation istället. Ett av de problem som kan ses med den 

form som visualiseringen existerar i just nu är att den måste för-rendera ljudklippet i en 

offlineAudioContext vilket kan öppnar upp för möjligheten att lagra data, även om det inte är 

känsligt data då det är i form av vad för musik de lyssnar på och eftersom det är utvecklat för 

personer med nedsatt hörsel så kan det vara möjligt att lagra data som kan leda en till att ta 

reda på information om en person har nedsatt hörsel eller inte, även om detta inte oftast är 

jättefarligt så är det något som är ett problem då en person själv ska välja ifall de vill avslöja 

den informationen. 

6.3 Framtida arbete 

Det första kortsiktiga framtida arbetet som skulle kunna göras är att testa på fler personer 

för att få mer data för att i sin tur kunna dra eventuellt andra slutsatser och för att stärka den 

data som redan finns då det redan är etablerat att det på vissa ställen finns för lite data för 

att kunna dra vissa slutsatser. Det vore även intressant att testa på fler olika ljudklipp från 

varje kategori för att se ifall datan skulle bli någorlunda det samma eller ifall det skulle visa 

sig att det är någon slags skillnad. Som det nämndes i Slutsatsen så skulle det behövas testas 

fler musikgenrer för att se ifall det fortfarande kommer vara möjligt dra samma slutsatser 

och tolkningar av datan som med dessa fyra kategorier. Ifall det visar sig att det inte går att 

bevisa hypotesen efter att tester har gjorts på fler musikgenrer så skulle det vara aktuellt att 

skapa fler visualiseringar för att kunna försöka bevisa den. Det skulle även vara intressant att 

använda sig av en mer invecklad version av visualiseringarna som kanske inte längre skulle 

fungera på webben, ett exempel på detta är det s k Beat Spectogram som användes av Foote, 

J. and Cooper, M., (2001). Exempel på andra visualiseringar som kan göras är att istället för 

att behöva förklara hur frekvensvisualiseringen fungerar innan så som det gjorts i 

experimentet nu så skulle det kunna skapas en visualisering som automatiskt kan identifiera 

vad för sorts musik det är baserat på hur frekvensspektrat ser ut. 

Långsiktigt framtida arbete skulle vara att karaktärisera fler musikgenrer, att analyser vad 

som gör en musikgenre till vad den är, detta skulle kräva ofantligt mycket arbete ifall det 

skulle göras detaljerat och skulle kunna resultera i ett nytt sätt att kategorisera musik. 

Istället för att någon säger vad för genre musik tillhör så skulle musik kunna kategoriseras 

efter dess innehåll. Ifall detta skulle göras så skulle det finnas möjlighet att i sin tur skapa 

visualiseringar som är anpasssade för varje genre på en väldigt detaljerad nivå, detta skulle 

möjligen kunna göra att även de med nedsatt hörsel skulle kunna uppleva något som är så 

nära musik som möjligt fast i bildform istället.  
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Appendix A -  Prototyp10.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Stylesheet.css"> 

 <style> 

 

 </style> 

 <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.js"></script> 

    <script> 

 

   

window.onload = function() { 

 

            initcanvas1(); 

   initcanvas2(); 

    

 

 

            var audio = new Audio(); 

   var dir = "audio/"; 

   var ext = ".mp3"; 

   var mylist = document.getElementById("mylist"); 

   var ctx = new AudioContext(); 

   var offlineCtx = new OfflineAudioContext(2,40*44100,44100); 

   var audioSrc = ctx.createMediaElementSource(audio); 
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   var analyser = ctx.createAnalyser(); 

   var x_pos; 

 

 

            // we have to connect the MediaElementSource with the analyser 

            audioSrc.connect(analyser); 

   audioSrc.connect(ctx.destination); 

    

 

            // we could configure the analyser: e.g. analyser.fftSize (for further infos read the 

spec) 

            // frequencyBinCount tells you how many values you'll receive from the analyser 

            

 

            // we're ready to receive some data! 

             

             

             

        }; 

   

  function initAudio(){ 

   

   var audio = new Audio(); 

   var dir = "audio/"; 

   var ext = ".mp3"; 

   var mylist = document.getElementById("mylist"); 

   var ctx = new AudioContext(); 

   var offlineCtx = new OfflineAudioContext(2,30*44100,44100); 

   var audioSrc = ctx.createMediaElementSource(audio); 
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   var analyser = ctx.createAnalyser(); 

    

    

   source = offlineCtx.createBufferSource(); 

   audioSrc.connect(analyser); 

   audioSrc.connect(ctx.destination); 

    

    

 

    

    

   function getPeaks(data) { 

 

     // What we're going to do here, is to divide up our audio into parts. 

 

     // We will then identify, for each part, what the loudest sample is in 

that 

     // part. 

 

     // It's implied that that sample would represent the most likely 'beat' 

     // within that part. 

 

     // Each part is 0.5 seconds long - or 22,050 samples. 

 

     // This will give us 60 'beats' - we will only take the loudest half of 

     // those. 

 

     // This will allow us to ignore breaks, and allow us to address tracks 

with 
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     // a BPM below 120. 

 

     var partSize = 22050, 

      parts = data[0].length / partSize, 

      peaks = []; 

 

     for (var i = 0; i < parts; i++) { 

    var max = 0; 

    for (var j = i * partSize; j < (i + 1) * partSize; j++) { 

      var volume = Math.max(Math.abs(data[0][j]), 

Math.abs(data[1][j])); 

      if (!max || (volume > max.volume)) { 

     max = { 

       position: j, 

       volume: volume 

     }; 

      } 

    } 

    peaks.push(max); 

     } 

 

     // We then sort the peaks according to volume... 

 

     peaks.sort(function(a, b) { 

    return b.volume - a.volume; 

     }); 

      

 

     // ...take the loundest half of those... 
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     peaks = peaks.splice(0, peaks.length * 0.5); 

 

     // ...and re-sort it back based on position. 

 

     peaks.sort(function(a, b) { 

    return a.position - b.position; 

     }); 

 

     return peaks; 

      

   } 

 

   function getIntervals(peaks) { 

 

     // What we now do is get all of our peaks, and then measure the 

distance to 

     // other peaks, to create intervals.  Then based on the distance 

between 

     // those peaks (the distance of the intervals) we can calculate the 

BPM of 

     // that particular interval. 

 

     // The interval that is seen the most should have the BPM that 

corresponds 

     // to the track itself. 

 

     var groups = []; 

 

     peaks.forEach(function(peak, index) { 
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    for (var i = 1; (index + i) < peaks.length && i < 10; i++) { 

      var group = { 

     tempo: (60 * 44100) / (peaks[index + i].position - 

peak.position), 

     count: 1 

      }; 

 

      while (group.tempo < 90) { 

     group.tempo *= 2; 

      } 

 

      while (group.tempo > 180) { 

     group.tempo /= 2; 

      } 

 

      group.tempo = Math.round(group.tempo); 

       

 

      if (!(groups.some(function(interval) { 

     return (interval.tempo === group.tempo ? 

interval.count++ : 0); 

      }))) { 

     groups.push(group); 

      } 

    } 

     

     }); 

     return groups; 

   } 
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   // Lyssnar efter "change" och kör då ChangeTrack för att ändra audio 

sourcen till det som står i <option value="song"> 

   mylist.addEventListener("change", changeTrack); 

   function changeTrack(event){ 

    audio.src = dir+event.target.value+ext; 

    var frequencyData = new 

Uint8Array(analyser.frequencyBinCount); 

    var oldFrequencyData = new 

Uint8Array(analyser.frequencyBinCount); 

    console.log(frequencyData); 

    function renderFrame1() { 

 

     requestAnimationFrame(renderFrame1); 

     // update data in frequencyData 

 

     for (var i = 0; i < 1024; i += 20) { 

      oldFrequencyData[i] = frequencyData[i]; 

     } 

 

 

     analyser.getByteFrequencyData(frequencyData); 

     // render frame based on values in frequencyData 

 

     // Töm skärmen 

     c1.clearRect(0, 0, 1000, 1000); 

 

     // Börja linje 

     c1.beginPath(); 
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     for (var i = 0; i < 900; i += 20) { 

      c1.moveTo(i, 500 - (frequencyData[i] * 1.5)); 

      c1.lineTo(i + 20, 500 - (frequencyData[i] * 1.5)); 

      c1.lineTo(i + 20, 500); 

      c1.lineTo(i, 500); 

      c1.lineTo(i, 500 - (frequencyData[i] * 1.5)); 

     } 

 

     // Dra linje 

     c1.stroke(); 

      

 

    } 

     

 

     

    renderFrame1(); 

     

    renderFrame2(); 

     

     

    function getData() { 

     request = new XMLHttpRequest(); 

 

     request.open('GET', dir+event.target.value+ext, true); 

 

     request.responseType = 'arraybuffer'; 
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     request.onload = function() { 

     var audioData = request.response; 

 

      

      offlineCtx.decodeAudioData(audioData, 

function(buffer) { 

       var source = 

offlineCtx.createBufferSource(); 

       source.buffer = buffer; 

        

 

       var lowpass = 

offlineCtx.createBiquadFilter(); 

       lowpass.type = "lowpass"; 

       lowpass.frequency.value = 150; 

       lowpass.Q.value = 1; 

 

 

       source.connect(lowpass); 

 

 

       var highpass = 

offlineCtx.createBiquadFilter(); 

       highpass.type = "highpass"; 

       highpass.frequency.value = 100; 

       highpass.Q.value = 1; 

 

 

       lowpass.connect(highpass); 
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 highpass.connect(offlineCtx.destination); 

        

        

       source.start(0); 

       audio.play(); 

       offlineCtx.startRendering(); 

        

      }); 

     } 

 

     request.send(); 

    } 

    // Run getData to start the process off 

 

   getData(); 

   } 

    

   offlineCtx.oncomplete = function(e) { 

    var buffer = e.renderedBuffer; 

    var peaks = getPeaks([buffer.getChannelData(0), 

buffer.getChannelData(1)]); 

    var groups = getIntervals(peaks); 

 

    var top = groups.sort(function(intA, intB) { 

     return intB.count - intA.count; 

    }).splice(0, 5); 

    BPM = Math.round(top[0].tempo); 
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    BPM =((1/(BPM/60))*1000); 

 

 

     

    if ((top[0].count)>15){ 

     if(((top[0].tempo)-(top[1].tempo) < 3) && 

((top[0].tempo)-(top[1].tempo) > -3)){ 

      TopPeaksDiff = 

((top[0].count)+(top[1].count))-(top[2].count); 

      TopPeaksIncrease = 

(TopPeaksDiff/(top[2].count))*200; 

      console.log("Added top 0 & 1"); 

      console.log("Top 0 & 1 count: "+ (top[0].count 

+ top[1].count)); 

      console.log("Top 2 count: "+top[2].count); 

     } 

     else{ 

      TopPeaksDiff = (top[0].count)-(top[1].count); 

      TopPeaksIncrease = 

(TopPeaksDiff/(top[1].count))*200; 

      console.log("Top 0 count: "+top[0].count); 

      console.log("Top 1 count: "+top[1].count); 

     } 

     if(TopPeaksIncrease > 100){ 

      TopPeaksIncrease = 100; 

     } 

     console.log("Difference between top tops: 

"+TopPeaksDiff); 

    } 

    else{ 

     TopPeaksIncrease = 0; 
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    } 

 

     function doTimer(){ 

      c2increase = 50; 

     } 

     setInterval(doTimer, BPM); 

 

     

    console.log(top.slice(0).map(function(group) { 

       return group.tempo + ' BPM (' + group.count + ')'; 

     }).join(', ')); 

      

    

     

   }; 

  } 

  // Lyssnar efter att sidan ska ladda, kör sedan initAudio 

  window.addEventListener("load", initAudio); 

   

  var c1; 

  var c2; 

  var BPM; 

  var Tempo; 

  var c2increase; 

  var TopPeaksDiff = 0; 

  var TopPeaksIncrease = 0; 

  var hue = 0; 

 

  function getColor(TopPeaksIncrease, start, end) { 



 XL 

   var a = TopPeaksIncrease / 100, 

   b = (end - start) * a, 

   c = b + start; 

 

   // Return a CSS HSL string 

   return 'hsl('+c+', 100%, 50%)'; 

    

  } 

 

  function renderFrame2() { 

   requestAnimationFrame(renderFrame2); 

   c2.clearRect(0, 0, 1000, 1000); 

   c2.beginPath(); 

        

   for (var i = 0; i < 21; i += 20) { 

    

                    c2.moveTo(i, 100 - c2increase); 

                    c2.lineTo(i + 20, 100 - c2increase); 

                    c2.lineTo(i + 20, 100); 

                    c2.lineTo(i, 100); 

                    c2.lineTo(i, 100 - c2increase); 

     c2.closePath(); 

   } 

   if (c2increase > 0){ 

    c2increase = c2increase - 1.5; 

   } 

   c2.stroke(); 

   c2.fillStyle=getColor(TopPeaksIncrease,0,120); 

   c2.fill(); 
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  } 

        function initcanvas1() { 

            var canvas1 = document.getElementById("Canvas1"); 

            if (canvas1.getContext) { 

                c1 = canvas1.getContext("2d"); 

     

                 

            } 

        } 

  function initcanvas2() { 

            var canvas2 = document.getElementById("Canvas2"); 

            if (canvas2.getContext) { 

                c2 = canvas2.getContext("2d"); 

            } 

  } 

    </script> 

</head> 

 

<body> 

 <select id="mylist" size="6" style="position: absolute"> 

  <option value="AroundTheWorldDaftPunk">Track1</option> 

  <option value="HarderBetterFasterStronger">Track2</option> 

  <option value="OneMoreTime">Track3</option> 

  <option value="LegoHouse">Track4</option> 

  <option value="ShapeOfYou">Track5</option> 

  <option value="TheATeam">Track6</option> 

  <option value="ErikSatie">Track7</option> 

  <option value="FurElise">Track8</option> 

  <option value="Chopin">Track9</option> 
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  <option value="GrandTour1">Track10</option> 

  <option value="LukeCage">Track11</option> 

  <option value="Apples">Track12</option> 

 </select> 

 <canvas id="Canvas1" width="900" height="500"></canvas> 

 <br> 

 <canvas id="Canvas2" width="200" height="200"></canvas> 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  Ljudklipp 

Ljudklipp. 

1. Daft Punk – Around the World 

2. Daft Punk – Harder, Better, Faster, Stronger 

3. Daft Punk – One More Time 

4. Ed Sheeran – Lego House 

5. Ed Sheeran – Shape of You(Acoustic) 

6. Ed Sheeran – The A Team 

7. Erik Satie - Gymnopédie No.1 

8. Für Elise 

9. Chopin - Nocturne op.9 No.2 

10. Ljudklipp från The Grand Tour 

11. Ljudklipp från Luke Cage 

12. Ljudklipp från Adventure Time 


