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Abstrakt

Detta  arbete  handlar  om  utvecklingen  av  ett  verktyg  tänkt  att  användas  vid 
transkribering av digitalt  inspelade intervjuer. Arbetet  var av kreativ natur  vilket 
innebär  att  de  flesta  problem  löstes  genom  att  beskriva  idéer  och  utföra  dessa 
praktiskt. Detta resulterade i ett datorprogram där den större delen av den utarbetade 
funktionaliteten har implementerats, dock ej röstigenkänning.

Nyckelord: Transkribering, röstigenkänning, gränssnittsdesign
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1 Inledning
Ett vanligt sätt att samla in data vid forskning är intervjuer. I dessa sammanhang är det viktigt 
med en ordagrann avskrift av intervjuerna, så kallad transkribering. Detta kan vara ett 
krävande arbete som tar mycket tid, särskilt om en digital inspelare används då det finns få 
bra verktyg för att enkelt navigera i de inspelade filerna. Målet med denna uppsats är att hitta 
ett sätt att underlätta transkriberingen och då inriktat på digitalt inspelade intervjuer.  

1.1 Problem

Något som kan vara problematiskt med forskningsintervjuer är transkriberingen av dem. 
särskilt eftersom det oftast är viktigt att göra det ordagrant. Vårt problem är att göra ett 
verktyg för att underlätta intervjutranskribering.

En vanlig teknik är att använda en bandspelare eller programvara med någon form av 
fotpedal som gör det enklare att kontrollera uppspelningen av intervjun. Oftast består dessa 
fotpedaler av tre ”digitala knappar”1 med en stor start-/stoppknapp i mitten, bakåtspolning till 
vänster och framåtspolning till höger. Med största sannolikhet så existerar säkert även 
”analoga spolningspedaler”2 för spolning med variabel hastighet.

Används ett digitalt medium för att spela in intervjuer finns få bra verktyg anpassade för 
transkribering då de flesta program för hantering av ljudfiler främst är gjorda för sekventiell 
uppspelning. Detta gör det svårt att navigera i intervjufilen på ett bra sätt, speciellt i långa 
inspelningar då det vanligaste sättet att göra detta är att peka med musen i ett sökfält som 
visar ljudfilens fulla längd. Det är inte ovanligt att en intervju kan vara mer än en timme lång. 
Detta kan medföra att en millimeterrörelse med musen kan resultera i att uppspelningen gör 
ett skutt i ljudet på flera minuter istället för enstaka sekunder som säkerligen är önskat vid 
transkribering. Görs transkriberingen med ordbehandlare på samma dator som spelar upp 
ljudet blir det ofta  många skiftningar mellan ordbehandlare och uppspelningsverktyg då 
uppspelningsverktyget saknar inbäddad texteditor. Mycket energi kommer dessutom att 
läggas på att navigera i ljudfilen med omständiga knappkombinationer eller ännu värre med 
musen, vilket knappast är effektivt och dessutom har ergonomiska nackdelar.

1.2 Syfte

Vårt syfte är att skapa ett verktyg anpassat för ändamålet med bra funktioner för att navigera i 
intervjuer. Dessa bör vara flexibla och ha många inställningsmöjligheter. En viktig sak att 
tänka på är att vid transkribering krävs ofta många omlyssningar av fraser för att allt skall bli 
korrekt och ordagrant.
Verktyget bör kunna:
– Backa ett visst antal sekunder
– Sätta så kallade bokmärken
– Navigera efter tystnader
– I största möjliga mån lämna händerna fria för transkribering
Ett annat syfte är att undersöka om programmet kan skilja olika talare åt och grafiskt 
representera när olika personer talar. Givetvis bör det finnas navigeringsfunktioner som 
utnyttjar detta. En ytterligare funktion skulle kunna vara att hoppa över själva intervjuaren 

1    Med digitala knappar menas att knapparna endast har två lägen, nedtryckt eller inte
2 En analog pedal kan ha fler lägen beroende på hur pass mycket den trycks ner. Jämför med gas-

/bromspedalen i en bil.
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eftersom frågorna oftast är kända.

1.3 Frågeställningar

Huvudfrågeställningen i detta arbete gäller hur ett verktyg skall designas för att underlätta 
transkribering av intervjuer. Denna frågeställning delar vi upp i en gränssnittsaspekt och en 
teknisk aspekt.

Fråga 1. Vilka aspekter på gränssnittsdesignen för ett verktyg bör beaktas?
● Hur bör det grafiska användargränssnittet se ut?
● Ska funktionalitet eller användarvänlighet prioriteras?
● Hur ser man till att inlärningskurvan för programmet är så liten som möjligt?

Fråga 2. Vilka möjligheter och förutsättningar finns det för att använda olika ljudformat?

1.4 Metod

Hur frågorna skall angripas:

Fråga 1: angrips genom analys av användarbehov och utifrån detta, kreativ 
förslagsgenerering, tester och utvärdering.
Fråga 2: hanteras genom att analysera vilka möjligheter som finns i programmeringsspråket 
Java och genom praktiska tester.
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Ljud

Representation av ljud är ett mycket brett ämnesområde som i detta arbete hanteras som två 
skilda delar, analogt och digitalt ljud. Allt ”naturligt” ljud är analogt, det vill säga helt 
kontinuerligt, medan digitalt ljud är en beskrivning eller sammanfattning av det ljud. Digitalt 
ljud är alltså ingenting som existerar rent fysiskt, utan är en representation av ljud som en 
sekvens av mätvärden. Detta arbete är inriktat mot digitalt ljud, men det kan vara bra att veta 
mer specifikt vad ljud är och de speciella aspekter av den sortens ljud som utgörs av 
mänskliga röster.

2.2 Analogt ljud

Rent teoretiskt är ljud trycksvängningar i omgivningen som utbreder sig som vågor. I 
vardagliga sammanhang brukar bara de ljud som är hörbara för det mänskliga örat kallas ljud, 
det vill säga frekvensområdet mellan 20 och 20000 Hz. Ljud under det hörbara området kallas 
infraljud och ljud ovan kallas ultraljud, men dessa två kategorier är inget som är intressant i 
detta arbete, i alla fall i teorin. Svängningarnas frekvens och styrka bestämmer hur ljudet 
uppfattas av det ”mänskliga örat”, utöver detta kan även ljudnivån mätas, det vill säga hur 
kraftigt eller svagt ett ljud hörs.

Ljudstyrka mäts som effektivvärdet av den lufttrycksvariation som ljudet åstadkommer. 
Detta kallas ljudtrycket och mäts med det logaritmiska måttet decibel. Tryckvariationerna 
orsakar rörelser i omgivningen. Förhållandet mellan ljudtrycket och partiklarnas hastighet 
kallas vågimpedans, vilken är specifik för olika material. Det mänskliga
örat uppfattar att ljudets styrka fördubblas var nionde dB, medan 6 dB motsvarar en fysikalisk 
fördubbling. En normal konversation på nära håll motsvarar cirka 74 dB, smärtgränsen för det 
mänskliga örat ligger på ungefär 134 dB. Högre frekvenser skärmas lättare av än lägre, vilket 
betyder att lägre frekvenser hörs på längre avstånd och bättre tränger igenom olika 
material[6].

2.2.1 Den mänskliga rösten

Mänskligt tal uppstår genom stämbandens svängningar i struphuvudet, rösten är unik för alla 
människor precis som deras fingeravtryck. Den kan variera i tonhöjd, styrka och klang. 
Tonhöjden (frekvensen) beror på stämbandens storlek och anspänning. Röststyrkan 
(ljudtrycket) beror på hur mycket kraftigt man tar i när man talar. Röstklangen varierar i olika 
register, det vill säga hur mycket övertoner det finns i rösten. En persons sinnestämning 
förändrar oftast hur folk låter när de talar. Det är oftast lätt för människor att avgöra om någon 
är ledsen, förbannad eller överlycklig genom att höra på sättet de talar. Grundtonen för vanligt 
tal ligger oftast runt 150-350 Hz, störst skillnader är det mellan män, kvinnor och barn.

Olika individer har olika ”klanglådor” vilket innebär att ljudets sammansättning betraktat 
som frekvenskomponenter blir relativt unik[5].

2.2.2 Samtal och tystnader

Med en ”tystnad” i ett inspelat samtal menas perioder då ingen talar, alltså pauser i talet, eller 
tiden som oftast uppstår mellan replikväxlingar. Dessa är i ideala fall total avsaknad av ljud, 
det vill säga ljudstyrkan, (amplituden) är minimal. Detta är oftast inte fallet i en 
intervjuinspelning, det finns oftast någon form av bakgrundsljud som måste behandlas på 
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något sätt för att urskiljas ifrån tal. Ett av sätten kan vara att sätta en viss amplitudgräns som 
måste uppnås för ljudet ska få registreras som ljud, på detta sätt kan exempelvis 
konversationer som sker i bakgrunden filtreras ut och klassas som ”ljudlösa” och då endast de 
spelas upp uppstår ”tystnader”. Ett annat alternativ är att filtrera bort ljud med för höga/låga 
ljudfrekvenser för ”normalt” tal.

Här bör tester göras för att komma fram till vettiga tröskelvärden för vad som ska klassas 
som tal/tystnad. Har en inspelning exempelvis fågelkvitter i bakgrunden så ska det med 
största sannolikhet kunna filtreras bort av den här metoden.

Kombinationer av dessa två metoder kan ge bättre resultat, men är mer resurskrävande.

2.3 Digitalt ljud

Digitalt ljud använder sig av en teknik där en ljudsignals värde mäts ett fastställt antal gånger 
per sekund, så kallad samplingsfrekvens. För att kunna återskapa en signal utan hörbara fel så 
får signalens frekvensinnehåll inte överstiga halva samplingsfrekvensen enligt Nyqvists 
samplingsteorem. Teoremet säger att det inte går att skilja multipler av en frekvens åt om de 
finns i signalen, därför filtreras frekvenser över halva samplingsfrekvensen bort innan 
digitalisering. Det är därför viktigt att välja rätt samplingsfrekvens för att inte förlora för 
mycket information i sin tänkta tillämpning[7].

Figur 1: En Analog signal och dess samplade motsvarighet  i PCM
(från Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_sound)

2.3.1 Digitala ljudformat av intresse

• Waveform audio format
Waveform audio format, wav, är ett av de vanligaste digitala ljudformaten. Det utvecklades av 
Microsoft och IBM. Wav-filer kan innehålla komprimerad ljuddata men det vanligaste är att 
de innehåller okomprimerad ljud i pulskodsmodulerat (PCM) format, vilket är 
standardformatet för ljud-CD-skivor. Wavfiler kan inte bli större än 4GB, då 
filstorlekshuvudet består av en 32-bitars unsigned integer, detta borde inte ställa till problem 
då det motsvarar en inspelning på ca 6.6 timmar i CD-kvalitet. Figur 1 visar ett exempel på en 
analog signal och dess PCM motsvarighet (4 bitar).
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• Digital Speech Standard[1] 
Digital Speech Standard(.dss) är ett digitalt ljudformat specialutvecklat för tal av Grundig, 
Olympus och Philips och är enligt dem digitalt tals motsvarighet till musikens mp3-filer[2]. 
Då ljudformatet främst används i diktafoner är det designat så att energiförbrukningen är 
minimal (ungefär 1/12 av normalt hävdar Olympus). Formatet ger filstorlekar som vanligtvis 
är mellan 1/12 till 1/20 så stora som motsvarande wave-filer utan att ha hörbart sämre kvalité.

Varje filhuvud har även plats med information om filen där man exempelvis kan lagra 
inspelningens datum, författare eller vad inspelningen handlar om. Formatet är även anpassat 
för att på bästa möjliga sätt hantera voice recognition (röstigenkännining), vilket är lämpligt 
för vår uppgift. Digital Speech Standard är patentskyddat, men får användas av andra företag 
enligt detta utdrag ur ägarnas press release:

The .dss format is maintained as a manufacturer-independent and international 
standard for professional speech processing by the International Voice 
Association (IVA). The IVA was founded by Grundig, Olympus and Philips to 
ensure that all specifications are defined according to the standard. The standard 
is also a manufacturer-independent standard that can be used under certain 
conditions [3].

• Moving Picture Experts Group 1 – audio layer 3
Moving Picture Experts Group 1– audio layer 3, förkortat MPEG 1-audio layer 3, ytterligare 
förkortat till MP3, är ett av de populäraste ljudformaten för musik. Anledningen till dess 
popularitet är att det filtrerar bort ljud som människor inte kan höra med psykoakustiska3 
algoritmer. Detta leder till att ljudet ”förstörs” på ett vis som gör filstorleken mycket mindre 
än i ett ickekomprimerat format, exempelvis ett PCM-kodat format. De allra flesta hör ingen 
skillnad på en MP3-fil med någorlunda kvalitet och en ”oförstörd” uppspelning. En MP3-fil 
består av ett antal MP3-frames som består av ett filhuvud och ljud-data. Varje frame är 
oberoende av varandra vilket innebär att det går att ”klippa och klistra” in och ut frames i 
ljudfilens utan att den blir ospelbar. Många MP3-filer innehåller även metadata med 
information om filens innehåll, denna information brukar läggas före den första eller efter den 
sista ramen.

• Ljuduppspelare för digitalt ljud
Vanliga ljuduppspelare är främst annpassade för uppspelning av musik, vilket gör det svårt att 
navigera i ljudfiler som innehåller inspelade intervjuer där man behöver kunna hoppa mellan 
fraserna. Bland annat är det svårt att få en uppfattning var i filen man är och det går inte att se 
var fraser börjar och slutar.

Figur 2: Winamp

3 Psykoakustik är läran om hur örat tar emot och hjärnan uppfattar ljudsignaler
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En intervjufil är oftast rätt lång, vilket gör navigeringen i filen svårare på grund av att varje 
förflyttning av ett reglage motsvarar ett relativt stort tidsintervall (se Figur 3). Det största 
problemet är dock att ändra fokus mellan ljuduppspelaren och den ordbehandlare där texten 
skall skrivas in, vilket tar mycket tid i anspråk under transkriberingen. Två exempel på 
vanliga mediaspelare är Winamp och Mediaplayer och bilder på deras grafiska gränssnitt 
visas i Figur 2 och Figur 3.

Figur 3: Windows media player

2.4 Ljud i Java

Java har ett klassbibliotek för att behandla ljud som heter Java sound API4, som består av 
grundläggande funktioner för hantering av ljud. Javas standardbibliotek för ljud heter 
JavaSound och hanterar endast okomprimerat ljud. Det finns även fristående 
användarutvecklade verktyg för hantering av komprimerat ljud och speciella format som till 
exempel mp3.

Det finns dessutom ett officiellt tillägg skapat av Sun som heter Java Media Framework 
som har mer avancerade funktioner för multimedia, bland annat filmuppspelning med 
erfoderliga codecs och stöd för till exempel stöd för komprimerade ljudformat, bland annat 
mp3. Tyvärr är det bara MS Windows-installationen av Java Media Framework som stöder 
mp3 för tillfället, detta medför att ett program skrivet med mp3 i åtanke med hjälp av Java 
Media Framework inte blir speciellt portabla då de endast går att köra i Windowsmiljö. Då vi 
delvis valde att skriva vår programprototyp i Java för dess portabilitet är detta ett stort minus 
för Java Media Framework.

Ett annat besvär med Java Media Framework är att det måste vara installerat på de 
datorer som ska köra vårt program då Java Media Framework inte ingår i Java Foundation 
Classes utan är ett tillägg. Det är dock tillåtet att distribuera tillsammans med applikationer 
som använder dess bibliotek så detta är mer ett problem för slutanvändarna än för oss, men vi 
är omtänksamma och tänker på dem också.

Uppspelningen i Java sound API använder sig av strömmar vilket gör det enkelt att ta ut 
ljuddata ur enskilda samplingar. 

4 API: Application Programming Interface
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3 Genomförande

3.1 Förberedelser

Det hela började med att en forskningsstuderande på högskolan i Gävle skulle transkribera 
digitalt inspelade intervjuer. Då det visade sig att de tillgängliga programvarorna inte var 
speciellt lämpliga för ändamålet uppkom idén att ett sådant borde utvecklas i form av ett 
examensarbete. Detta var ett par veckor innan examensarbetet officiellt påbörjades och därför 
kunde en förstudie inledas som syftade till att samla in information som kunde vara 
användbara och öka förståelsen av problematiken. Förstudien presenterade några designidéer 
och innehöll förslag på hur problemen kunde lösas. Detta fortsatte en vecka in i 
examensarbetstiden då  även en ambitiös men förhoppningsvis genomförbar planering av hur 
arbetet skulle läggas upp skrevs.

Med nio veckor av utvecklingstiden kvar delades arbetet upp och programmeringen av 
programprototypen påbörjades (se Tabell 1).

Tabell 1. Planering av tid för examensarbetet.
Vecka Planerat
2 Lära oss mer om Java Media Framework och implementera en basal mediaspelare.

3 Vi bör bestämma oss för vilka röstseparationsalgoritmer vi vill använda oss av alternativt designa 
en egen algoritm. Eventuellt påbörjar vi dess implementation här

4 Implementation av föregående veckas algoritm/algoritmer

5 Fortsatt implementation av algoritmerna samt de tilltänkta finesserna, grafisk representation av 
ljudfilen , hoppa mellan talare, utökade pauser och så vidare.

6 Samma som vecka 5

7 Slutförande av implementation, bortsett ifrån mindre nödvändiga finesser och eventuell 
buggsanering.

8 Extratid, finslipning av arbetet. Kommer med STÖRSTA sannolikhet att behövas. Eventuellt låter 
vi oanande stackare prova vår implementation och komma med feedback.

9 Finslipning av arbetet, slutföra rapportskrivning för inlämningsdatumet av rapporten.

10 Finslipning av programprototypen och förberedelser inför redovisningen.

3.2 Inledande designval

När det grafiska användargränssnittet designades med utgångspunkt att det skulle vara lätt att 
lära sig, förstå och hantera. Gränssnittet skulle även ha de flesta användarfunktioner 
tillgängliga i samma fönster utan att det blir för informationstungt och användarovänligt. Då 
programmet helst ska gå att köra på äldre eller sämre presterande datorer och skärmar valdes 
en skärmupplösning som fungerade bra med en fönsterstorlek från 800x600 pixlar och uppåt.

Detta innebar att de flesta mindre vanliga funktioner såsom inställningar för hur 
navigeringen i ljudet med fram- och tillbakaknappar ska fungera. Alltså om användaren skall 
navigera med bestämda tidskvantum, mellan tystnader eller personer i ljudfilen. Ljudfilen 
skall även representeras grafisk med tidtagning och position i filen synlig för användaren. 
Även ett bra sätt att integrera färgkodning av de personer som talar samt när tystnader uppstår 
direkt in i ljudfilens sökfält försökte hittas.

För att underlätta för användaren ska de visade färgerna gå att ändras efter egen smak 
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samt sätta etiketter på dem för att ytterligare underlätta identifiering. Den tidigaste tanken var 
att dessa färger skulle slumpas genom att slumpa dess RGB5-värden (Red, Green, Blue), för 
att på så sätt få en helt slumpmässig färg ur hela färgspektrumet. En uppenbar nackdel med 
denna lösning är att färgerna som slumpas kan bli för lika eller helt enkelt densamma för olika 
personer. Detta problem skulle lätt gå att lösa genom att användaren manuellt ändrar de 
liknande färgerna efter eget tycke på något sätt, exempelvis genom förvald lista med färger, en 
egen inmatning av RGB-värden eller en kombination av dessa metoder. Att användaren ska 
bli tvingad att göra manuella inställningar är dock något att undvika och därför eftersträvas en 
annan lösning.

Då antalet personer i samma intervju sällan överstiger fler än två personer och ännu mer 
uppgår i tiotalet individer kom vi fram till att en bra metod för att välja den initiala 
färgkodningen är att välja ut ett tiotal distinkta färger och stoppa dem i en slumpmatris, när 
färgkoden till en röst ska tilldelas väljs då de första färgerna ur slumpmatrisen tills färgerna i 
den tagit slut för att därefter slumpas. På detta sätt undviks i de flesta fall att individerna i 
intervjun får en förvillande lika färgkod samtidigt som färgerna inte riskeras att ta slut i första 
taget. Då de tre färgerna slumpar ett värde mellan 0 till 255 finns det 256*256*256 olika 
möjligheter, alltså 16777216 möjliga färgkombinationer att välja mellan. Kontroller ska så 
klart ske för att kontrollera att ingen person får samma färgkod.

En annan idé som borde implementeras var att baka in en texteditor i programmet, då 
användaren med största sannolikhet vill undvika att ändra fokus mellan olika program. Utöver 
detta vore även ett par hjälpsamma fast eventuellt mindre utnyttjade funktioner såsom extra 
tidsuppehåll mellan personer eller tystnader, repetition av delar av filen, exempelvis talare 
eller segment mellan tystnader vara bra. Det var även önskat att kunna välja att automatiskt 
hoppa över angivna talare.

För att lämna händerna fria är det viktigt att programmet går att kontrollera med 
snabbknappar på tangentbordet. Exakt hur dessa knappar/knappkombinationer ska användas 
är ett ämne upplagt för diskussion. Snabbknapparna bör vara snabba att komma åt och 
dessutom lätta att lära sig utan att störa vår inbäddade texthanterare. Därmed är de flesta ett-
tryckstangenter borta ur bilden. Ett alternativ är att kombinera bestämda bokstäver med 
CTRL-tangenten men även då är ett par av de mest lättillgängliga bokstavkombinationerna 
upptagna, bland andra CTRL-X (klipp ut), CTRL-C (kopiera) och CTRL-V (klistra in). Då är 
ALT-tangenten i kombination med bokstäver ett bättre val. I Figur 4 syns den första 
konceptskissen som gjordes av programmet

3.3 Val av ljudformat

Då pulskodsmodulering är ett av de vanligaste okomprimerade formaten för att lagra ljud och 
dess relativt simpla uppbyggnad är detta ett bra format för oss att börja arbeta med, se 2.3.1.

DSS är på pappret ett av de bästa formaten vi kan jobba med, största skälet till att vi inte 
valde att utgå ifrån detta format är att det fanns större tillgång till dokumentation om 
PCM/wav och filer av samma typ. Dessutom fanns det ett smidigt verktyg för konvertering av 
dss-filer till wav-format, se 2.3.1.

MP3:s stora fördel är dess stora kompression av ljud, denna kompression medför också 
att dess framestruktur blir relativt komplex, något som gjorde att vi avstod från att använda 
detta format, se 2.3.1.

Allt ovanstående gjorde att vi vald att använda det okomprimerade wav-formatet för vårt 
program. Ett okomprimerat format är även mycket lättare att arbeta med. 

5 RGB är ett sätt att representera olika färger genom att ange mängden rött grönt och blått färgen ska bestå av. 
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Figur 4: En första konceptskiss över programmet

3.4 Val av ljuduppspelningsmetod

Det finns två skilda metoder i Java Sound API att för spela upp ljud ur minnessynpunkt. 
Antingen läggs hela filen i minnet, för detta finns en förbyggd klass i Java som heter Clip, 
eller så buffras ljudet med en bestämd storlek i taget. Den förstnämnda metoden är det lättaste 
att hantera vid ljuduppspelning då hela filen ligger i minnet och det finns färdigskrivna 
metoder för navigering i ljudklippet. Dessa metoder riktar sig dock mer åt att sköta 
uppspelning så egna metoder måste ändå skrivas för att komma åt ljuddatat i filerna. Det 
största problemet med Clip är dock minnesåtgången, då hela ljudklippet måste läggas in i 
minnet. Detta blir extra svårt för att hantera då programmet jobbar med långa ljudfiler i 
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okomprimerade format vilket innebär att javas virtuella maskin (JVM) snabbt får slut på 
minne vid dess standardinställningar.

Med buffring blir problemen helt annorlunda. Buffringen använder bara en bråkdel av det 
minne som Clip kräver, men storleken på bufferten måste bestämmas helt av programmeraren. 
Det är inte bara att ställa in bufferten på en godtycklig storlek då både en för lite respektive 
för stor buffert medför allvarliga konsekvenser. Väljs en för liten buffert så ”svälter” 
uppspelningen då bufferten inte hinner fyllas i samma takt uppspelningen bör pågå. Detta 
innebär att det uppstår hål i uppspelningen och störande hack uppstår. Väljs en för stor buffert 
uppstår andra nackdelar, bortsett ifrån det oftast försumbara minnesslöseriet. Körs filen utan 
uppehåll kommer åhöraren inte att uppfatta störningar i uppspelningen, men om ljudet ska 
göra uppehåll eller stoppas kommer en eftersläpningseffekt uppstå, det vill säga ljudet 
kommer att fortsätta tills den sista bufferten har tömts, vilket kan vara flera sekunder eller 
resten av filen om bufferten är stor nog. Då olika ljudfiler, trots att de är av samma format, har 
en varierande storlek på sina sampels finns det ingen universell buffertstorlek att välja för att 
undvika så kallat ”underflow” och ”overflow”. Det bästa är att bestämma buffertstorleken 
efter filens innehåll.

I ett digitalt ljudsystem får man alltid en fördröjning vilken kallas latency. Denna beror 
främst på buffertstorleken, större buffert i förhållande till ljuddatat ger längre fördröjning. 
Samtidigt får inte bufferten bli för liten för då kommer ljuduppspelaren inte hinna få data i tid. 
Buffertstorlek vid ljuduppspelning är alltid en avvägning då det är vikigt att ha så liten 
fördröjning som möjligt samtidigt som uppspelningen inte får innehålla störande pauser eller 
hack till följd av för liten buffert. I detta fall bör en fördröjning på  upp till 100 millisekunder 
vara accepterbart.

I JavaSound:s API är vissa klasser sedda ur hårdvarans perspektiv istället för 
programmerarens vilket kan leda till problem, men samtidigt underlätta avsevärt. Exempelvis 
skrivs ljuddata till en SourceDataLine och läses från en TargetDataLine. Detta är en olycklig 
design som ofta leder till missförstånd[4].

3.4.1 Trådning i java

I Java är trådning enkelt att använda då man bland annat kan ärva från klassen Thread 
eller interfacet Runnable. När tråden sedan ska startas körs metoden run. Tråden tas bort när 
run-metoden avslutas. Skillnaden mellan Thread och Runnable är att Thread kan innehålla 
trådspecifika metoder medan Runnable enbart kan starta en ny tråd genom att användaren 
skriver metoden run().

Skälet till att ta upp trådning här är att om ljuduppspelningen inte sker i en tråd kommer 
den att kräva alla resurser som ges till programmet. Detta innebär att GUI:et kommer att vara 
låst och obrukbart medan ljuduppspelningen pågår, vilket gör det omöjligt att kontrollera 
ljuduppspelningen manuellt, även om det finns har fungerande metoder för detta bundna till 
knappar eller tangenter.

En tråd för uppspelning löser detta problem, men då kommer man till nästa trådrelaterade 
problem, nämligen hur den ska hanteras. Följande bör beaktas;

Om tråden ska skapas varje gång ljudet ska spelas upp för att sedan avslutas när 
uppspelningen upphör eller om tråden ska ligga i programmets bakgrund och bara avslutas 
under speciella förutsättningar. Hur man ser till så att en ny tråd inte skapas över en gammal 
tråd. Om tråden alltid ska ligga i bakgrunden när programmet körs. Hur man ser till att tråden 
kräver så lite resurser som möjligt men fortfarande fungerar bra. När och hur ska tråden 
avslutas.
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3.5 Utveckling och Design

Till en början implementation med de okomprimerade PCM-formaten Java Sound API 
ursprungligen stöder.

En ljudfil som stöds av JavaSound-biblioteket (exempelvis wav, au, aiff) delas upp i olika 
delar, först ligger ett filhuvud som beskriver filens format och kodning, därefter ligger 
samplingarna i så kallade frames (ramar). Består filen av flera kanaler ligger samplingarna i 
efter varandra i samma frame. Detta är för att enkelt kunna komma åt ljuddatat för olika 
kanaler utan att behöva hoppa runt i filen. Det finns inget som hindrar att en ljudfil har 
godtyckligt antal ljudkanaler men det vanligaste är antingen mono (en ljudkanal) eller stereo 
(två ljudkanaler).

Program använder endast ljudfilens första kanal till ljudgrafen då programmet främst 
kommer att hantera monofiler. Detta innebär att analysen av stereofiler kan bli dålig då enbart 
den vänstra ljudkanalen analyseras. Ljudgrafen ritas genom att hämta samplingsvärden ifrån 
ljudfilen och sedan rita ut dess värden som vertikala linjer. Till att börja med anpassas antalet 
mätvärden efter ritytans bredd och höjd. Sedan beräknas samplingsvärdena om så att deras 
max- och minimi-värden passar halva bildens höjd och ritar ut en så kallad baslinje i dess 
mitt. Tidsrymden som ska visas på längden bestäms i frames (samplingar) som i sin tur räknas 
om till samplingar per pixel med hjälp av bredden på bilden. Samplingsvärdet för varje pixel 
hämtas och ritas ut med hjälp av vertikala linjer.

För att få diagrammet snyggare spegelvänds diagrammet på båda sidor om baslinjen för 
att göra grafen tydligare. Det är viktigare med en tydlig ljudgraf i detta sammanhang än att 
diagrammet är korrekt men otydligt. Att implementera stöd för att rita upp stereofiler i grafen 
är relativt enkelt men inte prioriterat då de flesta intervjuinspelningar sker i mono.

Ljudgrafen bör även kompletteras med en separat förstoring på förslagsvis 20 sekunder, 
något vi tänker ändra på vid testning. Ljuduppspelningen ska helst gå att styras med hjälp av 
ett grafiskt sökfält där någon form av markering visar var i filen uppspelning pågår. Denna 
markering ska gå att flytta manuellt för att på så vis navigera i ljudfilen.

3.5.1 Navigering i ljudfil med JSlider

Till en början användes Java Swing-komponenten JSlider, se Figur 5.

Figur 5: Exempel på JSliders (bild från:  
http://www.apl.jhu.edu/~hall/java/Swing-Tutorial/Swing-

Tutorial-JSlider.html)

Denna komponent visade sig dock inte uppfylla önskemålen då den är problematisk att 
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förlänga/förkorta och hade andra egenheter som gör den olämplig. JSlidern krävde också att 
eventuella bilder såsom amplitud-diagram och det tilltänkta färgkodsdiagrammet som visar 
talare och tystnader var tvungna att skapas som separata komponenter. Dessa komponenter 
skulle sedan behöva synkroniseras med JSlidern, vilket visade sig medföra en del intressanta 
problem.

3.5.2 Problem vid hantering av uppspelning med JSLider

Innan komponenten JSlider övergavs implementerades en ChangeListener-metod för 
komponenten. ChangeListener kör en egendefinierad metod om objektet den ”lyssnar” på 
ändras på något sätt. Detta gjorde så att man på ett enkelt sätt kunde använda JSlidern för att 
manuellt navigera i ljudfilen. Däremot uppstod problem när JSlidern skulle följa ljudet och 
uppdateras efter en given tid. Själva uppdateringen vid den givna tiden var inget problem, 
men varje gång JSlidern uppdaterades aktiverades dess ChangeListener som sedan körde sin 
metod avsedd för att navigera runt i ljudet. Problemet var att ChangeListener-metoden 
återställde ljudet till position noll för att sedan hoppa det givna antalet frames till den 
positionen ljudet skulle spelas upp. Detta innebar att varje gång JSlidern rörde på sig för att 
följa ljudet så nollställde det ljudströmmen för att sedan hoppa till sin tidigare position. När 
detta görs så uppstår ett litet men hörbart ”hack” i ljudet vilket inte stör om användaren 
navigerar mellan olika delar av ljudfilen men är mycket irriterande och onödigt 
processorkrävande om det körs varje sekund eller tiondel som hade satts till JSliderns 
uppdateringsfrekvens vid tillfället. Detta problem visade sig vara svårare att åtgärda än väntat 
då ljuduppspelningen sköttes av en saparat tråd som arbetade oberoende av den tråd som 
uppdaterade ljudpositionen. Våra försök att använda boolean-variabler som håller reda på när 
JSlidern skulle uppdateras manuellt eller automatiskt visade sig inte fungera tillfredsställande, 
då det uppstod små intervall då det inte gick att navigera i ljudet manuellt på grund av att 
programmet var satt att inte köra koden för att uppdatera JSlidern då denna tid krockade med 
den automatiska uppdateringen. Dessutom var JSlidern inte estetiskt tilltalande.

3.5.3 Utveckling av egen sökfältskomponent

Med anledning av erfarenheterna med JSlider inleddes ett omfattande arbete för att designa 
och implementera en ny komponent som kunde tjänstgöra som sökfält. När ändå en egen 
komponent designades kunde en del funktioner läggas i den som annars var tänkta att göras 
separat. Det bestämdes att ett amplitud-diagram skulle göras som en del av sökfältet, visa 
ljudfilens längd och var den spelade upp i tid samt knyta in färgkodningsdiagrammet i samma 
panel. Någon form av positionsvisare var en av de viktigare detaljerna i komponenten. 
Metoden  som valdes var att bygga denna komponent med ”klossar” av grafiska objekt, lagda 
på eller under en bakgrund (rityta) med stöd för avläsning av musposition och musklick . En 
rityta skapades i vilken programmet ritade ut amplitud-diagramet. Därefter skapades en 
”pekarpil”, se fig 3, som lades in ovanpå diagrammet, denna pil går att flytta efter behag om 
man klickar med musen i ritytan, den går även att dra och släppa i diagrammet för att spela 
upp vald position. Metoder skrevs så att pilen uppdaterar sin position automatiskt. Under den 
första ritytan lades en andra rityta in där färgdiagrammet placerades.
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Figur 6: Sökfält med bild över ljudet

Till sist lades tre tidsvisare in, en som visade när filen börjar, dess nuvarande värde samt hur 
lång den är i minuter och sekunder. När detta fungerade bra bestämde vi oss för att även skapa 
en liknande bild fast med förstoring på filens innehåll. Alltså enbart visa ett variabelt antal 
sekunder av ljudfilen för att underlätta navigering. Detta sökfält var tänkt att skapas ”rakt av” 
ifrån vår tidigare klass som visade hela ljudfilens innehåll, men förändringarna som behövde 
göras bara för att börja rita ut bakgrunden ifrån ett annat värde än noll visade sig bli 
omfattande och de nya beräkningarna som behövde göras gjorde att vi valde att göra en 
separat klass för det nya sökfältet. Sätts denna att visa 100% av ljudfilen kommer den att se 
likadan ut som det första sökfältet men den kommer att göra mer och fler komplexa 
uträkningar vilket resulterar i sämre prestanda än det första sökfältet, fast de till synes gör 
samma sak. Visas exempelvis 10 sekunder i det första sökfältet kommer sökfältet att ritas om 
när de uppritade tio sekunderna har passerat eller ljudets position har ändrats i det första 
sökfältet så att den nya positionen ej existerar i det andra.

Figur 7: Sökfält, hela filen överst, samt förstoring nederst 

Vår implementation av sökfältet är flexibelt då det går att bestämma dess höjd och bredd 
samtidigt som det skapas, detta kan leda till besvär om komponenten inte är synkroniserade 
med resterande delar av programmet, men vår filosofi att i största möjliga utsträckning 
använda variabler istället för att ”hårdkoda” värden gjorde detta besvär minimalt.

I slutskedet av utvecklingstiden ville vi anpassa sökfältet efter fönstrets storlek. Tyvärr så 
visade det sig att detta var lättare sagt än gjort då dess ursprungliga breddvariabel vandrade ut 
i nästan samtliga klasser på ett eller annat sätt för att användas vid beräkningar. Den enklaste 
lösningen var då att bara uppdatera dess bredd då en ny fil lästes in, vilken vi också valde.

Tillslut löstes detta problem och komponentens höjd och bredd anpassas till fönstrets 
storlek under runtime.
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3.5.4 Färgkodsdiagrammet och ljudanalys

För att rita upp färgkodsdiagram behövdes ett bra sätt att hämta ut värden utvecklas. Idén var 
att ta skapa tidssegment som sedan skulle ritas om till färgkodade rektanglar i diagrammet. 
Dessa tidssegment var tänkt att skapas genom en noggrann analys av ljudfilen. Algoritmen 
som vi skrev för att göra detta såg ut på detta sätt redovisas i Figur 8.

--Algoritmen Börjar---

Skapa en lista med person (id) och färgkod.
Lägg in ”tystnad” först i listan.
Stega igenom ljudfilen från början till slut med steg på exempelvis 0.2 sekunder

Om tystnad:
Lägg in segmentet i listan för tystnad
Stega tid (0.2)
Så länge nästa segment fortfarande är tyst:

utöka segmentet
stega tid

Annars, om ej tyst:
Sök efter id-parametrar som överensstämmer med någon id i listan
Om id hittas:

Lägg in segmentet i id-lista
Stega tid
Så länge nästa segment fortfarande är samma id:

utöka segmentet
stega tid

Annars, om id saknas:
Lägg till nytt id
Lägg in segmentet i id-listan
Stega tid
Kör så länge nästa segment fortfarande är samma id

utöka segmentet
stega tid

---Algoritmen är klar och resulterar i identifierade segment av varierande storlek som ligger kontinuerligt från 
filens början till slut.---

Figur 8: pseudokod för att dela upp personer

Detta innebär i ett idealt fall att en ordväxling mellan två personer leder till att tre segment 
läggs in i listan (se Tabell 2).

Tabell 2: Idealt fall med tystnader
Segment Tidssteg

Person 1: 0-10

Tystnad: 10-12

Person 2: 12-20

Dessa värden kan sedan sedan enkelt ritas ut i färgdiagrammet som är en integrerad del av 
sökfältskomponenten. Värdena i exemplet ovan är enbart valda för syns skull och 
representerar inga verkliga värden. Utritningen av dessa värden ställde till vissa problem på 
grund av att standardmetoden fillRect användes. Denna metod tar in x- och y-värden för att 
rita ut en färglagd rektangel med vald bredd och höjd. Tyvärr så syns inte denna rektangels 
kanter vilket innebär att en rektangel som bara består av kanter (exempelvis 1*20 eller 2*40 
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pixlars rektangel) inte att ritas ut över huvud taget. Då de ljudsegment som ska representeras i 
färgdiagrammet ursprungligen är tolkade i frames måste de beräknas om till pixlar på skärmen 
för korrekt utritning. Detta leder ofta till avrundningsfel som orsakade glapp emellan de 
kodade rektanglarna i kombination med att korta segment inte ens ritas ut. För korta ljudfiler 
är detta inget problem men desto längre tid som var representerat i diagrammet desto fler 
glapp blev synliga. För att avhjälpa detta utökade vi helt enkelt rektanglarnas bredd med en 
pixel. Detta ledde å andra sidan till att diagrammet inte blev helt korrekt men det spelar å 
andra sidan ingen större roll då en pixel oftast representerar ett mycket litet tidskvantum, 
vilket sällan överstiger 0.01 sekund.

3.5.5 Inställning av tystnadströskel

Som synes är implementationen av kontrollerna för vad som är tystnad respektive vilka 
parametrar som avgör om personen redan påträffats i analysen inte specificerade i algoritmen. 
Detta var någonting som orsakade mycket huvudbry. Den ursprungliga idén för att kontrollera 
om ett segment var tyst eller inte var att ta sätta en ”tystnadströskel” på 10% av ljudfilens 
maximala sampelvärde. Detta visade sig vara ett mindre bra sätt att bestämma tystnader, då 
volymen i de flesta filer skiljer sig dramatiskt och sällan ens är i närheten av det maximala 
sampelsvärdet ljudfilen klarar av. Alltså måste ljudfilen analyseras på något sätt för att hitta en 
bra ”tystnadströskel” innan huvudanalysen av filen börjar.

En ide som provades för att lösa detta var att ta ut det högsta sampelvärdet i filen och 
utgå ifrån det när tystnadströskeln valdes. Problemet med denna lösning är att detta värde kan 
vara missvisande om ljudnivån endast uppnås något enstaka fall i ljudfilen. En förmodligen 
bättre idé vore då att beräkna hela ljudfilens medelvärde och utgå ifrån detta då 
tystnadströskeln ska bestämmas, nackdelen med denna metod är att det är en mer resurstung 
uppgift.

Ett annat alternativ är att användaren sätter tystnadströskeln själv på något sätt, detta är 
dock något vi vill undvika, men är det lösning som kan ge bäst resultat, om användaren har 
koll på innehållet i ljudfilen vill säga, det kan krävas en hel del experimenterande för att 
bestämma en vettig tröskel.

4 Resultat

4.1 Det färdiga programmet

Detta arbete resulterade i ett verktyg som i vår uppfattning är ett smidigare att använda vid 
transkribering än vanliga ljuduppspelare. Det har stöd för wav-filer och kan navigera mycket 
snabbt och smidigt navigera i dem med hjälp av flexibla funktioner. Det har en inbäddad 
texteditor som tyvärr inte är speciellt utvecklad, men de flesta grundläggande funktioner som 
att spara och ladda textfiler går bra. De flesta standardfunktioner för textfält fungerar, 
exempelvis CTRL-C för att kopiera och så vidare. Det finns två sökfält för navigering i 
uppspelningen, en som visar hela ljudfilen och en som visar ett valt segment ur ljudfilen.

Sökfälten som kan ha valfri längd består av en representation av filens innehåll där dess 
amplitud  positionsmässigt ritas ut. Sökfältet styrs med hjälp av en ”sökpil” som positionerar 
ljuduppspelningen då användaren släpper vänster musknapp. I sökfälten går det även att sätta 
ut bokmärken med som det lätt går att navigera emellan, dessa sätts ut i sökfälten med höger 
musknapp. Det finns ett färgdiagram som visar när det är tyst eller inte i uppspelningen. 
Färgerna i detta diagram kan väljas av användaren, färgalternativen är dock begränsade till ett 
urval av distinkta färger. Det flesta funktioner går att hantera både med musen eller 
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tangentbordet. Det finns ett hjälpfönster i menyn för att underlätta för användaren, se Figur 11 
som finns i 8.1. En bild av programfönstret kan ses i Figur 9 här nedan.

Figur 9: Hela programfönstret

4.2 Bestämning av tystnadströskel

För att hitta en bra tystnadströskel implementerades och provades ett par metoder som 
jämfördes för att visa vilken metod som gav det bästa resultatet.

Det första försöket innebar att hårdkoda in en tystnadströskel, men då olika inspelningar 
ser ut på helt olika sätt och brus ofta ställer till det är denna metod endast bra för att 
specialisera sig på enskilda filer. Användaren skulle kunna ställa in detta själv med hjälp av en 
inmatning eller reglage för att testa sig fram vilket ger bäst resultat för den nuvarande 
ljudfilen, men detta är någonting som bör undvikas med tanke på enkelhet.

Nästa försök var att prova att ställa in tystnadströskeln relativt ljudfilens potentiella 
maxamplitud, men detta visade sig ge ett mycket dåligt resultat då denna sällan uppstår i 
inspelningarna.

En annan metod som testades var att ta ut filens högsta amplitudvärde och jämföra och 
utifrån detta ställa in en relativ tystnadströskel (normalisering). Denna metod gav bättre 
resultat än föregående, men om det det existerar amplitudspikar i en ljudfil, vilket det ofta gör, 
blir den här metoden lika dålig som den föregående metoden.

Den fjärde idén innebar att ta hela filens medelvärde och ställa in tystnadströskel relativt 
detta. Denna metod fungerar oftast bra och är mycket mer flexibel än de tidigare metoderna. 
Efter tester på några ljudfiler fastställdes att filens medelsampelsvärde delat med tre gav en 
bra tystnadströskel i de flesta fall, så länge ljudinspelningen var av acceptabel kvalitét.
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5 Diskussion

5.1  Röstigenkänning valdes bort

Då en färdig Java-komponent för att bestämma ett ljudsegments frekvens och klang inte 
hittades och tiden bedömdes otillräcklig, beslutades att inte implementera ett 
röstigenkänningssystem. Detta begränsades istället till att använda tystnader och icke-
tystnader.

En alternativ idé som hade varit intressant att implementera var att bestämma ett ljuds 
”temperatur” det vill säga att genom ett antal parametrar bestämma den färg som ska ritas upp 
i ljud-diagrammet. På detta sätt kan användaren förhoppningsvis se nyansskillnader när olika 
personer talar, med andra ord skulle användaren i större utsträckning sköta identifieringen av 
olika personer än vad som ursprungligen var tänkt med det ursprungliga färgkodssystemet.

5.2 Planering kontra genomförande

Det är svårt att genomföra ett större projekt på det sätt som det ursprungligen planerades. I 
Tabell 3 nedan redovisas veckoplaneringen och den faktiska aktiviteten under examensarbetet.

Tabell 3: Planering kontra utförande 
Vecka Planerat Utfört
2 Lära oss mer om Java Media Framework 

och implementera en basal mediaspelare.
Vi byggde en mediaspelare i Java Media Framework, tyvärr 
så var detta det enda som var enkelt att göra med hjälp av 
Java Media Framework. Vi bestämde oss för att utelämna 
Java Media Framework på grund av detta och för att öka 
programmets portabilitet. Detta medförde att vi var tvungna 
att skriva mediaspelaren själv, vilket i efterhand visat sig 
vara ett smart drag då det lärde oss mycket om ljudhantering 
i Java. Den omedelbara nackdelen var att det inte var det 
lättaste att sätta sig in i ljudhanteringen i Java, detta ledde till 
att detta steg tog mycket längre tid än planerat.

3 Vi bör bestämma oss för vilka 
röstseparationsalgoritmer vi vill använda 
oss av alternativt designa en egen 
algoritm. Eventuellt påbörjar vi dess 
implementation här

Det tog nästan två veckor innan planeringen sprack, men då 
gjorde den det med råge. Vi hade inte ens fått igång 
uppspelningen av en ljudfil i början av veckan och när vi väl 
fick det att fungera kunde vi inte använda det grafiska 
användargränssnittet då ljudet spelades upp på grund av att 
uppspelningen inte var trådad. Veckans mål föll i glömska i 
ett antal veckor framöver

4 Implementation av föregående veckas 
algoritm/algoritmer

Planeringen hade som sagt gått i kras och arbetet fick läggas 
om. Vår basala mediaspelare började fungera och klarade av 
filer baserad på PCM, alltså de flesta wav, aif och au filer. 
Programmet klarade även av att göra bestämda tidshopp 
framåt och bakåt i filen. Trådningen var dock inte helt 
genomtänkt vid detta stadie vilket resulterade i både lösa 
trådar och trådar som avslutades förtidigt om vartannat.

5 Fortsatt implementation av algoritmerna 
samt de tilltänkta finesserna, grafisk 
representation av ljudfilen , hoppa 
mellan talare, utökade pauser och så 
vidare.

En JSlider för navigering i filen implementerades, denna 
lösning var dock ej tillfredsställande så vi påbörjade arbetet 
med en ny komponenent för att sköta detta. Komponentens 
sökfält och ljuddiagram gick snabbt att implementera, plats 
gjordes även för färgdiagrammet men det skulle ta ett par 
veckor innan denna implementerades.
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Vecka Planerat Utfört
6 Samma som vecka 5 Under utvecklingen hade det grafiska användargränssnittet 

byggts ut varje gång en ny funktion skulle testas utan hänsyn 
till grafisk layout. Detta ledde till att det mesta låg huller om 
buller i programfönstret. Den tilltänkta designen var dock 
färdig sedan länge och försök gjordes för att efterlikna den. 
Under denna tid påbörjades utvecklingen av det inzoomade 
sökfältet. Under denna period minskade utvecklingstiden ner 
för mer fokus på rapportskrivningen.

7 Slutförande av implementation, bortsett 
ifrån mindre nödvändiga finesser och 
eventuell buggsanering.

I slutet av veckan var vi nästan i fas med planeringen, 
bortsett ifrån de funktioner som vi valde att exkludera på 
grund av komplexitet och tidsåtgång. Vi hade ett fungerande 
program som i våra ögon var en klar förbättring ifrån 
transkribering med hjälp av en standardljuduppspelare. Vi 
gjorde dock en mindre trevlig upptäckt denna vecka, 
någonstans under utvecklingen av arbetet lyckades vi bli av 
med stödet för andra ljudformat än wav, vilket var olyckligt 
men förhoppningsvis inte väsentligt. Rapportskrivningen 
fortskred med beräknad hastighet.

8 Extratid, finslipning av arbetet. Kommer 
med STÖRSTA sannolikhet att behövas. 
Eventuellt låter vi oanande stackare 
prova vår implementation och komma 
med feedback.

Programmets grafiska användargränssnitt snyggades till och 
byggdes ut för att stödja tidigare skrivna funktioner, fokus 
låg på rapportskrivning.

9 Finslipning av arbetet, slutföra 
rapportskrivning, för inlämningsdatumet 
av rapporten.

Programmet fick en sista skönhetsbehandling och 
buggsanering innan inlämningen. En simpel programmanual 
bakades in i programmet. Rapporten skrevs färdigt och 
lämnades in.

10 Finslipning av programprototypen och 
förberedelser inför redovisningen.

Detta är framtid när detta skrivs, men detta kommer med 
största sannolikhet att stämma
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6 Slutsatser
Resultatet av detta arbete är ett verktyg som erbjuder smidig navigering i ljudfiler, en 
inbäddad texteditor, lättåtkomliga, effektiva tangentkommandon leder till mindre armrörelser 
och gör användande av pekdon mer eller mindre överflödig.

Uppdragsgivaren har använt verktyget för att transkribera fjorton intervjuer och kan 
intyga att det uppfyller de förväntade egenskaperna över förväntan. Kvoten mellan 
transkriberingstid och verklig tid i intervjuerna ligger mellan två och tre. Samma person 
upplevde detta som en fördubbling av effektiviteten.

6.1 Frågeställningar och svar

Huvudfrågeställningen i detta arbete gäller hur ett verktyg skall designas för att underlätta 
transkribering av intervjuer. Denna frågeställning delar vi upp i en gränssnittsaspekt och en 
teknisk aspekt.

Fråga 1. Vilka aspekter på gränssnittsdesignen för ett verktyg bör beaktas?
Användarvänlighet, ergonomi, prestanda och flexibilitet.Detaljer finns i kapitel 3.2, och 3.4. 
Målsättningen var att verktyget skulle ge användaren full översikt av en inspelnings innehåll 
samt möjligheter att navigera i denna på ett smidigt sätt. Det skall också finnas en integrerad 
texteditor i programmet med de vanligaste funktionerna för en sådan.

Fråga 2. Vilka möjligheter och förutsättningar finns det för att använda olika ljudformat?
Det minst komplexa är att analysera ickekomprimerade ljudfiler av PCM-typ. Denna sorts 
filer stöds av JavaSound-biblioteket. Ska exempelvis MP3 analyseras blir det mycket mer 
avancerat och standardbiblioteken saknar helt metoder för att hantera detta.
Mer detaljerat om detta i kapitel 3.3. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning/utveckling

6.2.1 Omedelbara förbättringsförslag

Då röstigenkänningen aldrig färdigutvecklades blir denna aspekt ett självklart föremål för 
fortsatt forskning. Programmets sätt att jämföra tystnader med tal kan också förbättras 
och/eller lösas på andra sätt. Snabbtangenterna bör utvärderas och eventuellt förbättras, 
alternativt gå att konfigureras av användaren i programmet istället för att skriva om vår 
tangentbordsmappning i källkoden och kompilera om programmet. Stöd för fler ljudformat än 
wav är mycket önskvärt. Implementation för stöd av fotpedal/fotpedaler hade varit bra. Om 
röstigenkänningen utvecklas så hade det varit spännande att implementera någon form av 
röststyrning av programmet.

6.2.2 Alternativ utvecklingsriktning

De flesta digitala transkriptionslösningar som finns tillgängliga består oftast av en separat 
hårdvarustation där valt media kan spelas upp och kan kontrolleras med en pedal för att på så 
sätt få händerna fria att skriva med. Det finns även mjukvara designad till persondatorer för 
digital transkription, även de använder sig ofta av fotpedaler. Fotpedalerna består oftast av tre 
stycken knappar med en start/stopp knapp och två knappar för fram- och bakåtspolning. De 
simplaste transkriptionsprogrammen klarar bara av att spola i ljudfilerna. De mer avancerade 
har oftast funktioner så som inbäddad textediterare och automatisk transkription av talet i 
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ljudfilen direkt till text. Automatiseringstekniken är dock långt ifrån perfekt och kräver ofta 
lika mycket tid att korrigera som att skriva manuellt från början innan transkriberingen är 
korrekt.

Då stöd för fotpedal önskades till programmet så gjordes en mindre omfattande 
undersökning om deras pris och utformning. Den variant som är speciellt framtagen för 
transkribering med 3 digitala pedaler kostade mellan 75-150 dollar i maj 2007, beroende på 
modell och försäljare. En sådan pedalplatta skulle inte vara så svår att tillverka hemma, 
komponenterna som krävs för detta behöver inte vara dyra med lite kreativitet. Den 
hemmagjorda pedalplattan skulle nog ha en lika hög funktionalitet som en fabrikstillverkad.

Då poängen med dessa pedaler är att lämna händerna fria att skriva med kan man gå 
steget längre och designa applikationsoberoende pekarhårdvara för fötter. Dessa har potential 
att underlätta arbeten då händerna behöver vara fria och göra det lättare för handikappade att 
kontrollera muspekaren. Tre relativt enkla modeller, som skulle kunna anslutas till USB, 
baserad på inte allt för avancerad teknologi, resonerades fram:

1. Fotpekplatta.
Idén är en pekplatta framför stolen under datorskärmen där man styr muspekaren med en tå 
eller en stylus man fäster på foten. Under plattan kan två knappar sitta
som motsvarar höger- och vänterklick med en datormus. Den här varianten finns redan i 
många bärbara datorer men är inte anpassad för fötter. Antagligen är kostnaden för en platta 
av denna stor och den tar antagligen mycket plats.

2. Trackball och separata pedaler.
Det vill säga att du styr muspekaren med en trackball med ena foten och sköter”klickande” 
med pedaler med den andra foten. Trackballen skulle även kunna vara klickbar. 

3. Fotstyrd mus och separata pedaler.
Muspekaren styrs med hjälp av en mus som sätts fast på ena fotensatt på ena foten och läser 
av rörelserna mot golvet. Med den andra foten skulle du kunna klicka med separata pedaler 
som i variant 2. 
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8 Bilagor

8.1 Bilder på programmet 

Figur 10: Del av programfönster med satta bokmärken
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Figur 11: Visar hjälpfönstret

8.2 Systemkrav
För att använda programmet till fullo krävs följande:

● En dator med Java Virtual Machine installerat.
● Mus eller annat pekdon.
● Tangentbord(eller motsvarande).
● Ljudkort.
● Någon form av högtalare, hörlurar eller dylikt.

Programmet är resurssnålt och går bra att köra på en äldre och/eller bärbar lågpresterande dator.
Programmet fungerade mycket bra på den sämsta datorn det testats på; En dator med en 666 MHz 
Pentium III-processor, 128 megabyte RAM och integrerat grafik-kort.En gissning är att programmet 
skulle gå att köra på en dator utrustad med 100MHz processor.

Programmets nuvarande version går att exekvera ifrån en 68 kilobyte stor jarfil, vilket innebär 
att programmet tar cirka 1/10000 av utrymmet på en genomsnittlig CD-skiva (700 megabyte). Detta i 
kombination med att programmet är portabelt och i teorin går att exekvera på vilken dator som helst 
med en JVM installerad medför att programmet går att köra ifrån en USB-minnessticka eller till och 
med en 3.5”-diskett. Tyvärr klarar programmet bara av att analysera okomprimerade wav-filer vilket 
innebär att  de filer som analyseras ofta är 1000 gånger större än programmet som analyserar dem.

25


	framsida_uppsats.pdf
	exjobb_070621.pdf
	1Inledning
	1.1Problem
	1.2Syfte
	1.3Frågeställningar
	1.4Metod

	2Teoretisk bakgrund
	2.1Ljud
	2.2Analogt ljud
	2.2.1Den mänskliga rösten
	2.2.2Samtal och tystnader

	2.3Digitalt ljud
	2.3.1Digitala ljudformat av intresse

	2.4Ljud i Java

	3Genomförande
	3.1Förberedelser
	3.2Inledande designval
	3.3Val av ljudformat
	3.4Val av ljuduppspelningsmetod
	3.4.1Trådning i java

	3.5Utveckling och Design
	3.5.1Navigering i ljudfil med JSlider
	3.5.2Problem vid hantering av uppspelning med JSLider
	3.5.3Utveckling av egen sökfältskomponent
	3.5.4Färgkodsdiagrammet och ljudanalys
	3.5.5Inställning av tystnadströskel


	4Resultat
	4.1Det färdiga programmet
	4.2Bestämning av tystnadströskel

	5Diskussion
	5.1 Röstigenkänning valdes bort
	5.2Planering kontra genomförande

	6Slutsatser
	6.1Frågeställningar och svar
	6.2Förslag till fortsatt forskning/utveckling
	6.2.1Omedelbara förbättringsförslag
	6.2.2Alternativ utvecklingsriktning


	7Referenser
	8Bilagor
	8.1Bilder på programmet 
	8.2Systemkrav





