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Sammanfattning
Den här rapporten beskriver ett projekt utfört av två studenter på Mälardalens högskola
i kursen DVA331. Syftet med projektet var att undersöka om det gick att få ned
ljudlatensen på enheter med Windows 10 till den nivå som är möjlig på iOS. Anledningen
till denna undersökning var för att Windows 10 har kommit med en API som stödjer
låglatens-ljud. Undersökningen utfördes på en iPhone 4S, iPhone 6, Nokia Lumia 720 och
Nokia Lumia 920 med hjälp av en kontaktmikrofon som sattes på telefonen. 50 mätningar
gjordes per version av en testapplikation implementerad för de båda operativsystemen.
Med mikrofonen och ljudhanteringsprogrammet Audacity kunde tiden mätas mellan det
att pekytan berörs och det att ljudet spelas upp. Mätningarna visade att iOS fortfarande
var betydligt snabbare än Windows 10 och att Windows 10 är långt över den gräns som
är acceptabel vid användande av responsiv ljudhantering. Efterforskning visade att
mätningarnas resultat berodde på att Lumia-enheterna hade en lång inmatningslatens.
Användartester gjordes på 10 försökspersoner där återkopplingen visade att latensen på
Windows 10-enheterna var mycket längre än iOS. Slutsatsen var att Lumia-enheterna i
fråga inte är lämpliga för responsiva ljudapplikationer men att Windows 10-enheter med
lägre inmatningslatens som är bättre lämpade och att nya mätningar bör göras för att
bedöma om detta är fallet.

Abstract
This report is written during a project done by two students at Mälardalen University
during the course DVA331. The purpose of this project was to determine if it was possible
to reduce the latency on devices with Windows 10 to what is possible on an iOS device.
The reason behind this research is that Windows 10 has come with an API that supports
low latency sounds. This study was made on an iPhone 4S, iPhone 6, Nokia Lumia 720 and
a Nokia Lumia 920 with a contact microphone that was put on the device. The latency was
measured 50 times per version of an application implemented for both operating systems.
The latency could be measured between the point where the surface is touched and and
the point where sound is audible, using the microphone and the audio processing
software Audacity. The readings proved that iOS is still a lot faster than Windows 10 and
that Windows 10 is way above the accepted audio processing limit. Further research
showed that the Windows 10 reading results were caused by the Lumia devices long input
latency. User tests were made on 10 individuals with the response that the latency on the
Windows 10 devices was a lot longer than the iOS devices. The conclusion was that the
Lumia devices used in this study were not suitable for responsive sound applications but
that Windows 10 devices with lower input latency that are better suited and that new
readings should be done to determine if this is the case.
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1. Inledning
Detta arbete är inspirerat av en tidigare studie utförd av Lindell (2009) “‘Jag älskar att allt
ligger överst’: En designstudie av ytinteraktion för kollaborativa multimediaframträdanden”. Studien bygger på en applikation för musikframträdanden där en snabb
återkoppling är väsentligt både taktilt och hörbart. Applikationen är en interaktiv
prototyp som tillåter användaren att komponera ihop egen musik utifrån inspelade
“beats” med ett välutformat och interaktivt gränssnitt på en oändligt stor yta [1].
Applikationen är utvecklad för iOS men intresse finns att porta den till Windows 10 om
prestandan för ljudlatens är tillräcklig i det nya operativsystemet. Det här
examensarbetet kommer att utreda om det är möljigt och därmed intressant nog att porta
latenskritiska applikationer till Windows 10.
Examensarbetet behandlar latens i iOS och Windows 10. MacKenzie och Ware (1993)
beskriver latens som en oundviklig och oavsiktlig teknisk fördöjning mellan det att ljud
skapas och när det hörs. Den oavsiktliga fördröjningen orsakas av olika beräkningar som
måste utföras i systemet innan respons återges hos användaren. Mjukvarans
implementation påverkar därav latensen genom ytterligare uträkningar och övriga
händelser som utförs. De förklarar vidare att en bidragande faktor till fördröjning är hur
ofta inmatningsenheter lyssnar efter händelser. Färre antal tillfällen som enheten lyssnar
resulterar i högre latens för den totala tiden vid utmatning. Utmatningens
uppdateringsfrekvens ger också gradvis ökad latens när frekvensen hamnar på lägre
nivåer [2].
Det finns många applikationer för iOS-enheter som är funktionellt beroende av låglatensljud och som driver in stora intäkter för dess utvecklare. Android lider av ett tekniskt
latensproblem vilket resulterar i att många utvecklare är avstår från till att utveckla
musikapplikationer för Android, för att undvika negativa effekter. Detta leder till att
många av Apples musikapplikationer inte finns på Android [3].
Superpowered visar statistik från 2015 som pekar på att musikapplikationer är den tredje
mest intäktsbringande kategorin hos iOS, men för Android ligger den kategorin inte ens
bland de fem främsta. De förklarar också hur viktigt det är för applikationer att ha mindre
än 10 ms i roundtriplatens. Roundtriplatensen kan förklaras som summan av
fördröjningen vid inspelning och uppspelning av ljud [4]. Superpowered nämner att;
“roundtriplatensen för Android är 35.8 ms, vilket orsakar problem vid följande situationer:
DJs får det svårt att matcha beats, ljudeffekter på spel halkar efter samt att
musikapplikationer med ljudeffekter fördröjs så pass mycket att det inte fungerar vid
uppträdanden” [3].
Roundtriplatens behandlas inte detta arbete men kan hjälpa till att ge en uppfattning om
de problem som är närvarande i system som Android och tidigare versioner av Windows.
Sinofsky (2012) förklarar att de under utvecklingsfasen av Windows 8 och plattformen
för deras pekskärmsbaserade applikationer hade ett mål på under 100 millisekunders
latens för ljud [5]. Som tidigare nämnt uppstår det problem för utvecklare att skapa
applikationer för Android med latens på 35.8 ms, ett hinder kan därför finnas för
pekskärmsapplikationer i Windows 8 i och med systemets gräns på 100 ms latens.
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1.1 Problemformulering
Nyligen har Microsoft förbättrat valbarheten av API:er för låglatens-ljud, på MSDN
beskriver de vilka optimeringar som gjorts och hur utvecklare kan utnyttja detta i sina
latenskritiska applikationer på den universella Windowsplattformen. För vårt arbete
kommer AudioGraph-gränssnittet användas för ljudframställning i Windows 10.
AudioGraph är ett högnivågränssnitt som möjliggör enklare kontroll över bland annat
latensen för ljud [6]. Detta öppnar upp för möjligheter att utforska hur förändringarna ser
ut och om de förser tillräckligt med kraft för att köra musikapplikationer som kräver låg
latens.
Apple har skapat ett ramverk för ljud- och videoframställning som de kallar AV
Foundation. Ramverket ger utvecklaren tillgång till ljudenheterna genom ett gränssnitt
på en högre nivå [7]. Här finns möjligheter att jämföra AV Foundation mot Core Audio för
att se hur långt efter latensen är i deras högnivågränssnitt. Det ger också tillfälle att i
testerna ställa högnivågränssnittet i iOS mot det i Windows 10. Versionen med AV
Foundation är en bonusuppgift i arbetet.
För att fastställa maximal-, minimal och medellatens ska vi först utföra tekniska tester på
olika iOS och Windows-enheter. Inledningsvis kommer vi implementera de enkla
applikationerna för båda systemen och mäta deras latens med en extern
inspelningsanordning. För att möjliggöra jämförelser mellan operativsystemen kommer
vi sammanställa alla resultat och även låta detta stå som grund för analysen av
användarnas upplevelser.
Efter de tekniska testerna kommer användare att interagera med applikationerna på de
olika enheterna. Eftersom det vetenskapliga fokuset i vårt examensarbete ligger i de
tekniska mätningarna genomför vi användartester för att ge en enkel bild över
skillnaderna i upplevelsen mellan gränssnitten bakom ljuduppspelningen.
Som vägledning ska dessa frågor besvaras under arbetsperioden;
 Hur presterar en Windowsenhet i latenskritiska scenarier?
 Hur väl står sig ljudlatensen i Windows 10 mot den i iOS för de tillgängliga
enheterna?
 Finns olikheter rent tekniskt och upplever användarna möjligtvis dessa
skillnader?

1.2 Begränsningar
Eftersom ljudinspelning har en latens måste ljudbuffertens storlek ställas in till det lägsta
möjliga värde, detta för att mätresultaten i det här arbetet ska bli korrekta. För att
mätvärderna ska bli korrekta så måste Nyquist-teoremet tas i beaktande vad gäller
inspelningslatensen. Eftersom iOS tillåter en buffertstorlek på 128 sample frames vid
uppspelning så bör den maximala storleken på inspelningens buffert vara på 64 sample
frames, detta för att undvika det som i signalteorin kallas vikning. Vikning är en
förvrängning av ljudet, i signalteorin kallas det för vikningsdistorsion, som får oljud att
uppstå i en annars ren ton. Oljudet kan höras när ljudet återskapas och sedan spelas upp.
Detta är något som sker när en signal inte samplas med den dubbla frekvensen av den
mest högfrekventa signalkomponenten i signalen [8]. Det betyder alltså att mätsystemet
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måste uppnå minst en dubbelt så snabb ljudbuffert vid inspelningen av den ljudfil som
spelas upp i enheterna. Anordningen behövde också kunna lyssna till en stereosignal och
kunna separera inspelningarna för skärmtryck och uppspelning till varsin kanal. Om inte
adekvat inspelningsenhet användes kunde inspelningarna bli påverkade för att ge en
otillräcklig och felaktig registrerad data.
Givet de enheter som vi använder för implementationerna och testerna kan resultaten
påverkas beroende på modellens hårdvara och ålder. Däremot är båda systemen
utvecklade för sina enheter och kompatibel med den hårdvara som är tillgänglig.
Enheternas varierande utgivningsår skiljer sig med en äldre och en nyare enhet per
operativsystem, iOS-enheterna har längst tidsperiod mellan utgivningarna men alla fyra
enheter lanserades mellan åren 2011-2014. Eftersom det vid vårt arbete med
implementation och testning inte hade lanserats specifik telefon med Windows 10 fick
tillgängliga kompatibla telefoner representera systemet.
På systemen uppnådde vi varierande längd på uppspelningsbufferten, Windows 10 nådde
endast ner till 480 samplingar att jämföra med 128 för iOS. Detta medför alltså att
resultatet för Windows 10 baseras på latensen i enheternas inmatning samt den
långsammare utmatningen. Det finns därför en förmodad påverkan av enheternas
hårdvara.

2. Bakgrund
Ljud skapas ofta vid användarens inmatning och hörs sedan när systemet har givit
respons. Att ha låg ljudfördröjning är något som är väldigt viktigt vid ljudhantering, några
scenarier är till exempel vid kommunikation, interagerande av virtuella miljöer,
musikproduktion och spel [6].

2.1 Latens i operativsystem
När man handskades med latens inom musikproduktion visade tidigare studier på att
musikstyrenheter skulle ha en maximal latens på 10 millisekunder. Nyare forskning visar
däremot att acceptansnivån för latens varierar beroende på vilket instrument som spelas
och hur användarna uppfattar övrig taktil och visuell återkoppling [9].
I operativsystem utvecklade av Apple har snabb respons vid ljudhantering varit en
utmärkande egenskap. Denna egenskap är tillgängligt via dess Core Audio-gränssnitt. Det
tillåter utvecklare att utnyttja mekanismer för att uppnå låglatens-ljud för både input och
output [10].
Microsoft har publicerat en överblick som visar vad som kan uppnås genom deras senaste
operativsystem; Windows 10. I överblicken förklarar de också vilka förbättringar som har
gjorts för Windows ljudstack och drivrutiner, de tillför även information om två gränssnitt
för utveckling med låg ljudlatens [6].
I överblicken på MSDN delas ljudlatens in i två olika situationer - då ljud ska renderas eller
fångas upp - och i båda situationerna används några termer för att förklara latensen;
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Renderingslatens sker när en applikation skickar en databuffert tills dess att ljudet kan
höras i högtalaren. “Touch-to-app”-latens uppstår från att användaren rör vid skärmen till
dess ett meddelande har skickats till applikationen. “Touch-to-sound”-latens är en
kombination av de två tidigare nämnda termerna, vilket inkluderar fördröjningen när
användaren rört vid skärmen, meddelandet skickas till applikationen och ljudet hörs.
Denna är latens är alltså en kombination av renderingslatens och “touch-to-app”-latens.
Vid rendering av ljud med Windows ljudstack fungerar latensen genom att applikationen
först skriver in data i en buffert. Ljudmotorn läser datan från bufferten och läser även in
ljudeffekter i form av Audio Processing Objects (APOs). I Windows 10 har skillnaden
mellan heltal- och flyttalsdata eliminerats och läsning tar nu 1.3 ms för alla applikationer.
Ljudmotorn skriver sedan datan vidare till en buffert vars storlek i Windows 10 kan
ändras av ljuddrivrutinerna. Ljuddrivrutinerna läser datan från bufferten och skriver dem
till hårdvaran som i sin tur har valet att behandla dem med ytterligare ljudeffekter.
Slutligen kan användaren höra ljudet från högtalarna [6]. Figur 1 illustrerar hur rendering
sker i Windows 10.

Figur 1 Rendering av ljud i Windows 10. (Källa: Hardware Dev Center, MSDN. Bild av okänd)

2.1 State of the Art
Latens har studerats inom mycket annat än mobila operativsystem. Mycket forskning har
gjorts inom MIDI-kontrollenheter och instrument för att hitta gränser som anses optimala
för olika situationer. Annett et al. (2014) beskriver detta i sin studie som gjordes för att
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hitta en ur förutsättnignarna bästa ljudlatens då en användare ritade med en pekpenna
på en enhet. De upptäcker en uppfattningsnivå för ljudlatens då användaren ritar som
skiljer sig från de gränser som hittats för kontrollenheter. Differensen uppstår tack vare
den övriga taktila och visuella återkopplingen som når användaren vid interaktion [9].
Forskning har även gjorts för att få ner ljudlatensen vid multi-touch system där
interaktionen sker på en pekyta. Dessa studier visar att ljudlatensen kunde reduceras till
30 ms i genomsnitt trots det att system som stöder multi-touch oftast har relativt hög
latens. Studierna utfördes i form av tester gjorda på enheter med pekytor från Apple,
Android, Korg Triton samt ett USB keyboard; detta på grund av att multi-touch enheter
har stor potential för att användas som musikaliska instrument [11]. Testanordningen
bestod av en mikrofon placerad nära pekytan som spelade in inmatningsljudet på den
vänstra ljudkanalen och den tillhörande återkopplingen i form av renderat ljud, på den
högra ljudkanalen.
En studie gjord av Kaaresoja, Brewster och Lantz (2014) kring latens hos visuell, taktil
och hörbar återkoppling vid textinmatning visar att acceptansen för den hörbara
återkopplingen ligger mellan 20 och 70 millisekunder. Analyser är däremot gjorda på
allmäna situationer och riktar sig inte in på musikframställning men omfattar ett flertal
operativsystem för smarta telefoner. Resultatet av deras tester visar att systemen skiljer
sig mycket i tid för de olika återkopplingsmetoderna. För hörbar återkoppling vid
textinmatning visade det sig att Nokia Lumia 800 med Windows Phone hade lägst
ljudlatens på 37 ms och enheten med högst ljudlatens var en Samsung Galaxy Note med
Android som låg på 172 ms [12].
För att mäta latens på den hörbara återkopplingen finns olika metoder att tillgå. Android
Open Source Project beskriver på Measuring Audio Latency en metod som genomförs med
enhetens inbyggda LED och ett oscilloskop. Testet går ut på att mäta tiden mellan LEDindikatorns och oscilloskopets utslag [4]. Detta kräver en extern enhet som kan klocka
tiden, exempelvis en videokamera med hög inspelningfrekvens eller någon typ av sensor
som startar när LED-indikatorn tänds och stoppas då oscilloscopet ger utslag.
När Kaaresoja och Brewster (2011) skulle hitta tider för latens i smarta telefoner använde
de en anordning bestående av en accelerometer och en mikrofon. Inledningsvis hade de
två mikrofoner som skulle spela in tryck på skärmen samt taktil och hörbar återkoppling
men de bytte ut en av mikrofonerna mot en accelerometer för att kunna registrera de
taktila vibrationerna. De fångade upp accelerometerns analoga signaler i inspelningens
högra kanal och i den vänstra kanalen registrerades ljudet från mikrofonen som var
placerad vid högtalaren [13].
Vårt examensarbete berör inte latens för taktil återkoppling och kommer inte kräva en
accelerometer för att fånga upp vibrationer, därför bör en mikrofon vara tillräcklig för att
fånga upp inmatningsljud. Vidare ser vi att anordningen med LED-indikator och
oscilloskop är på en för komplex nivå för mätningarna och kräver material som är mer
svårtillgänglig än ordinära mikrofoner.
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3. Metoder
För att kunna mäta och jämföra latens i Windows 10 och iOS utvecklades simpla
applikationer för båda operativsystemen. Eftersom fokus i detta arbete inte var att
implementera fullständiga applikationer för båda systemen blev de mycket enkelt
uppbyggda.
I iOS använder vi Core Audio för att framställa ljud i applikationen. Detta
utvecklargränssnitt är uppbyggt av en kombination mellan programmeringsspråken C
och Objective-C för att möjliggöra en nära integration med systemet [10].
För Windows 10 byggde vi applikationen med hjälp av AudioGraph, denna API ger
utvecklaren möjlighet att implementera sina lösningar med ett av tre möjliga
programmeringsspråk; JavaScript, C# eller C++ [6].
Förutom de två primära gränssnitten utvecklade vi en version med högnivågränssnittet i
AV Foundation för iOS. Denna version används främst för att visa skillnaden mellan
högnivågränssnitten i operativsystemen. Slutligen implementerade vi en förbättrad
version för Audio Graph med C++ i en DirectX-miljö som svarade snabbare på
användarens input.
Testet som utfördes i en studie av Montag et al. (2011) mättes latens vid ett fingertryck
på en yta och ljudets utmatning i en högtalare via en anordning som bestod av två
mikrofoner och ett inspelningsprogram [11]. De delade upp de två mikrofonernas
ljudupptagning till höger och vänster kanal vid inspelningen, därav kunde de placera en
mikrofon vid ytan som användaren trycker på och den andra mikrofonen vid högtalaren.
För att mäta latensen kunde de läsa av båda kanalernas uppfångade ljudsignaler och hitta
en ungefärlig längd.
De tekniska testerna i vårt examensarbete utfördes med en mikrofon,
ljudhanteringsmjukvaran Audacity och mobila enheter med de olika operativsystemen. I
tabell 1 listas enheterna som vi använde, deras respektive ram-minne, processortyp,
utgivningsår och den version av operativsystemet som var installerad vid testtillfället.

Modell

Ram

CPU

Utgivningsår

OS-version

Lumia 720

512 MB

Dual-core 1 GHz

2013

10 Build 10536

Lumia 920

1 GB

Dual-core 1.5 GHz

2012

10 Build 10536

iPhone 4s

512 MB

Dual-core 1 GHz

2011

9.0.1

iPhone 6

1 GB

Dual-core 1.4 GHz

2014

9.0.1

Tabell 1

I testet användes en kontaktmikrofon som placerades på enheterna för att fånga upp
ljudvibrationer som uppstår vid tillfället för kontakt på skärmytan. För att fånga upp
ljudet från telefonerna kopplades en 3,5 mm ljudkabel från deras hörlursutgång till
inspelningsenheten. En separat inspelningsanordning lyssnade på både mikrofonens
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upptagning samt telefonens uppspelning och sparade data från båda mikrofonerna till en
egen kanal i ljudfilen. I figur 2 syns en generell grafisk beskrivning över det tekniska
testets utformning.
Audacity är ett ljudhanteringsprogram som har förmågan att med precision på
millisekunden visa visuella vågformer som representerar ljud [14]. För att hitta en
maximal-, minimal- och medellatens för båda operativsystemen utförde vi omkring 50
tester per enhet. Förutsättningarna för detta baserade vi på den tidigare nämnda studien
av Montag et al. (2011) där de utför omkring 25 mätningar per enhet [11]. Deras
mätningar utfördes på ett större antal enheter vilket medförde att vi utökade antalet
mätningar då vi hade färre enheter att testa. Med dessa mätningar kunde vi också få ut
standardavvikelserna för att se uppspelningens regelbundenhet.

Figur 2 Tekniska testets utformning.

Som tidigare nämnt talar Annett et al. (2014) om att acceptansnivåer för latens vid
ljudframställning skiljer sig beroende på vilket instrument som spelas och hur övrig
återkoppling gestaltas på enheten [9]. För att undgå ytterligare påverkan från övriga
element i detta arbete baserades testerna endast på interaktion med skärmen och
utmatning av ljud utan någon taktil eller visuell återkoppling. Applikationernas gränssnitt
minimerades för att tillåta testpersonerna att endast basera sin upplevelse på lägsta
möjliga latens då de rört vid skärmen.
Ett antal testpersoner med erfarenhet inom musik och ljudproduktion kontrollerade båda
applikationerna för att visa om de kunde uppleva skillnader. De fick ge sin åsikt om vilken
platform de upplevde ha snabbast respons och om de kände av någon avgörande skillnad
i upplevelsen för versionen på Windows 10.
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4. Implementationer & tester
För att kunna utföra mätningar på enheterna skapade vi ett flertal applikationer till båda
operativsystemen. Varje applikation svarade på inmatning genom att spela upp en kort
ljudfil i monoformat. Genom att utföra tekniska tester på inmatningen kunde vi registrera
latensen och sammanställa viktiga värden. Därefter fick ett antal användare testa
applikationerna och bedöma versionerna för att ge en bild av vilken som upplevs
snabbast.

4.1 Implementationer
Arbetet med implementationerna resulterade i fyra olika versioner. Två versioner för iOS;
en med Core Audio-ramverket skriven i Objective-C och en med AV Foundationramverket även den i Objective-C. Samt två versioner för Windows 10; en i C# med
AudioGraph-gränssnittet och den andra även den i AudioGraph-gränssnittet, däremot är
den skriven i C++ som behandlar input i en DirectX-miljö.
För att säkerställa att ljud spelas upp realtid rekommenderar Apple att utvecklaren
utnyttjar ramverket Core Audio, eftersom det möjliggör direkt interaktion med
ljudenheten. Programmeraren får tillgång till ett gränssnitt på en låg nivå som arbetar
närmare hårdvaran för att uppnå låg latens vid ljuduppspelning. Det ger enheten
möjlighet att hämta ljud-data från minnet när uppspelningsbufferten behöver fyllas [15,
16].
AV Foundation beskrivs som ett ramverk för bland annat uppspelning av ljud genom ett
högnivågränssnitt. Gränssnittet nämns däremot inte som ett för realtidsframställning av
ljud men innehåller sektioner för att läsa in ljudfil till en buffert som kan nås direkt av
ljudenheten [7, 17].
För att behandla ljudframställning i den universella plattformen för Windows 10
rekommenderar Microsoft att utvecklaren använder AudioGraph-gränssnittet.
AudioGraph arbetar på en högre nivå och kan genom olika egenskaper ställa in för den
lägsta latens som stödjs på hårdvaran [6].
4.1.1 Version AudioGraph
Via Github erbjuder Microsoft kodexempel för bland annat ljudframställning med låg
latens [18]. Detta användes som en mall för våra implementationer i Windows 10 och
optimerades utifrån våra behov.
Inledningsvis laddar vi in en förvald ljudfil i form av AudioFileInputNode och kopplar
den till AudioDeviceOutputNode som är telefonens aktiva uppspelningsenhet.
Därefter sätter applikationen starttiden för uppspelningen till ljudfilens början vilket får
ljudet att spelas upp en gång, detta för att systemet ska vara förberett att spela upp ljudet
med hjälp av uppspelningsknappen.
Så fort uppspelningsknappen trycks in flyttas nodens återspelningsposition till en
specificerad tidpunkt i ljudfilen. Efter det spelas ljudet upp från den angivna punkten även
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fast användaren inte har lättat på fingret från knappen, detta så att ljudet ska spela upp
snarast. Den specifika tidpunkten i vårt fall är från filens början, detta för att ljudet ska
spelas upp varje gång som knappen trycks och detta ska kunna ske godtyckligt antal
gånger.
4.1.2 Version AudioGraph i DirectX
En version av applikationen gjordes också med C++ i en DirectX miljö eftersom vi
upptäckte att latensen var mycket hög och sporadiskt ojämn. Med DirectX så kan
inmatningslatensen minskas genom att öka frekvensen som känner av inmatning. Detta
beskrivs i ett blogginlägg av Windows Apps Team där de visar hur man genom kod kan
tvinga appen att uppdatera i den maximalt tillåtna frekvensen på skärmen. De visar även
hur hantering av inmatning kan flyttas över till en separat tråd för att minimera
responstiden ytterligare [19].
Versionen i C# översatte vi till C++ och anpassade till den DirectX-miljö vi hade framställt.
Miljön hanterar inmatning på en separat tråd och skärmens uppdateringsfrekvens ligger
på omkring 60 bilder i sekunder. När kontakt med skärmytan sker anropas
applikationens uppspelningsfunktion och ljudet spelas upp.
4.1.3 Version Core Audio
På Audio Unit Hosting Guide for iOS rekommenderar de att ansluta en callback-funktion
mot utmatningsenheten för att generera ljud med snabbast möjliga respons [20].
Eftersom snabb uppspelning av ljud var det främsta fokuset för vårt arbete ligger denna
design som grund för Core Audio-versionen av applikationen.
Applikationen använder sig av RemoteIO-enheten för uppspelning och mot enheten blir
vår callback-funktion ansluten. Callback-funktionen hämtar ljud från minnet när enheten
aktiverats för uppspelning. Funktionen hämtar mindre bitar av ljudet till en
uppspelningsbuffert och spelar upp detta i enheten tills den nått slutet av den buffert som
ljudfilen ligger i. När uppspelningsbufferten ska fyllas med ljud krävs det att ljudet ligger
redo för läsning i minnet. Med hjälp av funktionen ExtAudioFileRead har vi flyttat vi
ljudfilen till en AudioBufferList som håller ljudet tillgängligt i minnet.
För att möjliggöra lägsta uppspelningslatens måste AVAudioSession för
applikationens ljudhantering sätta en önskad storlek på uppspelningsbufferten. Längden
ställs in genom setPreferredIOBufferDuration i den befintliga ljudsessionen. I
denna version ställde vi in längden på 3 millisekunder som ger en buffertstorlek på 128
“sample frames”.
När användaren trycker på uppspelningsknappen riktar applikationen om callbackfunktionens uppspelningsbuffert mot den buffert som håller i filens data och ljud spelas
upp i den aktiva ljudeneheten.
4.1.4 Version AV Foundation
Som i versionen med Core Audio kan storleken för ljudsessionens buffert ställas in för att
ge så låg uppspelningslatens som möjligt och sattes även här till 3 millisekunder. Likt
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versionen på Windows 10 med AudioGraph är denna version byggd med ett
högnivågränssnitt och krävde inte mycket kod för att spela upp ljud.
För att göra uppspelning av ljud genomförbart kopplar en AVAudioEngine ihop sin
utmatningsenhet med en AVAudioPlayerNode. Genom att läsa in filen till en
AVAudioPCMBuffer håller vi ljudet tillgängligt i minnet för snabbare läsning.
Uppspelningsnoden köar sedan upp ljudbufferten och är därmed redo för uppspelning.

4.2 Tester
Testerna i vårt arbete delades upp i två sektioner, ett tekniskt test och ett användartest.
Användartesterna utförde vi inte med en statistiskt säkerställd grund då de endast ska
fungera för att hjälpa oss ge en bild av upplevelsen. Den egentliga skillnaden framkom i
mätresultaten av de tekniska testerna. Endast de tekniska testerna gjordes i
forskningssyfte för att ge studien en vetenskaplig grund, eftersom den inledande frågan
för projektet var om det gick att implementera låglatens-ljud på Windows 10.
Användartesterna gjordes för att se om den hörbara återkopplingen stämmer överens
med de tekniska mätresultaten.
4.2.1 Tekniska tester
De tekniska testernas inspelning gjorde vi med linjeingången på en Mac Mini då det var
den enda enhetet som lyckades spela in med en tillräckligt låg buffertlängd.
Buffertlängden går att ställa in i Audacity under inställningarna för inspelning och kunde
för våra testfall köra en buffertlängd på 1 millisekund.
Genom en kanaldelare anslöts kontaktmikrofonen till ingångens högra kanal och
telefonens hörlursutgång direkt till ingångens vänstra kanal. Audacity fångade upp både
tryck på skärmen och telefonens uppspelning på de separata kanalerna utan att en kanal
påverkade den andra. Vid inspelningarna av tryck på skärmen placerade vi
kontaktmikrofonen vid det översta vänstra hörnet med ungefär samma avstånd från
uppspelningsknappen i applikationerna på alla enheter. Figur 3 visar hur tryck följt av
uppspelning ser ut för våra tester.
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Figur 3 Fingertryck och uppspelning av ljud.

Med hjälp av Audacitys markeringsverktyg blev startpunkterna för kanalernas vågformer
markerade och tidsavståndet registrerat [se figur 4].

Figur 4 Markerat tidsavstånd.

Mätresultaten sammanställdes med 50 mätningar per version av applikationen på alla
fyra enheter som sammanlagt resulterade i 400 mätningar. Vid enstaka tillfällen per
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applikation uppmätte vi avvikande värden som innehöll onormala artefakter som bland
annat påverkades av att mikrofonens yttre oavsiktligt blivit träffad. Dessa värden kom
inte med i sammanställningen för att inte påverka mätresultatet.
4.2.2 Användartester
Användartesterna gjordes på 10 personer i åldrarna mellan 20 och 58 år. Personerna
hade varierande stor datorvana och någon erfarenhet av trummor, gitarr eller piano. Vi
riktade in användartesterna mot en målgrupp som hanterar ljud i sitt arbete eller sin
vardag. Det är viktigt att några av försökspersonerna har någon form av
musikinstumentkunskap eftersom det oftast går hand i hand med en taktkänsla som i det
här fallet är viktigt för de här användartesterna då det hjälper dem att urskilja latensen.
Detta är något som stämmer överens med studien gjord av Annett et al. (2014) [9].
Varje försöksperson fick rent subjektivt bedöma ljudets fördröjning hos de olika
applikationerna på de två bäst presterande enheterna, varefter de fick placera
applikationerna i rangordning utifrån den upplevda latensen. Försökspersonerna
instruerades även att rent känslomässigt uppfatta latensen genom att blunda eller att inte
titta på applikationens pekyta.

5. Resultat
Våra tekniska testers utmätningar visade att de snabbaste enheterna var iPhone 4S och
iPhone 6, de nådde båda en lägsta latens på 29 millisekunder [se tabell 2 och figur 5]. Sett
till övriga värden är iPhone 4S med Core Audio den enhet som når lägst latens, om vi ser
till standardavvikelsen (STDAV) på ~5 är det även den enhet som håller sig mest
regelbunden vid uppspelning. Sämst resultat utmättes på Nokia Lumia 720 i versionen
med C# som inte utnyttjade några optimeringar för inmatningen. Som längst tog det 191
millisekunder för denna enhet att spela upp ljudet, dessutom hade den det högsta
minimumvärdet av alla telefoner.
Skillnaderna efter språkbytet och optimeringarna i versionerna för Windows syns på
medellatensen som på Lumia 720 är 13 millisekunder lägre och på Lumia 920 är 12
millisekunder lägre. Standardavvikelsen hos enheterna pekar även på en förbättrad
regelbundenhet i uppspelningen, Lumia 720 gick från ~3 ner till ~8 och Lumia 920 gick
från ~7 till ~5. Trots förbättringarna i implementationen kommer inte
Windowsenheterna ner till samma nivå som iOS-enheterna där även den snabbaste
enheten med högnivågränssnittet i AV Foundation presterar cirka 68 % kortare latens än
den snabbaste enheten med AudioGraph.
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Core Audio

AV Foundation

AudioGraph C#

AudioGraph C++ DirectX

iPhone 4s iPhone 6 iPhone 4s iPhone 6 Lumia 720 Lumia 920 Lumia 720
Minimum

Lumia 920

29

29

36

35

135

129

131

110

Medel

~38

40

~45

~46

~157

~142

~144

~130

Median

38

40

~45

47

155

143

142

~130

Maximum

46

69

53

55

191

156

170

139

5

~7

~5

~6

~13

~7

~8

~5

STDAV

Tabell 2

Figur 5 Diagram av mätresultaten.

När vi slår ihop resultaten för enheterna med respektive operativsystem kan vi få ut
representativa värden för varje teknik på båda systemen. Samtliga värden på iOS-
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plattformen är lägre än de på Windows och sett till standardavvikelsen håller iOS en mer
regelbunden uppspelning vi interaktion [se tabell 3 & figur 6]. Utesluter vi de två
långsammaste implementationerna och låter de snabbaste representera
operativsystemens optimala förmåga ser vi att Windows minimumlatens är cirka 279 %
längre än på iOS. Även medellatensen antyder att det finns stor skillnad mellan systemen
och att Windows ligger på en latens som är omkring 250 % längre.

Core Audio
Minimum

AV Foundation

AudioGraph C#

AudioGraph C++ DirectX

29

35

129

110

Medel

~39

~45

~150

~137

Median

~39

~46

149

~136

Maximum

69

55

191

170

STDAV

~6

~5

~13

~10

Tabell 3

Figur 6 Diagram över gränssnitt

Eftersom buffertstorleken påverkar uppspelningslatensen registrerades lägsta uppnådda
storlek för varje implementation. Lägsta uppnådda buffertstorlek var 480 “sample
frames” i båda versionerna för Windows 10 som är tydligt större än versionen med Core
Audio i iOS där vi nådde en buffertstorlek på 128. Detta påverkar ytterligare för en högre
latens på Windowsenheterna. För versionen med AV Foundation-ramverket satte vi en
buffertstorlek på 128 “sample frames”, däremot visar mätningarna en högre latens än
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Core Audio-versionen för iOS. Detta betyder att implementationen i AV Foundation
behandlar ljudet på ett sätt som gör att ytterligare latens uppstår någonstans i
uppspelningsprocessen eller att den önskade buffertstorleken inte används.
När vi färdigställt resultaten av mätningarna fick användarna interagera med
applikationerna. Utgångspunkten för användarnas uppfattning var att den största
skillnaden ligger mellan operativsystemen. Övergripande tyckte användarna att iOS var
snabbare men kunde däremot inte urskilja någon skillnad mellan versionerna för det
operativsystemet. Alla användare ansåg att Windows hade en märkbart högre latens och
mellan versionerna i Windows uppfattade 8 av 10 användare att den optimerade
versionen med DirectX var snabbast. Trots att applikationerna för iOS rangordnades som
de snabbaste upplevde 6 av 10 användare en latens i uppspelningen på båda versionerna.
Övergripande för användarnas upplevelse var att båda versionerna för iOS var ekvivalent
presterande och snabbast av alla fyra applikationer. Windows hamnar efter med en
tydligare uppfattad latens och en skillnad mellan båda versionerna där AudioGraph i C#
hamnar allra sist.

6. Diskussion
Enligt de efterforskningar som gjordes i början av projektet skulle Windows Audio Graph
kunna nå nästan lika låg latens som Apples Core Audio. Ytterligare efterforskning visade
att Lumia-enheterna har en mycket högre inmatningslatens än iPhone-enheterna [21].
Ljudlatensen i sig må vara på en acceptabel nivå men latensen i helhet är inte låg nog för
att fungera för musikaliska ändamål. Innan vi kom fram till att det hade med
inmatningslatens att göra tvivlade vi på våra implementationer, vilket ledde till att ett
flertal olika versioner av applikationerna i hopp om att reducera latensen ännu mer.
Anledningen till varför iPhone 4S har det lägsta mätresultaten trots att den är bland de
äldre enheterna, är något som är oklart för oss. Det kan ha med skärmstorleken att göra
då den telefonen har minst skärm, vilket troligtvis är relaterat till pekytans frekvens för
att känna av beröring. I och med att de andra telefonerna har större pekytor och att Lumia
enheterna är äldre än iPhone 6 telefonen gör oss nyfikna på vilken inmatningslatens nyare
enheter som Nokia Lumia 950 och Nokia Lumia 950 XL kan nå ner till. Vi tror att
mätningarna och studien i helhet hade uppnått närmare förväntade resultat om det hade
funnits tillgång till nyare enheter.
Eftersom det verkar som att telefoner med större pekyta har högre inmatningslatens men
att nyare telefoner samtidigt verkar prestera bättre i den här aspekten, borde dagens nya
Windowsenheter komma med en inmatningslatens som satisfierar strävan efter en allt
mer responsiv enhet. Eftersom Windows Audio Graph stödjer låglatens-ljud så måste
naturligtvis inmatningslatensen reduceras för att det ska få en positiv effekt, annars kan
dessa API:er anses vara förgäves.
Användartesterna gav ett förväntat resultat utifrån de tekniska testernas mätvärden.
Majoriteten av försökspersonerna tyckte att iPhone-enheterna var snabbare än Lumia.
Visserligen är båda Lumia-enheterna äldre än iPhone 6, vilket kan betyda att resultaten
från både de tekniska testerna och användartesterna skulle kunna vara bättre om nyare
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Lumia enheter använts. Dessa nya enheter har möjligtvis en lägre inmatningslatens som
skulle kunna sträcka sig närmare iPhones inmatningslatens. Även här hade tillgången till
nyare enheter spelat en stor roll för den här studien.
Några av försökspersonerna nämnde att uppspelningstonen mellan iPhone och Lumia
applikationerna var annorlunda och att det troligen hade någon psykologisk effekt vad
gäller upplevelsen av den hörbara återkopplingen. Eftersom att uppspelningstonen på
Lumia lät ljusare så tyckte de till en början att ljudet kunde höras fortare än på de andra
enheterna, därför instruerades de att blunda och samtidigt jämföra enheter mellan
varandra genom att spela upp ljudet samtidigt på två olika enheter med båda händerna.
Även om de instruerades att blunda eller titta bort under interaktionen i ett försök att
eliminera den visuella återkopplingen som kan vara en störande faktor i det här
användartestet, är ljudet det som försökspersonen ska lyssna efter och då spelar den
visuella återkopplingen ingen roll.
När försökspersonerna reagerat på latensen och slutligen uttryckt sin åsikt var det alltid
så att försökspersonen inte ändrade sin åsikt även om vi frågade dem om de var säkra på
sitt svar eller om de ville känna efter ännu en gång. Försökspersonernas reaktioner
uttrycktes oftast i form av meningen "Den här är snabbare!", något som repeterades på
nytt då försökspersonen fick testa nästa enhet. Frågor som till exempel "Är du verkligen
säker på det?" ställdes i ett försök om att se ifall försökspersonernas uppfattning var
lättvindig och på något sätt kunde rubbas.
Alla försökspersonerna ville en stund in i användartesterna testa två enheter samtidigt
genom att repetitivt trycka på uppspelningsknappen på två enheter samtidigt, med en
telefon i varje hand. När försökspersonen bestämde sig för vilken av de två enheterna som
upplevdes snabbast behöll personen den enheten i ena handen och tog upp en annan
enhet med andra handen för att jämföra. Till slut yttrade försökspersonen sin slutliga
åsikt om latensen och som tidigare nämnts var försökspersonens slutliga åsikt definitiv
förutom i de två av tio fallen där Audio Graph versionerna implementerade i C# och C++
ställdes mot varandra.
Vid tester som dessa är det viktigt att försäkra sig om att försökspersonerna är öppna för
alternativ och inte låser sig till de plattformar som de är vana vid och på så vis håller en
förkärlek för. Detta kan medföra att personen väljer att till viss del partiskt föredra den
miljön som personen är familjär med. Med tanke på att endast 3 av försökspersonerna
använder sig av iPhone och att iPhone fick en enhälligt bra återkoppling mellan
operativsystemen samt att denna återkoppling stämmer överens med de tekniska
mätresultaten pekar på att det inte verkar som att användartesterna påverkats av någon
partisk faktor [22].
I andra studier som har gjorts på ljudlatens vad gäller instrumentala ljud, varierar den
rekommenderade latensen beroende på instrument. Studien gjord av Annett et al. visar
att latensen ska hållas på en låg nivå eftersom bland annat pianister kan känna av en
latens på bara 10 ms [9]. I studien nämns också olika rekommendationer på olika mycket
latens baserat på vilka ändamål det handlar om där dessa rekommendationer kan sträcka
sig upp mot 100 ms för just pianospelande över nätet. Det var utifrån dessa studier som
vi värderade mätresultaten och utsåg lämpliga försökspersoner.

19

Värt att notera är resultatet från studien utförd av Kaaresoja, Brewster och Lantz (2014)
där de mäter medelvärdet för ljudets latens till 37 millisekunder på en Lumia-enhet med
Windows Phone [12]. Detta skiljer sig avsevärt från våra resultat och pekar på möjliga
förändringar i operativsystemet eller Lumia-enheterna. Deras mätningar utfördes i
systemets inbyggda meddelandeapplikation vilket kanske också medför att de når ett lågt
resultat.
Våra tekniska tester är exempel på mätningar där mätvärden varierar för varje enskilt
tillfälle. Genom att göra tiotals mätningar kan vi få fram en uppsättning av värden som
kan ge oss en bild av hur responsivt varje system är. Minimum- och maximum värdet
spänner upp ett intervall av värden i millisekunder som berättar hur systemet förhåller
sig till de relaterade studier som gjorts i artiklar där det förklaras hur pass responsivt
liknande enheter är.
Eftersom minimumvärdet kan fås ut vid ett tillfälle och maximumvärdet vid nästa tillfälle
är medelvärdet för en uppsättning av mätvärden intressant att redovisa. Detta för att ge
varje enhet ett rättvist och riktigt värde. För att kunna sammanfatta dessa mätvärden
beräknades medelvärden som får stå som ett representativt värde för dessa
uppsättningar.
Medianvärdet är ett alternativ till medelvärdet om man anser att medelvärdet är skevt.
Medelvärdet kan anses vara skevt om en del värden i en uppsättning av mätresultat
innehåller avvikande värden. Dessa avvikande värden stör då stör då mätresultaten och
påverkar medelvärdet. I våra mätningar eliminerades de få avvikande värdena som
uppmättes vilket resulterade i att medel- och medianvärdena stämde någorlunda bra med
varandra och bara varierade med 1-2 millisekunder i några av mätningarna.
Varje maximalvärde kan kopplas till hur enheterna i sitt värsta fall kan prestera och visar
hur högt variationen i uppspelningslatensen kan nå. Den maximala latensen visar också
hur långt från önskade värden systemen presterar och som på så vis kan medföra en
instabil och ojämn takt vid de tillfällen då uppspelningen hamnar efter. Även om latensen
i genomsnitt håller en godtagbar nivå för somliga enheter visar de maximala värdena just
nu på en möjlig oförmåga för enheterna att fungera som ersättning för instrument.

7. Slutsats
Om vi ser till studien av Montag et al. (2011) lyckas vi i iOS komma ner till den nivå på 30
millisekunder som de uppnår i sitt system. Deras mätresultat visar dock hur
musikapplikationer för en iPad och en iPod i genomsnitt hamnar en bit över 50
millisekunder [11]. Om vi förutsätter att dessa applikationer presterade lägsta möjliga
latens vid tillfället då studien genomfördes går det att se en prestandaförbättring för
modernare iOS. Givet deras resultat tycks Windows 10 inte ens nå latensvärden som
kunde åstadkommas för ett antal år sedan, därför går det att spekulera kring en bristfällig
hårdvara som bör uppdateras för att kunna utnyttja de förändringar som det nyare
systemet tillför.
Den forskning vi hittade inledningsvis behandlade användares uppfattning av olika latens
vid interaktion med touch-system. Både studien av Deber et al. (2015) och den av Annett
et al. (2014) försöker fastställa gränsvärden för användarnas uppfattning av taktil, visuell
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och hörbar återkoppling och kombinationen av dessa [23, 9]. De gränsvärden som de
kunde hitta skiljde sig alltså åt från de värden vi ville uppnå även om våra
implementationer för iOS ligger väl inom ramen för vad som anses godkänt av användare
i allmänna situationer. Windows 10 hamnar återigen utanför gränsen för den hörbara
återkopplingen och skulle i det här stadiet kunna uppfattas som ytterst långsam.
Hur presterar en Windowsenhet i latenskritiska scenarier?
Både medel- och medianlatensen på iPhone-enheterna i våra mätningar hamnade på en
acceptabel nivå men motsvarande mätningar för Lumia-enheterna var över den högst
acceptabla latensnivån utifrån relaterade studier [9]. Mätvärdena för den snabbaste
enheten samt miljön med Windows kan ses i figur 7 där det framgår att inte ens
minimumvärdet ligger under 100 ms. Visserligen är det inmatningslatensen för dessa
Lumia-enheter som är otillräcklig vilket indikerar att prestandan i det här fallet är
bristfällig.

Figur 7: Plotdiagram över Nokia Lumia med DirectX

I figur 8 kan man se kan man se ett liknande diagram över mätningarna för iPhone. I
kontrast till Windows 10 är samtliga intressanta mätningspunkter under 100 ms och det
framgår hur nära 10 ms det är. Märkligt nog var den äldre iPhone-enheten snabbare än
den nyare. Det är motsägelsefullt och bryter mot uppfattningen om att nyare teknik har
högre prestanda.
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Figur 8: Plotdiagram över iPhone 4S med Audio Units

Hur väl står sig ljudlatensen i Windows 10 mot den i iOS?
Själva renderingen av ljudet på Windows 10 kom inte riktigt ner på iOS nivå i vår studie.
I iOS kom vi ner till buffertlängd på 128 sample frames, vilket motsvarar 3 millisekunder,
och Windows 10 kom ner på en buffertlängd på 480 som motsvarar 11 millisekunder. Om
inmatningslatensen på enheterna med Windows 10 hade kommit ner på en jämn nivå
med iOS pekar de tekniska mätningarna på att det fortfarande hade varit en klar skillnad
mellan operativsystemen.
Finns skillnader rent tekniskt och upplever användarna möjliga skillnader?
Våra resultat indikerar på att det finns tydliga tekniska skillnader. Detta är något som
verkar stämma överens med hur användarna upplevde de olika systemen. Eftersom
skillnaderna framkommer så tydligt i de tekniska testerna blir det svårt att få svar på om
användarna fortfarande hade upplevt differensen mellan operativsystemen och om de
därigenom haft en rent subjektiv inställning.

7.1 Framtida arbeten
Eftersom våra resultat antyder stora skillnader mellan iOS och Windows 10 fokuserade
vi mycket på att reducera inmatningslatensen i Windows 10. För iOS gjorde vi däremot
inget för att påverka inmatningslatensen då vi upplevde den som acceptabel. För att
latensen på Windows 10 ska hamna på an acceptabel nivå måste inmatningslatensen
minskas avsevärt. Det återstår att se om inmatningslatensen kommer att minskas på
nyare enheter och när det slutligen sker bör mätningar göras igen för att se om den nya
latensen är acceptabel nog.
Som tidigare nämnt hamnade den lägsta uppnådda buffertlängden i Windows 10 på 480
samplingar vilket ökar latensskillnaderna ytterligare. För att få rättvisare resultat skulle
efterföljande arbeten kunna studera skillnaderna på modernare enheter som möjligtvis
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utnyttjar en mer optimerad hårdvara för ljudframställning. Skulle Windows 10 uppnå en
likvärdig buffertlängd som för den i iOS öppnar det upp för jämförelser av övrig latens
som påverkar uppspelningen, mer specifikt studier kring exempelvis inmatningslatensen.
Vidare skulle det gå att utforska hur operativsystemet agerar på en annan
processorarkitektur än ARM eftersom Windows 10 kan köras på större enheter som
stödjer arkitekturer som x86 och x64.
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