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PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH

Najważniejszym elementem naszego stosu sieciowego jest 
warstwa fizyczna. To w niej zachodzi cały proces Cyfrowego 
Przetwarzania Sygnałów. Prędkość transmisji będzie zależeć 

w dużej mierze od rozwiązań DSP, jakie w niej zastosujemy. Faktem 
jest, iż Web Audio API udostępnia wiele „gotowców”, których moż-
na by zwyczajnie użyć bez wgłębiania się w szczegóły. Założeniem 
tej serii była jednak od początku chęć zrozumienia tych procesów 
od podstaw. Z tego powodu naszą przygodę z implementacją 
własnego stosu sieciowego zaczniemy od prostego i intuicyjne-
go algorytmu Dyskretnej Transformaty Fouriera, który omawiali-
śmy w części pierwszej. Teorię mamy już za sobą, więc w tej części 
skupimy się tylko na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. 
Ułatwi to zrozumienie pochodzenia wyników zwracanych przez 
elementy wbudowane w Web Audio API takie jak AnalyserNode. 
Finalnie całe DSP zamkniemy w klasie PhysicalLayer. Będzie 
ona pełnić rolę „modemu”, na którym opierać się będą wyższe war-
stwy naszego stosu sieciowego. Przy ich implementacji będziemy 
się wzorować na istniejących już rozwiązaniach, takich jak ramka 
Ethernet czy protokół TCP.

Tworząc nasz system, będziemy starać się dokładać nowe ele-
menty krok po kroku na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Założe-
niem jest stworzenie rozwiązania prostego, który składa się tylko 
z elementów niezbędnych do poprawnej pracy. Co ważne, nie sko-
rzystamy z żadnych bibliotek zewnętrznych. Do dyspozycji będzie 
zatem przeglądarka, czysty JavaScript oraz Web Audio API. Myślę, 
że dzięki takiemu podejściu wszystkie elementy układanki staną 
się bardziej zrozumiałe.

WAVEANALYSER ORAZ 
WAVEGENERATOR, CZYLI DSP PO 
NASZEMU
Implementacja algorytmu Dyskretnej Transformaty Fouriera omó-
wiona w pierwszej części tego artykułu opierała się na luźnych 
funkcjach. W tej części posłużymy się tym samym algorytmem, jed-
nak w nieco bardziej uporządkowanej formie, jaką jest klasa Wave-
Analyser. Do kompletu, oprócz WaveAnalyser, przygotowano 

także klasę WaveGenerator umożliwiającą generowanie próbek 
fali o podanych parametrach.

Klasa WaveAnalyser ma dwie zależności – Buffer oraz Com-
plex. Pierwsza to prosta implementacja bufora cyklicznego, druga 
to podstawowe operacje na liczbach zespolonych. Podsumowując, 
zrefaktoryzowany kod zagadnień z części pierwszej znajdziemy 
w poniższych plikach:

 » https://audio-network.rypula.pl/buffer-class
 » https://audio-network.rypula.pl/complex-class
 » https://audio-network.rypula.pl/wave-analyser-class
 » https://audio-network.rypula.pl/wave-generator-class

Przykład użycia naszych klas zaprezentowano w Listingu 1:

Listing 1. Przykład użycia klas WaveAnalyser oraz WaveGenerator

var
SAMPLE_PER_PERIOD = 32,
WINDOW_SIZE = 1024,
APPLY_WINDOW_FUNCTION = false,
UNIT_PHASE = 0.25,
AMPLITUDE = 0.7,
wg = new WaveGenerator(SAMPLE_PER_PERIOD),
wa = new WaveAnalyser(
SAMPLE_PER_PERIOD, 
WINDOW_SIZE, 
APPLY_WINDOW_FUNCTION

),
sampleList = [],
fb,
i;

// generowanie tablicy próbek
wg.setUnitPhase(UNIT_PHASE);
wg.setAmplitude(AMPLITUDE);
for (i = 0; i < WINDOW_SIZE; i++) {
sampleList.push(wg.getSample());
wg.nextSample();

}

// odtworzenie parametrów fali z próbek
for (i = 0; i < WINDOW_SIZE; i++) {
wa.handle(sampleList[i]);

}
fb = wa.getFrequencyBin();

Transmisja danych dźwiękiem  
w JavaScript od podstaw
Część 3: Własny stos sieciowy

W pierwszej części tej serii (Programista 8/2016) omówiliśmy szczegółowo zasa-
dę działania prostego i intuicyjnego algorytmu Dyskretnej Transformaty Fourie-
ra. W tej części pokażemy, jak ten sam algorytm przetestować na prawdziwych 
próbkach audio przy użyciu Web Audio API omówionego w części drugiej (Pro-
gramista 1/2017). Oprócz tego przeanalizujemy metody modulacji cyfrowej oraz 
stworzymy krok po kroku prostą implementację stosu sieciowego bazującego na 
modelu OSI oraz TCP/IP. Umożliwi nam on zrealizowanie aplikacji przesyłającej 
wiadomości tekstowe między dwoma urządzeniami tylko za pomocą dźwięku.
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