
Matalan latenssin yhteismusisointiin
tarkoitetut sovellukset verkossa

Zoom- ja SonoBus -sovelluksien
yhdistäminen ja matka musiikin iloon

u TeknoDida 2023, MUSE-hankkeen loppuseminaari
u Juha Kujanpää, JAMK
u Uli Kontu-Korhonen, Turun AMK:n Taideakatemia



Matalan 
latenssin 

yhteismusisointi 
verkossa

- Ohjelmisto- tai laitteistopohjainen ratkaisu jonka
avulla pyritään saamaan äänen viive eli latenssi
mahdollisimman alhaiseksi. Käyttötarkoituksena esim. 
yhteissoitto, yhteisharjoittelu, etäopetus.
- Verrattuna esim. Zoomiin tai Teamsiin äänenlaatu ja 
stereokuva parempi ja soittotilanne käytännössä
luonnollisempi. Usein käytetään esim. Zoomia (kuva) ja 
SonoBusta (ääni) rinnakkain.
- Osallistujien väliseen latenssiin eli viiveeseen
vaikuttavia tekijöitä: oman nettiyhteyden nopeus ja 
toteutus (langaton/Ethernet-yhteys), fyysinen sijainti ja 
välimatka, verkon kuormitus
- Latenssin minimointi:
u - pyritään käyttämään kaapelin päässä olevaa

Ethernet-yhteyttä langattoman yhdeyden sijasta
u - käytetään langallisia kuulokkeita



Matalan latenssin yhteismusisointiin
tarkoitettuja sovelluksia

SonoBus
(https://www.sonobus.net)

• omalle koneelle 
asennettava sovellus

• ilmainen open source
• Mac, Windows, Linux, iOS, 

Android

FarPlay (https://farplay.io)

• omalle koneelle 
asennettava sovellus

• Ilmaisversio / 
kuukausimaksuinen lisenssi

• sovelluksen kautta myös 
videokuva

• Mac, Windows, Linux

CleanFeed
(https://cleanfeed.net)

• Chrome-selaimessa 
toimiva sovellus

• ilmaisversio / 
kuukausimaksuinen lisenssi

https://www.sonobus.net/
https://farplay.io/
https://cleanfeed.net/


Musiikki-interventio hoivakotiin
Zoom- ja Sonobus –sovelluksilla

Matalan kynnyksen toteutus

uMUSE–
MUSIIKIN ETÄOPETTAMISEN,
ETÄESITTÄMISEN JA ETÄTUOTTAMISEN,
MATALAN LATENSSIN JA 
MATALAN KYNNYKSEN RATKAISUT
–HANKE

MUSE



Mitä ja miksi?
u MONIALAINEN YHTEISTYÖ

TOIVEET
MAHDOLLISUUDET
TARPEET

u MUUSIKKO PALVELEE MUSIIKILLA
u TAITEEN HYÖTYARVO JA ITSEISARVO



* Äänenlaatu
* Pieni viive
* Liikuteltavat, 
edulliset 
laitteet

Tavoitteita

Hyvä äänenlaatu –
riittävän pieni viive –
liikuteltavat, edulliset laitteet



*  Kolme asukasta ja   
hoitaja

* Yksi asukas, omainen 
ja hoitaja



Millaisia 
laitteita 
hankittiin?
u PreSonus, Studio 

24c – USB-
äänikortti

u Behringer HA400 –
kuulokevahvistin/ 
-jakaja

u Kuulokkeet
iäkkäitä asukkaita
ajatellen



Zoom- ja 
Sonobus -
asetukset

Sonobus, Audio-asetukset

u Input: Studio 24c

u Output: Studio 24c

u Sample rate: 44100 Hz

u Audio Buffer Size: 256 samples
(5.8 ms)

u Send Quality: PCM 16 bit

u Preferred Recv Quality: PCM 16 
bit

u Initial Audio

u Monitor -säädin

Zoom, asetukset

u Mikrofoni mykistetään

u Pc-tietokoneeseen ASIO 
(Audio Stream
input/Output) -ajuri



Periaatteita musiikilliseen 
toteutukseen

u MONIALAINEN YHTEISTYÖ, LUOTTAMUS JA HOITAJIEN 
SITOUTTAMINEN

u TUTUT LAULUT, INSTRUMENTIT
u INTERVENTION KESTO
u TAUSTAKUVAT



MUUSIKON NÄKÖKULMA JA HAVAINTOJA
u ETÄISYYS KAMERAAN JA MIKROFONIIN
u KESKUSTELUT, MUISTOT JA TARINAT
u KEHONKIELI
u ÄÄNI TUNTUI JA KUULOSTI HYVÄLTÄ



MUSE

“Oli mukavaa
jutella ja laulaa”, 
sanoi hoivakodin

asukas.


