
 
 

Hårdvaruimplementerad Webtuner 
 
 

 
Examensarbete utfört vid Avd. för Bildkodning 

 
 

Hjalmar Nilsson 
 
 
 

LITH-ISY-EX-3419-2003 
Linköping 2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hårdvaruimplementerad Webtuner 
 
 

Examensarbete utfört vid Avd. för Bildkodning 
vid Linköpings tekniska högskola 

 
av 

 
Hjalmar Nilsson 

 
 

Examinator: Robert Forchheimer 
Handledare: Kent Palmkvist 

 
Linköping 2003 

 
 

LiTH-ISY-EX-3419-2003 
 

 



 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för Systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2003-02-11 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LITH-ISY-EX-3419-2003    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2003/3419/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Hårdvaruimplementerad Webtuner  
 
Hardware implemented web tuner 

 

Författare 
 Author 

 

Hjalmar Nilsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Den kraftiga ökningen av bredbandsuppkopplade hem världen över har lett till ett stort 
användande av s.k. webradio. Miljontals användare lyssnar dagligen på de tiotusentals tillgängliga 
webradiostationerna. Webradio är ett sätt att via Internet och TCP/IP sända radio. Oftast används 
de populära MP3-formatet men nya bättre standarder håller på att etableras. Tyvärr är man idag 
hänvisad till att lyssna på webradio via sin hemdator. Det är både krångligt och tar lång tid innan 
man kan börja lyssna, en rad program måste installeras och man måste leta på Internet för att hitta 
en station man vill lyssna på. Utbudet är dock enormt varför detta inte är en temporär fluga utan 
någonting som kommit för att stanna! Det här examensarbetet har gått ut på att i en liten, billig 
elektronisk krets implementera en MP3-baserad webradio. Rapporten ger en överblick över de 
olika komponenterna som krävs samt hur jag praktiskt löst de olika problem jag ställts inför. 
Tyvärr blev det inte implementerat i en enda krets utan i två, detta på grund av att tekniken som 
används är så pass ny att ingen stabil utvecklingsmiljö fanns att tillgå vid projektets start. 
 
Abstract  
The large increase of broadband connections in the world has lead to a rapid spread in the use of 
web radio. Millions of users listens every day to the many thousands available stations on the 
Internet. Web radio is a way to broadcast radio over the Internet. The most popular format to code 
the media is by use of MP3, but newer and better methods are on there way. Today you have to 
use a personal computer to listen to Web radio. This is both time consuming and a potential source 
of technical frustration. You have to install several programs and then search the Internet to find a 
station to listen to. Despite the hassle Web radio offers such a variety of music genres to give it a 
solid future. The objective of this thesis is to give an overview of the work I have done and the 
problems I have run into, implementing an MP3-based Web radio receiver in a small inexpensive 
electric circuit, completely independent of a personal computer. This report gives an overview of 
the different problems I have been faced to during my work. Due to the lack of stable development 
environment at the time of the programming, I was unable to implement my solution on one circuit 
and had to use two circuits.  
 



Förord 
Detta examensarbete på 20 akademiska poäng är en del av utbildningen i 
Teknisk fysik och Elektroteknik, Y, som ges vid Linköpings universitet. Arbetet 
har gjorts under ledning av docent Robert Forchheimer vid ISY, institutionen 
för systemteknik, Linköpings universitet. Jag vill tacka Robert och Kent 
Palmqvist, min handledare, för stöd och expertis. 
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Inledning 
Det här examensarbetet går ut på, att i en kompakt och billig krets implementera 
en webtuner som klarar av att ta emot webradio, enligt gängse standarder 
tillgängliga på Internet. Webradio är ett sätt, att över Internet distribuera radio. 
Webradio har blivit otroligt populärt på senare tid och har idag miljontals 
lyssnare världen över. En anledning till denna kraftiga ökning är att 
bredbandsuppkopplingar blivit allt vanligare. 
Det skall poängteras att detta projekt är av ytterst praktisk karaktär. Den största 
delen av tiden har jag ägnat åt att lära mig ett nytt programmeringsverktyg som, 
då jag startade, endast fanns tillgängligt i betaversioner. Målet med arbetet var 
att visa att det går att implementera en webradio i hårdvara, helt oberoende av 
en traditionell dator.  
Tidigt insåg jag att det främst var tre huvudområden som behövde studeras. 
Dessa är  

1. Internet, och hur kommunikationen över Internet fungerar. 
2. MP3avkodning. MP3 är det vanligaste formatet man använder för att 

sända radio och det är det formatet jag valt. 
3. Hårdvaran, samt hur den programmeras. Jag har använt en kretsteknik 

som kallas FPGA (Field Programmable Gate Array). Programmen som 
används är kretsspecifika och ges ut av chiptillverkarna, i mitt fall av 
Xilinx. 

Eftersom mitt arbete så tydligt kan delas upp i dessa tre områden är även 
rapporten uppdelad på detta vis. Efter varje område beskriver jag kort hur jag 
implementerat de olika delarna.  
Eftersom jag genomgående använt befintliga standarder finns det mycket lite 
spelrum för utsvävningar och eget tänkande vad gäller metoder. Standarden är 
rättfram och är framtagen på ett sätt så att inga missförstånd kan uppstå. Man 
inser snabbt att detta är ett måste när så stora nätverk byggs upp.  
Därför går jag inte in på exakt hur jag implementerat delarna, allt finns att läsa i 
standarddokumenten. Jag har medvetet valt att ge en översiktlig blick av 
områdena och jag hävdar att, då man läst rapporten, kan förstå principerna för 
webradio.  
Jag har genom arbetets gång inte tvingats välja mellan flera olika metoder 
eftersom samtliga metoder som används är standardiserade och krävs för att 
implementera en webradio. 
Vid första anblick kan det kännas svårt att med hjälp av min rapport själv 
implementera en webtuner. Detta eftersom jag förutsätter att läsaren kan de 
programmeringsverktyg jag använt. Jag har valt att göra på detta sätt eftersom 
jag anser att min uppgift inte är att lära läsaren ett verktyg utan snarare förstå 
principerna.  
Rapporten är skriven för en publik med civilingenjörsutbildning. Den är fullt 
förstålig även om man inte kan programmera vare sig C, VHDL, eller 
Microblaze och jag har undvikit att basera framställningen på 
programmeringsexempel. 
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Internet 
Internet är idag ett av världens största nätverk, för att få något så stort att 
fungera bra krävs att alla följer en och samma standard. Det finns ett flertal 
standarder tillgängliga och jag har valt att använda de vanligaste. I detta kapitel 
ges en djupgående beskrivning över Ethernet, IP och TCP. Avslutningsvis har 
jag beskrivit hur jag själv använt dessa standarder i praktiken. 
Jag skall nedan ge strukturen för MAC (Media Access Control) och hur denna 
standard samverkar med PHY (fysiska lagret) för att skapa Ethernet och senare 
även TCP och IP. Tyvärr är det mycket mer än en MAC som krävs för att få 
igång kommunikationen. Mitt examensarbete behandlar mest MAC, Ethernet 
samt TCP/IP. För att förstå dessa krävs dock att man är medveten om de andra 
lagren, se figur 1. PHYlagret kommer jag inte gå igenom särskilt djupt men det 
är bland annat här kollisionsdetektering (CSMA/CD) implementeras. Som kan 
tydas ur bilden är Ethernet det som bildas av PHY- och MAClagret tillsammans. 
 

MAC (media acces control)

TCP/IP och h gre lagerö

PHY (fysiskt lager) 

Koaxial eller TP kabel

Ethernet

 
Figur 1. Översikt av de olika lagren som bygger upp ett nätverksinterface. 

MAC Struktur 
The Defense Advance Research Projects Agency (DARPA) utvecklade 
Transmission Control Protocol och Internet Protocol (TCP/IP) för att koppla 
ihop olika försvarsdepartements datorer i ett nätverk [15]. Dagens Internet 
använder i grunden TCP/IP. Internets grundtanke är att små nätverk kan kopplas 
ihop till större och på så vis bilda ”nät av nätverk”. TCP/IP kan implementeras 
på en mängd olika fysiska media såsom koaxialkabel, TP (Twisted pair), 
trådlöst via radio, i fiber mm. Med det i åtanke är det inte konstigt att strukturen 
på lager, protokoll och standarder har kommit att bli rätt komplicerad.  
Man har valt att dela upp Internet i flera olika nätverk, detta för att klienter 
(datorer1), i närheten av varandra oftast kommunicerar mer sins emellan än med 
klienter som är längre bort, exempelvis på andra sidan jorden. I början användes 
en koaxialkabel som länk mellan klienterna, tyvärr kan man då endast sända i 
half duplex, dvs. man kan inte skicka och ta emot data samtidigt. Det har man 
löst idag med kablage med fler ledare (TP) och får då även stöd för full duplex. 
Alla klienter i ett lokalt nät är kopplade till samma kabel och på jämna avstånd 
finns repeatrar, en slags förstärkare. Repeatrar har dock på senare tid blivit 
                                                 
1 Klient och dator används omväxlande genom hela avsnittet och är i det här fallet samma sak. 
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utbytta mot mer intelligenta enheter kallade switchar, gateways, routrar mm. 
Dessa styr numera trafiken och utgör de noder där de små nätverken kopplas 
ihop till större nätverk. 
För att skilja olika klienter från varandra ges varje klient, via sitt 
nätverksinterface, en unik adress kallad MACadress. Än idag har varje 
nätverkskort unika adresser, det är det enda på Internet som gör en viss dator 
unik jämfört med en annan. MAC adressen är 48 bitar eller 6 bytes, vilket ger 
knappt 3*1013 olika adresser, och skrivs vanligtvis på hexadecimal talbas enligt 
formen xx.xx.xx.xx.xx.xx. 
Eftersom alla klienter i ett lokalt nät är kopplade till samma medium, är man 
tvungen att se till att inte två klienter skickar data samtidigt. Detta löser man 
med en komplex algoritm kallad CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Detection access method) som i korthet går ut på följande2. Då en 
klient vill sända data ”lyssnar” den först på kabeln för att se om någon annan 
skickar. Om kabeln är ledig skickar klienten data. Är kabeln upptagen väntar 
klienten ett slumpmässigt antal millisekunder och försöker igen, är kabeln 
fortfarande upptagen väntar klienten kvadraten på tidigare slumptal, försöker 
igen osv. 
Tyvärr kan det då hända att två klienter lyssnar, upptäcker att ingen sänder och 
börjar sända samtidigt. Därför känner man även av om kollision uppstår 
samtidigt som de första 64 byten skickas. Anledningen att uppkomst av kollision 
kontrolleras de första 64 byten är att det finns specificerat en maximal längd på 
kabeln till 1024 meter. Den tid det tar att skicka 64 byte motsvarar den tid det 
tar att skicka en bit genom hela kabelns längd. Detta är för att gardera sig mot 
sämsta möjliga fall att två klienter i ändpunkterna av kabeln skickar samtidigt. 
Senare kollisioner är ej möjliga (förutsatt att alla följer standarden) eftersom alla 
klienter nu vet om att kabeln är upptagen. Om en kollision inträffar fortsätter 
man att skicka 32 bitar kallat jamming för att propagera kollisionen till båda 
sändande klienterna. 

Ethernet paketet 
Ovan har jag hela tiden talat om data som skickas, det är dags att specificera 
exakt vad som menas med det. Dessutom bör det påpekas att det här måste 
väljas vilken typ av nätverksstandard som ska användas, jag har valt Ethernet 
och kommer således endast att beskriva denna.  
Data skickas över Ethernet inbakat i paket (frames), varje paket innehåller max 
1500 bytes användardata, t.ex. mail, ljud, bilder mm. Utöver dessa 1500 bytes 
skickas3 7 bytes preamble, 1 bytes start frame delimiter, 2*6 bytes 
MACadresser, 2 bytes type/length, 0-46 bytes padding, 4 bytes frame check 
sequence, allt ordnat enligt figur 2. Paketet skickas från vänster till höger med 
minst signifikant bit först (om inget annat anges). Nedan följer en noggrannare 
beskrivning av varje fält. 
                                                 
2 CSMA/CD är en mycket stor standard och man behöver inte kunna denna för att förstå 
rapporten. 
3 Detta avsnitt, liksom hela rapporten behandlar LAN (Local Area Network), VLAN (Virtual 
Local Area Network) versionen behöver ytterligare 2 fält. 
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7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4

Preamble Start of Frame
Delimiter (SFD)

Destination
Address

Source
Address

Frame Check
Sequence

Type/
Length Data Pad

Antal bytes

Ethernet paket

Figur 2. Ethernet paketets struktur. 

 

Preamble (7 bytes) 
Detta fält är till för synkronisering och måste innehålla 7 bytes med bitmönstret 
”10101010”. Om kollision upptäcks under sändning av preamble eller start 
frame delimiter sänds båda fälten klart och skapar på så sätt jamming. 

Start frame delimiter (1 byte) 
SFD markerar starten av paketet och måste innehålla ”10101011”. 

Destination adress (6 bytes) 
Detta fält innehåller MACadressen till den klient som paketet är avsett för. 
Dessutom kan man här ange, med den sista biten i adressen, om man vill att 
paketet skall skickas till en enda klient (unicast), sista biten sätts då till ”0”. Vill 
man skicka till en grupp (multicast), sätts sista biten till ”1”. Vill man skicka till 
samtliga personer i samma nätverk (broadcast) sätter man samtliga bitar i detta 
fält till ”1”.  

Source adress (6 bytes) 
Anger den MACadress som den sändande klienten har. 

Type/Length (2 bytes) 
Detta fält anger antingen typ eller dataländ för paketet. Då det används för 
längd, anges här längden, i byte, för det efterföljande datafältet. Detta fält 
inkluderar ej de eventuella nollpaddade bytes som kan krävas, se nedan. Är 
värdet större än 1500 (5DC hex.) bytes är fältet ett typfält annars ett längdfält. 
Standarden använder dock värden 1536 (600 hex.) eller högre för att indikera 
typ. 
Vid mottagning, om fältet är mindre än 1500, jämförs detta värde med längden 
på datafältet. Skiljer sig värdena åt kasseras paketet. Är värdet större än 1500 
skickas fältet med data till applikationsprogrammet och man får senare ta dess 
värde i beaktande. Dock finns i CSMA/CD standarden två värden som gör att 
man omedelbart måste bearbeta data. Dessa är 8100 hex. som indikerar en 
VLAN frameiii samt 8808 hex. vilket indikerar en "pause MAC Control" frame. 

Data (0-1500 bytes) 
Kort och gott den aktuella data som skickas. 
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Pad (0-46 bytes) 
Garanterar att paketet alltid är minst 72 bytes stort för att kunna använda 
CSMA/CD. Detta värde påverkar ej Type/Length fältet men ingår i beräkning av 
FCS, se nedan. Längden på detta fält plus datafältet måste vara minst 46 bytes. 
Om datafältet är 0 bytes är detta 46 bytes och om datafältet är 46 bytes eller mer 
är PAD-längden 0 byte Man paddar med vad man vill men vanligast är att padda 
med nollor. 

Frame Check Sequence FSC (4 byte) 
Värdet här används för att på något sätt kontrollera att mottagna data är korrekt. 
FCS beräknas över source address, destination address, length/type, data och 
pad fälten med hjälp av 32 bitars Cyclic Redundancy Check  [12] (CRC) som 
definieras enligt: 
G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x1 + x0 
Både sändaren och mottagaren beräknar värdet var för sig och mottagaren 
jämför sitt beräknade värde med det värde som finns i fältet. Skiljer sig mottaget 
värde mot beräknat värde kasseras paketet. 

TCP/IP 
Ethernetdelens struktur lämpar sig ypperligt för hårdvaruimplementation och det 
är också vad jag gjort. TCP/IP delen eller TCP/IP stacken som den oftast kallas 
är däremot komplex och byggs oftast upp i någon form av processor. TCP/IP är 
två helt skilda lager i uppbyggnaden av kommunikationen och jag kommer att 
behandla dem var för sig. IP är tämligen rättfram medan TCP är betydligt större 
och därmed mer komplex. I TCP/IP standarden finns ytterligare ett protokoll 
UDP, även det skall jag ge en översikt av. Det bör här noteras att i stället för 
lager, i hårdvara, kallar vi nu varje lager, i mjukvara, protokoll. Samtliga 
protokoll jag går igenom är standardiserade och kan hämtas hem som RFCer 
(Request For Comment) på Internet, [9] [10] [11] [15]. 

IP 
IP, som står för Internet Protokoll, är en metod att sätta ihop data med vissa 
fördefinierade flaggor. Dessa flaggor styr hur eller vart data skall behandlas 
vidare. Egentligen heter standarden IPv4, dvs. IP version fyra, i vilken IP-
addresserna bland annat utökades till 4 bytes.  
Den stora expansionen av Internet har gjort att de ca 4.2 miljarder olika 
kombinationerna av IP nummer har tagit slut. En ny version av standarden håller 
på att utvecklas och kallas IPv6. I version 6 har man utökat adressrymden till 
128 bitar eller 16 bytes. 
Eftersom Ethernetdata paketeras i paket fortsätter man även här med den iden. 
Datafältet i Ethernet är där IP paketet ligger och så fortsätter det hela vägen upp 
i stacken. Data i underliggande protokoll eller lager är i sig ett paket med sina 
egna flaggor och styrdata. På samma sätt som Ethernet får man en bättre 
överblick med hjälp av en bild. Man väljer att kalla alla fält utom datafältet för 
header, eller huvud, och då det gäller IP, IPheader. 
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Preamble Start of Frame
Delimiter (SFD)

Destination
Address

Source
Address

Frame Check
Sequence

Type/
Length Data Pad

Ver. IHL Type of service

Identification

Time to live Protocol

Source address

Destination address

Header checksum

Data

Option + Padding

Flags Fragment offset

Total Length

4 8 16 32 bitar

 
Figur 3. IPheaderns struktur och var den är placerad i Ethernetlagret. 

Många av dessa fält är till för switchar, routrar, eller gateways, dvs. de som styr 
vart paketen skall ta vägen och hur de skall levereras. Betrakta till exempel en 
klient på Nya Zeeland som skickar ett paket till en klient i Sverige. Eftersom 
Ethernet är begränsad till 1024 meter går det inte att skicka paket så långt via 
Ethernet. Man har löst det så att MACadressen mappas om till ett IP nummer. 
Det är detta IP nummer som blir den nya adressen till klienten och klienter 
utanför ett Ethernet nätverket har ingen möjlighet att veta vilken MACadress 
klienter i andra Ethernet nätverk har. MACadressen når bara fram till första 
gatewayen, switchen eller routern den sitter under. Denna i sin tur tar bort 
Ethernet delen och behåller bara datafältet. Sedan skickas dessa data vidare, 
detta är anledningen till att man måste ha en checksumma även i IP protokollet.  
Återgår vi till exemplet kommer alltså paketet efter första switchen att vara ett 
IP paket och färdas i ett Internet. Internet blir Ethernet vid sista gatewayen, där 
mappas IP numret åter igen över till mottagarklientens MACadress. 
Sändarklienten skickar alltså inte till slutgiltiga mottagarklientens MACadress 
utan via Ethernet skickar klienten ett paket till den gateway den ligger under. 
Datafältet i Ethernetpaketet innehåller dock den IPadress som mottagarklienten 
(i IP-avseende) har och därmed hittar paketet rätt oavsett var mottagaren fysiskt 
befinner sig. 
Jag har ej för avsikt att exakt beskriva varje fält [9], utan jag går kort igenom de 
fält som behövs för att förstå mitt arbete. Dessutom har jag utelämnat de fält 
som är självförklarande, exempelvis data. 

Ver. 
Versionsnummret är 4 och betyder bland annat att IPadressen är 4 bytes lång 
och skrivs på formen xxx.xxx.xxx.xxx där xxx är maximalt 28 eller 255. 
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IHL 
Internet Header Length är längden av IPhuvudet i multiplar av 32 bitar eller 4 
byte. Minimala värdet är som kan utläsas ur bilden fem, men beroende på antal 
optioner (tilläg), se nedan, kan den vara längre. 

Total length 
Total length anger paketets totala längd inklusive huvudet, längden kan vara 
maximalt 65535 bytes men, då man använder Ethernet som grund maximalt 
1500 bytes. RFCn anger dock att man ej skall skicka mer än 576 byte om 
klienterna inte tidigare kommit överens om längre paket. Nackdelen med att 
skicka långa paket är stor felrisk samt att belastningen av mediat (kabeln) 
tenderar att bli skev, klientpar emellan, då paketstorleken växer. Dessutom är 
snabba minnen dyra och dessa behövs som hårdvarubuffert att lagra paketet i 
innan man kan kontrollera om det är korrekt eller ej. 

Identification 
Om man vill skicka en bild, t.ex. från sitt bröllop till mormor, över Internet 
räcker inte 1500 byte. Man måste då dela upp bilden i flera delar, den totala 
datamängden kallar man ett datagram. Identification-fältet används då som en 
hjälp att sätta ihop paket hos mottagaren i rätt ordning. Detta kan tyckas konstigt 
eftersom dessa paket borde komma i rätt ordning, men eftersom Internet är så 
stort och det oftast inte finns en unik väg till mottagaren kan det hända att 
paketen tar olika väg. Detta kan då leda till att paketen anländer i annan ordning 
än de skickades. 

Time to live 
Anger antal noder ett paket tillåts passera innan det måste förstöras. Varje gång 
ett paket behandlas, dvs. i varje switch, router etc., minskas detta värde med ett. 
Detta fält kan ses som paketets maximala levnadstid. Hade man inte haft ett 
TTL fält skulle nätet snart fyllas av paket och hela Internet skulle sluta fungera. 
Då TTL blir noll måste paketet förstöras. 

Protocol 
Anger nästa nivås protokoll som skall användas. Möjliga värden här är fasta och 
styr vilket efterföljande protokoll som skall behandla data härnäst. T.ex. har 
TCP värdet 6, IMCP (vilket bl.a. sköter ping) värdet 1 och UDP (User Datagram 
Protocol) värdet 17. Det finns även utrymme för expansion här, vissa värden är 
ej specificerade och man kan således utvidga standarden här. 

Header checksum 
Checksumman beräknas endast över huvudet. Eftersom exempelvis TTL ändras 
varje gång paketet behandlas måste detta värde räknas om varje gång det 
passerar en nod i nätverket (gateway m.fl.). Summan beräknas enligtvi 

“The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's complement 
sum of all 16 bit words in the header.  For purposes of computing the checksum, 
the value of the checksum field is zero.” 
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Det bör nämnas att detta är ett provisoriskt sätt att beräkna summan och i senare 
versioner kommer detta att bytas ut mot en CRC, det har dock visat sig att denna 
metod är tillräckligt bra och den används som standard i version 4. 

Source/Destination address 
Source/Destination address är de 32 bitars adresser som används och är ganska 
självförklarande. Dock bör nämnas att dessa adresser anger endast positionen 
hos klienterna, ej den väg paketet skall ta, ej heller MACadresserna till 
klienterna. Dessutom är det upp till högre nivåers protokoll att sköta namn, 
punkt till punkt kommunikation etc. IP i sig stödjer inte dessa mer komplicerade 
rutiner. 

UDP och TCP 
Fram tills nu har ingenting nämnts om hur man sköter kommunikationen mellan 
två klienter, det enda som diskuterats är hur man paketerar data, inte hur man 
skickar det. 
Antag att klient A vill skicka en filmsnutt till klient B. Det första A gör är att 
paketera datat enligt ovanstående. Utöver det bör man nu tala om vilket program 
på mottagarsidan som avses för det data som A skickar. Till exempel då A 
skickar filmen samtidigt som B börjar titta på den, så kallad streaming. B måste 
veta vilket program som skall användas för att spela upp filen. Dessutom kan 
tänkas att B även tar emot tre andra, helt oberoende filmer samtidigt. Eftersom 
alla fyra filer skickas över samma bus, eller kabel, måste klient och server kunna 
skilja de olika datapaketens slutmål åt. Man använder något som kallas port. För 
varje session, dvs. varje gång två datorer skall prata med varandra, tilldelar man 
sessionen ett unikt portnummer. Två olika sessioner mellan två klienter kan inte 
använda samma portnummer.  
Detta görs bland annat via två olika protokoll som kallas UDP (User Datagram 
Protocol) och TCP (Transmission Control Protocol). Jag börjar med att gå 
igenom UDP. 

UDP 
Används UDP antar man eller snarare väljer man att tro, att inga paket 
försvinner på vägen, eller så tycker man att detta inte påverkar resultatet 
nämnvärt. Därför finns ingen kontroll i UDP att paketen verkligen kommer 
fram. Om B vill att A skall skicka en fil, väljer B ett portnummer och säger till 
A att skicka data till honom via den porten. Kombinationen IP nummer och 
portnummer gör att sessionen blir unik på båda datorerna. Då A fått en begäran 
börjar han helt enkelt paketera data i, först UDP, sendan IP och sist Ethernet 
paket. Därefter skickar A data tills det tar slut, då skickar A en finish flagga 
varvid datakanalen stängs och överföringen är klar. I UDP finns även en 
checksumma över hela datafältet i paket inlagt. Vi kan även här se detta 
protokoll på samma sätt som IP och Ethernet (figur 4), där fälten torde vara 
självförklarande.  
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Length

Source port

Data

IP-Data

Destination port

Checksum UDP huvud

 
Figur 4. UDP huvudets struktur, observera att det tillgängliga datafältet minskar ju högre upp i stacken man behöver gå. 

TCP 
Oftast då man skickar data är det ett krav att mottagaren får exakt samma data 
som sändaren skickar, ett sätt att garantera detta är att använda TCP [3] [5]. TCP 
är en stor och komplex RFC [10] på över 90 sidor. Att beskriva hela standarden 
inte nödvändigt här. Jag går endast igenom det specialfall jag själv använder i 
mitt arbete nämligen en klient som begär data från en server. Även här är en bild 
(figur 5) bra för att visa hur ett TCP paket ser ut. 
 

Checksum

Source port

Sequence number

Option + Padding

Acknowledgement number

Data

IP-Data

Destination port

Urgent pointer

Window TCP huvudOffset Reserved U A P R S F

 
Figur 5. Strukturen över TCP huvudet. Observera att man antingen använder TCP eller UDP, aldrig samtidigt eftersom 

de har samma ursprung. 

För att nu skapa en koppling (eng. Connection Establishment) mellan en server 
och en klient gör man följande tre steg där totalt tre paket skickas. 

• Klienten skickar ett paket med ett slumpmässigt Initial Sequence 
Number (ISN) (A) samt flaggan S (Synchronize) ettställd. Detta kallas 
en aktiv öppning. 

• Servern gör ett acknowledgement (ACK) på klientens SN (A) genom att 
addera ett (A+1). Även servern skickar ett ISN (B) till klienten. Varje 
nummersvit, A och B, motsvarar nu var sin datakanal i vardera 
riktningen. Servern har nu gjort vad som kallas en passiv öppning. Även 
detta paket har S ettställd. 
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• Klienten gör ett ACK på serverns SN dvs. han skickar B+1 till servern. 
Detta paket har S nollställd. 

Nu är kopplingen uppsatt och man börjar skicka data. I stället för att göra ACK 
med +1 skickar man i stället ACK + datastorleken i paketet. Figur 6 visar hur 
det går till. 
 

Klient Server
SYN=1, ISN=a, ACK=0

SYN=0, ISN=a+1, ACK=b+1

SYN=0, ISN=b+1, ACK=a+2

SYN=0, ISN= , ACK=a+2 b+2+datastorl
SYN=0, ISN= , ACK=b+2+datastorl a+3

SYN=1, ISN=b, ACK=a+1

Osv...
 

Figur 6. Grundläggande TCP kommunikation. De tre första pilarna är handskakningen, därefter skickas data. 

Detta sätt är inte särskilt effektivt eftersom, om det är långt mellan klient och 
server, det kommer ta lång tid innan servern kan skicka nästa paket. Därför 
skickar man med en storleksangivelse i window-fältet. Denna teknik kallas för 
sliding window transmit. I stället för att servern skickar ett paket åt gången 
kommer klient och server, i handskakningsfasen, överens om maximal 
datalängd som klienten kan hinna ta hand om innan bufferten i hårdvaran blir 
full, standard är 536 bytes, men oftast är det effektivare med ett par multiplar av 
maximalpaket, dvs. runt 2-3 gånger 1500 bytes. Servern skickar nu paket 
kontinuerligt tills antingen dess window är fullt, då väntar den tills den får första 
ACK från klienten och fortsätter, eller tills någon av dem skickar 
avslutningsbegäran, se nedan. 
 

Klient Server

Osv...

Avklarade paket Aktuellt fönster Ej ACKade paket 
Figur 7. Princip för glidande fönsteröverföring.  

För att avsluta uppkopplingen skickas fyra paket, där varje riktning avslutas var 
för sig. 
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• Klienten skickar F flaggan ettställd. 

• Servern skickar ACK på detta paket och meddelar APIn (det program 
som använder sig av TCP), denna kan välja att behålla sin halva 
uppkoppling öppen. 

• Vill även servern stänga skickar den ett paket med F ettställd. 

• Klienten skickar ACK på detta paket och uppkopplingen är stängd. 
Om nu ett paket försvinner leder detta till att den som skickade paketet inte får 
ACK på det paketet och efter ett tag, (några millisekunder) skickas samma paket 
igen. Använder man sig dessutom av glidande fönster, krävs att man håller koll 
på vilket paket som man inte fick ACK på vilket gör APIn mer komplex. 
För att definiera alla möjligheter som kan uppkomma i olika lägen i 
kommunikationen har TCP-standarden definierat 10 olika tillstånd nämligen 
LISTEN, SYN_SENT, SYN_RECVD, ESTABLISHED, FIN WAIT1, FIN 
WAIT2, CLOSING, TIMED WAIT, CLOSE WAIT, samt LAST ACK. Utöver 
det kan man tänka sig att det finns ett tillstång CLOSED, där klienten eller 
servern står och väntar på att applikationen som använder sig av TCP, även 
kallat API, skall göra något. Man ser nu hela kommunikationen som en stor 
tillståndsmaskin, där både klient och server påverkar förloppet. I figur 8 nedan 
motsvaras streckade pilar av att ett tillstånd hos servern ändras, heldragna av att 
klientens tillstånd ändras. Det är alltså två olika tillståndsdiagram, ett för servern 
och ett för klienten, båda är dock samma varför jag valt att visa det på detta sätt. 
 

CLOSED

CLOSED

LISTEN

SYN
SENT

SYN
RVCD

ESTABLISHED

FIN
WAIT 1

FIN
WAIT 2

CLOSING

TIMED WAIT

CLOSE 
WAIT

LAST
ACK

(Start)

(Samma tillstånd som start)

(Dataöverföring sker här)

(Tredje steget i handskakningen)

(Passiv stängning)

(Timed out/-)

(Aktiv stängning)

(Simultan öppning)

CONNECT/SYN

CLOSE/-

CLOSE/FIN

CLOSE/FIN

CLOSE/FIN

CLOSE/-

RESET/-

ACK/-

ACK/-

ACK/-

ACK/-

FIN/ACK

FIN/ACK

FIN/ACK

LISTEN/-

SEND/SYN

SYN/SYN+ACK

SYN/SYN+ACK

SYN+ACK/ACK

FIN+ACK/ACK

 
Figur 8. Finita tillståndsmaskinen för TCP kommunikation. Observera att både server och klient har var sitt diagram 

samt att båda ej samtidigt behöver befinna sig i samma tillstånd. 
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Praktisk implementation 
Avslutningsvis kommer jag att här gå igenom hur den kommunikation jag själv 
implementerat fungerar. Jag har använd mig av en SHOUTcast-server eftersom 
det verkar vara den vanligaste på Internet. SHOUTcast använder sig av enkel 
http, (Hypertext Transfer Protocol) som är ett protokoll ovanpå TCP. Jag har 
inte behövt lära mig exakt hur den fungerar och kommer ej att beskriva det här. 
För att initiera en koppling och få servern att skicka data krävs att en hel del 
optionflaggor sätts i TCPs option fält. Några av flaggorna är definierade i 
standarden, medan andra är flaggor som SHOUTcast själv definierat, därför 
förklarar jag inga optionflaggor utan man får själv läsa i RFCn för TCP. 
I övrigt går det till så att klienten skickar följande information till servern:  
"GET / HTTP/1.0\r\nHost: 215.215.215.200\r\nUser-Agent: 
WinampMPEG/2.7\r\nAccept: */*\r\nConnection: close\r\n\r\n" 
Bland annat är det information om sig själv (IP nummer), samt om klienten 
klarar av, eller vill ha, metadata med i MP3 strömmen, se avsnittet om MP3 filer 
senare. Jag har valt att inte behandla metadata eftersom det kräver någon form 
av display att visas på vilket jag inte använder. 
Servern svarar: 
ICY 200 OK\r\n (Visar att detta var ok.)  
 
icy-notice1:<BR>This stream requires <a 
href="http://www.winamp.com/">Winamp</a><BR> (Information jag ej 
behöver…)  
 
icy-notice2:SHOUTcast Distributed Network Audio Server/posix 
v1.x.x<BR> (Beskriver vad för server det är, samt version) SHOUTcast 
specifikt.  
 
icy-name:Unnamed Server\r\n (Servernamn)  
 
icy-genre:Unknown Genre\r\n (Typ av genre som servern spelar, pop, rock, 
soul etc.)  
 
icy-url:http://www.shoutcast.com\r\n (Serverns hemsida) 
 
icy-pub:1\r\n (Talar om hurvida servern är publik eller ej)  
 
icy-br:56\r\n (bitrate = 56)  
 
\r\n (Slut på http huvudet) 
Därefter börjar servern skicka sin MP3ström tills klienten slutar svara eller 
begär att servern skall sluta. Kontroller, felchecker, acknowledgement mm sköts 
som vanlig TCPkommunikation. 
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MP3-kodning 
Även om jag själv inte implementerat MP3avkodningen, utan använt ett färdigt 
chips, tycker jag att det är så pass intressant och viktigt att jag ger en 
snabblektion i MP3kodning. 
MPEG-1 standarden är utvecklad av MPEG (Motion Pictures Expert Group) 
inom ISO (International Organisation of Standardization). Standarden täcker 
såväl ljud som video i bittakter kring 1-2 Mbit/s. I standarden definieras tre olika 
delar/lager för kodning av ljud. Det tredje lagret, dvs. MPEG-1 Layer III  är det 
vi idag kallar MP3. Detta är det effektivaste av de tre och kodar ljud i nästan 
Cd-kvalité, det är också detta lager som blivit populärast och idag har miljontals 
användare världen över [7]. 
Standarden är utvecklad så att endast avkodning av en bitström är beskriven. 
Detta lämnar mycket spelrum för vidareutveckling och användande av nya 
metoder som ej fanns då standarden skrevs. Det gör också att avkodning av 
MP3-filer är ganska trivialt, medan kodning kan bli mycket komplext och 
svårgreppbart. Jag anser dock att för att förstå avkodningen, som jag tillämpar i 
mitt praktiska arbete, bör man ha viss insyn i hur data har kodats. För att avkoda 
strömmen är det bara att vända på nedanstående resonemang. 

Perceptuell kodning 
Nyckelorden i MP3kodning och avkodning är perceptuell samt förstörande 
(lossy) kodning. Kodningen är förstörande, eftersom man efter kodning inte kan 
avkoda strömmen och få tillbaka exakt samma data. Motsatsen är då 
ickeförstörande (lossless) kodning. Perceptuellt är något som har med 
”upptagning i medvetandet av sinnesintryck ” [16] att göra, i det här fallet är det 
hörselintrycket av ljudet man vill göra så bra som möjligt. Man försöker ta bort 
delar i signalen som människan perceptuellt ej kan uppfatta. 
Det svåra, inser man nu, är att lyckas behålla de delar i datat som beskriver 
ljudet mest, medan de delarna som är redundanta tas bort. Många olika teorier 
har testats, men det som för närvarande fungerar bäst är s.k. perceptuell 
kodning. Det bör nämnas att ”fungerar bäst” är en flytande gräns, där man mäter 
antal bitar per ljudsampel till en och samma upplevda kvalité. Därför har MP3 
kodad musik alltid ratats av ”audiofiler” medan gemene man, som inte kräver 
total musikupplevelse utan hellre små filer och kortare nedladdningstider på 
Internet, alltid älskat formatet. 

Kodningsstruktur 
Den förstörande kodningsteknik jag skall beskriva komprimerar data genom att 
ta bort perceptuella ”oväsentligheter” såväl som statistisk redundans. De flesta 
perceptuella ljudkodarna har denna principiella struktur (se figur 1). 
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Figur 1. Blockdiagram över en perceptuell audiokodare. 

Kodaren delar upp indata i kvasistationära delar, datablock. Längden på dessa 
block är beroende på indata men brukar vara runt 2-50 ms långa. Ett tid/frekvens 
block estimerar de temporala komponenterna samt frekvenskomponenterna i 
varje paket. Därefter mappar man dessa mot en modell av det mänskliga örats 
motsvarande egenskaper som man får från det psykoakustiska blocket. På detta 
sätt kan man extrahera hur hårt de olika komponenterna skall kvantiseras och 
hur de skall kodas. Tillvägagångssättet här är olika beroende på vilken kodare 
som används, t.ex. har Fraunhofer Institute den erkänt bästa metoden, men är då 
givetvis hemlig. 

Psykoakustik 
Forskning inom psykoakustik behandlar det mänskliga örat, hur det är uppbyggt 
och hur man uppfattar olika frekvenser och ljud. Framför allt försöker man 
beskriva hur innerörat analyserar ljud, både i frekvens- och tidsperspektiv. De 
flesta av dagens ljudkodare tar vara på det faktum att ”överflödig” 
signalinformation i ljudet inte kan uppfattas, ens av den känsligaste lyssnaren. 
Det som sker i örat, eller snarare i innerörat, är att ljudvibrationerna fortplantas i 
vätskan som fyller snäckan. Dessa vibrationer fortplantas till hårstrån vars 
muskler genererar elektriska impulser till hjärnan. Man kan se det som en 
frekvens till position-transformation. Olika frekvenser retar olika hårstrån på 
olika positioner utmed snäckans väggar. Effektspektrumet från denna 
transformation är ej linjär mot frekvensen utan mot begränsad frekvensband, 
kallade kritiska band [7] [4]. 
En bra modell av örat är att se hela hörselapparaten som en filterterbank 
bestående av bandpassfilter. Varje filter mellan 500-5000 Hz har en bandbredd 
på 50-100 Hz, För högre frekvenser upp till 24 kHz använder man sig av 26 
bandpass filter. Dessa filter konstrueras så att de matchar motsvarande kritiska 
band i örat. Tyvärr är denna modell för komplex och i praktiken använder man 
betydligt färre och bredare filter. 
En rad trevliga egenskaper kan nu utnyttjas för att finna den överflödiga 
information som således kan ta bort. Bland annat utnyttjas s.k. simultan 
maskering, som är ett fenomen i frekvensdomänen. Signaler med låg nivå 
kommer att maskeras av signaler med högre nivå, så länge frekvensen hos båda 
signalerna är någorlunda lika. Dessa maskeringar är tydligare i de kritiska band 
där den kraftiga signalen befinner sig, medan signaler i andra grannband bara 
delvis maskeras, se figur 2. 
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Ett annat fenomen i det mänskliga örat som utnyttjas är temporal maskering. Det 
uppstår då två ljud kommer efter varandra i snabb följd. Beroende på 
signalnivåer kan det starkare ljudet slå ut det svagare, till och med om det 
svagare kommer före det kraftigare. Dock är effekten av s.k. premasking 
betydligt kortare än s.k. postmasking, som kan verka i upp till 200 ms efter det 
kraftigare ljudet. 
Utöver ovan nämnda använder man sig även av hörselbilden örat har då det är 
helt tyst. Örat uppfattar olika frekvenser bättre än andra, bl.a. kan man se att de 
frekvenser mänskligt tal är uppbyggt kring uppfattas bäst. Man kan se det som 
om örat utgör ett olinjärt filter. Se den heldragna linjen i figur 2. Alla ljud under 
denna nivå, tröskel, kommer att kunna tas bort och beroende på hur hög man 
anser denna nivå är, kan man komprimera olika hårt. 
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Figur 2. Tröskel vid tystnad, samt maskering orsakad av det kraftigaste ljudet. 

MP3-kodning 
Strukturen på kodaren jag kommer att beskriva visas i figur 3. Indata till 
kodaren är PCM-kodat data som är uppdelat i block om 1152 sampel. Varje 
block är delat i två granuler på 576 sampels var.  
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Figur 3. Blockdiagram över en MP3-kodare. 
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FFT 
FFT-blocket transformerar granuler om 576 sampel till frekvensdomän genom 
en Snabb Fourier-transform (FFT). 

Tröskelsättning 
Utifrån värdena från FFTn samt en psykoakustisk modell bestäms 
tröskelvärdena för varje frekvenskomponent. Dessa värden styr kvantiseraren 
och således upplösningen på varje sampel. Om det är ett värde som kommer att 
maskas bort enligt modellen, kvantiseras värdet så hårt att det nollställs. Dessa 
värden styr även hur MDCTn (se nedan) skall arbeta. 

Filterbank 
Filterbanken består av 32 bandpassfilter med lika bandbredd. Utdata från 
filterbanken är kritiskt samplat, dvs. man har samplat ner det 32 gånger så att 
man får ut 18 sampel från varje filter och alltså totalt 576 sampel. Här kan man 
välja att använda perfekt rekonstruerande filterbankar men andra egenskaper 
brukar vara mer önskvärda och då introduceras även här en viss distorsion. 

MDCT med dynamiskt fönster 
De subbandsfiltrerade samplena transformeras till frekvensdomänen via en 
MDCT (Modified Descrete Cosinus Transform). Blocken som ges till MDCTn 
är fönstrade, där fönstren överlappar med ca 50 %. 
Blocken är normalt 18 sampels (long blocks) för att behålla upplösningen i 
frekvens. De kan även vara block om 6 sampels (short blocks) för att erhålla 
bättre tidupplösning och minska en effekt som kallas för ”för-ekon” ett slags 
distorsion som resulterar i en vågtopp precis framför den egentliga toppen. Man 
använder speciella fönster för övergångar mellan korta och långa block. 

Skalning och kvantisering 
Tröskelvärdena från tröskelsättningsblocket används iterativt tillsammans med 
Huffmanblocket, för att bestämma hur många bitar som krävs för att koda varje 
kritiskt band så att distorsionen inte blir hörbar enligt psykoakustiska modellen. 
Kodaren har dessutom en viss datatakt den måste ta hänsyn till här. 
Det är här man inser att de som anser sig höra bättre än andra vill ha en annan 
modell än den som brukar användas. Givetvis, om man tycker att 
tystnadskurvan i figur 2, lika gärna kan höjas lite, kommer man att kunna 
kvantisera hårdare och således komprimera kraftigare. Detta leder dock till att 
man tar bort fler detaljer i signalen och således även i ljudbilden. 

Huffmankodning 
De kvantiserade samplena huffmankodas och paketeras sedan i paket med 
skalfaktorer och sidoinformation t.ex. bitrate för detta paket, paketets start, 
Huffmanträdet, hur MDCTns fönster skall användas, förstärkningsfaktorer etc. 
Det är detta som sedan bildar en MP3-kodad dataström.



 18 

MP3-avkodning 
En MP3kodad bitström är, om fix datatakt används, uppdelad i datablock om 
1152 stereo eller mono frekvenssampel. Frekvensspektrat ligger mellan 0-Fs/2 
Hz, där Fs är samplingshastigheten som beroende på kvalité ligger mellan 8-48 
kHz4. Varje block är uppdelad i två granuler om vardera 576 sampel, dessa i sin 
tur är indelade i 32 subbandblock om vardera 18 frekvenssampel eller 
frekvenslinjer. Dessutom har man delat in de 576 samplena, i varje granul, i 21 
skalfaktorband, dessa band försöker man få att matcha de kritiska banden i örat 
så bra som möjligt. Dessa block matas in i en avkodare som har nedanstående 
struktur. 
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Figur 4. Struktur över en MP3avkodare. Ren MP3 data utgör indata och ren PCMkodad data utgör utdata. 

Datablocken är inbakade i paket, ungefär som IPpaketen. I varje paket finns 
information om vilket av de 32 (i standarden täckta) Huffmanträd man använt, 
hur stor datatakt paketet har och annan sidinformation. Där finns de synkbitar 
som talar om för avkodaren var paketet börjar, vilket är ett måste för streaming-
applikationer. Dessutom kan man, om man vill, lägga till ”ancillary” data, dvs. 
data som användaren själv kan välja innehållet i, t.ex. låttitlar mm. Dessa täcks 
ej av standarden och är ej nödvändiga för avkodning av strömmen.  
Används den effektivare metoden med variabel datatakt (VBR) kommer 
datablocken inte längre att ha samma storlek, dock används samma storlek på 
paketen. För att slippa padda paketen och därmed skicka onödig information 
stödjer standarden att man mixar olika datablock i ett paket. Till exempel kanske 
ett datablock kräver få bitar pga. att musiken just där är tyst, medan ett komplext 
trumsolo direkt efter gör att nästa datapaket blir dubbelt så stort. Då kan man 
lägga början av den senare informationen, utan sidoinformation, i första paketet 
efter dess primärdata, för att sedan i nästa paketet skicka med sidoinformation 
och resterande data. 

                                                 
4 För MPEG-1 gäller Fs=44,1 kHz men för övriga standarder kan man variera detta efter behov. 
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Praktisk tillämpning 
I detta kapitel kommer jag ta upp de problem jag stött på samt kort beskriva hur 
det chips jag valt att använda för MP3-avkodning fungerar. Kort kan man säga 
att chipset klarar av att avkoda alla standarder som finns av MPEG Layer III, 
oavsett version av MPEG, därav är det mer komplext än den avkodaren jag 
beskrivit tidigare. En fullständigare beskrivning av chipset är [13]. 
Ett problem jag stötte på var att chipset inte synkade in och hittade MP3-paket 
som jag mottagit från en SHOUTcast server. Efter en noggrannare studie av 
lyckades jag tyda ut att SHOUTcast, som är en ”re-encodign” server, då det 
kodar om data, av någon anledning lägger till talet fem till den 32bitars headern 
som följer med varje MP3-paket. Antagligen är detta ett försök att hindra andra 
att lyssna samt avkoda MP3strömmar skickade från en SHOUTcast server. Själv 
tycker jag detta är konstigt eftersom både server och spelare är gratis att ta hem 
ifrån Internet5. Lösningen på detta var mycket enkelt, jag sökte helt enkelt efter 
SHOUTcast-headers och, då jag hittade den, drog jag ifrån talet fem för att 
sedan skicka vidare paketen till chipset som nu utan problem kan avkoda 
strömmen. 
Jag kan ej heller inse meningen med en re-encodign server. Antagligen används 
detta då man sätter upp en server med konstant bitrate, utan att för den skull 
behöva låsa sig till att använda MP3-musik som är kodad i samma datatakt. Som 
det är nu kan man mata servern med musik i vilken datatakt som helst, och 
servern kodar sedan om filerna innan de skickas över Internet. Nackdelen är då 
att musik som ursprungligen är kodad i lägre datatakt än den servern är inställd 
på, kommer att kräva onödigt mycket bandbredd. Dessutom sänks kvaliteten på 
ljudet då det omkodas, eftersom ny distorsion oundvikligen introduceras i 
omkodningen. 

STA013 MPEG 2.5 Layer III audio decoder 
Valet av chips (STA013) kan endast motiveras av en anledning i det här fallet; 
det var det enda chipset som var lätttillgängligt, samt att det fanns ett flertal 
personer jusst då fått det att fungera. Vidare visade det sig att avkodaren är 
mycket flexibel, enkel att använda samt klarar av samtliga MP3-standarder.  
Nackdelarna med en sådan, ”all inclusive”-lösning, är att man börjar tumma på 
ljudkvalité eftersom man i ett sådant chips inkluderar en rad specialfunktioner. 
Exempelvis finns flera filter för att kunna ”manipulera” med ljudet för att skapa 
en viss ljudbild. Nackdelen är att dessa även då de är avstängda introducerar viss 
distorsion som får ljudet att låta lite burkigt. En digital volymkontroll som finns 
i detta chips gör att man sänker upplösningen på ljudet ju mer man minskar 
ljudnivån vilket inte heller är en tillfredställande lösning. 
Den PLL (phased locked loop) som styr klockan till avkodare, DAomvandlare 
samt den lilla mikroprocessor som sitter i chipset gav upphov till stora problem. 
Tyvärr verkar tillverkaren (STMicroelectronics) skrivit fel i databladen, vilket 
ledde till att musiken avkodades 10-15 % för fort jämfört med hur snabbt 
SHOUTcast skickade data. Detta gjorde att bufferten ständigt tömdes vilket 

                                                 
5 SHOUTcast och Winamp finns att ta hem från www.shoutcast.com 
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resulterade i hack och avbrott vid uppspelning. Lösningen till detta var att gå 
igenom de tidsödande räkningarna som krävs för att få ut rätt inställningar till 
klockgeneratorn. 
Figur 5 visar strukturen för STA013 och man ser att tre olika datainterface 
används vid kommunikation mot chipset.  

 
Figur 5. Blockdiagram av STA013, ”system & audio clocks” består av en PLL och ”buffer” är en 255 bytes stor FIFO. 

• Styrning av mikroprocessorn, vilket sker genom att ladda värden i 255 
olika 8 bitars register, använder ett I2C protokoll. Detta klarar av 
datatakter i upp till 400 kBit/s. 

• Data matas till chipset via ett standard seriell-interface som klarar 
datatakter upp till 20 Mbit/s. STA013 har en 255 bytes buffer där man 
lagrar data innan dekodern behöver det. Chipset styr när det vill ha 
indata via en requestsignal och då bufferten har mindre än 252 byte 
fyllda begär den mer data. Dessutom måste man vara helt säker på att 
inte skriva in mer än 255 byte till chipet. Den delen löste jag genom att 
alltid skriva 4 byte i följd, därefter kontrollera om jag skulle avbryta 
dataöverföringen. På så vis skriver jag aldrig mer än 251+4 = 255 byte 
till chipset samtidigt som jag kan hålla en hög datatakt. Detta visar sig 
ypperligt då databredden på min egen processor är 4 byte och jag då kan 
skriva 4 byte i en enda operation, se avsnittet om processorstrukturen. 

• Gränssnittet mot DACen (Digital to Analog Converter) är standard I2S 
vilket många DACar använder. Detta är ett brett format som klarar av en 
mängd olika databredder mm. Därför måste man ställa in chipet mot den 
DAC man tänkt använda. Jag tänker inte gå igenom exakt hur man 
skickar data till DACen utan hänvisar till databladen för DACen samt 
STA013. 

Sammanfattningsvis är STA013 ett ypperligt chips för att enkelt och billigt 
avkoda MP3strömmar i hårdvara. Tyvärr duger det inte för några avancerade 
ljudsystem då ljudkvalitén är tvivelaktigt låg.  
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Jag använde ett utvecklingskort med ett STA013 chip, en DAC samt en liten 
förstärkare på. Kortet sänker ljudkvalitén ytterligare men är ett enkelt sätt att 
bekanta sig med chipset samt att begå de första oundvikliga misstagen på. 
Fullständig beskrivning av testkortet ges av [14]. 
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FPGA, PLD och dess uppbyggnad 
För att på ett billigt sätt kunna massproducera elektronik designar och tillverkar 
man oftast ASICs (Application Specifig Integrated Circuits). Att designa en 
ASIC är en tidsödande process som är dyr och riskabel, däremot, när den är 
färdig kan man snabbt och billigt tillverka miljontals identiska kretsar. En stor 
anledning till att det är dyrt är att man måste vara helt säker på att kretsen 
fungerar som det är tänkt. Blir det fel någonstans kan det leda till att det 
produceras tusentals felaktiga kretsar innan man upptäcker felet, då är det för 
sent. Delvis på grund av detta utvecklades en kretstyp som kallas FPGA (Field 
Programmable Gate Array). Detta är en omprogrammerbar krets där man kan 
testa olika designer fullt ut.  
FPGAn  är en vidareutveckling av en kretstyp som kallas PLD, Programmable 
Logic Device. En PLD är en krets som kan programmeras till att bygga upp 
stora tillståndsmaskiner och andra logiska uttryck. Oftast är det en matris med 
en mängd ”brytare” som programmeraren kan välja att antingen kortslutna eller 
låta vara öppna. I slutet av varje rad i matrisen finns en vippa som gör att 
kretsen blir synkron och går att klocka. Nackdelen med PLDer är att det med 
den strukturen ej går att göra mer komplicerade enheter som exempelvis 
processorer, multiplikatorer mm. [1] [2] 
FPGAn består av ett antal olika logiska block, innehållet i dessa block varierar 
mellan olika tillverkare och olika kretsfamiljer. Grundprincipen är dock den 
samma och syns i figur 1. Blocken kan sedan kopplas ihop så att olika 
funktionalitet byggs upp. Hur de skall kopplas ihop styr programmeraren och 
detta kan ändras senare, dvs. FPGAn är omprogrammerbar.  
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Figur 1. Generell struktur över en FPGA. [1] 

Det är framförallt hur strukturen av minnesdelen, hur de logiska blocken ser ut 
samt hur många olika I/O-block det finns i kretsen, som skiljer de olika 
familjerna och tillverkarna åt. Därför är det svårt att säga att en tillverkare är 
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bättre, eller har mer konfigurerbar logik än en annan. Ett försök att mäta 
storleken finns genom att man anger hur många systemgrindar som finns i 
kretsen. Tyvärr är definitionen av systemgrindar olika hos olika tillverkare. 
Definitionen utgår alltid från beståndsdelarna hos tillverkarens specifika kretsar. 
De logiska blocken har ofta ett LUT, look up table, där sekventiella operationer 
görs. Kring dessa finns en mängd kopplingsbanor, switchar mm som kopplar 
ihop de olika blocken och kan på så vis skapa olika logiska uttryck. 
Eftersom efterfrågan på dessa kretsar hela tiden ökar försöker tillverkarna hela 
tiden utveckla kretsarna, förbättra klockmatningen, utöka I/O-blocken samt 
pressa priset. Numera är det vanligt att man blandar färdig komplex logik som 
processorer, multiplikatorer, MACar mm tillsammans med programmerbara 
områden i kretsen. Jag anser dock att FPGAer fortfarande är i dyraste laget om 
de skall användas i serietillverkad utrustning. Det chip jag använd är ett Xilinx 
Virtex II chip med drygt 1 miljon systemgrindar som kostar över 10’000 SEK 
vilket är helt otänkbart att implementera konsumentelektronik i. 

Xilinx ISE med Microblaze IP 
Eftersom systemen som byggs upp i en FPGA oftast är stora och komplexa 
behövs ett språk där man kan beskriva sitt system i och ett program som 
översätter detta i en kretslösning. Språket man använder kallas HDL Hardware 
Description Language och finns i två varianter, verilog och vhdl. En bra och 
komplett beskrivning av vhdl finns i [8]. 
Eftersom en FPGA inte har en generell uppbyggnad utvecklar tillverkarna 
verktyg gjorda endast för deras egna kretsar. Licenserna till dessa verktyg är inte 
så dyra med tanke på att man sedan får sälja obegränsat med kod genererat från 
verktygen. Givetvis finns en hake, man får inte använda de nätlistor, se nedan, 
som verktygen genererar till någon annan tillverkares krets. 
Den tillverkare jag valt heter Xilinx och deras programpaket kallas Xilinx ISE 
Alliance. Xilinx levererar dessutom en mängd olika IPblock (Intellectual 
Property). IPblock är ett effektivt sätt att snabbt få en komplicerad algoritm 
färdig. Blocken är inget annat än färdig vhdl-kod som man i bästa fall gjort ett 
standardiserat interface mot. Det kan vara FFT algoritmer, FIR-filter eller en 
Ethernet MAC. 
ISE består av flera olika program som tillsammans hjälper ingenjören att skapa 
sina kreationer. Jag tycker inte det var helt trivialt att förstå hela konceptet 
direkt. Jag behövde flera månader innan jag tyckte att jag behärskade det fullt 
ut. Jag skall försöka presentera det på ett sätt så att strukturen förstås. Detaljerna 
kan man bara lära sig genom idogt arbete och lämnas helt åt läsaren. Hela flödet 
från idebeskrivning till färdig fil, som kan laddas ner i en krets, delas upp i en 
rad olika delar enligt figur 2. Det skall poängteras att detta flöde implementeras 
av Xilinx Microblaze Development Kit (MDK) som är ett av programmen i ISE 
paketet. Man kan även starta programmen i rätt ordning mha en 
makefil/scriptfil. Jag har valt att använda det senare eftersom det ger större 
insyn i vad som händer. 
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Figur 2. Flödet över samtliga steg då man använder Xilinx Microblaze Development kit. 

Microblaze är ett IP-block som beskriver en 32 bitars RISC-processor (Reduced 
Instruction Set Computer). MDK levereras tillsammans med processorn och  gör 
det enklare att snabbt bygga upp komplexa system med en processor i. 
Microblaze kan kopplas samman med en rad andra IP-block vilket gör att ett 
stort och flexibelt utbud av plattformar kan skapas. Koden till processorn skrivs 
i ANSI-C standardkod. Fördelen med att programmera både hårdvara och 
mjukvara samtidigt är att de delar som effektivast implementeras i hårdvara 
skrivs i hårdvara medan sekventiella delar skrivs i C-kod. Detta öppnar även 
möjligheten att enkelt börja programmera parallella processer med en i övrigt 
seriell processor. Andra fördelar är att processorn blir mycket mer flexibel och 
ständigt kan uppgraderas för att passa nya behov som ej fanns då man började 
utvecklinen.  
Som figur 2 antyder delas flödet upp i två grupper, ett mjukvaruflöde som består 
av biblioteksgenerering samt programkodsskrivande, samt ett hårdvaruflöde. 
Dessa två sammanfogas i sista steget, då man laddar ner sin kod till kretsen.  

Hårdvaruflöde 
Det första man måste göra är att specificera hur man tänkt att systemet skall se 
ut, dvs. hur många och vilka perifera enheter skall användas, hur mycket minne 
som behövs, bussbredd mm. Detta skrivs in i en .mhs (Microblaze hardware 
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specification) fil. För varje perifer enhet måste man utöver interna parametrar6 
även ange var i det virtuella minnet enheten skall ligga, detta för att processorn 
och programmeraren skall veta var olika register, FIFOs etc. hamnar. Det ställs 
vissa minimala minneskrav för varje enhet men ju större adressutrymme man 
ger en perifer enhet, desto enklare blir adressavkodningen för processorn och 
således tar designen mindre plats. Processorns arbetsminne måste definieras på 
lägsta adresserna dvs. 0x0 till exempelvis 0xffff vilket ger ett totalt arbetsminne 
om 65535 bytes. Därefter placerar man resterande enheter.  
När man bestämt hur processorn och de perifera enheterna skall se ut är det dags 
att köra ”platgen”, eller platform generator. Den använder informationen i .mhs-
filen för att generera en vhdlkod för toppnivån på designen. Vhdlkoden som 
genereras beskriver endast hur de olika enheterna skall interagera, den beskriver 
ingenting om hur varje enhet skall fungera. Det har redan definierats av den som 
designade IPblocket, alltså oftast av Xilinx.  IPblocken är i ISE krypterade och 
man kan inte se exakt hur de är designade. Vill man veta hur, får man betala en 
ganska betydande summa, oftast i samma storleksordning som man redan betalt 
för IPblocket. 
Vhdlkoden, krypterad eller ej, beskriver på hög nivå hur designem skall fungera. 
Nu är det dags att överföra detta till en logisk krets och således måste man ha 
logiska uttryck för alla operationer, detta görs i en hdl syntetiserare. Den tar 
beskrivande kod och översätter den till logisk kod anpassad för den kretsfamilj 
som används. I fallet Xilinx så har de egenutvecklade minnesstrukturer, 
inbyggda multiplikatorer etc. Andra tillverkare som Altera har andra lösningar 
som de tycker är mer optimala och således kan man inte använda samma 
syntetiserare till olika tillverkares kretsar. Resultatet blir en så kallad nätlista 
eller en .edf fil. Ett annat trevligt resultat från syntetiseraren är att man nu får 
reda på det maximala logiska djupet i kretsen. Detta styr den maximala frekvens 
som kan användas för att klocka systemet. Logiskt djup är i princip hur många 
logiska grindar mm som signalen måste färdas genom innan den kommer till 
nästa vippa. För att vara säker på att rätt uttryck klockas in i vippan måste 
strömmarna i kretsen få en viss tid på sig mellan vipporna. Observera att detta är 
en spekulativ gissning av programmet. Fysiskt i kretsen kan det ta längre tid 
pga. att signalen måste färdas genom ledningsbanor innan den kan kopplas ihop 
i exempelvis en AND-gind. 
En nätlista är kretsfamiljspecifik, dvs. man måste fortfarande inte tala om för 
programmet exakt vilket chips som skall användas. Nästa steg blir att 
implementera nätlistan i kretsen, dvs. exakt beskriva vilka kopplingar i FPGAn 
som skall kortslutas eller ej. Det är även här man matar in vilka fysiska pinnar 
på chipset som skall användas till vad. Exempelvis kräver en MAC vissa 
in/utdata från underliggande PHY. Vill man att lysdioder skall blinka för att 
indikera olika saker, styr man här vilket ben dioden skall lödas till. Här bestäms 
även den slutliga maximala frekvens kretsen kan klockas i.  
Det inses att det är först här man verkligen kan beräkna detta värde eftersom det 
är först nu man exakt vet hur signalen skall färdas mellan olika vippor. Tyvärr 
                                                 
6 Exempelvis för EMAC bestämmes huvida man skall använda full eller halv duplex, om fcs fält 
skall användas etc.  
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täcker teorin inte in exempelvis temperatursvängningar, därför kan sällan ens 
detta värde användas, utan man bör sänka frekvensen ytterligare några hertz. 
Resultatet blir en s.k. .bit fil. 
När alla dessa steg är gjorda kan bitfilen laddas ner till kretsen och man har, 
förhoppningsvis, ett färdigt system som utför det man vill. Används Microblaze 
är resultatet en 32 bitars RISC processor med tillhörande perifera enheter. Man 
kan nu exempelvis koppla processorn via en UART till en dator för att från den 
ladda ner körbar kod, få resultat från olika utskrifter i programmet, debugga 
systemet etc. Resultatet kan jämföras med en traditionell processor med 
tillhörande minnen, i/o’s mm men nu i en enda krets. 

Mjukvaruflöde 
Efter att hårdvarudelen är avklarad har vi en plattform som vi kan utnyttja för att 
göra en mängd trevliga operationer med. För att styra allt krävs dock viss 
programkod. Xilinx har utvecklat en kompilator som tar standard ANSI-C- eller 
assembler-kod och kompilerar detta till maskinkod. Kompilatorn är en 
utbyggnad av GNUs programmeringspaket som är en välprövad och robust 
version. 
Eftersom priset på chipset helt styrs av storlek, vill man minimera 
minnesutnyttjandet i kretsen. Därför är det inte lämpligt att inkludera alla C’s 
standardbibliotek, bland annat har Xilinx kraftigt minskat ner på vissa 
funktioner de tycker man ändå inte utnyttjar då man väljer hårdvaru-
implementering. Exempel på sådana funktioner är olika printfunktioner som 
skriver ut till datorskärmen.  
Varje perifer enhet har sina egna drivrutiner som kan vara mer eller mindre 
komplexa. Eftersom man har så stora valmöjligheter i konfigurationen av yttre 
enheter måste man bestämma vilka drivrutiner som skall användas. Dessutom, 
om man vill ha möjlighet att debugga systemet, måste det finnas en ”stub” som 
startar processorn, samt sköter nerladdning av programkod mm. Stuben kan ses 
som en första generations OS och är nödvändig för all debuggning. Stuben samt 
drivrutiner länkas ihop i en fil och kallas mbio.h, (Microblaze in and out). För 
att få tillgång till olika drivrutiner, exempelvis interrupthantering måste denna 
fil inkluderas i den egna programkoden. Vilken stub och vilka drivrutiner man 
vill använda anges i en .mss fil, Microblaze Software Specification file. 
Programmet man använder för att skapa mbio.h heter libgen eller library 
generator och är helt utvecklad av Xilinx. 
Nu är samtliga bibliotek tillgängliga för kompilatorn som nu kompilerar 
egenhändigt skriven C-källkod till ett exekverbart program som kan laddas ner 
till processorn. 
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Sammanfattning 
I det här avsnittet skall jag sammanfatta mitt arbete. Jag har använt Xilinx ISE 
Alliance tillsammans med MDK för att skapa något som jag kallar en Webtuner. 
Det är kort och gott en hårdvaru-implementation av en Webradiomottagare i en 
FPGA krets. Tyvärr är den version (2.0) av MDK jag använt den första icke 
beta-versionen av programmet vilket givit mig en hel del huvudbry eftersom 
buggar i programmet är mer regel än undantag. Under tiden som jag arbetat med 
programmet har jag lyckats få tre buggar rapporterade och ”godkända” av 
Xilinx. Tyvärr föregås dessa upptäckter av ett par veckors meningslöst sökande 
samt stor frustration. Detta har gjort att jag ej kunnat göra allt jag velat pga. 
tidsbrist. Önskvärt hade varit att även kunna avkoda MP3-strömmen i 
FPGAkretsen men det är ett examensarbete i sig.  

Hårdvaruplattform 
Nedanstående figur visar en schematisk skiss över mitt system jag 
implementerat i FPGA-kretsen. Observera att MP3-chipset ej är inkluderat, detta 
ska kopplas mot I2C- samt SPI-blocken. Vissa av de perifera enheterna är 
Xilinx’s design medan andra har jag själv fått skriva i vhdl-kod. 
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Figur 3. Blockdiagram över mitt system som bygger upp Webtunern, de enheter som är under bussen är slavenheter 

medan MAC och processor båda är masters därför måste en arbiter användas. 

MACblocket är en IEEE std. 802.3 media access controller för ett Ethernet. 
Interfacet mot PHYlagret är IEEE std. 802.3 MII, Media Independent Interface. 
Eftersom Ethernetpaketen inkommer asynkront till processorn och då ibland 
måste slussas direkt till bussen för vidare behandling krävs att MACen är  en 
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busmaster. Man använder DMA, dvs. direct memory access för detta. Eftersom 
även processorn är en master måste man på något vis styra vem som skall ha 
tillträde till bussen. Till hjälp finns då en arbiter som talar om för varje master 
om den har tillträde till bussen eller ej. Högst prioritet har jag valt att ge 
processorn eftersom den oftast måste ha tillgång till bussen.  
För att ha någon möjlighet att debugga min kod som körs på processorn har jag 
valt att använda en enkel version av en UART (Universal Asynchrony Resiver 
Transmitter). Den kommunicerar med processorn via ett minimerat 
standardprotokoll och ger programmeraren möjlighet att se olika utskrifter på 
datorn, ladda ner kod till processorn mm. En del debuggning stöds också. 
För att programmera det externa MP3-chipet måste I2C-protokollet stödjas. 
Xilinx har ingen lösning för detta utan jag har själv konstruerat en perifer enhet 
som jag kan skriva till med hjälp av processorn. Till en fast adress i processorn 
skriver jag det värde och den adress jag vill ändra i MP3-kretsen. I2C-blocket 
tar sedan över och skriver data i rätt format, rätt hastighet och med erforderlig 
kontroll till MP3-kretsen. Detta sker helt oberoende av vad processorn fortsätter 
att göra. Exempel på konfigurationsdata som måste skickas till MP3-kretsen är 
vilket format DACen vill ha data i, hur PLLen skall ställas in mm, totalt 
omfattar detta 27, 8 bitars, register. 
Eftersom en dataström över Internet ej kan garanteras en viss hastighet måste 
man ha en buffert som kan ta upp korta fördröjningar och som sedan kan mata 
datat i den takt avkodaren kräver. Eftersom MACen ibland tar kontrollen över 
bussen är det inte lämpligt att låta processorn styra när MP3-kretsen skall få 
data. För att lösa detta skrev jag en controller med en egen buffer som lagrar 
MP3data. När MP3-kretsen kräver, skickar controllern data seriellt till 
avkodaren, oberoende av vad processorn gör. Här framgår tydligt fördelarna 
med att programmera hårdvara och mjukvara samtidigt. Parallella processer är 
enkla att implementera och gör att processorn inte behöver arbeta i särskilt hög 
frekvens. 

Mjukvara 
Eftersom hårdvaran nu är specialiserad mot det jag vill göra, blir 
programskrivandet inte lika betungande. I processorn har jag programmerat 
TCP/IP-stacken, jag har till den skrivit ett applikationsprogram som styr TCP. 
Som utgångspunkt använde jag mig av Xilinx TCP/IP-stack, tyvärr har jag blivit 
tvungen att skriva om den mesta koden eftersom deras stack inte stödjer 
samtliga tillstånd i TCPs tillståndsmaksin.  
Programmet söker även efter SHOUTcasts egna headers, gör om dem så att 
MP3-kretsen klarar av att avkoda strömmen mm. Hur detta går till är redan 
beskrivit i Internet- samt MP3 avsnittet och jag lämnar inga djupare 
beskrivningar exakt hur jag gjort.  
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Resultat 
Jag har uppfyllt kravet att ta emot och avkoda MP3strömmad media. Tyvärr har 
jag ej lyckats göra detta i ett chips utan två. Största anledningen till detta är att 
den programvara (MDK) jag använt till en början innehöll för många buggar. 
Det gick helt enkelt inte att implementera Xilinx’s MAC utan att först installera 
deras buggfixar som släpptes först ett par månader efter arbetets start.  
Detta gjorde att jag ägnade för mycket tid åt att kringgå de fel andra gjort. 
Dessutom är den MAC Xilinx erbjöd, då jag började arbetet, gjord för att 
implementeras i nätverksnoder som bl.a. måste hantera betydligt mer trafik än 
en MAC för en klient. Detta gör den stor och otymplig. Den tar upp ca 45 % av 
min FPGA vilket skall jämföras med de 4-5 % deras nya MAC, gjord för 
klienter, upptar. 
Det går att implementera mycket större system i en Virtex II. För att spara på 
utrymme bör buffrar och programminnen läggas i externa minnen så att logik, 
till exempelvis en MP3-avkodare, kan implementeras där. 
Kretstekniken är den mest flexibla på marknaden men tyvärr mycket dyr. Idag 
finns färdiga AISC-kretsar med ett Internet-interface och färdiga ljud- och 
bildavkodare för en betydligt mindre summa pengar. 
Jag har inte lyckats göra en tuner utan endast en Webradio med ett enda 
hårdkodat stationsnummer. Jag har inte gjort något användarvänligt interface för 
att enkelt hitta stationer på Internet. Detta är ett krav om man skall integrera en 
Webradio i exempelvis hemelektronik och mycket arbete finns att göra här för 
de som känner sig manade. 



 30 

Ordlista 
PHY Fysiska lagret i hårdvaran. Bygger med en MAC upp Ethernet. 
MAC Media Access Controller. Sköter kontrollen över PHY-lagret. 
IP Internet Protocol. Det lägsta protokollet på Internet. 
TCP Transmission Control Protocol. Ett av protokollen i en IP-stack 

och sköter säker överföring. 
UDP User Datagram Protocol. Ett av protokollen i en IP-stack och 

sköter osäker överföring. 
HDL Hardware Description Language. Språk som beskriver hårdvara. 
VHDL Very high speed integrated Circuit Hardware Description 

Language. Ett av de två vanligaste HDL. 
PLD Programmable Logic Device. Programmerbar hårdvara. 
FPGA  Field Programmable Gate Array. Programmerbar hårdvara. 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Den 

algoritm som MAC och PHY implementerar. 
TP  Twisted Pair. Kabelmodell som används för att minimera externa 

störningar vid dataöverföring på långa avstånd. 
CRC Cyclic Redundancy Check . Metod för att kontrollera data vid 

överföring. 
RFC Request For Comment. Ett dokument som beskriver en befintlig 

eller kommande standard, och som görs tillgänglig för att olika 
personer skall kunna påverka standarden. 

MPEG Motion Picture Expert Group. Standardiseringsorganisation under 
ISO som bland annat jobbar med komprimering av ljud- och 
bilddata. 

ISO International Organization of Standardization. Världsomfattande 
Standardiseringsorganisation. 

PCM Pulse Coded Modulation. En metod att digitalt spara en analog 
vågform. 

VBR Variable Bit Rate. Motsats till CBR och är en metod för att placera 
bitarna där de bäst behövs för att beskriva data så sparsamt som 
möjligt. 

CBR Constant Bit Rate. Varje sample får lika många bitar tilldelade. 
DAC Digital to Analog Converter. Omvandlar digital data till en analog 

signal. 
PLL Phase Locked Loop. Ett sätt att ändra generera olika 

klockfrekvenser från en och samma klocka. 
ASIC  Application Specific Integrated Circuits.  
MDK Microblaze Development Kit. Utvecklingsmiljö för Xilinx 

Microblaze. 
OS Operating System. Operativsystem för exempelvis en dator. 
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UART Universal Asynchrony Resiver Transmitter. Metod för tvåvägs 
överföring av data. 

DMA Direct Memory Access. Metod för att avlasta en processor från att 
göra direkt slussning av data på en bus. 

MP3 Populärnamn för MPEG-1 Layer III och är en metod för att koda 
ljud. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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