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Sammanfattning 
Det här dokumentet hanterar ett examensarbete som Magnus Hällström utförde under vårterminen 

2013 vid Umeå Universitet. Examensarbetet hanterar trådlösa mesh-nätverks funktion och 

uppbyggnad med fokus på arbetet som utfördes och fortfarande utförs i Lycksele Djurpark via EU-

projektet Digital Djurpark. Ett projekt där en av förgreningarna handlar om övervakning av 

djurparkens djur via nätverkskameror. Ett 802.11s mesh-nätverk skapades och olika kameror och 

nätverksnoder testades, även en lösning med solpaneler testades. 

Abstract 
This document’s content is the final report of the master´s dissertation Magnus Hällström did during 

springtime of year 2013. The dissertation’s subject is 802.11s wireless mesh networks with streaming 

video as a focus point.  During the dissertation a wireless mesh network was set up with different 

attached cameras for streaming video. A sun panel solution was also tested with the goal of creating 

a package with a self-configuring network node streaming video, powered by nothing but solar 

energy.   
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Förord 
Jag vill börja med att tacka Johannes Karlsson för all hjälp med material och information, det var 

ovärderligt att få den hjälp jag fick under arbetets gång. 

Jag hade velat hinna så mycket mer än jag gjorde i slutänden men det var mycket intressant att få 

tillfället att jobba med mesh-nätverk och video hanteringen i Raspberry Pi´s. 

Rapportens struktur följer inte mallen punkt för punkt utan är anpassad för att få ett bra flöde i 

rubrikerna och texten. Eftersom arbetet skedde agilt så var det lite svårt att stämpla en definitiv 

kravspecifikation, mycket av det som gjordes var explorativt arbete. 

Projektmedlemmar/ kontaktpersoner 

 

Namn Roll Kontakt 

Magnus Hällström Projektdeltagare Maha0033@student.umu.se 

Johannes Karlsson Beställare/Handledare Johannes.karlsson@tfe.umu.se 

Stig Byström Kursansvarig Stig.bystrom@tfe.umu.se 

 

  

mailto:Maha0033@student.umu.se
mailto:Maha0033@student.umu.se
mailto:Johannes.karlsson@tfe.umu.se
mailto:Stig.bystrom@tfe.umu.se


Streaming video in wireless mesh networks  2014-05-11
 

Magnus Hällström Kursansvarig: Stig Byström 
Maha0033@student.umu.se Beställare: Johannes Karlsson 5 

Inledning 
En av de absolut viktigaste delarna av framtidens nätverksstruktur är utan tvekan trådlösa mesh 

nätverk, möjligheten att kunna ha ett självkonfigurerande nätverk som smidigt och säkert delar 

information mellan de noder som utgör nätverket ger en uppsjö möjligheter.  

Under detta projekt har ett trådlöst 802.11s meshnätverk undersökts och konstruerats. Vid 

projektets start konfigurerades en server som tillsammans med ett fåtal noder skapade den första 

testbädden. Detta har byggts ut och nu är nätverket även utrustat med solpanelsdrivning på tre 

noder samt en ip-kamera. Under examensarbetets gång skall även en kameralösning som baseras på 

Raspberry Pi och dess nyutgivna Raspberry Camera Board undersökas. 

Bakgrund 
Under våren 2013 har två stycken projektkurser utförts inom området meshade nätverk vid Umeå 

Universitet, detta examensarbetet använder resultatet av dessa kurser som grund för vidare 

utveckling av den 802.11s mesh-testbädd som skapats vid Umeå universitet. Denna testbädd består 

vid examensarbetets start av 9 st Picostation 2/M2 noder, en central server på en minidator (Fit-PC), 

3st solpaneler med batterier som driver tre av noderna samt en IP-kamera installerad utomhus. 

Under projektets gång kommer även Raspberry Pi samt tillhörande Raspberry Camera Board att 

testas i mesh-testbädden. 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge en fungerande videoövervakning i form av Raspberry Pi noder  

med tillhörande kamera (Raspberry Camera Board), dessa ska fungera som noder i ett 802.11s mesh-

nätverk och leverera en videoström med godkänd kvalite.  Detta skall i längden kunna ge noder som 

kan leverera videoövervakning i ett 802.11 nätverk på ett snabbt och billigt sätt. 
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Mål 
Målen för examensarbetet är att kunna undersöka ett 802.11s mesh-nätverk´s prestanda när det 

gäller videoövervakning. Detta ska ske genom att använda Raspberry Pi minidatorer och de kameror 

som finns för dessa, det ger en billig och effektiv övervakningsmöjlighet som fungerar inom mesh-

nätverket. Första målet är att få dessa Raspberry Pi´s att fungera som mesh-noder i nätverket. Mål två 

är att få kamerorna att fungera samt att få en fungerande videoström. Mål tre utföra prestandatester 

på dessa strömmar för att kartlägga hur man kan förbättra dessa. Mål fyra att se hur dessa strömmar 

klarar sig över en tidsperiod, klarar utrustningen av oavbruten strömmning. Krav på produkten finns i 

sammanfattning av grundkrav (Se Sammanfattning av grundkrav). 

Begränsningar 
De begränsningar som uppskattades vid examensarbetets start var:  

De tekniska limitationer som finns hos de olika komponenterna, om det visar sig att någon 

komponent inte klarar av det jobb som krävs, så löses detta i samförstånd med beställare Johannes 

Karlsson. Det tidigare projektet ”Mish-Mesh” skapade den 802.11s testbädd som kommer att 

användas under arbetet, eventuella brister i denna testbädd kommer att åtgärdas vid behov. Även 

leveranstider kommer att kunna spela en stor roll under arbetet eftersom hårdvara skall beställas. 

Sammanfattning av grundkrav 

 Raspberry datorerna ska fungera tillförlitligt och kunna agera noder i mesh-nätverket över en 

längre period. 

 Strömmarna ska kunna leverera en 1 Mbit/s ström med godkänd kvalite, detta kommer att 

testas och presenteras. 

 Dokumentation av arbetet ska hålla tillräckligt hög klass för att kunna vidarebefodras till 

beställare för fortsatt användning av Digital Djurpark. 

 Eftersom arbetet kommer att med agila arbetsmetoder kommer ytterligare krav att ske i 

samförstånd med beställare Johannes Karlsson under arbetets gång. Detaljinformation 

kommer att redovisas i projektrapporten vid färdigställande av resultatet. 
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Digital Djurpark 

 

Figur 1 Digital Djurparks logotype 

Didital Djurpark (Se Referenser - Digital Djurpark) är ett forskningsprojekt med en vision att skapa 

nya upplevelser för besökare av Lycksele djurpark (Se Referenser - Lycksele Djurpark). Tanken är att 

göra djurparken digital, i och med detta får djurparkens besökare möjligheten att besöka djurparken 

även hemifrån för att följa sitt favoritdjur. Detta sker med hjälp av videoövervakning av djuren i 

djurparken, där ska man kunna hitta information om djuren i allmänhet men även specifik 

information om just det djuret man följer via strömmande video. Nätverket kommer förutom denna 

videoövervakning även att samla in information om djuren och dess omgivning, efter bearbetning 

kommer detta att presenteras för besökare. Utöver att fungera som en förlängning av djurparken till 

besökare på nätet används även informationen inom djurparkens gränser i form av live video från 

inhängnader som spelas på olika monitorer runt om djurparken. Ett exempel på detta är monitorer i 

t.e.x restaurangen. 

Digital Djurpark har även förgreningar inom SLU (Sveriges lantburks universitet) där olika 

kamerabaserade lösningar utformas för mejeribranchen. Detta i form av övervakning samt 

kartläggning av djuren i syfte att underlätta/effektivisera produktionen på ett sätt som är gynnande 

för både djuren och företagaren. 

Planer för vidareutveckling i form av mobila applikationer med augmented reality och liknande 

innovationer finns inom projektets framtidsvisioner. 

Ansvarig för detta projekt är Johannes Karlsson verksam vid TFE på Umeå universitet, han kommer 

under detta examensarbete att agera beställare och sakkunnig. 
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Hårdvara 

Raspberry Pi 
Raspberry Pi är en liten dator som har används i massvis med projekt världen över tack vare dess 

smidiga design och billiga pris. Under det här projektet så är det av yttersta vikt att kunna pressa ner 

priset och därmed möjligöra en installation av fler kameror än vad annars skulle vara möjligt. Som 

bilden nedan visar (Se Figur 2) finns de flesta anslutningar som kan behövas samt minne i form av ett 

SD kort. 

Tack vare dess USB-portar kan en USB-antenn anslutas, efter konfigurering kan då Raspberryn 

fungera som en nätverksnod i mesh-nätverket. Att sedan ansluta en kamera för att strömma ut video 

ger en kompakt och billig IP-kamera med möjlighet för loggning av data. För att få detta att fungera 

kommer en del kodning att krävas eftersom den antenn som skall användas i normala fall inte agerar 

mesh-nod. För en utförligare tabell över några nyckelfunktioner hos Raspberry Pi se tabell över detta 

(Se Tabell 1). 

 

Figur 2 Raspberry Pi 
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Raspberry Pi Model B  

System-on-a-chip Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + SDRAM) 

CPU 700MHz ARM11 ARM1176JZF-5 core 

GPU Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 
OpenVG 1080p30 H.264 high-profile 
encode/decode 

Minne (SDRAM) 512 MB 

USB 2.0 portar 2 (via integrerad USB-hub) 

Video ut Kompositvideo/RCA, HDMI  

Ljud ut TRS connector -3.5 mm jack, HDMI 

Lagring Secure Digital, SD / MMC / SDIO card slot 

Nätverk 10/100 trådad Ethernet RI45 

Low-level peripherals General Purpose Input/Output (GPIO) pins, 
Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I²C, I²S, 
Universal asynchronous receiver /transmitter 
(UART) 

Strömnivå 700 mA, (3,5 W) 

Strömförbrukning Stresstestad 352 mA 

Nätaggregat 5 V (DC) via Micro USB typ B eller via GPIO 

Storlek 85,6 x 53,98 x 17 mm 
Tabell 1 Raspberry Pi 

 

Raspberry Camera Board  
Den mycket efterlängtade kameran till Raspberry Pi har äntligen kommit, kameran tillsammans med 

en Raspberry Pi kostar i skrivande stund ungefär 600kr tillsammans vilket gör att det blir en mycket 

billig lösning för en IP-kamera. Kameran med sina 3 gram är väldigt kraftfull trots sin kompakta 

storlek och klarar av 1080p d.v.s. full HD. Med hjälp av inställningar kan man ändra det mesta när det 

kommer till det visuella, fps/upplösning/ljus och så vidare. Den klarar av att ta stillbilder med en 

upplösning av 2592 x 1944 pixlar, samt 1080p 30fps video, kameran har en 5 megapixel lins som 

använder fixfokus.  

 

Figur 3 Raspberry Camera Board 
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Picostation 2 / M2 
De nätverksnoder som används i nätverket är två modeller av Ubiquiti´s Picostation (Se Referenser - 

airMAX) som är en liten smidig accesspunkt som är anpassad för utomhusbruk. Dessa har under 

projektets tidigare faser visat sig vara extremt pålitliga, under vinter/vår månaderna presterade de 

på hög nivå utan större problematik (stabil drift med bra hastigheter). 

 

Figur 4 Picostation 2 

Picostation 2 produktspecifikationer  

Processor Specs Atheros MIPS 4KC, 180MHz 

Memory Information 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Networking Interface 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet 
Interface 

Approvals FCC Part 15.247, IC RS210 

RoHS Compliance YES 

Antenna RP-SMA omni antenna included 

Power Supply 12V, 1A DC, Supply and injector included 

Power Method Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 
return) 

Operating Temperature -20C to +70C 

Weight 0.10 kg 
Tabell 2 Picostation 2  
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Figur 5 Picostation M2 

 

Picostation M2 produktspecifikationer  

Processor Specs  Atheros MIPS 24KC, 400MHz  

Memory Information  32MB SDRAM, 8MB Flash  

Networking Interface  1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet 
Interface  

RP-SMA Antenna Included  Outdoor Omni-directional. 6dBi  

Indoor/Outdoor Range  Over 200m / 500m  

Enclosure Size  13.6 cm. length x 2.0 cm. height x 3.9cm. width  

Weight  0.10kg  

Enclosure Characteristics  Outdoor UV Stabalized Plastic  

Max Power Consumption  8 Watts  

Power Rating  Up to 24V. POE Supply included  

Power Method  Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 
return)  

Operating Temperature  -20C to +70C  

Operating Humidity  5 to 95% Condensing  
Tabell 3 Picostation M2  
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Fit-PC2i 
Den server som används för datainsamling samt presentation av den insamlade informationen i form 

av ett webbgränssnitt är en minidator med Ubuntu (Linux) som operativsystem (Se Referenser - fit-

PC2 / fit-PC2i) . De olika scripts som används för att samla in data från nätverksnoderna ligger på 

denna server som är direktkopplad till den nod i nätverket som agerar DHCP-server. Även 

övervakningsgränssnittet ligger på denna server i form av den websidan som presenterar 

informationen från de olika databaserna. 

 

Figur 6 Fit-Pc2i 

Nyckelfunktioner 

• Full-featured PC, tiny and power saving 
• Intel Atom Z530 1.6 GHz or Z550 2.0 GHz 
• Intel US15W chipset with GMA graphics acceleration 
• 1 or 2 GB DDR2 memory on-board 
• Internal bay for 2.5” SATA HDD 
• Diskless or 160 GB drive 
• SD/SDHC-socket, bootable 
• HDMI graphics connector with DVI-D signal 1920 x 1080 
• Audio 5.1 channels S/PDIF / mic in / line-in 
• Four USB 2.0 ports 
• Two 1000 Mb/s Ethernet ports 
• RS-232 serial port 
• 802.11g WiFi 
• Phoenix BIOS 
• Single 12V (8-15) supply, 6-8W, fanless operation 
• Dimensions - 115 x 101 x 27mm 
• Wake on Lan and Auto-on 
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Ekonomi 
Under projektet har utrustning lånats av Johannes Karlsson och Digital Djurpark. Nedan kommer en 

sammanfattning på kostnader för nyckelkomponenterna i projektet. Observera att priser är tagna 

från Prisjakt.nu, vissa kostnader som batterier till solpaneler och så vidare har uppskattats, så vissa 

avikelser förekommer. Detta är alltså den ungefärliga kostnaden för en privatperson som skulle vilja 

köpa in samma sorts utrustning. 

Priser för hårdvara    

Raspberry Pi Model B  305 kr / styck 305 x 2 = 610 kr 

Raspberry Camera Board 290 kr /styck 290 x 2 = 580 kr 

Picostation M2  899 kr /styck 899 x 11 =  9889 kr 

Fit-PC2i  4225 kr  4225 x 1 = 4225kr 

Sun20M-12 (solpanel)  Ca 170 kr / styck  170 x  3 =  510 kr 

Övrigt Materiell (batterier, 
lådor, kablage, antenner) 
uppskattningsvis 

3000 kr  3000 x 1 = 3000 kr 

Total uppskattad kostnad för använd hårdvara: 18 814 kr 
Figur 7 Hårdvara kostnad 
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Utförande 

Installation 

Konfigurering av Raspberry Pi 

I det här avsnittet behandlas konfigureringen som skett på Raspberry Pi enheterna. Detta görs som 

en steg för steg guide med syfte att en återskapning ska kunna utföras med dessa anvisningar som 

grund. (Se Referenser – Using the Whole SD Card) 

Installation av OS 

1. Mjukvara laddas ner från Raspberrys hemsida samt Win32diskimager från sourceforge. 

(Se Referenser - Raspberry Pi, Sourceforge) 
2. Extrahera / installera Wind32diskimager. Zip-filen extraheras sedan, den fil som laddats 

ned från raspberrys hemsida som innehåller img-filen. 
3. Win32 Disk Imager startas och den .img-fil som extraherats väljs. Viktigt att sedan välja 

rätt enhetsbeteckning till höger (vid Device:). Tryck sedan “Write” och vänta tills den är 
klar. Sätt in kortet i Raspberry Pi och boota. 

4. Vid setup välj “expand_rootfs”. Detta för att hela SD-kortets utrymme skall vara 
tillgängligt. 

5. Välj sedan korrekta time-zones, keyboard-layout o.s.v. Se också till att SSH-server är 
aktiverat. 

6. Anslut sedan enheten till internet och installera upgrades/updates. Boota sedan om. 
7. Default login    Username: pi Password: raspberry 
8. Hostname för enheten i filen “/etc/hostname” sätts. Kan vara bra att komma ihåg då 

denna sedan ska adderas i övervakningsgränssnittet. Redigera även namnet i 
“/etc/hosts” som står efter “127.0.1.1”. 

 

Konfigurering till mesh 

1. Se till att det fungerar att ansluta via SSH. Koppla sedan ur både mus och tangentbord för 
att kunna ansluta Wi-fi adaptern.Gör detta och vänta på att Raspberryn bootar om 

2. Anslut via SSH. Installera sedan paketet “iw” 
3. //“sudo iw dev wlan0 del” - “sudo iw phy phy0 interface add wlan0-10 type mp mesh_id 

MishMesh”. Testa att interfacet skapas genom att skriva “iw dev mesh0 info” 
4. //“sudo ifconfig wlan0-1 up” 
5. //“sudo iw dev wlan0-10 mpath dump” för att testa att det fungerar 
6. För att få det fungera krävs det att dessa kommandon läggs till i startupscriptfilen 

“/etc/rc.local”: 
“sudo iw dev wlan0 del 
sudo iw phy phy0 interface add wlan0-1 type mp mesh_id MishMesh 
sudo ifconfig wlan0-1 up” 
“exit 0” 
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Konfigurerig av övervakning på raspberrynod 

1. Anslut via SSH till DHCP-noden (192.168.1.5). 
2. Redigera filen “/etc/config/dhcp” och lägg till MAC-adresserna för de nya nodernas D-

Link. MAC-adress kan man se genom att skriva “iw dev mesh0 info”. 
3. Starta om nätverket “/etc/init.d/network restart” och starta också om 

“/etc/init.d/dnsmasq” (DHCP-Server) 
4. På Raspberry ändra “/etc/network/interfaces”. Ändra raden: 

“iface wlan0 inet manual” till: 
“iface mesh0 inet dhcp”. 

5. Starta om raspberryn 
6. På raspberryn skriv in “vipw” och ändra “root:x:0:0:root:/root:/bin/bash” till 

“root::0:0:root:/root:/bin/bash” och starta om. 
7. Logga sedan in med användaren “pi” och sedan skriv “sudo passwd root” och sätt 

lösenordet. 
8. Skapa en katalog i “/root” som heter “/.ssh/” 
9. På server skriv in: “ssh-keygen -t rsa” följt av: “scp id_rsa.pub 

<root@raspberryIP>:~/.ssh/authorized_keys” 
10. Skriv in korrekta lösenord för användarna. 
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Bryggning av Raspberry Pi 

För att kunna arbeta med Raspberryn på ett smidigt sätt bryggas dess ethernet port med den 
usb antenn som kommer ansluta sig till meshnätverket. Detta ger fördelen att man kan med 
hjälp av ethernet porten koppla in vilken dator som helst i meshnätverket. 
 
Till att börja med installeras bridge-utils via kommandot: 
sudo apt-get install bridge-utils 
 

Bryggan br0 skapas till via kommandot: 
sudo brctl addbr br0 

 

Och slutligen anges vad som ska bryggas: 

sudo brctl addif br0 wlan0-1 eth0 

/etc/network/interfaces filen ändras även så den får följande utseende: 

auto lo 
 
iface lo inet loopback 
iface eth0 inet dhcp 
 
allow-hotplug wlan0-1 
iface wlan0-1 inet dhcp 
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 
iface default inet dhcp 
 
auto br0 
iface br0 inet dhcp 
#address 192.168.1.18 
#netmask 255.255.255.0 
#broadcast 192.168.1.255 
bridge_ports wlan0-1 eth0 
brige_fd 0 
bridge_stp no 
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Installation av Raspberry Camera Board 

Se de bilder som medföljer i kamerans manual för att se hur kameran är monterad på 
raspberryn. 
Till att börja med så måste en uppdatering av samtliga paket på raspberryn utföras, detta görs 
via kommandot: 
sudo apt-get update 

följt av: 
sudo apt-get upgrade 

Efter detta steg ska Raspberryns BIOS konfigureras: 
sudo raspi-config 

körs och under “camera” anges “enable” 
Efter dessa korta steg bör kameran fungera och vara redo för användning. 
 
Med hjälp av “raspivid” som är en applikation för att fånga video eller bilder från 
kommandopromten kan kameran nu testas, några exempel på vad som kan utföras är: 
För att få en .jpg bild med namnet bild1 
raspistill -o bild1.jpg 

För att fånga en 5 sekunder videoström i .h264 format 
raspivid -o video1.h264 

 
Detta kan byggas på med fler kommandon, till exempel en 10 sekunders film 
raspivid -o video2.h264 -t 10000 

det finns även ett demoläge som växlar mellan de olika bildeffekter som finns tillgängliga -d eller 
-demo 
 
Streaming 
För att sedan testa streaming installeras vlc på raspberryn med kommandot  
sudo apt-get update 
sudo apt-get install vlc 

 
För att starta en stream som kan spelas från en Windows PC genom vlc skrivs följande 
kommando in: 
raspivid -o - -t 99999 -hf -w 640 -h 360 -fps 25|cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout 
'#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264 

sedan skrivs raspberryns ip-adress in i vlc på Windows datorn för att testa strömmen. 
Efter detta testades lite högre upplösning än 640x360 och istället körs strömmen i 1080x768 och 
detta verkar fungera utmärkt! 
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Tester 

Iperf test (hastighetsbedömning) 

Vid Iperf testerna undersöktes vilken effektiv överföringshastighet som kunde uppnås för de 

videoströmmar som skulle skickas mellan noderna i nätverket. En sammanfattning av dessa tester 

finns under bilagor.  

Problematik 
Problematik runt hastighetstester med den befintliga hårdvaran har uppkommit under samtliga faser 

i projektarbetet när det gäller precision samt kontinuerligt avmätta variationer i hastigheten.  

Nätets uppbyggnad och funktion gör att noder ibland sjunker kraftigt i hastighet för att lite senare 

öka igen. Detta ger ibland svåravlästa resultat. 
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Resultat 

Grund-krav 
De grundkrav som sattes för projektarbetet var: 

 Raspberry datorerna ska fungera tillförlitligt och kunna agera noder i mesh-nätverket över en längre 

period. 

 Strömmarna ska kunna leverera en 1 Mbit/s ström med godkänd kvalite, detta kommer att testas och 

presenteras. 

 Dokumentation av arbetet ska hålla tillräckligt hög klass för att kunna vidarebefodras till beställare för 

fortsatt användning av Digital Djurpark. 

 Eftersom arbetet kommer att med agila arbetsmetoder kommer ytterligare krav att ske i samförstånd 

med beställare Johannes Karlsson under arbetets gång. Detaljinformation kommer att redovisas i 

projektrapporten vid färdigställande av resultatet. 

1. Den första punkten visade sig bli uppfylld genom att nätverksnoderna fungerade och samlade 

data över en längre period. 

2. Strömmarna visade sig vara ganska ”ryckiga” när det gällde bandbredden på överföringen. 

Men med det sagt visades funktionen hos både Raspberrys och kameran vid den muntliga 

presentationen. 

3. Dokumentationen som överlämnats till Johannes Karlsson innehöll de lösenord och 

konfigureringar som kan tänkas användas i ett senare skede i arbetet. 

4. En hel del problematik som stöttes på under arbetets gång blev lösta när de stöttes på, just 

därför var det viktigt att lämna plats och tid att reagera på oförutsedda problem. 

 

Tester 
Problematiken runt de begränsningar som fanns när testerna utfördes gjorde att det var svårt att få 

ett tydligt resultat, hastigheten kunde variera stort och detta medför att man endast kan uppskatta 

hur nätverket skulle fungera i en större skala baserat på hur den testbädd som tidigare har 

konstruerats har fungerat i stor samt liten skala. I och med detta kan slutsatsen dras att nätverket ska 

kunna bära dessa videoströmmar rent prestandamässigt. 
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Slutsats 
Att kameror kan fungera i ett 802.11 meshnätverk råder det efter utfört arbete inga tvivel om, 

däremot skulle detta inte garanterat fungera med den befintliga information som skapats av detta 

projekt, en vidarepåbyggnad skulle krävas för att undersöka hur dels kamerorna presterar samt hur 

nätverket i sig presterar över tid. 

Problematik som möttes under projektet var tidsbrist eftersom kamerorna som användes var kraftigt 

försenade, detta gjorde att arbetet fick flyttas fram samt att det inte blev slutfört i tid. Kamerorna var 

tänkta att levereras i projektets tidiga skede, men den första kameran kom inte innan vecka 8 av 10. 

Övriga problem var usb antennen inte riktigt gav den prestanda som eftersöktes. 

Tidsbristen som uppstod mot slutet av arbetet var svårt att undvika eftersom arbetet som sagt blev 

framflyttat, det som kunde utföras i tid utfördes i tid. 

När det gäller det arbete som utfördes i djurparken samt vid SLU i Röbäck är slutsatsen att arbetet i 

djurparken var framgångsrikt och resultatet av detta användes i djurparken över hela sommaren. 

I Röbäck fungerade nätverksinstallationen som den skulle och Digital Djurpark har sedan dess nyttjat 

detta nätverk i sin forskning. 

Överlämnande 
Överlämnandet av projektet till Johannes Karlsson blev fördröjt eftersom sommaren kom och skolan 

stängdes, arbetet inom examensarbetet lades på is under dessa månader för att plockas upp igen på 

hösten. Samtlig information om utfört arbete samt en återlämning av hårdvara har överlämnats till 

Johannes Karlsson. 
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Påbyggnad  
I detta avsnitt behandlas det arbete som utförts utanför examensarbetets ramar inom Digital 

Djurpark. 

Lycksele Djurpark 
Johannes Karlsson anlitade mig Magnus Hällström och Ronny Eriksson för att hjälpa till med 

kabeldragning samt övrig installation i Lycksele Djurpark (Se Referenser – Lycksele Djurpark), vi fick 

spendera hela dagen uppe i djurparken med att lösa nätverksinstallation samt hjälpa till med en 

presentationsinstallation som Digital Djurpark skapade för besökarna i djurparken.  

Det första problemet som skulle tacklas under arbetet var att förse monitorer i restaurangen med 

live strömmar från djuren i djurparken för att ge matgäster möjligheten att även under lunchen eller 

middagen följa de djur som bor i djurparken och kanske skapa ett intresse som gör att de sedan 

fysiskt besöker dessa. 

För detta behövdes en trådlös router som placerades inuti restaurangen och som kopplades in 

genom en kabel till en befintlig nod i det nätverk som ligger över djurparken (Digital Djurparks lokala 

nät). Denna installation var vi ansvariga för, och en del problematik möttes eftersom det inte fanns 

någon tydlig väg att dra kabel samt att det inte fanns något annat alternativ än att jobba runt 

matgäster till restaurangen. (Se Figur 8) 

 

Figur 8 Kabeldragning 
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Det andra arbetet som utfördes var en presentation av Digital Djurpark i ett av de mindre husen vid 

björnarnas inhängnad som skulle användas som en informationskälla för besökare av djurparken. Det 

som utfördes här var montering av väggar/hårdvara/ljussättning egentligen allt från ett tomt 

utrymme till en färdig presentation (Se Figur 9 samt Figur 10).

 

Figur 9 Presentation 1 

 

Figur 10 Presentation 2 
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Röbäck SLU 
Jag har även tillsammans med Ronny Eriksson varit delaktig i en mer omfattande installation i Röbäck 

på SLU (Se Referenser - Nationellt centrum för grovfoderforskning Röbäcksdalen, Umeå)  där Digital 

Djurpark har en förgrening som går ut på att övervaka korna.  

Det vi gjorde under denna installation var att lösa problematik runt en nätverksinstallation för ett 

antal kameror samt att göra själva installationen, vi monterade även det rackskåp som håller den 

hårdvara som används.  

Innan arbetet påbörjades var grundförutsättningarna att en en punkt där kamerornas information 

knöts samman med en server behövdes, detta utgjordes av ett rum som Digital Djurpark fick tillgång 

till. Där skulle ett rackskåp med all hårdvara som krävdes lokalt för att samla in information från de 

olika kamerorna installeras, för att detta ska fungera krävs att ett fysiskt nätverk dras ut från denna 

punkt. 

Det nätverk som skapades stötte på en del problematik eftersom det inte existerade ett befintligt 

trådbundet nätverk i de lokaler (mjölkningsrum, ladugård) som kamerorna skulle installaras i. Detta 

fick lösas genom att dra kabel där det gick helt enkelt, vilket medförde en del extra arbete. 

Att jobba i en miljö där det finns djur medför i sig även en del problematik eftersom djuren självklart 

dikterar villkoren för när och hur man kan arbeta. 

 

                                                                                         Figur 11 SLU Röbäck 
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Bilagor 

Iperf tester 
1. 
[  3] local 192.168.1.20 port 50235 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.69 MBytes  1.03 Mbits/sec 
[  3] Sent 2629 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.8 sec  3.21 MBytes   874 Kbits/sec  21.269 ms  339/ 2629 (13%) 
[  3]  0.0-30.8 sec  383 datagrams received out-of-order 
 

2. 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 48395 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.2 sec  2.95 MBytes   820 Kbits/sec 
[  3] Sent 2107 datagrams 
[  3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries. 
 

3. 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 58482 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.68 MBytes  1.03 Mbits/sec 
[  3] Sent 2627 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.54 MBytes   991 Kbits/sec   6.583 ms  103/ 2627 (3.9%) 
 

4. 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 39899 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.59 MBytes  1.00 Mbits/sec 
[  3] Sent 2560 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.1 sec  3.51 MBytes   979 Kbits/sec   5.651 ms   59/ 2560 (2.3%) 
 

5. 
------------------------------------------------------------ 
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Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 42295 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec 
[  3] Sent 2676 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec   6.676 ms    0/ 2676 (0%) 
 

6. 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 56271 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.39 MBytes   947 Kbits/sec 
[  3] Sent 2416 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.1 sec  2.99 MBytes   834 Kbits/sec   5.546 ms  280/ 2416 (12%) 
 

7. 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 35633 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec 
[  3] Sent 2676 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec   2.108 ms    0/ 2676 (0%) 
 
8. 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 56676 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec 
[  3] Sent 2676 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.76 MBytes  1.05 Mbits/sec   3.892 ms    0/ 2676 (0%) 
[  3]  0.0-30.0 sec  7 datagrams received out-of-order 
 

mailto:Maha0033@student.umu.se


Streaming video in wireless mesh networks  2014-05-11
 

Magnus Hällström Kursansvarig: Stig Byström 
Maha0033@student.umu.se Beställare: Johannes Karlsson 27 

9. 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 37353 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec 
[  3] Sent 2676 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.68 MBytes  1.03 Mbits/sec   3.414 ms   54/ 2676 (2%) 
[  3]  0.0-30.0 sec  10 datagrams received out-of-order 
 

10. 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.5, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size:  160 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 192.168.1.20 port 44722 connected with 192.168.1.5 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.75 MBytes  1.05 Mbits/sec 
[  3] Sent 2676 datagrams 
[  3] Server Report: 
[  3]  0.0-30.0 sec  3.76 MBytes  1.05 Mbits/sec   2.281 ms    1/ 2676 (0.037%) 
[  3]  0.0-30.0 sec  9 datagrams received out-of-order 
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Fasplan 

Före Projektstart 
Före projektets genomförande är det viktigt att så mycket som möjligt klargörs när det gäller Digital 

Djurparks behov och vad som är möjligt att genomföra under en begränsad tidsperiod. De dokument 

som måste färdigställas är: 

 Kravspecifikation 

 Tidsplan 

 Projektmall 

Under projektets gång 
Under projektets gång så ligger yttersta vikt på att undersöka vilka lösningar som fungerar bäst, och 

att testa dessa extensivt för att kunna garantera god kvalite. Det som skall utföras under projektets 

genomförande är: 

 Research 

 Modifierande av Raspberry Pi´s mjukvara för att möjliggöra dessa som noder 

 Kamerainstallation 

 Tester av prestanda och kvalite 

 Översikt av resultat 

 Rapportskrivning 

Efter projektavslut. 
Efter projektavslutet skall de fakta som sammanställts redovisas, den slutsats som dras kommer att 

ligga som grund för eventuellt vidare arbete inom Digital Djurpark vid utbyggnad av mesh-nätverket. 

 Redovisning av resultat 

 Projektavslut 

Dokumentplan 

Kravspecifikation 
Ansvar: Magnus Hällström 

Kravspecifikationen ska visa vad syftet är med projektet, och dess frågeställningar skall driva 

forskningsarbetet och i slutet av projektet skall dessa vara besvarade. 

Tidsplan 
Ansvar: Magnus Hällström 
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Tidsplanen ska på ett tydligt sätt visa fördelningen av tid över projektets fortlöpande 

Projektmall 
Ansvar: Magnus Hällström 

Projektmallen ska på ett tydligt sätt sammanställa och förklara bakgrunden till projektet, hur 

projektet ska läggas upp, och hur de frågor som ställts ska besvaras. 

Projektrapport 
Ansvar: Magnus Hällström 

Dokumentation av slutresultat 

Dokumentation för beställare 
Ansvar: Magnus Hällström 

Sammanställning av samtlig konfiguration, detta för att beställare ska kunna återskapa resultatet. 

Slutrapport 
Ansvar: Magnus Hällström 

Slutrapporten ska förklara hur arbetet gick, vilka resultat det medförde, och vad man kan ta lärdom av 

till liknande projekt. 

Rapporteringsplan 
För att se ansvarig och hur dokumenten är utformade se Dokumentplan. 

Resursplan 

Personer 
Vid projektets uppstartande kommer ett sammarbete med Ronny Eriksson att möjliggöra de 

konfigureringar som behövs på de Raspberry Pi´s som ska anändas som noder i mesh-nätverket. Efter 

detta grenas examensarbetet upp och Magnus Hällström gör övriga delar av arbetet i samförstånd 

med beställare Johannes Karlsson. 

Materiell 
Materiell lånas av Digital Djurpark, detta består av nätverksnoder (Picostation 2 / Picostation m²) 

samt de Raspberry Pi´s som kommer att behövas (I skrivande stunde ett tiotal) med tillhörande usb 

antenner. Kamerorna är i skrivande stund inte helt bestämda eftersom leverans av de tilltänkta 

kamerorna redan är försenade, men dessa kommer att köpas in av Digital Djurpark och lånas ut till 

examensarbetet. 

Ekonomi 
Ekonomin är helt och hållet Digital Djurparks ansvarsområde, de hårdvarukomponenter som lånas 

skall lämnas tillbaka i brukbart skick. 
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Milstolpar och Beslutspunkter 
 Projektets start 

 Förstudie klar 

 Research klar 

 Raspberry Pi fungerande nätverksnod 

 Raspberry Pi med fungerande kamera 

 Tester av videoström 

 Projektrapport klar 

 Slutrapport klar 

 Projekt avslutat 

Förändringsplan 
Dokument skall ha ett versionsnummer och denna ska uppdateras vid förändring. 

Kvalitetsplan 
Granskningar av dokument vid inlämningstillfällen kommer att ske av beställare Johannes Karlsson, 

intern handledare och i fall av den muntliga rapporten av andra studenter. 
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Riskanalys 
Riskerna med arbetet och deras vikt. 

Aktivitet Vikt Lösning 

Kameror blir inte tillgängliga i 
tid. 

5 Undersök med Johannes 
Karlsson alternativa lösningar. 

Raspberry Pi funkar inte som de 
ska. 

3 Research innan mjukvara 
installeras, färdigställ tidigt 
under arbetets gång. 

Sjukdom under projektet. 3 Se till att ligga lite före 
planeringen. 

Hårdvara funkar inte utomhus. 4 Leta fram bättre inkapsling. 

Tidsbrist 4 Se till att jobba kontinuerligt 
över hela projektets gång. 

 

Projektavslut 
Vid projektets avslut ska samtliga dokument sammanställas och rapporteras till beställare Johannes 

Karlsson, allt ska även rapporteras muntligt vid ett tillfälle och skriftligt i form av en projektrapport 

samt en slutrapport. 
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