
>GONE FISHIN’

Streaming 
internationellt
När man strömmar till 
internationella marknader, är det 
viktgt att vet vem man försöker nå. 

Undersökningar visar att långa 
svarstider, såväl som hackiga 
uppselningar oftast är orsaken till 
tappade tittare. De flesta av oss har 
upplevt hackiga uppspelningar på 
de största nätverken under helgen 
när alla tittar på nätvideo eller 
tidigt på eftermiddaen när barnen 
kommer hem från skolan. 

Något annat man behöver 
hålla ögonen öppna för är när 
andra länder blockerar eller 
stänger tillgången till video, likt 
YouTube i Turkiet, precis som 
vi skrev i vår blogg sist. Sociala 
nätverk som YouTube, Facebook 
Twtitter och liknande kommer 
alltid att få kämpa att nå vissa 
marknader, där regeringar söker 
kontroll, såsom Turkiet och Kina.  
Streamio distribueras i Nord- och 
Sydamerika, Europa, Asien och 
Austrralien. Vi erbjuder den  bästa 
möjliga bandbredden i Kina och 
Turkiet, såväl som andra marknader 
som är svåra att nå. Om du behöver 
mer information om internationell 
video, ring oss!

Världens största mekaniska spel!
Minns du det mest populära spelet på marknader när du var ung? Förmod-
ligen rörde det sig om “klo”-spelet.  Tillsammans med Coda Collective, satte 
Rackfish upp ett par nätverkskameror över en gigantisk travers med en klo, 
där man som användare kan - med en del skicklighet och mycket tur - plocka 
ut ett paket som innehåller ett fint pris. Kampanjen är anförd av arbetsgivaror-
ganisationen Teknikföretagen. 

De senaste åren har Sverige sett en minskning av stu-
denter som söker industriteknik-inriktade utbildningar.  
Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen vill ändra på 
det. Tillsammans med sin byrå, Sverige AB, anlitade man 
Coda Collective - specialister på att integrera hård- och 
mjukvara för att göra något åt det.  Coda Collective satte 
ihop en gigantisk variant av det gamla spelet “klon”.

Användare ansluter till webbsidan och efter ett par frågor 
får man komma att styra den här klon. 4 knapptryck får 
man på sig innan klon sänker sig över ett paket, som kan 

innehålla allt från en avancerad spelkonsol till skidor eller 
biobiljetter. 

Utrustningen styrs av en Raspberry PI-dator som styr 
traversen och klon.  För att hjälpa användaren, finns två 
Axis nätverkskameror på plats som Rackfish satt upp. 
Streamingen sköts av Streamio som ser till att fördröjnin-
gen blir minimal, så att användarna känner att de styr 
utrutstningen i realtid.  

Vi har skrivit mer om case:t på rckf.sh/storklon.
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NYA ALLMÄNNA VILKOR! 
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