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Oppgaven presenterer nye løsninger for å gjøre det mulig å dele multimedia mellom 
redningspersonell under katastrofearbeid i områder uten fungerende 
kommunikasjonsinfrastruktur. For å håndtere midlertidige avbrudd i nettverket løses en 
utfordring som dagens forskere står ovenfor, nemlig konflikten mellom lagdeling av 
protokoller på Internett, og nødvendigheten av å bryte lagdeling for å utføre sanntids 
adapsjon i nettverket på tvers av lagdelingen.  
 
Som et ledd i forskningsprosjektet DT-Stream, finansiert av det norske forskningsråd, har 
vi utviklet programvare som kan brukes for å dele video mellom redningsarbeidere under 
katastrofer som snøskred, flom eller større branner.  I motsetning til dagens nødnett 
støtter dagens smartphone-teknologi deling av video, men krever infrastruktur som 3G 
eller WiFi. I katastrofeområder vil imidlertid slik infrastruktur ikke alltid finnes. Et 
alternative er midlertidige nettverk som kan dannes mellom redningsarbeidernes 
smartphones, laptops eller tablets. Slike nettverk kalles mobile ad hoc nettverk 
(MANETs) og er et resultat av aktiv forskning de siste ti årene. 
 
MANETs er svært ustabile og har lav båndbredde, noe som gjør deling av video svært 
krevende. De er preget av hyppige midlertidige brudd, noe som dagens Internett-baserte 
protokoller ikke håndterer. For å forhindre at data går tapt ved overføring mellom 
endepunkter i nettverket, presenteres en konkret løsning som kombinerer 
forskningsbaserte teknikker fra MANETs med løsninger brukt i såkalte delay-tolerante 
nettverk (DTN). Sistnevnte nettverksparadigme gjør det i dag mulig for NASA å hente 
bilder fra planeten Mars.  
 
Våre simuleringsstudier viser at integrasjon av MANET og DTN kan gjøre det mulig å 
dele video i midlertidige nettverk under redningsoperasjoner. Et viktig funn er at denne 
integrasjonen krever sanntids nettverksadapsjon, som igjen krever kontinuerlig 
nettverksanalyse. Analysen krever at vi bryte et fundamentalt prinsipp som består i at 
nettverksprotokoller deles inn i ulike lag, med formål om å redusere kompleksitet. En klar 
ulempe ved lagdeling er at nødvendige data for sanntidsanalyse ikke gjøres tilgjengelig på 
tvers av lagene. Oppgaven presenterer en løsning for å muliggjøre slik adapsjon, men et 
fundamentalt problem som da oppstår er at uavhengigheten mellom applikasjoner og 
spesifikke nettverksteknologier går tapt. Denne uavhengigheten har i stor grad har gjort 
dagens Internett til en suksess. For å gjenskape denne suksessfaktoren, samt å muliggjøre 
adapsjon på tvers av lagene, ilegges løsningen viktig funksjonalitet. Funksjonalitet som 
muliggjør adapsjoner på tvers av nettverkslagene uavhengig av spesifikke teknologier. For 
å oppnå effektivitet brukes spydspissteknologi for sanntids dataanalyse. Løsningen vil ut i 
fra våre innsikter kunne være til stor hjelp for å løse problemer i komplekse 
nettverksapplikasjoner også i fremtiden. 


