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Takket være den hyppige utbygningen og utviklingen av trådløse nett og 
nettverksteknologier, har enheter ofte tilgang på flere nett samtidig. På grunn av 
designavgjørelser fra gammelt av, benyttes for det meste kun ett nett av gangen. Arbeidet 
som har resultert i denne avhandlingen, har fokusert på å utvikle teknikker som utnytter 
mulighetene som ligger i å kunne bruke flere nettverk samtidig.  
 
Hovedfokuset har vært på å aggregere båndbredde. Ved å kombinere flere nettverk, får 
applikasjoner tilgang på en forbindelse som er av høyere kvalitet enn den et enkelt nett kan 
levere. Hvis det er en ting som er sikkert, så er det at det ikke finnes noe som heter nok 
båndbredde. Hele tiden dukker det opp nye og krevende internettbaserte tjenester, for 
eksempel videostrømning, tjenester man ofte vil benytte seg av hvor som helst og på hvilken 
som helst type enhet. 
 
Enkelte av teknikkene er tilpasset bestemte typer applikasjoner, mens andre er generiske. 
Samtlige har blitt implementert  og evaluert i strengt kontrollerte omgivelser og virkelige 
nett, og resultatene er uten unntak positive. Overføringshastigheten økte betraktelig, noe 
som blant annet gjorde det mulig å motta video i høyere kvalitet og med færre avbrudd enn 
hvis bare ett nett var i bruk. 
 
Ved å bruke flere nettverk samtidig, kan man også gjøre forbindelsene mer robuste. Hvis et 
nett faller ned, kan trafikken flyttes over på de andre nettene og forbindelsene overleve.  En 
teknikk for å automatisk flytte trafikk uten å endre på eksisterende infrastruktur, 
presenteres også i avhandlingen. I tillegg introduseres et plattformuavhengig rammeverk 
som letter utviklingen av tjenester som nytter seg av flere nettverk. 
 
  


