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I juli 2005 höll MINEMA en sommarskola i Klagenfurt (Österrike) med temat ”wireless 
and mobile computing” . Nedan följer en sammanfattning av de föreläsningar och ämnen 
som jag fann mest intressanta. 

 

Mads Haahr – Middleware for  Mobile Computing 

Det jag fastnade för i Mads presentation var de fjorton utmaningarna som finns i en mobil 
omgivning (se tabellen nedan). Utmaningarna är en sammanställning av utmaningar 
Mads har hittat i olika papper han har läst. 

Mobile Device Challenges Mobile Networking Challenges Physical Mobility Challenges 

Battery Power 
Data Risks 
User Interface 
Storage Capacity 
Processing Power 

Networking Heterogeneity 
Disconnection 
Low Bandwidth 
Bandwidth Variability 
Security Risks 
Usage Costs 

Address Migration 
Location Dependent Information 
Migration Locality 

 

David B. Johnson – Introduction to Ad Hoc Network Routing 

David är en av skaparna av ad-hocroutingprotokollet DSR. Han sade att problemet med 
routing i ad-hocnätverk är att routing informationen alltid kommer att vara inkomplett 
och gammal. Med DSR som exempel beskrev hur han sedan ett sätt att försöka skapa ett 
fungerande routingprotokoll för mobila nätverk. 

Char les E. Perkins – Ad Hoc Networking in the IETF 

Charles är en av skaparna ac ad-hocrouting protokollet AODV och han sitter med i IETF 
MANET working gropup. Han började med att gå igenom processen inom IETF för att 
standardisera och godkänna protokoll. Som mycket annan standardisering så är det en 
långsam och tidskrävande process. Sedan diskuterade han olika problem med routing i 
ad-hocnät och poängterade speciellt att den metrik som främst används vid evaluering av 
routingprotokoll, hop count, inte är en bra metrik. Problemet är att den ger preferens för 
länkar med långa nodavstånd. Problemet med långa nodavstånd är att den fysiska 
kommunikationskvalitén är sämre och att det är troligt att den totala vägen kommer att 
brytas strax på grund av nodernas förflyttningar. 

PANEL: Ad hoc networking among vehicles 

En panel av representanter från olika företag diskuterade vad för nytta man kan ha av ad-
hockommunikation mellan fordon. Den mest intressanta slutsatsen var att om trådlös 
kommunikation skall användas för säkerhetstjänster så måste minst 90% av fordonen 
stödja tjänsten. Om det idag skulle bli obligatoriskt för alla nya bilar att stödja en tjänst så 
dröjer det mer än 5 år innan en penetreringsgrad på 90% uppnås. 


