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Inledning 
 
Jag har varit på en konferens i Las Vegas från den 19 juni till den 26 juni 2004, delvis finansierad 
av ARTES++ (10000 kronor har rekvirerats). Konferensen som jag reste till hette ”International 
Conference on Communications in Computing” (CiC’04), som var en del av en internationell 
multikonferens i datavetenskap.  
 
Jag presenterade två artiklar på under en session som hette ”Special session on Network Simulation 
and Performance analysis”. Mina artiklar presenterade forskningsresultat inom 
bandbreddsmätningsområdet. Bandbreddsmätningar anses vara viktiga vid prediktering av 
prestanda (tillgänglig bandbredd samt länkkapacitet) vid användandet av  mjuka realtidssystem som 
ska fungera över t.ex. Internet. Exempel på mjuka realtidssystem som är intressanta från mitt 
perspektiv är ”Voice over IP” och strömmande media. 
 
Den ena artikeln (”On the Analysis of Packet-Train Probing Schemes”) presenterades muntligt. Den 
var ganska teoretisk och handlade om interaktionen mellan mättrafik och övrig trafik på 
Internetlänkar. Den andra artikeln (”A Study of Dispersion-based Measurement Methods in IEEE 
802.11 Ad-hoc Networks”) presenterades på en poster. Den artikeln tittade på aktuella och än så 
länge olösta forskningsfrågor när mätning av tillgänglig bandbredd ska göras i trådlösa nätverk.  
 
 
Konferensen 
 
Som nämndes i inledningen så var CiC’04 i Las Vegas en av flera konferenser som gick parallellt. 
Ämnesområdena sträckte sig från databaserad analys av sjukvårdsdata till datakommunikation och 
datasäkerhet. 
 
Kvaliteten på bidrag och presentationer var högst varierande. Tyvärr så var många föredrag dåligt 
genomförda och ur min synvinkel ointressanta. På vissa sessioner fattades även upp till hälften av 
berörda författare och presentatörer. På grund av den dåliga närvaron tvingades 
konferensorganisatörerna att stuva om i presentationsscheman vilket i sin tur ledde till att jag 
missade en del potentiellt intressanta föredrag. Anledningen till saknade presentatörer sades vara 
tull- och visumproblem. 
  
I övrigt så fanns det få intressanta föredrag som berörde realtidssystem eller prediktering av 
prestanda. Jag gick istället framför allt på föredrag med anknytning till allmän datakommunikation 
eller datasäkerhet. Jag passade även på att bredda mig genom att lyssna till en del forskning i 
medicinsk datavetenskap. 
 
 



Las Vegas 
 
Staden Las Vegas var något utöver det vanliga. Jag bodde på hotell Monte Carlo, vilket även var 
platsen för konferensen. Hotellet syns på bilden nedan till vänster.  
 
Mina intryck av Las Vegas (speciellt turiststråket ”the Strip”) kommer framförallt från storleken på 
hus, kasinon, shoppingstråk, bilar med mera. Dessutom är Las Vegas ett verkligt turistparadis 
speciellt för dem som tycker om att spela på kasinon, men även för dem som tycker om bad och 
nöjesfält. (På bilden nedan till höger ses en mycket typisk enarmad bandit.) 

 

  
 

Jag passade även på att besöka Las Vegas centrum. Där stannade jag dock inte länge. Här fanns ju 
inga shoppingcentra och inte heller några fina casinon. 
 
Värmen är också något som gav ett bestående minne. Det var torrt, varmt (107 grader Fahrenheit 
som varmast) och soligt under alla dagarna jag var där. 
  
Jag åkte på utflykt ut i öknen och bergen utanför Las Vegas med ”Pink Jeep Tours”. Det var en 
guidad tur där man fick lära känna växt- och djurliv samt veta en del om geologi och kulturarv. 
Området som vi besökte hette ”Red Rock Canyon”, vilket är en frekvent använd bakgrund i många 
västernfilmer. Den här utflykten var en skön kontrast mot det turistexploaterade Las Vegas. 
 
 
Reflektioner 
 
Jag har fått en hel del positiva erfarenheter från min Las Vegas resa, även om själva konferensen 
inte var den bästa. Framför allt är det erfarenhet av att presentera mitt forskningsmaterial inför 
andra som gav störst utdelning. Presentationer är inte min starka sida varför det är viktigt att träna 
på just detta. 
 
Det var även givande att träffa andra unga forskare i samma situation som mig - det vill säga 
personer som var ute på en av sina första stora konferensresor där de ska presentera sitt 
forskningsmaterial. Jag pratade framförallt med en institutsforskare från Finland samt en kvinnlig 
doktorand från Grekland. 
 
I övrigt skulle jag inte rekommendera en alltför erfaren person att åka på just denna årligt 
återkommande internationella multikonferens. För det första är det dyrt att ta sig till Las Vegas och 
för det andra så höll konferensen inte tillräckligt hög kvalitet. För personer med mindre erfarenhet 
(som jag själv) är det dock en bra förstagångskonferens. 


