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Nfgonting mer ä1. traditioner

D

u

också hört argumentet:
"Det är tradition". När någonting
ifrågasätts måste väl ändå detta
argument vara det mest bekväma. Ingenting
behöver förklaras varken rationellt eller
känslomässigt.
Traditioner finns det ju av olika slag.
Kalle Anka på julafton är ett exempel på en
tradition för många och skägg på skeandarna
en annan. Nu kan man emellertid fråga sig
om en tradition alltid är positiv. Utan att
behöva fundera allt för mycket så kan man
komma på många traditioner som kan
uppfattas som negativa. Av tradition brände
vi en gång i tiden trälar i Sverige som
hyllning till gudar, under en annan epok var
kvinnor livegna, i vissa religiösa kretsar är
det en tradition att omskära flickor.
Det jag vill säga är att om något är en
tradition så är det inte automatiskt något
positivt. Det ligger i vårt språk och i vår
kultur en inbyggd ide om att traditioner i
sig är något positivt. Jag kan dock inte se
detta. Tvärtom tycker jag mig se hur
traditionerna ibland hämmar den naturlig
dynamik som finns i mellan människor.
HAR NOG

Oscar Blomkvist
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9. Teknologer firar fälelsedag eller
Humf ...
10. Var är jag?
Emissionen ä' Konglig Elektro
sektionens tidning. Den finns
till fä att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tionsmedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara redak
tionen tillhanda senast på
dagen för manusstopp.
Skicka din textfil per epost till

Med hopp om en bra sommar.

11. FoF på väg mot nollningen

lnneh<I

Att länna in manus

Mina julaftnar har många
gånger slutat i familjebråk.
Bråken har uppstått ur de
höga krav som funnits på
hur en traditionell jul ska se
ut. Dessa bråk hade dock
aldrig uppstått om vi inte
alla burit på inre före
ställningar om att vi måste
bära ett kulturellt arv, i form
av traditioner, vidare.
Jag tror att vi teknologer
bör fundera över detta. Vi
borde inte bära traditioner
vidare som vi inte själva tror
på. Varje tradition borde
ifrågasättas. Är detta
verkligen kul och bra?
Alltför många traditioner
bär ett löjets skimmer över
sig.

20. Ture Teknolog
22. Vad hände i Finland? Egentligen?
24. Borgården

emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandlar
specifika format, såsom Micro
soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen
hantera vad du har.
Foton vill vi helst ha i form av
fotonegativ. Då kan vi nämligen
läsa in dem i den upplösning
och det format vi vill ha. Dessa
lämnas lämpligen direkt till en

emitteur eller emitteuse. Om
du vill lämna bilder i digitalt
format går det också bra, men
se till att de är i tillräcklig
upplösning och skicka dem
inte per epost.
Skicka gärna med instruktioner
för hur du vill att materialet
skall se ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du skulle
vilja men goda idter är alltid
välkomna. Vi förbehåller oss

rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inlämnat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Ordf Ord

Ordfä'anden om eventuella konflikter mellan
engagerade och icke engagerade.

D

att det finns en klyfta
inom sektionen. En klyfta mellan de "aktiva" och
övriga medlemmar. De hävdar att de som engagerar
sig inom sektionen är en så pass tajt grupp att man inte känner
sig välkommen om man kommer utifrån och försöker ta sig in.
Om det känns så här, så är det ett stort problem och något som
vi verkligen måste diskutera för att kunna lösa på ett bra sätt.
För självklart ska det inte vara så att vissa väljer att inte
engagera sig därför att de är rädda för att inte komma in i
"gruppen." Sektionen finns till för alla och det är viktigt att alla
känner sig välkomna!
För att det ska bli så ligger ett stort ansvar på oss som redan
är aktiva. Vi får absolut inte försöka oss på några översittar
fasoner och tro att vi är "bättre" än de som inte är aktiva ännu.
ET FINNS VISSA SOM TYCKER

En sådan inställning bidrar bara till att ytterligare fördjupa
klyftan. Men det finns även ett ansvar hos alla er som inte är
Jag hoppas vi ses i Tolvan och som alltid
aktiva ännu: att ta kontakt med oss funktionärer och höra er för svarar jag gärna på frågor om det är något ni
om vad det finns för olika sätt att hjälpa sektionen. För det finns undrar. Min mailadress är eordf@e.kth.se.
något för alla!
Häsningar, Sara Lundvall
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Om du ska segla esquadern i sommar...
http://www.e.kth.se/orglesquader/

RTC Båtkontakten AB
..... Hyrbåtar: Stockholms Skärgård, Väst/Ostkusten
..... Hyr ut din båt: Landets ledande förmedlare
..... Sal Ubåtar: Beg. Motor och Segelbåtar
Besök oss på Bullandö Marina , Adress: Bullandö Marina, 139 56 Värmdö
Öppet vard. 09.00-17.00 lörd.-sön. 11.00-15.00
Tel. 08-57145230 Fax. 08-57145980 internet. www.rtc.se Mail: info@rtc.se
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När jag började på KTH var ett av mina mål att bli en så "bra"
programmerare som möjligt. Här är kurserna som uppfyller det målet.

H

som är
tänkta att göra samma sak? Man kan
naturligtvis implementera båda algoritmerna
och köra dem på exakt samma indata, och jämföra hur
lång tid det tog. För att ge en rättvis jämförelse måste
man i så fall köra båda programmen på samma dator,
och man måste undvika en mängd "störningar" som att
andra program kan stjäla tid och så vidare. Dessutom
kanske man kommer fram till att en sämre algoritm är
bättre bara för att man gjort en sämre implementation av
den bättre algoritmen.
Ett mer användbart mått på hur "effektiv" en algoritm
är får man genom att se på hur programmets körtid
beror av storleken på indata. När man börjar mäta på ett
program ser man visserligen ofta att körtiden varierar
UR JÄMFÖR MAN

TVÅ

ALGORITMER

alltså O(nx) för någon konstant exponent x.
En annan sådan grupp är NP, problem som går att
lösa ickedeterministiskt i polynomisk tid (Non
deterministic Polynomial). En ickedeterministisk lösning
innebär att man tillåter programmet att gissa bitar. Om
programmet gissar fel någon gång ska det märka att det
misslyckas, det får inte ge fel svar, men man tar tid på en
körning där den gissar rätt hela tiden. Ett annat sätt att
definiera NP är att man kan verifiera en föreslagen
lösning i polynomisk tid, vilket man kan bevisa ger
samma mängd av problem.
P är en delmängd av NP, dvs alla problem som ligger i
P ligger även i NP. Huruvida det faktiskt finns problem
som ligger i NP men inte i P är fortfarande okänt.
Däremot finns det en klass problem, de NP-kompletta,
som har egenskapen att om man lyckas lösa ett
NP-komplett problem i P-tid så går det att lösa alla
problem i NP i P-tid, dvs då är P = NP. I praktiken utgår
man från att P
NP, så när man har bevisat att ett
problem är NP-komplett antar man att det inte går att
lösa i polynomisk tid.

*

Om man har flera saker (till exempel datorer, platser,
växter, elementarpartiklar) och någon form av relationer
(som nättrådar, busslinjer, släktskap eller kraftverkningar)
och vill veta något om det (routingfrågor, hur åker man
enklast hem? hur lika är de här två molekylerna?) - då
har man ett grafproblem. "Sakerna" kallas noder och
"relationerna" är kanter.
En grundfråga om grafer är huruvida en given graf är
samanhängande, alltså, om du börjar i en godtycklig nod
och bara följer kanter, kan du då nå vilken nod som helst
i grafen?
Ett grafproblem som förekommer naturligt i många
applikationer är frågan om en given graf är ekvivalent
med en annan, dvs om man kan göra den om den ena
grafen till den andra genom att bara numrera om
noderna (och kanske flytta dem, om man har ritat grafen
på ett papper, men det ingår egentligen inte i grafen).

Grafer

ganska godtyckligt med små ändringar i indata, men om
man tittar på rejält olika mängder indata - man kanske
sorterar strängar, och jämför tiderna för att sortera 10,
100, 1000, 10 000, eller 100 000 strängar - så stämmer det
ofta grovt med någon enkel funktion. Om man har en
hyfsad sorteringsalgoritm så tar det ofta O(n log n) tid att
sortera n tal.

Problem kan delas upp i grupper, beroende på hur
effektivt ett program som löser dem kan vara. En sådan
grupp är P, problem som går att lösa i polynomisk tid,

P och NP
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Relevanta kurser
Algoritmer, Datastrukturer, Komplexitet, 6p

201352. Grund.kursen i teoretisk datalog, förutsätter att man
"kan programera" (obligatorisk på data).
Beskriver hur man angriper ett problem för att nå en lämplig
algoritm och hur man analyserar en given algoritms egenskaper.
Går period 3-4.

b4

Problemet ligger i NP. Huruvida det också ligger i P,
är NP-komplett, eller rentav både och återstår att ta
reda på.

Avancerade algoritmer, 4p

201440. En avancerad kurs i gränsområdet mellan datalogi och
diskret matematik som behandlar moderna tekniker för
konstruktion av effektiva algoritmer.
Här handlar det mycket om faktoriseringar och andra
beräkningar på stora heltal, men också om algoritmer på grafer
och strängar.
Går period 2.

Kryptografins grunder, 4p

Kryptering

När man vill hålla något hemligt vill man kryptera på
ett sådant sätt att man vet att det är svårt att knäcka
kryptot. Samtidigt vill man kunna hantera krypto
nyckeln enkelt. För att åstadkomma det kan man
använda asymmetriska krypton, som använder en
nyckel för att kryptera och en annan för att
dekryptera.
Det måste vara någorlunda enkelt att skapa ett
nyckelpar, men det ska vara så svårt som möjligt att
lista ut den dekrypteringsnyckeln från krypterings
nyckeln. För att åstadkomma det kan man ta ett känt
numeriskt problem, som faktorisering eller diskret
logaritm, och bygga en kryptering runt det, vilket
man också gör i RSA och andra moderna krypton.
RasmusKaj

Foto: Harald Barth, PDC

Källor: Diverse kurslitteratur, Studiehandboken.

201449. Klassiska kryptosystem. Vad innebär säkerhet?
Bakgrund inom informationsteori, entropi. Symmetriska
krypteringsalgoritmer som t ex Advanced Encryption Standard
(AES). Öppna nyckelsystem för kryptering och digitala
signaturer t ex RSA. Kryptografiskt säkra hashfunktioner i teori
och praktik (SHA). Pseudoslumptalsgeneratorer. Anknytningar
till komplexitetsteori
Här tillämpas datalogin på ett både teoretiskt och praktiskt
intressant ämne. Mycket rolig matematik med fält och kroppar.
Går period 3.

Komplexitetsteori, 4p

201446. Grundmålet inom kompleiXitetsteorin är att klassificera
problem efter på hm mycket resurser (i första hand tid eller
minne) som krävs för att lösa dem. Ett foillständigt problem för
en komplexitetsklass är ett problem som kan ses som det
svåraste inom klassen.
Behandlade områden: Komplexitetsklasserna L, NL, P, NP,
FSPACE, BPP etc. Reduktion och fufilstätldighet. Cooks' sats.
Approximerbarhet. Prnbabilistiska algoritmer. Interaktiva bevis.
Ges vartannat år

Seminariekuts i teoretisk datalogi, 4p

201441. En avancerad kurs i teoretisk datalogi med varierande
innehåll från år till år. I år handlar den om kryptografi, tidigare
år har det bland annat gällt approximationsalgoritmer,
probabilistiska algoritmer, och parallella beräkningar
Går periocl 4.

Algoritmisk bioinformatik, 4p

201450. En introduktion till den datalogiska delen av
bioinformatik.
Kursens mål är att ge en introduktion till de algoriqner som
används inom bioinformatik samt de som studeras inom
bioinformatisk forskning.
Går period 4.
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Alan Turin g
Pionjär inom teoretisk - och praktisk - datalogi.

A
0

tio år före ENIAC. Kurt Gödel hade
nyligen lagt fram sitt ofullständighetsteorem
och därmed visat att det finns oavgörbara
satser, alltså sådana som inte kan vare sig bevisas eller
motbevisas. Matematiker världen runt kämpade för att
"begränsa skadan" genom att avgränsa de oavgörbara
frågorna från de avgörbara.
Då publicerade Alan Turing artikeln On Computable
Numbers. I den beskrev han en tänkt maskin för att utföra
en beräkning - multiplikation, division, kvadrering, etc för tal som matas in på hålremsa. Sedan tänkte han sig
en "universell" sådan maskin, som med en särskild
hålremsa kan omvandlas till vilken sådan beräknings
maskin som helst.
Turing lyckades med sina tänkta maskiner visa att
avgörbarhetsproblemet självt var oavgörbart, en stor
besvikelse för dåtidens matematiker. Men på vägen dit
hade han skapat den universella Turingmaskinen, grund
principen för det som blev den moderna datorn.
ET VAR 1936,

"bomben" levererades.
Efter det kunde de
allierade läsa merparten
av Tysklands hemliga
kommunikationer.

Redan 1944 pratade Turing med sin assistent Donald
Bayley om att "bygga en hjärna".
I juni 1945 publicerade Von Neumann i Amerika
planer på EDVAC (Electronic Discrete Variable Auto
matic Computer, en programerbar uppföljare till ENIAC,
som "programmerades" genom hårdvaruändringar).
Den amerikanska konkurensen stimulerade brittiska
National Physical Laboratory (NPL) att planera ett
motsvarande projekt, i vilket Turing blev vetenskaplig
chef. 1946 godkändes planerna på Automatic Computing
Engine, ACE.
Turings fokus för ACE var snabbhet och att utforska
konceptet universalmaskin. Därför utvecklade han
aritmetiska funktioner i mjukvara, i kontrast mot
Den 4 september 1939, dagen efter Englands krigs amerikanarna som gjorde sin aritmetik i hårdvara. Sättet
förklaring mot Tyskland, flyttade Turing till Bletchey att hantera subrutiner möjliggjorde att maskinen skulle
Park, där han var inbjuden att börja vid Government kunna "expandera" sina program från en "förkortad
Code and Cypher School - det Brittiska försvarets krypto form", dvs i stor sett kompilera program, en ide klart
före sin tid. Turings Abbreviated Code Instructions från
analytiska högkvarter.
Polacken Marian Rejewski hade redan tidigare 1947 var det första steget mot programspråk.
Hösten 1947 flyttade Turing från ACE till Cambridge,
konstruerat en maskin för att knäcka tyskarnas krypto
Enigma. Den byggde dock på att meddelandenyckeln där han började studera neurologi och fysiologi. Ett
sändes två gånger, krypterad med enbart dagnyckeln, resultat av det var ett banbrytande papper om det som i
inför varje meddelande ------------------, dag kallas neurala nätverk, för att stärka
(Enigma hade flera para- "Lyckligtvis kände ansvariga inte hans gamla tes om att en tillräckligt
metrar, vissa ändrades för till att Turing var homosexuell. avancerad maskin skulle kunna ha
förmåga att lära sig saker. Papperet blev
varje meddelande, andra Annars hade vi förlorat kriget"
bara en intern rapport till NPL, och
bara varje dag). Man insåg
Jack Good, Bletcheyveteran
publicerades inte under Turings livstid.
att tyskarna troligen skulle
täppa till det hålet förr eller
senare, och försökte nå en metod att knäcka koden även
När Turing polisanmälde ett inbrott 1951 råkade han
utan den fördelen.
Turing lyckades separera effekterna från olika delar av avslöja att han levde i ett homosexuellt förhållande.
Enigma, så man behövde prova summan av deras möjlig Polisen arresterade honom för "Grov sedlöshet enligt
heter i stället för produkten, och konstruerade en Brottsbalken §11, tillägg till lagen #1885". Efter det drog
maskin, "Turingbomben", 2 x 2 x 1 meter stor, som Brittiska regeringen tillbaks Turings intyg om
skulle kunna knäcka koden givet pålägg, gissningar om genomgången personkontroll, och han fick inte längre
klartexten baserat på när och varifrån meddelandet arbeta med sitt forskningsprojekt om utveckling av
skickades. Den 14 mars 1940 var den första "bomben" datorer. Han tvingades in i hormon- och psykiatrisk
färdig. Tyvärr var den för långsam, och Turings behandling, vilket gjorde honom impotent och sjukligt
fet.
förbättring skulle ta fyra månader att tillverka.
Den 7 juni 1954 begick Alan Turing självmord genom
Den 10 maj 1940 förbättrade Tyskland sina rutiner för
nyckelutväxling, och Enigma var i stort sett oknäckbart att äta ett cyanidförgiftat äpple.
fram till den 8 augusti, när Agnus Dei, den förbättrade

Vägen till datorn, och vidare

Enigma

Slutet

8

Källor: The Code Book, Simon Sing.

http://www.turing.org.uk/
http://ei.cs.vt.edu/-history/Turing.html

RasmusKaj
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Teknolo g er firar
födelseda g eller
Humf ...
Fredagen den 14 mars inbjöd våra vänner Humanistiska Föreningen
och Naturvetenskapliga Föreningen till gemensamt firade av sin 89:e
födelsedag.

E

om man ser till Sophie Germains
primtalsserie och genast har detta till synes
ojämna nummer blivit jämnt och en ordentlig
brakfest är på sin plats. Men vi tar det från början...
L L ER DEN 1 0 ,E

Från E36 till Piperska Murens
festvåning...

Det är den första riktiga vårdagen, solen skiner från en
klarblå himmel och kvicksilvret har börjat leta sig upp
mot 15 graders strecket. I sal E36 ges första övningen i
2E1313 Signaler och System Il. På Lappis, på en
balkong i söderläge, serveras det iskall bärs. Valet blir
enkelt! Några öl senare har vi dessutom lyckats
nedteckna ett oerhört välskrivet tal att framföra i
samband med överlämnandet av presenten under
middagen.
Å Piperska Murens festvåning bjöds det på god mat,
trevligt sällskap men orimligt lite dryck. Många var
gratulanterna som ville hålla tal och överlämna sina
gåvor. Ett stort antal oreringar och ett på tok för lågt
tempo på sångerna förvandlade denna i övrigt trevliga
tillställning till något som i längd får vasaloppet att
verka kort. Talet till Ugglan får anses vara middagens
verkliga höjdpunkt. När taffeln så äntligen bröts bjöds
det upp till dans där musiken framfördes av det för
ändamålet mycket märkliga valet, PQ.

... och vidare till Gula Villan

Efter en kort förflyttning medelst buss fann vi oss framme
vid Gula Villan där efterfesten skulle hållas. Genast insåg
några rättrådiga teknologer att promillehalten
nödvändigtvis måste höjas. Det självklara valet hade
givetvis varit att starta med en Bäsk. Men efter att ha
inventerat hela spritförrådet kunde flickan i baren dock
konstatera att denna ädla dryck inte stod till buds.
Teknologerna valde då tequila men kunde snart till sin
stora besvikelse konstatera en viss obalans mellan tillgång
och efterfrågan.
Trots denna fadäs från arrangörens sida lyckades en av
teknologerna vinna festen vilket tyvärr fick konsekvenser
under nästkommande dags sillunch då denne blev en
aning sen. Serveringspersonalen såg sig nödd och tvungen
att meddela att sillen tyvärr var slut när teknologen dök
upp fyra timmar efter utsatt tid. Den andra teknologens
förehavanden under småtimmarna är fortfarande höljda i
dunkel. Humf.. .
Svante och Malin
Representativa delar av
Konglig Elektrosektionens Styre
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Var är j a g ?
Har du någon gång vaknat upp en tidig morgon i någon av KTHs
skrymslen och undrat var du befunnit dig någonstans? Kanske inte,
men hur som helst så skadar det väl inte kunna lokalisera sig från varje
punkt på KTH.

E

M I S S I O N E N P R E S E N T E R A R i samarbete med P3 en
klurig "Var är detta?"-tävling. Från början var det
tänkt att vi skulle ha ett "Så funkar det" tema.
Eftersom vi på KTH tror att vi vet bäst så fick iden dumpas.
Nedan kan du se fyra bilder tagna på mer eller mindre
bekanta platser på KTH. Om du klarar av att lista ut i vilka
fyra byggnader de är tagna har du chans att vinna fin fina
vinster. Vinsterna består i t-shirts, tatueringar, pennor m.m.
När du tror att du vet vilka byggnader det är skickar du
in deras bokstavsbeteckningar till tavla@e.kth.se före den
31 juli så har du chans att vinna ett P3-kit.

Ps. Du har väl inte missat P3s roliga och kluriga program "Så funkar det " som går på fredagar mellan 1 7:00 och 1 8:00. Ds.

10

ennssmnen8
------c..,.>
----�-a.- Nr3

FoF på vä g mot
nollnin g en

V

F0F
sliter nu hårt för att höstens
mottagning ska bli den
bästa någonsin. Efter mycket jobb
har vi nu bl.a. strukturerat upp
fadderiet och nollegrupperna. Då
årets nyantagna är ca 120 st till
antalet, färre än tidigare år så har vi
gjort en om strukturering av
nollegrupperna och minskat antalet
till tio. De grupper som kommer att
finnas i höst är: A-sång, Balett,
B-song, Doq, Effekt, Fest, Gourmet,
Musique, Philm & Spex. Även
indelningen av grupperna i klasser
är ny, då de bara kommer bli fyra
klasser. Klass 1: Doq, Fest & Gourmet
Klass 2: B-song & Effekt Klass 3:
A-sång & Musique Klass 4: Balett,
Spex & Philm Vi ser nu fram emot
ett gott samarbete med årets alla
R E N Ä R H Ä R o c H vi i

I

/;' ---� !

faddrar och med övriga berörda på
sektionen och kansliet. Och om de är
något ni undrar över eller något
annat vi bör veta så kan ni alltid

komma och prata med oss i FoF eller
maila till oss.

FfJF
fof@e.kth.se

_.,...,,. _.1.. �..- ,---,.-...-rr.-.....,.v---..-.....--.� ..:-.........-.-,--------

Internationell fadder

E

s o M M A R E N kommer det studenter från hela världen till
Elektrosektionen. Det är inte helt lätt att komma till ett nytt land,
och ibland kan det vara svårt att veta hur man skall göra. Därför
erbjuder Elektrosektionen dem hjälp i form av en kompis, en internationell
fadder, som kan visa vägen i mörkret. Det är ingen ansträngande uppgift,
och nytt för i år är att du som har varit internationell fadder får
tillgodoräkna dig 0.2 i ditt betygssnitt om du vill söka utlandsstudier till
nästa höst. Vill du veta mer? Besök IntSekts hemsida eller ISS
FTER

http: / /www.e.kth.se/ org/IntSekt

http:/ /www.ths.kth.se/service/iss/mentoring.html

IntSekt
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Re g [eE]x p ?

Du som har använt Unix ett tag har säkert någon gång hört talas om så
kallade "regexpar" och undrat vad det egentligen är för något.
Vi ska nu fösa ut dessa sägenomspunna varelser ur Unix-djungelns
mörkaste skumrask.

HE

B AR N , nu blir det datorprogram! Vi
tänkte tala lite om regular expressions. De som
talar ärans och hjältarnas språk säger hellre
"reguljära uttryck". Vi tycker emellertid att det är för
jobbigt, så vi kallar dem bara för "regexpar" ("regexp-ar",
inte "regex-par"). Vad är då ett regexp?
Det finns en del myter om regexpar som vi borde ta
upp på en gång. En av dessa är att regexpar skulle vara
svåra att förstå sig på. Det är sant. En annan är att det
finns olika varianter som är inkompatibla med varandra.
Det är också sant. Men om man bortser från det (och det
gör man) så är regexpar kollossalt kraftfulla och alldeles
oerhört användbara.
J ALLA

"sebra". Det är nämligen så att uttrycket [ s z ] betyder
"matcha antingen s eller z, men ingenting annat."
Problemet är nu bara att I s z ] ebra inte bara matchar
hela ord utan även delar c,1v ord. Om safari.txt även
innehåller ordet "resebransch", så kommer även det att
hittas. Om man bara vill hitta hela ord kan man skriva
\b I s z ] ebr a \ b, där \b betyder "matcha början eller
slutet på ett ord."

Nu finns det ju andra program än egrep. Ett sådant är
Perl. Perl är, som du kanske känner till, ett mycket
kraftfullt skriptspråk. Ta det lugnt, vi ska inte inte skriva
hela program - vi ska bara använda ett enda
Användbara till vadå?
Perl-kommando. Ponera att Sveriges Riksdag har
Jo, regexpar är väldigt användbara när man vill göra
bestämt att alla som heter Svensson i efternamn ska byta
sökningar i textfiler.
namn till "af Silfverfiisk". Då måste du ju göra ändringar
Jaha, so what liksom, jag kan ju trycka Ctrl-F i Word, är i din stora illegala persondatabas, så du skriver
det något särskilt det?
perl -pi -e ' s / Sven s s o n / a f S i l fver f i i s k / g '
Ja, men då kan du bara söka efter fasta textsträngar. Med d a t a b a s . t xt . Detta applicerar Perl-kommandot
hjälp av regexpar kan du göra mönster som kan matcha s / f oo/ba r / g på databas.txt, där all text som matchar
en mängd olika stycken text. Vi kanske ska ta ett regexpet foo ersätts med texten b a r. För att även få med
exempel:
alla som stavar med ett s, så kan du ändra Sve n s s on till
S ve n s s ? o n eftersom tecknet ? betyder "matcha
föregående tecken en gång eller inte alls." Om du vill få
egrep
Ett program som du kanske har kommit i kontakt med är med familjen Svenzon också så kan du skriva
grep (vi kommer här att använda den förbättrade Sven ( s s ? l z ) on, där ( foo l b a r ) betyder "matcha
varianten egrep). Du kan till exempel skriva egrep antingen foo eller b a r."
' z ebra' s a far i . txt för att finna alla rader i filen
Om nu den den feministiska revolutionen visar sig
safari.txt som innehåller ordet "zebra". Vad inte alla vara ett faktum och alla som har ett efternamn som slutar
känner till är att grep tolkar uttrycket "zebra" som ett på "-son" måste ändra det till "-dotter", så kan kanske
regexp, men så länge du bara använder bokstäver i följande kommando vara användbart: perl -pi
uttrycket så märker du ingenting. Men vänta nu, tänk om - e ' s / \b ( \ w+ ) s o n / \ l dott e r / g '
databa s . txt.
författaren till safari.txt inte har varit konsekvent, utan Det ser kanske lite komplicerat ut, men vi tar det steg för
ibland skrivit "sebra"? Det är här regexpar kommer till steg. Som tidigare matchar \b början på ett ord, medan
användning. Om du skriver e g r ep
' [ s z ] ebra'
\ w betyder "matcha en bokstav eller en siffra". Tecknet +
s a fa r i . t xt så kommer betyder "matcha föregående tecken en eller flera gånger."
egrep att hitta rader som Parenteserna används för att dela av en del av regexpet
innehåller både "zebra" och och har ingen betydelse för själva matchningen.
Uttrycket matchar därför alla ord som slutar på "son".
I ersättningstexten har vi använt \ 1 som betyder
"infoga texten som matchades av uttrycket inom den
första parentesen i regexpet," i det här fallet allting innan
"son". Karlsson blir Karlsdotter, Johansson blir
Johansdotter, etc.

Perl
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Mer regexpsyntax
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Tecknet " matchar början på en rad, medan $ matchar
slutet på en rad. Man kan t.ex. skriva "A för att matcha
alla rader som börjar med A eller A$ för att matcha alla
rader som slutar med A.
Som vi redan har sett kan man skriva t.ex. [ abcde f ]
för att matcha a, b, c, d, e, eller f. Detta kan man förkorta
till [ a - f ] . Om man använder tecknet " som [ " a - f ] så
matchas vilket tecken som helst utom a, b, c, d, e, och f.
(Detta har inget med början på raden att göra.)
Tecknet . matchar vilket tecken som helst, inklusive
mellanslag. Därför matchar \bo . * s \b alla ord som
börjar på o och slutar på s. (* fungerar likadant som +,
med det undantaget att den matchar noll eller flera
gånger.) Eftersom . matchar även mellanslag så hittas
även listor på ord, där det första börjar på o och det sista
slutar på s. Det kan man lösa genom att skriva
\ bo \ w * s \ b
Om man vill matcha tecken som har en speciell
betydelse i regexpar så måste man skriva ett bakåtstreck
(\) innan. För att matcha texten ".+ \ ?" måste man skriva
\ . \+\\\?

Regexp i verkligheten

\

I

Exemplen i den här introduktionen kanske verkar lite
krystade, men det är inte svårt att finna verkliga
användningsområden för regexpar. Tänk dig att du
håller på med ett stort programmeringsprojekt som
består av ett stort antal källkodsfiler. Om du då
bestämmer att du vill byta namn på en variabel i
källkoden så måste du förmodligen ändra i flera filer. Då
är det mycket enklare att använda t.ex. find tillsammans
med Perl istället för att öppna varje fil i Emacs och göra
sök/ ersätt. (Vi kanske tar upp det i en senare artikel.)
Men vi ska inte tala illa om Emacs, som naturligtvis
också har stöd för regexpar. Alla sök/ ersätt-funktioner
har varianter där man kan använda regexpar. Mycket av
det som sker bakom kulisserna när det gäller
syntaxfärger och indentering är också baserat på
regexpar.
Bibliotek för att hantera regexpar finns till de flesta
programmeringsspråk. Vi valde Perl som exempel, dels
därför att regexpar är integrerat i språket och dels för att
Perl i mångt och mycket har kommit att ersätta klassiska
Unix-verktyg som awk och sed.
Stöd för regexpar finns också i en mängd andra
program och även i en del mindre sökmotorer (inte
Google). Om du vill lära dig mer om regexpar finns det
massor av information på nätet. Du kan också läsa
info-dokumentationen med info
regex eller Perls
man-blad man p e r l r e eller man p e r l retut (gör
modu l e add p e r l först!)
Fredrik Arnerup

Nr3
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Liten lathund för Unix på Elektro
Klipp ut eller rita av.
Utskrifter
lpr - skriv ut postscript-filer
ens cript - skriv ut textfiler
(rnodule add ens cript först)
lprrn - radera dina jobb i skrivakön
lpq - visa skrivarkön
myprint - kolla din skrivarkvot
Alla skrivarkommandon utom myp r int kan ta
parametern -P s krivarnarnn, t.ex.-Pdirector
Filsystemet
f s lq - - visa din diskkvot
fs la - visa vilka som har vilka rättigheter i
katalogen du står i
fs sa . s y s t ern : anyu s e r read - ge vem som
helst rätt att läsa filer i katalogen du står i
fs sa . s y s t em : anyu s e r none - låt inte vem
som helst göra något överhuvudtaget i katalogen du
står i
f s sa . t u r e w r i t e - ge användaren ture
fullständiga rättigheter i katalogen du står i, utom
rätten att ge bort rättigheter till andra
du - s h * - kolla hur mycket plats filerna i katalogen
du står i tar upp
ln -s f i l - gör en symbolisk länk till filen (eller
katalogen) fil
Sökningar
fgrep ord f i l - sök efter "ord" i fil (inte regexp}
fgrep funkt ion * . j ava - sök efter "funktion"
alla Java-filer i katalogen du står i
find . -name " * . j ava " - sök efter Java-filer
katalogen du står i och i alla underkataloger
Komprimering
Tar + gzip är som zip fast bättre:
tar cvzf n i s s e . t ar . g z n i s s e - packa ihop en
kopia av katalogen nisse i filen nisse.tar.gz
tar tvz f n i s s e . t a r . g z n i s s e - visa innehållet
i nisse.tar.gz
t a r x v z f n i s s e . t a r . g z n i s s e - packa upp

nisse.tar.gz

Jobb & processer
j ob s - visa program som startats från terminalfönstret
fg j obbnurnrner - lägg jobb med nummer jobb
nummer i förgrunden
bg j obbnurnrner - lägg jobb med nummer jobb
nummer i bakgrunden
ps - visa processer som startats från terminalfönstret
ps aux - visa alla processer på datorn
top - visa de processer som använder mest resurser
k i l l proc e s s - i d - döda process med nummer

process-id

k i l l - 9 p r o ce s s - i d - mörda process med
nummer process-id

Observera att Jobbnummer och process-id inte är
samma sak. Jobbnummer är lokala för skalet
(terminalfönstret). medan process-id är globala för
hela datorn.
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Med KTH i Ryssland
Nu på våren mellan 25 mars och 2 april anordnade Kårens inter
nationella utskott (ISS) tillsammans med Uppsala, Göteborg och
Linköpings universitet en resa till Ryssland. Det var en stor skara som
begav sig iväg, närmare bestämt 195 till större delen utbytestudenter
från hela världen, även en och annan svensk student hade hittat dit.
Från KTH var vi 23 så vi var underrepresenterade i sammanhanget.

T

ATT
Ryssland inte
ligger långt borta är det inte
så många svenskar som har
besökt den ryska björnen i öster.
Detta beror möjligtvis på den
traditionella rädslan för ryssen som
aldrig verkar komma men som vi
alltid väntar I väntade, men det beror
också på att det inte är helt lätt att få
åka till Ryssland. För att hälsa på
Björnen måste du bli inbjuden av
någon för att få visum. Detta visum
är inte helt lätt att få och kostar
pengar, närmare 500 SEK och erhålls
lättast om man söker som turist. De
årligen återkommande resorna till
Ryssland med ISS är därför ett unikt
tillfälle att för en billig penning att
istället för att vänta på ryssen åka
och besöka honom själv! I princip
anordnas två resor per halvår, varav
en endast till St. Petersburg och en
kombinationsresa till Moskva och
St. Petersburg, där priset har varit
2500 respektive 3400 för 5 respektive
7 dagar med boende, resa med mera.
ROTS

Ryssland är Ryssland och bjuder på
en mängd stora sevärdheter. Faktum
är att det mesta i Ryssland är stort
och imponerande i sann kommun
istisk stil, men det finns även en hel
del historia under ytan. Ryssland är
centrum i en föredetta stormakt som
har spelat en stor roll i historien.
Vad sägs till exempel om Jurij
G agarin, andra världskriget,
kommunismen och det kalla krigets
spiondramer? Detta gör att detta
numera lilla land är fullspäckat med
historia, museum, litteratur och

Sevärdheter
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minnesmärken över händelser och
stora män.
Museum finns det hur många som
helst varav flera anses vara bäst i
världen inom sitt område. Dessutom
är det förhållandevis billigt att se
mammutar, konst av Michelangelo
eller svenska fältflaggor från Karl
XII:s tid, då det oftast är gratis eller
halva priset med vilket studentkort
som helst.
Tycker man inte om museum kan
man ta en sväng på röda torget och
hälsa på Lenin, kommunismens
grundare. Han ligger där i ett
mausoleum till allmän beskådan
10-12.30, det gäller att passa på då
det nu diskuteras att begrava honom
på riktigt, men är man en riktigt
fantast skall man gå på cirkus eller
på teater.
Ryssland har världens bästa
teater. Den heter Balsjoj och ligger i
Moskva. En kväll spenderad där är
inte en kväll förlorad, det är en
upplevelse som inte går av för
hackor, vare sig det är en balett, en
opera eller en konsert man går på.
Det kan dock vara lite problem att få

tag på bra platser så det gäller att
vara ute i tid.
Galakonserter och premiärer är
dyrast, seden kommer Balett följt av
opera och sist klassiska stycken.
Biljetterna kostar för bra platser för
premiär och galakonsert runt
200 SEK, man har nämligen ett
system i Ryssland där turister
betalar mer än ryssar för samma sak
då turisten oftast har mer pengar än
den genomsnittlige ryssen. Samma
plats på teatern kostar alltså olika
beroende om man är rysk eller
tysk .. . Detta gäller även på
restauranger och på museum.
En något konstigare sevärdhet,
men klart värd att lägga lite tid på är
den ryska tunnelbanan. Att åka
tunnelbana
Moskva och
St. Petersburg kostar 2 SEK. För
detta får man mycket, men det gäller
att vara snabb då tunnelbanan skiljer
sig markant på vissa punkter.
Tunnelbanetrafiken går i treminuters
trafik, så man behöver sällan vänta
länge, men för att kunna hålla exakt
treminuterstrafik så kan man inte
vänta på slöa passagerare. Dörrarna
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är öppna så länge man har tid med.
Detta är en universal regel som
gäller oavsett om det är tomt eller
fullt på perrongen. Slöar du när du
går av möts du av en flod av
människor som väller in genom
dörrarna och då gäller det att vara
stark eller åka vidare. När du väl
kan dessa regler så är det bara att
njuta av tunnelbanan som slingrar
sig fram djupt, djupt under marken.
Perrongerna är täckta med marmor
och i taket trängs kristallkronor och
oljemålningar.

burk.
Rysk mat är inget för vegetarianen.
Det ryska köket kretsar kring kött.
Ofta börjar målet med en rysk
soppa. Soppa i Ryssland är inte så
vattnig som svensk soppa. Rysk
soppa är snarare så tjock att skeden
står upp om man sätter den i
soppan.
Sedan följer en huvudrätt med
kött, fisk eller kyckling. En speciell
delikatess är kruklagad mat. Stekt
potatis, kött, buljong och creme
fraiche placeras i en lerkruka.
Krukan sätts därefter in i ugnen och
beroende på var i krukan ingredi
Billigt
I början på nittio-talet dök en ny ensen befinner sig kokar den eller
samhällsklass upp i Ryssland, de så ångkokas. Resultatet är en riktig
kallade "Nyryssarna" med till synes delikatess för ungefär 25 SEK.
o än dligt med pengar, oftast Efterrätten består typiskt av glass
förvärvade på tveksam verksamhet. eller pannkakor i choklad eller
Ryssland gick från att ha haft en liknande. Det kyrilliska alfabetet
bred medelklass till en liten överklass ställer till med vissa problem när
och en stor underklass. Nyryssarna man skall beställa, men med en
skapade en marknad för lyx, vilket guidebok med ordlista kan man
har lett till att du som turist kan göra underverk.
spendera i stort sett hur mycket
pengar som helst i Ryssland om Intryck
man vill. Men som regel får man Ryssland känns inte alls stort
ändå säga att man kommer undan och farligt, det känns snarare
relativt billigt på en Rysslandsresa trevligt. Folk är trevliga om man
om man försöker äta rysk mat och pratar med dem. Marmor, guld
väntar med pizzan tills man och glimmer, upplysta jätte
kommer hem. Om du har en stram byggnader på nätterna i alla
budget och reser själv kommer regnbågens färger ger en speciell
hotellen att stjäla dina pengar. Det s tämning som är det nya
finns nämligen i stort sett inga Ryssland, långt från den gamla
billiga hotell i Ryssland. Reser du i sovjettiden. Rysslandsresan är
grupp så kan du få kraftig rabatt på inte bara en resa till Ryssland,
det är en resa med folk från alla
boendet.
Vodkan är iallafall billig, från 15 världens hörn. Trots att den
kronor för en halvliter och uppåt. Ett vänder sig till utbytestudenter
äventyr i sig är att gå till frisören. främst är den öppen för alla, ett
Jag måste påstå att frisörbesök är faktum som inte riktigt har gått
väldigt prisvärda. Frisörerna är fram. Mitt tips till dig är att
väldigt noggranna, de jämför, tar damma av passet nästa gång det
mått och klipper med stor skicklighet, är Rysslandsresa och besöka
Björnen i sitt ide!
dessutom är det billigt.

Rysk mat

Mikael Eklund

Rysk mat är inte bara rysk kaviar.
Det finns en hel del i alla möjliga
prisklasser. Den svarta Stör-rommen
är dyrast, den finns i olika kvaliteter
där de blåa burkarna är finast och
går för 200 SEK för en snusdosestor
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Humorladan är Elektros nya forum för gyckel, skämt och annan
humor. På denna sida presenteras ett axplock av vad som produceras
i humorladan.

H

är en del av Elogen,
elektros spexförening. Vi träffas
ungefär en gång i månaden under
lite mer avslappnade former. Vill du vara med
och irra fram nya upptåg och ideer? Vill du
skänka ett skämt? Har du ett halvfärdigt
festgyckel som du vill slipa lite på? Skriv till
Humorladan@yahoogroups.com.
UMOR L A D A N

ABSOLUT KONVERGENS --

Veckans ord

Elektrolyteskomik - sjuk humorform som driver
med elektriska och fysiska kroppars fel och
brister. Förekommer i vissa elektriska kretsar.

6

4

Veckans citat

"Alla riktigt tuffa killar i Sverige heter Micke: Micke
Rickfors, Micke Persbrandt och Paulo Roberto. "

2

Lars Vegas Trio

Veckans TET-skämt

Vad kallas den som är bäst på TET?
Cheng-guru.

Q '-----'----'----'----'----'-----'----'--�
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Filosofiska funderingar
- I en perfekt värld skulle den här meningen aldrig ha
skrivits.
- Varför heter det skärgården? Den är ju inte alls skär.
- Jag tankar, alltså är jag på en mack!
- Jag skiter, alltså finns jag? Fast lite mindre av mig
nu!
- Xerox reklam: säg det i toner inte i ord
- JämO har beslutat att förbjuda alla slaviska språk.
- Vet ni vad som rimmar på bajs? Mera bajs!
Om man lägger in backen, får man picklepist då?
- Om man lägger in sitt veto, är man konservativ då?
- Om man blir gammal och inlagd på pensionärshem,
blir man en surgubbe då?
- Pi-pi-fågeln hamnar aldrig i bråk, men den är lite
irrationell

N � L l e.
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- Vid byggstarten var det elektrikern som tog
ledningen.
Elogen genom Humorladan
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En p resentation av PAS

Il :J .,..,�

Här presenterar sig Theresia Jonsson som är PAS på sektionen.
och är, som ni kanske
vet, vald till PAS (ProgramAnsvarig Studet) för
elektrosektionen under 2003. Jag kommer att
arbeta med frågor som rör utbildningens utseende, min
uppgift är att tycka till och framföra studenters åsikter
till högre instanser. Jag började på Elektro hösten 2000
och var den första årgången som läste det nya
elektroprogrammet "E2K". Till sommaren är jag helt klar
med det tredje året (om jag tar mina två tentor i
maj/juni) och jag är väldigt nöjd med min utbildning.
Det finns däremot alltid saker att förbättra och det ska
jag göra.
För att göra utbildningen bättre för alla behöver jag
veta vad ni tycker är bra och dåligt. Om du har någon ny
ide eller om det är någonting du vill vara med och
påverka så är det mig du ska höra av dig till. Jag sitter
med i utbildningsnärnnden på kansli DEF och på kårens
utbildningsråd vilket betyder att jag har möjlighet att
framföra dina åsikter eller berätta för dig vem du ska
vända dig till för att påverka.

L

AG HETER THERESIA JONSSON

Ettan som börjar nu till hösten
kommer, som flera av er kanske
redan hört, att läsa periodlöst. Det
som skiljer deras studieplan från
vår är att de inte har tentaperioder
utan läser hela tiden två eller tre
ämnen parallellt med tentorna
utspridda över terminen. Innan
varje tenta kommer de att ha minst
fyra schemafria dagar (helgen
inräknad). Det är tanken att
utbildningen kommer att vara
periodlös de två första årskurserna oc se an överga ti
de tentaperioder vi är vana vid. De som börjar tvåan till
hösten kommer inte att påverkas så länge de läser i
normal studietakt och för de som avser att skriva ettans
tentor så kommer omtentorna som vanligt att gå i
omtentaperioderna.

Så läser ettan i höst!

Finn Flest Skämt

Theresia Jonsson

Var med och tävla! Hitta flest ordvitsar i Sagan om att flöjta på tvären.
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en liten by som hette
Hultsfred. I den lilla byn hade det blivit dags
för den årliga kräftskivan. Livet hade gått i
dur och moll sedan den senaste trombonen hade dragit
genom byn.
Den unge Mozart hade blivit lite av stans mikrofåne,
fast det tog han piano. Mozarts far var sträng och ville
gärna hålla i taktpinnen men var ofta alltför taktlös. Han
var en falskspelare som till slut hade blivit stämd.
Tidigare hade han jobbat på ackord, numera tog han
betalt per stycke. Han titulerade sig själv chef alt. bas. I
Waxegårdens norra flygel bodde Beethoven som var lite
bachsk av sig. Många trodde att han var döv fast
egentligen var han bara aukustisk.
I gratistidningen Metronomen kunde man i en notis
läsa om kvällens händelse: Mozarts far slog på stora
trumman och basunerade ut att nu var det dags för
kräftskiva. Mozarts far hade lovat att stå för fiolerna.
Mozarts mor skulle framföra en kräftsäsång. Kanon, sa
Beethoven som inte riktigt var med på noterna, istället
drog han en annan vers. Ska jag bre på med lite
ET V A R E N G Å N G G Å N G

smörsång? frågade han. Kör, svarade Mozarts far.
Till kräftorna skulle serveras konsertburkar med
hallonsynth. Efter det skulle man gå loss på fårfiolerna
och kaviartuban. Mozart blev nedstämd för att det inte
blev någon tonfisk. Till efterrätt serverades polkagrisar.
För att stoppa storsjösyra-attacken ville Mozart bjuda
sin bordsdam på Jenka. Fast hon dissade genom att
svara: "Nej, tack blir det ingen Bugg så får det vara".
Samba sak varje gång. När Mozarts far dök upp och ville
bjuda henne på lite Shake så hade ett triangeldrama
börjat tona upp sig. Beethoven tänkte igenom takttalet
han skulle hålla. Han ville inte dra en klassisk vals om de
gamla grekerna utan ville ge ett tal med lite naket och lite
sax. Beethoven reste sig upp och tog ton men det var
inget som var värt att notera.
När det sedan hade blivit dags att tänka på refrängen
klädde sig Mozart i sin klassiska rock innan han solo
snubblade iväg och föll pladask i orkesterdiket. En sådan
lle det dröja länge innan byn fick se igen.
kräftskiv
i

Elogen genom Humorladan

Thomas Oredsson
på Syster&Bror
På Syster&Bror har de under våren erbjudits stand-up
varannan onsdag. Etablerad artister varvas med
nykomlingar. Efter hans uppträdande för en tid sedan
mötte Emissionen Thomas Oredsson för en intervju.

- Hur tyckte du det gick?
Det var roligt, men om det var bra får publiken
avgöra. Nu är ju inte publiken här, men jag tyckte
det gick bra och jag fick bra respons.

- Var det speciellt att uppträda för teknologer? Det som
är speciellt är att det är en så ung och homogen
publik. Det är det inte på Norra Brunn där jag brukar
jobba. Unga människor tänker och funderar och det
gör det extra roligt.

- Anpassar du matrialet till publiken?
Ja, det måste man. Det finns inte många sanningar i
världen, men en är att man inte kan skratta åt något
man inte känner igen.

- Du har gått teaterutbildning men arbetar med
stand-up?
Ja. Stand-up är otroligt roligt. Det är nästan
motsattsen till teater. På teater får man inte vara
personlig, inte improvisera och det är just det
stand-up är och det är det som är så roligt.

Vad är då svårast?
Det är nog en läggnings fråga. Många skådespelare

säger att de aldrig skulle våga sig på stand-up. För
mig känns det inte så. Det roliga är att man direkt får
en recension.

- Har vi det för tråkigt? Behövs det mer stand-up?
Framförallt behöver vi ha mer roligt. På sextiotalet,
tror jag, skrattade vi sju gånger mer per dag än idag.

- Gäller det speciellt när man pluggar?
Det man behöver när man pluggar är växelbruk.
Man behöver tänka på annat än bara böckerna. Jag
var själv ingen bra student men jag tror att tillslut
blir det stopp i huvudet. Gör man inte någonting
annat då får pluggandet motsatt effekt.

- Har du fördommar mot teknologer och KTH?
Ja, det har jag men de har jag blivit av med. Jag har
nämligen haft föremånen att föreläsa på någon
introduktionskurs på KTH. Där jag talade om retorik.
Det har varit väldigt roligt och givande. Man
förutsätter att alla är tekniknördar men dessa
fördommar har kommit på skam.
- Du jobbar som stand-up lärare också?
Ja, det gör jag. Jag lär ut stand-up.

- Det kanske skulle vara något för KTHs föreläsare?
Många föreläsare borde gå någonform av kurs, men
stand-up vet jag inte. Det finns ju människor som
lever på att hålla föredra utan att veta hur man gör.
Det är hemskt. Människor som ska förmedla
kunskap och bara läser från overheadblad. Overheader
har bara funktionen att gömma den som föreläser.

- Ja, så kanske det är.
Ja, det vet väl jag som är prylbög!

- Vad har du för prylar?
Senaste telefonerna, stor fin bli och sådär.
Emissionen tackar Thomas Oredsson för att vi fick göra
intervjun.
Redaktionen rekommenderar starkt dessa onsdagar på
Syster&Bror. Humorn och de humana priserna på öl ger
möjlighet till en skön avslutning på onsdagen.

Oscar Blomkvist
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Rock i
Tolvan

F

FUTTI G A 4 0 KRONOR fick man den 12/4
komma in i Tolvan och höra skön rockmusik
av Epic Sun, Hoek, L-Roy, Mistie, Nervous
Nellie och Seventh Wonder. Om man kom i tid vill
säga. När showen väl drog igång, efter den i
musikevenemangssammanhang sedvanliga halvtimme
till timme som ska vara efter den
utsatta tiden, så ringlade sig en kö utanför ingången
av förväntansfulla människor som ville in. Alla som väl
kom in verkade trivas kongligt, både Elektriker och de
civila som för en gång skull fick komma på en
tillställning i Tolvan. För att sammanfatta det hela; det
var Rock 'n Roll!
ÖR

K.J. Andersson

Favorit i repris från Emissionen nr 7, 1992
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Numrets funktionär
- Vad heter du och vad har du fä post?
Jag heter Patrick Strang och är en av sektionens revisorer.

- Hur länge sitter du på din post?
Min mandatperiod sträcker sig från 1 / 1 -03 till 30/6-04, det vill säga ett och ett halvt år.

- Vad är det du gör på din post?
Revisorernas främsta uppgift är att se till att sektionens verksamheter, med ekonomiskt ansvar, lämnar in bokslut
och verksamhetsberättelse. Dessutom är det revisorns uppgift att granska sektionens funktionärers tillämpning
av stadgarna,dvs se till så att stadgarnas andemening inte går förlorad då det inte är helt klart vad som gäller, att
anslag för kallelser till sektionsmöten kommer upp i tid o dyl.
- Vad är det roligaste med din funktionärspost?
Man träffar en massa sektionsaktiva och får en lite annorlunda inblick i sektionsarbetet. Dessutom är det väldigt
stimulerande att bli tillfrågad av sektionen om det uppstår frågetecken kring det dagliga såväl som långsiktiga
arbetet på sektionen.

- Vad är det sämsta med funktionärsposten?
På rak arm kommer jag inte på något direkt negativt. Kanske att det under korta perioder blir väldigt mycket
arbete. Men under de senaste åren har vi revisorer städat upp i den gamla röran av bokföringar, så vår
förhoppning är att arbetet blir enklare i framtiden.

- Har du/har du haft andra funktionärsposter samtidigt eller tidigare?
Jag har varit utfyllnadsmandat i Kårfullmäktige, Studienämndsordförande (SNO), vice ordförande och
Programansvarig Student (PAS) samt revisor en mandatperiod tidigare. Det innebär i praktiken två år i
sektionsstyrelsen och aktivt arbete i sektionen sedan hösten 1998.

- Varför valde du att bli funktionär?
Det är nog känslan av delaktighet samt viljan att förändra och påverka både på sektionsnivå, och på mer central
nivå som kåren och KTH.
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Det ryktas att ...
- Svante underminerar hela E-huset

- Staffan och Martin hackar sig in i funqrummet
- KJ gå- runt i kvinnounderklä:ler

- KJ hade underliga "kompisar" på rock i 12:an
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V ad hände i Finland?
E g entli g en?
Styret hdsar påTeknologFä'eningen vid Tekniska Högskolan i
Helsingfors.

T

passerade på lädagsmorgonen den 22 mars
den finska tullen till fullo åtföljandes finska
införselregler. Tyvä'.r något försenade då den kvinnliga
delen hade fått problem med, det i hennes hytt
förekommande, mycket avancerade duschboknings
systemet. (Det brukar heta så ... ) I ankomsthallen möttes
en vilsen Osquar och en något vilsnare Osqulda av två
stiliga teknologer från Teknolog Föreningen (TF) vid
Tekniska Högskolan i Helsingfors. Genast bjöds det på
en kort rundtur i denna vackra stad, eller var det
möjligen så att det var enda sättet att ta sig från hamnen
till Stockmanns. Väl uppe på caft'Et på sjätte våningen
bjöds det på en rejäl frukost.
- Nu vet jag vad jag glömde ... Inte har du en extra
F0F-t-shirt, Svante??
V Å M Y C K E T F Öl V iN T A N S F U L L A T E K N O L O G E R

- Och sängkläder? Eller ska jag köpa det nu?
Osqulda hade visst inte en komplett packning. Som
tur var har finska teknologer umgåtts med Osqulda
förr ... så problemen löste sig.
Sedan bjöds det enligt den urgamla traditionen där
ungdomar från ett EU land hälsar på ungdomar från ett
annat land med samma värderingar på traditionell
stenkastning på esplanaden. Dock hade de finska
myndigheterna haft den goda framförhållningen att
ställa fram lastpallar med gatsten för att därigenom
minska slitaget på promenadstråket. Dessutom av två
olika sorter.
Utanför finansdepartementets lokaler var det så dags
att betala för kvällens händelse. Tillsammans med
E-Osquar togs en mängd strålande bilder på en aldrig så
nöjd den finländsk kassör. Stegen styrdes åter ut på det
närbelägna Senatstorget som vid denna årstid tedde sig
som en stor grå massa med små spridda skurar av
turister som vilsna försökte få med hela domkyrkan på
samma kort. Framför Alexander Il var det dags för
dagens första överraskning ... Lite skumt hade de bägge
finska teknologerna burit en fiollåda med obestämt
innehåll under morgonen. Nu var det äntligen dags att
avslöja denna "Chellovarius" som visade sig förvara
både en flaska Jalovina samt passande nog fyra glas ...
- Ursäkta, skulle du kunna hjälpa oss att ta en bild?
Sara försöker övertyga den finskturistande ryssen att

- illhh.
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föreviga vårt besök på senatstorget.
- Ahhh, FOTO?
- Yes pleeeease.
Mot alla odds löste det sig.

Söndag lunch:
- Å det Osqulda jag talar med?
- Ja precis.
- Så trevligt. Detta är Gammel-Osquar (med orange
spegater). Hoppas verkligen våra finska vänner tar väl
hand om Osqulda.
- Ooh ja, skulle inte kunna ha det bättre!
- Vill Osquar ha en sup?
- Nej tack det är bra.
- VAAA, vill Osquar ha en sup?
- Nej tack det är bra.
- Punsch eller kosken?
- Absolut!

minneslucka

Avsevärt berusade lyckades så både E-Osquar samt
E-Osqulda rumla ut ur taxin och ta s1g ombord båten
innan denna lämnade kajen. Inte ens vakten hade något
att säga då de långsamt raglade fram för att stupa ner i
bubbelpoolen för att sakta men säkert se till att
fuktbalansen jämnades ut med hjälp av osmos. De glada
teknologerna från Stockholm lyckades med hjälp av sitt
strålande sinnelag och sin höga alkoholhalt i blodet
utöka sin bekantskapskrets på vägen hem. Förvirringen
var total då den svensktalande fransmannen steg på i
Helsingfors och påstod sig ha studerat både danska,
svenska samt finska. Varken Osquar eller Osqulda
kunde med säkerhet avgöra var han egentligen kom
ifrån. Visste ni förresten att det finns en bar i anslutning
till bubbelpoolen?

minneslucka

minneslucka

Svante och Sara
Representativa delar av
Konglig Elektrosektionens Styre
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Allt d u behöver veta om Sveriges natu rligaste framtidsbransch finns på www.skogsindustrin.com. Välkommen till framtiden!

Ett samarbete mel lan bl a

BILLfRUD

HOLMEN

,,, KORSNÄS

m-reaL �SCA

STORAENst"�

@ SÖDRA

och ett stort antal sågverk over hela Sverige.
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