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Hur kan det komma sig att man tillbringar så mycket tid
på campus egentligen, vad gör man hela tiden?

D

KAN
kanske
verka konstigt vid
första anblicken, men
det händer ju en massa grejjer på
det här stället.Jag tänkte igenom
lite vad som har hänt sen förra
nummret av Emissionen kom ut
Qag delar numera inte upp tiden
i månader utan i tidningsnum
mer) och kom på en hel del.
Nummer två av Emissionen
kom ut mitt i tentaveckan. Just
då kanske inte så mycket kul
hände, men strax efteråt var det
dags för tentapub. På den festa
des det hårt och de flesta verka
deha skoj (i alla fall om man
läser "det ryktas" -lappen).
Något mindre skoj var det att
DET

någon bröt sig in i tolvan sönda
gen efter.Inbrottstjuven bröt sig
in i diverse skåp och maskiner
och fick även med sig CDspelaren.
Veckan efter det annordnade
Evita en fortsättningskurs i själv
försvar. Gud nåde den som
försöker ge sig på en E-osqulda.
Fredagen efteråt var det dags
för EFFEKT, mer om vad som
hände där står det senare i
tidningen.
Onsdagen därpå annordnade
Elogen en "vad vill du bi när du
blir stor"-kväll. De drygt femtio
personerna som var där bjöds på
buffe samtidigt som de fick höra
små föredrag om allt från att
söka arbete till att doktorera. En
mycket lyckad kväll tyckte de
flesta som var där.
Fredagen veckan därefter var
det hög tid för ytterligare en fest,
nämligen Ettans. om du blädd
rar fram ett par sidor kan du läsa
alla smaskiga detaljer om den
kvällen.
När det här numret har kom
mit ut har det antagligen hänt
ytterligare ett par saker. Så, visst
är det väl så, att det har hänt en
hel del sen sist?
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Kong
lig
Elektrosektionens
tidning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
till
epost
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
behandla
texter

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
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.
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
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
Emissionen kan inte
på något vis garantera

att inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt.
Icke signerade artikEmissionen
tar
lar
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
frågor.
mänpolitiska
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Vad tycker vi egentligen?
Vad tycker du och jag egentligen om olika frågor som har med vår
utbildning att göra?

T

VI att man inte
skall ha några föreläs
ningar alls? Eller är före1ä sning ar jättebra men
övningarna kan man spola! Är
tentor det bästa sättet att kon
trollerar vad man lärt sig? Är det
dumt med alla jobbiga labbar
som i alla fall är onödiga?
Kåren, som skall föra vår
samlade åsikter mot K TH cen
tralt, alla institutioner och övriga
samhället, har åsiktsprogram
där man definierat vilka åsikter
man skall föra. Det finns två. En
är för utbildningsfrågor, d v s
det handlar om vad vi tycker om
utbildningen. Det andra handlar
om studiesociala frågor, men det
tar jag inte upp här!
YCKER

Vad används det då till?

Kårstyrelsen sitter med i en
massa olika nämnder och styrel
ser, bl.a. Universitetsstyrelsen
(De är som ett företags styrelse
�-------� fast för hela KTH).
När de sitter där måste
de ta ställning till en
mängd olika frågor
och
då skall de ju
��
�
förmedla vår åsikt i
frågan och inte sin
egen! Har man då ett
dokument som talar
om vad vi tycker är det
lättare för dem att föra
fram vår åsikt. Som det
ser ut nu är det bara en
väldigt liten grupp
(UtbildningsRådet (U
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R) på kåren) som har varit med
och gjort de senaste förändring
arna och risken är ju att UR inte
tycker som du! Då måste du ju
säga vad du tycker, det behöver
inte vara så svårt. Först kan du
maila mig eller hugga tag i mig
eller gå upp till kårstyrelserum
met och be någon där om ett
"åsiktsprogram i utbildningsfrå
gor". Sedan är det bara att läsa
och kommentera och diskutera
med kompisar och/ eller mig och
andra berörda så att vi kan
komma fram till varför det står
som det gör och om man kanske
borde ändra det!

Några exempel

För att ni skall få en uppfattning
om vilka frågor som behandlas
skall jag skriva lite om några här.
Jag refererar till den som revide
rats den 9 maj 2000. Observera
att det är vad Kåren tycker! Jag
försöker att inte ta någon ställ
ning till någon av dessa frågor
men lägger fram alternativa
synvinklar! (Dessa är oftast inte
vad jag själv tycker!)
(sid 7, Samhällsperspektiv, §1,
mitt i) Här står det: "Högskolan
skall sörja för att mänskliga, etiska,
demokratiska och jämställdhetsvär
deringar ständigt diskuteras inom
utbildningen." Jag håller med
men vissa kanske inte tycker att
det är KTHs uppgift att se till att
vi har rätt värderingar.
(sid 11, Grundskola och Gym
nasium §2) "Idag håller inte

utbildningen vid grundskolan och
gymnasium tillräckligt hög klass i
alla avseenden. Framför allt har
studenterna för dåliga matematik
kunskaper då de kommer till de
tekniska högskolorna." Det fortsät
ter och det står lite om betyg,
men du kanske inte håller med?
Det kanske är högskolorna som
måste anpassa sig efter den nivå
som studenterna har och sluta
gnälla?
(sid 16, Praktik) Hela detta
stycke handlar om att kåren är
för praktik och att den bör göras
i produktionsledet. Jag vet att
många tycker att det är fel att
man skall ha praktik, men här
står det ju inte att kåren tycker
det så då är dags för er att ta upp
det till diskussion och kanske
ändra detta!
Jag hoppas att detta skapat lite
knorrar i huvudet på dig och att
du skaffar ett exemplar och
tycker till ordentligt! Åsiktspro
grammet är mycket mer än
dessa tre frågor. Om ni vill tanka
ner det finns det också på kårens
hemsida: http://www.ths.kth.se/
Utbildning/ asiktsprogram/
En tyckande PAS,
Gustaf
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SNO har vårkänslor!

att våren
är antågande,
dagarna
blir
längre, luften blir allt varmare
och vi är inne på den sista
perioden det här läsåret. Som
martid har det också blivit! På tal
om sommar: Du kanske hör till
de som inte tagit TET B eller
termodynamiken än? Då har du
möjlighet att göra det i sommar.
N MÄRKER

Sommarkurser i TET B
och termodynamik

Varför inte börja sommaren (v.
23) med en sommarkurs i termo
dynamik? En repetitionskurs
hålls den 5-8 juni följt av en
räknestuga den 11:e för att
avsluta med tentamen den 12:e.
Det går även att skriva tentan
utan att följa repetitionskursen.
Dock måste man anmäla intresse
för kursen/ tentan på studieväg
ledningen senast den 11 maj.
Mer information hittar du på
kursens hemsida.
När du väl är i farten kanske
du skall avverka TET B också?
Sommarkursen för TET B ges
veckan därefter (v. 24) med start
den 11:e juni och tenta
mensmöjligheter veckan
därpå (preliminärt den
19:e juni). Även för
TETen gäller att mer
information finns på
nätet.

Förbättra dåliga
lärare?

När jag är i farten tänkte
jag passa på att gratu
lera Carl-Olov Staw
till
den
ström
välförtjänta utmärkel
sen "årets lärare".
Tyvärr håller inte alla
lärare den nivå han gör.
Visst kan det vara svårt
att nå upp till denna

Jag önskar att föreläsarna mer
nivå, men enligt mig finns det
många lärare som skulle kunna aktivt skall söka feedback och
göra sin undervisning mycket fråga om det är något han/ hon
bättre bara de anstränger sig lite. kan förbättra istället för att vänta
Dan Skogström (E99) och jag tills t.ex. kursnämnden kommer
kom efter en diskussion fram till med kommentarer. Det är väl
att ett steg i denna riktning vore trots allt vi som vet bäst hur vi
om alla lärare tog sig tid att vill ha vår undervisning? Så
förklara (på ett begripligt sätt) varför anstränger sig inte förelä
vad kursen går ut på och vad saren (undantag finns givetvis)
dagens föreläsning har för mål. för att ta reda på hur vi vill ha
Tärik efter: hur givande är det den?
om
föreläsaren
säger "idag skall vi :'.· Mer info om sommarkurser:
gå igenom Taylor _,
utveckling"? Noll lI Termo: http://www.optics.kth.se/fysik2/courses/termoE2/kursinfo.htm
och intet enligt mig, TET B: http:lltet.kth.se/www/Undervisning/TETEITETE.htm
eftersom man i det
stadiet inte vet vad en Tayloru Vi påverkar vår
utbildning
veckling är.
Skulle föreläsaren däremot Från ESNs sida försöker även vi
säga "idag skall jag visa hur man påverka, bland annat genom
kan approximera funktioner utbildningsrådet på kåren (en
med serier" kanske man åtmins sammankomst för SNOar och
tone har en aning om vad man PASar på KTH) när det gäller
skall förvänta sig. Värre blir det mer övergripande studiefrågor
när kursansvarige själv inte kan och genom kursnämnder för
svara på frågan "vad är kursens enskilda kurser. Jag uppmanar
mål?" utan hänvisar till studie därför er som är med i kurs
handboken
som
knappast nämnder (ni som inte är det kan
bringar mer klarhet i saken.
ju bilda en! Då får man gratis
kursmaterial och
lunchkuponger!) att
aktivt hålla dialog
med föreläsaren. Ha
ett möte då och då,
och varför inte skicka
runt ett tomt A4 i
föreläsningssalen
med jämna mellan
rum där folk får
skriva sina spontana
åsikter om kursen
som ni sedan kan
framföra till kursan
svarige?

�-*'================================-

Njut av vårsolen!
Adam Malmcrona,
sno@e.kth.se
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Framtiden
Det snackas en massor om Bluetooth, WAP, WLAN och WWW men
vad kommer egentligen att hända? Jag har mina funderingar och vi
får väl se om jag har rätt i sinom tid!

B

nu kan man
ha ett headset utan
sladd eller vad är det
egentligen. Jag har inte läst så
mycket om Bluetooth och man
kan utan tvekan kalla mig för
lekman inom området men jag
tror inte att det mest revolutio
nerande med Bluetooth är exakt
hur tekniken fungerar utan sna
rare de följder den kommer att få
för folk i vardagen.
I min framtidsvision kommer
bluetooth att finnas i princip allt
mellan himmel och jord och lite
till. I centrum kommer varje
att
vara
persons
PDA
(PDA=Personal Digital AssisLUETOOTH,

tant, typ PalmPilot). Med den
kommer man att kunna styra allt
som man behöver styra, och den
kommer även att innehålla certi
fikat och kontokopplingar. Så
fort man kommer i närheten av
en Bluetooth-kompatibel pryl
kommer den att försöka koppla
upp sig mot den. Antingen har
man access eller så har man det
inte. Det betyder att man kom
met att kunna styra eller koppla
upp sig mot TV, stereo, dator,
spis, brödrost, hörlurar, bilen,
mobiltelefonen, MD-spelaren,
MP3-spelaren, den portabla
hårddisken och en hel del till.
Idag är alla prylar en sak som är
ganska avskilda från varandra
men med Bluetooth kommer allt
att bli en. Man kommer att
kunna spela MP3-låtar från
datorn på stereon utan att de är i
samma rum och styra spel
ningen med PDAn, samtidigt
som någon lyssnar på en CD
skiva i CD-spelaren i ett tredje
rum. Men om man är på jobbet
kopplar PDAn upp sig mot
LAN-et och man kan
hämta mail eller
skriva ut
något,
Mobilen
kommer
man att
kunna
använda för
ringa
att
mobilsam-

tal, vanliga samtal (via fasta
nätet), samt IF-telefoni. I bröst
fickan har man kanske en liten
hårddisk som man kan accessa
från PDA eller från de generiska
datorerna som finns på kontoret
och man startar upp den datorn
från hårddisken i fråga. När man
inte är i närheten av bluetooth
LAN använder PDAn telefonen
för att koppla upp sig mot
Internet. Man kommer på detta
sätt alltid att vara uppkopplad.
En förlängning av detta är att
man bygger ut den datorn man
bär med sig, i exemplet ovan
PDAn till en fullvärd wearable
computer. Man har glasögon med
fönsterglas på vilka det sitter
lågenergilasrar vilka projicerar
en overlay på den vanliga bilden
man ser. Kopplat till en kamera
med bildtolkning samt en GPS
kommer man att kunna kolla var
man befinner sig, var man vill gå
samt exakt hur man skall gå Allt
genom att datorn tolkar bilden
mappar den mot en 3D-modell
av staden och skapar en overlay
pil som pekar var man skall gå.
Genom att ha antingen en
pupillavläsare eller inopererade
pekdon i fingrarna kommer man
att kunna interagera med datorn
på ett smidigt och naturligt sätt.
Att sedan operera in en Blue
tooth mikrofon i stuphuvudet
och en högtalare i örat (antingen
direkt mot nerven eller en
"vanlig" högtalare, kommer att
göra att vi går vidare från att
vara simpla stenkastande prole
tärer till Homo Sapiens Cyberne
tics.
Gustaf
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För god för att
kolsyra

Vansinne
"Here's ta the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers.
The round pegs in the square holes. The ones who see things
differently. They are not fond oj rules and they have no respect for the
status quo. You can quote them, disagree with them, glorify ar vilify
them. But the only thing you can't do - is ignore them. Because they
change things. They push the human race forward. And while same
may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people
who are crazy enough ta think they can change the world - are the
ones who do. Think Different. Apple"

N

KANSKE T YCKER att
det är lite beige reklam
men jag kunde inte
låta bli att ta med den. Jag kan
inte påstå att jag är någon större
Applefanatiker eller över huvud
tycker om datorn över huvud
taget men texten ovan lyfte
Apple ett par steg på min lista
över respekterade företag. Man
kanske skall fundera på det lite
mer, det kanske inte är den
person som kan alla bevis till alla
formler som är den värd högakt
ning, eller den som kommer att

bli något stort, eller som för
mänskligheten framåt (vilket
håll är det egentligen!?). Det
kanske är den där vilda perso
nen som vågar komma klätt
rande ner över bänkraderna
utklädd till terrorist, skrikandes,
bara för att få folk att gå på en
fest! Det kanske är den där
snubbe som aldrig köper att
1 + 1 är 2 utan alltid skall
ifrågasätta allt, och inte still
köper världen som den är. Det
kanske är de som vågar tro på
telepati, phasrar, Star Trek och

Bluetooth i huvudet. De som
inte blir rädda för problem, inte
är rädda för att sticka ut, vara
jobbiga och tror på sig själva.
Sannolikheten att någon av
dessa har rätt är ganska stor, och
då kommer världen inte längre
att vara vad den varit. Vare sig
du vill det eller inte. Resistance
is Futile!
Gränsen mellan geni och idiot
är som sagt hårfin,
af Phleuthi,
Vintergatans herre
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Sjuttiotal på bu rk
Arets Effekt-fest bjöd på limbo, disco och en hel del fula kläder. . .

D

ungefär
som om någon tagit
en bit av sjuttiotalet,
stoppat ner det i en
konservburk och sedan öppnat
den en fredagkväll i Tolvan. Man
kunde gå in från det kalla 2000talet rakt in i sjuttiotalsatmosfä
ren i Tolvan.
PR hade tillsammans med
Kemis qlubbmästeri ordnat en
fantastisk nostalgifest som bör
jade med charader och limbo
och slutade med rejält röjigt
sjuttiotalsdisco. En stor eloge vill
jag också ge till alla som letat
igenom garderober, second
handbutiker och containrar för
att hitta de fulaste kläderna som
sjuttiotalet hade att bjuda. Hur
fula de var? Ta en titt på
bilderna ...
ET KÄNDES

Text: Daniel
Foto: Maude & Magnus G
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l ntSekt
Hej! Har någon av Er funderat på att bli fadder i år,
men ändå inte. . .

V

bli fadder
för en utbytesstudent!
Svårt? Jobbigt? Nej,

R F Ö R INTE

nej, nej ...
Jag själv har varit fadder och
inte bara för en utan tre utbytes
studenter. Det var inte alls
jobbigt. Oerhört kul var det! ..
Det är ett par saker man bör
göra som fadder:
• Träffa utbytesstudenten för
sta dagen han/hon kommer.

• Kanske bjuda på en glass
eller en läsk. Det värderas
högt.
• Man besvarar frågor som
dyker upp med tiden som
exempelvis var man köper
telefonkort?
• Kanske gå och fika någon
gång.
• Informera om gasquer, pubar
med mera.
• Vara allmänt trevlig helt
enkelt.

Vill man göra mer är det
givetvis välkommet.
Så våga testa och jag hoppas
på några anmälningar.Kom ihåg
att meningen med det här är att
även VI har KUL!
IntSekt: Ulla Alsam
Anmäl intresse t ill
intsekt@e.kth.se
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Högskolereformen
Minskade resurser och fler studenter. Så har 1 993 års
högskolereform genomförts.

A
0

l 9 9 3 genomfördes den
senaste i en lång rad av
stora högskolereformer
i Sverige. Den skulle locka fler
att studera och skulle ge mer
frihet åt universitet och högsko
lor. Målet var att hälften av de
som gick ut gymnasiet skulle
läsa vidare på högskolenivå.
Med en kraftig expansion av
högskolan, minskade resurser
och ett minskat intresse för
vidareutbildning är reformens
mål fortfarande långt borta.
Idag lever vi i ett samhälle där
kunskap är makt och där skolan
har fått en viktig roll. Inte bara
som en garanti för demokrati
och upplysning utan också som
en bärare och en garanti för
välståndet. Ett väl fungerande
skolväsende har blivit allt vikti
gare genom åren och det satsas
därför idag mycket pengar på
forskning och utbildning i
Sverige. Enligt OECD:s senaste
rapport om utbildningsläget i
världen har Sverige nått "längst
in" i det nya kunskapssamhället

av alla länder, och är det land i
Europa som satsar störst del av
BNP på forskning. Antalet stu
derande på högskolenivå är
också mycket högt ur ett histo
riskt perspektiv. Så har det dock

För KTH:s del har antalet studenter
ökat med 66 procent mellan 1990
och 1999. Detta måste betraktas som
en mycket stor ökning . . .
inte alltid varit.
I mitten på 1940-talet fanns
det bara två universitet i Sverige.
Ett i Lund och ett i Uppsala. År
1950 fanns cirka 16 000 högsko
lestuderande i landet, och allt
sedan dess har antalet ökat
stadigt till de 319 000 som
studerar i högreutbildning idag.
Utbyggnaden av högskolor
och universitet har skett i etap
per där den senaste expansionen
inleddes i slutet av 1980-talet.

Kanske världens dyraste skola, men är den väldens bästa?
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Målet har varit att öka andelen
ungdomar som studerar vidare
vid 25 års ålder till 50 procent.
För att nå dessa mål har högsko
lorna ålagts att öka antalet
högskoleplatser dramatiskt.

För KTH:s del har antalet
studenter ökat med 66 procent
mellan 1990 och 1999. Detta
måste betraktas som en mycket
stor ökning, men KTH hör dock
till de högskolor och universitet
som haft minst ökning. En av de
högskolor med störst ökning är
högskolan i Jönköping som har
ökat antalet studenter med 253
procent. Genomsnittet för hela
landet ligger på 73 procent.
Denna enorma expansion har
naturligtvis lett till merkostna
der för skolorna. De resurser
som skolan får per elev har dock
inte ökat under 1990-talet. I vissa
fall tvärtom.
De merkostnader som skolan
fått på grund av expansionen är
först administrativa i form av
omorganisationer och nyrekry
teringar. Sedan att lärarlönerna
gått upp då efterfrågan på lärare
ökat, och sist också på grund av
att andelen studenter som hop
par av sin utbildning har ökat.
Högskolorna och universite
ten får nämligen en "skolpeng"
för varje student. För ett helår av
studier på det tekniska området
ges skolan en kompensation på
37 286 kronor. Denna del får
skolan oavsett hur bra studen-

��.--...,,.
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tema klarar studierna. Skolan
får dock också 34 096 kronor per
40 poäng som studenterna tar
per år. När fler hoppar av leder
det till att skolan förlorar pengar.
Detta minskar naturligtvis sko
lans resurser även om kompen
sationen per elev fortfarande är
densamma. När högskolan
tvingas öka antalet platser på
utbildningarna minskar också
betygsnivåerna för att komma
in. Vilket i sin tur leder till att en
större andel av studenterna inte
klarar av studierna och tvingas
hoppa av.
De minskade resurserna som
högskolorna får, har redan och
kommer försämra kvaliten på
utbildningarna. Ett högt antal
studenter per lärare, färre under
visningstimmar och sämre loka
ler är exempel på vad bristen på
pengar innebär.
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Den stora expansionen lämnar
ytterliggare ett orosmoln när det
gäller utbildningarnas kvalite.
Det ökade antalet högskoleplat
ser har lett till att många skolor
inte kan fylla sina utbildningar.
Den starka konjunkturen i
Sverige har också lett till ett
minskat intresse för att studera
vidare. Detta visar sig bland
annat i att antal personer som
skriver högskoleprovet har
minskat med 40 procent sedan
1996.
Förutom att detta i sig är en
ekonomisk belastning för skolan
gör det också att fler kommer in
på utbildningar de inte klarar av.
Vilket leder till risken att skolan
sänker kraven för att inte riskera
för många avhopp vilket skulle
betyda mindre resurser, som
nämnt tidigare.
Idag är andelen som studerar
vidare efter gymnasiet 34 pro-

cent. Så än så länge är det en bit
kvar till regeringens mål på 50
procent. Frågan är var gränsen
går för hur mycket högskolorna
kan expandera utan att kvaliten
försämras eller om den gränsen
redan har passerats.

I ett kommande nummer av
Emissionen kan du läsa om
utbildningsminister
Thomas
Östros förslag till förbättringar
av högskolor och universitet i
vårbudgeten och om det nya
utvärderingssystemet för högre
studier.
Oscar Blomkvist

Emissionen testar...

Kaffe
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Handplockad, torkad, malen
bönjuice på KTH.

H

u R s E R kaffesituatio
nen på Teknis ut
egentligen?
Kan
Osquar och Osqulda få sitt
koffeinintag tillgodosett, utan att
likt häxdrickande fjårtisar
behöva hålla för näsan när de
sväljer? Några av Emissionens
koffeinister* tog sig an denna
viktiga studiesociala fråga. På
samtliga ställen har vi testat en
vanlig, enkel, slät kopp kaffe.
Ingen Capuccino, chokladkaffe
eller något annat i den stilen.
* = Bland emitteurer finns säväl
grova koffeinister som sådana som
bara dricker på fester och liknande
tillställningar

SjuElvan

SjuElvan tidigt en måndagmor
gon kan liknas vid uppvaket på
en kirurgavdelning. Detta sånär
som på avsaknaden av marme
ladförsedda skorpor. I övrigt så
brukar genomsnittsteknologen
vara lika disorienterad och trött
som en narkospatient, och ha ont
i kroppen på de ställen där det
inte gjorde ont att slå sig under
helgens festande.
Muggen i tunt papper blev så
varm av bönjuicen att den
knappt gick att bära hela vägen
till bordet, och väl där så gav den
även bismak till kaffet. Vi saknar
de gamla icke-biologiskt ned-

Fantastiskt!
brytbara frigolitmuggarna! Man
borde få en bättre mugg för 10:-.
Vi i testpanelen har som anta
gande att SjuElvans goda rykte i
kaffeväg är beroende på just att
det ofta dricks som första kopp
på morgonen, och därför smakar
himmelskt.

Tolvan

Den något stokastiska brygg
funktionen i Tolvans gamla kaf
febryggare har fått många
teknologer att grina illa. Men då
det nu har kommit dit en ny fin
maskin så är läget annat. Auto
matkaffe blir helt enkelt inte
bättre än så här. Att man
dessutom får dricka det i en
riktig porslinsmugg, som du skall
diska efter dig, gör inte s(m)aken
sämre. Miljön är också den bästa
bland platserna i testet, i alla fall
de gånger det finns en soffa
ledig.

Måndag morgon, uppvakning om fem minuter.

Smak
Boquet
Styrka
Konsistens
Mugg
Totalt

SjuElvan
2
2
2
3
1
10

Tolvan
3
2
3
4
4
16

Mörkrummet
2
2
8
2
5
19

Kåren
3
2
2
3
4
14

Pissoaren

1
5

Quantum
2
3
2
3
4
14

Cafe
coretto
5
5
4
5
4
23

Automat,
Q-huset
1
2
2
7

Mörkrummets kaffe och Cafe coretto deltar utom tävlan. Skala 7-5 där 5 är bäst. 2 är godkänd.
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Mörkrummet

Om detta kaffe har det genom
åren spridits många myter och
vandringssägner. Hur smakar
det egentligen? Är det så starkt
att det fräter hål på kaffekop
pen? Och framförallt: Var finns
det hemliga receptet på denna
häxbryggd? Det finns bara ett
sätt att få reda på sanningen om
mörkrums-kaffet: Skicka ett mejl
till che@e.kth.se med texten "Ja,
jag vill gå med i Emissionen!!!".
Sedan får du dricka hur mycket
mörkrumskaffe du vill, om du
tål så starka saker vill säga ...

Kåren

När de i Lasse Åbergs film
sällskapsresan frågar om det
finns svenskt kaffe på hotellet, så
frågar de nog efter den typen av
kaffe som finns på kåren. Det här
är ett kaffe som alla kan dricka,
som egentligen smakar rätt så
bra utan att vara någon direkt
smaksensation. Kort sagt: kaffets
Volvo. Ett bra köp då man bara
behöver punga ut med 4 spänn
för det om man köper käk
samtidigt.

D-huset, Pissoaren

Datalogerna har det inte lätt.
Inte nog med att D-huset på
grund av den säregna lukten
blivit känt som "Elefantstallet"
så intar kaffet där jumboplatsen.
En plastmugg Gevalia går lös på
6 kronor och då har vätskan en
svag lukt av något som skulle
kunna vara nästan kaffe. Färgen,

ljusbrun, slår dock den sista
spiken i kistan. Det smakar lite
beskt, men inte kaffe. Ett citat
från en i testpanelen summerar
upp det hela: "Vem har bajsat i

mitt vatten?".

Quantum

Här har kaffet mer kaffesmak än
kaffet i D, men det bör drickas
innan det blir ljummet. Ingen
ting att skriva hem till mamma
om med andra ord. Fördelen är
att det är nära till datorsalarna
och att det ibland finns goda
kakor att köpa till billig penning.
Ett stort plus är att man kan sitta
ute under soliga vårdagar, så
orka dig upp hit istället för att
nyttja automaten på plan 2.
Priset sju kronor är lite väl
mycket, ett bättre köp är då kaffe
och kaka för tio riksdaler.

Cafe coretto espresso
med grappa

För att kunna jämföra våra
testresultat med ett riktigt gott
kaffe tog vi hjälp av vår italien
ske vän och kaffeexpert Andreas
Cornale. Italien har långa och
goda traditioner om hur man
gör ett gott kaffe som man sedan
njuter i lugn och ro.
Om detta kaffe är alla i
testpanelen överens: Det är så
här kaffe ska smaka. Cafeteri
erna på KTH kommer inte ens i
närheten.För dig som är nyfiken
och vill prova hemma så kan du
läsa receptet på Emissionens
text-tv sidan 458 eller i spalten
här brevid.

Automaten i Q-huset

Kritisk granskning av boquen.

Till ett pris av 6:- får du en kopp
automatkaffe i en plastmugg
som inte smakar något annat än,
just det, automatkaffe. Kaffet
bygger på de gamla automat
kaffe-traditionerna som säger att
kaffet ska smaka så likt vanligt
kaffe som möjligt och smaken
ska helst döljas med massor av
socker och grädde. Den här
automaten spelar inte ens i
samma division som den nya
automaten i Tolvan.

afe coretto espresso
ed grappa

Kaffet som lämpar sig bäst tiH
la former av espresso ocH
apuccino är kaffet Illy. Det finns
tt köpa i välsorterade livsmed
elsaffärer och kostar 50-60:- fö]j
50 gram.
Anledningen till varför man
har grappa i espresson är inte fö
tt kaffet ska smaka grappa utan
för att framhäva kaffesmaken
Man bör därför inte hälla i fö
mycket grappa. Grappan som
nvänds bör vara av märke
I ardini, den finns tillgängliq fön
�em som helst att köpa i större
Helen av norra Italien.
Man skulle kunna använd
grappan som säljs på systemet,
en den passar bättre till andr
användningsområden (som til
exempel nagellacksborttagning)
För att uppnå den rätta käns
[an så bör kaffet bryggas i e
spressobryggare på en gasspis
Kaffet ska sedan hällas upp iJ
små förvärmda koppar av tjockfl
gods. Sedan är det bara att
tillsätta grappan och njuta.

Vid kaffekoppen: Andreas
Cornale, Anders H, Daniel,
Magnus G, Rickard
Foto: Magnus G
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Ringsignaler
Vart man än strövar, vart man än går, så finns den alltid
där.Den enformiga musiken.De irriterande ringsignalerna..
Ska det behöva vara på det viset?

F

Ö R T I O ÅR sedan

var det
fara. Man
kunde röra sig ganska
fritt i världen utan att behöva
bekymra sig om det. Ibland
kunde det hända att man stötte
ihop med en stressad man med
Armani-kostym och aktieport
följ som hade en. Mobiltelefon
alltså. Med en irriterande ring
signal. Sedan hände det någon
ting. Plötsligt skulle alla h a en
egen. Det blev lite av en mode
grej som sedan blev en del av
våra liv. Man skull e kunna få tag
på vem som hel st, när som helst,
var som helst via mobiltelefon .
Visst har den
mobila revolutionen inne ingen s törre

ö ve r värld en.
Sed an kom
grupper som
K r a f twe r k
och fö r d e
synt mu sik en
vidare. Huru
vida Kraftwerk
musik var enformig, bra eller
dålig tänker jag inte spekulera
om här. De t råder delade
meningar i den frågan. Man kan
i alla fall konstatera att syntmu
siken utvecklats och id ag är den
mindre enformig än den var
u nder Popcorns storhets tid.
Under åttiotalet började Tv-spel
och dataspel spridas runt om i
våra hem. Visst var det roligt
med spel som Tetris, Ms. P acman och Super Mario B ros, det
är det nog många med mig
som tycke r. Men för att
II speIa dem sa var man
'" tvungen att genomlida timmar av enformig musik. Timmar
av blippande och bluppande.
Efter ett tag vande man sig. Man
kunde ju alltid stänga av tvspelet, gå därifrån och slipp a
den enformiga musiken för en •
stund. Med mobiltelefoner
är det annorlunda. Du k an
visserligen stänga av din
egen telefon eller din egen
ring signal. Men du kan inte
alltid s tänga av and ras.

" Boom boom
b0 Om boo m

burit en
hel del fördel ar
och
många
gånger förenklat
våra liv. Men vi
h ar ock s å fått
betal a priset för
den. Den enformiga musiken har
tagit över våra liv.

I begynnelsen

Den enformiga musiken har
funnits före mobiltelefonernas
födelse. I l ite mindre skala har
den nått fram till oss genom
andra app arater. På sjuttio talet
dök de för sta syntarna upp. I
syntarnas begynnelse var syntmusiken a nin gen enfo r mi g.
Låtar som den gamla klassikern
"Popcorn" gavs ut på skiva,
spel ades på radio och spred s
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så
myck e t
som
möj l i g t .
M en tr å
kigt nog så
finns de t
el aka männis 
kor och människor har
olika musiksmak. Så den enfor
miga musiken har blivit ett
problem.

Vad ska vi göra?

Vad kan vi då göra åt problemet?
Vi kan börja med att respektera
de förbud mot irriterande
ringsignaler som finns på
vissa platser, biosalonger, före-

T1 . /L
.I fil

''hif me 0001/

o ne more fttne · · · ,,

Olika sorters musiksmak

De irriter ande ringsignalerna
skulle egentligen inte behöva
vara ett så stort problem. Om nu
al l a
männis kor b ara h a d e
samma uppfattning om vad som
är bra musik och va d som inte är
det. Om det inte fanns elaka
människor som väljer de mest
irriterande ringsignalerna m ed
avsikt att irritera sin omgivning

, /

{\
läsning s s a lar
med
mera.
Tyvärr kan
man inte för
bjud a irri te
rande ring signaler överallt. Så
om vi ska få en bättre värld att
leva i måste v i ta lite hänsyn ti ll
varandr a. På de senaste mobil te-
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lefonmodellerna har vibrations
ringning blivit standard. En
mycket bra uppfinning som gör
att bara en person blir störd när
det ringer. Och den personen
kan stänga av telefonen när den
personen vill det. Men fram till
att flertalet människor skaffat
vibrationsringning så får vi
uthärda.

L&LS

eu:a

........

Vad kan då du göra för att vi
ska få en värld med mindre
enformig musik? Välj ringsignal
med omsorg, ta hänsyn till andra
och om någon vänligt men
bestämt påpekar att du har en
irriterande ringsignal, försök då
göra den personen till lags
genom att byta till en annan
mindre irriterande signal. Det

finns så mycket ondska i världen
ändå.
Text: Daniel
Foto: Magnus G
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Kansl i DEF

Vilka är det egentligen som arbetar på KansliDEF?
Eller studievägledningen? Här kommer en liten
presentation av dem som du kan tänkas möta där.

K

D E F HAR flyttat
från Q-husen och
huserar numera i
huset, mitt emot Kårhuset, Det
vill säga Drottning Kristinas väg
6. Men vilka är det man kan
träffa på där då? Vi bad några av
de som arbetar där att presentera
sig själva lite närmare.
N S LI

Helene Rune

Hej!
Jag heter Helene Rune och
tillträdde som ställföreträdande
kanslichef vidKansli DEF den 16
oktober förra året. Min företrä
dare Inger Larsson som förmod
ligen är ett namn som många
Elektroteknologer känner igen
finns fortfarande kvar på KTH
men har fortsatt sin verksamhet
som chef för det Centrala Utbild
ningskansliet. Min karriär på
KTH startade som
studievägledare
på Kansli Maskin
1990, och fortsatte
sedan som utbild
ningssekreterare
på kansli EIT. Så
det har hunnit bli
några års erfaren
het av KTH.
Som kanslichef
har jag ett övergri
pande ansvar för
verksainheten.
Kansliets främsta
uppgifter är att
lotsa
teknolo
gerna genom stu
dierna så att de kan tillgodogöra
sig civilingenjörsutbildningen
på ett rationellt och effektivt sätt.

Daniel Koldestam

Hej!
Jag heter Daniel Koldestam och
arbetar som teknologstudieväg-
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ledare på kansli DEF. Mig kom
mer ni bland annat i kontakt
med om ni behöver göra en
studieplan, när ni lämnar in era
studieanmälningar mm. Ni kan
även prata med mig om ni
undrar över er studiesituation,
har frågor om administrationen
kring era studier eller vill ställa
typiska teknologfrågor.
Mina arbets
uppgifter då?
Jo, framförallt
ovanstående,
men
också,
(frivilligt), att
representera
KTH vid olika
utbildnings
mässor
och
vara med på
aktiviteter som exempelvis
Bogesund. Hjälper även till vid
de informa
tionstillfällen
som anordnas
för teknolo
ger. Man brukar
kalla
för
kansliet
"länken mel
lan studenten
och institutio
nerna",
och
då är väl vi
teknologstu
dievägledare
"länken melIan stu
denten och kansliet". Arbetet är
på halvtid, och eftersom expedi
tionen är öppen mån-fre 12-15 är
det lämpligt att förlägga min
arbetstid däromkring. En stor
del av tiden utanför expeditions
tid går åt till att besvara mail,
eller hjälpa mina kolleger med

exempelvis statistik och lik
nande.

Liselotte Andersson

Studievägledare Elektroteknik
Jag har arbetat på Kansli DEF i
drygt ett år. Som studievägle
dare arbetar jag med det mesta
som rör studierna på Elektrotek
nik. Främst handlar det om
samtal kring stu
dierna både stu
diesocialt och ren
studieplanering.
Vägledning i
olika valsituatio
ner, uppföljning
av studierna både
individuellt och
gruppvis, infor
mation till års
kurserna samt en hel del
kursval.
Under våren har jag arbetat
tillsammans med programan
svarig och elektroteknologer i
ett försöksprojekt på program
met i kursen elkretsanalysen. SI,
Supplemental Instruction, byg
ger kort på att äldre teknologer
jobbar med grupper i årskurs ett
som en slags coach. SI-ledaren,
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den äldre teknologen, stödjer mig.Ni som studerar på Elektro- säkra på att jag finns på plats och
årskurs ett teknologen i att lära teknik är alltid välkomna in till har tid, maila eller ringa mig så
sig studieteknik, att lära sig
bokar jag in tid för dig.
analysera delar av kursen, -= ,_,. --w
--Med vänlig hälsning
Vill du ställa typiska
att
göra
prioriteringar,
Liselotte Andersson
arbete i grupp mm. Vi
teknolog/rågar?
kommer att köra SI nu i
Fråga Daniel!
period 1 med EOl . Om
-:i--.a
...._-=w
____
__
w_..,_
någon skulle vara intresse
mig vad än det skulle röra sig
rad av att pröva på att arbeta om för frågor. Ni kan dyka in när
som SI-ledare i matematik redan det passar men om ni vill vara
nu får ni gärna höra av er till
,..

Puts väck . . .
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Ute i den stora världen, utanför
teknis där vi bor, finns det ytterligare
ett gäng civilingenjörer.
Bou Faical
Mats Dahlqvist
Johan Ervenius
Anders Fransson
Fredrik Hjortsberg
Henrik Jaakkola
Marika Jons
Roland Ljungh
Christina Otherus

Martin Ramsin
Jonas söderqvist

Emissionen gratulerar!

Diversearbetare
sökes . . .
Studievägledningen söker ny
teknologstudievägledare för
E. Studievägledaren arbetar
under ett år på halvtid med
allt möjligt som rör E-tekno
logerna och E-programmet.
Du bör ha kommit till fjärde
eller åtminstone tredje året på
utbildningen.
Är du intresserad så kom
upp till kansliet och prata
med Daniel Koldestam som
är nuvarande E-stvl.

17

I.,

I

,_.._,�,.� ·-··-�ll!!!!-P.Q!!glqmq_._.. ' .:-�..

---- ------ ---·--

Claude Shannon
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Grundaren av informationsterorin har gått ur tiden.
Att Claude E. Shannons rapport från 1948 är grunden för
informationsteorin är det inte många som känner till.

C

LAUDE

S tt A N N O N

gick ur tiden 24
febrauri 2001, 84 år
gammal. Shannon är ganska så
okänd bland vanligt folk trots att
hans forskning är grunden för
informationsteorin och digital
kommunikation och därmed för
så vanligt använda saker som
mobiltelefoner och CD-spelare.
Det sägs att dom som förstår
Shannons rapport om informa
tionsteori placerar hans arbete i
nivå med Newtons och Ein
steins.

Unga år

Claude Shannon föddes Michi
gan, USA, i april 1916. Som ung
gillade han att leka med meka
niska saker, han byggde model
flygplan och en radiostyrd
modelbåt. Han byggde även en
telegraf till en kompis hus en
knapp kilometer bort. Som liten
var han också en stor beundrare
av Thomas Alva Edison och som
vuxen beundrade han även
Newton, Darwin, Einstein och
Von Neumann.

Universitetet

1932 började Shannon på Michi
gans universitet och 1936 tog
han examen. Eller rättare sagt
examina, en B.Sc. i elektroteknik
och en till B.Sc. i matematik. Han
fortsatte sina studier på MIT.
Shannons M.Sc. avhandling
publiserades 1938 och handlade
om hur man kan använda
boolesk algebra för att analysera
och syntetisera digitala kretsar.
Fram tills Shannons arbete kom
hade konstruktion av digitala
kretsar varit en konstart, nu fick
det sin teoretiska förklaring.
1940 blev han klar med sin
doktorsavhandling och blev där-
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med doktor i matematik. Hans
matematiska forskning omfat
tade både ideer inom datorom
rådet och ideer inom kommuni
kationssystem.
Helt klart en man med impo
nerande brett kunnande.
Under läsåret 1940-41 stude
rade Shannon vid Institute for
Advanced Studies vid Princeton
universitetet och det var nu som
han verkligen började arbeta
med sina ideer om informations-

teori och effektiva kommunika
tionssystem.

Bell Lobs

Efter sina studier vid Princeton
började Shannon jobba vid klas
siska Bell Laboratories och här
blev han kollega med att antal
andra framstående forskare som
Harry Nyquist, han med dia
grammet; Hendrik Bode, mest
känd för att ha arbetat med
återkopplingsproblem. Andra
kända personer som jobbade vid
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Bell Labs är transistorns uppfin
nare Brattain, Bardeen och
Shockley.
Vid den här tiden forskade
Claude Shannon inom många
olika område men mestadels
inom informationsteori.

signalbruset är krypteringen
med hjälp av systemets krypte
ringsnyckel. Det arbetet ledde
till att han senare kom att bli
utsedd till konsult åt USAs
regering när det gällde krypte
ring och kryptografi.

lnformationsteori

Inte så allvarlig ...

1948 publicerade han "A Mathe
matical Theory of Communica
tion" . I den publikationen visar
Shannon att alla informations
källor - som telegrafnycklar, folk
som pratar, tv-kameror och lik
nande - har ett källflöde som
kan mätas i bit per sekund.
(Shannon tyckte att 'binary digit'
var för långt så han kortade
uttrycket till 'bit'.) Kommunika
tionskanaler har en "kapacitet"
som kan mätas med samma
enhet. Information kan sändas
över kanalen endast om infor
mationskällflödet understiger
kanalkapaciteten.

Kryptografi

Året efter publicerade Shannon
"Communication Theory of
Secrecy Systems" där han jämför
kryptografi med kommunika
tion via en brusig kanal, där

Det vore lätt att tro att en person
som gjort så många framstående
insatser inom forskning är en
mycket allvarlig person men när
det gäller Claude Shannon så
kan det inte var mer fel.
Betty, hans fru, gav honom en
enhjuling i julklapp ett år. Inom
några dagar så cyklade han runt
kvarteret, inom några veckor så
kunde han cykla och jonglera
samtidigt och efter några måna
der så byggde han egna cyklar.
Fast lite ovanliga förstås, som
cykeln med exentrisk hjulaxel så
att den som cyklar på den åker
upp och ner när han trampar
iväg. Han höll sig förstås med en
enhjuling på kontoret på Bell
Labs och cyklade lite då och då
omkring i korridorerna. Bland
de många leksaker som Shannon
byggt så finns en maskin för att
lösa Rubriks kub.

Datormus

Theseus, som Shannon byggde
1950, är en magnetisk mus i
naturlig storlek som klara att
leta sig igenom en labyrint.
Labyrinten kan ändras godtyck
ligt och musen letar sig genom
gångarna tills den hittar det
godtyckligt placerade målet. Om
musen har letat sig genom
labyrinten en gång så kan den
placeras var som helst som den
varit och letar sig då direkt till
målet.

lnformationst_e_o._ri_______
Forskningsområdet etable
rades 1948 då Claude Shan
non publicerade sin uppsats
"A Mathematical Theory of
Communications", vilken
var så revolutionerande att
kommunikationsspecialis
terna först gradvis förstod
att en ny vetenskap sett
dagens ljus.
En av grundtankarna
inom informationsteori är
att information represente
ras av symboler, dessa sym
boler förekommer med
olika sannolikhet. En annan
grundtanke är att all tele
kommunikation är digital
och består av att alstra,
överföra och ta emot infor
mation.

Shannon visade att informationsöverföring från en
källa över en kanal kan
delas upp i två delproblem.
Dels källkodningen som
handlar om hur informa
tionskällans utsignal ska
beskrivas med en följd av
binära siffror, dels kanal
kodningen som handlar om
hur man överför informa
tionsbärande symboler över
en kommunikationskanal.

Källkodning

Om man ska skicka ett
meddelande så använder
man källkodning för att
reducera meddelandet till
så få binära siffror som
möjligt. Shannons källkod
ningssats, som blev mycket

välkomnad och snabbt
accepterad, säger att varje
källa kan beskrivas med
parametern H vilken anger
hur många binära siffror per
tidsenhet som källan produ
cerar. Man säger att H är
källans entropi. Vi kan
representera källan med
godtycklig noggranhet med
R bitar per sekund om R>H.

Kanalkodning

Shannons kanalkodnings
sats säger att varje kommu
nikationskanal beskrivs av
en parameter C som är
kanalkapaciteten. Om vi
skickar ett meddelande med
R slumpmässigt valda bitar
per sekund så kan dom
passera kanalen med god-

tyckligt hög noggranhet om
R<C, men om R>C så får vi
problem. Shannon visade
också att om R<C så påver
kar inte signal-brusförhål
landet kommunikationen
utan det är enbart kod
ningen av informationen
som är avgörande. Han
visade även att informatio
nen bör sändas i långa
sekvenser så att varje infor
mationsbit ger liten påver
kan på många av de binära
siffror som sänds över kana
len. Shannons ideer gav
världen ett nytt forsknings
område kallat kodningste
ori.

Magnus Erixon
Källa: NE
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Nu har inte Theseus hj ärnan
och musklerna i sin kropp utan
dom finns under botten på
labyrinten. Hj ärna består av en
krets me d cirka 100 reläer och
musklerna är ett par motorer
som flytar en elektromagnet som
i sin tur flyttar musen genom
labyrinten.

THROBAC

Thrifty ROman numerical BAck
word looking Computer är en
räknema skin kan gö ra all dom
aritmetiska ber äkningarna men
med den lilla e genhe ten att den
räknar med romerska siffror.
Kanske inte så användb art
idag, men dom gamla romarna
hade nog gärna sett att dom
hade en sådan räknare !

Ultimate Machine

EFter en ide av Mervin Minsky
så byggde Shannon the "ulti
mate machine ". Maskinen b estår
av en liten trälåda, till storlek
och form ungefär som en ciga
rask, me d en ensam strömbry
tare på framsid an.

N är man trycker på strömbry- hur många drag framåt som den
taren så hörs en arg ringsignal. skulle behöva b eräkna.
Locket reser sig sakta och ut
Schackproblemet är mycket
kommer en hand. Handen svårare än man först tror. Om vi
sträcker sig ned och slår tillbaka tänker oss att vi är en bit in i en
brytaren i avstängt läge och schackparti så har vardera spela
försvinner se dan tillbaka in i
ren 30 till 40 olika möjliga drag.
lådan. N ästan som om det var ett Om båda spelarna gör var sitt
kistlock sluter sig locket på drag, så kan schackbräde t för
lådan, ringsignalen upphör och ändras på drygt 1000 olika sätt,
tystnad råder igen.
efter två d rag av vardera sp elaOm man inte vet vad som ren så är det drygt en miljon
väntar så är de t en ganska olika sätt, och efter ett tredje
skrämmande sak, en maskin drag drygt en miljard olika sätt.
som inte gör --···· ..··--..-·- ------·-----·-- En
analys
1 0 0 0 0 0 0 0 o
något
utom �� �� �� �� �� �� �� :o� �isar att det
0
0
0
0
0
0
0
stänger av sig
ungefär
000 000 000 000 000 000 000 000
sj älv.
10
unikt
000 000 000 000 000 000 000 000
möjlig
a
olika
ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo
Datorschack ---··-·--·
-·----·-·------·-----·-- schackpartier.
Re dan 1950 publicerade Claude Det kan j ämföras me d att uniShannon en artikel om dator- versum är i storleksordningen
schack, "Progr�mming
Com- 1010 år gammalt. Uppenbarligen
3 ,,
puter for Playmg Chess , och så måste en schackdator ha
den artikel kom att bli grunden någon form av 'inteligens' som
för allt vad d atorschack he ter. gör att den väljer smarta drag.
Han b eskrev hur en schackdator
skulle behöva värdera och välja
Magnus Erixon
fr amtid a schackdr ag, och även

---·-----------·--··· --� --�--�------

Krypto logi
Kryptologi är matematiska
metoder för säker kommu
nikation. Under närmare
tvåtusen år har militärer,
diplomate r och spioner
använt sig av kryptering för
att säkra kommunikation
men under 1980-talet upps
tog även ett civilt behov av
säker kommuniktion. Det
var då huvudsakligen geo
gra fisk spridda banke r,
industrier och även myn
digheter som var beroende
av elektronisk informations
överföring. Både Claude
Shannon och Gustavus Sim
mons har gjort banbrytande
insatser inom kryptologin.
Shannon publicerade 1949
rapporten "Comminication
Theory of Se creecy Sys
tems" om sekretess.
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Kryptografi

Vid kommunikation via en
osäker kanal, till exempel
ra dio eller en kanske avlyss
nad t e l e f onf örbind e ls e ,
behövs me toder för att
garantera behöriga använ
dare, det vill säga s ändare
och mottagare, sekrete ss
och/ eller autenticitet. Ett
liknande problem finns vid
lagring av information i en
datafil som är åtkomlig för
flera användare, även där
kan man vilja uppnå sekre
te ss och / eller autenticitet.
Sekrete ss uppnår vi om vi
kan styra så att bara den
behöriga mottagare kan
tolka det sända medde
lande . Autenticitet når vi
om mottagaren kan för säkra

sig om att ett me ddelande
kommer från den b ehörige
avs ändaren.
Säkerhet uppnås genom
att ett klartextmeddelande
översätts till en krypterad
text,även k allat krypto
gram, me d hj älp av en
krypteringsalgoritm och en
nyckel. Krypteringsalgorit
men kan vara allmänt k änd
men
krypteringsnyckeln
ska bara vara k änd av dom
behöriga användarna, det
vill säga sändare och motta
gare .

En kryptoanalytiker antas
ha den krypterade texten,
kryptogrammet, och även
ha k änne dom om klartex
tens natur och vilken typ av
krypteringalgoritm som har
använts. Klartextens natur
är ex empe lvis statistik fö r
språket som me ddelandet
är skrivet på; vissa bokstä
ver förekommer ofta andra
sällan, vissa bokstavskom
binationer är vanlig andra
förekommer aldrig. Den
enda
informationen som
antas vara tillg änglig för
den b ehörige mottagaren
Kryptoanalys
men inte för kryptoforcören
Kryptoanalys är vetenska är den använda krypto
p en om hur man forcerar nyckeln.
krypte rade me ddelande n
Magnus Erixon
utan att ha tillgång till
Källa: NE
kryptonyckeln.
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Biljetter kan köpas på Kåren och
i Tolvan under raster. Det går även
bra att skriva till
elogen-biljett@e.kth.se

Lite Smusk lite Skalett lite Naket

Vårquonsert
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Än en gång har studentmusikhimmelns ljusstarkaste stjärna för ett
ögonblivk visat sin fagra glans

E

n förhållandevis varm fre
dagkväll i slutet på
mars var det återigen
dags för smusks årliga quonsert.
Den här gången var det speciellt
roligt då smusks alldeles egen
balett Skaletten firade 35års
jubileum.

Sångsjungande skönfågel.

Publiken bjöds på en sprud
lande förseställning med både
stil, finess och ett och annat

skämt i det moraliskt försvarba
ras gränstrakter. Som brukligt är
var föreställningen indelad i ett
antal olika framträdanden, de
ena bättre än det ena bättre än
det andra.

Dansanta jubilarer

Skaletten presenterade bland
annat en sammanfattning av de
tidigare årens framträdande. Att
lyckas få in 35 års verksamhet
under en enda låt är impone
rande i sig, att det sedan
dessutom blev både smakfullt
och njutbart en stor bedrift.
Vidare under föreställningen
bjöds det på sång från orkesterns
sångare och sångerskor.
Ett
antal spektakulära sketcher
framfördes också till publikens
jubel. Bara en sån sak som hur
man fick in två relativt oklädda
personer i ett kylskåp förvirrar
ännu.
Fler solon framfördes men,
huruvida dessa var inövade i
förväg eller spontana kunde
dock ingen av emissionens
utsända avgöra.

Djuriska rytmer på scen.

Dokusåpa

Ett synnerligen oväntat inslag
under kvällen var då smusks
egen dokusåpa gick av stapeln.
Publiken gavs möjligt att för
bättra föreställningen genom att
rösta ut den orkestermedlem de
favoriserade minst.
Offret för kvällens omröstning
blev
altsaxofonisten
Lasse
"Larba" Badlund, som fick till
bringa finalen ensam vid scen
kanten.

Afrika?

Som extranummer, efter det att
publiken skanderat "Mera
smusk" ett antal gånger, fram
fördes ytterligare två låtar:
"Work Baby Work" och "Tarzan
of Harlem", samt en reseberät
telse från ett soligt land a capella
av hela orkestern.
Kulturskr ibent:
Anders & Anders

Den fula ankungen,
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men knappast Svansjön.

Ettans fest
Enfest för faddrar, skamdare och ettor tillsammans

S

Å

H A D E D E T dragit ihop
sig till ettans fest igen.
Sk�ndarna hade samlats
tillsammans med ettor och
faddrar för en sista fest tillsam
mans. Tolvan var dekorerad i
rymdtema för kvällen. Efter ett
kort förmingel var det tid för
sittning. Patrik Burehäll var

tankar, vad konglig Henrik
tänkte på vet alla
som var där. Slipstricket var
naturligtvis också med. Det hela
slutade med att en stackare fick
gå hem med avklippt slips.
Därefter vände åter spexettorna
interesset mot sk�ndarna. Efter
lite bekymmer blev till slut alla

något. Konglig Maria blev kid
nappad och ufot lyfte. Hon
måste dock ha lyckats rymma,
för en stund senare kom hon
tillbaka in i tolvan, inlindad i
gladpack. Ja, ja lite gladpack och
en resa till yttre rymden kan i
varje fall inte dämpa stämningen
utan konglig Maria tog upp en
sång. Även konglig Erik tog upp
en sång, en tidsenlig variant av
"Amanda gångar sig" .

Mer giftskandal!

frequensnormal för kvällen och
efter några sånger var stäm
ningen hög.

Colonel Sonders?

Kyckling med ris serverades och
efter ytterliggare några sånger
var scenen spexettornas.
Många, med mig, hade nog
undrat vad de skulle hitta på. En
magiker kom in och lyckades
bland annat med den svåra
konsten att läsa konglig Henriks
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sk�ndarna infångade i ett rep
och utfösta ur tolvan. Kvällen
fortsatte dock och sk�ndarna
kom tillbaka. Till allas förvåning
landade ett ufo mitt på Osquars
backe utanför tolvan och in kom
två mycket underliga utomjor
dingar bärandes på en låda.
Denna visade sig innehålla
"jymdgrädden" till chokladka
kan. Utomjordingarna lämnade
tolvan, men kom snart tillbaka
då de insåg att de hade glömt

Varför var akvariet fyllt av
femtioöringar?. Festettorna fick
berätta om diverse ledtrådar de
hade fått följa innan de hittade
sk�ndarnas betalning av festen i
akvariet, (till Paavos vänners
förskräckelse). Festettorna hade
bl a varit till en fiskdisk i en
saluhall med kodmeningen,
"Det luktar fisk här, är min herre
en snuskhummer?", varvid
expediten blev ställd. De fick till
sist veta att att betalningen låg i
akvariet, då det ju är bättre med
levande fiskar än döda. Jag tror
nog att fiskarna i akvariet höll
med om det. De hade nog inget
emot sitt liv, som slutade i chock
och förgiftning.

Whhooaaa Efterfest (kör)

Efter att taffeln hade brutits och
vi hade tackat personalen, drog
efterköret igång med mycket
folk både på dansgolvet och vid
baren. Timmarna flög iväg och
ännu en lyckad kväll gick mot
sitt slut.
Anette
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Det ryktas att . . .
. . . Hamstern är lös
...Någon har en fråga, på eOO' s föreläs
ningar...
... och att koldolmar är en grönsak! alla vet
vem ;-)
...Att snabbkaffe blir bäst i diskvatten
... sk�nderiet tänker kidnappa FoF för att få
nollorna för sig själva
... Baren vet inte vad lOkr är
...NorrlandsAnders aldrig skulle förråda
sin flickvän
... NorrlandsAnders är lådsasnorrlänning
från Ö-vik.
.. .Sugfisken i akvariet gör riktiga "blow
jobs"
... Elogentekniken ibland slår huvudet på
spiken
... Bodyguardprojektet går med vinst efter
oväntat kontrakt med latino-stjärna ...
. . . Maskins saker är Elektros saker, men inte
tvärt om!
... C står för komplementär
...Victoria tycker det är pinsamt att rota i
containrar.
... Chilenare har dom finaste snopparna
... årets doqfaddrar har stora skor
... årets doqfaddrar tillhör den ironiska
generationen
... skaendare är fiskmördare
...Uffe skålar i vatten
... slipstricket på ettans fest är ren stöld från
minusgasquen!
...Johan super som en fegis.
... Godiset i automaterna i Tolvan är från
tidigare hälften av vikingatiden.

--1----,--·--·
Till Eike .
I

När jag vände sista sidan
och den matematiska degen i mitt huvud jäste,
blott en tanke slog mig:
Vad var det jag läste?
�
i
;
Men vem besitter, som du,
sådan humor och ståhej ?
Du, som illustrerar ditt verk med "Amöba på
galej". (sid. 269)
Ack Eike. Om jag blott vore du .
Då skulle jag skriva en till direkt,
här och nu !

l

!
I
I
I

____, .,_"'_ · ·-·---,-..---·--!/Pär de Finition I

Tryckfelsnisse var på besök i num
mer två och fick med sig några
prickar från Glamourartikeln. Emis
sionen ber så mycket om ursäkt
och skickar med de saknade
prickarna.

Alternativ och til l i ka refuserad arbetsbeskrivn ing
Hej!
Jag heter Daniel Koldestam och jobbar som
teknologstudievägledare på kansli D E F. Jobbet
innebär att jag för en halvtids svältlön får slita
arslet av mig på heltid, samtidigt som de andra
anställda skrattar åt mitt undermåliga arbete. Alla
andra är att beakta som mina chefer, och jag har
väl egentligen ingenting att säga till om, förutom
att jag får välja vilken dag i veckan jag vill äta
lunch. Bland det mer stimulerande i mitt arbete
ingår att skrika hysteriskt åt Ladok när det hänger
sig, samt säga nej till stackars studenter som vill
läsa extra kurser. Det senare är framförallt roligt
om studenten behöver poängen för att få
studiemedel.
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Egna initiativ uppmuntras, om de innebär att
man får ont någonstans. Order som ex. "Släng dig
i väggen", "Spela död", "Dra något gammalt över
dig" är väldigt ovanliga, allt sådant förväntas man
utföra på eget bevåg. Intelligensfrämjande
aktiviteter som "Bogesundsnurraruntenpinne
tillsdukräks" är ovanliga, men upplyftande inslag
i ett annars patetiskt torftigt malande framför den
högstrålande skärmen.
Om någon av er som läser detta vill ta över mitt
stimulerande jobb, så vore det hygglo eftersom jag
är utbränd. Ett krav är att du skall tycka att det är
mysigt att hålla föredrag inför 160 pers. Hör av er
till Liselotte, jag orkar nämligen inte ta emot
anmälan.

Hela denna sida är en annons från SaabTech Electronics

"Här jobbar vi med den senaste
och häftigaste tekn iken"
Som en världsledande leverantör av flygburna
varnings- och motverkanssystem erbjuder
SaabTech Electronics arbete på teknikens
absoluta framkant. Allt under ledorden vara
bäst, ha kul och tjäna pengar!

utveckla sig inom ledarskap. Något som han genast fick
gott gehör för. Från att ha läst till elektroingenjör på KTH
gjorde han sitt examensjobb på Saab. Han valde sedan att
stanna kvar eftersom han trivdes så bra. Han säger att även
om företaget är stort så är sammanhållningen desto bättre.
Bästa verktygen

- Vi tillverkar inga bilar här, det gör man på Saab
- Här har jag känslan av att vara på ett litet företag, samti
Automobile förklarar Björn Henricsson, utvecklingschef
digt som man har fördelen av det stora företagets goda
på SaabTech Electronics, och fortsätter sedan att berätta
resurser. Vi har alltid tillgång till de senaste och bästa verk
om vad man egentligen gör på företaget.
tygen. Visst kan det låta lite hårt att vi arbetar med mili
SaabTech Electronics ingår i affärsområdet System &
tära motmedel och att avdelningen kallas division Tele
Electronics med huvuddelen av verksamheten förlagd i
krig, tillstår han, men det är faktiskt ett oerhört spännande
Stockholm, Linköping, Jönköping, Sydafrika och Austra
och stimulerande arbete som
lien. På Electronics i Järfälla
kräver en stor bredd och en
arbetar man med att utveckla
god portion uppfinningsrike
militära motmedel med in
dom. Dessutom ska våra pro
riktning mot flyg.
dukter faktiskt hjälpa till att
En av Electronics produk
undvika sammanstötningar!
ter är de så kallade remsfälla
Marie-Louise Nilsson fyl
rna. Det är en produkt som
ler i:
består av små hårstrå
- Arbetet här på Electronics
liknande komponenter som
är utan tvekan det roligaste
kan skickas ut från ett flyg
jag har haft. Man får arbeta
plan och bilda ett moln som
med den senaste och häfti
förvillar en angripares sök
gaste tekniken, det är tvärve
ning av planet. Fackelfällare
tenskapligt och kräver en
är en liknande produkt som
bred kompetens, samtidigt
på motsvarande vis lurar IR
som det är fyllt av problem
målsökande robotar. Dessa
lösning.
och ett flertal andra av före
Marie-Louise Nilsson för
tagets produkter har i stor
klarar att hon gör alltifrån att
omfattning sålts till USA,
planera, till att konstruera, im
Tyskland, England och Ita
plementera, testa och prova ut
lien. De utrustar plan som till
produkter. Fredrik Hoffman
exempel F14, Tornado,
berättar att några av de skojig
Eurofighter, Harrier och Mi
are inslagen i arbetet är när
rage.
Marie-Louise Nilsson och Fredrik Hoffman, utveck/ingsingenjörer
man får vara med och testa
Efterfrågan ökar konstant
på Saab Tech E/ectronics i Järfälla. "Arbetet här på Eleetronics är
sina produkter i praktiken, på
och företaget satsar stora re
utan tvekan det roligaste jag ha�", säger Marie-Louise.
Saabs flygplats i Linköping.
surser på att hela tiden ligga
- Det var en enorm känsla
i täten av den tekniska utvecklingen. Björn Henricsson
att veta att det var mina egna program och konstruktioner
menar att framgångarna framför allt beror på de kompe
som utprovades. Där fick jag se dem flyga iväg för att se
tenta och kreativa medarbetarna. Tyglarna är relativt lösa
dan göra varv på varv runt Vättern!
och egna initiativ uppmuntras alltid. Dessutom värnar
Saab om att produkterna alltid ska hålla en extremt hög
kvalitet:
SaabTech Electronics AB
- Våra grejer fungerar alltid i såväl 50 minusgrader som
Nettovägen 6,Jakobsberg 1 75 88 Järfälla.
i sandstormar i öknen, fortsätter Björn Henricsson.
Kontaktperson: Monica Kjellander, mokj@systems.saab.se,
Låg personalomsättning

Den låga personalomsättningen vittnar om att de anställda
på SaabTech Electronics trivs. I byggnaden i Järfälla finns
goda möjligheter till rekreation i egna gym. På somrarna
anordnas segling och varje vecka har man pubkvällar.
Fortbildning är en naturlig del av verksamheten och
SaabTech-bolagen erbjuder även kompetensförsäkring.
Förutom att avancera till chefspositioner håller man även
på att vidareutveckla den tekniska specialistkarriären.
Fredrik Hoffman berättar att han själv tagit initiativ till att

tel 08-580 845 74. Antal medarbetare: Cirka 350.
Rekryterings behov: 40-50 civil-, högskole- och
gymnasieingeniörer. www.saab.se/saabtechelectronics/

SA"B

Would you invest
some months of your time

in this company?

Previous and current "Elektro-guys" Joar Jacobsson, Rasmus Kaj, Xavier Riga/,
Roine Gustafsson and Tuong Huynh sometimes /eave their computer desks at
room33 to visit a jung/e nearby the Alviks Strand office, where they put on their
best possible smiles!
Are you looking for a challenging ex-job within the mobile
Internet industry? Do you have a computer engineering
discipline and have worked with Java and XML?
room33 is a world leading mobile software and portal
technology company. We deliver wireless applications
and services to both enterprise and consumers.
You will work on projects that are 6 months ahead and we
will give you the opportunity to explore new ideas and
technologies. There is also the possibility of continuing
your career with room33. You will assist us to remain at
the forefront of this exciti ng i ndustry!
As a business solution, the room33 l)ackage offers an
advanced suite of products including our Open Service
Platform - OSPr33 - a complete portal solution combining
technology, content and hosting capabilities to
telecommunications operators, ISP's and other
enterprises.
room33 also offers a Mobile Marketing Service a dedicated mobile marketing resource, providing
enterprises with permission-based, one-to-one marketing
capabilities deliverable via SMS.
The room33 Mobile Directory is tlie world's first
downloadable, open-model Mobile Directory that
harnesses the power of your own users to rapid ly build
pertinent and up-to-date listings.
Closely integrated and accessible from all wireless
devices connected to the Internet, the room33 solutions
are also platform independent and future-proof.

As an end-user service the room33 branded consumer
portal, room33.com, is a popular destination site.
A global service available in 1 1 languages, room33.com
gives users access to an innovative blend of wireless
information, entertainment, communication tools, and
applications.
room33 was fo1,.mded in 1 998 in Stockholm's Mobile
Valley. We are a multicultural company with 1 7
nationalities.Our different backgrounds and competencies
shape our open and creative culture, the foundation of our
success.
We are realising our goals with offices in Stockholm,
London, Madrid and New York.
It is important you have a good working knowledge and
u nderstanding of English.

For more information contact Linda Lal<so on
08-506 508 00 or visit http://room33.com .
Please send your application in English to:
Linda Lal<so, room33 AB, Gustavlundsvägen 1 39,
SE-1 67 51 , Stocl<holm or send a mail to:
jobs@hq.room33.com .

room33

