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Leder:
readme er utgitt med støtte
fra abakus linjeforening ved
ntnu. avisa er gratis og blir i
hovedsak lest av studenter
i data og kommunikasjonsteknologi.
ansvarlig redaktør
johan martin randby
readmeflørtfotograf/
sekretær
kamilla leonhardsen

Apa khabar?

(Malaysisk for; hvordan står det til?)
Da var det tid for nytt readme! Allerede sier du? Ja, det har seg nemlig
slik at 3.klasse skal på ekskursjon, derfor ble utgaven noe fremskyndet.
Sannsynligheten er stor for at jeg akkurat nå ligger på stranda et sted i
Malaysia og nipper til en paraplydrink.
readme er denne gangen satt sammen på rekordtid, og resultatet ble ikke
så verst allikevel. Redaksjonen har hatt valg, og seg Ole Marius Steinkjer
blir min etterfølger. Jeg er overbevist om at avisa du holder i hånden ligger
i gode hender, også i fremtiden! Vi er stadig interessert i å bli bedre, så
kritiser oss, eller ros oss, men om du er likegyldig blir vi utrolig lei oss!

layoutansvarlig
jostein brå vardehaug

Denne gangen har vi litt av hvert å by på, blant annet en sak om sinte
3.datastudenter som er nedlesset i arbeid i et fag, fordi de får motstridende
meldinger og ikke vet hva øvingene krever. Jeg syns det er trist at fagstaben
ser ut til å blåse en lang marsj i at studentene er rasende. Det kan da umulig
være noe bra for faget at en stor andel av studentene ønsker fagstaben og
faget dit peppern gror?

økonomi / annonser
håkon rørvik aune

Ellers vil jeg ønske alle en god påske, husk å ta et skikkelig avbrekk fra
studiene, enten du ligger på stranda i Thailand (som meg), eller om du sitter
i solveggen i påskefjellet! Så sees vi engang i April!

webansvarlig
tore mauset
journalister
christian svehagen
øyvind bø syrstad
kris-mikael krister
helene høyte
jarle lindseth
kontakt
e-post:
readme@abakus.ntnu.no
telefon: 73 59 14 69
adresse
readme, abakus
studpost 182
gløshaugen
7491 trondheim
nettutgave
www.abakus.ntnu.no/readme/
opplag
1000 stk
utgivelser
3 ganger i semesteret

Saya nak tiket Kuala Lumpur!
Johan Martin Randby
redaktør readme

Prosjektor
Eg ser eit vent og fagert krek
kvit i pelsen, og heitar Nec
Fredleg ligg han der og søv
eg klappar han og tørkar støv
Den vesle krabaten, han er min
med trådlaust netkort, og usb-inn
Nec LT245
Det kriblar og pulserar i mitt lem
To bedriftar var lenge på gli
Bearingpoint vant med spanderbuksa si
20 000 er mykje spenn
Kjære Bearingpoint, du er min venn!
Yngve Syrtveit

Ekstremt øvingsopplegg
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for datastudentene i informasjonssystemer
Enkelte av de som tar faget
informasjonssystemer i år,
er svært misfornøyd med
øvingsopplegget. De føler at
arbeidsbelastningen går langt
utover de 7,5 studiepoengene
faget gir. I tillegg har
studenter følt at und.ass’er
og vit.ass’er har vært
uklare når de har svart på
oppgaverelaterte spørsmål.
Øyvind Bø Syrstad

I øvingsopplegget til
informasjonssystemer,
skal studentene lage
informasjonssystemer over en
organisasjon. Øving 1 gikk ut
på å lage en tekstlig beskrivelse
av en fiktiv organisasjon,
mens øving 2 gikk i korte
trekk ut på å forbedre øving
1, lage modeller over den
fiktive organisasjonen, og
hente inn krav fra en annens
gruppe fiktive organisasjon.
Øvingsopplegget teller 40% av
den totalte karakteren.
140 timer på øving 2
En frustrert student, som
foretrekker å være anonym
siden han tar faget nå, sier
hans gruppe brukte tilsammen
140 timer på øving 2. Normert
tid var 40 timer. Også på
øving 1 brukte gruppen svært
mye tid. Det gjør at andre
fag har blitt nedprioritert,
og studenten har bare fått
levert to av fem øvinger i
programmeringsspråk. Han
er også misfornøyd med at
gruppen bare fikk 3 av 4 poeng,
særlig når und.ass’en ikke
hadde noe negativt å påpeke. 3
av 4 poeng er 75%, og tilsvarer
en sterk C. Studentes gruppe
klagde, og i begrunnelsen
fikk de til svar at vit.ass’en
hadde sett på øvingen og satt
karakteren etter hvordan de
Dette kan
bli en
realitet
om ikke
øvingsopplegget
endres...

hadde gjort det i
forhold til en annen
gruppe. “Dette er
helt horribelt, man
skal bli vurdert
etter hvordan man
svarer på oppgaven,
ikke i forhold til
hvor mye ekstra en
annen gruppe kan ha Guttorm Sindre,
klart å levere”, sier
fagansvarlig i
studenten.
informasjonssystemer.
Nytt øvingsopplegg
Vit.ass Terje Wahl forteller at
øvingsopplegget er stort sett
nytt i år, derfor hadde ingen
av und.ass’ene erfaring med
de konkrete øvingene. Han
sier at studentene ikke vil bli
trukket i karakter selv om de
har tolket oppgaven forskjellig
fra hva som er tenkt, eller
fått forskjellig veiledning fra
und.ass’ene. Det som teller er
at besvarelsene er fornuftige.
“Vi vil forsøke å gjøre
øvingene enda mer konkrete i
fremtiden. Vi er forøvrig svært
tilgjengelig (spesielt per e-post)
hvis studentene har spørsmål”,
opplyser Terje Wahl.
Kvaliteten teller
Guttorm Sindre, fagansvarlig
for informasjonssystemer
tar selvkritikk på at de ikke
“(..)forutså at mange av
gruppene kom til å levere
veldig lange besvarelser på
Ø2(..)”, og forsikrer at de ville
gitt klarere retningslinjer på
omfanget av øvingen om de
hadde forutsett dette. Sindre
presiserer at det er kvalitet som
er det vesentlige, og en lengre
innlevering vil ikke kunne
kompensere for dårligere
kvalitet. Karaktersetting i
informasjonssystemer gjøres
av vit.ass’ene. De leser
gjennom besvarelsene i sin
helhet, og ser på uttalelsene
fra und.ass’ene når de setter
karakterer, slik at alle grupper
får en mest mulig rettferdig
vurdering. Karaktersettingen
retter seg etter de utfyllende
reglene i studieforskriften for
teknologistudiet/sivilingeniør-

studiet. Der er A
en fremragende
prestasjon, mens
B er en meget god
prestasjon.

Skal vise
selvstendighet
Studenter får i dag
ikke informasjon
om hva som kreves
for at en besvarelse
skal klassifiseres
som fremragende. Guttorm
Sindre har forståelse for at en
del studender ville føre større
trygghet om det ble publisert
detaljerte retningslinjer
for hva som kreves av en
besvarelse for at den skulle bli
karakterisert som fremragende,
god eller middels. Han
mener imidlertid at det blir
vanskelig for studentene å
vise selvstendighet, og at slike
retningslinjer fort kan bli en
kokebok hvor alle kan oppnå A
bare de følger retningslinjene.
Sindre sier også at “en
potensiell arbeidsgiver ikke
kunngjør ikke på forhånd hva
som vil skille en fremragende
jobbsøknad fra en middels; en

potensiell kunde ei heller hva
som vil skille et fremragende
svar i en anbudsrunde fra et
middelmådig svar”.
Vurderes etter hva andre
presterer
“Man skal bli vurdert etter
hvordan man svarer på
oppgaven, ikke i forhold til
hvor mye ekstra en annen
gruppe kan ha klart å levere”,
sa vår anonyme student.
Her er fagstaben uenig om
hvordan gjeldene praksis er.
Guttorm Sindre tviler på om
det er tilfelle at vit.ass’ene
sammenlignet besvarelsen
fra to grupper. En mail som
er sendt fra vit.ass Renate
Kristiansen til en gruppe
kommer med en tredje versjon;
“Generelt er kvaliteten på
besvarelsene vurdert ut
fra hvordan den forholder
seg til de øvrige gruppers
besvarelse.”. Dette er stikk i
strid med hva departementet,
rektor og styret ved NTNU
har bestemt. Der har de sagt
at det er den individuelle
prestasjonen som skal telle.

Kommentar
Vi sivilingeniørstudenter er i
mange fag bortskjemte med
at besvarelser er lett målbare.
Informasjonssystemer er
derimot et fag hvor en stor del
av bedømmelsen er skjønn.
Det er derfor merkelig at man
ikke i større grad har laget
retningslinjer for hvordan man
bedømmer kvaliteten på en øving.
Guttorm Sindre mener det ville
bli en kokebok for studenter, og
at det ikke reflekterer en reell
arbeidssituasjon. Vi skjønner
poenget med dette, men det
er viktig at man har visse
kriterier å bedømme etter, slik
at ikke resultatet blir tilfeldig,
og urettferdig. Vi har alle hørt
skrekkhistorier fra Dragvoll hvor
studenter har gått fra B til F ved
klager, dette er scenarioer vi
ikke ønsker her. Studentene jeg
har pratet med har gitt inntrykk
av at de famler i blinde, og
samtidig møtt forståelse for dette

hos und.assene, men ikke hos
fagansvarlig. Når studenter
må bruke all sin tid og energi
på et fag hvor de ikke engang
får god tilbakemelding på hva
som må forbedres og hva som
er bra sier det seg selv at det
ikke er studentene det er noe
galt med, men fagopplegget.
readme mener at det får være
grenser for hvor mye tid et
fag kan legge beslag på. Det
er fra før av nok forskjeller i
arbeidsmengde i studiet vårt.
readme håper fagstaben kan
ta et helikopterperspektiv på
saken, snakke med studentene,
og komme fram til en løsning
begge parter kan være fornøyd
med. Et godt læringsmiljø krever
at studentene har respekt og
forståelse for opplegget, slik er
det ikke i informasjonssystemer
i dag.
Johan Martin Randby
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Vaarblot

Den 4. mars var det igjen tid
for Vaarblotet. Tradisjonen
skulle holdes ved like og det
skulle noen festglade sjeler
være med på å opprettholde.
Helene Høyte

Det hele startet på LaBamba
kl 13.00. Ikke alle orket
å komme så tidlig, men
stemningen ble bedre og bedre
etter hvert. Folk ble mer og
mer i siget, og omtrent tre
timer senere var alle klar for
en knall tur til Studenterhytta,
og mange var også spent på
hva som ventet dem. Særlig
noen av 1. klassingene lurte
på hva som skulle skje, det
hadde visst vært snakk om
noen konkurranser. Oppmøtet
var ikke akkurat noe å skryte
av, men det skulle uansett bli
en bra tur.
Mye god drikke
Bussen ble lastet med
bagasje, blant annet tequila
og sambuca. I alt var det
12 flasker med forskjellige
godsaker. I tillegg var det også
2 kasser med øl som skulle
brukes på en av postene. Dette
sammen med varme klær og
badetøy til badstuen ble, tatt
med på bussen.
Heldigvis tok det ikke lang
tid å kjøre opp, alle var for
spente og forventningsfulle
til å sitte timevis i bussen. Og
med litt allsang gikk det også
kjappere enn forventet å kjøre
til plassen der konkurransen
skulle holdes.
Konkurransen
Vi ble delt inn i 4 lag, med
fem og seks på hver gruppe.
Konkurransen bestod av fire
poster: tautrekking, rugby,
ølstafett og posing. Under
det hele var det om å gjøre
å drikke mye, og omtrent alt
var lov. Det ble delt ut tre
flasker på hver post, og selv

om funksjonærene forsynte seg
godt var det en god del igjen til
de som deltok også.
To og to lag konkurrerte mot
hverandre på hver post, og
på noen poster var det ting
man kunne gjøre for å få
ekstrapoeng. For eksempel
var ikke tequilaen så veldig
populær, og man fikk et
ekstrapoeng for hver shot
man tok. En ting som kanskje
ikke var så utberedt i år, var
å smiske med funksjonærene.
Da kunne man få inn ganske
mange poeng. Mange fant
også på andre sprell, som å ake
naken ned en bakke.
Kald rugby
I rugby hadde man vanlige
rugby-regler. Det var om å
gjøre å få ballen på kassen på
den andre siden. Dette høres
kanskje enkelt ut, men når det i
tillegg er masse snø og omtrent
alt er lov så var det mange som
fikk snø i nakken. Men etter en
bra kamp var det vinner-shots
Denne mannen fant ut at litt
nakenaking ville være bra.

og taper-shots som på alle de
andre postene.
Inn i varmen
Etter at alle hadde blitt fine og
fulle var det tid for å komme
seg opp på Studenterhytta.

2005 ble lag 1 som også
ble kalt lag 90+. Etter å ha
vunnet på 4 av 4 poster var de
fornøyde med innsatsen. En
velfortjent seier til dem, selv
om flere andre hadde håpet på
å vinne.

Stemningsfullt på Studenterhytta. Pizza inntas i store kvanta.

Siden flere hadde fått snø langt
inn i klærne var det godt å
komme inn i varmen.
Ettersom det enda var en stund
til maten ble servert var det tid
for badstue. Godt, varmt og
trangt var de fleste samlet på
badstuen til jentene. Etter den
slitsomme konkurransen kunne
det ikke bli bedre enn å slappe
av og kose seg med øl der. Og
før det ble for varmt var det tid
for pizza.
Pizzaen ble servert. Mange var
sultne, og for en fattig student
var det ikke hverdagskost å få
så mye pizza man ville. Alle
storkoste seg fram til vinneren
skulle kåres.
Urettferdig poengdeling?
Det ble en kjapp og
kanskje ikke en helt riktig
poengfordeling, men den
heldige vinner av Vaarblotet

Tidlig hjemtur
Etter middagen var det tid for
mer drikking, og mange kjøpte
øl på Studenterhytta. De fleste
slappet av eller spilte kort og
noen var også i full gang på
dansegulvet.
Dyster stemning
Stemningen ble litt dyster etter
hvert, og til slutt bestemte man
seg for å dra hjem samme dag,
kl 00.00. Noen hadde lagt seg
for å hvile i en av de mange
sengene på Studenterhytta, og
noen hadde også dratt hjem
tidligere pga. høy promille.
Men så kom bussen, og alle
var klare for å enten feste
videre eller sove trygt og
godt hjemme i sin egen seng.
Det endte kanskje tidlig, men
uansett var vi alle enige om at
det hadde vært en fin tur.
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[annonse]
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Informasjonsmøter våren 2005
Som vanlig vil Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap i
samarbeid med IME-fakultetet arrangere ulike informasjonsmøter i løpet av
vårsemesteret. Hensikten med møtene er å gi studentene grunnlag for å velge
emner, emnekombinasjoner og studieretninger for siste del av studiene.
Følgende fire informasjonsmøter vil bli arrangert:
De allmennvitenskapelige studiene i informatikk:
o Informasjon til bachelorstudentene om Mastergradsstudiet i informatikk.
Sivilingeniørstudiet i datateknikk:
o Informasjon til studenter i 4. årskurs om høstens
fordypningsprosjekter og om hovedoppgaven.
o Informasjon til studenter i 3. årskurs om de fire
emnekombinasjonene man skal velge blant i 4. årskurs:
- Program- og informasjonssystemer
- Data- og informasjonsforvaltning
- Intelligente systemer
- Komplekse datasystemer
o Informasjon til studenter i 2. årskurs om hvordan valgfagene i
6. semester henger sammen med fremtidig spesialisering (dvs.
emnekombinasjonene i 4. årskurs og fordypning/hovedoppgave i 5.
årskurs)
Endelige datoer for disse informasjonsmøtene er ikke fastsatt, men vil bli
annonsert på Innsida umiddelbart før, eller like etter påske. Møtene vil bli
arrangert medio april (ukene 14 - 16).
En god del informasjon kan allerede finnes ved å besøke IDI sine
undervisningssider på web:

http://www.idi.ntnu.no/undervisning/
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Test av påskegodteri
Påsken nærmer seg med
stormskritt, og readme
føler at det er på tide med
en real påskegodtetest for å
veilede snopsjuke studenter
på best mulig måte før neste
lønningsutbetaling (stipend)
kommer.
Kamilla Leonhardsen
Div. redaksjonsmedlemmer

Gomp-egg fra Brynild
Det digre gule Gomp-egget
var førstemann ut. Småsultne
og godtesugne gikk vi løs på
emballasjen. Det skulle vise
seg å være en real utfordring å
åpne det, men heldigvis kom
en reddende engel med saks.
Egget ser ganske kjedelig ut
utenfra, men overrasket oss
gledelig med et bredt spekter
av godsaker og morsomt
tidsfordriv. Fine fargeblyanter
og morsom tegneblokk var
et stort pluss, men den aller
morsomste leken var den
finurlige dingsen som lagde
en lyd vi identifiserte som
“gompelyd”. Veldig morsom.
Egget inneholdt godterier:
to klubber*, en pose
gummigodteri og to ulike
gomp-esker.
Gummigodteriet var standard
vondt. Syntetisk og ekkelt.
Standard-gompen var
fantastisk god som alltid, og
vi fikk slått fast at man må
ha minst to gomper i munnen
om gangen. Men da oppstår
jo det evinnelige dilemmaet
– skal man blande fargene
eller ikke? Sneglehusgompen
var veldig kjedelig, og det tok
lang tid før smaken kom frem.
Klubbene* smakte fortreffelig
likt original-gompen.
(*klubbe = Nord-Norsk s. (en)
klubbe, klubben, -er, -ene.
Kjærlighet på pinne.)
Gomp-egget er som et
kinderegg, det har en
overraskelse, leker og noe
godt! Verdt å kjøpe bare for
lyd-dingsen.

Hule sjokoladefigurer fra
Riegelein
Posen inneholdt fire vakkert
innpakkede figurer – en stor
kanin, en liten kanin, en
fotball(!) og et egg.
Disse figurene smakte
akkurat som forventet – som
julekalender-sjokolade. I
tillegg kunne vi konstatere at
ballen var usaklig vanskelig
å knuse, kan kanskje brukes
i ballspill før den spises. Vi
testet også om det var mulig
å spise et egg i en jafs, og det
gikk rimelig smertefritt.

Kremfylte egg fra Freia
Først må vi jo bare få
konstatere at det er utrolig
lavmål med to skjeer og fire
egg. Man føler seg virkelig
vidunderlig dekadent når

Smil fra Freia – “skapt for å
dele”
Slagordet til Smil slår oss som
litt suspekt, ettersom det er
13 biter i en pakke. 13 er et
primtall, noe som vil tilsi at

Styr unna disse, de er dyre og
lite smakelige. Vil gjøre seg

om man skal dele denne på
en rettferdig måte må man ha
tolv venner, eller ingen. Men
bitene er for all del små og
fine, og innbyr til å spandere.
Vi mistenker egentlig denne
smilen til å være smugler-smil.
Den smakte litt rart og manglet
freia-storken.
Smil er alltid en vinner, men se
opp for forfalskninger!

Dragéegg fra Anthon Berg
Forventningene var skyhøye
foran eksklusive Anthon Bergs
sjokoladeegg. Skuffende
noterte vi at fargene var meget
skjevt fordelt, med 3 gule, 7
grønne og 6 hvite egg. Noen
var til og med knuste. Eggene
smakte som tørr kokesjokolade,
og passet absolutt ikke til
inntrykket vi hadde av Anthon
Berg. Meget skuffende!
Kjøp heller vanlig
kokesjokolade – mye billigere,
og minst lke godt.

man når man slurper i seg
fyllet uten skje og får masse
sjokoladekliss på fingrene.
Pluss for informerende
bruksanvisning i emballasjen,
men det var jo faktisk pøkk
umulig å få hull på eggene slik
som beskrevet uten å knuse
hele greia. Eggene var ikke
fylt helt opp med fyll, noe som
trakk ned, og fyllet i seg selv
var bare så som så. Sjokoladen
var imidlertid kjempegod.
Man bør være flere om å gå
til innkjøp av en slik eske,
ettersom man blir passe kvalm
etter bare ett egg.

Crispo fra Nidar – “lyden er
halve opplevelsen”
Det oppsto litt diskusjon i
panelet om Crispo egentlig
var en påskesjokolade. Den
redder seg på den fine gule
innpakningen. Vi prøvde å
holde for ørene mens vi spiste
for å teste om slagordet hadde
noe for seg, og konkluderte
med at man absolutt kunne
merke forskjell.
Crispo er ikke en sjokolade for
hørselshemmede, men kan fint
nytes av andre. Pluss for fin
innpakning.

Påskemarsipan fra Nidar
En ting er i alle fall sikkert
– Nidar kan marsipanen
sin! Den smaker nesten som
hjemmelaget, og de gule
kullingene var desidert best.
Marsipan med sjokoladetrekk
er bare unødvendig. De rene
sjokoladebitene var pene å se
på og smakte fortreffelig.

PÅSKEnøtter
1. Hvem er dette?
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komponert av Christian Svehagen

Personene er hentet fra tidligere utgaver av readme.

Påskemarsipanen er en
klassiker, og burde finnes i alle
hjem på denne tiden av året.

A

A

B

C

3. Hvem må bort?

Blant følgende forstyrrende påfunn er det en røverstrek som skiller seg ut. Hvilken?

drept og spist
av Armin M.
Brandes rakk
såvidt å være
med på etegildet,
og svelget unna
deler av sitt eget
genitalia før han
sovnet inn.

42-årig
B En
hollender drepte

moren. Deretter
flanerte han
gatelangs i
Vlaardingen iført
morens 15 kg
tunge hud med
blod og fettvev.
(ill.foto)

4. Hvor er påskenøttenes far?
Roald Øyen skaper kaos
i Bartebyen. Ser du hvor
han er?

C Sivilingeniør
fra NTH,Terje
Wiik, gav sin
ekskjæreste
thallium.
Forgiftningen
medførte
døden.

Svar:

1.
A - Tormod Nilsen, nr 5 - 2000.
B - Kameleon og Abakusleder, nr 2 - 2001.
C - Bernt Ove, Bent, Katja og Julie, nr 1 - 2000.

Jürgen
A Bernard
Brandes ble

2.
A - ex-readme redaktør, Ole Alsos, ikke drukket noen.
B - Abakusleder Joacim Christiansen, har fått sin dose.
C - LaBambasjef Yngve Syrtveit, 1 eller 2.

Dersom noen savner Freias
nye appelsinkrokansjokolade
i testen, kan vi forklare dette
med at innkjøpsansvarlig
for testen nektet å ta med
et eksemplar. Hun synes
appelsinsjokolade er en
fornærmelse mot sjokolade
generelt, og burde avskaffes
snarest.

Hvem har drukket øl. og
hvor mange har de igjen?
Personene er som vanlig
hentet fra tidligere utgaver
av readme.

3.
Sivilingeniøren må bort. Han er den eneste som ikke
er dataekspert.

Kvikk-lunch er et must på
skitur.

2. Rectus Abdominus?

4.
Han er på 7-eleven i munkegata.

Kvikk-Lunch fra Freia
– “Tursjokoladen”
På dette tidspunktet begynte
store deler av panelet å kjenne
sukkersjokket på kroppen
i form av svimmelhet og
kvalme, så Kvikk-lunchen var
litt hard å få ned. Siden den var
sist ute i testen var sjokoladen
begynt å smelte litt, så vi kunne
slå fast at Kvikk-lunchen nytes
best avkjølt. Altså holder den
mål som tursjokoladen over
alle. Dessuten kommer den i
kjempepraktiske miljøvennlige
fire-pakninger som sparer på
emballasjen og dessuten er
svært rimelige. Nyttig tur-info
på innpakningen.

C

B
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anmeldt

Navn: Sæba Bajoghli
Alder: 23 år
Aktuell: Sjef for ISFiT - International Student Festival in Trondheim

Jenter & Data

til likestillingsombudet

P3 NÅ kunne for noen
uker siden meddele at
prosjekt Jenter & Data ved
NTNU var klagd inn for
likestillingsombudet. Klagen
kom fra en av komtek-gutta
som følte seg urettferdig
behandlet.
Kamilla Leonhardsen

Før jul fikk readme inn
et argt leserinnlegg fra en
komtekstudent som følte seg
diskriminert av Jenter & Data.
Han og et knippe andre gutter
ble nemlig nektet deltagelse på
et kurs i Diskret Matematikk
på grunnlag av at de var,
nettopp gutter. (Saken ble
omtalt i readme nr 5, 2004.)
Etter at Jenter & Data nå på
nyåret arrangerte Javakurs
for jentene, tok Davies Lobo
steget videre, og sendte brev
til likestillingsombudet der han
beskrev situasjonen og lurte
om det var tillatt å diskriminere
gutter på den måten.
Debatten raser
Etter at digi.no publiserte
en artikkel om saken, tok
debattforumene på siden fyr.
Her er noen utdrag:
”For det første er jeg enig i at
studierelevante kurs (f. eks i
diskret mattematikk) ikke bør
ha begrenset tilgjengelighet.
Hvis det er behov for ekstra
undervisning/oppfølging av
jentene så er det helt sikkert et
like stor behov hos gutta. Her
mener jeg at IDI og NTNU har
et ansvar for å ta fatt i dette og
sørge for at den nødvendige
ekstra undervisningen bli gjort
tilgjengelig for alle. […]
Det er nemlig en fallitterklæring å la Jenter og Data
prosjektet ta ansvar alene for å
arrangere nødvendige “ekstra”
kurs. […] Det er et godt hint
om at det er behov for ekstra
undervisning når Jenter & Data
prosjektet arrangerer slike
ekstra kurs. ”
– Jeanine Lilleng

”[…]Til alle jenter: Dere er
ønsket her oppe, ihvertfall
blant guttene. Slitere dere i
et fag sier dere? Kom til oss
(gutter) så skal dere få hjelp.
Men å stenge oss ute, blokkere
all mellommenesklig kontakt
mellom gutter å jenter tror
jeg ikke fører frem.” – Ivar
Øsyhus
IDI-Professor
Kjell
Bratsbergsengen rotet det
til på radio.

”Jeg blir rett og slett forbanna
når jeg leser slikt som dette.
Jeg er forbanna lei av at jenter
alltid skal ha fordeler. Jenter
er livredde for å faktisk måtte
JOBBE for å få noe, de skal ha
alt i fanget, og det er vel der
problemet med rekrutteringen
av jenter til tunge teorietske
studier ligger; de gidder rett
og slett ikke anstrenge seg for
å klare studiene. […] Tross
alt så har jenter alltid vært
mest opptatt av å “bare ha det
morro”. “Girls just wanna have
fun”
PS: Vi kan prise oss lykkelig
for invandrer-kvinnene,
de kommer til å danke ut de
norske kvinnene.” – forbanna
Feilaktig uttalelse på
nasjonal radio
IDI-professor Kjell
Bratsbegsengen uttalte på P3
NÅ at han ikke skjønte hvorfor
guttene var så misfornøyde.
“Det de gjør av særtiltak med
seminarer og datasaler er
arbeid som jentene selv gjør på
dugnadsbasis.” readme har
snakket med Bratsbergsengen
for å høre nøyaktig hva han
mente med dette, ettersom
jentene som holder de faglige
kursene får betalt for dette, og
slett ikke foreleser for moro
skyld. Bratsbergsengen virket
nesten brydd da vi ringte, og

unnskyldte seg kjapt med
at han hadde nok vært for
rask å uttale seg. Han hadde
hatt Jentedagen i tankene da
han ble intervjuet, noe som
skapte misforståelser.
Ikke noe nytt
Ingrid Dåsnes,
informasjonsansvarlig i
likestillingsombudet, hadde
ikke noe nytt å meddele i
saken. Det er sendt melding
til NTNU nå, og man kan
muligens forvente noe
fremgang over helgen, men
disse sakene kan i følge
Dåsnes ta fra noen uker til
flere år. “Mye avhenger av
hvor raske partene er til å
svare, men forhåpentligvis
vil ikke denne saka ta
flere år,” humret Dåsnes.
“Jeg vil anta saken er
ferdigbehandlet om 2-3
måneder.”
”digi.no” skriver: – Det er
ikke mer diskriminerende
at Jenter & Data arrangerer
aktiviteter kun for jentene
på IKT-studiene, enn at
linjeforeningen Abakus
arrangerer faglige og
sosiale tiltak kun for de
studentene som går på
linjene Datateknikk og
kommunikasjonsteknologi,
sier undervisningsassistent
Jannicke Husevåg ved
NTNU.

Kommentar
Tidligere har readme hatt saker
om radikal kjønnskvotering
(jentekvoten), og vi fikk meget
blandede reaksjoner. Noen var
enige i hva vi skrev, andre var
uenige. I forrige nummer skrev
jeg saken om hvordan gutter ble
kastet ut av forelesningssalen. I
motsentning til hva tilfelle var
med jentekvoten, var det en bred
enighet om at å gi faglig relatert
undervisning kun til jenter, ikke
var et godt middel for å beholde
jenter på data og kommunikasjons
teknologi.
En ting som er interessant, er at
Jenter & Data uansett forsvarer
sitt opplegg med nebb og klør,
og at ansatte på NTNU gjør
det samme. IDI-professor Kjell
Bratsbergsengen presterer å
si på riksdekkende radio at
Jenter & Data gjør det meste
på dugnadsbasis. Riktignok
sier han at han trodde det gjaldt
jentedagen, men det framstår
litt tvilsomt at man forveksler
jentedagen, som er på sommeren,
med et kurs holdt i desember.
Men så det er sagt, readme
syns Jenter & Data gjør mye bra,
men diskret-saken er å gå litt
vel langt inn på det faglige. Å
argumentere med at Abakus gjør
det samme, blir litt søkt, da alle
som går på linjene datateknikk og
kommunikasjonsteknologi, kan
være med i Abakus.
Vi ønsker Jenter & Data lykke
til med likestillingsrådet, men
håper på en kjennelse som
sier at man ikke får lov til å gi
særundervisning til et kjønn.
Øyvind Bø Syrstad

Davies Lobo liker ikke Jenter & Data,
men jenter (og data) har han ikke så mye
imot.
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readme startet sist nummer
en spalte med mål å fjerne
noen av fordommene noen
ser ut til å ha om studentene
på Gløshaugen. Hobbyen i
dette nummeret fant vi i aktiv
utførelse på en av datasalene
i el-bygget, og siden disse
salene er i flittig bruk av både
data- og komtekstudenter
synes vi den passer ypperlig
for denne spalten.
Kris-Mikael Krister

Innerst i en krok på
Kattelabben G-128 sitter
Mads Danielsen med
medbragt laptop til de fleste
av døgnets tider. Blikket hans
mot skjermen er nærmest
melankolsk, men vi velger
allikevel å nærme oss for å
finne ut hva han driver med.

til 55ms ved å bruke NTNUs
internettlinjer.
Spillet er som dop
Han sammenlikner dette spillet
med en slags rus, og forklarer
at flere timer uten spilling
ofte fører til at han blir helt
ute av seg og rett og slett må
løpe til en PC for å roe ned

Mads trenger
derfor hjelp fra
tid til annen når
han ikke finner
ut hva han skal
gjøre, og det
finnes sider med
store databaser
og fora på nettet
som akkurat
er laget for
det problemet.
Han bruker
derfor skolens PC’er samtidig
mens han spiller for å finne
informasjon på slike nettsteder.
I tillegg har han også koblet
til en mikrofon så han kan
snakke med personene han
spiller med i stedet for å bruke
verdifull tid på å skrive. Det
er faktisk ganske artig å sitte
og høre på nordlendingen rope
inn i en skjult mikrofon mens
han i utgangspunktet er på
kattelabben for ”å jobbe”.
Endelig hest
Han forteller ivrig at han har
nådd det første store målet i
spillet ved å spille på skolen, å
få en hest. Isteden for å bruke
beina rundt i den store WoWverdenen, rir han nå stolt på
sin Chestnut Mare kjøpt for 72
gull like utenfor hovedstaden
Stormwind. Neste mål ligger
en god stund fram i tid, og som
han sier; ”Mye kan skje i løpet
av den tid!”

Fremtidsutsikter
Spillet ser ut til å holde Mads
på skolen i lang tid framover,
så vi synes det er riktig å gi
full pott på framtidsutsikter.

Jobbmuligheter
Det ser ikke ut til å være
stort arbeidsmarked knyttet
til World of Warcraft, selv
om man tar i betraktning at
det er vanvittig mange som
spiller det. Men selvfølgelig
er det en håndfull heldige
personer som blir spilltestere
eller utviklere så én kule er
fair-square.

Totalt
Leter du etter en perfekt
mulighet for å ødelegge ditt
sosiale liv?
Leter du etter å leve i en ny
verden, og få en ny start?
Synes du det er bedre å spille
en level 40 paladin enn å
være en level 1 student?
I så fall er dette noe for deg!

Hvis ikke

Mads smiler her fra øre til øre for han fikk endelig levert borgemesterens
katt trygt hjem.

NTNU studenten tilbringer
for tiden kveldene og nettene
i denne kroken med cola og
sovepose, mens han spiller
det relativt nye spillet “World
of Warcraft”. Men hvorfor i
alle dager driver han ikke med
dette hjemme? Spørsmålet
vårt blir raskt besvart av
nordlendingen med et lass
med banneord og en del andre
uforståelige setninger. Det
eneste vi får ut av det var noe
med “helvetes Nextgentel” og
“forbanna linjekapasitet”. Han
forteller riktignok med et smil
at latencyen har falt fra 100ms

abstinensene. ”WoW er min
rus” sier han, og fastslår at
det er derfor han klarer slike
12-timers spilleøkter der han
selvfølgelig har satt opp fast
timeplan for når han skal spise
og når han kan ta seg tid til
toalettbesøk. ”Dette utnytter
døgnets 24 timer maksimalt”
sier han.
Flere skjermer
Spillet, som er et onlinerollespill, bygger mye på
såkalt ”questing” der man
gjør diverse tjenester for ikkespillende rollefigurer i spillet.

Gutta på tur: ”Moria” poserer her stolt på sin nyinnkjøpte ”Chestnut
Mare”
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Hvem skal bli ny Abakusleder? Du bestemmer!
6. April skal generalforsamlingen til Abakus velge
en ny leder. Har du lyst til å
stille til valg?
Hvis du har lyst til å stille
som leder, nestleder eller
begge deler, så send en mail til
abakus@abakus.ntnu.no der du
skriver litt om deg selv,
hva du stiller til og hvorfor,
altså en appell. Dette vil bli

lagt ut på mimir slik at alle
kan lese om kandidatene før
generalforsamlingen. Det
kan derfor være greit å ha
dette i bakhodet når du skriver
mailen. Vi håper alle som har
lyst stiller til valg, det er dumt
å angre på at man ikke turte å
ta sjansen!
Fristen for å stille er to uker

Hei!

Joacim Christiansen
avtroppende leder for Abakus

Mitt navn er Ole Marius Steinkjer, er 21 år og går første året på
KomTek og stortrives her. Jeg ser på meg selv som en veldig
aktiv person og vil tro jeg har prøvd alt av idretter utenom
synkronsvømming. Det jeg driver mest med nå er telemark og
squash.
Dette året har jeg vært journalist i readme og har stortrives med
dette. Noe som har gitt meg stor medsmak til å fortsette i Abakus.

Personlig er jeg en aktiv person, og spiller innebandy og dømmer
for NTNUI Gløshaugen. Ellers har jeg engasjert meg mye på
kjelleren og er teller der. Noe som har vært utrolig bra og en
utrolig hyggelig komité å være med i. Ellers liker jeg å ta på meg
ansvar og liker utfordringene som det gir. Jeg tror det hadde vært
utrolig moro og en god erfaring å være leder for Abakus.
Mitt møte med Abakus denne høsten har vært veldig bra. Et bra
fadderopplegg og mye liv på kjelleren har gjort det lett å bli kjent
med nye folk og komme inn i klassemiljøet. Listingløpet var
utrolig gøy og immatrikulerings ballet var veldig bra. Jeg ønsker
å videreføre gode tradisjoner og prøve å være så mye som mulig
tilstede på Abakus arrangementer.
Det jeg har savnet litt er bedre innsikt i hva andre komiteer driver
med. Tror det kunne vært bra å få til ett bedre samarbeid mellom
komiteene og man har sikkert en del å lære av hverandre.
Jeg synes absolutt dere burde stemme på meg fordi jeg er en
person full av energi, engasjerer meg og har alltid et smil på lur.
Dere kommer ikke til å bli skuffet!

Ω

Omega-spammer la NTNUpassordet sitt på nett!

Johan Martin Randby

Webkom satt igang detektivvirksomhet for å avdekke hvem
spammeren var.
Avsenderen var en Omegastudent som tilsynelatende

Har du noen flere spørsmål
angående det å være leder eller
nestleder så
send en mail til

Joacim Christiansen
(leder@abakus.ntnu.no) eller
Sigbjørn Dybdahl
(nestleder@abakus.ntnu.no).

Kjære Abakus

Mitt navn er Snorre Gylterud, jeg er
20 år og går i 1.klasse datateknikk.
Jeg har vært med i kjellerstyret
siden høsten, men ønsker å bli enda
mer aktiv i Abakus og stiller derfor
som Abakus leder for skoleåret
2005/2006.

4. Mars prøvde en person
febrilsk å spamme mimirmailinglistene for 1.-5.klasse
data, ved oppgi en haug
forskjellige avsenderadresser.

før genfors. Det vil si innen 23.
mars klokken 00:00. Husk at
dette er i påskeferien,
så det kan kanskje være greit
å sende inn sitt kandidatur før
man drar på ferie.

Illustrasjonsfotoet er forøvrig
hentet fra en sak om en mann som
forsøkte å ha sex med en hengelås!
http://www.stavangeravisen.no/
art.asp?art=16987

Som leder vil jeg ha som mål å rette på et par ting jeg savner i
Abakus. Slik som det er, har vi allerede mange sosiale aktiviteter.
Mange av disse er bare for komitémedlemmer eller større
arrangementer i regi av Arrkom. Med flere arrangementer med
bredere interesseområde tror jeg vi klarer å samle Abakus enda
mer enn nå. Dette betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal holde
oppe det gode samholdet vi har mellom komiteene. Dette ser jeg
på som minst like viktig da det er arbeidet bak komiteene som
gjør Abakus til det det er.
Når jeg snakker med studenter
fra andre linjeforeninger viser det
seg at andre ser på Abakus som en
stor og profesjonell linjeforening.
Det er ikke uten grunn, da vi er
Gløshaugens største linjeforening
og i mine øyner den klart
mest proffesjonelle. Dette er
noe vi skal fortsette med. På
rekrutteringssiden bør målet vårt
være å få med oss så mange som
mulig av førsteklassingene. Og når vi har fått dem med oss bør vi
vise dem at de ikke valgte feil da de ble med.
Vil dere ha en livlig, kreativ og veldig engasjert leder så håper
jeg du møter opp på generalforsamlingen og gir meg din stemme.

var virusinfisert. Da readme
snakket med vedkommede var
han på vei til Orakelkontoret
for å få nytt passord. Den
ulykksalige studenten ante
ingenting om at kontoen
hans ble brukt til spamming
før readme informerte

han om det. Personen, som
forøvrig sitter i styret i Omega
linjeforening, hadde bare
stusset litt på at passordet hans
ikke virket lengre.
Takk til Abakus webkom for
tips om saken.

4
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K J A P P E

1. Navn, alder, høyde og vekt?

Frederick, 19 år, 181 cm og 79 kg.
2. Hva gjør du når du ikke driver med skole?

Ski, feste og hekle.

3. Fikk du badetiss da du badet i Nidelva?

Ja. I mitt tilfelle betyr badetiss at den
krymper til gjennomsnittsstørrelse.
4. Hva er ditt beste sjekketriks?

-Jenta må ta inititativet, jeg er for
sjenert...

X

Hva skjer når du stapper 150
festkåte studenter inn på et
halvslitent fjortisutested med
halvliterpris på 5 kr? readme
utlovet en flaske vin til den
som ble fullest og lagde mest
ablegøyer...

- fest på Twice

Fagcum-Bendik(1.komtek) og lause-Claus(3.komtek) ga Bedkom-Børge(2.komtek) tøff konkurranse
Som den fuktige linjeforeninga
Abakus er, så readme det på
høy tid å kåre komitéen med
størst evne til å bli beruset.
Som dere kanskje skjønner,
dreier det seg her ikke om å
drikke mest. Vi ser det nemlig
som en dårlig egenskap å
måtte bruke masse penger
for å bli pusset for en tynn
studentlommebok. Målet her er
ene og alene å gjennomgå mest
ting man fort bruker ”Det du
ikke husker, har ikke skjedd”unnskyldningen på.
Komité:
Arrangementskomiteen
Navn: Rune Skog
Klasse: 1. KomTek
Forbredelser: 5 pils og først
i kø
Forfølger: Ole Marius
Steinkjer
Alle store idrettsutøvere vet
at bak hvert et rekordforsøk
ligger god trening og ikke
minst god oppvarming. Rune
skulle være, som den gode
idrettsutøveren han er, sikker i
sin sak og begynte tidlig med
oppvarmingen hjemme før han
dro videre til Twice. Som en
av de første som ankom Twice,
var han også en av de første
som fikk tømt nedpå en pils til
den nette sum av fem kroner.
Dette lover bra.
Å holde styr på hvor mye
Rune drakk eller hva han
gjorde tidlig på kvelden
var ikke alt for krevende,
da han hovedsaklig satt og
så på to jenter som trente
tungegymnastikk og var
selvfølgelig særs interresert i
dette. Utover kvelden vågde
han seg utpå dansegulvet for

å prøve lykken der. Det endte
med kos med en blondine,
som lå farlig nærme grensen
for mindreårig, og en forstuet
finger.
Som avslutning på en
mislykket kveld (han hadde
enda ikke fått med seg dame
hjem) spurte han alle damene
utenfor Tiger Tiger om de ville
bli med han hjem og ha sex.
Dette ga dårlig uttelling, og det
endte med at han stjal en dame
fra en annen på grunnlag av
at Rune hadde mer Grandiosa
hjemme i frysen. Hun viste seg
å være luremus. Som punktum
på kvelden presterte han å
miste sitt nyinnkjøpte kamera
i dass på nachspiel. Mens han
urinerte.

Ølhund: Claus(3.komtek) på vei
med pils nummer 6 og 7.

Komité: Fagkomiteen
Navn: Bendik Mjaaland
Klasse: 1.KomTek
Forfølger: Kamilla
Leonhardsen
Det så ut til at FagKom ikke
ville stille med noen kandidat,
men i siste sekund, flere pils
etter de andre, meldte Bendik
seg for å redde komiteens
ære. Bendik er å regne som
profesjonell alkoholkonsumer,
ettersom han faktisk nylig
har gått igjennom og avlagt
eksamen i et bartenderkurs.
Kledt opp for kvelden med
player-blazer og bling-bling
om halsen var Bendik klar for å
erobre Twice.
Ølla gikk ned på høykant for
å ta igjen de andre deltagerne
som allerede hadde et solid

forsprang. readmes forfølger
kunne bare gapende sitte og
se på at halvliter etter halvliter
ble tømt, og så seg nødt til
å øke tempoet betraktelig
for å holde tritt. Men etter
å ha kommet opp på et
respektabelt promillenivå,
forsvant storsjarmøren inn
i folkemengden for å spane
etter søte, fulle jenter. Han var
imidlertid flink til å melde inn
til sin readme-skygge med
jevne mellomrom om sitt pilsnivå. En stund etter den tiende
pilsen ble meldt inn forsvant
han imidlertid sporløst, tross i
readme-forfølgerens udelte
oppmerksomhet.
Alt i alt et respektabelt forsøk
fra Abakus´ mest tvilsomme
gjeng.

Komité: Uavhengig
Navn: Claus Fasseland
Klasse: 3.KomTek
Forfølger: Helene Høyte
Claus sikret seg en pangstart
med pilsdrikkingen. Allerede
kl 21.30 hadde han helt i seg
5 pils, og ikke lenge etterpå
hadde flere blitt
konsumert.
Etter å ha
blåst HOT på
alkometeret
var han
veldig klar for Hett på X-fest
dansegulvet.
Men etter en stund, etter å
ikke ha fått så alt for mye
oppmerksomhet her, måtte han
prøve en aldri så liten dans på
bordet. Heldig for Claus slo
dette an, og ikke lenge etterpå
stod Claus og ei fra 5. data rett
ved utgangsdøren og gjorde
sitt. readme har dessverre
ikke flere opplysninger om hva
som skjedde etter dette...

Komité: Bedriftskomiteen
Navn: Børge Kristiansen
Klasse: 2.KomTek
Forfølger: Jarle Lindseth
Børge regnet tidlig med å
vinne, for klokken 20 var
det ingen motstandere som
hadde dukket opp. Han startet
kvelden med å styrte to øl i
baren, og kjøpte to til samtidig.
20.12 hadde han promille på
2,4. 18 minutter og en pils
senere var promillen på 2,9.
Børge kastet innpå kalde
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Ting du bør vite som siving
pils og syntes at det begynte
å bli kaldt i lokalet: “Det er
fettekaldt!”
20.26 ble han ferdig med den
tredje pilsen. Børge mente at
LaBamba suger fordi de sitter

Det kommer nok ikke som en overraskelse at pensum ikke dekker alt man trenger å vite når man er
ferdig utdannet. Spesielt når man er uteksaminert fra det gamle folk kaller Norges Tekniske Høyskole.
Det forventes at man kan svare på spørsmål om alt teknisk mellom himmel og jord, til tross for at man
skrev en hovedoppgave om optimal lengde på USB-kabler. For å bøte på dette, vil readme utover våren
ta for seg ting man ikke lærer i forelesninger, men som likevel kan vise seg nyttig. Forrige gang skrev vi
om heisekraner og romertall, denne gangen dreier det seg om radio.

Leksjon

III: Hvordan virker en radio?

Håkon Rørvik Aune

Børge på god vei mot himmelhøy
promille.

fire medlemmer rundt bordet
men ingen turte å delta.
Børge legger deretter om
taktikken. Han betalte venner
for å kjøpe øl for seg fordi han
mente at han ikke hadde tid til
å gå i baren selv. Her skulle det
drikkes fort.
Børges oppskrift på en god
kveld på byen: “9 pils og fem
enheter sprit på vors, pluss X
øl på byen medfører fullhet, og
samtidig oppadgående humør.”
20.41: Børge er ferdig med fem
øl og promillen er på 3,3.
Børge manglet snus, og tilbys
lakrissnus av noen jenter.
Dette syntes Børge er rasende
morsomt, før han utbrøt:”Æhh
vill knulle ikveld!”
Klokken slår 21, og Børge kan
stolt konstatere at han greide
6 halvlitere på en time. 21:20
børge starter på syvende, lang
pause etter sjette altså.
Claus meddelte Børge at han
vurderer å kaste inn håndkleet
fordi han har sjans på løs tøs.
21:45 Åttende pils for Børge.
Etter dette ble journalisten
så dritings at han glemte helt
bort hva den godeste Børge
foretok seg. Andre journalister
observerte imidlertid at Børge
landet på rundt 12 halvlitre og
var usannsynlig dritings.
Konklusjon: Børge vant!

Radio er noe som spiller en
vesentlig rolle i manges liv. En
typisk students dag ville vært
veldig annerledes uten radio.
Ingen klokkeradio som vekker
deg, ingen radio til frokosten.
Eller hva med å forestille deg
en forelesning i R1 med en
mumlende professor og ingen
mikrofon som kan formidle
lærdommen ut til deg. Da
tenker du kanskje; “drit i
forelesningen, jeg tar heller
og surfer litt på nettet”. Men
uten radio ville det ikke vært
noe trådløst nett du kunne
koble deg på, og selv om
det er overraskende mange
nettpunkter på Gløshaugen
er det ikke så mange i
forelesningssalene.
Mange bruksområder
Men heldigvis finnes radio,
og har blitt raffinert til de
fleste bruk. Radiobølger kan
brukes til nærmest all form for
kommunikasjon, både analog
og digital. Dette benyttes i dag
til mange formål, nyttige og
unyttige. Noen eksempler blir
radio, tv, trådløst nett (WiFi)
og babymonitor.
Radio i teorien
Men hvordan virker radioen?
En radio består i bunn og
grunn av to deler; sender og
mottaker. For å formidle og
motta informasjon bruker
man sinusbølger.
Vanlige sinusbølger
inneholder sjelden
mye data. For å
kunne sende noe
fornuftig over eteren
må man derfor
modulere bølgene.
Det finnes i hovedsak
tre måter å gjøre det

å motta. Deretter
demodulerer radioen
signalet og voilà,
man har musikk ut
av høytaleren.

på; Pulse Modulation (PM),
Amplitude Modulation (AM)
og Frequency Modulation
(FM). PM og AM brukes ikke
så mye i dag, men fungerer
henholdsvis ved modulering
av signalet om til en form av
pulser (en slags morsesignaler)
og ved å modulerere
amplituden. I dag er FM den
teknikken som brukes mest og
som folk kjenner best til. Som
navnet tilsier, så modulerer
den frekvensen ved å forandre
frekvensen på sinuskurven
avhengig av informasjonen.
FM brukes til å formidle
vanlige radiosignaler, men også
lyddelen på TV, mobiltelefoner
og stort sett alle andre trådløse
teknologier.
Frekvensmodulering
For å kunne ha så mange
forskjellige teknologier på
eteren, skiller man dem med
frekvens. Men hvis
man så fyller lufta med
radiobølger i alle slags
frekvenser, hvordan
får man da ordentlig
lyd ut av radioen? Til
det har man en tuner
som blokker ut alle
frekvensene bortsett
fra den man ønsker

Radiobølger i
anvendelse
La oss nå ta en
titt på en annen
trådløs teknologi
som bruker disse
vidunderlige
radiobølgene for
å kommunisere.
Mobiltelefonen er en
kjent redskap for mange,
og livsviktig for nesten
like mange. Mobilen er i
bunn og grunn en avansert
radio. I det store utland går
mobiltelefonen under navnet
“cell phone”. Vanlige radioer
for kommunikasjon trenger
en kraftig sender for å kunne
sende til mottakere langt
unna. Dette gjør dem veldig
lite attraktive for det urbane
mennesket på farten. Det er her
cell kommer inn, det betyr i
all sin enkelthet at det området
man ønsker å ha dekning på
blir delt opp i celler, eller soner
om man vil, med størrelse
på ca 25 km2 . Disse sonene
dekker store deler av det
befolkede Norge.
GSM
For å utnytte det tildelte
frekvensspekteret, er det ordnet
slik at soner som ikke ligger
ved siden av hverandre kan
bruke de samme frekvensene.
GSM- systemet man bruker
i dag for kommunikasjon
mellom basestasjon og håndsett
bruker faktisk et system
utviklet her på haugen på 80tallet.
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5

på MSN

Spørsmål 1:

Hvor mange emoticons har
du i gjennomsnittet i nicket ditt?
Spørsmål 2: Hvor ofte bruker du MSN
til å flørte med ukjente jenter?
Spørsmål 3: Hvordan bør man gå frem for å
harve over noen du møter på MSN?

I vår nyeste utgave av 5 på-spalten vår, som EMIL-avis var så flink til å plagiere, er vi denne
gangen kommet til noe som står oss alle veldig nær. Den kjære instant messenger tjenesten
MSN. Et ypperlig sted å intervjue folk, eller prate med fremmede mennesker om sex.

=Frodo=- [5 dager igjen], 23år.
- I gjennomsnitt: 1 per 2. måned. Og det varer to-tre dager.
- Ukjente jenter? Tja.. Aldri.. Hvordan skulle jeg fått de på MSN hvis de er ukjente?
- Først må du må komme i gang på riktig måte. Riktig måte er gjerne humoristisk og flørtete på en seksuell
måte. Deretter avhenger det av hvor seriøst skal dette være; Harve over, da bør du gi litt gass. Seriøst; Du må legge ut om deg
selv osv. Uansett; Du må få dama til å stole på deg. Og sikkert skryte på deg en del. Så etter det er gjort er det bare å ta å møte
henne på byen og saken er i mål .

ståle stil, 22 år
- hmmm...
- hehe
- ..

Åsmund | 2 nye harddisker på 200 GB hver == ingen plassproblemer (før TG), 19år.
- Som regel ingen; en sjelden gang har jeg ett, men da skriver jeg det med
mellomrom mellom tegnene slik at MSN ikke viser den grafiske versjonen
- Skuffende sjelden, har du mailadressene til noen aktuelle jenter?
- Utdyp “harve over” (jeg har riktignok mine mistanker om betydningen...)

Snooperick Kihzzdogg er Dårlig!!!!!! , 19år.
- Så lenge ingen hacker seg inn på msn’n min må jeg svare med; null, niks, nada
- Internett-dating er noe som er så “sad” at jeg blir nesten deprimert, men siden
jeg aldri får noe på noen annen måte må jeg si fire ganger i uken...
- Du avtaler en date med tre stykk samtidig uten at de vet det, når du ser dem gå
til den fineste først, ..... så til den neste, helt til du får deg noe..

Rampaging Cookie Monster, 24år
- Ingen, bruker aldri emoticons i nick.
- Aldri siden jeg definerer folk jeg har begynt å flørte med som kjente.
- Man bør overvelde med komplementerende, men dog relativt uskyldig flørt for så å fortelle at man egentlig har
dame men kan bli med på en tur i parken. (Jenter tenner nemlig på menn som “egentlig har dame”.) Resten er som
det sies så godt på ikke-norsk “a walk in the park”.

Bearingpoint sponser prosjektør til LaBamba!
LaBamba har fått prosjektør.
Snille Bearingpoint flekket
opp 20000 smackers for å
tilfredsstille besøkende på
kjelleren.
Johan Martin Randby

Innvielsen av projektoren
skjer offisielt onsdag 9.Mars.
Da vil Arsenal og Bayern
München møtes i Champions
League. Idol-finalen og den
internasjonale finalen i Melodi
GrandPrix vil også bli vist.
Fotballkamper og karaokekvelder vil bli noe helt annet
nå, sier Syrtveit.
LaBamba er åpne for

forslag fra publikum til hva
prosjektøren kan brukes til.
Send ditt forslag inn til
kjellersjef@abakus.ntnu.no.

LaBambasjef Yngve Syrtveit
var nesten på gråten da han
fikk overlevert lykkeklumpen av
Bedkomsjef Øystein Ellingbø.

SiT med nytt
sponsorprogram
SiT har bestemt seg for å
fornye sponsorprogrammet
sitt. Dette grunnet trøbbel
med skatteetaten. De nye
reglene forhindrer at de må
betale 300 000,- i skatt på
millionen de gir bort i støtte
til studentorganisasjoner.
Dette medfører at SiT må ha
gjenytelser for pengene.
Blant annet må organisasjoner
som vil ha mye støtte dele ut
flyers, jobbe x antall timer
og bruke SiT-bannere i sin
virksomhet. SiT-logo på alt
trykt materiell er også påkrevd
i enkelte programmer. Les mer
på www.sit.no.
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Abakuskalenderen
En oversikt over aktuelle arrangementer
Tirsdag 8. mars
Hemmelig førpremiere av
LaBambas nye projektor.
AC Milan - Man. United.

Lørdag 12.Mars
Vinsmakerkurs i R3 kl 19.00.
Kr 150,- Påmelding på
www.abakus.ntnu.no

Onsdag 9. mars
Offisiell åpning av LaBambas
nye projektor. Arsenal Bayern München.

Mandag 14. mars
Bedpres med NRK.
EL5 kl 17.15
Åpen for alle klassetrinn.

Fredag 11. mars
Nintendo 8-bits konkurranse.
DuckHunt turnering med
flotte premier! LaBamba.

Tirsdag 5. april
Fagkom temamøte om
Javaprogrammering. J2ME.
Av Michael Sars Norum.

Si det i readme
Hold kjeft!
-- altså... de fleste studenter er...
godt over 20 år... dvs mye eldre en
14 år... enkel hoderegning...
Derfor lurer jeg på... hvorfor må
folk prate i forelesninger?!
Hvorfor kanke folk gå ut av
forelesning når de skal diskutere
høyt om
alt som er skjedd, når man skal
handle øl til helga... når man skal
møte noen.. eller masse andre
ting som ikke har noe med faget
å gjøre?!
Forelesninger er frivillig... og de
fleste av oss går dit for å høre på
hva foreleser sier... ikke... iritere
oss over folka bak oss...
så mitt forslag til alle dere fjortis
studenter i 1. data/komtek hold
kjeft eller gå på kafe!
måtte bare få det ut! er flau på
vegne av dere...
HysjHysjFaen
Babyen og linjeforeningsledere
Jeg hadde nettopp bestilt et
smørbrød og et glass forfriskende
iste da et ungt par fanget
blikket mitt, der de satt å dullet

med en liten skapning. Denne
babyen ble tilbet på samme
måte som de tre vise menn må
ha hyllet Jesusbarnet. Det var
da det slo meg, denne babyen
med sine nervøse, intetanende
bevegelser, var akkurat som en
linjeforeningsleder. Jeg tror nå
at å ha stor utøvende makt i en
voksen alder fører til at individet
mentalt går tilbake til den herlige
tiden før sammenhengende tale,
bevegelighet, og pottetrening.
Har det rablet helt for meg sier
du? En morsom tanke, men
ikke noe mer? Dessverre. Her
kommer 5 punkter som bekrefter
sammenhengen mellom en baby og
en linjeforeningsleder.
1.Babyen er senteret av universet.
Alles øyne følger hver minste
bevegelse eller lyd den måtte lage.
Dette overbeviser den om at den
er solen som kosmos er bygd opp
rundt. Denne overbevisningen
deler baby med en rekke
linjeforeningsledere, spesielt de
vellykkede.
2.Babyen snakker bare tull, men
ingen ser ut til å legge merke til
det. Babyen på kaféen produserte
ghoo, gah og bleh-bleh-bleh,
og hver og en ble mottatt med
lykkelige blikk og beundring. En
hver person som har vært tilstede
på en generalforsamling har vært
vitne til dette.
3.Babyen blir fraktet rundt overalt,

Onsdag 6. april
Generalforsamling Abakus
17.00-20.00 R8

Fredag 15. april
O´store Kjellerfest med Ludøl
og langåpent på LaBamba!

Torsdag 7. april
Bedpres med Ementor
EL5 kl 17.15
Åpen for 4. og 5.klasse.

Torsdag 21. april
Bedpres med Nextgentel.
EL5 kl 17.15
Åpen for 4. og 5.klasse.

Onsdag 13. april
FagKom temamøte om
Nyskapning ved Leiv Eiriksson
Nyskaping AS og StartNTNU og Innovasjonssenter
Gløshaugen. Kjel1 kl. 18.00.

Lørdag 23. april
Russefest på LaBamba.
Starter kl 15.
Husk å ta med russedressen til
Trondheim!

Provosert? Engasjert? Sintglad? Skriv inn til
readme@abakus.ntnu.no
noe babyen på kaféen utnyttet
fullt ut. Den ble fraktet til og
fra bordet, og fram og tilbake
til toalettet. Såle-i-kontakt-medbakken-tid: null. Ta en titt på
linjeforeningslederes sko og du
vil være overrasket over hvordan
3 år gamle sko på mirakuløst vis
glinser som om de var kjøpt i går.
4.Når en baby steller i stand et rent
helvete må andre rydde opp. Ingen
forklaring trengs her.
5.Babyer har merkelig hår. Håret
kan ordnes og dulles opp dersom

babyen skal på julebord eller
konsert, men ellers er det best å ha
på en lue.
Naturligvis har jeg bare så vidt rørt
skorpen av en lengre doktorgrad
om emnet, og jeg skulle ønske
jeg hadde mer tid. men jeg hørte
nettopp en rangle i underetasjen.
Det må bare bety en ting. Det er ...
en baby.
Anders P. Hangeland

Løsning på kryssord i
forrige readme
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Løs
kryssordet
og vinn ei
flaske vin!

Riktig løsning leveres
på Abakus-kontoret
før neste nummer.

Forrige nummers
vinner:
Petter Stray, Olav
Vinjevoll og Petter
Hagen.

Gratulerer!
Takk til Ottar Viken Valvåg for kryssordet.

Smått og nett

Steria-bedriftspresentasjon slo rekorder
Etter at vi i forrige nummer kom i skade for å rose pappaguttorganisasjonen Bindeleddet kom det endel sure bemerkninger
fra medlemmer i Abakus bedriftskomité. Vi vil derfor benytte
anledningen til å gi nevnte komité skryt for opplegget rundt
Sterias bedpres: Servering på puben med påfølgende busstur til
LaBamba, som hadde åpne kraner! Dette vil vi ha mer av!
Dritings festarrangør
Xcom-KomTeks Claus Fasseland gjorde en stor innsats for det
samlede alkoholinntaket under halvingfesten for 3.klasse. I god
fylleånd var han festens fulleste, men greide til tross for dette å
arrangere både stolleken og limbo. I ettertid sa Claus:”HÆ? Full
Æ? Nei, Æ hadde full kontroll!”
Abakus på ”top 100 gadgets of all time”
Vi visste at Abakus var kult, men at vi skulle havne på 60.plass
på listen over de 100 kuleste greiene noensinne overrasket oss.
Sjekk selv: http://www.mobilepcmag.com/features/2005_03/
top100gadgets-3.html
Hvor har EMIL-avis tatt veien?
Etter at readme har skrytt mye av EMIL-avis (tross deres
heftige kopivirksomhet) har vi ikke sett snurten av avisa. Rykter
forteller at redaksjonen sist ble observert i en oransje gummibåt
i nordsjøen. readme håper de grønne snart tar til vettet og gir ut
en avis, ellers har vi bare Under Dusken å plage...
Adresseforandring meldt
Abakusprinteren Gutenberg har flytta fra vinduskarmen til hylla
ved døra. Dette til tross, den tuller fortsatt. Men på en snillere
måte. (Som om det har noe å si.) Vi sitter på vakt, og slegga
ligger klar. Sitt! Flink printer.

EMIL-avis + a priori = Sant?
På side 16 og 17 i februarnummeret finner vi saker som minner
mistenkelig om EMILavis-oppgulp. Blant annet tar EMIL
Krigskom på seg all ære for det reduserte printerpapir-forbruket
på haugen. Såvidt readme bekjent var det Gutter&Data som
først oppfordret til redusert papirforbruk ved utskrift, ikke
EMIL. Nå er det vel på tide at EMILavis tar på seg pressehatten
og lager avis, istedet for å drive med alt annet tullball?
Creds 1
Denne utgaves flørt, Frederick imponerte stort da han kastet seg
i hele Trondheims pisserenne, Nidelva, i mars. readme bøyer
seg i støvet, du er vår helt Frederick!
Minuscreds I
LaBamba stilte IKKE opp i readmes drikkekonkurranse under
X-festen. At Abakus` mest fyllepregede komité ikke stiller opp
er ikke annet enn horribelt.
Minuscreds II
Webkom stilte heller ikke opp i nevnte konkurranse. Webkom
greier dermed å beholde imaget sitt som en ”rolig” gjeng.
Yngve er ikke tøff
readme vil herved slå fast en gang for alle at PR-kåte
kjellersjef-Yngve IKKE er tøff!
Kopivirksomheten øker
Hver eneste blekke/medie vi åpner om dagen har stjålet saker fra
readme. Vi nevner i fleng: Under Dusken, NRK P3, a priori,
EMIL-avis, Paretos ferskingsblekke, Adressa, Digi.no. Neste
gang dere stjæler sakene våre kan dere enten gi oss penger, eller
gi oss creds! TAKK!

