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TThhee  ssttoorryy  ssoo  ffaarr......
Xstyssesitz 12.1

Funksitz 13.2

//Olle

Pjäxskuttet

/Andreas

DaTe Seglar mot 
piratismen?



/Andreas

Påsksitz

Oops-jag-kom-visst-fel 
sitz



Den som inte har förstånd att åka vilse ser inte så mycket
~ Jan Olof ”Jolo” Olsson

You got Rick Roll'd!!

http://www.youtube.com/watch?v=eBGIQ7ZuuiU

\Åke



Teori och praktik för stötning av dynamiska 
individer av kvinnligt kön
av Åke

INTRODUKTION

UTFÖRANDE

Nu blev ni visst förvånade. Somliga 
av er kanske slår er i pannan och 
undrar "Hur kan Åke skriva något om 
ämnet, ingen har ju någonsin sett 
honom fara hem med någon från B!". 
Sant, men det är just det som gör 
det så intressant!
Jag måste väl ta till begrepp vi 
teknologer är bekanta med: jämför 
detta med en labbrapport, som 
beskriver utförande, resultat och 
möjliga felkällor. I detta fall får 
ni själva dock undersöka felkällorna.



SAMMANFATTNING



Review av Ubuntu 8.04: Hardy Heron



sudo apt-get install ubuntu-restricted-
extras

sudo ufw enable

//Nicke

Review av Windows Vista



If Vista was made by Sierra...



\Åke

Norton Commander

//Markus



Hej på er alla kära teknologer!

Det är en ära att få vara i Åbo igen och att få jobba tillsammans med Er! I fall ni 
inte redan känner mig, så kan ni ju googla mig eller söka fram mig från Facebook. 
Jag är alltså en idrottsintresserad gammal DaTe:ist och tränar fortfarande aktivt 
inom flera olika grenar bland annat vindsurfing, telemarking, simning etc. 
Cirka 5 års mångsidig arbetserfarenhet av ansvarsfulla tekniska arbetsuppgifter 
både i hemlandet och i utlandet, projektdragande samt föreningsarbete och en 
vettig utbildning gav mig goda förutsättningar att få detta jobb som jag har nu. Jag 
har nämligen nyligen hittat ett drömjobb för mig som TEK/TFiF ombudsman här i 
Åbo regionen. Tack vare de sociala kunskaperna som jag skaffat via 
föreningsaktiviteten, har jag alltid lyckats hitta ett intressant och utmanande 
sommarjobb redan under studietiden. Nu gör jag mitt bästa genom att bland annat 
hjälpa er, teknologer, att hitta till era karriärstigar och till era drömjobb. Ett 
drömmjobb är förstås något som är svårt att uppnå, annars skulle det inte vara en 
dröm, men det lönar sig att sträva efter ett jobb som man trivs med.

Håll i minnet att arbetslivet är inget att vara rädd för! Jobbet är en så pass 
stor del av ens liv - då måste det vara nånting lustfyllt och positivt, så sök efter ett 
jobb som du trivs med! Jag tror att det är viktigt att ha roligt även under sin 
studietid. Studietiden är en underbar och fantastisk tid i ens liv, som är viktig att 
tillvarata. Sporta, sov, festa med dina vänner, bläddra även i *Teekkarin Työkirja* 
och njut av livet! Det gäller att leva för fullt och vara aktiv! Man ska självklart gå 
med i de livliga föreningar som finns, där möter du 
vänner för livet, skapar de viktiga kontakterna och där 
utvecklas du även som person. Så plocka ut godbitarna 
av det som händer omkring dig, de kommer att ge dig 
minnen för livet!
Lycka till allihopa där ute med era sommarjobb och kom 
och hälsa på mig till kansliet i fall du rör dig i närhet av 
DC. Sköt om er!

Mvh, 
Minna Jalkanen
Ombudsman
minna.jalkanen@tek.fi



We're no strangers to booze.
You like the snaps and so do I.
A case of Carlsberg's what I'm thinking of
We wouldn't get this drunk from any other beer.
I just wanna have a pint or two,
Don't tell me I'm too drunk to count

•
Never gonna drink again,
Never gonna puke in vain.
Never gonna clog the drain
and pass out.

•
We have been drinking, for so long
Your throat is drying but
you're too drunk to say it.
I guess we don't know what's been going on.
The bar is closing and we're gonna leave.

And when we wake up in the evening,
don't ask me if I'm feeling good.

Never gonna..

Never gonna drink again   mel. Never gonna give you up
Andreas Åkesson

Ännu en ny snapsvisa till DaTes samling!



IInnnnee

UUttee

HHuurr  rreettrroo  äärr  dduu??

1.   Vet du vad Gopher är?
1b.  Använder du det fortfarande? (x5)
2.   Använder du en text-baserad browser (ex. Lynx)?
3.   Har du under de senaste halva året spelat gamla (pre 1995) spel?
4.   Lyssnar du på Scene eller AdLib tracker -musik?
5.   Gillar du animerade .GIF filer?
5b.  Har du sådana på din hemsida? (x2)
6.   Anserer du att 256 färger är tillräkligt för alla?
7.   Editerar du ofta autoexec.bat?
8.   Har du en  lerppu på någon av dina datorer?
9.   Du dual-bootar till Windows 3.x? (x8)
10.  Du spelar på en original NES - kopplad till 5.1 ljudsystem (x3)?
     (Nördpoäng)

Resultat



KKeebbaabbtteesstt

NNuummmmiisskkeebbaabb
Såsighet
Köttmängd
Det gröna
Storlek
Pris
Restaurang
Oka:het      [OVERFLOW]

SSyyddnneeyy
Såsighet
Köttmängd
Det gröna
Storlek
Pris
Restaurang  [POETISCH]
Oka:het     [UNDERFLOW]

NNeeww  TTiimmee
Såsighet
Köttmängd
Det gröna
Storlek
Pris
Restaurang
Oka:het

Utvärderat av Markus
Pris: 5,50€
Testets vinnare. 
Perfekt då kylskåpet 
är fullt av grönt - 
och då menar jag inte 
sallad.

Utvärderat av Nicke
Pris: 5,50€
En bra rulla som 
mättar även en stor 
pojke.

Utvärderat av Åke
Pris: 3,90€
Budjetrullan. Inte så 
speciell, men den 
håller en liten kille 
vid liv ett antal 
timmar. Rekommenderas 
ej för krabbisen.



CCeenntteerr  KKeebbaabb
Såsighet
Köttmängd
Det gröna
Storlek
Pris
Restaurang    [N/A]
Oka:het

Utvärderat av Åke
Pris: 6,50 + 2€
Bekvämt men dyrt. En 
överlag medioker 
rulla, som endast 
räddas av sin 
storlek. Spring till 
närmaste kebaberia så 
får du något 
billigare och/eller 
bättre.



LLiinnkkööppiinngg  xxqqrr^̂22
DDÖÖMMDD

Onsdag 09.04

Torsdag 10.04



Fredag 11.4

Lördag 12.4



Söndag 13.4



*Naruto standard
**Ledde till Schrödingers paradox, banderollen var på väggen samtidigt som den 
var i den portabla ninjabasen.
***Berras



44--bbiitt  eeyyee  ccaannddyy



IBM/Tandy and MS-DOS compatibles
EGA, CGA, VGA, MCGA and Hercules
Joystick and mouse optional
3.5'' and 5.25'' disks enclosed
256K RAM required

TToo  BBoollddllyy  GGoo  WWhheerree  NNoo  
FFoorrwwaarrdd  HHaass  GGoonnee  BBeeffoorree......
Den nya Forwarden är här! Allt du velat veta om det gånga 
läseåret finns inne, inklusive de smaskigaste skvallren.
Läs om ...

• hur man stöter individer av kvinnligt kön!
• hur årets DÖMD gick till!
• hur Åkes nya snapsvisa går!
• var man får de bästa rullakebaben i Åbo!
• och mycket mer!




