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forward /ledare
Ledare
Tjohej DaTeiter!
Året börjar lida mot sitt slut, och därmed har också tiden för detta
ordförandeskap gått ut... OK, inga mer rim, jag lovar! Ett riktigt prima
år har vi dock haft! Vad som hänt under hösten kan ni läsa om senare
i tidskriften, och vårens bravader finns dokumenterade i det förra
numret.
Jag vill ta tillfället i akt, och tacka alla som bidragit till vår verksamhet,
både som funktionärer och deltagare. Utan er skulle föreningen varken
ha något vettigt syfte eller verksamhet!
Ett allvarligt problem som alla föreningar vid ÅA tycks få tampas med,
men som slår hårdare mot de mindre ämnesföreningarna, är minskande antal aktiva medlemmar. Särskilt
denna höst har vi fått bevittna detta fenomen. Man får bara hoppas att medlemsrekryteringen lyckas väl i
fortsättningen, annars har föreningen inte längre möjlighet att erbjuda den breda paletten av enastående
verksamhet som vi hittills har haft. Till följande riktas blickarna till de nya “vårgulisarna”, som börjar sitt
arbete i januari. Jag hoppas att de välkomnas av hela medlemskåren minst lika väl som de “vanliga”
gulnäbbarna!
Nåja, det är snart dags att släppa rodret, ge klubban vidare, lämna kommandobryggan, släppa tyglarna,
döda processen. Det pack som skall ta över har dock mitt fullständiga förtroende, och jag är säker på att
det kommer att bli ett fantastiskt DaTe-år 2008.
Over and out
//johan

Halvledare

Ibland känns det som om något var på tok. Man kanske inte kan
specificera väldigt noggrant vad det är frågan om, man bara har en
känsla av att något inte stämmer. Jag tänkte gräva i några saker som
verkar suspekta. Hur kan man garanterat se skillnad på en riktig ledare
och en... tja, “halv” - ledare. Vi tar det från början. En halvledares
egenskaper:
1) leder bara åt ett håll
2) finns i två olika typer
3) kan belysa
4) utgör en större helhet om man kan utnyttja dem rätt
5) har som känt förändrat hela världen
Den första punkten lär väl stämma in på många ledare genom tiderna. Speciellt tycker jag mig minnas en
hel del halvledare på slagfälten som verkligen såg till att endast leda åt ett håll.
Punkt nummer två är inte allt för komplicerad den heller. Det finns två typer av halvledare N, för negativa,
och P för positiva. Denna indelning hittar man genast i arbetslivet. Inspiration eller konspiration? Jag hade
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Visste du att...?
...du måste skrika i åtta år, sju månader och sex dagar för att generera till
räckligt med ljud energi för att värma en kopp kaffe.

forward
faktiskt en utbildare i tiderna som var en P-typ, men skapade motivation genom N-klassade metoder
dock med ett P-klass resultat. Denna ledartyp skulle man kunna kalla för PNP-typ-halvledare, garanterat
ingen riktig ledare i alla fall.
När vi hoppar vidare till trean ser vi genast lite större utmaningar. En ledare måste kunna belysa sina mål,
men i dagens läge gör halvledare även ett riktigt duktigt jobb. Hur tråkigt de än kan låta lär det bli mera
halvledare i framtiden. Även om det inte riktigt låter klokt hoppas man ju på rentav strålande halvledare.
De finns en möjlighet att jag misstolkat hela min uppgift, även om jag skapat den själv. Fjärde punkten är
redan jobbig. Kanske man borde uppfatta halvledare som en nivå av ledare... de är nästan som om något
kändes lite tokigt, som om jag på något mystifikt vis skulle vara träffad av denna fjärde halvledardefinition
som patetisk självironi. Ingen ledare - direkt.
Denna sista punkt har jag dock väntat på sen jag började hela soppan. Nummer fem ger styrka efter fyran.
Men... hur kan man förändra världen? Eller råkar det sig så att ni alla tror på kaos-teorin? Det skulle väl
göra min halvledare lite väl lätt att avsluta. I den mänskliga historian lär väl nog vara en stor nyhet med
ledare överhuvudtaget, men man får inte heller glömma signifikansen av halvledare, handledare, gruppledare,
supraledare, åskledare eller sångledare.

André Kaustell
“Halv”-ledare
PS. Drick glögg och ju(b)la lämpligt
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Visste du att...?
...coca-cola från början var tänkt som medicin.

kvinnans logik/ forward
Saker du måste veta om kvinnor.
Du har säkert funderat på eller rent av lagt märke till
hut olik kvinnokroppen är vår egen. Detta är dock
ingenting i jämförelse med hur deras hjärnor fungerar.
Saker som du tidigare ansett vara omöjliga att
missuppfatta kan i en tjejs öron innebära dödliga
förolämpningar riktade mot hennes hår, massa eller
personlighet. För att handskas med tjejer krävs att
du besitter den sociala motsvarigheterna svetsvisir,
kroppspansar och hajmatar-hanskar. Vi kallar dem
Reglerna. Snälla killar som vi är har vi samlat ihop
20 av dem. Dessa regler kommer att hjälpa dig att
bättre förstå hur logiken hos vår feminina
motsvarighet funkar. Tacka oss vid tillfälle!
1. Om du någon gång skulle råka ha problem med
att få upp den kommer hon att tro att det beror
på att du inte är intresserad av henne – även om
hon låtsas förstå.
2. Minsta lilla snedsteg eller fel tramp sparar hon i
minnet för att vid ett senare tillfälle kunna använda
det emot dig
3. Hon hatar din
Xbox 360 mer
än vad hon
påstår. Prioritera
spelandet
framför henne ett
par gånger och
hon kommer
snart att sluta slösa tid på en nörd som du.
4. Lita aldrig på en tjej som inte har några
tjejkompisar. Hon kommer inte överens med
andra tjejer därför hon antagligen är en galen
eller bara rätt och slätt en elak bitch.
5. I nödsituationer håller sig kvinnor statistiskt sätt
lugnare – förmodligen för att de förstorar upp
små händelser till katastrofer varje vecka och
därmed har mer träning.
6. Om du har någonting att dölja är det bara en
tidsfråga innan hon hittar det.
7. Lita aldrig någonsin på den tjej som precis har
gett dig den bästa avsugningen du någonsin fått.
8. Tjejer kan inte leva utan konflikter. Då och då
kommer hon att provocera fram ett gräl med
dig utan orsak. Acceptera det som en
återkommande rolig lek så kommer ditt
förhållande att bli mycket bättre

9. När hon berättar om ett problem för dig innebär
det inte att hon vill ha en lösning. Du skall bara
lyssna.
10. Väldigt många tjejer vill i hemlighet prata snusk
i sängen, men avstår eftersom de är rädd för att
vi “inte skall respektera dem dagen efter”.
Förvissa henne om att så inte är fallet så kan du
få höra både det ena och det andra.
11. Varje tjej du har ett förhållande med kommer
förr eller senare att rota igenom dina saker för
att hitta spår efter tidigare flickvänner. Ju bättre
du ha gömt dem desto mer skit kommer du att
få när de hittas
12. Tjejer sätter sig aldrig på någon annan toalettsits
än den i sitt eget badrum. Överallt annars svävar
den några centimeter ovanför sittringen i en
hukande ställning.
13. Fula tjejer tycker om att umgås med snygga
tjejer. De får dem att känna sig snygga. Snygga
tjejer umgås med fula tjejer av samma skäl.
14. Anmärkningsvärt många religioner är överens
om att hålla kvinnan ansvarig för i princip allt
skit här i världen
15. Den kvinnliga
frågan “tycker du jag har
gått upp i vikt?” betyder
fritt översatt, “det var
längesen vi bråkade!”.
16. Kvinnor kör gärna
flera kilometer extra för att
undvika att köra vilse i
samband med en genväg.
17. Tjejer älskar att göra kap när de shoppar. Deras
behov av sken i fråga saknar betydelse i
sammanhanget, och du gör det bara värre för
dig själv genom att påpeka det.
18. Det finns ingen göra slut-replik som hon inte kan
prata bort. Däremot är hon en mästare på att få
dig att inse att ni inte är rätta för varandra.
19. Tag vara på dina chanser! Att försöka övertyga
henne att du inte kan träffa henne föräldrar för
att du istället skall titta på fotboll med grabbarna,
när hon kommit hem efter en stressig dag på
jobbet, är knappast någon högoddsare. Välj
istället en tidpunkt när hon är lugn och
avslappnad.
20. Välj dina strider! Avstå med flit från små och
oviktiga händelser för att sedan kunna ta till strid
när det verkligen gäller, som t.ex. när det är
ishockey VM.

www.datateknologerna.org
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forward /höstens händelser
Paintball 27.09
Exakt 25 år efter födseln av Johan Den Store
Ledaren, marscherade 14 tappra DaTe-krigare ut i
Pargas djupa skogar, för att utkämpa något som kom
att bli det värsta våldsutloppet som vår ädla förening
någonsin har fått beskåda. Som tur handlade det
enbart om imaginärt krigförande med hjälp av
färgkulor avfyrade med tryckluftsdrivna
vapenliknande manicker.
Slagen var hårda, strategierna var, ja, minst sagt
originella, segrarna var läckra, förlusterna bittra. Efter
att de sista skotten hade avfyrats började kämparna
sakta återhämta sig från slagfältets plågor. Ett fall av
posttraumatic battlefield stress disorder undveks
bara knappt, då Camo-Markus visade sig vara MIA
en halv timme efter att den sista matchen tagit slut.
En fullskalig “Search & Rescue”-operation sattes Det senaste inom ninja modet igång (läs: tre svettiga nördar satt på sportstugans diskret rosa sidencollege från
trappa och ropade på Markus tills han kravlade ut Gucci.
ur skogen), och även den sista Okända Soldaten
kunde återvända hem.
Ninja Sitz 13.09
//johan

Höstens första Date sitz, med en massa festglada
dateiter och trevliga tjejer, “importerade” från
sydväst. Efter ett par snapsar började folk inse att
turtles- och samurajsvärden borde provas i en och
annan envig, som tackvare svärdens plastighet bara
ledde till några blåmärken.
De mest beprövade ninjorna ställde sedan upp i
tävlingen för att kora årets ninja. En tävling som
tänjde deltagarnas ninja skillz till gränsen för vad en
människa klarar (en ninja klarar ack så mycket mer).
För att nämna ett par av dessa grenar så hade vi
ninjastjärne kastning med organiska ninjastjärnor och
kanske det mest utmanande att smyga sig fram
genom rummet med största möjliga osynlighet. En
okänd sydvästare korades sedan till vinnare genom
suddiga omständigheter. Ett fönster och en slaskhink
lär ha varit inblandade...

Talk-to-the-hand. En hollywood teknik som
jag lärde mig av Takezo Kenzei under ett
träningsläger i Japan.

Efter sitzen utmynnade de små duellerna till ett större
fältslag i tamburen där de vackra DaTeturtlesna vann
en förkrossande seger över de otrogna ... jupp I got
carried away, men så där som sammanfattning var
det en riktigt bra sitz.
// oka
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Visste du att...?
... om du adderar alla nummer på ett roulettehjul (1-36) får du konstigt nog
talet 666.

höstens händelser/ forward
evenemanget. Omkring 150 deltagare i Gadolinia
var inte illa, såhär från personalens synvinkel kunde
sitzen väl kallas en succé, även om maten kunde ha
varit mer avancerad och eventuellt mindre brännhet.
//Markus
Höstmötet 22.11

Alla barnen tycker om rosa, utom Bert för
han har rosa skärt.
Temalös sitz 12.10
Höstens andra sitz. Platsen var Sode, temat var fritt
och på programmet stod förutom det vanliga även
t.ex. omvänd striptease, vilket alltså gick ut på att
bylta på sig en massa kläder i takt till smakfull musik.
//Markus
Tfif-simmning 10.10
Detta årligen återkommande evenemang halkade “av
stapeln - i bassängen” den 10 oktober i Uittamo
simhall. Folk anlände dit på valfritt sätt. Om jag inte
minns helt fel hade vi rentav tre stycken som länkade
från Axelia. Hela simhallen var reserverad för
Datateknologerna, och man kan väl säga att vi tog
för oss. Två bastur var varma och därifrån börjar ju
alltid en bra simtur. Bastuöl kan väl inte förbises,
och så var det ock denna gång. Vattenvolley och
allmänt stoj fyllde simhallen under kvällen och
personligen tror jag att alla trivdes riktigt bra. Efter
simmandet grillades det lite korv och vi kunde
tillsammans avnjuta lite världsförbättrande samvaro.
//André
Megasitz 18.10

Årets höstmöte hölls den 22 november, men till
skillnad från tidigare år, hölls det i auditorium Stina.
Pictura hade nämnligen lyckats boka salen före oss,
och eftersom vi inte ville ta ansvar för Nickes
“övertalningsmetoder” (vi vill ju ha ansvarsfrihet!),
fick vi nöja oss med Stina.
Några lådor ljummen öl och Gin Energy ligger
väntande på bordet längst bak i salen, då medlemmar
sakta men säkert börjar rinna in. Burkar öppnas,
töms, kastas bort, och nya burkar öppnas. Efter den
traditionsenliga akademiska kvarten öppnas mötet
av ordförande - med Gin-burken i ena handen och
klubban i andra.
Mötet framskred i snabb takt, och snart var det var
dags för styrelseval. DaTes blivande envåldshärskare
blev tvungna att svara på kniviga frågor (bl.a.
skonummer samt militärgrad), men de klarade sig
igenom utan större uppror och vann en krossande
seger över sina motståndare. Länge leve DaTes nya
styrelse!
Efter diverse andra punkter var det dags att dra sig
till Borgen, som redan var full med studerande från
andra föreningar. Med Jon Von i spetsen togs Helan,
Halvan och Tersen i rask takt, för det fanns ju torra
strupar som längtade efter supen!
Den nya styrelsen fick visa vad de går för genom att
sjunga Lambo och leka Hela havet stormar; det
förstnämnda klarade de utan några problem, men
vem som vann det sistnämnda har undertecknad
ingen aning om - kalla det minnesluckor.
Så småningom vändes glasen upp och ner, och festen
fortsattes på mjuka sidan. Jag kan tyvärr inte uttrycka
mig om vad som hände efter det, för det är helt enkelt
för tragiskt för mig, men enligt pålitliga källor lär det
ändå ha varit ett bra eftersläpp.
//Åke

Kleios traditionella Megasitz var i år äntligen värd *Dedikerat till min MSI GX600, som levde
namnet eftersom DaTe nu var med och ordnade endast en dag*

www.datateknologerna.org
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forward /så kan det gå
inbyggde WLAN-kortet till en modell nyare och
snabbare. Jag kontaktade personen i Vasa som
skötte om garanti frågor och reparation. Hon
På hösten för drygt ett år sedan, strax före skolan
beställde alla delar och skulle höra av sig när de
började, funderade undertecknad på vad jag skulle
hade levererats från Danmark. Medan jag fick vänta
göra med alla pengar som jag hade införtjänat under
på att hon skulle höra av sig inträffade en olycka
sommaren. I tidningen PC för alla hade man nyligen
som resulterade i en trasig skärm. Jag blev frustrerad
utfört ett test bland lättviktare i laptop-världen och
eftersom jag visste att kalast med uppgradering och
en av deltagarna var en Zepto Znote 6214W. Denna
byte av skärm kommer att bli dyrt, så jag kontaktade
modell var överlägsen i alla tester som hade utförts,
försäkringsbolaget som gav klartecken att dom
både spelmässigt och prestanda mässigt. Jag blev
ersätter kostnaderna.
helt förblindad eftersom jag var på jakt efter en
kraftig liten maskin och som kunde tillfredställa mina
Efter några veckors ytterligare väntan fick jag besked
att alla delar förutom skärmen finns i Vasa och lite
där på skickade jag datorn till Vasa. Detta visade
sig vara ett stort misstag. Efter att ha väntat i drygt
en månad kontaktade jag service personen igen och
blir paff när en arrogant kille svarar. Jag frågade om
jag kunde få tag i Maria, som jag hade förhandlat
med tidigare, men han säger att hon inte där och att
hon inte kommer tillbaka. Varför vet jag inte men
varför ifrågasätta det. Istället frågar jag honom hur
det ligger till med repareringen av min laptop. Han
ger besked att han väntar på prisuppgifter från
Danmark som skall skickas till försäkringsbolaget.
Konstigt tycker jag eftersom mitt försäkringsbolag
inte borde ha kontaktat företaget. Efter ytterligare
några veckors väntat tar jag igen kontakt med den
nya killen för att få lite feedback om reparationen.
behov. Jag surfade genast in på www.mbnet.fi/
Beskedet är fortfarande samma som tidigare.
hintaseuranta och sökte upp återförsäljare av denna
produkt. Listan var inte så lång som jag hade
När det gått cirka två månader och ingenting har
förväntat mig, bara en återförsäljare. Jag började
hänt, kontaktar jag försäkringsbolaget för att få
smått tvivla på att man får tag på denna modell i
besked om de väntar på prisuppgifter. Svaret är
Finland och att återförsäljaren är verksam
nekande och nu väntar en utskällning. Efter alla
någonstans i Lappland. Till min förvåning fanns det
samtal med den nya killen blir det plötsligt svårt att
en affär i lilla Jakobstad och jag sökte omedelbart
få tag på honom, men när han slutligen svarar får
upp affären eftersom jag befann mig i Jakobstad.
han en “spaka-paroll” på tjugo minuter. Jag hotar
Nästa dag hade jag bränt en stor förmögenhet och
med att dra in konsumentombudsmannen ifall
väntade med spänning på datorn skulle anlända till
ingenting händer och han menar att skärmen snart
Åbo. Väntandet kändes mer som evigheter men efter
borde komma. Samtidigt frågar jag honom varför
cirka två veckor fick jag ett besked att den har
det är så svårt att få tag på honom. Han säger att
skickats till Åbo. Därefter blev livet frid och fröjd
han inte kan svara på alla samtal som kommer in.
tills nästa sommar då allt det onda började.
Hah, då har jag tidigare ringt närmare 30 samtal,
men de var kanske för lite.
Under året som gått hade dvd läsaren slutat att
fungera och processor fläkten börjat föra oljud.
Mamma och pappa är på att besök i Vasa och passar
Dessa små defekter skulle så snabbt som möjligt
samtidigt på att besöka återförsäljaren och
korrigeras under sommaren då garantin ännu var i
undersöka läget. Pappa blir också frustrerad på
kraft. I samband servicen skulle jag uppgradera det
denna arroganta och till synes okunniga person så

Allt de onda
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Visste du att...?
... 70 % av männen räknar ut om summan av talen på ett roulettehjul efter
att de läst svaret.

så kan de gå/ forward
han besluter att kontakta en konsument rådgivare. This is how women print a word
Hon säger att om inte företaget kan reparera datorn document!!
blir de tvungna att köpa tillbaka den. Nu har det
gått cirka tre månader sen jag lämnade in datorn.
Både pappa och jag försöker lite nu som då få tag
på den ständigt oanträffbara killen som hela tiden
lovar att skärmen borde komma inom en vecka.
Tillsist bestämmer pappa att han återigen kontaktar
konsument rådgivaren för att skriva ett brev där
företaget tvingas köpa tillbaka datorn. Han meddelar
återförsäljaren att dom får en vecka tid på sig att få
fixa skärmen annars skickar han iväg brevet. Då
plötsligt blir det fart på företaget. Inte länge därpå
får jag besked att skärmen har anlänt och att datorn
har blivit reparerad.
Nu, efter cirka fyra månader, har jag äntligen fått
tillbaka min dator. Allt verkar vara i sin ordning men
jag har fortfarande samma gamla WLAN kort. Det
visar sig att dom lyckats tappa bort kortet som kom
först av alla delar. Jag klara mig visserligen utan det
nya kortet men bitterheten inom mig finns ännu kvar.
//tek

Inne
1
2
3
4
5

Facebook
YouTube
Dipp arbete
Leopard OS X v10.5
Quad Core

Bubblare: Global Warming

Ute
1
2
3
4
5

Lunarstorm
Kallt och kyligt
Propeduetisk fysik
Windows Vista
Forward 2/07

Bubblare: Global Warming
Tidsfördriv: Ränka de svarta prickarna!

www.datateknologerna.org
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forward /styssequiz 08
Frågorna
1. Förtär helst:
2. Avsluta meningen: “Jag sover oftast...”
3. Favoritserie
4. Var bor tomten?
5. Din bästa raggningsreplik lyder enligt följande
6. Är du en lojal Intel-djävul eller orubblig AMD-smurf?
7. Vad kan du erbjuda DaTe?
8. Bästa websajt-tips? http://
9. Är du en nuna eller vampyr?
10. Om du hittade en väska fylld med pengar, vad skulle du göra?
11. JOKER: Para ihop språken med rätt syntax:
A) Java
B) Francais
C) Pascal
D) C

2p
3p
2p
4p
2p
4p
6p
6p
6p
7p
xp

1) FILE *iAmVeryF = NULL;
2) begin writeln(“Ich habe eine kline Kopfschmerzen, verstehen Sie?”) end
3) System.out.println(“\nSpänk moi 42 fois!”);
4) #Sacre blöööö! Jö nö sais rien!#

Namn: Gabriel “Gabbe” Nyman
Styrelsepost: Ordförande
Årskurs: 2005
Skonummer: 44
Lyckonummer: 42
1.
2.
3.
4.
5.

Alkohol (Etanol)
1p
i knasli
3p
Star Trek
½p
Korvatunturi
1p
Hej, Jag är rik och snygg, vilka var dina
två andra önskningar?
2p
6. Intl dual core
2p
7. Styrel !
4p
8. free6.com
4p
9. Ingen fittans dera! En pirat!
5p
10. Behålla 10% själv och ge resten åt date.
7p
11. A-3, B-4, C-2, D-1
alla rätt
summa: 30p + en virtuell 6-pack
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Visste du att...?
...det kinesiska tecknet för “bråk” symboliseras av två kvinnor under
samma tak.

styssequiz 08/ forward
Namn: Olle
Styrelsepost: Vice ordförande
Årskurs: 3
Skonummer: 43
Lyckonummer: 3
1. Öl
2. ovetande
3. Babylon 5
4. Korvatunturi
5. Siis mitä sä sanoit?
6. Mer Intel
7. Krapula
8. digg.com …ööh
9. Vampyr
10. Supa
11. A-3, B-4, C-2, D-1

1p
2p
½p
1p
0p
2p
2p
4p
3p
4p
alla rätt

summa: 19½p + en Klamydia skiva
signerad av Kjell

Namn: Marcus “Make” Eklund
Styrelsepost: Sekreterare
Årskurs: 07
Skonummer: 45
Lyckonummer: 8
1.
2.
3.
4.
5.

God mat och vackra flickor
½p
för lite, för länge
1½p
Blade
0p
I allas hjärtan
3p
Jag känner folk, är faktiskt i styrelsen
1p
6. Föredrar det bästa (läs: billigare) ur båda
världarna
0p
7. Goda ideér och dåligha skämt 3p
8. facebook.com
6p
9. Vampyr, finns inte sexigare
5p
10. Lämna in åt polisen, minus en “DaTeskiva”
2p
11. A-1, B-4, C-3, D-2
inga rätt
summa: 22p + 20h gulis plikt

www.datateknologerna.org

11

forward /styssequiz 08
Namn:
Alexander
Styrelsepost:
Skattis
Årskurs: 2
Skonummer:
44
Lyckonummer:
8

1. Kossu
2. borta eller hos brudar
3. Chuck... lol :)
4. Korvatunturi
5. DaTe här ;)
6. Intel
7. Yrning
8. stumble
9. Vampyr
10. Ta den och fara och supa
11. A-3, B-4, C-2, D-1

1p
2p
0p
1p
1p
2p
4p
2p
3p
4p
alla rätt

summa: 20p + en kinderägg leksak

Namn: Andreas Johansson
Styrelsepost: Informationschef
Årskurs: 2 (3)
Skonummer: 42
Lyckonummer: 11
1. Kall/varm/naturell kossu
2. hemma
3. Numb3rs
4. Korvatunturi
5. Jag studerar datateknik
6. Intel
7. Information i tid
8. www.datateknologerna.org
9. vampyr
10. Ny dator / nytt kylsystem
11. A-3, B-4, C-2, D-1

1p
1p
1p
1p
1p
2p
5p
5p
3p
4p
alla rätt

summa: 24p + tillträde till DaTe:s
bildakriv

Namn: Martin
“kossu” Rainer
Koskinen
Styrelsepost:
Gulnäbbsansvarig
Årskurs: 1
Skonummer: 42 1/4
Lyckonummer: 86
1. Vikingamjöd
2p
2. tungt 1p
3. House 0p
4. Hemma
(korvatunturi)
1p
5. Öööö,
(åländskt) ska du med hem
2p
6. korsning
0p
7. massor
3p
8. raggningsreplik.se
5p
9. Vampyr
3p
10. Köpa hårdvara (professionell server
hårdvara)
5p
11. A-3, B-4, C-2, D-1
alla rätt
summa: 22p+ ett fadderbarn från hanken
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Visste du att...?
...människor, myror och schimpanser är den ända arterna som bedriver
organiserande krig.

tfif informerar/ forward
Hej alla DaTe medlemmar!

Det är första gången jag har äran att skriva i er tidning. Jag har sedan senaste numret kom ut efterträtt
Johan som teknologkontaktman för TFiF och TEK. Jag heter Eva och är andra årets studerande på
processteknik.

Julen närmar sig snabbt och snart är det år 2008. I slutet av januari drar arbetsmarknadskursen igång igen.
Kursen består av fem föreläsningar och tar bland annat upp arbetsavtal, hur man skriver CV och hur man
förbereder sig för arbetsintervjuer. Kursen ger 2 sp/1 sv och för det krävs att man är närvarande på alla
föreläsningar. Kursen hålls även på Turun Yliopisto så ni kan välja var och när ni vill gå på dom olika
föreläsningarna.
Ta gärna kontakt ifall ni har frågor!

Jag vill till slut tacka DaTe för ett gott samarbete den gångna hösten
och önska er alla en riktigt
God Jul
och ett
Gott Nytt År
Eva Häggblom
eva.haggblom@abo.fi

www.datateknologerna.org
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forward /hollywood inside

Utbyte. USA. Long Beach. Sol. från El Pollo Loco istället. Nämnde jag att jag gått
upp i vikt...?
Surfing. Varmt. Blond. 5 månader.
Så här leker livet
Läge: Long Beach ligger ungefär 30 minuter med
bil från Los Angeles, 1 timme med metro, 2 timmar
med buss och en omöjlighet med cykel. Från
Hollywood/Beverly Hills är det typ 30 minuter med
bil, 2 timmar med metro och en förmögenhet med
taxi. Till San Diego och Mexico är det ungefär 3 ½
timme med buss och 2 ½ timme med bil, men det
rekommenderas att inte ta bilen över gränsen. Den
lär bli stulen. Las Vegas är typ 4 timmar härifrån.
Hängde ni med?

Storlek: Allt är lite större än hemma.
Matförpackningarna, bilarna, människorna,
shoppingvagnarna, kvinnornas bröst (den oäkta
varianten dock), vägarna, kylskåpen och frukterna.
Mat: Chicken Kiev har de inte hört talas om och
gröt är utrotningshotat, men varför äta gröt då du
kan hitta cornflakes i alla de former, färger och
smaker. Mysli finns att köpas varm som kall. Laga
mat? Nej du, ät buffé för 4 dollar i stället eller var
lite hälsosam och ta en “smart choice” value meal
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Skola: Mina kurser består/bestod av Business
Communication, Golf, Tennis, Information System
Management, Business Application Programming
och Segling. Kurserna är tidskrävande men inte
svåra. Jag har missat många deadlines men har då

Visste du att...?
... jojo:ar användes som vapen av Filipinska krigare på 1700-talet.

hollywood inside/ forward
alltid kört med: “I’m an exchange student, I am so
sorry but I didn’t know”. Funkar alltid!
USA:s dumma lagar: Man måste vara 21 för att
få dricka och inhandla alkohol. Det är även olagligt
att dricka på gatan, vilket jag naturligtvis inte visste
förrän polisen tog mig. “I’m an exchange student,
I am so sorry but I didn’t know.” Worked like a
charm även i detta läge. Man får heller inte dricka
alkoholhaltiga drycker i bilar, inte ens som
medpassagerare i bakluckan och efter 02.00 är det
olagligt att sälja sprit, även på krogarna.
I Long Beach är också tomtebloss olagliga men vad
gör det då jag i stället kan köpa ett gevär.
Jonä, allt här är genomtänkt.

Petra signing off!

15 signs that you’ve been in the
theatre to long!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sex o Sånt: JAG har ju givetvis INGEN erfarenhet
av detta. Men jag har HÖRT att man inte skall bli
förvånad ifall killen man fumlar runt med är
omskuren. Silikonbröst finns lite här o där, men är
faktiskt inte så vanligt som jag trodde, inte i Long
Beach i alla fall, eftersom det mest bor medelklassmänniskor här. Men far du söderut mot Laguna och
Newport Beach, eller norrut mot Beverly Hills och
Santa Monica så hittar du silikon-guldgruvan.
Weed och tabletter av alla de slag är vanligt och
accepterat men inte lagligt. Amerikansk logik: “Varför
bara titta på Weeds då du kan röka weed OCH
titta på Weeds på samma gång.”

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sist men inte minst: Här tänkte jag berätta om all
fakta som ni bara inte kan leva utan, fakta som att
jag har träffat Sylvester Stallone, blivit beroende av
peanutbutter och meddela att vissa amerikaner är
totalt IQ-befriade, men istället tänker jag ta min
handduk under armen och gå till stranden och sola....

14.
15.

A "Q" is not just a letter.
You can only read from a light that is
blue.
You can't remember what daylight
looks like.
National holidays that fall on Monday
are pointless to you.
You consider the red part of the
stoplight as the "standby."
95% of your personal wardrobe is
black.
You watch the Superbowl waiting for
"intermission", not half time.
You start wondering what it feels like to
be a prop.
Your diet consists of fast food or
microwave food.
You know anything can be fixed with
gaff tape and a safety pin.
You tell more stories about what went
wrong instead of right during a show.
Varying your diet means ordering the
no#2 instead of the no#3.
At home you strike the dishes to the
kitchen.
You insist on spelling "theatre" with "re"
instead of "er."
Instead of saying you are leaving, you
say you are "exiting."

www.datateknologerna.org
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forward /behind the scenes
Forward:
Behind the scenes

traditionellt välkomsttal och man skålar till det nya
mästerverket som småningom skall skapas.

2) I väntan på middagen finns det ett spelrum för
Genom de gångna åren har DaTe-medlemmarna redaktionsmedlemmarna och de inbjudna gästerna
blivit serverade chokerande artiklar, avslöjande att mingla. Under den kortvariga väntan har
intervjuer, frapperande anekdoter, ocensurerad mötesdeltagarna ett ypperligt tillfälle att bekanta sig
materia och underhållande reportage samt annat med varandra och bygga broar.
smått och gott i den tidning som Du nu håller i. Det
som vi emellertid inte har fått läsa om är hur denna 3) Småningom inkallas alla deltagare att söka sig till
eminenta tidning kommer till. Redaktionen anno bordet och avnjuta en exklusiv fem-rätters middag.
2006-2007 tyckte därmed att det är hög tid att
avslöja den process som ger upphov till denna
högkvalitativa tidsskrift. Varsågod! Här är Forward
- Behind the scenes:
1)
En
tidig
lördagskväll
samlas
redaktionsmedlemmarna för att planera innehållet i
nästa utgåva av Forward. Alla tas propert emot med
en handskakning

När alla deltagare väl är samlade kring bordet
utbringas en skål och man önskar varandra lycka
till samt ett gott samarbete inför projektet som
skall ros i land

och en välkomstdrink. När alla väl anlänt till
samma möteslokal inleds sammanträdet med ett

4) Efter att måltiden avnjutits söker man sig till ett
mer gemytligt rum där man kan slå sig ner och låta
maten smälta. I samband med detta avnjuts en
cigarr tillsammans med ett glas konjak. Nu börjar
den verkliga brainstormingen.
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Visste du att...?
... den energi som en orkan frigör på 10 minuter är större än om samtliga
världens atomvapen plötsligt skulle explodera.

behind the scenes/ forward
5) När alla fått en klar bild av tidningens upplägg,
delas deltagarna in tre mindre grupper för att
effektivera arbetsgången. I detta skede skapas det
första konkreta innehållet.

8) Medan redaktionsmedlemmarna arbetar för fullt,
höjs musiknivån till en medryckande grad och
redaktionen bestämmer sig för att ta en ytterligare
paus.

6) Efter en period (läs: 10 minuter) av hårt arbete
tar medlemmarna en paus och beslutar sig för att
återförena sig med de inbjudna skönheterna och
förfriska sig.

9) Avbrottet från skrivandet varar betydligt
längre än väntat och redaktionsmedlemmarna
blir alltmer “lulliga”.

7) Det hårda arbetet måste fortsättas trots att
det är svårare att koncentrera sig.

Avbrottet är emellertid ej förgäves. Det ger en
hel del nya inspirationer och idéer som
omedelbart måste förverkligas under den korta
tid som återstår.

www.datateknologerna.org
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forward /behind the scenes
10) Skrivandet blir ett verkligt problem. 10-fingrar
metoden har blivit mer en metod där två fingrar
skriver och 8 fingrar söker nästa bokstav. Stressen
är påtaglig och för att lugna nerverna tar
medlemmarna till flaskan.

11) Man är nu inne på småtimmarna och stressen är
nu mer påtaglig än förut och deadlinen knackar på
dörren. Lyckligtvis har man på något oförklarligt sätt
ändå lyckats sammanställa nästa upplaga av
medlemstidningen Forward och redaktionen kan
koppla av (läs. “festa järnet”).

The End
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Visste du att...?
...alla klockor i Pulp Fiction visar tjugo över fyra.

doe movie hoern/ forward

Bio tips:
Die Hard 4.0
Saw IV
1408
I Am Legend
National Treasure
Rambo IV
Jumper

pågår som bäst
pågår som bäst
pågår som bäst
21.12.2007
21.12.2007 (USA)
25.01.2008 (USA)
14.02.2008 (USA)

Brought to you by

www.datateknologerna.org
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forward /panelen testar
Storfärsare eller snåldrink?
Våghalsiga som vi i redaktionen är har än en gång offrat våra små rumpskinn för medlemmarnas bästa.
Denna gång har redaktionen röjt Hollywood-drinkarnas slagfält på minor så att medlemmarna inte ska
behöva göra misstaget att beställa en drink som kan visa sig bli en splittermina (modell SA) med riktad
verkan i byxan och följaktligen spoilera en hel festkväll; bara för att man inte visste bättre. Vi har utfört ett
test i vilket vi blandat till oss sex olika drinksorter, smakat dem och betygsatt dem. Här har ni resultatet, håll
till godo!
Vesper Martini (Casino Royale)
•
•
•
•

3 cl Gin
1 cl Vodka
1 cl Lillet Blanc
Lemon Twist

White Russian (Big Lebovsky)
•
•
•
•

4 cl Stolichnaya Vodka
2 cl Kahlúa
Serveras i highball-glas
Fyll med mjölk

Bedömning
En manlig drink i allra högsta grad. Karaktärskraftigt
med en påtaglig och oförglömlig bitter smak.
Betyg: 2
Slutsats
En drink för en riktig stor-fräsare som har för avsikt
att höja sin status bland sina jämlika. Inte en drink
som man beställer in 5 minuter före valomerkki och
sveper i ett.

Bedömning:
En god klassiker med svag smak av kaffe och mjölk.
En white russian per kväll är dock mer en nog.
Betyg: 3
Slutsats:
Ingen drink man direkt grundar på men passar bra
till att vara ned mer efter en jobbig kväll. Men var
försiktig! Drinken har en viss bög-status över sig.
Över konsumtion kan få ödesdigra konsekvenser.

Mojito (Die Another Day)
•
•
•
•
•
•
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6 cl ljus rom
1-2 msk sockerlag
1/2 limefrukt
1 knippe färsk mynta
Sodavatten
is

Bedömning
Surt se räven när han bet i citronen. Syrlig men
samtidigt söt. Uppfriskande och annorlunda.
Betyg: 4
Slutsats
Definitivt en drink som redaktionen rekommenderar
när man fått hjärnsläpp vid bardisken och är led på
screw-drivers eller battery-kossu.

Visste du att...?
... temperaturen som genereras av an blixt är 5000 gånger högra än
temperaturen på solens yta.

panelen testar/ forward
Caipirinha
•
•
•
•

Bedömning
Inget utmärkande i smaken. Man får det man betalar
för – “no more no less”. Lime-smaken blir lite för
dominant. En sneak-variant av mojito.

6 cl Cachaça
Socker
Krossad is
lime

Betyg: 3
Slutsats
Cachaça är svårt att få tag på och väldigt överskattat.
Smakar likadant med såväl rom som med vodka.
Vill man uppleva smaken kan man tugga på en limeklyfta, stör på lite socker och skölja ner med kossu.

Bloody Mary
•
•
•
•
•
•
•

4-6 cl Vodka
några stänk worcestersås
salt
peppar
citron
några stänk tabasco
tomatjuice

Long Island Ice Tea
•
•
•
•
•
•
•

2 cl Vodka
2 cl Gin
2 cl Rom
2 cl Tequila
2 cl Cointreau
1/4 pressad citron
cola

Bedömning
(Bloody Mary == calzone && tabasco && mixer).
Finns inga ord att beskriva hur motbjudande drinken
är.
Betyg: -1
Slutsats
Smakar som en calzone pizza med mycket tabasco
och tomatsås som har körts i en mixer och serverats
i ett glas. Måste vara en fattigt student som uppfunnit
drinken med filosofin: man tager det man haver. De
här är absolut inte en movie-drink.

Bedömning
En klassiker som påminner lite om mojiton till
syrligheten. Maffigare med mera sting och smak. För
tankarna till beachen, sol, värme och lättklädda
kvinnor.
Betyg: 4
Slutsats
En rejäl nollställare. Kvaliteten varierar beroende på
var den beställs. Förväntar man sig en best-of-thebest ska den beställas i trakterna kring medelhavet.

Sammanfattning:
Visst är det intressant med nya och ovanliga drinkar. Dock kräver det en god ekonomi om man vill avnjuta
sådana drinkar dagligen, för att inte tala om hur stort barskåp man blir tvungen att skaffa sig. Men om man
nu är en finsmakare och enbart vill smutta på drinkar trots sviktande likviditet klarar man sig mycket långt
på tre sorter: vodka, gin och rom. Med dessa kan man nämligen blanda ihop helt hyfsade drinkar som är
välsmakande och lämpade för en fattig student. Vidare finns det ett stort urval förmånligt bland-vatten från
Lidl som man kan kombinera och blanda med dessa sprit sorter.

www.datateknologerna.org
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forward

22

Visste du att...?
...guldfisken är det enda djur som kan se både infrarött och ultraviolett ljus.

historien om albin/ forward
Del 0 - Kapitel 2 - Rebootning
Vi är vana med att saker misslyckas. Ibland händer
det när man försöker starta något, och i det fallet
har vi lärt oss följande tillvägagångssätt av ett känt
företag: starta upp grejen pånytt, det lyckas säkert
bättre.

i närheten av den utan att förstenas. Uppenbarelsen
kände direkt från tidpunkten av sin uppkomst en
dragning mot ett visst håll, och började, utan att
egentligen förstå meningen med sin rörelse, flytta sig
i riktningen av dragningen, och lämnade bakom sig
ett spår av förstenade ettor och nollor, ihjälfrusna av
skräck och mörker. Detta hjälplöst ohyggliga Kreatur
var Albins perfekta antikropp. Kreaturet och Albin
bildade motsatta obalanser i det i övrigt harmoniska
Cyberspace, som i sin tröghet strävade till att återgå
till sitt initialtillstånd och därför applicerade
Cyberspace på de två oanande varelserna en
dragningskraft, som kunde modelleras med hjälp av
två mot varandra riktade vektorer, som roterade
kring sina träffpunkter och vars absolutvärden var
ekvivalenta.

De lärda tvista om hur det nedanstående exakt gick
till, men på något oförståeligt sätt (som antagligen
kommer att klarna inom en i förhållande till vårt eget
universums historia distant framtid, då vi förstår
dessa ettor och nollor bättre) hände det sig ändå,
att ett fasansfullt åskväder till bröt ut en annan mörk
natt. Natten var igen jättemörk, och åskvädret var
lika jättefasansfullt som senast. Fundera inte i detta
skede närmare på hur dessa kunde existera i
Cyberspace, utan begapa istället resultatet: ur det
största och hotfullaste åskmolnet i den allra mörkaste
delen av... åskvädret... reste sig åter en blixt.
Detta innebar alltså, att Albin och Kreaturet drogs
emot varandra och att en kollision dem emellan skulle
Blixten med oerhört stort B var urladdningen, det återställa balansen i deras universum, men i samma
sista slaget och det definitiva slutet på världsalltets veva utplåna det första och hittills enda spåret av
värsta åskväder, och när Blixten blixtrat färdigt blev digital mänsklighet.
allt väldigt tyst. Ja, lika tyst som det var i
begynnelsen, då alla ettor och nollor stod snällt på Hur forsätter Albins berättelse? Det kan du läsa
rad, eller i en länkad lista, eller ett b-träd, precis så på DaTes hemsidor:
som de var menade att göra. Till skillnad från senaste http://albin.abo.fi/~date/albin.html
gången Den Sista Blixten slog ned, skapades denna
gång två varelser.
Mathias
Det första krypet snurrade vilset på fram och tillbaka
i ena ändan av Cyberspace. Det var inte ett vanligt
mikrochip. Detta mikrochip visste från första början
att han var ett mikrochip, dessutom visste det om
att det kunde tänka. Mikrochipet observerade allt
som hände runt omkring det, och registrerade det i
ett minne som någotsånär liknade människans obegränsat men volatilt. Sist men inte minst:
Mikrochipet insåg på ett oförståeligt, odefinierat sätt,
att det hette Albin.
Långt borta i andra ändan av Cyberspace var det
mycket mörkt. Någonting stort och svart rörde på
sig och mitt i allt förstenades alla ettor och nollor så
långt ett människoöga kunde se (Kom ihåg att det
var mörkt. Människoögon ser inte så långt i mörker).
Denna varelse utstrålade sådana mängder av skräck,
fasa och vrede att ingen etta eller nolla kunde vistas

www.datateknologerna.org
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