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Redaktioneel

Computers & terminalkamers

Het is bijna zover, nog een paar nachtjes slapen en 1 januari 2000
breekt aan. We zijn natuurlijk met z’n allen benieuwd wat voor een
schade het Y2K probleem zal aanrichten. Persoonlijk denk ik dat het
in westerse landen zoals Nederland behoorlijk zal meevallen maar dat
het probleem het hardst zal toeslaan in landen die geen geld (en misschien ook niet de interesse vanwege andere problemen) hebben om
het al de systemen millennium proof te maken. Het blijft afwachten.
De redactie heeft overigens besloten om (net als vorig jaar) de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe jaar pas in februari te laten verschijnen
met het oog op de tentamens in januari. Tenslotte wens ik jullie namens Thalia een fantastische kerstvakantie, een gelukkig nieuwjaar
en veel succes met jullie tentamens toe.
Michiel Graat

Geen Silicon Reis
Helaas gaat de reis naar Silicon Valley, die
Thalia wilde maken in deze zomervakantie, niet
door. De respons die we op onze sponsorbrieven hebben gehad was niet echt overweldigend; de enige respons die we hebben gekregen was van Apple en dat was om te zeggen dat Apple niet geinteresseerd was.
Ook de organisatie is op dit moment te druk
met andere dingen om zo’n reis goed op de
rails te zetten, want de mogelijk dat Thalia een
grote reis gaat maken is nog zeker aanwezig.
Het enige wat nodig is een groepje mensen
(eigenlijk niet meer dan 3). Dit jaar is het niet
meer haalbaar om nog een reis te organiseren,
maar als het goed wordt aangepakt dan moet
het zeker mogelijk zijn om volgend jaar naar
Amerika te gaan.

Nu de verhuizing bijna voltooid is en op de vijfde verdieping
afstudeerplaatsen, GiP-kamer, groepwerkplekken en natuurlijk de
Thalia-kantine vlak bij elkaar komen, heeft de subfaculteit besloten om
de apparatuur in deze studentenkamers structureel te gaan vernieuwen. Nu zullen al 8 pc’s worden aangeschaft ter vervanging van de
oudste computers. Het is de bedoeling dat iedere vier jaar het gehele
computerbestand vervangen wordt.

Ook door de faculteit wordt iets aan computerfaciliteiten gedaan. Binnen afzienbare tijd zal een kleine “stilte-terminalkamer” ingericht worden met 2 of 3 werkplekken. En sinds kort worden ‘s ochtends de
terminalkamers 1, 2, 4, 6, 8 en 9 geopend (door de week om 8:30, op
zaterdag om 9:30 uur) en pas ‘s avonds weer afgesloten (door de week
om 21:30, op zaterdag om 16:00 uur).
TK 11 (N1057) wordt nu ook toegankelijk voor
alle NWI-studenten, (op vertoon van collegekaart), de sleutel is in beheer bij het secretariaat van Biologie. Op uren dat deze TK’s niet
Donderdag 23 december
gereserveerd zijn voor onderwijs, kunnen alle
16:00 Thalia kantine
studenten van de faculteit NWI gebruik maken van deze kamers. Met al deze regelingen
Thalia Kerstborrel
moet het, denk ik, wel mogelijk zijn om een goed
plekje te vinden om te werken.

AGENDA

Woensdag 26 januari
Anac

Karten
Donderdag 3 februari
21:30 Kolpinghuis

Gala 2000
Februari
Wintersbergen (D)

Skieën

In de toekomst wordt het mogelijk nog allemaal anders. Mobiele werkplekken, alle studenten notebooks, in alle collegezalen de mogelijkheid om computers aan te sluiten. Overal
door het gebouw heen plekken waar je even in
kan loggen op het internet, of waar je je
notebook op kan laden. Futuristische plannen?
Nee, Informatica zal een pilot mobiele werkplekken starten en het is de bedoeling dat de
nieuwbouw helemaal ingericht gaat worden
volgens dit plan.
Er gloort dus nog wat moois aan de horizon.

Op de afgelopen vergadering van Thalia is
besloten dat er eventueel studiemaanden beschikbaar komen voor de mensen die dit willen organiseren, m.a.w. je krijgt dan langer
beurs.
Dus heb je zin om een reis te organiseren, laat
het even weten via silicon@atoom.net
Miek Gieben
Secretaris
miekg@sci.kun.nl
silicon@atoom.net

Donderdag 17 februari
21:30 Doornroosje

Beestfeest!!

Bernadette Smelik
bsmelik@cs.kun.nl

Henk & Helma
Helma is net zo oud als Henk zal zijn wanneer
Helma twee keer zo oud is als Henk was toen
Helma half zo oud was als de som van hun
huidige leeftijden.
Henk is net zo oud als Helma was toen Henk
half zo oud was als hij over 10 jaar zal zijn.
De Vraag: Hoe oud zijn Henk en Helma?
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Seminarium

Studenteninspraak

Een paar weken terug kreeg ik (en elke andere informatica student) een
mailtje van Bernadette Smelik waarin stond dat er in februari een seminarium zal worden georganiseerd door vooral vierdejaars studenten.
Om niet voor lege zalen te hoeven spreken worden alle colleges geschrapt en worden studenten min of meer verplicht om naar het seminarium te komen. Ik dacht nog: ”Daar kan ze nog wel een reactie op
verwachten.”. Nou ja, eentje... Gaan een stel van die lui de hele subfaculteit een beetje platbombarderen met hun irritante emailtjes. Ze zouden iedereen die zo’n mailtje heeft gestuurd moeten verplichten alle
praatjes van het seminarium te gaan horen. Gewoon die praatjes opnemen en dan al die lui vastbinden en voor de tv zetten. Net zoals die
vent in ‘A Clockwork Orange’ (mocht je die niet gezien hebben, draaien
wie die er gelijk achter aan), waarbij ze zijn oogleden omhoog houden
met behulp van klemmen, zodat hij gedwongen wordt naar het scherm
te kijken. Op deze manier trek je pas aandacht voor het seminarium. Zo
moet je dat aanpakken. Help de KUNieuws interessant maken!

Terugkijkend op het afgelopen semester, zie ik dat er op bestuurlijk
vlak veel gebeurd is. Als meest opmerkelijke is daar natuurlijk het
NISO. Afgelopen 6 december vond het NISO voor de eerste keer
plaats. Veel informaticastudenten hebben laten blijken dat ze een
mening over Informatica en de Faculteit hebben. Het NISO is de
uitgelezen plaats om die mening te laten gelden. Een organisatie van
studenteninspraak. Dat studenteninspraak dit semester ook nut
heeft gehad is te zien aan het feit dat het subfaculteitsbestuur het
besluit heeft genomen om per direct ruimte in de begroting te maken
voor een structurele voorziening van PC’s voor studenten.
Wat staat er komend semester te gebeuren? De afstudeerkamers,
GiPskamer en groepswerkplekken zullen geconcentreerd worden op
de vijfde verdieping. Verder zullen er nog meer NISO-bijeenkomsten
plaatsvinden. Daar zal dan met een kritische blik naar het curriculum
gekeken worden.

Het is niet dat ik het niet met die mailers eens ben. Straks moeten we
nog briefjes bij de portier gaan halen als we te laat zijn voor college.
Als je 5 briefjes hebt moet je de Thalia kantine schoonmaken. Misschien nog niet eens zo’n gek plan. De kantine zal schoner dan ooit
zijn.

Het belangrijkste wat ik voor komend semester zou willen zien
gebeuren, is dat we met zijn allen op een constructieve en open,
heldere manier kunnen discussieren. Dat zorgt ervoor dat echte
klachten beter gehoord zullen worden door het bestuur en de
onderwijsorganisatie. Zelf zal ik komend semester op zoek gaan naar
opvolgers voor mijn posities. Dan rest mij nu nog jullie een prettige
Studenten moeten niet gedwongen worden naar een seminarium of feestdagen en een spetterend begin van het nieuwe jaar toe te
college te komen. In plaats daar van kun je beter zorgen dat het semi- wensen!
narium of het college een beetje interessant wordt. Aan de andere kant
zou wat meer interesse vanuit de student voor de studie en vakken Pieter van Engelen
ook weinig kwaad kunnen. Nu kijk ik trouwens vooral mezelf aan. Doe Studentassessor subfaculteit Informatica
de vakken die je leuk en interessant vindt en volg een vak omdat je het Voorzitter Facultaire Studentenraad FNWI
WILT leren. Kom je dan tijdens je stage achter.
pietere@sci.kun.nl

Martin Bruggink
martinb@sci.kun.nl

Nogmaals: 10 jarig bestaan Thalia
Zoals al in de nieuwsbrief van oktober vermeld werd bestaat Thalia
volgend jaar 10 jaar en willen we daarom een enorme stunt organiseren. In het artikel stond ook vermeld dat we graag ideeën wilden ontvangen. Nu willen we dit nog steeds aangezien er tot nu toe precies 0
ideeën zijn binnengekomen. Dus nogmaals: wie verzint er zo’n gigantische stunt dat Thalia’s 10-jarig bestaan op een fantastische manier
gevierd kan worden en het liefst dat ook de media er op af komen.
Stuur dus je ideeën op naar Thalia: thalia@sci.kun.nl.
Overigens kun je nog steeds fl. 100,- winnen als jouw idee uitgekozen
wordt.

Similarities between Santa Claus
and Network Administrators
Santa is corpulent, dresses funny, and drives a vehicle that's cluttered.
When you ask Santa for something, the odds of receiving what you
really want are microscopic.
Santa seldom answers your mail.
When you ask Santa where he gets all the stuff he's got, he says,
"Elves make it for me."
Santa doesn't care about your deadlines.
Your parents ascribed supernatural powers to Santa, but did all the
work themselves.
Nobody knows who Santa has to answer to for his actions.
Santa laughs entirely too much.
Santa thinks nothing of breaking into your $HOME(H: Drive.)
Santa never passes a cookie (baked or electronic).
Santa is everywhere but you can never reach him.
Santa miraculously makes things happen.
People only think of Santa when they want something.
Santa is known to work late hours without disturbing anyone.
Only a lunatic says bad things about Santa in his presence.

Antwoord Henk & Helma: Henk is dertig en Helma veertig jaar. Voor
een uitgebreide uitleg zie: http://www.dse.nl/puzzle/logical/
henk_helma_nl.html

Het feit dat studenten verplicht moeten worden om nog een beetje
aandacht te krijgen voor het seminarium geeft wel aan hoe slecht de
situatie is bij informatica in Nijmegen. Een van de oorzaken of misschien wel gevolgen hiervan is dat het contact tussen docent en student bij informatica vrij slecht is. Ik krijg het idee dat in de VS dit
contact wel beter is (ik moet toch ergens de link met de VS leggen).
Studenten gaan soms eten bij hun professor en er is veel meer contact
tussen student en docent. Nu geldt dat vooral voor graduate students,
die al een aantal jaartjes studie achter de rug hebben, maar een beetje
meer contact tussen studenten en docenten moet bij zo’n kleine subfaculteit toch ook best mogelijk zijn. Misschien dat er dan ook wat
meer DOCENTEN naar het seminarium zouden komen.

