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Du får skriva tentamen på svenska eller engelska, men om du vill ha texten till frågorna
på engelska, måste du säga till om detta i förväg.
If you want the exam questions in English, you must notify the teacher at least two
weeks before the exam.
Ange din e-post-adress på omslaget till tentan! Texta tydligt!
Tillåtna böcker under tentamen: Vanliga lexikon till och från svenska eller engelska.
Läs noga igenom frågorna och kolla att ditt svar verkligen är svar på frågan. På en
tentamen frågades t.ex. ”Berätta om några viktiga egenskaper hos icke-samtidiga
datorstödda konferenssystem, och som skiljer dem från elektroniska postsystem”. En
student gav ett utförligt svar som beskrev skillnaderna mellan datorstödda
konferenssystem och ansikte-mot-ansikte-möten. Ett sådant svar ger tyvärr noll poäng!
Jacob Palme kommer att gå runt i tentasalarna omkring kl 14, för att fråga om någon
vill ha en förklaring till någon av frågorna på tentan.
No. Fråga på svenska

Question in English

Max

1

Diskutera hur produktiviteten i
kontorsarbete påverkas av
användning av epost och andra
system för datorförmedlad
kommunikation mellan människor.

Discuss how productivity in office
work is influenced by use of e-mail
and other CMC tools.

6

2

Diskutera metoder att veta vilket
uttalande från en person som är
svar på vilket annat uttalande av
en annan person när man
kommunicerar via e-post, chat och
andra system för datorförmedlad
kommunikation mellan människor.

Discuss ways of knowing what
statement by one person is a reply
to what other statement by
someone else using e-mail, chat and
other CMC communication tools.

6

3

Kan man spåra en person som
Is it possible to find which person is
anonymt sprider förtal på Internet? behind anonymous slander on the
Internet?

6

4

Beskriv hur ett MUD-system
(Multi-User Dungeon) fungerar.

6

Describe how a MUD (Multi-User
Dungeon) software system works.

