
KTH-CSC 2012–11–05
Johan Karlander, vettig12

UPPSATSÄMNE 2 I VETENSKAPSTEORI OCH METODIK

Bakgrund: Du är en kändis i datavärlden! Knappt fyrtio fyllda är du ägare till börskometen
Mind Hash, ett samverkanssystem för innovatörer. Men du är också mediakänd för knivskarpa
analyser av vetenskap och ovetenskap i datasammanhang och det är därför Time magazine
har bett dig skriva en kommentar till rädslan för en förestående global datakollaps och till de
kommersiella aktörer som erbjuder skydd.

Ryktet säger att nordkoreanska agenter lyckats få in trojanska hästar i de vanligaste operat-
ivsystemen för datorer och mobiltelefoner. På Kim-Il-Sungs hundraårsdag, den 15 april 2013,
ska man få alla system att bryta samman. Ett amerikanskt företag säljer för 1000$ mjukvaran
Kill’im-Sung, som påstås vara det enda skyddet mot angreppet. Miljoner användare har redan
köpt programmet. Sydkoreanska Samsung har just släppt en mobil SangSung och en laptop
SingSangSung som ska vara immuna mot angreppet. Kjell& Co säljer för en hundralapp en
USB-mojäng kallad Nosung som påstås ge skydd.

Du har tackat ja till skrivuppdraget med baktanken att det ger dig möjlighet att ge hun-
dratusentals läsare inblick i vetenskapsteori och metodik. . .

1. Ovanstående bakgrund är given men hur uppsatsen ska se ut bestämmer du själv. Den
ska vara minst en A4 och högst fyra A4 lång och den ska vara inlämnad senast 14 januari
2013, gärna tidigare. I Ladok blir den bara godkänd eller underkänd, men internt sätter
jag betyg A-E och slutbetyget på kursen blir medelbetyget av uppsats och tenta.

2. Minst två vetenskapsteoretiska kommentarer ska göras och minst två metodikkomment-
arer. Det är tillåtet att gå utanför kursbokens innehåll.

3. Vetenskapsteorikommentarerna måste på något sätt kopplas till det som uppståndelsen
gäller.

4. Metodikkommentarerna ska förstås gälla hur en vetenskaplig undersökning av ryktet bör
gå till.

5. En bild eller ett diagram brukar alltid illustrera Times artiklar.

6. För högt betyg krävs en läsvärd, spännande och originell artikel. Även för betyget
godkänd krävs att uppsatsen är ditt eget verk. Ha kul när du skapar det!


