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Aalborg Universitet
satser pa eliten
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I Livet sam n0rd pa elite plan
! AF MALENE SEVERINSEN
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vrelge at tage Critill. Ellers har man
det ikke, og det kan blive nogle lange
dage pa det nardjyske lIniversitet.

De er begge enige om, at det er fedt
med en eHteHnje, men de advarer og
sa universitetet mad at srenke kra

vene for at fa sa mange optaget som
muligt.

»Der skal ikke ga inflation i nddan
nelsen. Sa udvandcr man hcle kon
ceptet,« advarer de.

At beskrive hvad de 10 elitestude
rcnele arbejder med lige nu, kncver
en hel artikel for sig. Kart fortalt be
skrefiiger de sig ogsa med indlejret
sofuvare.

Og blandt andet en optimering af
det anerkendte vrerktoj UPPAAL, del'
kan bruges til at finde fejl i realtids
systemer, inden den endelige soft
ware udvikles.

»Min krereste sigel', at lIanset hvad
jeg gor, sa vii jeg altid vrere nurd,« si
gel' Uffe Serensen, men understreger,
at han bestemt ikke er enig.

»Jeg viI udfardres.« Meldiugen kom
mer fra 24-arige Uffe Sorensen. Han
er elitestllderende pa Aalborg Uni
versitet has CISS. Sam men med 25

arige Claus Thrane har han laet plads
pa den eftertragtede elileJinje.

»Man lar lov til ka,mpe lidt mere
for del Dererstorre forventningertil
aS," sigel' Uffe Sorensen.

Claus TIlfane tilfojer dog, at det er
sprendende projekter, del' lander for
an dem. Nar man er elitestuderende,
bJiver del' stillet krav til de vejledere,
dertildeles. De skal blandt andet vre

re professorer.
»Derfor er det ogsa fantastiske res

sourceI', del' er tilgrengelige for os. Er
del' noget, sam driller, sa har man en
hel stab af de dYb--tib'Stefalk lige om
hjornet,,, forklarer Uffe Sorensen.

Malet med elitenddannelsen lig
gel' ikke helt fast, men helt i trad med
rektors ouske avervejer de begge en
ph.d. for at fa den forskningsmressige
del med. En frelles kammerat har far

ladt universitetet til fordel for et job

maJene.severinsen@borsen.dk

Uffe Soreosen og
Claus Throne i fargrunden

er elilestuderende po
Aa/barg Universitet ag

arbejder med noget so
nordet sam sofWaresystemer
under centeret CISS. Her
er Kim Guldstrand Larsen

direktor og Thomas Bak

tilknyttet sam professor, de
ses begge ; baggrunden.
Foto: Michael Ba

RasmussenlBaghuset

te, men elitelinjen er et godt
skridt pa vejen. De bliver ka
stet fin' luverne meget hurl i
gere ag introdnceres tidlib--t
til det forskningsmiljo,. de
er en del af,« forklarer Kim
Guldstrand Larsen.

Rektar Finn Kjrersdam
understreger behovet for at
lIdfordrc sluderende, del' er
hojt begavet.

>,vi ska! nddanne folk,
sa langt deres Iyst og evner
rrekker. Det handler om at
udfordre de studerende,«
sigerrektar, del' har 28 elite
studerende fordelt pa far
skellige linjer.

Finn Kjrersdam haber, al
nogle af de elitestuderende
viI fortsrelte i en forskerkar
riere.

»Aalharg Universitet viI
gerne bebolde nagle af de
bedste stnderende i forsker
stillinger. Det er ja viden,
sam vi skalleve af,« pointe
reI' den nordjyske rektor.

nu pa en optimering af det
anerkendte vrerklaj.

Kim Gu!dslrand Larsen

er godt tilCreds med en elite
linje, og malet med den er
helt klart.

Behov for flere ph.d.er

»De studerende er ja enorml
dygtige, og vi skal bave nogle
flere ph.d.-studerende, hvis
Danmark virkelig viI satse
pa viden. Og vi skal salse pa
videu,« papeger Kim Guld
strand Larsen.

Han tilfojer, at del' er efter
spnrgsel pa elite i erhvervs
livet. En ph.d.-sluderende
har forskningsmressig erfa
ring, hvilket er til stor gavn
far virksomhederne. Er

bvervslivet har simpelthen
bmg far de eks"!ra kompe
teneer. Derfor villederen af
crss geme have flere pb.d.
studerende. Samme onske
har rektor Finn Kjrersdam.
»Det er en ndfordring at be
holde de sluderende til det-

r CISS pa vej I
mod st~rk position I
Forste skridt er lagellil etstort frelles europreisk farsk- !

ningseenter far indlejrede softwaresystemer. Navnet I
er Artist2, og crss viI med heJt frem i forreste rrekke.

»Med samarhejdet gennem Artist2 har vi ja mulig- ,
hed for at lave en endnu stnrre og malrettet indsats. i
Eksempelvis forske og lave analyseI' pa tvrers aClande- I

grrenser,« sigel' Kim Guldslrand Larsen direktor has I

crss. IArtist2 er nodvendig som et madspil til rT-udviklin-

gen i Asien og USA. Det understreger direktoren. I
»Af hensyn Iii yirksomhcderne i EU er det nadven- I

digt at sikre, at vi rent forskningsmressigt er rustet til I

konkurrencen. Derfar er samarbejdet en nodvendig-
I hed, hvis vi i kvalitet og omfang skal knnne matche

Uld.fordringen,« sigel' Kim Guldstrand Larsen, som er

valgt tilleder af det netvrerk under Artist2, del' beskref
tiger sig med test og valideIing. MEK

___________ . ----1
malcne.severinsen@borsen.dk

en bil,« forklarer direktoren
for CISS.

DeUe gor system erne me
re komplekse end traditio
nelle softwaresystemer. Der
for har del vrerel nodvendigt
med nytrenkning for al ana
Iysere og lesle dem. Svarel
er vrerktojel UPPAAL, del'
kan bruges til at finde fejl i
realtidssystemer, inden den
endelige software udvikles.
Det er nemHg bade d}Tt og
ofte farHgt, hvis del' er fejl i
et indlejrel system. Vrerk
tojel har Aalhorg Universi
leI udviklel sammen med
Uppsala Universilel. To elite
studerende arhejder netop

forklarer Kim Guldstrand
Larsen.

l'a et amrade er CISS en

del af verdenseliten. I ey
berspaee gar tiden som re
gel i sma hak. Ellers er den
bcsvrerlig at regne med. Men
/lere syslemer er beg}1ldl at
definere tiden sam flydende
eller sakaldt kontinuert tid.

Tiden er kompleks

»Realtidssystemer er ken de
teguet ved, at det ikke er nok,
at tingene sker i den rigtige
rrekkefnlge. Tiden mellem
hrendelserne er ogsa vigtig.
Sam for eksempel en airbag i

has Motorola, del' lakkede med god
I<m og kantakt med virkeligheden.
Men det tager de to elilestuderende
hell roligl.

»Sa ma han bare give de nreste 01.

Sam elilestuderende er det nysger
righeden, del' driver vrerket, og det er
mere frit at vrere studerende,« poin
terer Uffe Sorensen.

De slllderende skal apna karakte
ren ]] i baehelorprojektet for at kom
me i betragtning til en plads pa elite
linjen. IIerefter soger man selv.

»Man skal ikke gore det her, ba
re fordi man viI have noget pa papir.
Sa kerer man sur i det,« siger Claus
Tbrane.

Til daglig mrerker Claus og Uffe in
gen forskel, nar de er sammen med
andre studerende, selvom drengene
har lael elikeUen elitesluderende.

»1 blind og grund handler det am,
at udfordringerne og forventninger
ne er storre, men det er helt fint. I vo
res verden flyder fritid og arbejde al
ligevellidt sammen," erkender Uffe
S"rensen.
Claus Tbrane tilfojer, at man skal

niske Systemer har el bud
pa, hvorfor CISS tilhorer eH
ten.

»CISS er en kritisk masse

Cra bade software og hard
ware. Ingeniorer og data
lager i lrel sanlarbejde. Det
udgor en totalenhed, del' sIal'
strerkt," pointerer han.

CISS bestar aftre faggrup
per Cra to forskellige insti
tutter nemlig Institut for
DataJagi ag Iustitut far EJek
lroniske systemer.

»Vi har hver isrer bragt al
den viden, vi har opbygget
gennem flere afs forskning,
med til CISS. Det er et start
aktiv for erhvervslivet,,,

Udgor en strerk enhed

»Vi giver virksomheder et
vrerktaj ag metode til test af
deres produkter,« forklarer
Kim Guldstrand Larsen og
pointerer, at CISS har farer
positianen i Europa pa dette
felt. Ogsa professor Thomas
Bak fra Inslitut for Elektro-

Den lrengste vreg i kantoret
er fyldt med boger fra gnlv til
laft. Skrivebardet er et syste
matisk kaos af ut.allige daku
menteI'. Dagbladel Borsen er
blevet invileret indenfar has
lederen af Center far Ind

lejrede Saftware Systemer
(CISS) pa AaJbarg Univer
sitet. Centret har en frem

trredende rolle i eurapreisk
sammenhreng. Det er fak
tisk hell i frant.

En ustappelig talestrom
flyder fra professar Kim
Guldstrand Larsen, nar
snakken falder pa CISS. OJ
nene lyseI' af begejstring og
engagemeut.

»Vi beskreftiger os med
indlejret saftware. Det er no
gel, som er over det hele. Fra
mobiltelefaner over elektro

niske badevregte til fly;'<for
klareI' han.

Og tale, det kan han. Kim
Guldstrand Larsen er den
mest citerede danske data

lag i perioden ]990-2004.
CISS er opstJIet som et IT
kompeteneeeenter under

denjysk-fYnske IT-satsning.Test og va1idering er et stort
amrade for eentret.
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