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Fs rsteamanuensp Katrn Franke leder dataetteiorsknngsprogrammet ved N/S/ab ved Hogskolen i Glbvtk har uai ry2ftslcapforbn av
verdens mest klente forskere hnen personrdentifiberng professor dr
Sargur N. Snhari fra State Uniuersily of New'Yorlg {./SA, denne uka.

Pd Hogrskolen
i Gjovikjobbesdet medteknologier
som har dukketopp i actionfilmerde siste10 drene.Her .
utviklesprogrammer
som
blantannetkan identifisere
personeri krimsaker.
Slikt
blir lagtmerketil internasjonalt.

helt ny fingeravty$ceknologr.
Virkeligheten er ikke sSlangt
unna med fi ngeravtrykkscannere,
ondsinnededatakoderog forfals*ede elektroniske data av bilder
og tekst.
Forsteamanuensis Katrin
Franke leder dataetterforskningsprogrammet ved N tSlab.
Med sin dataetterforskning har
TrrbjornAurvag
hun blant annet sett nrermere pA
.lorbjorn@gjoviks-blad.no
hvordan i bevise at dokumenter
Denneuka har Hggskoleni
ikke er forfaisket, og hvordan
C';urik hatt besokav en av versikre at elektroniske bilder og
Jr'nr ffiBslkjente forskere innen
data ikke har blitt maaipulert.
ptrsonidentifisering.Professordr
Dr Franke og dr Srihari skal
SurgurN. Srihari fra State
samtrnenaffangere den andre
l-:::r ersityof New York i USA
konferansenom bruk av dataarr .gnarbeidet tett med FBI oe
verktpy i bevissikring i USA
Scr.'retService.
senerei 6r. Konferansenble lanPa hogskolenhar han blant
selt av hggskoieforskeren
i fjor.
annet demonstrertprogramvare
og har fitt stor internasjonal
..,nr kan sammenlignesignafurer oppmerksomhet.
nr,.tlenqretekster.

Merkevare
HiG langt fremme
Hog\Nolener tangttrerTrmernnen
teItet i ntbrmasjonssikkerhet.
Ho!.kolen er med i et EU-pror.;c\t :rrm jobber med S lese av og
silre fingeravfiykk. Dette er en

Leder for NlSlab (Norwegian
Information Security laboratory)
Erik Hjelmis, er ikke lite stolt
over 6 ha slike kapasiteteri eget
hus pi Kallerud.
- Seksjon for informasjonssik-
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- NlSlab ersElve merkeuaren pd nformasjonssikkerhet sam bygges pd lle
N/S/ab, Erk Hielmds. Her sammen med dr Sargur N. Snhari og dr Katrin E
kerhet NISlab (Norwegian
lnformation Securify laboratory)
er selve merkevarenpi informasjonssikkerhet som vi bygger pi
Hogskoleni Gj6vik, fortellerHjelmis.
Av ni fast ansatteer fem professorer.Miljg"t har 25 personer
som jobber med informasjonssikkerhet.
- Utdanningsmessigstartet
def hele opp med et masterprogram i 2002.Dette ble videre
bygget inn som et barchelorstu-

diet i 2005. I fjor s6kte vi om 6
fi doktorgradsrett. Dette avgjpres i midten av juni. Med doktorgradsrettkandoktorgradsstudenter vaereformelt knyttet til
oss.Vi har i dag fem doktorgradssrudenter
hos oss.men de
er formelt knyttet 1il e4 annen
institusjon, opplyser Hjelmis.
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Dolctorgrad neste
- Fir vi dette til, blir Hpgskolen
i Gjguit den f6rste hggskolen i
Inniandet som fdr doktorgrads-
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Fine forhold for syklis
826 smi og store syklister deltok i
sykkelrittet <Trim Ti6kk Toten
Rundb i helga. Det tradisjonsrike
sykkell@petarangeres vanligvis
pi Kristi Himmelfartsdag, men
ble i 5r utsatt ettersomdagenfalt
pfl 1. mai Det viste seg6 vare en
fordel rent vrermessig.Til ffoss
for hgljregn hele l6rdag, skinte
solablidt pi syklistenesom skuile

Kai Klethagen fra Gjovik
hadde hendenefulle med Ftg4re
smireparasjoner pi sykler mens
sykkelrittet pigikk. Det ble mest
justering av gir og bremser men
han utfprte ogsi andre reparasjonsjobber for syklistene.
- Jeg kunne nok ha tenkt mq
A svkle sjol. men mi manjobbe.
sa ma manjohbe. ric'rKlethagen.

