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Mål/Yrkesambitioner
• Framtiden
2006 - ?
Mitt mål är att kunna använda mig av de kunskaper jag fått från min utbildning och genom självinlärning hemifrån till att utvecklas mer och gärna lära mig nytt inom samma område. Datalogiområdet
som är mitt brinnande intresse utvecklas hela tiden och genom att arbeta inom det området hoppas
jag på att man kan följa med i vad som händer inom detta samtidigt som att man kan utnyttja de
kunskaper man redan har.

Styrkor
• Samarbete Jag har lätt för att samarbeta. Har samarbetat i grupp vid en mängd tillfällen, dels under
skoltid och dels i arbetslivet.
• Lugn och Positiv Försöker att inte stressa och försöker se livet positivt.
• God social förmåga Umgänge med utbytesstudenter och anpassning till deras levnadsstil (undviker
fördomar). Jag tycker det är kul med olika kulturer och att uppleva deras öppenhet och insikt i livet.
• Kreativ, Initiativtagande Jag har mängder med idéer till mitt Perl projekt. Blir lätt inspirerad genom
att sitta med det och klura ut vad man kan tänkas vilja ha som användare (vilket inte är alltför svårt
då jag också själv är en användare). Vid andra projekt jag har fått har jag själv spunnit vidare och lagt
till lite extra utöver det som var kravet. Jag har också lagt ner mycket tid på att få detta CV som det
är nu.

Levnadssituation
Född i Malmö 1980. Bott mest i Landskrona. På fritiden försöker jag bl.a. göra klart mitt Perl projekt så
det kan släppas till allmännheten. Eller så lyssnar jag på ”Netcasts” (”podcasts”) eller tittar på ”Vidcasts”.
Somliga helger festar jag i Lund med mina amerikanska vänner där.
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Utbildning
• Datavetenskap, Matematisk-naturvetenskaplig utbildning — Lunds Universitet, Sverige
2001 - 2006
 Urval av Kurser : Operativsystem, Realtids-programmering, Artificiell Intelligens, C-programmering,
Databasteknik, Datakommunikation (nätverksprogrammering), Kompilatorteknik, Objektorienterad modellering
 Projekt
2005 - ?
∗ Kompilator Skapad av mig och min kollega; denna kompilator tar källkod påminnande om
javakod och genererar exekverbar fil för SPARC/Solaris-arkitekturen. Detta projekt är gjort
efter inspiration från tidigare kompilatorkurser.
∗ Sökningsverktyg Detta projekt utgör vårt examensarbete och är ett sökningsverktyg till
Linux-kärnan. Delar av implentationen är moduler till kärnan och detta gör att applikationen är transparent och sökningsresultaten är tillgängliga för andra applikationer utan att de
behöver implementera något extra.

 Matematik
• Naturvetenskapligt gymnasieprogram, 3 år. — Gullstrandskolan, Landskrona, Sverige
1996 - 1999
 Teknisk inriktning

Arbetslivserfarenhet
• TOTAL EL & IT AB — Online och i Höganäs, Sverige
2005, 2006, 2007
 Utveckling av tidsrapporterings system. (Webbaserad)

 Utveckling av programvara för DR. (Dynamsik hantering av adressregister på layout)
 Utveckling av E-handelplattform
 Systematisering av mobiloperatörers abonnemangslistor
• Online Telemarketing — Lund, Sverige
2003
 Telefonsäljare Försäljning av tidningar över telefon.
• Trioplast — Landskrona, Sverige
1998
 Iventering
• SDR - Svensk Direkt Reklam — Landskrona (Helsingborg), Sverige
1993-1995
 Reklamutdelare

Språk
• Svenska: Modersmål. Flytande i både tal och skrift.
• Engelska: Flytande i både tal och skrift.
• Danska: God förståelse.
• Norska: God förståelse.
• Polska: Förstår tal.
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Datakunskaper
• Operativsystem Linux (Ubuntu, Slackware, Red Hat, Debian, Mandrake), Mac OS 9 och X, Windows
98/2000/XP, DOS
Omfattande kunskaper.
• Programmeringspråk
 C/C++ Omfattande kunskaper.

 Java Omfattande kunskaper.
 Perl Omfattande kunskaper då jag har skapat ett flertal skript för att bl.a. underlätta repeterande
arbete. Bland alla Perl applikationer jag gjort finns följande:
∗ AceCataloger Eget utvecklat projekt mestadels gjort i Perl (använder sig utav ett antal externa moduler för att öka prestandan). Kort beskrivet handlar det om sökning och interagering med data lagrat på hårddisk (även över nätverk). Målet är att snabba upp och förenkla
hantering av datan man har på sin hårddisk. Har arbetat med detta från och till i över 2 års
tid nu...
∗ rawHDRecovery Detta skapade jag för att rädda data från en hårddisk där hela filsystemet
kraschade. Det går in fysiskt på hårddisken och tar ut filer sektor efter sektor. Jag hittade
inget verktyg som kunde rädda mp3 filer med id3 tag v1.1, så jag skapade ett eget vertyg.

 PHP, HTML, CSS, XML, RSS Omfattande kunskaper då jag sysslat med mycket hemsideskapande.

 Javascript Omfattande kunskaper då jag sysslat mycket med ”Web 2.0” och AJAX-skriptande.
 MySQL, SQLite I samband med användning av Perl och PHP har jag lärt mig mycket om dessa.
• Övriga Datakunskaper
 Word, Excel, Access, Powerpoint, OpenOffice, Internet, . . . , Vim, LATEX, Emacs, SharpDevelop,
Eclipse, Apache etc Känner jag till riktigt väl. Är egentligen bekant med en mängd applikationer eftersom jag gillar att utforska en applikations funktionalitet och begränsningar. Speciellt
när det gäller att hitta den rätta applikationen för ett visst ändamål. Är också bra bekant med
Linux/UNIX shell och därtill vanliga kommandon såsom grep, screen och ssh.

Övrigt
• Militärtjänst — Ängelholm, F10, Sverige
1999-2000
 Radarobservatör och Gröntjänst
• Musikskapande
1997-?
Har varit ett intresse ganska länge, och jag skapar musik när det känns rätt – när inspirationen är
där. Det är kul att vara kreativ och kunna förmedla en viss känsla som inte går att sätta ord på. Har
dock problem med att sätta namn på låtarna, då jag inte vill sätta en stämpel på en låt, utan vill att
lyssnaren själv ska skapa sin egen bild vid lyssnande. Musikstilen är en kombination av Trance, New
Age, Ambient, Elektronic och inslag av Hip-Hop.
• Körkort — Meigårds trafikskola, Landskrona, Sverige
Taget 1999-03-25
 B-Körkort
• ECDL — UBC, Landskrona, Sverige
2000
 7-delars datakörkort Version 3.0
Jag lämnar gärna betyg och referenser om ni så önskar.
Senaste CV kan hittas på:
http://danielakesson.googlepages.com/CV.pdf
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