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725G92/9AMA73/9½MA32/TDDD87/TDDE54/TDIU08: Ada.O2 (m.m.) ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Tue 14/09/2021 13:28
To: TDDE54_2021HT_AU-Admitted <tdde54_2021ht_au-admitted@student.liu.se>; TDDE54_2021HT_AU
<tdde54_2021ht_au@student.liu.se>; TDDD87_2021HT_FP-Admitted <tddd87_2021ht_fp-admitted@student.liu.se>;
TDDD87_2021HT_FP <tddd87_2021ht_fp@student.liu.se>; 725G92_2021HT_Z3-Admitted <725g92_2021ht_z3admitted@student.liu.se>; 725G92_2021HT_Z3 <725g92_2021ht_z3@student.liu.se>; TDIU08_2021HT_C9-Admitted
<tdiu08_2021ht_c9-admitted@student.liu.se>; TDIU08_2021HT_C9 <tdiu08_2021ht_c9@student.liu.se>

Hejsan.
Först en administrativ sak:
Jag har hittills skickat mail till epostlistorna för kurserna (inklusive de listor som
innehåller "Admitted", d.v.s. antagna till kursen, men inte registrerade). Från och
med nästa gång kommer jag att endast skicka till de listor där det ingår de som är
registrerade.
Mailen kommer fortfarande att läggas ut på hemsidorna så de går att hitta, men det
kommer alltså inte i er mailbox om ni inte är registrerade på årets omgång. För
äldre studenter: Ni behöver inte omregistrera er. Kolla bara på hemsidan för mailen.
Nästa steg i serien (Ada.O2) ligger nu ute på hemsidan. Vi har beslutat oss för att göra denna
också (och även Ada.O3.1/Ada.O3.2) till "fasta uppgifter", d.v.s. det är samma uppgift som
kommer att vara under hösten. Vi kommer att skapa Ada.O3.1 och Ada.O3.2 nu i veckan så att
dessa också kommer upp på hemsidan som de övriga.
Som bonus kan jag säga att vi har sagt att vi kommer att sätta Ada.P2 som en likartad uppgift
som Ada.O2, men där det då inte är hela dagarna man har på sig utan endast den tid som är
under själva P-passen i schemat samt nya uppgift på varje nytt pass.
Det är i dessa uppgifter (både Ada.O2 och Ada.P2) väsentligt att man kan alla typerna av
underprogram och att man kan välja "rätt kombination" av dessa för att få godkänt på Ada.P2.
Gäller förstås också i Ada.O2, men där är det inte tidsbegränsat.
Under hela hösten kommer det att ﬁnnas P-pass. Vi kommer att stryka O-passen även under
HT2. Vi har bara inte hunnit med detta ännu.
OBS! På P-passen är det viktigt att man kommer in i Zoom. Vi meddelar på kurshemsidan inför
respektive pass vilka rum som ni skall gå in i. Se under meddelanden alltså när det blir dags.
Ni som går kurser där det "tar slut" efter HT1 är välkomna att gå på de P-pass som kommer att
vara i HT2 för de kurser som fortsätter (TDDE54, TDIU08, 725G92). Speciﬁkt för
9AMA73/9½MA32 gäller att Python-delarna endast kommer att ﬁnnas på P-passen för TDDE54.
Det är också ok att skicka in O-uppgifter under hela hösten förstås. Efter tentaperioden i
JANUARI-2022 kommer vi dock att stänga ner detta och man får komma tillbaka nästa gång
kursen går (d.v.s. nästa höst).
M.v.h.
/TJ
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