
725G92: "Ada-tenta" i mars-2022 och augusti-2022 ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Thu 24/02/2022 17:16

To:  725G92_2021HT_Z3 <725g92_2021ht_z3@student.liu.se>

Cc:  Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

OBS! Detta är den information vi skickar till er gällande DAT1 i mars (och augusti). Alltså

viktigt om du skall "tenta" för att klara DAT1 (och även UPG1 kanske).

Nu är det dags för "tenta", eller rättare sagt "tenta-P-pass", 725G92 gällande DAT1. Jag kallar
detta "tentapass" för DAT1 (gäller motsvarande i augusti alltså).

Efter augusti kommer (med allra största sannolikhet) DAT1 att försvinna och ni får istället gå på
de P-pass som går i HT1 och HT2 för 725G92 i den "nya version" som (troligast) kommer att
gälla från hösten. Jag kommer att lägga ut mer information om det vi uppdaterat när vi kommer
inför kursstart i höst (på hemsidan) så kolla där om du har saker kvar inför HT-2022 att göra. [
Inte i Lisam som ni vet. ]

Om du inte skall "tenta" i mars eller augusti får du ha en trevlig fortsättning. Då behöver du inte
läsa resten av detta mail.

Viktiga saker att veta om DAT1 i mars (och augusti)

OBS! Olika färger på punkterna är bara till för att du skall se vilka punkter som finns. Ingen
skillnad i viktighet alltså.

1. DAT1 går 2022-03-25 kl. 08:00-13:00. Upplägget kommer att stå på hemsidan
under "Meddelanden", men finns även nedan för säkerhets skull. Hemsidan är som
ni nog redan vet:
    www.ida.liu.se/~725G92

2. Då kursen nu inte är aktiv (inte går i VT1) måste ni anmäla er till  DAT1 via

"vanliga" tentaanmälan på LiU (inte till oss alltså) för att få delta på P-passen som
är på denna DAT1. OBS! Se till att anmäla dig i tid då vi INTE tar emot oanmälda

studenter på dessa P-pass.

3. Har du rätt till förlängd tid måste du anmäla detta enligt vanlig tentaanmälan
(inte till mig alltså). Vi får reda på vilka som har anmält detta. Vi har alltså inte kvar
information om vilka som hade förlängd tid efter att P-passen tog slut efter kursen i
höstas.

4. Speciellt för dessa DAT1 kommer att var att man kan göra uppgifter utan att ha
låst upp dem via kurskartans Ada.O-uppgifter. Du kan alltså gå på DAT1 utan att ha

gjort de Ada.O-uppgifter som leder fram till denna. Detta skiljer sig alltså från
upplägget under HT1/HT2.

5. Kom i tid. För sen ankomst ger att du inte kommer in och kan närvara. OBS! Olika
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starttid beroende på P-uppgift. Se upplägget nedan.

6. Vi kör i Zoom och använder ThinLinc, SC och allt annat som på de vanliga
P-passen under hösten. Se kurshemsidan för mer information om du inte har koll på
detta.

7. Vi kommer att öppna SC för inskick under DAT1 (d.v.s. du kan inte skicka in saker
i SC innan dess och inte efter).

8. Om du har problem att komma in i kurskartan på kurshemsidan. Hör av dig till
mig så löser vi detta. Borde inte gälla i år, men det finns alltid liknande saker när
man har "gamla" studenter som kommer tillbaka och inte är "registrerade" där.

9. Kolla upp att du kan köra verktygen som används i god tid. Kom inte dagen
innan eller under själva passet och fråga om hur man kompilerar etc. Det ingår i
förberedelserna för att kunna utföra själva uppgiften.

10. Hjälp under P-passen:

Om det är frågor som har med uppgifterna att göra:    Ställ frågan i SC. 
Det går att ställa andra frågor också. Om det är något felformulerat i
frågan. Tala om det direkt. Kanske går att lösa snabbt eller det kanske
är något som är ett missförstånd. OBS! Assistenterna och vi kan inte
hjälp er lösa uppgifterna, men det kan ju vara annat som gör att frågan
är relevant.

Om du är i Zoom:    Använd "Ask for Help"-knappen i Zoom för att få
hjälp.

Problem med SC:    Fråga oss i Zoom ("Ask for Help").

Journummer på passet:    013-28 24 90 (om man har problem med
Zoom)

Problem med ThinLinc:    Helpdesk (om vi inte kan hjälpa dig enkelt på
passet)

11. Skicka in uppgiften innan tiden tar slut! För sena inskickningar rättas ej. Hör av
dig INNAN tiden är slut om det är något som gör att du INTE kan skicka in. Sätt ett
larm på klockan så att du vet när tiden tar slut. Vi försöker påminna ca 5 minuter
innan, men om det är något som gör att du inte upptäcker oss eller så gäller
fortfarande sista tid på passet som inskickningstid.

12. VIKTIGT! Den sist inskickade uppgiften är den som rättas (om den klarat sig
igenom automaträttningen). Om du skickar in en uppgift efter att ha kommit
igenom automaträttningen och den senare inte är godkänd (i automaträttningen) är
den senare den som vi anser vara din inskickade lösning och då får blir det
automatiskt inte godkänt. Hade det varit en "papperstenta" hade det varit självklart
att detta gäller och det är det vi utgår ifrån. Man kan inte skicka in "olika" lösningar
som vi skall rätta den som är "bäst".

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE2M...

2 of 4 2/25/22, 08:14



Upplägg på DAT1

Vi har gjort ett upplägg som gör att du kommer att kunna få betyg G, VG oavsett vilken nivå du
startar från. Följ nedanstående så ser du hur just du kommer att kunna göra för att få betyg på
DAT1 nu (ger samtidigt betyg på UPG1 om du inte har denna avklarad).

Detta är enskild examination. Du skall alltså lösa uppgiften på egen hand. Mer om reglerna finns
på hemsidan.

Uppgifterna släpps på kurshemsidan, i kurskartan, under respektive uppgift. Länk till "Dagens
uppgift" finns längst ner på respektive uppgifts hemsidedel. Ovanför länken till uppgiften finns
KRAVEN på uppgiften. Läs dessa då dessa inte står i själva uppgiften senare. Vi vill låta er få så
mycket tid till själva uppgiften på passet istället för att ni skall läsa kraven där.

Gamla uppgifter finns under "arkivet" för respektive uppgift.

Först tiderna för de olika uppgifterna (förlängda tider inom parentes).

DAT1 - 2022-03-25

    08:00-09:15(09:40)    Ada.P2
    09:40-11:20    *** Uppehåll då andra kurser har Ada.P3 ***

    11:20-12:35(13:00)    Ada.P5 / Ada.P8

Sen till upplägget som gäller för just dig.

0. Om du redan har betyg på UPG1 eller DAT1

Om du har fått betyg på antingen UPG1 eller DAT1 bör detta redan var infört även på
det andra momentet. Hör av dig om det inte är på det viset då vi snabbt kan fixa till
detta och se till att du är klar.

1. Om du inte har betyg tidigare på UPG1 och DAT1

Vi kommer att ställa in så att Ada.P2 är öppen för dig (om du anmält dig till tentan).
Oavsett om du hade denna öppen via "kurskartan" tidigare eller ej.

Du kan gå på passet med Ada.P2 vilket gör att du behöver komma in i Zoom (etc.)
till klockan 08:00 (satsa på 10 minuter innan).

Om du klarar denna uppgift så att den passerar automaträttningen med godkänt (se
mail från automaträttningen som skickas ut under passet) öppnar vi möjligheten att
göra Ada.P5 och Ada.P8 (dessa blir LJUSGRÅ i kurskartan vilket innebär att de går
att få automaträttning på).

A. Om du har "LJUSGRÅ" Ada.P5 och Ada.P8 (dessa blir det automatiskt vid
automatgodkänd Ada.P2) är du berättigad till att göra dessa uppgifter också (du
behöver bara den ena för betyg VG, du väljer vilken).

Om du skall göra Ada.P5 eller Ada.P8 hoppar du ur Zoom och hoppar in
igen när det senare passet börjar (10 minuter innan) så släpper vi in dig
i Zoom när vi satt upp nästa pass. Detta gör att vi kan hantera alla
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studenter som kommer in (i er och de samläsande kurserna som
kommer in till detta pass) på ett bättre sätt.

Det blir alltså ett uppehåll mellan de två P-passen där du kan vila eller
göra annat.

B. Om du inte fått Ada.P5 och/eller Ada.P8 markerad LJUSGRÅ i kurskartan kan du
inte göra den uppgiften. Du måste klara Ada.P2 för att kunna få högre betyg.

Vid godkänd automaträttning på en uppgift (som testar de "triviala delarna" i
uppgiften) skickas din lösning vidare till "assistent" för rättning (sker efter passets
slut). Ej godkänd automaträttning ger automatiskt "Underkänt" på uppgiften. Gäller
alltså båda uppgifterna.

Avslutning

Nu är förhoppningsvis ALLT glasklart inför tentorna i mars och augusti. Till hösten försvinner
alltså DAT1 och "tentan" ersätts med P-passen så det kommer inte att finnas fler "tentor" att
göra efter augustiperioden. Ni kommer dock att kunna fortsätta göra P-uppgifterna under HT1
och HT2 för att få klart UPG1 och DAT1 ( under hösten gäller samma sak som förra året att
rapportering av UPG1 och DAT1 sker efter det att kursen är slut så man kan "plussa" betyget
fram till slutet av HT2 på de P-pass som finns. Även om den nya versionen av 725G92 inte
kommer att ha DAT1 kommer vi att föra in resultaten på ert DAT1-moment i LADOK då det är
detta som gäller för er examen senare. [ Se hemsidan senare om ni har detta kvar i höst. ]

Hoppas att ni har en bra vår nu och att de som kommer för att göra P-uppgifter den 25/3 (om
några veckor) kommer att klara sig bra. Jag håller tummarna.

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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