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Hejsan.

Kort information (lite blandat). Några svar på frågor som inkommit nu i kursstarten. Fr.o.m. nu
räknar jag med att ni kollar det mesta med er assistent. Hen kollar med mig om det är något. Ni
är så många att jag inte kommer att hinna ta mailhantering med er personligen tyvärr. Ni kan
också ta det via er klassrepresentant om det är något som har vi en bra väg för sådant som är
lite av administrativ art. Jag hoppas kunna komma och besöka er på HA-pass (eller på LA-pass
om det går) under våren.

• SC är öppet mellan 07:00-21:00 på dagarna (även helger). Samma sak gäller för
automaträttningen. Om ni undrar varför vi inte kör dygnet runt så finns det orsaker som
har med underhåll, tester och uppdateringar att göra så vi kommer fortsätta med dessa
tider under våren. Automaträttningen behöver sova lite också. :-) Nyttja
automaträttningen. Den är bra för att komma förbi stavfel och andra "småsaker".

• Om man fått "automatgodkänt" från automaträttningen och kommer på att man vill ändra
saker. Skicka in igen. Det är bara den sista inskickningen som rättas av assistenten. OBS!
Om man skickar in och det blir "komplettering" på uppgiften (efter att man fått "godkänt"
tidigare) gäller "komplettering" som inskickning. Då kommer alltså inte rättningen vidare
för de tidigare inskickade uppgiften.

• De tidplaneringar jag visade på FÖ kommer upp under "Tidplanering" i menyn under dagen
idag. Där är det bra om ni kollar in "hemarbetstiden" för de moment vi har. Det kommer
inte att räcka med de tider som är i schemat, men det är ni med på hoppas jag.

• Filmer från FÖ och de slides etc. som fanns där kommer på hemsidan allteftersom. Inte
direkt efter då filmerna behöver "fixas" lite för att det inte skall råka komma med studenter
eller annat. Viktor kör detta så fort det går. Kolla även på det som finns som "gammalt"
material. Vi har tagit med dessa då det är bra saker.

• Rättning av uppgifter påbörjas imorgon. Utom Ada.O0 som jag "fixar" lite under dagen
idag när ni passerar automatgodkänt. Det ger er möjlighet att verkligen komma med i
rättningen av de "riktiga" uppgifterna (de blir GULA) redan idag.

• Det skall förhoppningsvis vara klart nu med alla som är "gamla" att komma in i kurskartan
(även er nya förstås). Även SC borde ni komma in i. Om det finns någon som har problem
med detta kan ni meddela Viktor.Olsson@LiU.se så fixar vi det.

Kul att ni haft ett sådant drag att fixa Ada.O0. Det verkar som att det nu kommer igång med
Ada.O1.1 också.

Mycket diskussioner om buffertarna är super. Köp inte "gör så här" av någon. Be att få en bra
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förklaring till varför. Uppgiften Ada.O1.1 är grunden till ALLA uppgifter så det är inte för att
"jäklas" den är upplagd som den är. Vi vill att ni skall kunna detta med "arbetsgången":
kompilera, rätta till, spara, kompilera, testa att köra, rätta till, spara, kompilera, ... Glöm inte att
testa det du redan testat innan om du ändrar ditt program då det påverkar annat än man tror när
man gör små ändringar. Detta är Ada.O1.1 i ett nötskal. Just denna uppgift finns det bara en
lösning på. Blir annorlunda senare. OBS! Det får bara vara 4 variabler (inga loopar alltså då detta
ger behov av en extra variabel, även om det varit praktiskt ...).

OBS! Get_Line finns det lite extra att prata om. Den beter sig olika om man matar in "för få"
tecken eller (minst) "rätt antal" tecken. Bra med diskussion om detta med assistenten (eller
kolla i boken om man hellre vill det).

OBS! I alla program ni gör: Avsluta så att det finns ett "ENTER" på sista raden i utskriften (inte ett
extra "ENTER" utan bara ett som avslutar den sist utskrivna raden. Det är så automaträttningen
vill ha det. Litet tips för att ni skall komma fortare framåt.

Nu börjar programmeringen när första LE drar igång.

Avslutar med ett stort tack för bra frågor på FÖ och att ni verkar komma igång bra. Det ger lite
extra energi till oss också.

Hoppas att ni får en bra dag och lycka till med allt.

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