
TDDD11 / 9½MA32: Tidplaneringen, FÖ-material och ThinLinc ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 21/01/2022 08:03

To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6
<91ma32_2022vt_m6@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI <92ma32_2022vt_li@student.liu.se>;
TDDD11_2022VT_QD-Admitted <tddd11_2022vt_qd-admitted@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6-Admitted
<91ma32_2022vt_m6-admitted@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI-Admitted <92ma32_2022vt_li-
admitted@student.liu.se>

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

Hejsan.

Några snabba saker som jag tror många kan ha nytta av.

Hemsidan

• Tidplaneringen utlagd. Se meddelande på hemsidan.

• Material från FÖ kommer under dagen också.

Rättning och inskickning av O-uppgifter

• Rättning av O-uppgifter påbörjas idag och kommer att göras varje vardag (vi hoppas ligga
i fas med er, men vi har satt en gräns att vi skall ha rättat undan sakerna två dagar efter
inkomna automaträttade (godkända) inskickningar.

Om man skickar in flera gånger är det SISTA inskickningen för dagen som gäller (är denna
markerad "komplettering" från automaträttningen blir denna uppgift inte rättad). Om man
skicka in flera gånger och får flera "godkända resultat" från automaträttningen tas
fortfarande bara sista inskickningen som den som skall rättas av assistent.

OBS! Om ni samarbetar: Skriv en kommentar överst i ert program som talar om vem ni
samarbetat med. Skriv LiUid på den andra personen (och gärna namn). Fiktivt exempel
(hoppas ingen har detta LiUid):

    -- Samarbetat med aaabb666 (AAAron BBengtson)

På detta sätt minskar tiden för rättning för assistenterna (ni skickar ju in samma program
förstås och då blir det samma kommentarer och assistenterna behöver inte "rätta" båda
inskickningarna vilket ger halva rättningstiden och chans till fler rättade uppgifter per dag.

OBS! Ni måste skicka in SAMMA DAG för att detta skall fungera. Annars tar det mer tid
för assistenterna. Tackar på förhand för er hjälp (till självhjälp) här.

OBS! P-uppgifter får man inte samarbeta på!

ThinLinc

Vi förstod att det var problem att komma in på LiU:s servrar igår. Det första som märktes var
ThinLinc som verkade vilja "ohjälpa" oss. En del av er fick något som liknade att man inte hade
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rätt lösenord etc.

Några HETA saker:

• Vi har kontakt med ett gäng som håller på med just våra labsalar och även det som har
med ThinLinc att göra (programvaror som behövs i undervisning). Jag pratade med dem
igår om detta och fick reda på att de hade strul med mer än bara ThinLinc. Det verkade
vara något som var större tyvärr.

• OBS! Den grupp som vi har kontakt med VILL VERKLIGEN ha reda på allt som händer i
detta med ThinLinc så gör oss och er en tjänst. Skicka in felrapport till HelpDesk varje
gång det strular och säg vad det är som strular och när det inträffat (de behöver
personliga mail från användare för att kunna kolla om det är specifika saker för den
användaren eller hitta mönster för att finna felen). Många mail ger större effekt också då
det märks att det är något som verkligen behöver tittas på. Det är utlovat att det skall
fungera med ThinLinc.

• Om ni får svar av typen "Använd RPD" så är det inte helt ok. RDP är en tjänst som kräver
att vi bokar salar för att kunna nyttja de datorer som finns i labsalarna till att köra
hemifrån. Detta fungerar så länge det inte blir att alla kör via detta och de som sitter på
datorerna fysiskt får sämre prestanda (d.v.s. de som är i labsalen). Dessutom är det inte
säkert att det ens finns salar att boka då det är hårt tryck på dessa då vi har mycket
undervisning i många kurser i dessa salar (MAI/ISY/IDA anväder dessa och det är massor
av kurser).

• Vid kris kan ni förstås använda RDP, men detta är inget som vi har som förstahandsval
och det är inte säkert att assistenterna har koll på detta. Jag har påtalat detta för den
kontakt jag pratade med i går (som har hand om datorsalar etc.) och han skall framföra
detta till HelpDesk.

• Det finns ett annat alternativ att använda (som inte är lika bra som "ThinLinc" om man ser
att det blir en ren terminal man använder istället för en grafisk miljö) som heter SSH.
Detta är bättre än RDP på det sätt att det inte förstör för någon som sitter i labsal. SSH
finns lite information om via vår hemsida. Man loggar även här in på LiU och har tillgång
till de filer man har där, men man får endast en terminal som man sen kan starta Emacs
från och köra gnatmake etc. Räcker för kursen, men är lite "grottlik". Det går att starta SC
därifrån också om jag inte tar fel. Kan bli lite segt att köra Emacs och andra grafiska saker
via SSH dock.

• Om man kör via SSH. Testa att använda terminalbaserad Emacs. Detta tar bort
"musmöjligheterna" och kräver "snabbtangenter", men går MYCKET snabbare via SSH.
Startas via:

    emacs -nw FILNAMN

OBS! INTE "&" efter i detta fall!!!
Några "bra att ha"-kommandon i Emacs i detta läge (som funkar även i normala fallet
förstås):

  C-X C-S   - Spara fil (buffert)
  C-X C-F   - Läsa in ny (eller befintlig) fil
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Finns fler snabbkommandon i den lathund som finns på hemsidan som handlar om
Emacs.

Hoppas att detta var lite bra information så här på morgonen. Jag hoppas också att det skall
rulla på bra framöver.

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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