
TDDD11 / 91MA32 / 92MA32: Sista mailet till "_Admitted"-listan ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 28/01/2022 08:26

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.

Idag är det sista mailet som går till er som är antagna på kursen, men inte registrerat er (d.v.s.
ni som fortfarande ligger på "Admitted"-maillistan. Ni får i fortsättningen läsa mail på hemsidan
under "Mailutskick".

Viktig information om P-passen (för alla). Läs detta senare om du inte ser det som relevant just
nu, men glöm inte bort att läsa det.

Samarbete gällande O-uppgifter

Tipsar bara om att samarbetskommentaren i ert program skall se ut på ett visst sätt. Se
meddelande på hemsidan om detta. Rätt format ger också fördelen att man om man har
LJUSBLÅTT i kurskartan kan få rättning tillsammans med sin kompis som har LJUSGRÖNT. Se
mer om detta i meddelandet.

P-uppgifter framöver

Detta är viktigt för alla (ni kommer att behöva denna information senare om inte annat).

Vi kommer att öppna Ada.P2-sidan i helgen för att ni skall komma åt P-uppgiften på onsdag.

OBS! För att slippa diskussioner om detta senare. P-uppgifterna är examination precis som
tentor. Om man inte följer reglerna är det alltså på så sätt att jag som examinator SKALL
anmäla detta till disciplinnämnden. Det är inte fråga om att jag vill (för det vill jag verkligen inte)
utan det är ett regelverk som säger detta. Kort om reglerna (se mer på hemsidan eller prata
med assistenterna).

Tillåtna hjälpmedel:

• Bok, anteckningar från FÖ, LE, LA (dock inte färdig kod).
• Papper, penna (bra för att t.ex. rita saker som man tänker på).

En påbörjad mall för ett huvudprogram är ok, men inte färdiga kodstycken
som löser problem.

Otillåtna hjälpmedel:

• Kompisar (självklart!).
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• Internet (utom våra hemsidor).
• Lösningsförslag från tidigare.
• Det finns mer, men tänk att det är DU som skall visa vad du kan

så inser du direkt vad som är otillåtet.

Du skall vara med i Zoom (i det avsedda dugga-/tentarummet).

• Inloggad med SSO med ditt student-LiUid (inte via gmail eller
annat alltså). Vi ser att du är "guest" om du inte är inloggad på
rätt sätt och då tar vi bort dig ur Zoom-mötet.

• Påslagen kamera (se till att du har fungerande grejor) så att vi ser
dig tydligt.

• Se till att du hör oss. Om vi inte kan kommunicera med dig
behöver vi ta bort dig från Zoom-mötet.

Om du inte är med i Zoom under hela den tid du "duggar"/"tentar" blir det
automatiskt underkänt på uppgiften. Om du råkar bli utkastad och kommer in direkt
ser vi mellan fingrarna på detta, men håll koll på att du är med i Zoom.

När du är klar (inte skall skicka in fler lösningar) är det ok att lämna Zoom. Se det
som att du lämnar en tenta.

OBS! Att skicka in lösningar till oss när du inte är med i Zoom likställs med "försök
till vilseledande vid examination" och blir en anmälan till disciplinnämnden. Alltså
skicka INTE in P-uppgifter i SC om du inte är i Zoom (gäller de som examineras).
Gäller även efter det att passet avslutats.

Vem kan göra P-uppgifter?

Det finns i år tre möjliga scenarion för att göra P-uppgifter. OBS! Se reglerna för att man INTE
skall skicka in saker efter avslutat P-pass. Gäller även er som är i grupp 2 och 3 nedan!

1. Ada.P2 är öppen (du har alla "rutor" MÖRKGRÖNA som leder till Ada.P2). Detta gör att du
kan börja öva på denna uppgiftstyp och därmed ha chansen att få till betyg 3/G på DAT1.
Du skall vara med i Zoom (RÖTT rum) för detta och dessutom är det vettigt att ha SC
öppen så att du kan ställa frågor under passet och dessutom se eventuella meddelanden
som vi skickar ut via denna (inte bra att missa dem).

2. Ada.P2 är öppen för "övning" (du har alla rutor innan godkända av automaträttningen "just
då" förutom de MÖRKGRÖNA). Detta gör att du kan provköra och få automaträttningen,
men du kommer inte att få uppgiften rättad av assistent. Du är inte med i Zoom, men kan
förstås vara med i SC för att få de tips som är. Vi vill dock INTE ha in frågor i SC från er då
detta tar fokus från dem som verkligen är på P-passet. Hoppas att ni förstår.

3. Ada.P2 är inte öppen. Du kan fortfarande gå in och se uppgiften och prova själv, men
automaträttningen är inte öppen för dig så inskickning av uppgifter via SC är helt
bortkastad. Självklart kan du sitta i SC för att se meddelanden på samma sätt som för
grupp 2 ovan. Jag skulle personligen vänta med att prova på Ada.P2 och istället ägna mig
åt en O-uppgift som leder framåt.
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Avslutning

Hoppas att det går bra för er alla på P-passen framöver och att ni känner att det kommit igång
bra med O-uppgifterna. Jag tycker att det ser bra ut. Bara kämpa på och ge inte upp. Nyttja
LA/HA-passen. De är guld värda i slutet även om man känner annat just nu.

Ha en bra dag.

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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