
TDDD11 / 9½MA32: Påminnelse och en del svar på frågor ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Tue 01/02/2022 04:11

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>

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

Hejsan.

Det verkar som att det mesta har rullat på skapligt nu i början av kursen och det är väldigt roligt
att se att ni löser uppgifter på ett löpande band.

Jag vill bara påminna om några saker så att ni inte missar dessa (har hört några fåglar
[assistenter etc.] viska i mitt öra om saker så en "kortis" följer här):

1. Det är viktigt med att "samarbetskommentaren" i era program följer den mall som står i
meddelandet på hemsidan. Annars kommer ni inte att få chansen att följa med om ni är
"ljusblå" med den som är "ljusgrön" i rättningen (då skall resten vara identiskt i filen
dessutom). Se under "Meddelanden" igen om detta då det är flera som råkat missa lite på
formatet där (blanktecken och ':' och stavning "diffas" rakt av nämligen som det är nu).

Jag kommer framöver inte att hinna kolla saker manuellt, men gjorde en extra koll inatt så
att två av er som råkat missa någon detalj fick komma med i assistenträttningen. Vill som
sagt bara att ni skall få chansen att komma fortare framåt utan att för det stressa.

Ni sköter detta super med att skriva in kommentarerna i övrigt vilket assistenterna tackar för
då det är runt 100-150 uppgifter om dagen att rätta just nu så dessa kommentarer gör att
det går bra mycket fortare att ge respons till er.

2. Om man skickat in en O-uppgift och fått "ljusblått" går detta normalt sett inte vidare till
assistenten (utom i fallet ovan). Ni måste alltså skicka in igen när uppgiften blir upplåst
(d.v.s. "gul"). Det ligger flera på "kö" som det ser ut och det vore trist om ni inte fick vara
med på P-pass beroende på sådana saker.

3. Ni som har Ada.P2 upplåst efter rättningen idag kan testa på denna för första gången (vi
rättar som sagt det som inkommit tidigare dagar under förmiddagarna vilket gör att
inskickade O-uppgifter under tisdagen inte hinner rättas innan P-passet). Se till att ni är
med i Zoom (och kolla att ni har allt i ordning för detta och SC, som man behöver vara
instoppad i [kolla redan idag om du inte kollat tidigare att du kan starta SC ...]). Se under
"Meddelanden" och under Ada.P2 i kurskartan för att ha koll på upplägget så att ni har allt
redo inför onsdagen. Då detta är första tillfället så är det bra om man tänker att det är en
övning. Det är lite annorlunda att sitta live på ett P-pass så slappna av och bara gör ditt
bästa. Du har många P-pass att fixa detta under våren.

4. Endast Ada.P2 på onsdag. Inte Ada.P3 och senare P-uppgifter (se meddelande på
hemsidan).

5. Glöm inte att skicka LiU-intyget om förlängd tid till mig om du har sådant.

�. En vanlig fråga i höstas när vi körde samma upplägg var: Behöver man anmäla sig till
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P-passen? Svaret är nej. Det är bara att komma in i Zoom och göra uppgiften om du har
den upplåst. Har du den inte upplåst har du "ledig tid" och kan göra det du själv planerar.
Vi vill inte ha fler än de som gör P-uppgifter i Zoom då vi vill ge dem full fokus under
passet. Logga in i Zoom (RÖTT rum om inget annat sägs via meddelandesidan) ca 10-15
minuter innan så släpper vi in er när vi är klara med förberedelserna.

7. Journummer om något går riktigt snett (typ: kommer inte in på Zoom) under ett P-pass:
013-28 24 90

OBS! Normalt sett tar vi alla frågor om saker via SC under P-passen och praktiska saker
som inte går att lösa via SC tar vi i Zoom ("Ask for Help"-knappen ger att du blir flyttad,
men inte under uppstarten av  P-passet).

Uppgifterna släpps när tiden börjar (kl. 08:15 på onsdag) och ni kan då börja lösa
uppgifterna. Om det tar någon minut efter starttiden så lägger vi på den efter sluttiden (kl.
09:30) så att ni får rätt tid.

�. En annan fråga i höstas: Hur ofta körs automaträttningen? Under själva P-passet kör jag
denna ofta (avstängd för O-uppgifter under dessa pass, men det går att skicka in dessa i
SC så tas de hand om när P-passet är slut). Under P-passen oftare än var 5:e minut. I
slutet av P-passet kan det gå ännu oftare. Under dagtid är det standard med var 30:e
minut (ungefär). Jag har under början av kursen kört detta lite oftare under LA/HA-
passen, men detta kommer nu att dras ner till var 30:e minut.

En anledning till 30-minutersintervallen är: Det är inte automaträttningen som skall lösa
uppgiften. Du måste själv testa ditt program för att "levla" till nästa nivå av
"programmeringstänk". Det är alltså inte av elakhet utan tvärtom det är för er skull vi har
både denna extra "assistent", men också att den inte är där alltid och för ofta.

9. ThinLinc: Jag har hört "rykten" om att det varit en del saker med ThinLinc som strulat så
det är viktigt att ni felanmäler det varje gång. Jag vet att det är "trist" och att man blir
"trött", men ju fler som skickar in detta desto bättre är det. Om man inte skickar in så blir
deti värsta fall inte åtgärdat . Vi arbetar hårt från vår sida med felanmälningar nu och vi
gör allt för att få fram vad som är galet. Vi behöver dock er hjälp så att Helpdesk (eller
teknikerna bakom detta) får mycket information som de kan använda för felsökningen).
Alltså: Skicka in felanmälan när det strular. Ge in upp detta är ni snälla. Enligt den
kontakt jag har bland de som sköter systemet (och alltså är "bakom" frontlinjen på
Helpdesk) vill de verkligen ha alla felanmälningarna för att kunna göra något åt detta.

När ThinLinc fungerar så är det ett superhjälpmedel. Otur att det varit strul med detta just
i uppstarten av kursen. Ni kommer antagligen att använda detta i fler kurser (också på
andra institutioner) senare så tänk på att ni själva får del av det som blir fixat även om det
strular just nu.

Kort om RDP som ni får svar att ni kan använda istället för ThinLinc. Vi vet att detta finns
och det är inte ett alternativ som vi ser som bra. För att använda detta skall man boka
salarna där datorerna står (detta kan vi inte göra 08-21 då salarna normalt sett är
välnyttjade av många kurser) och om man kör via RDP så kör man verkligen på samma
dator som den som sitter i sal om det är bokat där. Detta är alltså inte något vi vill
uppmuntra då det är andra studenter som blir drabbade genom detta. Det är en "sista
utväg" om det strular med ThinLinc, men det är inte ett bra alternativ i längden.

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

2 of 3 2/1/22, 09:27



Alltså igen: Felanmäl om saker i salarna eller ThinLinc, Zoom, etc inte fungerar.

Om SC eller automaträttningen strular är det oss ni skall kontakta (mig eller Viktor, men
gärna via assistenten). Hoppas att dessa kommer att rulla på bra under våren. Vi har gjort
några "major upgrades" inför kursstarten som gör att vi är lite på spänn, men det har
hitttills set bra ut så "peppar peppar". Bland annat detta med att kunna arbeta vidare och
få "ljusblått" som är ett rejält lyft som vi ser det (hoppas att ni gör det också).

Avslutning

Bara några välmenta påminnelser för att ni inte skall förlora på saker. Man blir så irriterad om
man missar saker och det ger i slutänden inget roligt så hoppas att detta var något som hjälpte
er lite på traven.

Superkul att ni engagerar er och verkligen går på LA/HA. Det sparar ni som sagt tid på också.

Kanske dyker upp på något HA- eller LA-pass framöver. Vore kul att träffa er live.

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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