
TDDD11 / 9½MA32: Dagens P-pass (vad strulade) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Wed 09/02/2022 13:19

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.

Först vill jag be om ursäkt för det dröjsmål som uppkom i uppstarten av dagens P-pass och
förstås för att vi inte kunde köra automaträttningen. Det var verkligen trist ur framför allt er
synvinkel och självklart vår, men det blev ni som drabbades av detta. Även om vi startade
passet lite senare så är inte det något som gör att man hamnar i rätt mod för att göra det bästa
man kan.

Jag har snabbkollat på ett antal stickprov av det som skickats in och det ser ut som att många
har gjort bra ifrån sig (ingen bedömning av godkänt eller komplettering i detta) och det ser ut
som att ni skriver riktigt snygg kod på många håll. Klart snyggare än vi är vana vid efter så här
kort tid in i kursen. Ser fantastiskt lovande ut om man ser till hur det kommer att gå framöver.

Länkfelen som gjorde att ni inte kunde komma åt uppgifterna idag var riktigt förargligt. Även om
vi testat detta i flera dagar var det givetvis så att det skulle finnas ett fel som ställde till det.
Förlåt.

Att vi inte kunde köra automaträttningen under passet hade dock inte inget att göra med de
delar som vi uppgraderat under senaste veckorna (i den uppdatering vi gjorde i natt) utan detta
hade tyvärr blivit precis likadant oavsett vår uppgradering. Det var någon som helt utan vår
vetskap hade gjort så att våra rättigheter att ta ner information från vår tentaserver (dit SC
skickar era uppgifter) var "borttagna". Detta är nu åtgärdat så att det rullar.

Två fel på samma gång är kanske bättre än att ha ett fel per vecka. Inte för att det är kul, men
kanske positivare på något sätt. Hoppas att ni håller med. Även om det inte borde varit något av
dem.

Om ni haft något problem som har med uppgiften att göra (fel i formuleringen av någon del eller
liknande) vore det bra om ni skickar ett mail till mig personligen. Svara på detta mail så samlar
jag ihop det som är. Om det fanns fel i er uppgift skall inte ni drabbas av detta förstås.

Egentligen kom det med tentaservern igång under själva P-passet, men vi ville inte ge er lika
förutsättningar då detta kom igång efter att en del redan skickat in uppgifter och även lämnat
Zoom. Vi hade ju också gått ut med att vi kanske fick ta ner automaträttningen och det antar jag
bidrog till att man avslutade när man kände sig "klar".

Det "automaträttningssvar" som ni fick när tiden var slut var ett "icke-meddelande". Vi körde inte
igenom kompilering etc. och därför blev svaret att ert program inte gick att kompilera (det kom
inte ut något körbart program alltså). Bortse från det meddelandet (kasta det).

Vi kommer givetvis att rätta alla inskickade programmen istället för att sålla bort några som
missat automaträttningen denna gång. Det innebär att ni kommer att få respons från "assistent"
när detta är klart.
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"Assistenträttningen" kommer givetvis inte att innebära att vi tittar på "blankteckenfel" eller små
stavfel utan vi tittar på ert program som om det hade passerat automaträttningen för sådana
saker.

Det vi kommer att titta på är förstås vilken typ av underprogram ni använt i vilken deluppgift, om
ni gjort rätt saker i underprogrammen, att ni har rätt moder på parametrar etc. Att ni gjort saker
på ett "bra sätt" rent programtekniskt alltså. D.v.s. de saker som vi normalt sett bedömer.

Jag antar att det finns många av er som idag blev väldigt stressade och det gör ju att det blir
svårare att prestera. Den enda fördel som jag ser är att detta kom tidigt i kursen och det finns
många tillfällen kvar så det kommer att bli bra i slutänden även om detta var en trist sak. Jag
lider verkligen med er och hoppas att ni förstår att vi skall göra allt för att detta inte skall inträffa
igen.

Jag kan också tänka mig att ni kan tycka att det var jobbigt att vi behövde "testa" detta med
olika uppgifter idag (egentligen har detta varit planerat länge, men det var dags att ta in detta
nu, egentligen förra veckan). Vi kunde dock inte vänta längre med detta då det skulle bli sämre
att göra det senare. Av olika skäl. Det som var infört nytt i själva systemet är alltså inte kört på
era uppgifter nu utan det som strulade var en hemsidedel (länkarna till uppgifterna) som tyvärr
blivit galen.

Fördelen vi har är att vi kan rätta saker lite "snällare" när sådana saker som hände idag händer.
Det gör att vi kan kompensera er lite. Vi hoppas förstås inte att detta skall hänga kvar nästa
vecka utan att det går smärtfritt då.

Jag ber ytterligare en gång om ursäkt för att det strulade.

Ni får ha en bra dag så återkommer jag med resultat och annat om ett tag.

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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