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Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sun 20/02/2022 10:57

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>

Hej igen.

Lite statusrapport om SC och automaträttningen.

Jag har suttit och provkört under slutet av veckan och det verkar rulla med automaträttningen.
Det som är kvar är att få igång det helt "automatiskt" så att jag slipper "logga in personligen
varje halvtimme. :-) Just nu kör jag igång rättningen och den rullar var 20 minut under "lång tid"
under dagen, men kan haka upp sig beroende på åtkomstproblem mot den server som behövs.
Kollar detta lite då och då under dagarna (och startar om detta igen isåfall) så det skall rulla på
det också. Har lagt det på var 20 minut för att kompensera lite för att det eventuellt missas
någon gång.

Det rullar alltså generellt sett skapligt så länge detta inte hakar upp sig. Jag återstartar så fort
jag ser att det "fastnat" så det skall vara ok för er att köra och jag tar ner allt som skickats in
under dagarna så kör på bara.

Fortsätter med att fixa så att det kommer igång.

Om ni får problem med SC (hörde för någon vecka sen att det inte gick att logga in i den vilket
var en ovanlig händelse) så skicka ett mail så triggar vi på det och fixar. Jag vet att det är lite
samma sak där att det har något med serverkontakter att göra så vi behöver bara få reda på så
startar vi om det.

Trist att detta hände, men jag hoppas att det rullar på nu som sagt.

Ha en trevlig dag i solen.

Lycka till med uppgifterna.

M.v.h.
/TJ

On 2/17/22 12:15 PM, Torbjörn Jonsson wrote:

Hejsan.

Som ni kanske redan hört har det varit en del strul med "cyberattacker" mot LiU (och andra)
och under morgonen fick jag reda på att det från LiU centralt låstes en massa
inloggningsvarianter för oss anställda. Det har bland annat drabbat automaträttningen i vår
kurs.

Jag har nu under förmiddagen programmerat om ett antal vitala delar i automaträttningen så
den verkar ha kommit igång (temporärt). Jag måste dock köra denna manuellt under dagen
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för att ni skall få respons så det blir inte så många omgångar just idag då jag har möten som
blockar detta.

Jag/vi fortsätter arbetet med detta under eftermiddagen/kvällen och hoppas att allt skall vara
rullande imorgon igen. Återkommer när det verkar stabilt igen.

Jag kommer förstås att se till att det ni skickar in idag kommer att automaträttas ikväll en
omgång (efter kl. 21). Och de som kommer igenom detta får förstås rättning imorgon av
assistenterna.

Dagens rättning är gjord till stor del, men då ovanstående ställt till det kommer resultaten att
skickas ut lite senare under dagen om det går. Annars kommer det så fort vi har det möjligt
att skicka ut.

Ha en bra dag så länge.

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