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Hejsan.

Ett repetition om det är så att du undrar om deadline för O-uppgifterna. Jag har fått frågor

(därav mailet).

Vi har EN deadline i denna kurs. Vi kommer att sluta rätta O-uppgifter och allt

annat när VT2 är slut. D.v.s. när tentaperioden startar. I denna deadline ligger alltså

ALLA moment som finns i kursen (utom de "tenta-P-pass" som går i tentaperioden i

juni).

Detta gör att du som student kan anpassa din takt och alltså kan koncentrera dig på att

verkligen lära dig det som är och ju mer du förstår och får erfarenheter desto lättare går det och

desto roligare blir det.

Om du inte riktigt skulle hinna klart är det som jag sagt tidigare ingen fara på taket. Det som är

kvar fixar du nästa gång kursen går. Och du behöver inte göra om hela kursen då.

Kort om krav för avklarad kurs

Ada.O* + MatLab.O8:    Alla dessa måste vara klara för att få LABA i LADOK (se

kurskartan så ser ni var den leder nere till höger). De grå rutorna "motsvarar

LADOK". OBS! Projektet är Ada.O-uppgifter också, men på annat sätt.

Ada.P2:    Denna måste ni klara för att få DAT1.

Alla dessa uppgifter går att göra fram till slutet av VT2.

OBS! MatLab.O8 kommer att dyka upp under tenta-P (om inte tidigare) och

projektdelarna dyker upp när det närmar sig också.

Jag vet inte riktigt var ni håller på just nu, men enligt det som är godkänt är det så

att ni ligger runt Ada.O4 - Ada.O8.1 just nu. De sista uppgifterna Ada.O5, Ada.O7

och Ada.O8.1 är lite mer problemlösning. Dessa är alltså de som ger mest inför

fortsättningen. Hoppas att det går bra för er med dessa. Tips: Tänk inte i kod. Tänk

på papper (rita anteckna fundera) och dela upp problemen så blir det bra.

Om du inte är klar att starta projektet direkt i början av VT2 kommer det att gå att

starta lite senare. Det är gjort för att man skall kunna starta i omgångar så när du

kommer dit är det bara att köra igång med ett gäng som kommer dit i samma veva.

Bättre att komma igång än att vänta är ett hett tips.

Ha en bra kväll allihop och hoppas att det rullar på med inlämningarna.

M.v.h.

/TJ
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