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To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>

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

Hejsan.

Jag har fått några frågor som gäller huruvida man kan starta projektet om man inte är klar med
Ada.O-uppgifterna som leder fram till projektet. Korta svaret är: Nej.

Tips är alltså att hitta kompisar att projektera med som ligger ungefär lika långt som ni. Det gör
att ni kan komma igång så fort ni blir klara (Inte nu. Vänta tills det närmar sig VT2-start). Vi
kommer inte att tycka att det är ok att någon "hoppar" in efter ett tag i ett projekt. D.v.s. alla
skickar in vid samma tillfälle när det gäller redovisning (kommer mer information på FÖ när vi
startar VT2).

Anledningen är att projektet inkluderar en massa saker från dessa uppgifter och för att man
skall kunna göra något "vettigt" i projektet och inte hamna som "det femte hjulet" är det alltså
krav på att ha klarat av de uppgifter som leder fram till projektet.

Väldigt kort om vad som "projektdel 1" (inte hela projektet alltså i denna lista) kommer att kräva
som förkunskaper:

• Filer (hela uppgiften baserar sig på det).
• Paket (detta är målet med denna del).
• Fält, poster, pekare, etc.
• Underprogram (förstås).
• Undantag och kommandoradsargument.
• Sekvens, upprepning och villkor (grundläggande satser).
• In- och utmatning.
• Problemlösning till stor del.
• Kan låta konstigt kanske, men: Noggrannhet. Här kommer nyttan med att vara noga och

läsa specifikationer.

Förutom detta lite saker som vi kommer att ta upp på FÖ på måndagen vi börjar.

OBS! Om man inte riktigt hunnit fram till detta med Ada.O7 och Ada.O8.1 (alltså godkända
delar) är det ingen katastrof som jag sagt sen tidigare. Vi kommer att köra vidare med rättning
och det kommer att finnas ett par LA och några HA i början av perioden som kommer
(egentligen är dessa till för diskussioner om projektdelarna, men ...). Sen startar man man
projektet när man kommit fram till det. Vi kör alltså igång er i omgångar med projektet och ni
kommer att kunna prata med assistenterna under projekttiden också till viss del.

OBS! De två första projektdelarna kommer att vara som två "O-uppgifter". Ni kommer snart att
få all information om detta så ingen brådis med det ännu.

Sista projektdelen är det "projekt" som är väldigt fritt. Återkommer senare med mer om det.

Se till att beta av era tentor och sen sticker ni in med lite O-uppgifter om ni har tid med det.
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Ha en bra dag allihop.

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