
TDDD11: Nyhet med P-uppgifter (för övning) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sat 12/03/2022 23:24

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

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

Hejsan.

Under veckan har vi gjort en del uppgraderingar av automaträttningen som förhoppningsvis ger
er bättre möjligheter framöver gällande P-uppgiftsövning. Tänkte det kan vara bra både för er
som går i år och de som kommer tillbaka för att ta "tentan" eller "plussa". Ger lite möjlighet att få
nya uppgifter att öva på samtidigt som man testar SC etc. om man är "gamling" som precis är
på väg in för att "tentera".

Jag har idag lagt ut några Ada.P-uppgifter under "Todays_assignment". De Ada.P2 och Ada.P3
som har dagens datum (alltså när ni skall göra uppgiften) kan ni köra via automaträttningen (i
"övningsläge") om ni har den upplåst (detsamma gäller sista Ada.P5 och Ada.P8 även om det
står ett gammalt datum just nu, testa och om ni får svar så är det aktivt). Det ger alltså inte

assistenträttning, men ni kan köra dessa i efterhand utan att behöva känna att det inte gick att
testa hur långt ifrån man är om det inte gick vägen på P-passet. Övriga uppgifter är bara för att
du skall få fler chanser att se lite fler varianter av uppgifter (det kommer att rensas lite senare
för att inte få "oändligt" med uppgifter).

OBS! Dessa bonus-P-uppgifter för övning är inte i Zoom förstås utan bara till för er egen övning.
Att göra när du vill mellan 07:00-21:00 som övriga uppgifter i kursen.

OBS! Ada.P2 och Ada.P3 genereras en ny "varje dag" (eller lite då och då iallafall) fram till "tenta-
P-passet". Om du blir "övningsautomatgodkänd" på Ada.P2 "låser" den tyvärr den "Ada.P3" som
ligger samma dag så börja med Ada.P3 (om du har den "öppen") om du vill öva på båda dessa
samma dag.

Tanken är att man kan köra Ada.P2 nästa dag igen med en ny uppgift (om man vill öva mer).
Om du inte riktigt fått godkänt på Ada.P2 nu så satsa på att komma till nivån att du har god tid
på dig för rättning av småfel så kommer det nog bli super på nästa P-pass. Det är bra att satsa
på ca 30-40 minuter kvar till finjusteringar på den uppgiften.

Ada.P5 och Ada.P8 tänker jag mig att de uppgifter som varit på DU (just nu de två uppgifterna
som var i onsdags) kommer att ligga ute "veckan" efter för att man skall kunna öva vidare på
dessa. Samma uppgift så att man kan ha lite tid på sig att "bli klar med dessa" om man inte
hann med det på P-passet (och som övning för andra).

OBS! Det är fortfarande så att ni inte skall skicka in saker efter att tiden är slut på själva
P-passen. Ta ovanstående som chansen att arbeta vidare dagen efter med uppgiften istället.
Detta blir förhoppningsvis något som hjälper till med att "komma i mål" med de lite tyngre
uppgifterna för betyg 5 och lite mer chans till övning på de för betyg 3 och 4.

Allt helt frivilligt förstås. Bara en bonus.

OBS! Det är förstås viktigare att komma framåt i Ada.O-uppgiftsserien för att bli klar med den

större delen i kursen, men jag vet att det är många som vill "säkra" ett betyg också. Därav detta
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lilla extra.

Hoppas att detta låter bra för er. Lycka till!

Ha en fortsatt trevlig helg.

M.v.h.
/TJ

P.S.  Hör av er till mig om något verkar strula med den nya uppgraderingen så kollar jag på det.
Det bör fungera bra, men man vet aldrig med lite större system som beror av olika saker. Håller
tummarna förstås.  D.S.
--
-------------------------------------
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