
TDDD11: Tentainfo och tentaplugg (SC) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Thu 17/03/2022 18:15

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

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

Hejsan.

Detta går till er som har anmält er till "tentan" den 25/3 kl. 08-13 (och alla andra som går kursen
nu). Först lite kort information om tiderna (finns på hemsidan, men tar det igen för säkerhets
skull).

OBS! Om du redan har godkänt på Ada.P2 börjar du på Ada.P3 (d.v.s. du får lite sovmorgon och
kommer in till klockan 09:40). Motsvarande lite till sovmorgon som du redan är godkänd på
Ada.P3 och skall börja på Ada.P5 eller Ada.P8 förstås.

Själva "tenta-P-passet" 2022-03-25 kl. 08-13

Vi har alltså "öppnat möjligheten" att var med på alla Ada.P-uppgifterna med den begränsningen
att man måste klara föregående nivå för att "levla vidare under "tentan". Precis som under
kursen i höstas alltså.

08:00    Ada.P2 släpps på hemsidan (under Ada.P2-hemsidan i
kurskartan).
    09:15    Ordinarie tid slut för Ada.P2
    09:40    Förlängd tid slut för Ada.P2

Om du fått "godkänt" på din sista Ada.P2-inlämning i SC (i automaträttningen) är du
kvalificerad att vara med på nästa uppgiftssläpp. Skicka inte in uppgifter efter det
att passet slutat för din del. Då blir det automatiskt "underkänt". Se till att din sista
inskickning är "godkänd" i automaträttningen så att du har nästa nivå upplåst.

09:40    Ada.P3 släpps på hemsidan (under Ada.P3-hemsidan i
kurskartan).
    10:55    Ordinarie tid slut för Ada.P3
    11:20    Förlängd tid slut för Ada.P3

Om du fått "godkänt" på din sista Ada.P3-inlämning i SC (i automaträttningen) är du
kvalificerad att vara med på nästa uppgiftssläpp.

11:20    Ada.P8 släpps på hemsidan (under Ada.P8-hemsidan i
kurskartan).
    12:35    Ordinarie tid slut för Ada.P8
    13:00    Förlängd tid slut för Ada.P8

Vi ses i RÖTT Zoom-duggarum (gå in via kurshemsidan och "Alla kursens Zoom-rum" så klickar
du dig in där). Ha kamera och ljud aktiverat (så att du hör oss om vi behöver gå ut med
information).
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Se till att kolla att SC fungerar (se mer nedan om hur du kan öva lite med denna innan den
25/3). Tips: Det kan komma meddelanden i SC och ni kan ställa frågor där (som vanligt alltså).

Förbered ThinLinc och se till att du har en terminal och Emacs uppe innan uppgifterna släpps.
Det ger lite fördel.

OBS! Kolla in "Själva uppgiftsupplägget" och "Kraven" på respektive kurshemsida för Ada.P2-

P8 (alltså gå in till dessa sidor via kurskartan) så att ni inte får backning senare på saker som är
onödiga. Anteckna viktiga punkter. Det finns saker i båda dessa delar som man kan bli
"underkänd" på så bra att slippa sådant. Där står en hel del bra att ha koll på inför passen.

Se mer information i det tidigare mailet (ligger på kurshemsidan under "Mailutskick").

www.ida.liu.se/~TDDD11

Extra möjlighet att arbeta inför "tentan" (automaträttningen slås på för er)

Under veckan har vi uppdaterat en massa saker för att ge er möjlighet att kunna plugga lite
effektivare inför tentan sista dagarna. Vi har lagt ut en helt ny funktionalitet precis idag som gör
att ni kan testa Ada.P-uppgifterna som ligger under kurskartan. Då ser ni också hur dessa ser
ut.

Följande måste dock vetas om:

• Man behöver ha fått minst godkänt av "automaträttningen" på Ada.P2 för att kunna börja
använda sig av Ada.P3-automaträttningen. Detta gör att ni alltså nu kan öva på en
"gammal" Ada.P2 (den som ligger där). Finns flera gamla, men dessa funkar inte i
automaträttningen längre utan bara den med rätt datum fungerar i automaträttningen.

• När man får automatgodkänt på Ada.P2 (då blir den rutan "ljusblå" eller fortsätter vara
"gul") och Ada.P3 blir "ljusgrå" i kurskartan vilket indikerar att man alltså har öppnat
automaträttningen för denna nästa uppgift. Det gör alltså att man kan arbeta vidare.

• När ni öppnat Ada.P3 kan ni köra med den genom automaträttningen. Ni förstår nog hur
det hänger ihop.

• Motsvarande gäller för Ada.P5 och Ada.P8 från Ada.P3.

• OBS! Ada.P2, Ada.P3 kan köras igen automaträttningen endats med rätt datum på
uppgifterna. Ada.P5 och Ada.P8 är det de uppgifter som ligger under "dagens uppgift"
som är de som går att köra genom automaträttningen.

• Allt detta är till för er övning. Automaträttningen står alltså i "övningsläge" fram till dagen
innan "tenta-P-passet" den 25/3 (d.v.s. sista dagen är den 24/3 med denna hjälp).
Automaträttningen är öppen på "riktigt" när ni gör den den riktiga uppgiften. Vi räknar med
att ni har automaträttning ca var 3 minut under P-passen. Kolla mailen så att ni ser vad
som var "fel" eller om det blev "godkänt". OBS! Öva på detta innan "tentan" via de givna
test-uppgifterna så att ni har koll på hur mailen ser ut ...

OBS! Dessa "övningsuppgifter" kommer alltså inte att rättas av oss (assistent), men det är till
för att ni skall kunna få lite mer övning för att klara P-uppgifterna.
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OBS! SC öppnades idag (för er som inte varit med där under VT1). Kolla att ni kan starta denna
och skicka in övningsuppgifter så vet ni hur det går till.

Hoppas att ni kommer att ha nytta av de ändringar vi gjort.

Hoppas också att det går bra för er på "tentan" den 25/3 (och även andra tentor ni har i
tentaperioden förstås).

Ni som har O-uppgifter kvar. Dundra på bara. Vi rättar så det knakar. :-)

Ha en bra kväll.

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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