
TDDD11: Kort information om VT2 ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sun 27/03/2022 23:53

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

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

Hejsan.

Nu är det dags för VT2 med lite miniprojekt och MatLab. För att ni skall komma igång så fort
som möjligt är det förstås viktigt att få Ada.O7 och Ada.O8.1 godkända (åtminstone
automatgodkända) så att ni låser upp projektdelarna.

• Ada.O21.1 är nu utlagd i kurskartan. Bara att börja kika på den alltså.

• Under FÖ imorgon kommer det handla om helheten i VT2, men med fokus på Ada.O21.1
(första delen i projektet).

• På torsdag kommer sista FÖ och den handlar om Ada.O21.2 i första hand och lite kort om
den tredje delen. Ada.O21.2 kommer att dyka upp i kurskartan i slutet av veckan.

• Ada.O21.3 kommer att dyka upp så fort det går i kurskartan. Kort kan vi säga att denna
del handlar om vad vi vill se i hur man "löser" saker i projektet och sen några varianter av
"spel" som är lagom stora för denna kurs. Exempel är "Fem i rad", "Sänka skepp", "Tetris",
"Sokoban", ... D.v.s. ganska fritt och inte för mycket "regler" i spelen för att det skall hinnas
med.

• Registrering av projektgrupper behöver inte göras direkt utan kan göras när ni känner att
ni är redo för det, men gör detta innan ni börjar redovisa del 1 i projektet.

• MatLab-delen görs på egen hand (kommer i kurskartan om ett tag). Programmet skickas
in via SC som allt annat.

• Vi tar mer om rättningsnivå etc. gällande projekt och MatLab på FÖ.

Registrering av projektgrupp

Den gång vi vill ha när ni registrerar era projektgrupper är följande:

1. Du behöver ha projektet "öppet" för att bli registrerad av oss i en projektgrupp.
När du har detta går du vidare med följande punkter. D.v.s. alla i gruppen behöver
vara klara med Ada.O7 och Ada.O8.1 för att ni skall kunna registrera er grupp.

2. Bilda grupp om 4 personer (se under Ada.O21.1, när denna dyker upp, om ni vill
vara fler/färre). Gärna i samma klass, men om ni vill får ni gå över klassgränserna.

3. Om du inte hittar någon att göra projekt med (eller att ni är några som saknar
personer till er grupp): Skicka mail till Simon (se mailadress i nästa punkt) så
samlar han ihop er och bildar grupper. Ge information om vad ni vill göra för projekt
(se nedan).
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3. Ni kan INTE ta in nya personer i gruppen efter registreringen av gruppen. Vi kan
dock stoppa in någon ny om det blir problem för några att finna grupper i ett senare
läge.

4. Om någon hoppar av er projektgrupp blir ni färre att avsluta projektet. Hoppas att
detta inte sker. Om så kan ni eventuellt få någon ny som kan hoppa in om ni
kontaktar Simon, men vi lovar inget där.

4. Skicka ett mail till <Simon.Tornqvist@liu.se> (han har hand om att registrera
grupperna och tilldela assistenter till er). I mailet behöver följande finnas med:

• LiUid och namn på alla som ingår i er projektgrupp (se till att alla har projektet
"öppet" i kurskartan).

• Vilket projekt (vilket "spel" eller vilken "typ av spel") har ni tänkt göra (del 3 i
projektet är tanken här). Mer information på FÖ imorgon.

• Om ni går i samma klass (tala om vilken assistent ni haft under VT1. Om ni
kommer från olika klasser (ange vilka assistenter ni haft). På detta vis kan vi
eventuellt ge er möjlighet att få ha en assistent som känner er och det
kommer att gå smidigare för både er och assistenten (antagligen).

5. Simon meddelar assistenten om vilka ni är som hör ihop i grupperna och
assistenten hör sen av sig till er för att ni skall få kontakt.

Redovisningar av de olika delarna i projektet

En kort sak angående redovisningar av projektdelarna är att vi kommer att kräva att ni skickar in
"redovisningarna" av de olika projektdelarna samma dag (alla i gruppen alltså) för att vi skall
"rätta dem". Vi förstår att det kan vara så att det är någon som kanske inte kan skicka in samma
dag (t.ex. om det är sent på kvällen och SC stängs precis efter det att ni skickat in er projektdel
och den "kom igenom automaträttningen"). Om så är fallet kan den/de som inte hann med
"skicka in samma dag" göra detta dagen efter.

Glöm inte bort att skriva vilka ni samarbetar med i filerna (precis som i VT1 alltså, men med fler
namn i filerna.

Vi kommer dock inte att leta flera dagar bakåt efter redovisningar som "hör ihop". Hoppas att ni
är med på att detta är rimligt.

Det finns en fördel med ovanstående. Ni kan alltså testa era delar utan att det egentligen blir
redovisning av det direkt. Jag pratar lite om det på FÖ imorgon.

Det är lite olika saker som skall skickas in i olika delar av projektet. Kolla på respektive del vad
som är relevant där. I Ada.O21.1 är det testprogrammet (modifierat något) samt ert paket som
löser problemen i deluppgiften.

Assistenthjälp under projektet

Projektet är alltså en del i kursen där vi räknar med att ni "klarar er själva" till stor del. Att be om
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hjälp är förstås ok, men assistenterna är inte där hela tiden och de kanske inte kan ta en träff
samma dag. Kanske inte dagen efter heller. Det är alltså viktigt för er att planera er tid och nyttja
varandra för diskussioner om problem.

Samarbeten mellan projektgrupper

Det är som tidigare givetvis inte ok att flera grupper redovisar "samma projekt". Ni skall göra ert
eget projekt och det är garanterat så att man (även om man har samma "spel") inte kommer
fram till samma lösningar på problem man stöter på när man kommer upp till denna nivå.

Att diskutera saker med andra kan man förstås göra, men diskutera då på nivån "hur man
tänker" och inte inte "hur ser din kod ut". Det gäller ju att göra saker på "rätt sätt" så går det
fortare.

Vi kommer att gå igenom projekten efter att ni redovisat dessa och skulle det visa sig att det är
oklarheter kring ovanstående kommer förstås inte projekten att godkännas. Vi tar då bort
godkännandet från de delar som är relevanta.

Alltså: Gör ert eget projekt. Ni kommer förhoppningsvis att få en "kick" (eller stor glädje iallafall)
av att ha gjort detta och kanske har det också lyft er till nivån för det betyg ni vill ha i kursen
(mer övning ger lättare att klara P-uppgifterna om inte annat).

Avslutning

Som alltid är det ju så att jag vill ge en positiv avslutning och nu kan jag säga att det är kul att se
att det är ett gäng som redan nu kan dra igång med projektet i full fart och det ser ut att vara ett
gäng som ligger väldigt nära att bli klara med de sista momenten från VT1. Det bådar gott.

Ni som har lite mer kvar får ta ett nappatag med detta. Tänk på att inte vänta med
kompletteringar. Oftast är det mindre saker att lösa när ni fått dessa så ta dem direkt.

Om du inte hinner med att göra (hela) projektet i vår så kommer vi att behålla resultaten i
kurskartan inför nästa år så att ni kan fortsätta då. Gör så långt ni hinner och minska det som är
kvar så går det snabbare nästa gång.

Nu hoppas vi väl alla på regn, blåst och otrevligt väder så att vi alla kan sitta inne och
programmera under hela VT2. Alternativet vore ju att vara utomhus och njuta av solen. :-)

Ha en bra dag så ses vi på FÖ i Zoom.

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

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap
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---------- Linköpings universitet
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