
TDDD11: Projekt och MatLab ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Mon 04/04/2022 15:09

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

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

Hejsan.

Några saker:

1. Projektdel 3 (och 4) kommer under veckan att dyka upp på hemsidan. SJukdom har ställt

till en liten försening, men vi jobbar på detta.

2. Om man har Ada.O21.1 "ljusgrå" i kurskartan gäller samma saker som vi haft i resten av

kursen. D.v.s. att man kan skicka in och få saker automaträttade och att man tillsammans

med sin grupp blir rättad om man har rätt format på kommentarerna med vilka man

samarbetar med. Alltså: Om någon har t.ex. O7 inne för rättning och allt annat klart inför

att öppna Ada.O21.1 så kan man alltså bilda grupp och köra igång.

3. PR-tider" i schemat. Till för er så att ni kan "köra bort" andra om ni behöver sitta på

universitetet. Hela projektet går att göra hemifrån så inga obligatoriska delar där heller.

Bara att redovisa förstås.

4. Kontakt med assistent under VT2. Självklart kan man kontakta assistenten för hjälp, men

räkna inte med att de kan ställa upp när som helst. Ni får vara de som tar kontakt. Mycket

kommer ni garanterat att kunna lösa på egen hand också. Jag tror att ni nått upp till en

ganska bra nivå nu av problemlösning.

5. MatLab.O8 har öppnats i kurskartan (görs på egen tid), rekommenderas att komma igång

med projektet först, och information finns på hemsidan. Ni avgör förstås hur ni går framåt

i kurskartan som vanligt.

Det är förstås ok att prata med assistent om det är något ni undrar om MatLab-delen. Vi

hoppas dock att det mesta finns på hemsidan och att det går bra att fixa detta på egen

hand också.

MatLab.O8 skickas in via SC som vanligt (dock med ".m" som filändelse). Denna kan ni

göra ensam eller 2 eller 3 som samarbetar. Meningen med denna del är att få känsla för

hur man kommer igång med MatLab och se att det inte är några konstigheter att lösa

problem i ett "nytt programspråk" (och att ni senare antagligen kommer att använda

MatLab i kurser).

Det finns inga testfall för MatLab-delen så när ni skickar in blir det direkt

"automatgodkänt" vilket gör att det alltså inte är mening att skicka in något innan du är

"klar" med uppgiften. Rättningen sker alltså direkt hos assistenten.

Ha en bra dag och lycka till med projekten.

M.v.h.

/TJ
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P.S.  Sista dagen för ansökan till assistent idag inför hösten. :-)  D.S.

--

-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson
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