
TDDD11: Lite tidsperspektiv och annat nu i VT2 ...
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To: TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>

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

Hejsan.

Jag vill inte skapa stress eller annat, men vill ändå poängtera lite hur tiderna ser ut för projektet

etc. I slutet lite statistik för hur det ser ut just nu också. Bra jobbat vill jag påpeka! Keep up the

good work!

Som ni redan vet finns det en länk till planeringen av momenten i kursen på kurshemsidan. Där

står information om hur mycket tid det är tänkt att olika delar "skall ta". T.ex. för "labserien" är

det ca 160 timmar inklusive hemarbete och för projektet ca 50 timmar (per person i dessa

beräkningar).

Jag tänkte ge en liten updatering på rimliga tider för projektet också så att ni kan planera sista

delen av VT2 på ett bra sätt.

Uppskattade tider per del i projektet (per person):

    Ada.O21.1:    ca 5-10 timmar.
    Ada.O21.2:    ca 10-15 timmar
    Ada.O21.3:    ca 15-25 timmar
    Ada-O21.4:    max 1 timme

Det är ca en månad kvar nu så det är bra att komma igång med projektdelarna.

OBS! Man kan registrera sin grupp (till Simon, se tidigare mail, han hjälper till med

gruppindelning också om ni inte har grupp) redan när man fått "automatgodkänt" på

"labseriens" delar. Det är alltså ok att dra igång med inskickningar av projekt redan när det är

"ljusgrått" i kurskartan.

OBS! Om du har "ljusgrått" och de andra har "gult" i kurskartan för t.ex. Ada.O21.1 kan ni

fortfarande skicka in denna. Se bara till att ni följer "samarbetskommentaren" (exakt så som på

hemsidan) i filerna så att automaträttningen kan hitta er som har "ljusgrått".

Lite kort statistik just nu för att se hur bra ni gjort ifrån er. Jag menar det!

Antal registrerade i år (årets kull):    206 (inte alla går
kursen dock)
Antal som verkar vara aktiva:         ca 187 (som har godkänt
på mer än Ada.O0)

Nedanstående procentsiffror baserar sig på de två antalen
ovan.

Antal som är godkända på respektive O-uppgifter (just nu):
  Ada.O0:      194    94.2% (103.7%)
  Ada.O1.1:    187    90.8% (100.0%)
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  Ada.O1.2:    187    90.8% (100.0%)
  Ada.O11.1:   187    90.8% (100.0%)
  Ada.O11.2:   185    89.8% ( 98.9%)
  Ada.O11.3:   185    89.8% ( 98.9%)
  Ada.O2:      186    90.3% ( 99.5%)
  Ada.O3.1:    184    89.3% ( 98.4%)
  Ada.O3.2:    183    88.8% ( 97.9%)
  Ada.O4:      180    87.4% ( 96.3%)
  Ada.O5:      156    75.7% ( 83.4%)
  Ada.O6:      170    82.5% ( 90.9%)
  Ada.O7:      123    59.7% ( 65.8%)
  Ada.O8.1:    118    57.3% ( 63.1%)

  MatLab.O8:     8     3.9% (  4.3%)

  Ada.O21.1:    16     7.8% (  8.6%)
  Ada.O21.2:
  Ada.O21.3:
  Ada.O21.4:

Ser alltså riktigt bra ut. Det är ett "stort" gäng som skickar in saker på Ada.O5 -- Ada.O8.1 så det

kommer att fixa sig bra. Det är klart görbart att fixa projektet under denna termin om man ligger

på med dessa uppgifter, men det kräver förstås att ni inte ger upp och att man tar tag i även

hemtiden för uppgifterna. Vänta inte med att komplettera uppgifter som ni får tillbaka från

assistenträttningen (ett hett tips).

MatLab kan ni göra i princip när ni vill nu. Bara att "dundra in" dessa. :-)

Tänk på att ni kan göra flera uppgifter samma dag. Man måste inte vänta med saker som är

"gula". Bara ett tips om det är någon som missat detta. Det går också att "öva" när det är

"ljusgrått". Ger större chans att bli klar snabbare om man testar lite i förväg ...

Projektet (Ada.O21.*) är självklart inte klart för så många än så det är bara att se fram emot

detta också. Jag kommer att dyka upp i salarna under projektpassen ibland så där kan ni få lite

extra tips om ni vill.

Antal som är godkända på respektive P-uppgifter (med
garanterade betyg just nu):
  Ada.P2:      155    75.2% ( 82.9%)
  Ada.P3:       77    37.4% ( 41.2%)
  Ada.P5:       11     5.3% (  5.9%)
  Ada.P8:        2     1.0% (  1.1%)

Detta ger betygsfördelning just nu:
  Betyg 3:      78    38%   ( 42%)
  Betyg 4:      64    31%   ( 34%)
  Betyg 5:      13     6%   (  7%)
  --------------------------------
  Godkända:    155    75%   ( 83%)

Man kan ju säga att det är ett bra resultat redan nu gällande
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"tentan". Av er som varit aktiva under kursen är det alltså
redan 83% (eller 75% av alla som var registrerade vid
kursstart) som är godkända på "tentan". Var kommer detta att
hamna tro. Ser ut att bli superbra resultat. :-)

Jag kommer att rapportera alla resultat i tentaperioden för denna kursomgång. Det innebär att

även det "tenta-P-pass" som kommer i maj-juni kommer att hinna utföras innan vi rapporterar

DAT1-momentet. LABA-momentet kommer eventuellt att rapporteras lite tidigare, men lovar inte

detta.

"Tenta-P-passet" kommer att se ut som det som var i mars. Tre starttider och om man har minst

"automatgodkänt" på en P-nivå kan man vara med på nästa. Gäller alltså även om man blir

automatgodkänd på passet samma dag.

Sista rycket nu innan sommaren så blir det en massa roliga projekt och en massa godkända

resultat. Jag ser verkligen att ni gör ett bra jobb!

Ha en trevlig dag. Jag ser förhoppningsvis en del av er i sal om drygt en timme. :-)

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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