
TDDD11: Projektetredovisning och deadline(s) och lite om framtiden ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Mon 02/05/2022 18:47

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

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

Hejsan.

Nu är det säkert ett gäng som undrar en del över deadlines och annat (har börjat få mail om
det). Här är mailet som tar detta.

Det finns ett pass i nästa vecka där det står RE (redovisning). På detta är det tänkt att man kan
redovisa sitt projekt om man är klar med detta. Det blir alltså en liten stund med kul att göra för
alla som är där och en möjlighet att visa upp sitt projekt för andra att avundas. Om man inte är
klar får man kontakta sin assistent för redovisning.

Det är inte en deadline utan det var den första "gissningen" vi hade där vi tänkte att man skulle
vara klara med projekten, men det har varit en del som hänt på vägen så jag är inte sämre än att
jag kan justera lite på saker.

Riktigt hård deadline för alla typer av Ada.O-uppgifter (samt MatLab) i kursen kommer att bli

2022-06-06 (d.v.s. allt utom P-uppgifterna). Efter detta får man komma tillbaka och göra
resterande delar vid nästa tillfälle kursen går. Sista inskickningen denna dag gällande
O-uppgifter alltså (även projekt). Efter detta tas automaträttningen ner för detta år (och därmed
möjligheterna att få återkoppling på O-uppgifterna).

Rekommenderade "mjuka" deadlines för er är (bra att planera för dessa så att ni har lite
reservtid om det inte riktigt hinns med):

2022-05-20    (bra att vara klar med allt här då tenta-P ligger nära)
Efter detta kommer de flesta assistenterna att behöva ta sina egna tentor och det
innebär att återkoppling av inskickade saker tar längre tid.

2022-05-27    (andra chansen, men nu är assistenterna på väg att försvinna)
Här blir det troligen ännu längre återkopplingstider beroende på personaltätheten.

Efter hård deadline finns endast två saker kvar för er:

2022-06-07 kl. 08-13    Omtenta-P-pass

2022-08-26 kl. 14-19    Omtenta-P-pass

Dessa två tenta-P-pass kommer det mer information om på kurshemsidan. Se
under "Mailutskick" och även under "Meddelanden" för den informationen. Jag
skickar mail om detta och därför hamnar det under "Mailutskick" också.

Det finns redan en information om tenta-P-pass under "Mailutskick" om ni vill
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tjuvkika på upplägget. Det kommer att vara samma som i marstenta-P nämligen.

Lite kort om vad som händer efter hård deadline i år

Först: Efter deadline finns inte assistenterna kvar. Då är det semester och alla behöver ta det
lugnt. Även ni förstås.

Under denna omgång av kursen har vi sett att det mesta rullat på bra och vi har också sett saker
som det finns kvar att fixa till inför framtiden. Vi har försökt samla på oss synpunkter som ni
givit och även tagit saker som ni inte sagt något om med oss. Detta var första gången som
kursen hade i princip alla delar igång vilket gör att vi självklart måste titta på vad som hänt inför
framtiden.

Vi kommer att göra vissa justeringar av saker till nästa år. Detta för att underlätta för er om ni
råkar ha något kvar, men också för att vi skall få till lite mer flyt på vissa ställen i kursen. Om det
blir saker som påverkar det ni har kvar kan det vara så att ni får göra dessa delar, men det
mesta kommer antagligen att bli väldigt likt årets upplägg så det blir nog lätt att lösa.

Satsa i första hand på att bli klara med O-uppgifter. Dessa är svårare att fixa senare.
P-uppgifterna kommer på köpet och dessutom finns det också sådana pass kvar efter
2022-06-06 (omtenta-P-passen).

Tips för sista rycket

OBS! Vi kommer inte att kunna/hinna ta hand om något från denna kurs efter hård deadline. De
som varit med behöver semester och sen i höst kommer vi att ha ännu mer att göra än nu.

Om du har P-uppgifter kvar som du skall göra efter deadline: Öva lite på O-uppgifter innan du
kommer till tenta-P-passet. Kolla in meddelanden och se till att du har allt igång så att du inte
missar saker beroende på teknikaliteter.

Det går att skicka in O-upppgifter för övning även under tenta-P (även i augusti), men efter
tenta-P tar vi ner detta. Det man skickar in efter deadline (och även nu om man redan är
godkänd på motsvarande O-uppgift) kommer inte vidare till assistenträttning, men
automaträttningen körs.

Om du skall vara med nästa gång kursen går: Kolla upp direkt i kursstart vad som gäller. Att
vänta med detta innebär att man kanske missar bra saker som gör att man snabbare kan
komma i mål nästa gång.

Jag hoppas förstås att alla kommer i mål i vår. Ge inte upp bara.

Avslutning

Hoppas nu som sagt att ni kommer i mål med alla delar. Det ser bra ut just nu och jag ser
verkligen fram emot att se lite projektdemonstrationer.

Som Emma (en av de som är kursledare i det dolda) brukar säga:
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Tagga nu inför avslutningen!

Ha en bra avslutning av VT2 och lycka till med alla saker ni tar er för.

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

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE2M...

3 of 3 5/3/22, 09:56

mailto:Torbjorn.Jonsson@LiU.SE
mailto:Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

