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

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

Hejsan.

Ur mitt perspektiv är punkt 4 allra viktigast. Annars blir det svårt att hinna med (för alla tror jag).

När ni kommer till projektets andra del Ada.O21.2 kommer ni garanterat att börja få en del saker
som tar lite mer tid att analysera för att finna fel i t.ex. er "Print". Några viktiga saker här:

1. Denna del kräver att man tänker till på flera plan.
◦ Ändringar i Ada.O21.1 för att läsa in ett till bildformat.
◦ Nytt paket för "Print".
◦ Ändringar i Ada.O21.1 för att ge "Print" möjligheter att lösa de problem som den

behöver hjälp med (beroende på att datatyper är privata, vilket de ju skall vara).
◦ Hantering av att inte skriva ut för många "Goto_XY" och för många

"Bagrundsfärgbyten" (skriv dock allt rad för rad även i fortsättningen).

Ja, det är en del att titta på så nu händer det grejor. Dela upp gruppen och gör olika delar
så går det fortare framåt är ett hett tips.

2. Se i det mail som jag tidigare skickat med information om "översättning" mellan "diffens
koder" till t.ex. Goto_XY och annat. Det gör att ni kan identifiera vad som kan gått fel.

3. Det finns ett extra testprogram som ni kan använda för att "slippa" skicka in i SC varje
gång. Detta testprogram är bara till för er och gör att ni kan "provköra utan väntetid".

4. Jag kan (tyvärr) inte svara på frågor om projektet då det kommer att ge att jag har hand
om alla projektgrupper. Assistenterna måste ta denna del och om de inte kommer på hur
man löser problemen pratar de med mig så kan de detta till nästa gång. Det gör att det
blir mycket snabbare för alla. [ OBS! Inget klagomål utan bara säger det i förväg så att det

inte blir ohållbart. Ni har gjort ett superjobb i vår med att prata med assistenterna så stort

beröm till er från mig! Keep up the good work! ]

5. När ni ändrar i Ada.O21.1 (nu i del Ada.O2.2) kan ni fortfarande skicka in via SC för att
testa det nya. Det går inte vidare till assistenterna om ni redan är godkända på den delen
och är alltså till för er att kunna testa samma saker igen.

Bara några tips på vägen alltså för att det skall bli ännu smidigare.

Ha en superdag allihop.

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