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Re: TDDE54: FÖ i kursen (Ada-delen) ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sun 29/08/2021 19:16
To: TDDE54_2021HT_AU-Admitted <tdde54_2021ht_au-admitted@student.liu.se>; TDDE54_2021HT_AU
<tdde54_2021ht_au@student.liu.se>

Hejsan.
En påminnelse om saker från tidigare informationsmail. Vi kommer att lägga ut alla
informationsmail på kurshemsidan också.
FÖ går i Zoom (distans). Länk under "Kursens olika Zoom-rum i menyn på kurshemsidan". Klicka
på Rutan med FÖ.
M.v.h.
/TJ
On 8/29/21 3:04 PM, Torbjörn Jonsson wrote:
Hejsan igen.
Vi har nu diskuterat mycket fram och tillbaka om hur vi skall göra med FÖ i kursen i höst. Vi
har kommit fram till att vi kommer att göra en liten annorlunda variant än vi brukar ha då vi
inte får/bör vara på campus för detta. Om det kommer andra besked senare kommer ni att få
besked om det.
Första FÖ (imorgon):
Kursinformation: Vi kommer att prata om hur kursen är upplagd och hur
kurshemsidans delar "hänger ihop". Denna del handlar i stort om hur man hittar
på hemsidan och hur "kurskartan" fungerar. Åtminstone de delar som är relevanta
för att komma igång på kvälls-LA-passet.
Programmering: Själva materialet som kommer att behövas inför LA på kvällen
ligger på hemsidan som en ﬁlm (de under "Material - Föreläsningar" i menyn på
kurshemsidan). Filmerna vi lagt upp är inspelade under de "live-FÖ" vi hade i
våras i en liknande kurs. Detta material är det viktigt att man har kollat på lite
innan man kommer till LA på eftermiddagen/kvällen. Denna kan ni förstås titta på
redan nu om ni vill.
Upplägg: Vi kommer att göra så att vi tar första timmen på FÖ till kursinfo och
andra timmen gör vi så att ni får "ledigt" för att se ﬁlmen på hemsidan gällande
"Variabler, in- och utmatning"
Andra FÖ (också i denna vecka):
Kursinformation: Vi kommer här att prata mer om upplägget i kursen och här
kommer vi att prata en del om hur man blir godkänd på olika delar i kursen (inte
helt trivialt kanske att förstås via kurshemsidan och gamla studenter som gått
hos oss har inte haft detta upplägg så det kan göra att de inte heller kan hjälpa
er).
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Vi kommer att prata en del om begreppet "Levling" som är nytt i år. Detta är en
modell som gör att man kommer att kunna komma tillbaka nästa gång kursen
går utan att behöva börja om på nytt.
För gamla studenter innebär detta att vi har "översatt" de gamla momenten i
deras kurs till de nya momenten som ingår i detta års upplägg.
Programmering: Material som har med själva programmeringen ligger som ﬁlm
även här. Vi kommer att prata lite mer om saker som är viktiga att tänka på och ni
studenter kommer att få ställa frågor till os på denna FÖ om det som var på
ﬁlmen. Bra att ha sett ﬁlmen i förväg alltså. Filmen denna gång är "Satser,
styrstrukturer m.m."
Resterande FÖ i Ada-delen (planer just nu):
Vi räknar med att ni tittar på de ﬁlmer som ligger på hemsidan och vi kommer
eventuellt att stryka dessa tider ur schemat. Om vi låter dem ligga kvar meddelar
vi vad som kommer att hända på dem.
Vi kommer att försöka hinna dela upp de ﬁlmer vi har i delar som motsvarar det
område som är relevant, men i värsta fall får ni kolla på hemsidan vilken del som
matchar det du behöver.
Se alltså på ﬁlmerna som motsvarar det område som du skall ge dig in på.
Under Python-delen:
Som ni kan se i Lisam ﬁnns det även en Python-del i denna kurs. Den kommer i
andra perioden (HT2). Dessa delar är under utveckling och kommer att dyka upp
inför HT2.
Vi väntar med mer om detta till senare.
Vi hoppas att detta kommer att bli bra och att ni nu är peppade efter en förhoppningsvis rolig
"Nolle-P".
M.v.h.
/TJ
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