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TDDE54: Vår bonus till er för att få en "nystart" eller "lite extra tid" ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sun 26/09/2021 21:38
To: TDDE54_2021HT_AU <tdde54_2021ht_au@student.liu.se>

Hejsan.
Vi har suttit och tittat på hur det ser ut om hur vi skall kunna ge er en skjuts framåt i kurserna,
men behöver förstås ert samarbete för att detta skall bli bra. Två saker i detta mail och jag
hoppas att ni sprider detta till era kamrater (om det är så att det är några som inte läser mail så
förlorar de nämligen väldigt mycket och det vill vi ju inte).
Tre saker i detta mail. Två olika planer för att skrapa ihop poäng i höst i TDDE54 och den bonus
som jag utlovat tidigare.
OBS! Beroende på denna extra insats kommer det antagligen kunna råka bli så att
rättningsarbetet för assistenterna kan bli lite förskjuten. Vi skall försöka hjälpa till där så att det
blir så lite påverkan som möjligt, men ni får ha överseende om det tar någon extra liten tid att få
rättningen klar. Ni kommer antagligen att ha att göra med att göra andra uppgifter så nyttja
tiden till detta.
Fr.o.m. nu kör vi full fart i kursen. Hoppas att ni gör det med.

Plan för att klara hela kursen (Ada + Python) inom utsatt tid
OBS! Denna plan är tuff och det kommer att vara behov av att ni jobbar hårt för att hinna med
detta. Vi vill hjälpa er så mycket det går, men det kommer att krävas att ni gör er del av arbetet
och att ni tar motgångar som utmaningar. Ingen omöjlighet då det är ﬂera av dessa delar som
bara kommer att "rinna iväg" när ni väl kommer igång. Ligger man lite efter just nu så går det
fortfarande att jobba ikapp detta. Ingen omöjlighet det heller.
När måste jag vara klar (som senast) med de olika delarna för att vara klar i tid?
V.39
Ada.O11.1 + Ada.O11.2
V.40
Ada.O2
V.41
Ada.O3.1 + Ada.O3.2
V.42
Ada.O4 + Ada.O5
V.43
TENTA-P
V.44
Ada.O7
V.45
Ada.O9.1
V.46
Python.O0 + Python.O1
V.47
Python.O2
V.48
Python.O3
V.49
Python.O4
V.50
Python.O8 + Ada.P2
Januari-2022
Python-tenta

(KTR2-TAIU10)
(KTR1-TATA67)
(TEN3-TMES24 / TEN1-TAIU10)

(KTR3-TAIU10)

Plan för att klara åtminstone Ada-delen innan kursen slutar
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Denna plan är helt rimlig att klara av för alla som tar tag i detta nu och det ger i slutänden minst
3.5hp av de 6hp som kursen ger totalt. Det innebär att man har mycket mindre att göra nästa
gång kursen går så det är klart värt det.
När måste jag vara klar med de olika delarna för att vara klar i tid (medräknat att det tar tid för
varje uppgift och det kanske inte kommer direkt till godkänt)?
V.39
V.40
V.41
V.42
V.43
V.44
V.45
V.46
V.47
V.48
V.49
V.50

Ada.O0 + Ada.O1
Ada.O11.1
Ada.O11.2
Ada.O2
TENTA-P
Ada.O3.1
Ada.O3.2
Ada.O4 + Ada.O5

(KTR2-TAIU10)
(KTR1-TATA67)
(TEN3-TMES24 / TEN1-TAIU10)

(KTR3-TAIU10)
Ada.O7
Ada.O9.1
Ada.P2

Bonus för att komma igång för er som nu sitter lite tajt till och har fastnat på Ada.O0 och
Ada.O1
Detta är en bonus som vi tänker ger er för att ni skall få en liten kickstart nu och komma ifatt
lite. Det har funnits saker som varit svåra, men det vill vi nu ge er chansen att se hur man skall
komma förbi. Dessutom vill vi ge er en "omstart" så att ni förstår det som är i de delar som
eventuellt missats.
På tisdag 2021-09-28 kl. 17-19 kommer vi att ha öppet hus (eller programmeringsstuga) för
alla som har kvar Ada.O0 och Ada.O1. Detta kommer att ske i salar i C-huset så ni behöver ha
egen laptop för att delta på detta. Vi skall försöka få fram så många assistenter som möjligt på
detta pass.
Om du inte kan delta eller inte har laptop kan du delta via det rum vi använder i Zoom. OBS!
Detta rum kommer inte att räcka för MÅNGA att delta i utan den stora hjälpinsatsen sker i sal på
campus. Det blir alltid mycket bättre där också då vi kan använda tavlor etc. för att visa på
saker på ett helt annat sätt.
På onsdag 2021-09-29 kl. 13-15 kör vi ytterligare ett pass där vi koncentrerar oss på Ada.O1 (vi
räknar med att ni efter tisdagen skall klara av Ada.O0 på egen hand). Vi satsar på att ha ett stort
gäng assistenter på detta pass också.
Om det är så att du är klar med Ada.O0, men har kvar Ada.O1 kan du komma redan på
tisdagstiden. Vi kör några salar med Ada.O1 också och de som blir "klara" med Ada.O0 kan
börja med Ada.O1, men då samlar vi er i nya salar för att få samma diskussioner i de olika
salarna. Det underlättar för assistenterna och ger er bättre chans att få bra hjälp.
Vi kommer att sätta på så att automaträttningen går för fullt under dessa två pass. D.v.s. ni
kommer att få respons mycket snabbare än det varit tidigare. Detta för att kunna få alla
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diskussioner om hur man tolkar meddelanden och reda ut eventuella strul ni kan ha med era
mailläsare eller liknande. Det verkar vara sådant som ställer till det mest som det ser ut nu.
Vi lägger ut information om vilka salar på hemsidan.

Bonus för er som passerat Ada.O0 och Ada.O1 (innan tisdag)
Denna bonus är då till för er som inte var med på den andra bonusdelen. Vi har tyvärr inte
assistenter till alla på detta pass och koncentrerar oss därför på det som ligger ett steg längre
fram här.
Nu på torsdag 2021-09-30 kl. 17-19 kommer assistenter att ﬁnnas tillgängliga i salar i B-huset
(samma upplägg som för de som var på de andra passen alltså, men där ni kommer ner till
B-husets SU-salar och vi ser till att det ﬁnns någon som kan svara på frågor). Här pratar vi om
chans att få lite mer hintar om det som ni kört fast på. Ren programmeringsstuga kan man
säga här också.
Automaträttningen kommer att rulla ofta under detta pass också. Det innebär att ni kommer att
kunna få respons på "småfel" och hinna ﬁxa till dem lite snabbare.
Vi lägger ut information om vilka salar på hemsidan.

Avslutning
Jag hoppas att detta sprids till alla er som går kursen på de tre programmen M, EMM och MI.
Välkomna på "tisdag och onsdag" eller "torsdag" beroende på hur långt ni kommit just nu.
M.v.h.
/TJ
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