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	Vem?: Tommy Färnqvist, studierektor, IDA/SaS samt berörda examinatorer på IDA/SaS
	Kurs: TDIU01, TDIU04, TDDI14
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: På DI kan sekvensen av grundläggande programmeringskurser sägas vara TDIU01, TDIU04, TDDI14. På EL är sekvensen TDIU01, TDIU04. Det finns ett antal problem och förbättringsmöjligheter som vi hoppas komma åt med nedanstående förslag.---------------------------------------------------------------------    Dagen upplägg (DI):HT1-HT2: TDIU01 [6hp] (grundläggande C++)VT1:     TDIU04 [4hp] (STL, m.m.)VT2:     TDDI14 [8hp] (Hur man skriver OO i C++)Det som tyvärr inte fungerar så bra idag är att vi har dålig genomströmning på TDIU01. TDIU04 ses som ganska lätt av studenterna. TDDI14 har idag inte tagit upp OOA och OOD, d.v.s. de saker        som tas upp är hur man hanterar klasser och hur konstruktionerna ser ut för att ärva m.m.Fortsättningskurser har, enligt tidigare diskussioner på "lärarsammankomst" med undervisare från andra institutioner, behov av grundläggande problemlösning och programmering. Framförallt att kunna strukturera/abstrahera problem.Fortsättningskurser:TDDI02 (Projekt) Här saknas OOA/OOD för att studenterna skall kunna genomföra projektet utan att förlora tid i början               av kursen. Problem uppstår för att man inte förstått hur man skall börja då OOA/OOD saknas.               Även lite för lite vana av vad som är en bra design.TDDD16 (Dalg)Behöver i princip algoritmiska tänkandet och objektorienterade tankesättet. Fungerar bra med               dagens upplägg.---------------------------------------------------------------------Dagens upplägg (EL):HT1-HT2: TDIU01 [6hp] (grundläggande C++)VT1:     TDIU04 [4hp] (STL, m.m.)Det som tyvärr inte fungerar så bra idag är att vi har dålig genomströmning på TDIU01. Kursen TDIU04 kan anses innehålla en del saker som är lite utanför det som EL behöver senare. TDIU04 ses som ganska lätt att klara av dock.Fortsättningskurser har, enligt tidigare diskussioner på "lärarsammankomst" med undervisare från andra institutioner, behov av grundläggande problemlösning och programmering. Framförallt att kunna strukturera/abstrahera problem.---------------------------------------------------------------------- Vårt förslag till nytt upplägg (DI):HT1-HT2: TDxxxx [6hp] (Problemlösning och programmering)VT1:     TDyyyy [4hp] (Klasser, arv, etc. i C++)VT2:     TDzzzz [8hp] (OOA/OOD, STL, Lamdauttryck, etc., C++)TDxxxx skall täcka upp det som tidigare fanns i TDIU01, men med annan uppstart och med mer fokus på problemlösning och mindre problem med syntax genom att ha ett språk som framhäver    tydlighet och det algoritmiska istället för syntax och specialfall. När studenterna sen kommit en bit på väg byter vi programspråk vilket ger fördelen att de kommer att få en känsla av att det inte är konstigt att byta språk senare om det behövs.Ytterligare starka argument är att det pedagogiskt är lättare att lära ut tankesättet om språket inte har många fallgropar.TDyyyy skall ge en hantverksmässig känsla av de konstruktioner som finns när det gäller "objektorientering" i C++ mer än att ge en teoretisk bild av vad objektorientering är.TDzzzz använder det studenterna lärt sig i TDyyyy för att visa på hur man skall konstruera objektorienterade program mer systematiskt med OOA/OOD. Här är tanken att det som tidigare    fanns i TDIU04 skall komma in också. Detta känns naturligt då dessa delar använder sig av (eller bygger på) objektorienterade konstruktioner.Tanken inför fortsättningskurserna:TDDI02 (Projekt)Det som tidigare saknades skall här vara uppfyllt. TDDD16 (Dalg)Ingen ändring mer än att de kanske har mer i bagaget.De stora fördelarna med detta som vi ser det är också att få högre genomströmning och känsla av att man klarar av första  kursen bättre och kanske dessutom få studenterna att känna mer inspiration inför fortsättningen på detta sätt.---------------------------------------------------------------------- Vårt förslag till nytt upplägg (EL):HT1-HT2: TDxxxx [6hp] (Problemlösning och programmering)VT1:     TDyyyy [4hp] (Klasser, arv, etc. i C++) Samma saker som för DI förstås gällande dessa två kurser. Det som dessutom tillkommer som en fördel här är att TDyyyy:s innehåll kanske kan kännas mer relevant för EL än delar av innehållet i dagens TDIU04.Vi ser också en stor potentiell vinst för EL, som i senare kurser håller på med t.ex. VHDL som rent syntaktiskt är ganska likt Ada (och Ada är det som vi tänker oss att man skall ha som skyddsnätsspråk för introduktionsdelen i TDxxxx).De fortsättningskurser som EL har på andra institutioner bör inte påverkas i större utsträckning då vi förstått att det är tankesätt och problemlösning samt programmeringsvana som är det viktiga.---------------------------------------------------------------------- Det bör poängteras att vi räknar med att förstakursen kommer att nå i princip lika långt som TDIU01 tidigare gjort och att en större mängd studenter antagligen tagit åt sig detta. Efter de två respektive tre kurserna bör studenterna ha kommit längre än de gör idag på både EL och DI.Vi hoppas att detta är ett förslag som ni kan tänka er att genomföra så att det kan påbörjas redan HT-2015 då vi i detta skede kommer att behöva byta ut den tidigare examinatorn (Tommy Olsson) i   de kurser han har och då kan vi samtidigt planera det nya upplägget  med de nya examinatorerna. De som kommer att hålla dessa kurser om det blir som planerat jobbar alla i samma grupp på IDA dessutom, vilket kommer att underlätta utvecklingen.----------------------------------------------------------------------------------Nedan följer skisser till kursplaner för de tre ersättningskurserna.Ersättning för "TDUI01"=======================Kursmål-----------Kursen introducerar problemlösning med hjälp avprogrammering i ett lämpligt nybörjarspråk med skyddsnät. Detta sker under kursens första halva. Andra halvan tar uppmer avancerade koncept samtidigt som ett mer komplicerat programspråk introduceras för att bredda students syn på imperativ programmering samt lägga en bra grund förfortsatta studier inom huvudområdet datateknik. Studenten ska efter genomgången kurs kunna- skapa programmerbara lösningar till problem med ett imperativt angreppssätt- skapa abstraktion med hjälp av underprogram och enkla sammansatta datatyper- känna till och använda två programspråk imperativtKursinnehåll-----------------Grundläggande typer / variabler              Enkel inmatning/utmatning                    Satser och operatorer                        Abstraktion med underprogram                 Filuppdelning/moduluppdelning                Rekursion                                    Slumptal                                     Kommandoradsargument                         Abstraktion med enkla sammansatta datatyper  Felhantering/undantag                        Jämförelse och övergång mellan språkPekare och minneshantering                   Filer och strömmar                           Organisation-----------------Kursen bedrivs med föreläsningar där nytt stoffpresenteras. Därefter diskuteras och löses problem gemensamt under lektioner där stoff från föreläsning nyttjas iproblemlösningen. Studenten cementerar därefter sin inhämtade kunskap genom egen problemlösning på laboration.Examination-----------------LAB1 2hp Problemlösning med Ada (U,G)UPG1 1hp Dugga Ada (U,3,4,5)LAB2 2hp Problemlösning med C++ (U,G)DAT1 1hp Datortentamen C++ (U,3,4,5)Slutbetyg är en sammanvägning av UPG1 och DAT1.Ersättning för "TDUI04"=======================Kursmål-----------Kursens ska ge kunskaper om och färdigheter iobjektorienterad programmering, speciellt i programspråket C++.Efter genomgången kursen ska studenten:- kunna konstruera enskilda, icke-triviala klasser i C++- kunna konstruera polymorfa klasshierarkier i C++, med speciell vikt lagd vid initiering, kopiering, destruering, överskuggning och minneshantering- vara insatt i hur objektorienterade program organisers i separata filer samt hur dessa kompileras effektivt- skriva program för att separat testa en  klassimplementationKursinnehåll-----------------Abstraktion med sammansatta datatyperRepetition pekare och minneshanteringObjektorintering Klasser Koncept    Arv    Polymorfi Kort introduktion till UML (klassdiagram)Repetition filuppdelningKompileringsverktyget makeOrganisation-----------------Kursen bedrivs med föreläsningar där nytt stoffpresenteras. Därefter diskuteras och löses problem gemensamt under lektioner där stoff från föreläsning nyttjas i problemlösningen. Studenten cementerar därefter sin inhämtade kunskap genom egen problemlösning på laboration.Examination----------------LAB1 3hp Datorlaborationer (U,G)DAT1 1hp Datortentamen (U,3,4,5)Slutbetyg baseras på DAT1.Ersättning för "TDDI14"=======================Kursmål-----------Studenten skall tillägna sig kunskaper om och färdigheter i problemlösning med hjälp av objektorienterad programmering och C++ standardbibliotek. Studenten lär sig generalisera kod med hjälp av mallar.Efter genomgången kursen ska studenten kunna:- skapa underhållsbara lösningar till problem med ett objektorienterat angreppssätt- skapa programmerbara lösningar till egna problem med ett objektorienterat angreppssätt i projektform- kunna lösa databearbetningsproblem med hjälp av väl valda komponenter från standardbiblioteket- skapa abstraktion med hjälp av objektorientering- ha kunskaper om standardbibliotekets grundfilosofier- skapa enkla klass- och funktionsmallarKursinnehåll----------------Abstraktion med objektorintering (OOA/OOD) Tankesätt Koncept     Arv     Inkapsling     Association     Aggregation     Komposition     Polymorfi Rita enkla klassdiagram med hjälp av UMLFunktionsmallarKlassmallarOperatoröverlagringStandard Template Library Iteratorer Containrar Algoritmer Adaptrar Lamdauttryck FunktionsobjektOrganisation-----------------Kursen bedrivs med föreläsningar där nytt stoff presenteras. Därefter diskuteras och löses problem gemensamt under lektioner där stoff från föreläsning nyttjas i problemlösningen. Studenten cementerar därefter sin inhämtade kunskap genom egen problemlösning på laboration och i projekt. Examination----------------LAB1 2hp Problemlösning med OOPRA1 4hp ProjektDAT1 2hp DatortentamenSlutbetyg baseras på DAT1.
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