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MM537 – Ugeseddel 12

Uge 48

Øvelser

1. Afsnit 9.5: Opgave 1a–c, 2, 3, 17, 18, 20, 22a–c

2. Afsnit 9.6: Opgave 1a–b, 5a, 6, 13, 16, 17

SFV-timer

SFV-timerne i denne uge er de sidste i kurset. De bliver brugt til en lille prøve-eksamen.
I får et eksamenssæt, hvis omfang svarer til den tid, I har i timerne. Opgaverne bliver
ikke rettet bagefter, men det giver jer en mulighed for at afprøve jeres eksamensteknik.
D.v.s. I får f.eks. testet, hvor meget I kan nå at skrive til hver opgave, og hvordan det
fungerer for jer at skrive og evt. tegne med den teknik, I har valgt (tastatur, digital pen,
håndscanner, . . . ).

Eksamen og håndscannere

Der kommer snart en udførlig vejledning til den skriftlige eksamen. I første omgang
får I lige de opdaterede regler om scannere (nedenfor). Bemærk, at det ikke er tilladt
at bruge kamera.

Ved håndscanner forstås en scanner som er lydløs og derfor ikke generer andre del-
tagere ved eksamen og hvor scanningerne kan overføres til computeren via kabel eller
memorycard (overførelse via WIFI er ikke tilladt). Håndscannere er lydløse da scan-
ningen sker ved at føre scanneren hen over papiret ved hjælp af hånden. Der er således
ikke en motor som larmer, når scanningen foretages. Hvis der findes andre scannere
som er lydløse vil de også være tilladte. Her er et par eksempler på scannere som vil
være tilladte ved eksamener på naturvidenskab (eksemplerne er ikke udtømmende):

• IRIScan Mouse (kun windows): http://www.irislink.com/c2-2827-48/IRIScan-
Mouse—2014.aspx

• IRIScan Mouse Executive (Windows og Mac): http://www.irislink.com/c2-2803-
189/IRIScan-Mouse-Executive—Overview.aspx

• IRIScan Book 3 (Windows og Mac): http://www.irislink.com/c2-2828-48/IRIScan-
Book-3—Book-scanner.aspx

IRIScan Book 3 yder IT-Service support til på samme vilkår som den anbefalede digi-
tale pen.
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Obligatorisk opgave

Der ligger nu en standardbesvarelse til den første obligatoriske opgave på kursus-
hjemmesiden.
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