Hej allihopa!
Vecka 39 kör vi igång med laborationer och jag tänkte följa EDAA30-kursens upplägg som har visat sig fungera
väldigt smidigt. Istället för att använda Zoom för redovisning och hjälp kommer vi använda en
kommunikationsplattform som heter Discord.

OBS! Endast labbarna byter plattform till Discord. Föreläsningar, övningar och andra kursmoment fortsätter
som vanligt på Zoom.
Studenterna på datateknik kommer vara bekanta med upplägget från javan men för er som är helt nya till
programmet infogar jag lite hjälpsamma länkar nedan för att hjälpa er komma igång.

Getting Started - Hur ni hämtar ner programmet, skapar ett konto och kommer igång!
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360033931551-Getting-Started

Installation Guide - Mer ingående kring installation, om inte länken ovan är tillräcklig.
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360034561191-Installation-Guide

Linux Installation Pointers - Om ni sitter och knackar på en Linuxdator kan följande länk vara behjälplig för
vissa distros. Men ni reder det nog fint själva ;) https://linuxconfig.org/how-to-install-discord-on-linux

Beginner's Guide - Lite allehanda handledning i att använda Discord
https://support.discord.com/hc/sv/articles/360045138571-Beginner-s-Guide-to-Discord

Mic Testing - Kort om hur ni ändrar ljudinställningar och testar er mikrofon, bland annat.
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360020641332-Mic-Testing

Gå med i EITG01 Labbar på Discord
När Discord är installerat, ni har skapat ett konto och loggat in, så kan ni klicka på följande länk för att gå med i
EITG01 Labbar som är en, av mig skapad, server för våra labbtillfällen:
https://discord.gg/j5mxn8qgXE
Ändra gärna erat smeknamn till erat stil-ID eller namn.
När vi labbar så väljer ni en tom röstkanal (kallade Grupp 1 - Grupp 22) tillsammans med er labbpartner och
sätter er och jobbar! Skärmdelning är lokalt till kanalen, så ni kan skärmdela sinsemellan utan att andra studenter
tar del eller störs av det.
Likt i en labb i datorsal så finns det två listor, #redovisa-lista och #hjälp-lista. Ni skriver upp er på dessa genom
att skicka ett meddelande i listan. När det är er tur tar jag bort meddelandet och hoppar in i er kanal så ni kan få
hjälp eller redovisa.

Frågor på det?
Nu har jag egentligen inte mer att säga! Jag hoppas ni kan komma igång med programmet och är taggade inför
lite simulering. Om jag skulle ha missat något i infon ovan, om ni har problem med programmet eller om det är
något annat kursrelaterat ni undrar över, så kan ni slänga iväg ett mejl till (er8542sv-s@student.lu.se), så
försöker jag vara så behjälplig en Erik kan vara!
Prova gärna Discord med en polare innan labben, hoppa in i en röstkanal i EITG01 Labbar! Då kan ni testa så att
ljud och skärmdelning fungerar som förväntat.
Vi ses på nästa övning!
// Erik

