NBB-Rekenprogramma

Nummer 112, 18 mei 2016
Dit periodiek is gratis!
Alleen als je graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar:
rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer
ik dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de
pot het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van
zoveel mogelijk donateurs.
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De juiste versies en upgrade…
Ik heb een probleem met club laptop. Ik wilde een update erop zetten zonder
uit te testen. Zoveel vertrouwen heb (had) ik erin.
Thuis heb ik alles erop gezet, een zitting aangemaakt; ook vanuit ‘Zitting’
‘Scores invoeren met BM II’ gaat volgens plan.
Maar… als ik in een BM-kastje een score wil invoeren verschijnt de
boodschap: ‘Tafel is nog niet geactiveerd’.
Ik heb systeem:
Hardware versie 1.1
Firmeware versie 2.21d
Communicatie versie 1.1
Kanalen staan goed op 0
De Versie van reken programma is v2.89.1
De pc heeft windows XP
Ron:

De vraag is of de installatie van het rekenprogramma wel goed is
gegaan. Je zou versie 2.8.91 moeten hebben en die wordt geïnstalleerd
in combinatie met BMPRO.EXE versie 3.2.1
En BMPRO.EXE 3.2.1 heb je nodig om je Bridgemate server firmware
versie 2.2.1d uit te lezen. En met firmware 2.2.1d in de server heb je
ook versie 2.2.2 van de bridgemates nodig, dus die firmware moet ook
bijgewerkt worden.
In je overzicht mis ik de versie van BMPRO en van de bridgemates. Dus
dat moet je nog even nakijken en dan kunnen we zien wat er nog staat
te gebeuren.

Vragensteller:
Ik heb er alles opstaan. Die versie 321 was fff zoeken, maar dat zie je
bij opstarten ‘Score invoeren’.
Ik krijg de melding op de kastjes dat deze tafel niet is geactiveerd,
terwijl ik op de pc (Bridgematescherm) alle tafels zie staan.
Ron:

Welke firmware versie hebben de bridgemates?
Dat kun je zien als je 1 maal op Ja drukt en de bridgemate actief wordt.
Dan staat onderin het scherm het versienummer.
Dat kan zijn: 2.0.1, 2.1.1, 2.1.4 of 2.2.2.
En alleen als het 2.2.2 is, werkt het met server firmware 2.2.1d.
Ik ben bang dat je dat niet hebt vernieuwd.

Vragensteller:
Er staat V2.1.1
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Ron:

Dan moet je de bridgemates ook nog upgraden naar versie 2.2.2.
Dat gaat als volgt:
je start het programma BMPRO.exe op (direct vanuit de map Program
Files, dus niet vanuit het inlezen van de scores)
Uiteraard is het basisstation aangesloten
In de menubalk bovenin het scherm kies je voor extra, dan Bridgemate
en dan bridgemate II firmware vernieuwen
Je volgt de 4 stappen:
- selecteer het firmware update bestand (en dan kies je voor het
bijgevoegde bestand, eerst dus even opslaan)
- selecteer de taal (Nederlands lijkt me handig)
- upload de software naar het basisstation
- continue uitzenden van de update
Als hij eenmaal aan het uitzenden is, pak je een bridgemate, je kiest
voor Setup (eventueel met pincode 749), dan info en dan upgrade.
Door dan ja te toetsen wordt de firmware ingeladen en bijgewerkt. Als
dat klaar is, start de bridgemate zichzelf op en zie je onderin het
aanmeldscherm versie 2.2.2 staan.
Als de upgrade bezig is, kun je vast de volgende bridgemate nemen. In
de praktijk gaan er ongeveer 5 bridgemates tegelijk. Als je aan de 5e
begint, is de eerste klaar.
Als je alles gehad hebt, sluit je het spul af en nu praten ze weer met
elkaar en kun je de scores invoeren.

Vragensteller:
Hartelijk dank namens onze bridgeclub voor de duidelijke info, ze doen
het weer.
Haarlemmerolie De stroom eraf!
Bij een competitiezittingen gaat het mis bij bridge mate pro opstarten.
Dan geeft hij aan NIET AANGESLOTEN.
Wij hebben de beste driver gedownload ( zegt het programma ) Nog van alles
geprobeerd maar zonder resultaat? Hebben jullie enig idee wat wij nog
kunnen doen?
Ron:

Ik heb het met de Pro één keer meegemaakt. Het enige wat uiteindelijk
hielp was inderdaad even de stroom van het basisstation, maar ook de
batterijen er even uit.
na 10 seconden kun je weer aansluiten en opstarten en dan zou het
moeten werken.
Andere oplossing kan zijn om een andere USB poort te gebruiken op je
PC.
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Lay-outtruc gezocht
Ik vraag me af, of ik de lay-out van de spelerslijst, die uit het
NBB programma komt rollen kan aanpassen.
Ik bedoel de lijst die wordt afgedrukt als ik klik op: Zitting, Zittinggegevens,
Overzicht, Spelerslijst afdrukken.
We hebben intussen zoveel leden dat de lijst op twee velletjes papier wordt
afgedrukt, met een paar namen op de 2e pagina.
Het moet toch eenvoudig zijn om dit aan te passen om het op één pagina te
krijgen?
Ik ben al een tijdje aan het zoeken maar kom er niet uit. Weet jij een truc?
Ron:

Elk rapport wat opgemaakt wordt uit het NBB rekenprogramma wordt
opgemaakt door Crystal Reports. Tijdens installatie van het
rekenprogramma krijg je er een runtime versie bij en de
voorgeprogrammeerde rapporten zitten erbij of kun je downloaden. Er
zijn een heel stel "externe Rapporten" beschikbaar en misschien zit daar
ook wel een wat betere ledenlijst bij.
Ik kan op de site van de NBB gaan rondsnuffelen, maar dat kun jij ook
doen en dan meteen bekijken of wat je ziet, bevalt. Anders even een
belletje naar Frans Lejeune en hij weet je precies te vertellen wat er is
en waar het staat. Eerlijk gezegd is er volgens mij de laatste drie jaar
geen rapport aan toegevoegd, dus ik weet niet hoe goed de
voornemens nog zijn.
Een andere optie is het programma Crystal Reports aan te schaffen en
zelf een layout te ontwerpen.
Op de site van bridgemate staat niets gemeld over rapporten.
Het programma Bridge Monitor (gratis te downloaden) heeft wel
meerdere lijsten en zitting overzichten, ook op alfabetische volgorde per
speler. Misschien moet je daar eens rondkijken. De ontwikkelaar staat
open voor suggesties en verbeteringen, dus misschien zul je daar het
uiteindelijke antwoord vinden.
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Misverstand over de toekenning meesterpunten
Deze week stelde een lid een vraag, waarop ik het antwoord schuldig
bleef. Dus richt ik mij weer tot jullie.
We speelden een feestelijke drive op basis van persoonlijke uitslag. De TC
had het hele veld door elkaar gehusseld en in vier lijnen van 20 paren
verdeeld.
De vraag luidt: “Waarom is er verschil in de toegekende meesterpunten?”
De A-lijn krijgt meer dan de B-lijn etc.
Rob:

De NBB gaat ervan uit dat in de A-lijn de sterkste spelers spelen; dus
levert een hoge plaats meer meesterpunten op.
Die verdeling klopt dus niet als je alle paren door elkaar husselt. Omdat
ik niet weet of je dan een ‘gelijke-monniken-knop kunt omzetten, neem
ik Frans en Ron mee in dit bericht.
Met jou wacht ik vol spanning op hét antwoord.

Frans Lejeune:
Bij de toekenning van de meesterpunten wordt helemaal niet gekeken
naar welke lijnletter is toegekend. Er wordt slechts gekeken naar de
gemiddelde rating van de spelers die uiteindelijk meegedaan hebben
per lijn. OP basis van die gemiddelde rating wordt een tabel
aangeroepen. Blijkbaar was de A-lijn toch sterker dan de B-lijn hoewel
dat niet de bedoeling was.
Frans Lejeune
Automatisering

NBB Rekenprogramma , nummer 112, 18 mei 2016

5

