
Mata in kortsitsar i BridgeFacts. 
Ett program för att kunna mata in kortsitsarna efter en tävling. Lättast att organisera arbetet är att 

börja med att sortera brickorna du ska mata in i nummerordning. Lämna en del plats på skrivbordet 

så du kan lägga upp tretton kort i fyra högar, exvis framför tangentbordet. Enklast sker inmatningen i 

ordningen Nord, Väst och sedan Öst, att mata in Syds kort är frivilligt, men du bör kontrollera att de 

kort datorn uppger stämmer med Syds hand. När du väl kommit igång med inmatningen av en bricka 

är det tänkt att du ska kunna klara av det utan hjälp av musen. Du hoppar mellan fälten med den sk 

tabb-tangenten (sitter snett ned åt vänster från 1 och har två pilar ->| och |<-)  

För att komma till inmatningssidan finns en genväg på bloggen under rubriken ”BLOGROLL” i 

högerkanten: 

 

Först ska du fokusera den övre delen av sidan, kontrollera att rätt tävlingsdag är angiven!! 

 

 

Programmet hittar senaste registrerade tävlingsdatum som visas, är det inte korrekt, anger du datum 

för den tävling du ska mata i, ange också bricknummer och klicka ”Ok”. Nere till vänster i bilden 

skriver programmet sina meddelanden. Får du meddelandet ”Brickan saknas” är det en uppmaning 

till dig att börja mata in sitsen, står det ”Denna tävlingsdag saknas” är det ännu för tidigt att mata in 

brickan, du får avvakta till resultatet är tillgängligt i vanliga BridgeFacts. 



 

Ta fram Nords hand och sortera upp färgerna Sp, Hj, Ru och Kl i var sin hög som du gör som träkarl. 

Du behöver inte sortera inom färg det gör datorn. Skriv in korten i spader för Nord  ”Tk59” tillbaks 

kommer  K1095. Följande förkortningar kan användas för honnörskorten: 

Ess E e a A 

Kung K k 

Dam Q D Q d 

Knekt Kn kn kN j J KN 

10 10 t T 

 

Hackorna anges som de är.. Mata in korten och programmet registrerar och sorterar. När du är klar 

med Nord bör du välja Väst, sortera upp i färger och mata in, du kan nu jobba med tangentbordet 

enbart, tryck en gång på ”Tabb”-knappen mellan varje färg. Mata sedan in Östs kort. När det är gjort 

kan du klicka på ”Uppdatera”, så räknar datorn fram Syds kort. Verifiera Syds hand och när det är 

gjort klickar du ännu en gång på ”Uppdatera”. Om allt är Ok skrivs meddelandet ”Brickan är verifierad 

och sparad i databasen! ” och du kan fortsätta med nästa bricka. Får du ett annat felmeddelande så 

är det något som inte stämmer i din inmatning, så då får du försöka hitta felet och korrigera. Tryck på 

”Uppdatera” igen tills du får verifieringen på att brickan är korrekt inläst i databasen. 



Felmeddelande (feltips). 
Enligt boken ska ett felmeddelande vara: ” ett positivt tips till användaren att snabbt hitta orsaken 

för att åtgärda situationen”. Detta är inte alltid helt enkelt, vi har väl alla drabbats av fel typ ”Error 

1504 occured at line 155 F2 E3 12 44”??!?, en ren förolämpning och kränkning. I datorns ungdom var 

sådant vanligt förekommande. Sedan blev det högsta mode att ge begripliga felmeddelande medan 

nu tycks den trenden vara lite i fallande. Det är alltid en fråga om pengar och tid, den som använder 

rutinen mot utvecklarens. 

Ett annat problem med felmeddelanden är att de kräver fantasi, en egenskap det inte alltid är 

överflöd på bland oss som sysslar med programmering… 

Feltipsen i denna rutin lever väl inte upp till högsta standard. Den text som skrivs ut hänger alltid 

samman med de rutiner som utför kontrollen. För att kontrollera att given är korrekt har följande 

algoritm beskrivits för datorn: 

1. Om inga kort är registrerade på syd, ge de som saknas till den handen, avbryt. 

2. Kontrollera att alla korten finns med i alla färger, sker i ordningen sp, hj, ru och kl. 

3. Kontrollera att alla händer har exakt 13 kort i ordningen N, V, Ö och S. 

Bör ju vara ”idiotsäkert”. Så fort ett fel hittats avbryts vidare kontroll, annars finns risken för att 

algoritmen spårar ur och man hittar en massa följdfel (se exemplet nedan). 

En skojig effekt av denna rutin som jag upptäckte (som är tilltäppt) var om man försökte klicka på 

”Uppdatera” utan att några kort var inmatade. Då gav datorn alla 52 korten till Syd, varefter man fick 

beskedet ”Nord har 0 kort!” Var ju korrekt, men gav ett ganska korkat intryck! Borde ju varit ”Du har 

inte lagt in några kort ännu!” Lösningen blev: inga kort till Syd om Nord saknar kort och man får 

beskedet: ”Spader E saknas!” Vilket ju är sant, men kanske inte bästa tipset, är det tillräckligt bra? 

Det var ett enkelt sätt att lösa problemet för mig som programmerare….  Men matar du in Sp E på N 

så får S resterande 51 och vi är tillbaka, så då är det en bedömning: Hur stor är risken att någon gör 

ett sådant ”fel”? 

Skulle man kört genom alla testerna hade det blivit: ”Spader E saknas, Spader K saknas….  Ruter 10  

saknas ….   Klöver 2 saknas”, vilket ju verkar mer debilt än det som det blir nu? Det är inte lätt att lära 

en idiot att tala... 

För att förbättra denna del av rutinen krävs att ni som använder den hjälper till, om ni får ett fel som 

tar lång tid att hitta därför feltipset är korkat, så beskriv det i förslagslådan, länken finns i inmatnings-

bilden under rubriken ”Förbättringsförslag”, där kan du också följa vad som hänt med ditt förslag. 

Lycka till med dina inmatningar! 

Rickard  (ricol@sbbs.se) 


