Råd til hvad man gør, hvis det går meget langsomt med spilafviklingen.
SIDSTE NYE.
Syntes man spilafviklingen er meget langsom, så kan det måske afhjælpes ved at benytte browseren
Brave. Den kan downloades her
https://brave.com/download/
Når man har downloadet og startet den, gør man som man plejer.
Man går ind på bridgebase.com og indtaster henholdvis brugernavn og password.

Langsom spilafvikling kan skyldes mange ting, der er derfor vigtigt at man prøver at lokalisere
fejlen.
1. Overload på BBO - Denne fejl vil typisk vise sig ved at det for alle 4 deltagere vil kunne
mærkes som generelle langsomme svartider. Denne fejl er ude af vores hænder og vi kan ikke
rigtig gøre noget ved det.
2. Langsomt spil af een bruger:
a) Dette kan skyldes en meget langsom internetforbindelse.
b) Der kan være meget andet aktivitet på computeren.
c) Computeren kan være inficeret med virus.
Ad a) Hvis man kører med fast forbindelse er der ikke så meget at gøre. Hvis man kører via Wifi, så
kan man prøve at optimere forbindelsen mellem computer og router. Typisk har man “gemt”
routeren i et bryggers eller et skab og langt fra hvor man sidder med computeren. Et Wifi signal har
det bedst med ikke at skulle gennem vægge, lukkede døre osv. Ydermere er Wifi-signalet meget
følsomt over for udstyr, som udsender micro-/radio-bølger. Der findes adskillige gratis on-line
tjenester til at måle internethastigheder.
Ad b) Her er man nød til at undersøge hvad der kører på computeren og lukke alle unødvendige
tjenester/programmer ned. En genstart af computeren kan måske afhjælpe problemet.
Ad c) Man skal scanne computeren en gang i mellem for virus og malware.
Skulle nogen af jer ha’ brug for lidt hjælp til ovenstående så siger I bare til, så finder vi ud af noget.
Typisk vil jeg gøre det at jeg logger på jeres computer hjemmefra, ved brug af gratisprogrammet
TeamViewer, og foretager nogle forskellige test, såsom måling af hastighed, check for virus/
malware osv. Skal jeg hjælpe med Wifi signalet, skal jeg have en grov skitse over hvor routeren
sidder og hvor I typisk benytter computeren.’

