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Installation-og brugsanvisning
Installation
Softwaren er indeholdt i en enkelt fil, navn DLS30.jar, som skal kopieres til enhver bekvem placering af
din computer. Filen er indeholdt i en zip-fil med vejledning på DCF hjemmeside under turneringen som
downloades. Du skal oprette et skrivebordsikon, hvorfra du kan køre programmet. Højreklik på navnet
på filen og vælg ’ Send til ’, derefter ’ desktop (Opret genvej) ’.
Når du skifter over til denne nye software, anbefales, at du sletter evt tidligere versioner fra WinCODA
og DLS som stadig er på din computer.
Programmet er designet til at køre på PC-computere med Windows XP, Vista, 7, 8 eller 10
operativsystemer. [Bemærk: for 64-bit installationer skal du stadig have de 32-bit Java run-time miljø
til rådighed; Se nedenfor. Desuden kan der for nogle Windows 10-installationer, især på tablets, være
behov for at justere skærmopløsningen manuelt for at gøre DLS-input skærmen læsbar.]
Java(r) (version 8 eller bedre) skal være installeret på computeren. De fleste computere har denne
installeret som standard. Hvis du finder, at programmet ikke vil køre, er du nødt til at downloade Java
fra internettet. Gå til www.Java.com og klik på ”Har jeg Java?” linket under ”Free Java download”
knappen for at se, hvilken version, hvis nogen, er på computeren. Hvis det ikke er mindst version
8, skal du klikke på ”gratis Java download” knappen for at downloade og installere den nyeste
version. Hvis du har en 64-bit Windows-installation, skal du sikre, at du har en 32-bit Java Runtime
Environment installeret. Hvis du er i stedet tilbudt den 64-bit version, skal du klikke på ”alle Java
downloads” valgmulighed i øverste venstre og derefter vælge 32-bit Java Version.

Start af programmet
Når du åbne programmet, vil du se følgende skærm:
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Det første skridt er derefter at vælge den ”matchtype” (kamptype), der gælder ved at klikke på den
relevante grå knap. Kamptyperne defineres ud fra antallet af overs pr. halvleg og det mindste antal af
overs, som skal være tilgængelige for hver side for en gyldig match. Vælg ’ ODI ’, hvis konkurrencen
har en 50-over halvleg med mindst 20 overs til rådighed for hver. Vælg Twenty20 for standard Twenty20
internationale forhold (20 overs/halvleg, min. 5 pr. side).
Derefter fortsætter du til beregningsskærmen. Overskriften viser kamptypen (overs/
halvleg og min. overs/side). For eksempel er her beregningsskærmen for en ODI:

Generelle bemærkninger
* I vejledningen, er holdet, der er først til gærder kaldes ”Team 1” mens; holdet sidst til gærdet
kaldes ”team 2”.
* Overs udtrykkes i ”cricket notering”, og dette bør anvendes ved indtastning når der ikke er et
helt antal overs. For eksempel betyder 4.5 overs fire overs og fem bolde. Kun seks bolde overs
er anerkendt.
* Du kan navigere gennem dataindtastnings felterne ved hjælp af enten musen, tastaturets
piletaster eller tabulatortasten (Shift + tab for at flytte baglæns). Tabulatortasten vil
flytte markøren inden for et enkelt halvleg, indtil den når slutningen af de tilgængelige
indtastningsfelter. Piletasterne vil flytte markøren hen over innings direkte.
Target beregning i tilfælde af afbrydelse (r)
Antallet af overs/halvleg pr. kamptypen vises i øverste venstre felt. Hvis starten af spillet er forsinket,
og kampen begynder med et reduceret antal overs/halvleg, skal du indtaste dette nummer i boksen for
at erstatte standardværdien.
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Hold 1 ‘s halvleg
Hvis der ikke er afbrydelse i Team 1 ’s halvleg, skal du indtaste team 1 ’s endelige score, hvor det er
angivet. Targetscoren bliver vist og du kan derefter flytte til Team 2 ’s halvleg.

Hvis der er afbrydelser i Team 1 ’s halvleg, efter at spillet er påbegyndt og overs går tabt, skal du for
hvert stop indtaste detaljerne på siden og antallet af tabte overs pr. hold i denne afbrydelse.
Eksempel: en 50 overs/halvleg spil afbrydes af regn efter 10,3 overs er blevet kastet med en score
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på 45/1, og kampen er reduceret til 48 overs/halvleg; Dette er et tab på 2 overs til hvert hold,
og du skal indtaste 10,3 (overs kastet), 45 (points scoret), 1 (gærdefald), 2 (overs tabt pr. hold).

Eksempel (fortsat): Halvlegen bliver derefter yderligere afbrudt af regn efter 16 overs er blevet kastet
med score på 67/5, og kampen er nu reduceret til 44 overs/halvleg; Dette udgør et yderligere tab på
4 overs pr. hold, og du skal indtaste detaljerne i den anden række i tabellen, idet disse oplysninger 16
(overs kastet), 67 (points scoret), 5 (gærdefald), 4 (overs tabt pr. hold).

Hvis halvlegen bliver AFBRUDT før tid, skal du indtaste tallene i tabellen (overs kastet, scoren,
gærdefald) og derefter skrive A i rubrikken ”overs tabt”. Points scoret vil blive angivet ”Team 1 ”’s
endelige score ’ rubrik, og du vil gå videre til Team 2 halvleg med den reviderede target vist.
Yderligere, når en afsluttet afbrydelse er blevet indtastet (dvs., herunder antallet af overs tabt), men før
genstarten af kampen, kan ”?” indtastes i ”Team 1 Final score” feltet, og der vil blive oprettet en tabel
med projicerede scores sammen med tilknyttede DLS-targetjusteringer for at give brugerne mulighed
for at forudse den sandsynlige størrelse af DLS-targetjusteringen, når den første halvleg er færdig.
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Til sidst, hvis halvlegen ikke afsluttes før tiden, og den er afsluttet (enten alle overs kastet eller ti
gærdefald), skal du ikke foretage yderligere indtastning, da dette ikke udgør en afbrydelse med tab
af overs. I stedet skal du blot indtaste team 1 ’s endelige score i den passende rubrik, hvorefter det
reviderede Target vil blive vist og du kan derefter flytte til Team 2 ’s halvleg.
Halvleg Team 2
Rubrikken ”overs ved start af halvleg” for Team 2 ’s halvleg vil automatisk blive opdateret til at
indeholde antallet af hele overs, som var til rådighed for Team 1.
Hvis starten på Team 2 ’s halvleg er forsinket og skal (yderligere) forkortes, indtastes ”?” i rubrikken
”overs ved starten af Team 2 ’s halvleg” og en tabel vises som et popop-vindue, der giver Team 2 ’s
Target for alle mulige antal overs de tildeles (Se afsnittet ”tabeller og udskrifter” nedenfor). Når det
er kendt, hvor mange overs Team 2 er allokeret, skal du indtaste dette nummer i rubrikken og det
reviderede target vil blive vist.
Eksempel (fortsat): Team 1 slutter med at lave 204 i deres tilgængelige 44 overs. Regn derefter
yderligere afbryder spillet i løbet af pausen.
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Hvis spillet er suspenderet under Team 2 halvleg, skal du indtaste kamp detaljer ved afbrydelsen i
rubrikkerne som angivet (overs kastet, points scoret, gærdefald). Tast ”?” i kolonnen ”overs tabt” for
at få den fulde plan for targets for et hvilket som helst antal tabte overs (Se afsnit med overskriften
”tabeller og udskrifter” nedenfor).
Når det vides, hvor mange overs der mistes, skal du indtaste dette nummer i kolonnen ”overs tabt” og
det reviderede Target, sammen med Team 2 ’s reviderede yderligere krav, vil blive vist.
Hvis spillet ikke kan genstartes, og kampen skal afsluttes for tidligt, skal du indtaste ”A” (for en
aflysning) som angivet, og kamp resultatet vil blive vist. Hvis de indtastede oplysninger er af en sådan
art, at kampen er overstået (10 gærdefald, alle overs kastet eller target opnået), vil resultatet af
kampen blive vist.
Bemærk, at targetscoren vil blive beregnet og vist, hvis der ikke er foretaget nogen indtastning i
feltet ’runs scoret’. Dette skyldes, at de points scoret ved en afbrydelse ikke indgår i beregningen. De
scorede points er dog nødvendige for at give en opgørelse over den aktuelle kamp (se nedenfor) og for
at vise resultatet i slutningen af kampen.
Eksempel (fortsat): Team 2 får 37 overs. De batter 21 overs, når 101/5, når regnen igen kommer. Du
skal indtaste denne afbrydelsesinformation i den første Team 2-stop række: 21 (overs kastet), 101
(points scoret), 5 (gærdefald).

Eksempel (fortsat): Team 2 taber 10 overs. Indtast 10 i de overs tabte felt for at vise
det reviderede mål.
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Eksempel (fortsat): Team 2 batter yderligere 3 overs, når 120/6 i de tilgængelige 24
når deres halvleg opgives.
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PPar score tabeller
Når Team 1 ’s halvleg er afsluttet, og Team 2 ’s halvleg er ved at starte, eller efter en afbrydelse i Team
2 ’s halvleg med et revideret Target, kan systemet generere ”par score-skemaer”. Disse opnås ved at
klikke på knapperne i nederste venstre hjørne (Se afsnittet ”tabeller og udskrifter” nedenfor).
Par score tabeller forsvinder når nye eller ændrede oplysninger tilføjes, men du kan
oprette nye tabeller, når den relevante knap er aktiv. Tabellen par-score er kun en liste over de værdier,
der stadig er relevante for den aktuelle kamp.

Straf points
Cricketlovene giver mulighed for strafpoints, der pådrages af begge hold i begge halvlege. Den eneste
situation, hvor DLS-beregningen påvirkes, er når team 2 pådrage sig strafpoints ved gærdet. I denne
situation tillægges straffen (5 pr. hændelse) til Team 1 ’s score, men systemet kan ikke håndtere denne
situation. DLS-beregningen foretages fortsat på grundlag af Team 1 ’s oprindelige score, men alle
targets og par scores øges med 5 points pr. hændelse.
Hvis Team 2 pådrager sig en straf mens ved gærdet, skal straffen indtastes i den angivne rubrik
(indtastede værdier i denne boks vises med lyserødt), og Target og alle par scores vil straks blive
opdateret.
Tabeller og udskrifter
Tre tabeller er tilgængelige som beskrevet tidligere. Disse er:
* Mulige Team 2 Targets
* Par score plan (over-for-over)
* Par score plan (bold-for bold)
Hver tabel er udstyret med både en ’ print ’ knap og en ’ Save ’ knap.
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Når den udskrives bliver tabeller skaleret automatisk således en 50-over-tabel kan være indenfor
printerens standardgrænser. Men afhængigt af standardindstillingerne for den anvendte printer
kan disse skalerede udskrifter være mindre end ønsket. Hvis det er tilfældet, skal du ændre
standardsidestørrelse og margener direkte fra dit computersystem.
Som standard gemmes tabeller i HTML-format. De kan ses ved hjælp af et program som kan håndtere
HTML (f.eks Explorer eller Microsoft Word(r)). Når man gemmer en outputtabel, vil Gem-dialogen
have standardfilnavnet inkluderet automatisk for nemheds skyld. Du vil dog blive advaret, hvis du er
ved at overskrive en eksisterende outputfil, og hvis du ikke ønsker at overskrive filen, skal du vælge
’ Nej ’, og du vil returneres til dialogboksen Gem, hvor du kan ændre standardfilnavnet til et af dine
egne valg. Alternativt kan filer gemmes som tekstfiler, der kan læses og redigeres ved hjælp af
Notepad(r).
Nedenunder hver tabel er en ”’TableID” henvisning, som sammenfatter alle de oplysninger, der er
blevet indlæst på det tidspunkt, hvor tabellen blev fremstillet. Det klokkeslæt og den dato, hvor tabellen
blev produceret, vises også.
Kamp rapport
Når en kamp er gennemført, og de endelige score detaljer for Team 2 ‘s halvleg er indtastet, er der
mulighed for at udarbejde en DLS-rapport
Yderligere operationelle bemærkninger
* Afbrydelser skal angives i rækkefølge efter forekomst, så kolonnerne “overs kastet” og “gærdefald”
er i stigende rækkefølge. Hvis dette ikke er tilfældet, vises der en fejlmeddelelse under de relevante
halvleg-oplysninger, og targets vil ikke blive vist.
* Hvis der indtastes et uacceptabelt tal (f. eks. for mange gærdefald, for mange overs tabt), vil der blive
vist en fejlmeddelelse, og ingen targets eller par scores vil blive beregnet, før en gyldig indtastning
indsættes.
* Input data kan til enhver tid overskrives, og vil automatisk blive opdateret. Hvis du vil slette data fra
tilstødende rubrikke samtidigt, skal du bruge musen til at markere de relevante felter og bruge enten
Del eller Backspace.
* Når du indtaster afbrydelseoplysninger under Team 2 ‘s halvleg, vil værdien i den røde target-boks
bliver grå, så operatøren fortsat kan se det gamle mål, indtil alle oplysninger er indtastet og et nyt
revideret target vises i rødt.
* Rubrikkene “Total overs available” (farvede grøn) beregnes automatisk af programmet og er ikke for
brugerinput.
* Hvis der forekommer mere end fem afbrydelser i halvlegen, vil du ved at klikke på knappen ‘add
further stoppage row’ tilføje en ekstra række til indtastning.
* Knappen ‘reset input fields’ vil rydde alle inputceller, returnere antallet af rækker til fem og nulstille
team 1 ‘s ‘ overs/halvleg i starten af kampen ‘ og Team 2 ‘s ‘ overs ved starten af halvlegen til deres
standardværdier baseret på kamptypen.
* Med knappen ‘change match type’ kan du ændre kamptypen. Du bliver advaret at denne ændring vil
medføre tab af oplysninger, der allerede er indtastet..
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