Verzia 0.51 pokračuje do konca licitácie, kým neodznejú 3 pasy.
Verzia 0.521 Vzorová licitácia funguje pre všetky voľby dealera, doplnená DB licitačných
sledov.
Verzia 0.53 Tlačítko undo, doplnená databáza licitačných sledov
Verzia 0.542 a 0.543 Doplnené a opravené licitačné sledy
Verzia 0.55 Nedovolí hráčovi dražiť na nedostatočnom stupni. Vylepšená dražba po
otvorení 2 trefy.
Trenažér Návod
V trenažéri je zatiaľ bug, ak ako dealer začnete hláškou PAS, trenažér licituje
väčšinou zle
Keď zvolíte za dealera X, postupne otvárajú všetci hráči, podľa čísla rozdania
Trenažér reaguje na zmenu väčšiny konfiguračných parametrov.
Keď sa postavíte na hlášku otvárajúceho, zobrazí sa, čo dané otvorenie znamená.
Pribudla možnosť zvoliť čo otvorí dealer.
Možno zvoliť otvárajúceho zo všetkých štyroch možností: N, S, E, W
Implementované zásahy do 1NT.
Pokiaľ sa mi to podarí prepojiť aj s databázou SQL, tak používateľovi vyhodnotí, ako
rozdanie licitovali iní, pričom vyhodnotí aj percentuálnu úspešnosť a impovú úspešnosť
oproti minimaxu. Ak nájdete chybu alebo máte nejaký nápad, napíšte mi, najlepšie v
diskusii pod týmto článkom alebo mi pošlite mail na adresu: otm@bridgekosice.sk
Ak otvoríte inak, než by otvoril trenažér, nemusí to znamenať, že ste otvorili zle.
Hraničné listy možno otvoriť rôzne, pokiaľ však po odlicitovaní aspoň 20 rozdaní budete
pod 80% zhodou, tak asi nemáte zvládnuté otvorenia, či otvárate inak než predpisuje
vami zvolený systém, pritom vaše otvorenie môže byť správne. Ešte komplikovanejšia
situácia je v odpovediach, hlavne ak súper zasiahol, aj nižšia úspešnosť môže byť v
poriadku, keďže odpovede som trenažér ešte celkom nenaučil dražiť hlavne po
zásahoch.
4.12.2011 bol vytvorený rekord v počte licitovaných rozdaní: 1159 rozdaní, 11 hráčov
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Možnosť zvoliť, či 1 káro je na trojliste alebo štvorliste
Odstránené otváranie na 6 liste vedenom nanajvýš J.
Tlačítko na reklamáciu.
Obmedzenie počtu listov, ktoré budú severom odpasované pri otvorení, sever má
tak štatisticky nadpriemerný list. Juh otvára vždy, keďže voľba Dealer je juh, je
určená na precvičovanie odpovedí.
Voľba medzi SAYC a WJ.
Možnosť zvoliť minimálny a maximálny počet FB.
Desiatku zobrazuje ako T a nie ako 10, inak si používatelia plietli počet kariet vo
farbe.
Upravenie dizajnu stránky.
Kto je dealer.
Možnosť zobraziť vylicitované rozdanie v BBO viewer. Kliknutím na GIB sa zobrazí
BBO viewer.
Možnosť zvoliť jazyk stránky - okrem slovenčiny aj angličtina
Voľba konvencií
Zmenený dizajn trenažéra, lepšie využitie plochy obrazovky.
Odpovede aj vo WJ
Pamätá si konfiguráciu podľa poslednej návštevy z daného počítača (musia byť
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povolené coekies)
Možnosť zvoliť, ako otvorí partner. Vhodné na nácvik odpovedí napr. po
1NT alebo 2Cl. Pozor! Ak zvolíte privysoké minimum vlastného listu, môže sa stať,
že tieto dve podmienky sa budú navzájom vylučovať alebo náhodné vygenerovanie
rozdania spĺňajúceho obe podmienky bude veľmi nepravdepodobné a tak mu to
môže veľmi dlho trvať.
Trenažér už reaguje na zmenu väčšiny konfiguračných parametrov. Už možno aj v
SAYC otvárať Multi, Minimulti, Wilkosh, ...
Keď sa postavíte na hlášku otvárajúceho, zobrazí sa, čo dané otvorenie znamená.
Možnosť zvoliť ľubovoľného dealera.
Zásahy do otvorenia 1NT.
Možnosť zvoliť typy listov hráča a otvárajúceho. U hráča formou minima a maxima
figúrových bodov, u otvárajúceho formou určenia otvorenia.
Dealer X postupne otvárajú jednotliví hráči, podľa čísla rozdania.
Keď sa vo vzorovej licitácii postavíte myšou na hlášku, v jednostrannej licitácii sa
zobrazí jej význam, v obojstranne sa významy hlášok postupne budú dopĺňať.
Nedovolí dražiť na nedostatočnom stupni.
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Štatistiky
Zohľadňovať v dražbe stav hier
Generovanie PBN súboru.
Možnosť označiť rozdanie do PBN.
Počítať aj stratové zdvihy.
Ukladať do databázy rozdania z PBN súborov s minimaxami a hodnotenie
konečného záväzku z pohľadu minimaxu.
Ukladať do DB konečné záväzky a počítať XIMP podľa toho, čo licitovali iní.
Možnosť zvoliť licitovať iba otvorenia.
Možnosť nastaviť či súperi zasahujú alebo nie a miera agresivity súperov.
Možnosť hrať s reálnym partnerom, pričom trenažér bude sparing partner
Samoučiaci sa mód. V budúcnosti možnosť vyladiť si trenažér na individuálny obraz
hráča.
Možnosť oddražiť rozdania z klubového turnaja.
Nech korektne draží, aj keď dražba začne Pasom.
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