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1

Travstatistik

Introduktion
Travstat version 1.38 Programmet har utvecklats i DelphiXE5
TravStat är ett statistikprogram. Det lagrar information om hästar, kuskar m.m. i databasen för alla
tävlingar som körs i Sverige och dessutom de tävlingar från Norge och Danmark som ATG publicerar.
Information till programmet hämtas via Internet från ATG, STC, Rikstoto.no, Trav.dk och från travstat.se.
Odds, Streck, Resultat och Nya tävlingar hämtar programmet från www.travstat.se via textfiler som
genererats av Hennix Data.

1.1

Regression
Motorn i Travstat är den vetenskapliga metoden multipel linjär regressionsanalys.
Metoden gör att programmet kan skapa ny ranking genom att lära sig av det som hänt förut. Metoden är
adaptiv som betyder att programmet lär sig av vad som händer.
Det finns inga subjektiva beslut som någon s.k. travexpert har bidragit med. Ingen människa har ens varit
i närheten av att påverka rankingen.Allt bygger på vad hästar och kuskar har presterat i tidigare tävlingar.
Att sen spelarkåren med sitt spel påverkar travstats ranking är uppenbart eftersom analysmetoden ofta
bevisar att odds och streck är starka variabler.
90 variabler lagras i programmet för varje häst i varje lopp som körs och när resultaten har förts in kan
denna metod avgöra hur viktig varje variabel är i förhållande till övriga variabler som finns i programmet.
Det finns ingen risk för att travprogrammet ska glömma bort en häst. Alla hästar i varje lopp blir bedömda
med samma mall och efter vad som har presterats under den senaste tiden. Programmet kan välja ut de
statistiskt bästa variablerna helt själv via rutinen Optimering. Detta är fallet för den ranking som Hennix
Data lämnar ut. Dock kan Du också själv välja ut de variabler du vill ha med i ekvationerna som utför din
ranking. Antingen alla eller också några av de som används.
På enbart matematiska och statistiska grunder bygger travstat sin ranking som kommer att peka ut det
mest sannolika resultatet i en travtävling. Att sen denna statistiska analys och ranking av en hel
travtävling med 13 lopp är klar på 1 sekund behöver inte göra saken sämre. Datorer är såna. Överlägset
snabba. Alla hästar är bedömda på de 15 - 20 statistiskt bästa av 90 olika kriterier. Denna analys och
ranking upprepas sedan var 5:e minut hela dagarna efter varje ny inäsning av odds och streck för att man
kontinuerligt ska kunna följa med i utvecklingen. En strykning av i värsta fall en favorit i ett lopp kan leda
till radikala omkastningar av hur spelomgången ska utvärderas. Även den utvärderingen tar 1 sekund att
utföra.
Travstat är med andra ord en robot som kan ranka hästar helt på egen hand utan mänsklig inblandning.
Det är artificiell intelligens.
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1.2

2

Databas
Programmet använder DbExpress i Delphi för att koppla upp mot ett antal olika databaser. Databaser
som kan användas med DbExpress är Interbase, Firebird, DB2, MySql, SQL-server, Oracle, Blackfish
m.fl. I travstat.exe använder vi MySql som databas.
Travstat använder drivrutiner som kopplar upp sig native mot databasen MySql. Därmed behövs inga
ytterligar drivrutiner som tex ODBC eller nåt annat.

1.3

Installation
Installation av Travstat nedladdad från travstat.se eller på CD.
Programmet travstat rekommenderas eftersom det är skrivet med senaste Delphi kompilator och mot
senaste MySql databas (version 5.6). Kan köras under windows 10 eller 8 ( 64 eller 32 bit). Funkar även
med Windows 7 och även med MySql version 5.1
De gamla programmen från Hennix Data (TswSql och TsWin7) kan fortfarande användas för den som vill
och då krävs att man kör MySql version 5.1.

Beträffande MySql Se www.mysql.com
Programmen Travstat, TswSql och TsWin7 förutsätter att du har MySql installerad på datorn. Se MySql
installation.
Installation av travstat. Installationsfilen för version 1.21 är komplett och inkluderar textfiler för att ladda
upp databasen. När du installerar programmet från CD eller nedladdad fil kommer en katalog c:\program
\travstat att skapas.
Det kommer även att skapas några kataloger under programkatalogen (data, spel, script, html, xml,
backup). Detta är kataloger som travprogrammet använder för att skriva ujt textfiler. Reducerade system,
script, backuper m.m.
Förinställt installeras programmet under c:\program\travstat. På grund av klent med skrivrättigheter i
programkatalogen (under windows 8 eller 7) kan det vara en klar fördel att installera travstat under sin
egen användare där man har skrivrättigheter. Travstat skriver en hel del textfiler i kataloger under den
mapp där man har installerat programmet. Man blir då i många lägen tvungen att köra travprogrammet
med startkommandot "Kör som administratör" för att kunna spara filer på disk. Får du problem med att
programmet inte sparar filer på disk så starta det i utforskaren genom att högerklicka på travstat.exe och
välja "Kör som administratör".
Du kan också titta på Underhåll / Sökvägar. Där kan du välja att dirigera om textfiler som skrivs på disk
till kataloger du själv bestämmer och där du vet att du har skrivrättigheter.
Detta med skrivrättigheter kan också skapa problem när du ska skapa travdatabasen i mysql med
programmet travstatadmin. Genom att skapa genvägar för program man ofta använder kan man via
Egenskaper / Avancerat i Windows klicka i nedanstående checkbox så kör man alltid som
Administratör.
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1.4

Travstatistik

Skapa travdatabas
Innan du ens försöker skapa en trav databas så måste du ha en MySql server startad på din dator. När
det är klart så kan du starta programmet travstatadmin.exe. När du startar det programmet första gången
så måste följande hända.
Programmet öppnas och längst ned till höger kan du läsa Databas = mysql.
Om du inte kan starta travstatadmin så är den mest sannolika orsaken att du inte har någon MySql
server startad på din dator.
Antingen har du inte installerat MySql eller också är inte servern startad. Om den inte är startad så kan
du fixa den detaljen i Kontrollpanelen / Administrativa verktyg / Tjänster. Där finns en tjänst som troligen
heter MySql och den kan du starta i mysql tjänsten. Ställ in den på automatisk start så kommer
mysqlservern att starta när du startar datorn.
Varför står det Databas = mysql ? Det beror på att det alltid finns en databas som heter mysql när du
har installerat en MySql server på din dator. Vi behöver koppla drivrutinen i travprogrammet mot en
fungerande databas. Men det är inte alls denna vi senare ska använda. Står det inte Databas = mysql i
detta läge så är det ingen mening med att gå vidare.
Men om detta första villkor är OK så kan du direkt skapa en travdatabas. Skriv ditt önskade
databasnamn i textfältet och klicka på knappen Skapa databas. Om det hela fungerar så kommer du i
statusbaren längst ned att se hur ett hundratal tabell namn skapas i databasen. Rutinen avslutas med
att det längst ned till höger står Databas = tsw ifall du har kallat din databas så.
Ifall databasen skapas men det står fortfarande Databas = mysql längst ned i bilden. Vad har då hänt?
Det hade gått bättre ifall du hade startat travstatadmin.exe med "kör som administratör". Om du tror att
databasen är skapad i detta läge kan du starta notepad med kör som administratör och ändra
databasnamnet i filen tswdb.txt från mysql till ditt nya namn och sedan spara textfilen. Det kan funka
men det är när man hamnar i dessa situationer som det börjar bli besvärligt. Om du inte har
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skrivrättigheter i katalogen där travprogrammet är installerat så kan du inte spara filen tswdb.txt. Den filen
kommer alltid att innehålla namnet på aktuell travdatabas. När du startar travstat.exe eller
travstatadmin.exe så kommer programmen först av allt att läsa in namnet på den databas som ska
användas från filen tswdb.txt. Namnet mysql i filen tswdb.txt används alltså enbart när det inte finns nån
travdatabas skapad.
Sen finns det en sak till att tänka på. Har jag satt password för root när jag installerade MySql? Om du
har gjort det så måste du öppna filen tswdb.txt med notepad och lägga till ditt password efter
databasnamnet mysql som står där. Ett kommatecken ska finnas mellan databasnamn och password.
Du kommer annars att få felet "Can't open with password NO" eller nåt liknande.
Om du har angett password för root vid installation av MySql så ska detta password finns i filen tswdb.txt
innan du startar programmet travstatadmin.

Om du har installerat programmet förut måste du först ta bort den befintliga databasen med funktionen Ta
bort databas (ifall du tänker använda samma databasnamn). Du kan skapa hur många databaser du vill
med hjälp av travstatAdmin. Värdefullt ifall man tex vill ha en separat databas för V75 eller för den egna
favoritbanan.

Om det har fungerat som det är tänkt så återstår sedan att ladda upp databasen med över tre miljoner
starter för hästar i tabellerna prog och lopp. Fr.o.m version 1.10 av travstat så finns databasfilerna med i
installationen. När du startar travstatadmin.exe ska du se närmare 60 textfiler i den vänstra rutan.
Dessa textfiler kan även laddas ned separat från travstat.se (travdata.zip) och packas då upp i mappen
data under programkatalogen. För att ladda up din mysql databas med trav så flyttar du alla filer från
vänstra rutan till den högra genom att markera en checkbox överst i bilden. Markera Alla och klicka på
högerpilen i bilden. Sen klickar du på knappen Ladda och din databas kommer inom nån minut att vara
komplett.
Det går även att skapa databasen utan alla dessa steg och en sån möjlighet är att göra restore från en
backupfil. Detta är enkelt ifall man tex har MySql Administrator (eller nåt annat Admin verktyg från
MySql). Vill man ha en backupfil om det inte finns nån under download på travstat.se så kan man skicka
ett mejl till support@travstat.se så kan den saken ordnas.

1.5

Rega inloggning
När laddning av textfiler i travstatadmin är klar ska du kunna starta programmet travstat. För att kunna
hämta nya travtävlingar till programmet krävs att du har registrerat ditt anvid och lösen i dialogen nedan.
Dialogen finns i programmets huvudmeny under Inställningar / Login.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

5

Travstatistik

Skriv in anvid och lösen samt klicka på OK. När detta är gjort ska du kunna hämta nya travtävlingar via
Import i programmet.
Har du nåt krångel med detta kan du kolla vad som står i databasen med hjälp av funktionen egna script.
Gör ett script med innehållet
select * from parm
och kör scriptet. Du ska då kunna se vad som finns för fälten anvid och passwd. Stämmer det med dina
uppgifter så fungerar hämtning av nya filer såvida inte www.travstat.se ligger nere eller din egen
Internetuppkoppling. Det har hänt att webhotellet haft driftproblem men det är ytterst sällsynt.

1.5.1

Ny programversion
Uppdatering till ny version av travstat
När det finns en nya programversioner så ser du det under www.travstat.se/Download. Ladda ned och
kör installationen med den nya versionen. Om det krävs Databasförändringar för det nya programmet så
kommer dessa att utföras automatiskt när det nya programmet startas första gången. Det ska också
finnas en uppdaterad version av travstatadmin så att man kan starta om från scratch, dvs skapa en ny
travdatabas och ladda aktuella textfiler.
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Installation enklast möjliga
Ja det går att få travstat och mysql installerade automatiskt.
Skicka ett mejl till support@travstat.se och kom överens om en tidpunkt för installation av travstat via
Internet.
Du får då veta vad som krävs på din sida.
Normalt tar det 15-30 minuter att få Travstat installerat och klart för att köras.
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Installation av MySql
För att ladda ned mysql servern och starta den på din dator kan du göra följande:
Börja med att gå till MySql:s hemsida. Använd följande URL så kommer du rätt
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

Scrolla nedåt i bilden och välj nedanstående genom att klicka på download

Då får du en ny bild och Väljer mysql-installer-web-community När du har klickat på Download så dyker
en bild upp med förslag på att logga in.
Strunta i det och klicka på en rad längre ned där det står
No thanks, just start my download
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Du kan välja att spara installationsfilen eller att bara köra den. Kan vara bra att ha den kvar eftersom man
även kan uppdatera mysqlservern med samma installationsfil.
Kör igång installationen och du kommer först att få nedanstående bild.

Dedicated machine väljs eftersom det ger mest ramminne för mysql servern.
Gör val som ovan och klicka på next. Jag valde att sätta ett password i nedanstående meny och klickade
sen på Next.
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Observera att detta innebär att du måste lägga till samma password i filen tswdb.txt innan du startar
travstatadmin för att skapa en travdatabas.
i den filen ska det så stå
mysql,dittpassword
Observera att port nr är 3306 förinställt i mysqlinstallationen. Om denna port är upptagen så kan du välja
tex 3307 och prova med det numret.
Om travprogrammet körs på samma dator som mysqldatabasen och portnumret är ändrat så ska filen
tswhost.txt skapas och innehålla
datornamn + portnr
userid
dvs
localhost:3307
root
Filen tswhost.txt kan även användas ifall du kör mysqldatabasen remote dvs du har mysql installerad på
en server i ditt lokala nätverk.
På rad 1 i filen anger du då hostname ( värddator) och på rad 2 userid.

Nästa meny handlar om att starta en Windows tjänst som du kommer att hitta i Kontrollpanelen /
Adminitrativa verktyg efter att installationen är slutförd.
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I den sista bilden startar du MySql servern på din dator genom att klicka på Execute. I och med detta
ska du ha en MySql server och kan därmed börja skapa en travdatabas i programmet tarvstatadmin.exe.
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Lathund
Eftersom manualen till travstat försöker beskriva allt i ett stort och komplicerat program blir det hela
ganska tungt att tränga igenom. Vi ska därför försöka skapa en kortfattad beskrivning som tar upp det
viktigaste för att man snabbt ska komma igång med att använda programmet.
Har du lyckats med att installera en MySql server på din dator och sedan även skapat en travdatabas
med programmet travstatadmin så är det dags att börja använda programmet. Det första du ska göra är
att kontrollera om det finns fler tävlingar att hämta. Du väljer då i huvudmenyn Import / Nya tävlingar. Ifall
det finns tävlingar i rutan till vänster så kan du flytta dem till den högra rutan och klicka på blixten.
Handlar det om många tävlingar kan du börja med att ta de mest aktuella. Du kan komplettera vid ett
senare tillfälle ifall du vill ha en komplett databas.
En komplett databas kan du också erhålla ifall du tex varit bortrest och inte använt programmet på en tid.
Ladda ned senaste travdata.zip, skapa en ny databas och ladda in textfilerna. Filen travdata.zip
uppdateras med jämna mellanrum för bla detta ändamål. När du skapar en ny databas så ska du tänka
på att först spara undan ditt eget arbete i lokala filer på egen disk. Det finns möjligheter att spara
ekvationer, script, inställningar, divisioner, anteckningar i lokala filer som du kan återinföra efter att en ny
databas har skapats.

4.1

Nya tävlingar
När du laddar ned nya tävlingar via Importfunktionen så är dessa kompletta med alla variabler satta som
de har skapats på travstat.se där de hämtas. Odds och streck finns dock aldrig i detta läge och det
kompletterar du med att gå till Import / Odds och klicka på Ladda. Du kan även i oddsdialogen välja att
hämta odds automatiskt var 5:e minut. Vid hämtning av Odds så sker ranking med dina ekvationer som
finns i Program / Regression.
Odds och Streck finns alltid för alla spelformer för dagens datum. När det gäller V75 så finns det odds
from tisdag och för V86 börjar odds läggas ut from tisdag.
För att kunna beräkna dina ekvationer på nytt när nya tävlingar tillkommit så måste du även läsa in
resultat när tävlingarna är körda. Resultat finner du under Import / Resultat dagen efter tävlingen.

4.2

Ranking och Startlista
När du har hämtat Odds och Streck till en tävling kan du se hur programmet rankar i varje lopp i bilden
Program / Ranking. Du hämtar önskad tävling genom att klicka på knappen Sök (Kikaren) och väljer en
tävling i listan genom att tex dubbelklicka på raden. Klickar du på blixten så sker ny Ranking. I
Startlistan så betyder blixten att alla variabler i loppet får värden som hämtas från dina egna
statistiktabeller. Detta kan påverka rankingen tex om det har varit en strykning som bla medför att
spårstatistiken för en eller flera hästar ändras. Normalt behöver man inte räkna om variablerna i
startlistan eftersom hämtning av odds direkt ändrar alla dynamiska variabler som odds, streck m.fl. Innan
man spelar kan man dock gå till Underhåll / Uppdatering och klicka på uppdatera alla variabler så får
man en sista beräkning av variablerna för samtliga lopp aktuellt datum.
I bilderna Ranking och Startlista kan du dubbelklicka på en rad och får då upp Hästregistret med
mängder av uppgifter för hästen.
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Spelförslag
När du väljer en tävling i spelförslaget så får du upp förstarankade hästar i samtliga avdelningar.
Med + knappen lägger du till en ny häst vid varje klick på knappen. Med - knappen tar du bort senaste
häst. Vill du inte ha fler hästar i en avdelning så markerar du stoppknappen nederst i bilden. Du kan i
bilden även lägga till hästar genom att i en tom ruta skriva det startnr du vill ha. Klicka sen på knappen
hämta hästnamn så kommer namnet att skrivas och kostnaden beräknas.
I spelförslaget finns utskriftsrutiner för ram och ranking. Det finns knappar för att spara spelförslaget på
disk och även för att hämta ett lagrat spelförslag.
Här finns också möjligheter att skapa reducerade system av ditt spelförslag. Du klickar då antingen på
knappen Skriv System eller på knappen Datasystem. Skriv system ger dig den gamla sortens ABCD
system ifall du sysslat med sådana. Datasystem är helt datorbaserat och bygger på att ditt spelförslag
bryts ned till enkelrader där ett antal olika reduceringmetoder är möjliga att använda.
Båda reduceringsvarianterna ger dig möjligheter att skicka in spelet till ATG via Internet.

4.4

Reducering
I datasystem kan man reducera på många olika sätt som du kan läsa om i DataSystem. I den här
genomgången föreslås en enkel och effektiv variant som heter Ranksumma. Vitsen med reducering är ju
att man vill få med flera hästar för mindre pengar. Då måste man ta bort nåt och med ranksumma kan
man tex ta bort de rader som bara ger kaffepengar i utdelning. Du kan använda ATG:s streckranking eller
travprogrammets rank när du använder Ranksumma. Använder du programmets rank så blir det enklare
att hålla koll på vad som sker. Om alla förstarankade vinner på V75 så blir ranksumman 7. Att lämna in
en sån rad är meningslöst så den plockas bort genom att du sätter den undre gränsen över 7. Du ska
också sätta en övre gräns eftersom du antagligen inte spelar på en nivå där du vinner åtskilliga miljoner.
Om du öppnar System / Datasystem så kan du kontrollera vad som har hänt historiskt vid spel med
ranksumma genom att klicka på knappen Utvärdering ranksumma. Ställ in belopp du tänker spela för och
sätt gränser för ranksumma och kör utvärdering. Det finns också en utvärdering i programmet Statistik /
Ekonomisk utvärdering där du kan se hur programmet spelar på olika spelformer utan någon reducering.
På V75 Romme 2015-01-10 hade travstats ranking 7 rätt för 13650 kr.
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Om vi hade trott på hög utdelning och satt gränser för Ranksumma till 18 - 23 i Datasystem hade utfallet
blivit följande

Efter att du reducerat med blixten blir resultatet enligt nedan.
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2868 kuponger och kostnad 5329,50. För dyrt för vår plånbok så vi chansar med att lägga till en
reducering per kusk. Vi tror att Johnny Takter vinner minst 1 lopp.

Kostnaden blir nu 3463 kr när vi klickar på blixten. För att få ned kostnaden ytterligare nöjer vi oss med
7 hästar i avdelning 5 som verkar överbefolkad.
Resultat:

Reducerade system som du skapar i Datasystem kan lämnas in över Internet om du har skaffat dig ett
ATG konto. Skapa XML fil för inlämning och klicka sen på Logga in till ATG och lämna in systemet.
Lägg märke till att xml filen sparas i mappen spel under programkatalogen. Om du inte har
skrivrättigheter i den katalogen måste du starta travprogrammet med "Kör som administratör" innan du
sparar XML filen. Du kan också skapa mappar (inkl mappen spel) med skrivrättigheter via funktionen
Underhåll / Sökvägar.
Det rekommenderas att du klickar på Spara ikonen efter att du lämnat in ett system. Detta lagrar ditt
reducerade system i databasen så att du enkelt kan rätta systemet när resultatet är klart.
För att rätta systemet återläser du det till bilden och klickar på Rättning av system.
Eftersom villkoren vi satt är uppfyllda blir det alla rätt när du klickar på blixten i bilden Rättning.
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Regression
Det har redan sagts att grunden för all ranking i travstat är regressionsanalys. När du installerat
programmet så får du de ekvationer som används av Hennix Data vid ranking.
Urvalet för att skapa ekvationer är i vårt fall Startsätt och Distans (i huvudmenyn ser du det under
Inställningar / Urval). Man erhåller då max 8 ekvationer. 4 ekvationer för autostart och 4 för voltstart. 4
distanser per startsätt och de är Kort, Medel, Lång och Stayer. Man kan arbeta på många olika sätt
med urvalet. Du kan tex ha enbart en ekvation och då rankas alla tävlingar med samma ekvation (Urval
ZZZZ). Du kan också lägga till division i det ursprungliga urvalet och då får du drygt 100 ekvationer (Urval
XXXZ). Att använda 8 ekvationer som vi gör leder till ett snabbt och enkelt underhåll av ekvationerna och
det ger även bra genomslag för viktiga skillnader i form av olika startsätt och distanser.
I regressionsbilden kan du även använda 2 typer av beroende variabel. Dessa är placering eller tid. Vi
använder placering (typ = 1). Beroende varaibel betyder att man beräknar alla variabler i programmet mot
den beroende variabeln. I Regressionsbilden ser du på T-värdet vilken variabel i ekvationen som är
starkast och därmed har störst effekt på hur programmet rankar.
Eftersom travet skiljer sig en del beroende på årstid så är det bra att räkna om ekvationerna emellanåt.
När du har läst in resultat för ett antal tävlingar kan du starta funktionen Beräkna alla ekvationer i
regressionsbilden (Använder du den beroende variabeln tid så behöver du räkna om även den varianten).
Resultat läser du in via funktionen Import / Resultat.
Du kan använda vilka variabler du vill och när du beräknar dem i regressionsbilden får du se hur starka de
är. I den ranking vi använder är samtliga ekvationer beräknade automatiskt av programmet. Du kan se
tillvägagångssättet nedan under beskrivningen Optimering av ekvationer.

4.6

Optimering av ekvationer
För att beräkna en ny ekvation automatiskt från scratch börjar man med att välja ekvationen via kikaren
och sen ta bort alla variabler som ingår i ekvationen. (Beroende placering eller tid ska dock finnas kvar).
Detta gör man lämpligen i bilden Regression. Sen inför du en variabel tex odds för att få fram ett lämpligt
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antal observationer. Välj tidsperiod så att du får ca 2500 observationer (Hästar) i ekvationen. Du inför
variabler genom att dubbelklicka på en variabel i listan till höger. Klicka på blixten så kommer du att se
antal hästar som blir valda. När du har ett lämpligt antal hästar stänger du regressionsbilden och öppnar
Optimering. Har du kvar nån variabel tar du bort den (Ctrl + Delete).
Nästa steg är att välja testvariabler via en knapp för detta. Välj alla. Klicka sen på knappen
Multioptimering och välj 6 variabler att optimera. Använd metoden F-värde och låt checkboxen vara
markerad "Ta bort variabler med fel tecken". Slutligen klickar du på OK och låter multioptimeringen
starta.
Om detta fungerar perfekt kommer du att få de 6 bästa variablerna beräknade för den valda ekvationen.
Det kan hända att beräkningen stannar och det beror då på att andelen vinnare har försämrats över en
gräns. Du kan välja den framräknade variabeln eller också fortsätter du med nästa steg som vi brukar
använda oss av. Det är att lägga till ytterligare 6 variabler i multioptimeringen och då använda Metoden
Vinnare. När du har startat den beräkningen så kommer den att fortsätta fram till valt antal och så länge
det blir fler eller minst lika många vinnare som redan har räknats hem.
Ett exempel på hur optimering fungerar kan du se nedan i en ekvation som beräknats för autostart
medeldistans. Ekvationen plockar fram 47,35 % vinnare.
Det intressanta med denna ekvation är att vi kan ranka alla framtida lopp över auto medel med denna
framräknade ekvation. Sannolikheten för att ekvationen ska förstaranka en vinnare i ett lopp är ungefär
47,35 %. Vid ranking av ett lopp sätts varje hästs värden för de variabler som är utvalda in i ekvationen
och summeras till det som blir hästens ranktal i ett lopp.
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Du kan i bilden nedan se hur optimeringsfunktionen har arbetat med att välja ut variablerna.
Ordningsföljden för att först välja ut de bästa variablerna med hjälp av F-värdet och sedan välja ut de
variabler som ger flest vinnare visas i denna bild. För varje val av en variabel kontrolleras samtliga variabler
som finns kvar under den angivna tidsperioden och den som är bäst blir vald.
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Program

Menypunkten Program innehåller de funktioner som används mest i programmet. Här kan du ändra
uppgifter om hästar i databasen, du kan ranka tävlingar, skapa spelförslag , bygga nya
regressionsekvationer m.m.

5.1

Startlista
I denna bild hittar du komplett information om varje häst i det lopp du valt.
Du kan lägga till och ändra uppgifter genom att skriva in ny text för en häst. När du klickar på spara
ikonen sker lagring i databasen.
För den tävling du valt kan du bläddra mellan loppen med hjälp av pilknapparna ovanför hästnamnen.
Funktioner Sök tävling, Uppdatera loppet, Inbördes möten, Variabelvärden, Ta bort hästar, Visa lopp via
Internet Variabelkontroll
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Lägg märke till att alla bilder i programmet kommer upp på bildskärmen i den position där du senast
hade bilden placerad. Detta sköts via registret i Windows. Har du ändrat storlek på bilden kommer även
detta att gälla i fortsättningen. Skriv regedit i Kör så visas registret.
I registereditorn kan du även ändra egenskaper. Tex rätta till bildhöjd på ett windowsformulär om det blivit
fel ( dialoger är inte ändringsbara i programmet). Du kan tom ändra rubrik högst upp i bilden genom att
dubbelklicka på Caption.
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Sök tävling
En dialog visar alla tävlingar som finns sedan 2002 sorterade med de senaste överst.
Dubbelklicka på en rad och tävlingen visas i startlistan eller den bild du kommer ifrån.

5.1.2

Uppdatera loppet
Knappen uppdatera hämtar aktuella uppgifter från alla statistiktabeller och skriver informationen i
variablerna för alla hästar i det aktuella loppet.

5.1.3

Inbördes möten
Inbördes möten i loppen finns beräknade när tävlingen hämtas första gången. Det kan dock bli
förändringar under resans gång och då kan man köra inbördes möten igen. Om en häst blir struken finns
det anledning att klicka på knappen inbördes möten som beräknar värdena på nytt.
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Det finns även en utskriftsfunktion i startlistan som skapar en rapport där det framgår vilka hästar som
har mötts tidigare (under det senaste året).
Under menypunkten Underhåll finns en funktion för att beräkna inbördes möten i ett tidsintervall.

5.1.4

Variabelvärden
Genom att scrolla till höger i bilden kan du se samtliga variabler som registrerats för tävlingen. Detta är
anledningen till att hästnamnen finns i en separat ruta. När du scrollar i bilden för att se alla
variabelvärden så sker ingen scrollning av hästnamn. Dessa kan vara bra att se hela tiden.
Du kan också ändra värden om det visar sig att något är galet. Fyll i ett korrekt värde eller ta bort
variabeln från ekvationen du använder. När du läser in nya tävlingar är odds och streck tomma. I det läget
gör det inget eftersom alla hästar har samma dåliga värde och den inbördes rangordningen mellan
hästarna påverkas inte.
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Ta bort hästar
För att ta bort en struken häst som finns kvar i tävlingen efter att du läst in resultatet placerar du
markören på aktuell rad och klickar på knappen Ta bort häst. Dialogen nedan visas på skärmen. Klicka
på OK så tas hästen bort från databasen.
Om både placering och tid är tomma efter resultatinläsning är hästen struken. Du kan också läsa in odds
en gång till så kommer sent strukna hästar att tas bort.
Observera att hästar stryks automatiskt när du läser in odds och streck från Internet.

5.1.6

Egna variabler
Två variabler i variabellistan har reserverats som egna. Det är variabler med nummer 59 och 60 (dvs
v59,v60). Du ser dessa variabler till höger bland startlistans variabler. Vill du använda denna funktion så
kan värden registreras direkt i startlistan för egna påhittade variabler eller test av variabler. Bättre dock i
så fall att exportera filer via Query browsern till Excel (se mer under Exportfunktioner och Importera egna
variabler) . I Excel (eller nåt annat program) kan du skapa funktioner för att göra nya variabler och sedan
läsa tillbaka resultatet till TswSql och köra regressionsanalys och använda variablerna i rankingen. För
att uppdateringen ska gå rätt i TswSql:s databas skall textfilen ha följande utformning:
Datum, Bana, Lopp, Spår , Egen 1, Egen 2
2005-12-26;U;1;1;1;9
2005-12-26;U;1;2;6;7
2005-12-26;U;1;3;4;6
Filen ska vara semikolonseparerad dsv semikolon efter varje textfält. Du kan välja att läsa tillbaka en eller
två egna variabler. Om enbart den första variabeln är med i återläsning kan filen innehålla enbart 5 fält .
Vill du enbart läsa tillbaka egen variabel 2 lämnar du den första variabeln tom i filen enligt nedan. Dvs 2
semikolon direkt efter varann. Detta lämnar eventuellt innehåll i TswSqldatabasen orört.
2005-12-26;U;1;1;;9
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Programmet läser enbart tillbaka variablerna i position 5 och 6 till TswSql. Du kan ha fler fält efter det 6:e
som inte kommer att läsas. Om du exporterar till excel skall du välja datum,bana,lopp,spår,V59,v60 och
sedan vilka övriga variabler du vill för att skapa kalkyler med. Datum bana lopp och spår är nödvändiga för
att rätt post ska uppdateras när du läsen in textfilen. Du måste sen ha de egna variablerna som fält nr 5
och 6 i textfilen eftersom det är de fälten som uppdaterar variablerna v59 och v60 i tabellen prog i
TswSql:s databas. När du exporterar till Excel kan du därefter ha hur många variabler som helst som du
använder för att automatiskt med funktioner i Excel skapa nya variabler med för variablerna 59 och 60.
Återrapporteringsfilen skapar du i Excel när allt är klart som en semikolonavgränsad textfil (skv-fil).
Återläsning till TswSql databasen kan göras via menypunkt Underhåll Import av egna variabler. Du kan
även i variabellistan ge variablerna 59 och 60 de namn du önskar använda. Dessa namn kommer då att
synas sist bland startlistans variabler.

5.1.7

Visa lopp via Internet
Loppet har en koppling mot Atg:s websidor. Du kan uppdatera odds och streck via dessa sidor.
Reservrutin ifall automatisk oddshämtning via Import i programmet inte fungerar.

5.1.8

Variabelkontroll
Genom att klicka på knappen variabelkontroll får du upp en lista som visar ifall det finns någon varaibel för
vald tävling som inte ligger inom de gränser för variabler som har registrerats. Denna bild ska vara tom
om alla variabler är OK.

5.1.9

Flytta kolumner
Du kan flytta kolumnerna i startlistan så att du tex får variablerna i den ordning du önskar. När du stänger
bilden så sparas dina inställningar i textfilen startl.txt i samma katalog som programmet. Tryck ned
vänster musknapp och dra vald kolumn till önskad plats i sidled.

5.1.10 Poängsnitt
För det lopp du har i startlistan kan du se ett antal uppgifter som har beräknats från variabel 67 Atg:s
poängvärdering av hästar. I kolumnen Poäng set du för aktuell häst medelvärdet för poäng under de
senaste 5 starterna. Finns det inte 5 starter för en häst så beräknas snittet på de som finns. Hästen med
högst poängsnitt rankas först i denna rutin. I kolumnen hårdhet ser du poängsnittet för hästens samtliga
motståndare i det aktuella loppet. I kolumnen hårdhet2 ser du poängsnittet för hästens samtliga
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motståndare i de 5 lopp du kan se i den högra rutan i bilden. Observera att den häst du markerar i den
vänstra rutan kommer att visa den hästens senaste 5 starter i den högra rutan. Den häst som har de
högsta värdet i kolumnen hårdhet2 är då den häst som tävlat med det håraste motståndet.
Variablerna Poäng, Hårdhet, Hårdhet2, Rank och Betyg har i databasen fälten v93, v94, v95, v96 och v97.
Om du inte har dem i variabellistan så kan du skriva in dem och de kan då även användas vid regressions
beräkning. När du klickar på Spara ikonen i denna bild sker lagring i databasen. Du kan också i rutinen
Underhåll / Uppdatering införa dessa variabler för valfri tidsperiod via valet Poängsnitt.

Om du inte har variablerna V93 tom v97 i databasen så kan du införa dem via Egna Script
För att införa variabel 93 skapa scriptet
alter table prog add v93 integer unsigned
kör scriptet och gör sen likadant för alla variabler
Samma sak krävs för tabellerna tvlsum och tvlkva inför tex
alter table tvlsum add s93 integer unsigned
Om det saknas fält i tabellerna så ser du det med att köra att script som
describe tvlsum
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Ranking
Information om ranking per lopp visas i bilden.
Funktioner Aktuell ekvation, Hästinfo, Ny ranking, Ranking Grafiskt, Banprogram, Kommentarer,
Anteckningar, Kontroll Ranking mot Streck

I bilden kan du se rankingen både med ranking efter placering och efter tidsranking. Klicka på den
beroende variabel du vill ha så rankas bilden om. Längst ned i bilden ser du information om den ekvation
som har använts vid rankingen. Du kan också dubbelklicka i kolumnerna Rank tom Maskintid så sorteras
bilden om efter den rubrik du har i vald kolumn.
När det gäller variabeln DistansTid i bilden så är detta en variabel som visar hästens bästa tid på aktuell
distans under det senaste året. I de fall där hästen inte har någon tid på den distans som gäller så
plockar programmet ut hästens bästa tid och gör om den till en tid på den aktuella distansen. Tider som
blir beräknade på detta sätt har ett minustecken före så att man kan skilja dessa tider från tider för
hästen som verkligen finns. Variabeln DistansTid kan även användas i regressionsekvationer eftersom
programmet gör om tiden till ett positivt värde när regression beräknas eller när ranking utföres. Samma
sak gäller för variabeln AutoKort med skillnaden att den visar hästens bästa tid på kort distans med
autostart.
.

5.2.1

Aktuell ekvation
Du ser alltid det aktuella urvalet i bilden, vilken typ av beroende variabel som är aktuell och även antalet
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observationer som detta urval ger för regressionsekvationen för det aktuella loppet. Om tex urvalet i bilden
säger XXXZ och du har en tävling i bilden som är ett lopp inom V5 med voltstart och över medeldistans så
heter ekvationen du rankar med VMVZ. Du kan studera denna ekvation närmare i regressionsbilden tryck
på knappen Visa Ekvation så visas den ekvation som kommer att användas vid ranking.
Om du har för litet antal observationer i ekvationen är risken för slumpeffekter stor. Överväg i det läget att
använda ett urval som ger fler observationer i ekvationen. Dvs ta bort minst en markering i urvalsbilden.
Vad är då ett för litet antal? Rekommendationen är minst 200 observationer i ekvationen.
Observera att du kan byta beroende variabel direkt i bilden. Klicka på den alternativa variabeln och bilden
kommer direkt att räknas om med den variabel du väljer. Denna möjlighet gör att du när resultat är inlästa
direkt i bilden ser vilken beroende variabel som rankar loppet bäst.

5.2.2

Hästinfo
Dubbelklicka på en häst i bilden och vald häst kommer att visas i hästregistret. I den bilden ser du även
hästens samtliga starter.

5.2.3

Ny ranking
När du trycker på knappen Ny ranking blir tävlingen rankad med det urval som du har valt i urvalsbilden.

5.2.4

Ranking Grafiskt
Det lopp som är aktuellt visas i ett diagram där du för alla hästar ser hur de variabler du valt har påverkat
slutresultatet av rankingen.
Lägg märke till att variablerna i ekvationen stämmer överens med siffrorna du ser efter x-axeln i
stapeldiagrammet. Effekten av den första variabeln Arv% ser du vid 1:an i stapeldiagrammet. Du ser
också effekten av den starkaste variabeln streck% vid siffran 10 på x-axeln i diagrammet. Under
diagrammet ser du även vilka hästar som representerar de olika färgerna på staplarna. Diagrammet utgår
från medelvärdet för den beroende variabeln och visar sen varje variabels påverkan. Som slutresultat för
förstarankad häst i loppet har du rankingtal 1. Du ser även effekten av kvadratvariabler i nedantående
bild.
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Grafikgrupper
Klicka på knappen Grafik grupper så erhålles en lista med alla dina lagrade grafikgrupper där du kan välja
diagram. Du kan dubbelklicka på önskad rad eller markera en rad och klicka på OK.
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Diagrammet beräknas och visas i bilden. Observera att hästarna presenteras i rankingordning med de
bäst rankade hästarna till vänster i bilden.

5.2.6

Banprogram
Du kan skriva ut banprogrammet för alla lopp eller för loppen inom tex V75. Du kan även välja enstaka
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lopp.
Banprogrammet visas på skärm och kan skrivas ut på skrivare.
Banprogrammet kan sorteras i startnrordning eller i ordning efter ranking.
Färgerna i banprogrammet bestäms av de inställningar du gjort under menypunkten inställningar.
Du kan välja antal starter som ska visas per häst. Vill du enbart ha senaste starter på aktuell distans
markerar du checkboxen Aktuell distans.

I dialogen för utskrift av banprogram kan du även skriva ut en rapport med samtliga kommentarer som har
skapats för tävlingen.
Du kan skriva egna kommentarer som hamnar som rubrikrad i banprogrammet via funktionen Skapa
kommentarer. I skapa kommentarer kan du även generera kommentarer automatiskt som då hamnar i
rubrikraden för varje lopp.
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Kommentarer
Det finns 2 knappar för kommentarer i rankingbilden. Med den första kan du skapa nya kommentarer
automatiskt och eller skriva in egna kommentarer. Den andra knappen visar kommentarer för samtliga
lopp den aktuella tävlingen.

I denna funktion kan du skriva in din egen kommentar till loppet som i så fall visas i banprogrammet när
detta skrivs ut.
Du kan även välja kommentarer automatiskt. Programmet hämtar då kommentarer från menypunkten
kommentarer under Register.

Om du klickar på Skapa kommentarer automatiskt kommer nya kommentarer att skapas till alla lopp
och ny beräkning sker som tex tar hänsyn till senast inlästa odds. Efter att kommentarerna skapats
visas en bild med kommentarer som hör till V5/V65 eller V75.
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Om du i rankingbilden klickar på knappen för att visa samtliga kommentarer till alla lopp visas den bilden
på skärmen. Du måste först ha skapat kommentarer för att kunna se några.
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Lägg märke till att du kan ändra texterna till de du själv önskar i funktionen kommentarer.
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Anteckningar
Skriv in dina egna anteckningar om hästen i detta register så kan du enkelt ta fram denna information
nästa gång hästen startar.
Du kan skriva egna kommentarer om du har tagit upp bilden från startlista eller rankingbild. Den tävling
du utgår ifrån kommer att skrivas in som datum, bana och lopp automatiskt när du skapar en ny rad i
bilden antingen med + knappen i databas navigatorn eller också genom att gå till sista rad och där trycka
pil ned. Den nya posten kommer att sorteras korrekt i databasen.
Observera att du i rankingbilden i varje lopp kan se för vilka hästar det finns anteckningar skrivna.
Markera den häst du vill se noteringar om och klicka på knappen Noteringar så öppnas nedanstående
bild. Du kan också dubbelklicka i kolumnen Not. så öppnas anteckningsbilden för vald häst.
När resultat läses in skrivs automatiskt den kommentar in som ATG anger för vinnaren.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

35

5.2.8.1

Travstatistik

Läs in egna anteckningar
För att du inte ska gå miste om egna anteckningar om hästar som du gjort finns funktionen enligt nedan.
Om du tex skapar en ny databas så kommer inte dina anteckningar att finnas med. Du kan då se till att
du har alla anteckningar sparade i en fil på lokal disk. Om scriptet Egna_anteckningar finns i funktionen
Egna Script så kan du köra det scriptet och sedan spara resultatet i tex filen Egna_anteckningar. Om
scriptet inte finns så kan du skapa det med nedanstående innehåll.
select t.datum,t.bana,t.lopp,n.horseid,n.anm from tvl t,notering n where t.id=n.tvlid order by
horseid,datum,bana,lopp
Klicka på knappen med 3 punkter och välj din sparade fil. Klicka sedan på knappen OK så kommer först
tabellen notering att tömmas och därefter laddas din lagrade textfil upp i MySql databasen i tabellen
notering.
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Visa kusk
Genom att klicka i kolumnen kusk i bilderna Startlista och Ranking öppnas nedanstående dialog. Du kan
även högerklicka på en häst
i bilden spelförslag för att öppna kuskbilden.
Statistiken per kusk visas för det senaste året. Observera att denna statistik beräknas av rutinen
uppdatera i startlistan eller i rutinen Underhåll/Uppdatera/Alla variabler.

5.2.10 Kontroll Ranking mot Streck
Programmets ranking för vald tävling kontrolleras mot streck och odds i denna bild.
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5.2.11 Browser Odds och Streck
Med denna bild kan du lagra odds,streck och platsodds i programmet travstat när du vill. Bilden öppnas
med inställning för att lagra Odds och Streck. När du klickar på Spara-knappen (disketten) högst upp i
bilden lagras de odds och streck du ser i bilden i tabellen prog (startlistan). I detta fall Avd 1 inom V65.
Klicka sen på Lopp 4 på ATG:s sida så lagras värden för V65-2 när du sparar. Du ser ett meddelande
längst ned när lagring är klar. För att lagra Odds och Platsodds i TswSql klickar du först på VP på ATG:s
sida. Du kan sen på samma sätt lagra dessa uppgifter i programmet. Vid inställning VP kommer även
tabellen Odds att uppdateras.
Lagring från browsern sker genom att filen lagras på disk (i c:\program\travstat\html\) och dessa filer kan
sedan läsas av i programmet. Varje gång du trycker Spara så lagras en fil om 40-60 KByte. Dessa filer
kan du i efterhand enkelt plocka bort via gallringsknappen som finns överst i bilden.
Att lagra odds och Streck på detta vis tar längre tid än i befintlig Import av Odds men det finns fördelar.
Du gör det när du vill. Du kan uppdatera gamla lopp. Det funkar när kommunikationen mot Travstat.se är
nere.
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Dagens Dubbel
När du öppnar DagensDubbel visas de aktuella multiplicerade DD-oddsen i bilden. Programmet väljer
automatiskt mest värdefullt spel. Om det tex är lördag så visas V75. Via kikaren kan du dock välja vilken
tävling som helst. Innehåller den Dagens Dubbel så kommer den att visas i annat fall får du ett
felmeddelande.
ATG:s odds ser du till höger och programmets skattade odds till vänster. Färgerna i rutan till vänster
visar för vilka fält programmets odds är lägre än spelarkårens motsvarande odds (grön färg). Röd färg
säger att programmets skattade odds är högre än ATG oddsen. De gröna rutorna är då mer spelbara.
Om programmets ranking är bättre än spelarkårens så är sannolikheten högre för att programmet ska få
rätt men ev. återbetalning är fortfarande grundat på spelarkårens spel som ger högre återbetalnig än vad
programranken motiverar.
Du kan ta fram ett DD-spel på 3 olika sätt. Genom att klicka på knappen Ny häst till DD får du fram
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rankingen i den ordning som programmets ranking föreslår. Med radioknapparna under Typ av Odds
bestämmer du Rankmetod . Gula fält för programmets ranking kommer att tändas för varje klick på
knappen och kostnaden kommer att beräknas på nytt. Med knappen Ta bort häst försvinner det senaste
valet. Du kan också välja hästar själv antingen genom att klicka på önskat fält i den högra ATG rutan
eller också genom att skriva in hästens startnummer i Speldialogen (7:e knappen från vänster).
I de tävlingar där det finns DD eller LD så läser programmet automatiskt in aktuella Odds. Automatisk
inläsning startar när du öppnar Dagens Dubbel. Om denna automatik av någon anledning inte fungerar
kan du även använda blixten bland knapparna. Den hämtar oddsen från ATG. Vinnare kommer att
markeras i bilden när du läst in resultat eller skrivit in vinnare för hand i startlistan och sparat uppgiften.

Om det blir en strykning i DD1 så ger det en vit rad i bilden utan siffror likt ovan. En strykning i DD2 hade
gett en lodrät vit kolumn.
DD och LD loppen som det finns direktinlästa odds till är desamma som tävlingarna du ser vid inläsning
via Import / Odds.

5.3.1

Rankmetod
Travprogrammets ranking i den vänstra rutan bestäms av den radioknapp under Rankmetod som du
väljer. Pvalue är programmets orginalranking och de andra är kopplade till olika variabler i programmet.
Alla metoder gör att programmet kommer att föredra gröna fält vid val av hästar i Dagens Dubbel.
Metoderna ger lite olika val av hästar. Är du osäker på vad du ska välja så är pvalue ett lämpligt val som
du känner till eftersom det är programmets ordinarie ranking. Variablerna används här eftersom de kan
omräknas till odds och därmed ger en möjlighet till jämförelse med ATG:s odds. Pvalue kan inte direkt
omräknas till odds därför används Vinst% i det fallet för alla jämförelser mot ATG odds.
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SHRank = V86.
SHRanktid = V87.
TswOdds = V65
Vinst%
= V85
P2Odds
= V90

Dessa 5 variabler har alla beräknats genom att man tar fram sannolikhet för vinst. Ta tex TswOdds där
kontrollerar man hur ofta en häst som rankats som nr 1 vinner. Lika för hur ofta en häst som rankats 2:a
vinner. Osv för alla hästar i ett lopp. Man tar sedan procentsiffran för den sannolikhet man fått fram per
rank och använder den vid ranking av nya lopp. Genom att använda variabel V65 i ekvationen kommer
variabeln TswOdds att bidra till rankingen. Variabel Vinst% se (Vinstchans per ranktal ). Variabel
P2Odds se ( P2Odds ).

5.3.2

DD Speldialog
Genom att klicka på knappen DD Spel dialog visas de hästar du klickat fram enligt programmets ranking
(eller skrivit in i dialogen). Det som finns i denna dialog är vad som skrivs i XML filen som du kan skicka
in till ATG. Du kan alltså ta bort hästar som programmet rankat fram och skriva in egna hästar direkt i
denna bild (du behöver enbart skriva in startnumret för hästen). Genom att sen klicka på knappen inför i
DD bilden så kommer de att markeras i den högra rutan med gula fält. Om du klickar på Stäng så sker
ingen överföring till DD bilden. Skriver du in startnr själv för önskade hästar så måste du se till att det blir
rätt. Tex att numren finns i det DD lopp du väljer.
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5.3.3

LunchDubbel
Om det för en tävling finns både DD och LD så får du förinställt upp DD loppen. I det läget ska en
checkbox Lunchdubbel dyka upp som du kan klicka på för att se Lunch dubbeln. Om det enbart finns LD
för en tävling så kommer den upp förinställt. Du kan ju även använda sökfunktionen (kikaren) för att
hämta upp en Lunchdubbel när du vill.

5.3.4

DD OddsRank dialog
Dialogen visar spelarkårens vinnar odds till höger Till vänster visas odds från travprogrammet enligt den
variabel du valt i DD bilden. SHRank, SHRanktid eller TswOdds. Sannolikhetsvariablerna är omräknade
till Odds för att det ska gå att jämföra programrank och spelade odds. Grön färg visar då när programmet
har lägre odds för en häst.
När du växlar mellan SHRank eller nåt annat odds så sker ingen ny inläsnig av ATG odds. Enbart
programranken förändras i bilden.
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Starttid
I DagensDubbel, Spelförslag och Datasystem har du en knapp som visar tid till nästa lopp i realtid. Du
ser alltid dagens tävlingar i denna bild. De som ännu inte är avslutade.
I bilden du ser nedan är det för sent at spela i lopp 4 för aktuell bana Åby. Det som kan stå här i fältet
Tid till start är >5min, 5min, 4min osv ned till 1min och 0min och slutligen -- som innebär att starten
redan har gått i angivet lopp. Om det blir en ändring av starttid i denna funktion jämfört med den starttid
som står i startlistan i programmet så kommer startlistan att uppdateras med nya tider. Det gäller det
aktuella loppet och alla efterföljande lopp i samma tävling.
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Inlämning till ATG
För att lämna in DD eller LD till ATG med XML fil klickar du på denna knapp. XML filen till ATG skapas
med en Delphi komponent som heter XMLTransformProvider. Den skapar dataseten du kan se nedan och
även XMLfilen på disk samt den XML fil du ser i bilden nedan. När du klickar på Sparaknappen skrivs
XMLfilen och hamnar i den katalog du kommer att se längst ned i denna bild.
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Sök Dagens Dubbel
I travprogrammets sökbild för tävlingar kan du även välja dagens dubbel tävling att titta på. För att du ska
hitta några aktuella DD Odds för en tävling krävs det att rätt avdelning för DD1 och DD2 och ev. LD1 och
LD2 finns i tabellen tvldag. Du kan skriva in korrekta värden i nedanstående fält i startlistan. Det är loppnr
som gäller. Detta kommer framgent att skötas automatiskt eftersom ATG:s Webservice AIS levererar
loppnr för både DD och LD.

För fältet DD-1 ska det stå vilket loppnr i tävlingen som är DD-1 loppet. Om det är en Lunchdubbel så
skriver du loppnr i fältet LD-1 för att travprogrammet ska kunna göra rätt.
Om du i Dagens dubbel funktionen väljer en tävling som saknar DD eller LD så kommer ett
felmeddelande att dyka upp.
DD Oddsen i travstat är färskvara. Vi kan inte se dessa för historiska data. Uppgiften finns enbart from
februari 2015.
Om det saknas dd1, dd2 ,ld1 eller ld2 så kan du skriva in uppgifterna i rutorna ovan och spara bilden.
Tävlingarna som det kan finnas DD Odds till är de du ser när Odds och Streck laddas.

5.3.8

Hämta sparad DD
Med knappen Sparade DDOdds kan du hämta en DD tävling som du sparat. Om du spelar en tävling så
är det bra att ha den sparad.
För att spara en DD tävling på disk så klickar man enbart på Spara knappen (disketten).
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Enkelrader/Enbart gröna
Det vi sett hitills visar hur man skapar ett DD-spel på en kupong. Nu kan man också genom att klicka på
checkboxen Enkelrader eller Enbart Gröna skapa enkelrader för DD
eller LD. Dessa kan sen skrivas ut på fil för ATG inämning där man får ett antal enkelrader samlade i
XML filen. När du i detta läge klickar på Nästa häst så kommer enbart enkelrader att väljas eller enbart
gröna fält om denna checkbox är markerad. Enligt programmets ranking blir det billigare med enkelrader
eftersom man då inte väljer alla matematiska kombinationer som gäller med enbart en kupung.
Väljer du enbart gröna fält dvs de fält där programmets skattade odds är lägre än motsvarande ATG odds
så krävs också att den vinnande kombinationen finns på en grön ruta för att det hela ska bli lyckat. Ifall
vinstraden finns på en grön ruta så är reduceringen självklart betydligt kraftfullare med valet enbart gröna.
Du kan dock i alla lägen klicka på en ruta och den blir vald och färgas gul. När du har checkat
enkelrader eller enbart gröna är det bra att ha bilden Enkelrader (Valda hästar) öppnad så att du hela
tiden ser vilka hästar du har valt. Du kan också välja att reducera genom att sätta gränser för i detta fall
streckranksumman (Se Rankintervall )
Ytterligare en metod för att spela DD eller LD har nu lagts till som du kan se under Spela DD med Kelly.
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5.3.10 Valda hästar
Med checkboxen Enkelrader eller Enbart Gröna markerad kommer alla val i DD1 och DD2 att hamna i
denna dialog. Observera att du även ser strecken i denna bild som du kan använda för reducering.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

47

Travstatistik

5.3.11 Rankintervall
Du kan reducera dagens dubbel genom att sätta ett intervall för streckranksumman. Kan variera från 2 30 ifall det är 15 hästar i båda avdelningarna.
Rankintervall fungerar enbart tillsammans med enkelrader (eller gröna). Vill du ta bort den största
favoriten så startar du med 3 istället för 2. Observera att du måste välja rankintervall innan du klickar på
checkboxen Enkelrader (eller Enbart gröna). Det rankintervall som gäller visas i statusraden längst ned.
Har du inte gjort nåt val av rankintervall så står det Inget rankinintervall längst ned.

5.3.12 DD Kuponger
Klicka på ikonen så ser du alla kuponger du har skapat i funktionen. Med Skrivar ikonen kan du även
skriva ut dessa.
För att skicka in kupongerna till ATG skriver du xml filen med ATG ikonen i DD funktionen,
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Utskrift av DD kupong.
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5.3.13 Spela DD med Kelly
Med Kelly kalkylatorn spelar du med en matematisk algoritm som varierar dina insatser för att maximera
vinsten. Insatsens storlek styrs av att oddset är lågt och att överoddset är stort.
Antal rank sätts lika med det antal du har klickat fram i bilden Dagensdubbel. Du kan ändra detta
nummer och klicka på blixten så får du en ny beräkning.
Genom att klicka på Inlämning till ATG skrivs alla din rödmarkerade spel i nedanstående bild ut till ATG
funktionen. Kelly kalkylatorn föreslår enbart spel där Vinnaroddset är lika med eller lägre än DDOddset.

5.3.13.1 Välj ut de rader du vill spela
Om du enbart vill spela vissa av de rader som Kelly kalkylatorn har tagit fram så kan du göra det genom
att markera önskad rad och sedan klicka på Spara ikonen (disketten). Har du gjort ett sånt val så
kommer bara de rader du sparat på detta sätt att ingå i ditt DD-system.
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5.3.13.2 Spela favoriten
Eftersom Kellykalkylatorn väljer ut spel där vinnaroddset är lägre eller lika med DD oddset kan det hända
att den största favoriten i tävlingen inte kommer med. Vill du ha med favoriten ändå så kan du i Kelly
bilden markera den rad du vill ha med och sedan klicka på knappen Spela markerad rad.

5.3.13.3 Utskrift av Kellyspel
Utskrift av DD-spel producerat med Kelly kalkylatorn kan du skriva ut på skrivare eller lagra som tex en
pdf fil på disk.
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Oddsanalys
Rutinen gör en jämförelse mellan 2 oddstillfällen. Det senaste oddset som finns inlagt och en tidpunkt
med minst 1/3 av spelet i kr eller den procentsiffra för startodds som är vald under inställningar i rutinen
stabilitetsvärde. Talet som lagras i variabeln oddsanalys är en gruppering (1-6) på odds där en ökning
med 1 sker för hästar som tappar i spel mellan de valda tidpunkterna.
Funktioner Oddsutveckling Automatisk oddsuppdatering Odds för en häst

5.4.1

Oddsutveckling
Bilden Oddsanalys visar grafiskt vilka hästar som tappar i spel och vilka som går framåt. Du ser
oddstidpunkterna som har valts. Observera att rutinen inte ger något utslag förrän du läst in odds vid
minst 2 tillfällen. När du klickar på blixten sker ny inläsning av odds. Se även Automatisk
oddsuppdatering.
De 2 sista kolumnerna i Oddsanalys visar hur mycket som har spelats på varje häst under de senaste
oddstidpunkterna och totalt som framgår av statusraden längst ned.

5.4.2

Automatisk oddsuppdatering
När du klickar på knappen Automatisk oddsuppdatering så kommer programmet att automatiskt läsa in
odds var 5:e minut.
Du ser att denna rutin är startad genom att det står Auto = På i bilden. Vill du stoppa rutinen så klickar
du på knappen en gång till och det kommer nu att stå Auto = Av.
För att få denna rutin att starta direkt efter att rutinen Import / Odds har hämtat ett odds så ska du i bilen
Import av Odds kontrollera när dagens odds precis har hämtats färdigt. När det sker startar du
Automatisk Oddsuppdatering i bilden Oddsanalys du kommer då att få den bästa tidpunkten för denna
uppdatering.
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Odds för en häst
För den häst som är markerad visas ett stapeldiagram med alla odds när du klickar på Knappen
stapeldiagram. Ifall du kör Hämta odds automatiskt kan det hända att du har för många odds lagrade. I
det fallet kör du Gallra Odds.
Du kan även dubbelklicka i oddskolumnerna så visas samma bild för den häst du klickar på. Om du
dubbelklickar i kolumnen Häst så öppnas hästregistret för den häst du väljer.
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Spelförslag
I bilden kan du skapa dina spelförslag. Du kan skriva ut system och även skicka in ditt spel till ATG via
XML-fil
(se Skapa XML-fil).

5.5.1

Sök tävling
En dialog visar alla tävlingar under de senaste 6 månaderna. Dubbelklicka på önskad tävling och
förstarankade hästar visas i spelbilden. Observera att det för V75 tävlingar finns 2 poster i sökdialogen en
för V75 och en för V5. Väljer du V75 posten så kommer 7 avdelningar inom V75 att visas i spelförslaget.
Väljer du V5 posten så kan du spela V5 i spelförslaget.
Du får sen fram rankingen för tävlingen genom att klicka på knappen nästa häst.

5.5.2

Spara/hämta ram
Det spelförslag du har i bilden kan sparas i databasen genom att du klickar på knappen Spara ram.
Du kan med knappen hämta ram få en överblick över alla system som skapats för den aktuella tävlingen.
Välj en ram genom att dubbelklicka på önskad rad.
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Du kan ta bort en ram genom att markera raden, byta till valet Ta bort ram och sedan klicka på OK.

5.5.3

Lägg till eller ta bort hästar
Om du klickar på knappen nästa häst tar programmet fram nästa häst i rankingordning med aktuell
ekvation. På samma sätt kan du ta bort hästar med knappen Ta bort häst.
Du kan ocks lägga till och ta bort hästar genom ändra direkt i bilden. (se vidare under hämta hästnamn)

5.5.4

Visa häst
Om du dubbelklickar på en häst så visas hästregistret med aktuell häst i bilden.
Genom att klicka på knapparna i nedre delen av spelförslaget kan du välja ett antal hästar och studera
dem i rutinen banprogram.
Dubbelklicka på en rad nedan så blir hästen vald. När du sen klickar på OK visas banprogrammet för
valda hästar.
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Stopp för fler hästar
Genom att markera boxarna nederst i bilden sätter man stopp i vald avdelning för nya hästar enligt
rankingen. Vid tryck på nästa häst adderas hästar i alla avdelningar som du inte stoppat.

5.5.6

Hämta hästnamn
Klicka på knappen hämta hästnamn och programmet skriver in de namn som hör ihop med startnumret
som står längst till vänster i varje ruta i bilden.
Du kan då lägga till valfri häst i systemet genom att skriva in startnumret i en ny tom ruta. På samma
sätt kan du ta bort en häst från ramen genom att sudda bort texten i en ruta.
När du trycker på hämta hästnamn sker även en beräkning av antalet rader och kostnad och varje häst
får den färg som den ska ha enligt inställningar av färger under systeminställningar.
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Hämta Odds
Odds, platsodds och streck laddas från ATG:s sidor på Internet när du klickar på ikonen. Denna funktion
tar enbart odds för de lopp som finns i bilden.
Det finns även en automatisk funktion som hämtar odds med det intervall du önskar. För att starta den
funktionen klicka på knappen Automathämtning av odds.

5.5.8

Ny ranking
Rankar alla lopp på nytt som du har aktuella i bilden.

5.5.9

Spara ranking
Om du hämtar odds automatiskt var 5:e minut så kommer din ranking att sparas undan i en separat
tabell före spelstopp för aktuellt spel.
I startlistan kan du se starttiden för när avdelning 1 startar. Blir det ändringar så kan du ändra denna
starttid. Rankingkopian som sparas automatiskt kommer att sparas 1 - 5 minuter före den tidpunkt som
står angiven för avdelning 1. I dialogen spara ranking kan denna sparade ranking återläsas till
spelförslaget och du kan i spelförslaget se hur rankingen såg ut före en eventuell inlämning av ett
system. När man låter odds hämtas kontinuerligt så kan den slutgiltiga rankingen för en tävling avvika
från det som gällde före inlämning. Detta blir speciellt märkbart ifall det blir en strykning av en favorit efter
spelstopp. Du kan även i nedanstående dialog manuellt spara en kopia av rankingen vid valfri tidpunkt
genom att markera radioknappen Spara Ranking och klicka på OK. Lägg märke till att när du återläser
en rankingkopia som är lagrad före spelstopp så kommer även strukna hästar att finnas med i den
ranking du kan klicka fram i spelförslaget.
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5.5.10 SystemVal
I dialogen Val av system är alla reducerade system sorterade i nr ordning.
Prisberäkning
Du kan prisberäkna systemen genom att klicka på ikonen Beräkna pris.
Efter att systemen har prisberäknats blir de sorterade efter pris i stigande ordning.
Urval
Om du skriver ett systemnr i fältet systemnr och klickar på knappen Nytt Urval kommer enbart detta
system att finnas kvar i dialogbilden och är samtidigt valt för utskrift i systembilden.
Du kan även göra urval per kostnad, typ och antal garderade i dialogen.
Utskrift av system
Det system som är markerat kommer att skrivas ut i Systembilden när du klickar på knappen OK i
dialogen Val av system.
Sortering per vinst
Om du öppnar dialogen val av system efter att resultat för tävlingen har blivit inläst kan du trycka på
knappen Beräkning av pris och även vinsten för varje system kommer att skrivas in i bilden. När vinst är
beräknad sorteras dialogen efter vinst i fallande ordning och pris i stigande ordning. För de system där
vinsten är lika stor kommer det system som är billigast att sorteras först.

5.5.10.1 Markera för utvärdering
Via knappen markera för utvärdering kan du enkelt markera system som du vill ha med i en utvärdering.
När du har läst in resultat för en tävling kör du beräkna priser+vinst. Du markerar alla system för utvärding
med vinst större än det belopp du skriver in i dialogen. Vill du först ta bort alla befintliga markeringar kan
du markera checkboxen nedan. Det innebär att ditt urval för utvärdering kommer att bestå av enbart det
som väljs i denna bild. Om du inte först tar bort befintliga markeringar så kommer de som blir valda med
denna funktion att adderas till de som redan finns.
Du kan göra samma sak från bilden utvärdering av reducerade system. När du har en utvärdering i bilden
klicka på Enbart Summering.
I dialogen nedan anger du belopp efter att ha tittat i kolumnen netto. Alla system som har ett högre
nettovärde än det belopp du skriver i dialogen kommer att väljas för utvärdering.
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5.5.11 Utskrift av spelförslag
I bilden spelförslag kan 5 rapporter skrivas ut.
*
*
*
*
*

Ram
Ranking i startnrordning
Ranking i ordning efter ranking
Spelförslag
Kommentarer

Exempel på utskrift av ranking
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5.5.12 Kommentarer
I spelbilden kan du se samtliga kommentarer som har skapats. Först en kommentar per avdelning och
sen alla kommentarer med de bästa resultaten i olika avseenden.
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5.5.13 Kvarvarande system
Skriv en insats och tryck Enter så får du snabbt ett ramförslag att börja titta på. I varje avdelning kan du
enkelt lägga till och ta bort hästar genom att klicka på checkboxen för hästen. Se hur programmet direkt
räknar om utdelning och kvarvarande system. Om du vill spika eller gå kort i någon/några avdelningar så
markerar du Stopp checkboxen för avdelningen och markerar dina hästar i avdelningen innan du trycker
Enter med en vald insats. Du kan även när som helst frisera din ram genom att klicka på checkboxar.
Det finns en del att titta på i denna bild. Du kan ange en önskad utdelning. Tror du på hög utdelning så
kan du skriva in en hög insats och reducera med att i detta fall tro på att utdelningen för 7 rätt kommer
att överstiga 500 000 kr. Reduceringen blir 90% och programmet räknar ut att 36 vinnande system
kommer att finnas kvar. Hur svår omgången är kan du få en uppfattning om via Svårighetsgrad. Det du ser
i rutan Kvarvarande system nedan är överst Antal kvarvarande system och utdelning när favoriterna i ditt
system vinner (dina förstarankade hästar). I den nedre raden ser du antal kvarvarande system och
utdelning när dina sist rankade hästar vinner. Mellan dessa två ytterligheter finns alla enkelrader i ditt
system.

Med knappen Flytta till spelförslag så hamnar din ram i Spelförslag och du kan därifrån välja Datasystem
så kan du skriva ut sytemet genom att klicka på blixten i datasystem och även lämna in det till ATG.
Med denna ram hade du fått utdelning enligt nedan. Vinnaren i avdelning 2 Geting Sånna är inte
markerad så det kan bara bli 6 rätt.
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Beräkningarna som utförs i denna funktion kan inte ge exakt utdelning men du får snabbt en uppfattning
om hur det kommer att se ut. För att få exakt utdelning skulle vi behöva tillgång till ATG:s databas och
det lär vi inte få. Men vi har en hel del information som kan utnyttjas tex hur det är streckat och hur hög
omsättningen är. Programmet räknar blixtsnabbt med alla enkelrader som finns i din ram. Beräkningen
blir bättre ju närmare spelstopp du kommer. Om du klickar i enkelraden för vinnarna i detta exempel så
beräknar programmet utdelningen för 7 rätt till 2 551 905 och säger också att det kommer att finnas 7
vinnande system. Den verkliga utdelningen för 7 rätt blev i detta fall 1563556. För att få med vinnande rad
i ditt system skulle du alltså i detta fall (om du reducerat med utdelning) ha satt gränserna för utdelning
mellan tex 2 och 3 miljoner. Om du utökar ramen och tror på miljonutdelning så kommer programmet till
slut att visa att kvarvarande system är under 1 till antalet vilket betyder att raderna du får fram är JackPot
rader. Du får alltså fram enkelrader som så här långt är ospelade. Alltså om du tror på hög utdelning så
spika några hästar som du tror på och plocka fram jackpotrader som du lämnar in så blir det ingen
jackpot. (Se även Jackpot rader)

5.5.13.1 Jackpot rader
Det finns en speciell knapp i rutinen Kvarvarande system som direkt skapar ospelade enkelrader. Klicka
på Jackpot rader så kontrolleras ifall sådana finns i den ram som du har skapat.
Om du inte får fram några jackpot rader så måste du ta med fler skrällar i ditt system.
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5.5.14 Utdelning i ramen
I denna bild finns flera möjligheter att snabbt skapa en ram där du utnyttjar sambandet som finns mellan
Utdelning och ditt val av hästar.
När du öppnar denna bild från Spelförslaget så får du upp vald tävling och alla hästar för aktuell spelform.
Skriv en insats i fältet och tryck Enter. Hästar markeras och du ser Skattningen av ramen med minsta
skattade utdelning och största skattade utdelning.
Du kan nu reducera systemet genom att ange önskad utdelning. Enbart ett Min värde eller både Min och
Max värden.
I denna bild kan du även ta ut den skattade utdelningen för en enkelrad. Markera en häst i varje avdelning
och klicka på blixten.
Du kan spika eller gå kort i lopp genom att markera en Stopp checkbox och i samma avdelning markera
en eller flera valfria hästar.
Du kan även i samtliga avdelningar markera nya hästar eller avmarkera valda hästar. Ny beräking sker
omedelbart.
Den ram du har skapat kan du skicka till Spelförslaget genom att klicka på Flytta ram till Spelförslag.
Om du sedan från spelförslaget öppnar datasystem för att lämna in ett system så kommer eventuell
begränsning av utdelning att finnas med i datasystem.
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5.5.15 ATG Smygen
Genom att klicka på knappen Smygen kopplar du upp mot ATG och visar resultatet för aktuell tävling så
långt det är klart.

5.5.16 Skapa system
När du har valt tävling kan du öppna nedanstående dialog och direkt skapa ett reducerat system som
högst kostar det du har angett i bilden. Väljer du systemnr i bilden skapas ramen så att kostnaden för
systemet underskrider din kostnadsgräns.
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Du kan också använda Skapa system för att enbart ta ut spikar med någon av de metoder som finns i
comboboxen spiktyp. Detta gäller både när du har enbart förstarankade hästar i spelbilden eller ett helt
system. Rutinen väljer spikar och räknar om bilden. Det finns även en knapp där du kan välja egna
spikar.
Väljer du kostnad kommer en ram att skapas som understiger kostnadsgränsen. Om du även valt
systemnr kommer valt system redan att vara förberett när du klickar på utskriftsknappen.

5.5.16.1 Egna spikar/Sparlopp
Väljer du en häst i en avdelning så kommer den att bli spik i ditt system. I denna bild kan du även välja
hästar i sparlopp. I avdelning 2 nedan har hästarna 2 och 10 valts.
Det innebär att enbart dessa hästar kommer att finnas i det system du skapar.
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5.5.17 travstat.se
Du kan hämta den ram till programmet som just nu finns för aktuell tävling på www.travstat.se. Observera
att detta enbart gäller aktuella tävlingar (ca en vecka framåt och bakåt i förhållande till dagens datum).
Klicka på knappen Travstat.se så visas korrekt spelförslag på webben. Där kan du klicka på
sparaknappen så flyttas ramen till spelförslag i travprogrammet.

5.5.18 Användning av spelbilden
Nedan visas ett exempel på hur man kan använda spelbilden. Du börjar med att söka den tävling du är
intresserad av via sökfunktionen.
Med knappen nästa häst (+) fyller du på i rankingen så att du får de hästar du vill ha i ditt system.
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Du kan även manuellt i bilden ta bort hästar genom att radera nr och namn från en ruta. Du kan lägga till
hästar genom att skriva enbart startnumret i en ny ruta eller skriva över numret i en ifylld ruta. När du
klickar på Hämta namn återställs bilden till det utseende du ser ovan.
Du kan ha denna ram öppen och klicka på hämta odds så kommer detta att ske och du ser på färgerna i
bilden vilka hästar som har ändrats i rankingen pga ändrade odds och streck. Den urspungliga
sorteringsordningen ändras inte som du ser i bilden nedan. Du ser dock tex att Flying Herkules i avd 6 är
förstarankad efter att nya odds har hämtats.

Om du vill ändra sorteringsordningen så klickar du på knappen Ny ranking.
Under spelets gång kan du även kontrollera resultaten när de börjar dyka upp via knappen ATG:s
Smygen.
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För att se oddsutveckling under spelets gång kan du titta i bilden oddsanalys. Du ser tex att spelet för
vinnaren i detta fall Mighty Winner har gått kraftigt framåt.

Om du i detta läge hade bestämt dig för att spika Brave Sand plockar du manuellt bort övriga hästar i avd
4.

Klicka sen på knappen skapa system som i detta fall kommer att visa alla reducerade system med 5
garderingar. När du klickar på knappen beräkna kostnad kommer alla system att prisberäknas för den
ram du har aktuell. Om även resultatet är inläst i programmet kommer även eventuell vinst för varje

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Program

70

system att visas. Du ser tex att system 316 för 482 kr ger en vinst om 8226 kr.

Markera system 316 och klicka på OK knappen. Det leder dig till bilden System. I denna bild kan du
enkelt lämna in systemet till ATG via knappen Skapa XML-fil.
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5.5.19 Hästar per kusk
När du klickar på ikonen Hästar per Kusk i Spelförlaget visas nedanstående bild. Kuskarna i aktuell
tävling har rankats efter antal segrar och den som rankats 1:a visas förinställt i bilden. De hästar som är
valda i sytemet visas med markeringen X i kolumnen vald för aktuell kusk. Om du vill ha med en till av
kuskens styrningar i systemet kan du dubbelklicka på raden och ett X skrivs som vald. När bilden stängs
kommer den eller de valda hästarna att skrivas in i systemet. Om du öppnar komboboxen kan någon
annan kusk av dem som kör i tävlingen väljas. Alla nya markeringar du gör i kolumnen vald för en eller
flera kuskar skrivs in i det aktuella systemet när bilden stängs.
Kuskens ranking i en tävling kan ochså användas vid regressionsberäkning och ranking (Variabel 72
KuskRank).
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5.5.20 SQL-Urval
När du valt en tävling i Spelförslag kan du klicka på SQL-urval och får då nedanstående bild. Om Sqlurvalet redan finns för tävlingen så visas det. Om det finns ett urval för den aktuella tävlingsformen (tex i
dett fall urvalet V65) så används det och i sista hand så skapas ett helt nytt urval. I denna bild kan du
skapa ett system genom att göra urval med SQL från databasen. Tex om du spelar på V75 och inte vill
ha med en kusk som inte vunnit på V75 så kan du i rutan variabler välja KuskV75Segrar och som värde
skriva in >= 1. Eftersom det kan vara knepigt att veta vilka gränsvärden man ska välja för olika variabler
så kan travstat programmet ge dig vägledning. I bilden nedan har vi valt 8 variabler och 5 tävlingar samt
klickat på knappen Beräkna gränsvärden. Det betyder att vi kontrollerar vinnarnas värden för de senaste 5
tävlingarna och sedan väljer ut de 8 bästa variablerna. Variablerna är rangordnade i rutan gränsvärden. I
detta fall är 740 ekipage bortplockade med hjälp av variabeln Streckant för de 5 senaste tävlingarna.
Längst ned ser du vilken reducering de 8 variablerna tillsammans ger för den valda tävlingen.
Om du tex tittar på variabeln Odds som valts som en av 8 variabler nedan så innebär gränsvärdet 143 i
detta fall att vinnarna i de 5 senaste loppen haft ett odds mindre än eller lika med 143. Väljer du fler lopp
så kommer oddsvärdet sannolikt att öka. Genom att titta på vinnarnas variabel värden kan denna rutin ge
dig vägledning om vilka gränsvärden man bör sätta.
Observera att när du klickar på "Beräkna gränsvärden" så kommer variablerna du erhåller i urvalet som
anges i fältet namn (=V65) att räknas om. Vill du behålla detta urval så skapar du ett nytt urval (=V65-1)
innan du klickar på "Beräkna gränsvärden".

Alla vinnare finns kvar i systemet. Du kan även använda funktionen Variabelstatistik för att hitta lämpliga
gränsvärden för ditt SQL-urval.
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5.5.20.1 Egna hästar
Genom att dubbelklicka i en kolumn där systemet presenteras kan du välja att spika i en avdelning eller
välja ett antal egna hästar.
Hästarna du väljer i dialogen sparas i databasen och dessa kommer att gälla även om du hämtar upp
detta Sql urval vid ett senare tillfälle.
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5.5.20.2 Inga hästar i en avdelning
Om du sätter ett värde för en variabel för högt kan det hända att det inte blir några häster alls i en eller
flera avdelningar. Detta kontrollerar programmet och lägger ut ett meddealnde enligt nedan. Sänk värdet
du angett tills du inte får nåt felmeddalnde.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Program

76

5.5.20.3 Lämpliga variabler
En del variabler bör inte användas i SQL urval. Eftersom det är stor skillnad inom tex V75 mellan
Gulddivisionen och klass 3 och ännu värre kallblod så ska man inte använda tidsvariabler eller variabler
som beskriver prispengar. De värden man sätter måste gälla i alla avdelningar och då blir det inte bra
med stora differenser mellan olika avdelningar. En annan variabel som är helt olämplig är variabel 76 antal
streck. Den ökar ju kontinuerligt fram till spelstopp och att ange ett lämpligt värde under spelets gång har
man knappast nån aning om.

5.5.20.4 Flytta sytem till Spelförslag
Det system som du fått fram i bilden SQL urval kan du med en knapptryckning flytta till Spelförslag och
därifrån öppna datasystem för att reducera systemet.

5.5.20.5 Exkludera datum
Tävlingar där det blivit jackpot pga att ingen haft alla rätt eller där det blivit miljonutdelningar kan man ha
nytta av att plocka bort för att få ett bättre resultat för normala omgångar.
I nedanstående dialog kan du markera tävlingsdatum som ska exkluderas eller välja att plocka bort
datum med hjälp av utdelningens storlek.
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5.5.21 Svårighetsgrad
I denna rutin beräknas summa ranktal för den häst som är rankad 2:a. Ifall avståndet i ranktal i ett lopp
för den som är rankad 1:a och den som är rankad 2:a är stort så handlar det om en favorit som har stor
sannolikhet att vinna. Flera favoriter av det slaget i en tävling innebär att det är en lätt omgång. Om
däremot avståndet mellan 1:an och 2:an är litet så är det jämt spelat och någon given favorit finns inte.I
rutinen summeras dessa ranktal i alla avdelningar. Tanken är då att vi får ett mått på hur svår omgången
är. Till vänster i diagrammet nedan hittar vi de svåra omgångarna (summa ranktal är litet) och till höger
de som är lätta (summa ranktal är stort). Denna tanke används för att ställa in Svårighetsgraden i bilden.
I bilden nedan ser du hur det ser ut ifall det är en enkel omgång. % siffran du ser är andelen i procent av
den högst uppmätta svårighetsgraden för aktuell spelform. Vid maximal svårighetsgrad kommer det att
stå 100 %. Nu är dock spridningen stor så resultaten i denna bild kan variera mer än vad som är
önskvärt. När det gäller V86 så är också antalet uppmätta värden än så länge för litet för att vi ska få en
statistiskt tillfredställande beräkning. Observera att du kan ändra tidsperiod och klicka på blixten för att
tex räkna på en längre tidsperiod (inom V65, V5 och V4).
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För en svår omgång kan det se ut enligt nedan. Även när det gäller beräkning av svårighetsgrad så blir
resultatet säkrare ju närmare spelstopp du kommer.
Se även Snittvinst.
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5.5.21.1 Snittvinst
Man kan även titta på snittvinsten för alla rätt för den beräknade svårighetsgraden. I detta fall 92,63 %.
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Regression
Beräkning av ekvationer baserade på statistik om hästars tidigare prestationer är grunden för rankingen i
TravStat.
Variabelinställning
värde
Beräkna
Borttag av division
bort variabler
Alla ekvationer
Säkerhetskopiering ekv.
regression

5.6.1

Sök ekvation

Tecken för B-

Beräkningsdatum

Lägg till/Ta

Variabler

Kontroll

Beroende variabel
Regressionsberäkningen kör dina valda variabler mot en beroende variabel som kan vara placering eller
tid. Placering innebär att man sätter hästens placering i loppet som motvikt mot valda variabler.
Regressionen räknar då ut hur varje vald variabel skall viktas för att man ska få så bra placering som
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möjligt. Det enda problemet med detta är att det inte finns placeringar för alla hästar. Oplacerade och
diskade hästar får ingen placering utan de benämns alla som oplacerade. Man måste då sätta ett
lämpligt siffervärde för oplacerade hästar för att regressionsberäkning skall kunna utföras. Detta kan
ställas in under Inställningar / Beroende variabel. I travStat har värdet 9 använts men det går att testa
med andra värden. Du skall dock aldrig sätta värdet lägre än 8 eftersom Atg i vissa lopp sätter placering
till 1 - 7. En oplacerad häst skall alltid ha ett sämre värde än de som blir placerade.
När det gäller den beroende variabeln tid så är det lite mer komplicerat. Inte att använda detta val men att
få till det i programmet. Det som gör det besvärligt i detta fall är hästar med tillägg vid voltstart. En häst
på tillägg kan ha bättre tid än en häst på framspår men ändå komma efter en eller flera framspårshästar i
mål.
Atg:s angivna resultat görs om till ett siffervärde som kallas s-tid nedan. För hästar med tillägg lägger
man till tid enligt
tilläggstid = tillägg * distansfaktor * metertid
Detta leder till att man kan räkna ut en differans i tiondels sekunder som säger hur mycket efter vinnaren
varje häst är (visas i kolumnen Diff-tid). Detta gäller även hästar med tillägg. För att programmet ska
kunna använda samma funktioner som gäller för den beroende variabeln placering gör man om den
framräknade Diff-tiden till en placering som kallas Tidsplac. Vilket intervall du får för variabeln Tidsplac
kan du ange i bilden Inställningar Beroende variabel.
Om du har angett värdet 15 kommer det att bli som nedan. Den sämsta hästen eller de sämsta hästarna
kommer att få värdet 15 och de bästa får värdet 1. Övriga får ett placeringsvärde i förhållande till den tid
de har presterat.
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Du ser att vinnande häst på framspår har sämre km-tid än 2:an som i detta fall har 20 meters tillägg.
Det finns några viktiga fördelar med Tidsranking jämfört med ranking byggd på placering. Om en häst
vinner med nos kommer de 2 första hästarna i loppet med tidsranking att båda få placeringsvärdet 1. Med
ranking byggd på placering får de värdena 1 och 2. Om en häst istället vinner med 10 längder blir det så
att vinnande häst får värdet 1 men 2:an kan få tex placeringsvärde 7 eller än sämre. Tidsrankingen
graderar prestationen betydligt mer exakt.
En annan fördel med tidsranking är att Atg ofta anger tid även för oplacerade hästar. Det medför att man
även får en skillnad i viktning för oplacerade hästar. Med ranking byggd på placering får alla oplacerade
hästar samma värde.
Om det finns någon nackdel med tidsranking så skulle det kunna vara att hästar som blir oplacerade får
en tid som är sämre än vad de borde kunna prestera. Detta beror då på att kusken i början på upploppet
inser att det inte kommer att gå och inte begär något av hästen. Om denna iakttagelse är riktig så
kanske det medför att man med tidsaranking får 2 olika grupper i ett lopp En grupp där kusken tror på
vinstchans eller åtminstone chans till att hamna på plats och en där man inte tror på chans till pengar.
Gäller detta i stor omfattning så försämras tidsrankingens möjligheter att värdera en tid korrekt. Med
ranking byggd på placering får man ingen sådan förmodad gruppindelning eftersom placeringsintervallet
är jämnt fördelat.

Det kan bli stor skillnad mellan ranking byggd på dessa två varianter. Att uvärdera vilken som är bäst i
längden måste man göra med ett stort material och med tex ekonomisk utvärdering. Nedan visas ett
exempel där tidsranking är klart bäst. Ekvationer har beräknats med liknande variabler och hästar har
tagits fram med enbart + knappen tills alla vinnare finns med.
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Sök ekvation
Sökknappen ger en bild med alla skapade ekvationer i bokstavsordning. Du kan välja en genom att
dubbelklicka på raden eller genom att placera markören på önskad rad med piltangenterna och trycka
enter. Lägg märke till att du även kan bläddra mellan olika ekvationer med bandspelarknapparna som
finns i bildens övre del till vänster.
Sökbilden visar alla ekvationer för den beroende variabel som har valts. Du kan enkelt byta beroende
variabel genom att klicka på radioknappen för önskad variabel. Det tömmer bilden och du kan nu söka
ekvationer med en annan beroende variabel.
Se även Skapa ny ekvation Ta bort ekvation
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Skapa ny ekvation
När regressionbilden öppnas är kopplingen mot databasen stängd. Tryck därför på sökknappen och välj
en ekvation för att öppna tabellerna i bilden. För att skapa en ny ekvation trycker du sen på knappen Ny
post (plus-knappen). Detta tömmer bilden och du kan via komboboxarna ställa in önskat startsätt,
distans osv.

När dessa inställningar är gjorda klickar du på spara knappen. Detta gör att lagring på disk utförs och du
får även din beroende variabel Placering eller Tid högst upp i variabellistan.

Om du får fel när du sparar din ekvation så betyder det mest sannolikt på att ekvationen redan finns. Om
du har lyckats spara den nya ekbvationen så kan du stänga ned programmet och öppna det igen och
hämta den nya ekvationen via sök funktionen.
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Välj sedan variabler till ekvationen genom att dubbelklicka på önskade variabler i listan till höger i bilden.
Om en variabel skall procentberäknas kryssar du först i checkboxen procentberäkning.

När alla variabler är valda klickar du på knappen beräkna för att få ekvationen skapad så att den går att
använda vid ranking.
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Ta bort ekvation
Genom att trycka på minusknappen (till vänster i övre delen av bilden) kan du ta bort en ekvation. Ifall det
finns variabler valda till den funktion du raderar kommer även dessa att tas bort.

5.6.5

Beräkna
Den ekvation som finns i bilden räknas om när du trycker på beräkna. Om du har checkboxen Beräkna
vinnare kryssad kommer denna beräkning att ske efter att ekvationen har beräknats. Beräkna vinnare
innebär att samtliga lopp som ingår i urvalet kommer att rankas och antal lopp liksom antal vinnare och
antal på plats skrivs in i ekvationen du har i bilden. Se även Beräkna vinnare.
Du kan även köra rutinen Beräkna vinnare separat. Klicka på ikonen i bilden så beräknas antal vinnare
och antal på plats utan att regression först beräknas. Detta kräver dock att du har en beräknad ekvation i
bilden.

Beräkningsrutinen och flera andra rutiner i programmet är krävande uppgifter för datorn. Du kan under en
beräkning titta i Aktivitetshanteraren så ser du att programmet lägger beslag på all kraft som finns i
maskinen. Då händer det också att programmet inte hinner med att visa nåt av beräkningen och allt ser
ut att stanna. I det fallet kan du minimera programmet och starta ett nytt TswSql program och syssla
med nåt annat tills beräkningen är klar.
Så här kan det se ut när optimeringsfunktionen körs. TswSql är minimerad och beräkningen sker i
bakgrunden och lägger beslag på 47% av datorns CPU.
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Beräkna vinnare
I regressionsbilden har du en knapp för att enbart beräkna vinnare. Antal förstarankade vinnare som
ekvationen ger beräknas och skrivs in i bilden. Med denna funktion kan du även kontrollera om du kan få
fler vinnare genom att ändra B-värdet för en variabel i ekvationen. Vill du behålla detta manuellt satta
värde vid framtida beräkningar av ekvationen ska du även skriva M i kolumnen A/M (automatiskt beräknad
eller manuellt satt). Se även Automatisk/Manuell beräkning av variabler Visa vinnare

5.6.7

Visa vinnare
När du beräknar antal vinnare för en ekvation skapas samtidigt en rapport i databasen som kommer att
visa vilka hästar som vunnit med den aktuella ekvationen. Listan innehåller datum, bana hästnamn m.m.
Avsikten med denna lista är att du ska kunna kontrollera resultatet av regressionsberäkningen.
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Tecken för B-värde
I regressionsbilden ovan ser du att en variabel (Tid senast) har en röd markering på hela raden. Detta för
att du snabbt ska se att variabeln har fel tecken i förhållande till det som är logiskt korrekt. Du kan själv
bestämma vad som är logiskt korrekt i bilden variabler. Plus tecken för variabler som ska ha ett lågt
värde för att hästen ska rankas som vinnare (tex Odds) och minustecken för variabler där det måste vara
en fördel att ha ett högt värde på variabeln (tex streck %).
Negativt tecken på B-värdet i fallet Tid senast ovan innebär att programmet rankar hästen bättre ju sämre
tid den haft senast. En sån variabel tar man helst bort. Anledningen till att det kan bli på det här sättet är
några stycken. För det första är variabeln svag, slumpen kan göra att många hästar med sämre tider har
vunnit i det urval man räknat på. En annan orsak kan vara de övriga variablerna du har i ekvationen.
Variabler som uttrycker liknande saker kan jobba mot varann och den starkaste av dem kommer att
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bestämma tecknet. Har man starka variabler och många observationer är dock risken liten att man ska få
fel tecken på en variabel. Möjligheten att beräkna antalet vinnare för en ekvation i regressionsbilden är
sannolikt den bästa värdemätaren för en variabel. Får man ett större antal vinnare när en variabel tas med
måste det vara bäst att ha den kvar oavsett vilket tecken variabeln har.

5.6.9

Borttag av division
När ekvationer beräknas kan du välja att ta bort en eller flera divisioner genom att skriva koden i fältet
Borttag av division. Skriver du tex U i detta fält så kommer ramlopp att exkluderas vid beräkning av
ekvationer.

5.6.10 Beräkningsdatum
I regressionsbilden kan du ange vilken tidsperiod som ska beräknas. Om du vill beräkna alla lopp som
finns med ett visst urval skall du ange from datum 1994-01-01 och tom datum ska vara dagens datum.
Om du för en ekvation vill att beräkningen alltid ska ske tom dagens datum ska checkboxen Tom idag
vara kryssad. I vissa lägen kan det vara intressant att alltid räkna till samma slutdatum. Tex om du
optimerar en ekvation under flera dagar kan det vara en hjälp att alltid räkna samma tidsperiod för att
antal vinnare enbart ska förändras av förbättringar eller försämringar av ekvationen och inte beroende på
att fler lopp tillkommer. För att få samma tom datum när du tar upp ekvationen nästa gång ska du ta bort
krysset för checkboxen Tom idag. Ställ in Tom datum och spara med bocken. När du sparar lagras i
detta fall både From och Tom datum liksom checkboxens inställning i databasen.

Antal beräkningsår är inte infört än men tanken med detta fält är att du så småningom ska kunna räkna
ekvationer per årstid. Dvs du ska tex kunna räkna på alla lopp som körs på sommaren och i detta fält
ange hur många år bakåt i tiden som ska beräknas. Du ska då i bilden ange tex from 2006-06-01 tom
2006-08-31. Programmet beräknar då lopp i detta intervall för det antal år som har angivits.
Senaste beräkning visar när den ekvation du har i bilden beräknades senast.

5.6.11 Lägg till/Ta bort variabler
Du kan lägga till variabler genom att dubbelklicka på önskad variabel i den nedre högra rutan. Borttag av
valda variabler i den nedre vänstra rutan sker genom att raden markeras varefter man trycker på Ctrl +
Delete. Om du tar bort en variabel av dina valda kom då ihåg att alltid beräkna ekvationen på nytt.
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Inbördes relationer mellan variabler förändras när man lägger till eller tar bort variabler.

5.6.12 Alla ekvationer
Med knappen alla ekvationer kan samtliga regressionsekvationer för aktuellt urval räknas om. Om du
under menypunkten Inställningar / Urval har kryss för tex startsätt och distans kommer max 8 ekvationer
att beräknas eftersom det finns 2 startsätt och 4 distanser. (Det kan bli fler ifall du har använt funktionen
att ta bort divisioner). Har du inställning 3 kryss i bilden tex startsätt, distans och division blir det över
100 olika ekvationer. Har du kryss även för bana blir det tusentals ekvationer.
En ekvation räknas inte om ifall det har gått mindre tid än en vecka sen ekvationen beräknades senast.
(Detta kan man dock komma förbi genom att ta bort beräkningsdatum eller att starta beräkningen
manuellt för en speciell ekvation).

5.6.13 Säkerhetskopiering ekv.
Knappen Säkerhetskopiera ekvationer öppnar en bild där man kan skriva ut samtliga ekvationsgrupper
med tillhörande ekvationer till xmlfiler. Man kan också i samma bild göra återläsning från xmlfilerna och
ladda innehållet till databasen. Detta för att man enkelt ska kunna behålla sitt nedlagda arbete på
ekvationer när uppdateringar av programmet läses in. Det kan ju också vara bra att ha ekvationerna
säkerhetskopierade ifall något fel skulle uppstå i databasen. Ekvationer är det man lägger ned mest
manuellt arbete på och det kan inte återskapas om man tappar bort det. Xmlfilerna skapas med en
funktion i Delphi som heter Savetofile. Den skriver automatiskt allt som finns i ett dataset. I detta fall allt
som finns i databas tabellerna mlr, mlrrad och ekvgrp.

Textfilerna sparas i en katalog xml under programkatalogen.
Vid återläsning med blixten i denna bild kommer först allt innehåll i tabellerna Ekvgrp, Mlr och Mlrrad att
raderas. Sedan laddas innehållet i xmlfilerna till den tabell där de hör hemma.
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5.6.14 Variabler
I programmet lagras fn 90 variabler som totalt blir 360 genom att man även kan använda dem
procentberäknade och till och med kvadrerade. Alla variabler som har en 2:a i namnet är kvadratvärden.
När du dubbelklickar på en rad i rutan till höger blir den vald och flyttas till rutan med valda variabler. Om
du vill ha variabeln procentberäknad kryssar du i checkboxen procentberäkning innan variabeln väljs. Den
kommer då att ha ett P i kolumnen procent som markerar att variabeln kommer att procentberäknas. Dvs
man ser efter vilken procentuell andel som variabeln har i det aktuella loppet. Du kan inte själv skriva in
namn i rutan med valda variabler. Detta för att undvika felstavningar av variabelnamn som leder till fel i
analysen. Observera att du inte får radera variabeln med namnet Placering (eller Tid). Detta är alltid den
beroende variabeln och måste finnas i varje ekvation.
Det finns ytterligare ett val att göra A eller M i sista fältet se mer om detta under Automatisk/Manuell
beräkning av variabler.
Se även Variabler

5.6.15 Automatisk/Manuell beräkning av variabler
Om man inför en ny variabel är detta alltid problematiskt. Samtidigt vill man testa fler saker och skulle
behöva en möjlighet till detta. När man beräknar regression är det optimala att man har värden på varje
variabel från första tävling i programmet till den sista. Tävlingar på slutet är inga problem man kan ju
bygga upp vilken variabel som helst och införa alla värden på denna fr.o.m nu och framöver. Men att få in
gamla värden för den nya variabeln man hittat på innebär enorma problem. Med data sen 1994 skulla
man behöva uppdatera hela tävlingsregistret med denna variabel och fn handlar det om ca 600 000
poster.
När variabeln PrisFgStart infördes vill man så klart ha med den i sina regressionsekvationer. Det gick att
ladda värden för denna variabel med befintliga laddningsprogram 2,5 månader tillbaka i tiden sen var det
stopp. Det finns ytterligare en sak att utforska på ATG:s sidor och det är att gå in på travsport.se välja
propositioner och titta på Tävlingsdagar. Med nya laddningsrutiner har fler värden kunnat läggas in och
tabellen verkar kunna kompletteras bakåt i tiden åtminstone till 1999.
Med version 1.55 kan man dock använda variabeln PrisFgStart och även övriga där det inte finns komplett
information historiskt. Fältet A/M i tabellen Mlrrad ska innehålla A eller M. Det står för A = Automatisk
beräkning av variabler och M = Manuell beräkning. Om du skriver in M för en variabel kommer denna inte
att beräknas när du kör regressionsberäkning. Du kan då skriva in värdena manuellt och de kommer att
ligga kvar i ekvationen orörda. För alla lopp där det finns värden för variabeln kan den rankas och även
denna manuellt registrerade variabel kommer då att ge sitt bidrag till rankingen. Det går så klart att ranka
alla lopp men denna variabel ger inget till rankingen om det inte finns värden i fältet PrisFgStart. För att få
en aning om vad den här variabel ska ha för värden har en ekvation (ZZZZ) beräknats från 2005-01-01.
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Variabeln får B-värde -5,4506 * 10 ^ -6 eller 0,000005406. Med hjälp av förstaprisuppgifter i tabellen Tvl
så ska man köra Underhåll / Uppdatering och markera radioknappen Tid samt välja aktuell tidsperiod.
Detta inför variabeln i tävlingsregistret för alla tävlingar där det finns ett 1:pris registrerat i tabell tvl (som
variabel v57). För varje post med 1:a pris i tvl får man ca 10 poster i prog (startlistan).
Tanken är nu att man inför variabeln i vilken ekvation som helst för hand och registrerar de värden som
erhållits här. Man sätter då ett M i kolumnen A/M som gör att denna variabel inte förstörs när man kör
regressionsberäkning. Du kan testa med större B-värden om du tror att variabeln ska vara starkare.
Det är B-värdet som styr rankingen och här står det 0,0000 vilket inte kan användas. Variabeln har ett
stort sifferintervall och ger därför ett väldigt lågt värde. För att kunna se värdet kan du dubbelklicka på
raden och ett popuppfönster dyker upp med komplett information. Du kan öppna 2 regressionsbilder och
kopiera värden från den ena bilden till den andra med vanliga Windowskommandon Ctrl+C för att kopiera
och Ctrl+V för att klistra in. Du kan också skriva in värdena för hand. I detta fall räcker det med skriva 5,4506E-6.
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5.6.16 Metod för val av variabler
Den självklara metoden för alla val av variabler är att ta dem med höga T-värden och helst 3 stjärnor i
kolumnen signifikans.
*** innebär att variabeln är signifikant på nivån 0.1 %. Dvs sannolikheten för att sambandet har uppstått
av slump är 0.1 %.
** betyder att variabeln är signifikant på nivån 1 % och en stjärna (*) innebär signifikans på nivån 5 %.
Lägg märke till att du alltid får höga t-värden och bra signifikans när du arbetar med stora ekvationer tex
en ekvation med mer än 15000 observationer. Det är inte garanterat att en sådan modell är bättre än en
ekvation där urvalet gjorts på en begränsad datamängd men som anpassats till speciella förhållanden i
det aktuella loppet. Förutom att titta på hur bra T-värden en variabel ger skall man undersöka hur
modellen spelar för de tävlingar man har i programmet där resultat finns angivna. Det finns fn en rutin
Ekonomisk utvärdering som spelar alla omgångar med ett matematiskt system med en insats som du
själv bestämmer. Du kan även utvärdera spelet med reducerade system via funktionen Utvärdering
reducerade system.
Om du väljer mellan en procentberäknad variabel och samma variabel som inte är procentberäknad väljer
du den som ger högst T-värde.
Detta varierar från variabel till variabel. I allmänhet är dock procentberäknade variabler bättre.
God hjälp i arbetet med att hitta den bästa ekvationen har man av F-värdet. Man kan dock inte slaviskt
gå efter detta. F-värdet ökar tex om antal observationer ökar. Det ökar även om du tar med ett lägra antal
variabler i ekvationen. Men om du har lika många variabler och observationer för en ekvation och F-värdet
ökar när du byter ut en eller flera variabler kan du vara säker på att ekvationen blir bättre.
Ytterligare ett sätt att arbeta för att hitta den perfekta ekvationen är att utnyttja grafikbilden i
rankingmodulen. När du rankar ett lopp skapas en grafisk bild av ekvationen. Grafen utgår alltid från
medelvärdet för den beroende variabeln i den ekvation du valt. Dvs medelvärdet av placering (eller
tidsrank). Du ser sedan första variabelns tillskott för varje häst från detta startvärde vid 1 efter x-axeln.
Om du har en häst som du tycker borde ha blivit bättre rankad ska du titta på vilka variabeler som ökar
värdet för hästen. Överväg att ta bort denna variabel från ekvationen (såvida du inte har
andragradsvariabler där det ofta blir olika tecken för 1:a och 2:a gradstermen). Titta sedan på vilka
variabler som sänker värdet för hästen. Försök hitta liknande variabler som du testar genom att införa
dem i ekvationen, räkna om ekvationen, gör ny ranking i loppet och studera sedan grafiken igen. I dessa
försök att få en häst rankad som du vill är det också troligt att du kan behöva ändra urvalet dvs fler
markeringar i urvalsbilden för att få ett snävare urval. För att en häst överhuvudtaget skall kunnas rankas
först måste den naturligtvis ha egenskaper som i flera avseenden enligt programmets databas är bättre
än medtävlarnas egenskaper.
Innan man utvärderat TravStat Windows och alla variabelkombinationer som kan åstadkommas kanske
man ska använda sig av variabler man har erfarenhet av från TravStat DOS. Det är fullt möjligt att använda
samma variabler. Du kan tom ändra B-värdena till de värden du haft i dina DOS beräknade ekvationer. Ifall
man enbart använder starka variabler som streckprocent och liknande riskerar man ju att programmet ger
vinster enbart när Expressen och alla andra har full pott och utdelningen på V75 är under 1000 kr. Inte
speciellt intressant.
Skrällar
För att få med riktiga skrällar och därmed kunna vinna stora slantar är det antagligen nödvändigt att spela
med en ekvation där allt som påminner om odds och streck har plockats bort. Du ska då använda en
ekvation som enbart går på fakta om hästarnas egenskaper och prestationer.
Multipel linjär regressionsanalys
Hjärtat i Travstat och det nav som allt snurrar kring finns i denna bild. Metoden som används är multipel
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linjär regressionsanalys. Metoden kan utvärdera ett stort antal variabler samtidigt och rangordna dem
efter hur bra de förklarar olika samband. I detta fall mellan en hästs egenskaper som kan beskrivas med
siffror och hästens troliga placering i en tävling där övriga hästars egenskaper bestäms med samma
metod. Titta på grafikbilden i rankingmodulen så får du en bild av hur metoden arbetar.
Polynomial regression
I och med att kvadrerade värden kan användas i programmet för samtliga variabler arbetar vi inte med
enbart linjära samband. Alla variabler i programmet kan beskrivas med andragradsfunktioner tack vare
kvadratvärdena. Ett exempel som förklarar detta kan tex vara variabeln prispengar (Intäkt). En häst som
tjänat mycket pengar slår i allmänhet en häst med blygsam prissumma. Men vi har inte ett linjärt
samband mellan prispengar och placering. En häst som sprungit in 500000 kr klår säkert den som vunnit
100000 men det är knappast lika säkert att den som tjänat 5 miljoner slår den med 1 miljon i prispengar.
Hästar med 5 miljoner intjänta kronor är sannolikt i slutet av karriären och presterar med ålderns rätt inte
samma saker som den yngre hästen med lägre prissumma men som är under utveckling. Genom att i
detta fall ta med både prispengar och det kvadrerade värdet på prispengar får vi en kurva och inte en rät
linje som beskriver sambandet mellan prispengar och placering.

5.6.17 Egna B-värden
Det som styr hur programmet kommer att ranka hästarna är B-värdet. Analysmetoden som används
räknar ut dessa på det sätt som är matematiskt mest korrekt. Det finns dock en möjlighet att själv
skruva på inställningarna ifall du tror att du på det viset kan hitta en mer vinstgivande ranking. Ifall en
variabel i ditt tycke ger en för hög eller en för låg effekt kan du förändra resultatet genom att öka eller
minska B-värdet. Studera effekten av din förändring i rankingmodulen där du tex i grafikbilden kan se vad
förändringen åstadkommit för den aktuella variabeln.

5.6.18 Facit för regression
Hur kan man veta om regressionsberäkningen i TswSql är korrekt?
Det finns ett ganska enkelt sätt att ta reda på detta. Man tar ett publicerat exempel från en lärobok i
Statistik och jämför med beräkningarna i regressionsbilden. Exemplet nedan har hämtats från Statistical
Theory and Methodology In Science and Enginering av K.A Brownlee. Wileys förlag 1967.
Multiple regression
x1
x2
x3
y
x1
x2
x3
y
_________________________________________________________
80
80
75
62
62

27
27
25
24
22

89
88
90
87
87

42
37
37
28
18

58
58
58
58
50

18
17
18
19
18

89
88
82
93
89

14
13
11
12
8

62
62
62

23
24
24

87
93
93

18
19
20

50
50
50

18
19
19

86
72
79

7
8
8
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58
58

50
20
80
9
56
20
82
15
70
20
91
15
_________________________________________________________

x1 =
x2 =
x3 =
y =

23
18

87
80

15
14

air flow
cooling water inlet temperature
acid concentration
stack loss

Efter beräkning av regression erhålles följande tabell
i
medel
b-värde
varians
t-värde
______________________________________________________
y
17,524
x1
60,429
0,7156
0,1349
5,305
x2
21,095
1,2953
0,3680
3,520
x3
86,286
-0,1521
0,1563
-0,973
_____________________________________________________

Regressionssamband
Y = 17,524 + 0,7156(x1 - 60,429) + 1,2953(x2 - 21,095) + (-0,1521)(x3 - 86.286)

Efter att värdena enligt detta exempel har matats in i TswSql (startlistan) ger regressionsbilden följande
beräkning.Man kan konstatera att varenda siffra stämmer och därmed är algoritmen som utför
beräkningarna i TswSql korrekt.
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I starlistan skriver man in den beroende variabeln i fältet tidsplac. Variablerna x1 - x3 skrivs in som Intäkt,
Intäkt 2 år och Intäkt/start.Vi registrerar 2 lopp (ett med 10 och det andra med 11 hästar). Vi väljer
Autostart + Stayerdistans och registrerar bana = Lindesberg.Loppet körs 1993-07-01 för att detta inte
ska inverka menligt på programmets ordinarie beräkningar (första tävling i TswSql är 2000).

Ställ in urval startsätt distans divion och bana i bilden Inställningar/Urval. Välj beroende variabel tid.
Skapa ekvationen enligt regressionsbilden ovan och klicka på beräkna. Låt beräkningen starta 1993-0101.

5.6.19 Kontroll regression
Vilka lopp och samtliga variabelvärden som ingår i en regressionsekvation kan kontrolleras i denna bild.
Du kan bläddra i bilden eller hämta ett lopp via sökfunktionen.
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5.6.20 Vinstchans
Ifall Vinstchans per ranktal har beräknats så har man även programmet TswSql:s odds för alla ranktal.
Variabeln Tswodds kan även användas vid ranking.
När du beräknar en ekvation kommer även sannolikheter och Tswodds att beräknas. För varje ranktal ser
du vilken vinstchans för ranktalet som gäller i fältet Procent.
Fältet Procent räknas om till Odds (Tswodds i variabellistan).
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Optimering
För att införa nya variabler i en ekvation kan beräkningarna i denna bild hjälpa till med att hitta det som är
bäst.
Val av testvariabler Optimeringsresultat Användning av optimering MultiOptimering
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Sök ekvation
Börja med att ta fram den ekvation du vill optimera med hjälp av sökfunktionen. Ekvationen du väljer
kommer att visas i bilden.
Om du valt en ekvation i regressionsbilden så öppnas Optimering med samma ekvation förvald.

5.7.2

Val av testvariabler
Genom att dubbelklicka i kolumnen alla variabler kan du välja variabler som skall testas. Dessa kommer
att hamna i kolumnen testvariabler. Samma regler gäller här som i regressionsbilden. Ifall du vill ha en
variabel procentberäknad kryssar du först i checkboxen procentberäkning. Du kan ta bort varibler genom
att markera dem och trycka Ctrl+Delete.
När du väljer alla variabler så har en del plockats bort. Det är variabler som tillkommit senare i
programmet och inte kunnat göras kompletta. Tränare, ägare, morfar. Det finns en hel del värden även för
dessa variabler och om du räknar på en kortare tidsperiod (senaste tiden) kan även dessa väljas. Ifall du
gör beräkning med autostart plockas variabeln tillägg bort med automatik eftersom den enbart kan
förekomma vid voltstart.
Automatiskt val av variabler kan göras i nedanstående bild. Alla, alla utom odds och egna.
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Spara testvariabler
Med sparaikonen kan du spara dina testvariabler i databasen. De variabler som för tillfället finns i
kolumnen under testvariabler lagras. Det finns även en ikon för att hämta dessa sparade variabler till dina
tesvariabler för att köra optimering.

5.7.4

Kvadratvariabler
Markera checkboxen Kvadratvariabler så kommer listan med alla variabler att dubbleras. Varje variabel
kompletteras med en kvadratvariabel med samma namn men med en 2:a i namnet som markerar att
variabeln är kvadraten av ursprungsvariabeln. Om du väljer en variabel med både värde och kvadratvärde
erhåller du sambandet för denna variabel som en kurva istället för en rät linje när regression beräknas. Se
bilden nedan.
Om du väljer alla variabler som testvariabler med checkboxen kvadratvariabler markerad kommer du att få
ca 250 variabler som kommer att beräknas.
Kör du multioptimering så acceperas fel tecken för kvadratvariabler enbart om samma variabel finns som
en linjär variabel. Samma sak gäller om multioptimeringen väljer en kvadratvariabel först och sedan en
linjär variabel. Variabeln utan 2:a i namnet tillåts ha fel tecken om det finns en kvadratvariabel i
ekvationen med samma namn.
För att du ska få kurvan enligt bilden nedan är det nödvändigt att kvadrattermen i ekvationen har ett
positivt B-värde.
I diagrammet nedan är Y-axeln = Rankingtal och X-axeln = streck%.
Beräkningen har skett enligt Ekvation med streck%.
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Ekvation med streck%
Nedan har en ekvation för volt lång byggts med enbart variablerna streck% och kvadraten för streck%
(StreckP och StreckP2).
I detta fall ser du att variabeln StreckP har ett negativt B-värde och StreckP2 ett positivt. StreckP ser till
att det blir ett lägre rankingvärde ju högre streck% en häst har och variabeln StreckP2 gör att den
nedåtgående kurvan planar ut för höga värden på streck%.

Diagrammet i bilden Kvadratvariabler baseras dels på en ekvation som byggts med enbart StreckP och
dels på ovanstående ekvation.
Det programmet gör vid ranking är att hästens värden sätts in i nedanstående ekvation.
Y = B0 + B1*(X1 - X1medel) + B2*(X2 - X2medel)
X2 är vid användning av kvadratvariabler följande X2 = SQR(X1) och X2medel = summa X2 / antal
observationer ( totalt antal observationer i ekvationen i detta fall ca 5500). Om du tex vill veta vad
programmet kommer fram till när hästens streck% är 50 så sätts värdena in enligt nedan.
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Y är programmets rankingtal för hästen med denna ekvation
Y = 6,0 - 0,0921*( 50 - 14,2) + 0,0003*(2500 - 525,9)
resultat Y = 6,0 - 3,29718 + 0,59223
Y = 3,30
Om du har en ekvation med 10 variabler så är det samma förfarande med skillnaden att det blir fler
komponenter i ekvationen Vid ranking bygger programmet dynamiskt upp den ekvation som krävs för det
aktuella loppet utifrån de variabler du har valt för ekvationen.
Y = B0 + B1*(X1 - X1medel) + .......+ B10*(X10 - X10medel)

5.7.5

Optimeringsresultat
Det som händer när du startar optimeringsfunktionen med blixten är att regression beräknas för samtliga
variabler som finns i ekvationen och för en testvariabel i taget. Dock inte variabler som markerats
Manuellt beräknade i regressionsbilden. Dessa plockas bort i denna funktion med ett filter som gör att du
inte ens ser dem.
Eftersom variablerna är inbördes beroende av varann måste man räkna om ekvationen för varje variabel
som ska testas. Man räknar alltså regression för variablerna i ekvationen och för en testvariabel i taget.
Resultatet kommer att visas i en ny bild Optimeringsresultat där du ser vilken av dina variabler som ger
den främsta förbättringen till din ekvation. Du ser det i form av F-värde men även i form av snittranking,
snitt rankingtal och % vinnare. Rutinen använder alltså din ekvation och lägger till en testvariabel i taget.
För varje variabel som läggs till sker en beräkning av vad dessa variabler tillsammans ger för resultat. Fvärdet är alltså det F-värde som erhålles när en variabel i taget adderas till orginalvariablerna i
ekvationen.
*
*
*
*
*

F-värde
Snittranking
Snitt ranktal
% vinnare
% på plats

Matematiskt värde som beskriver ekvationens styrka.
Medelvärde av vinnarens ranking (som kan vara 1-15).
Medelvärde av ranktal (eller tidsranktal) för vinnare.
% andel vinnare när ekvationen utvärderas.
% andel av loppen där ekvationen ger minst en häst på plats (placering 1-3)

När ekvationen har erhållits kommer alla lopp som ingår i beräkningen att rankas på nytt och
snittranking, snitt av rankingtal, % vinnare och procent på plats beräknas. Rutinen fortsätter sedan med
nästa testvariabel i din lista. Slutresultatet blir en ny bild där dina testvariabler redovisas. Beräkning av
snittvärden tar tid och kan väljas bort innan du startar beräkningen och enbart vill ha en första kontroll på
vad F-värdet ger.
Den testvariabel som hamnar högst upp är bäst. Du kan klicka på sorteringsknapparna för att få
testvariablerna sorterade efter F-värde, snittranking, snittrankingtal, % vinnare och % på plats. Om
samma variabel ligger högst med alla sorteringar är den med all säkerhet bäst av dem du testar. Skiljer
sig resultaten åt för de olika testen är det nog frestande att välja den som ger flest vinnare.
Du kan också i nedanstående bild se om en variabel får fel tecken (den är då rödmarkerad). Det innebär
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att variabeln har fel tecken i förhållande till det som du i bilden variabler har sagt är logiskt korrekt.
Du ska helst inte ha mer än 10000 observationer i den ekvation som ska optimeras av tidsskäl. Har du
stora ekvationer (100 000 observationer) bör du optimera med en kortare period för ekvationen tex
senaste halvår. När ekvationen sen är klar räknar du om den i regressionsbilden med det kompletta
tidsintervallet (dvs från 1994-01-01).
Om du vill införa en eller flera testvariabler i ekvationen så kan du dubbelklicka på dem i kolumnen
testvariabler och de kommer att skrivas in i ekvationen. Omräkning kan du sen göra i regressionsbilden
eller i optimeringsbilden. Om du markerar checkboxen Enbart ekvation och klickar på blixten i
Optimeringsfunktionen kommer enbart ekvationen att beräknas.
Resultatet av en körning med optimeringsfunktionen kan se ut som nedan.

5.7.6

Användning av optimering
Hur jobbar man med optimeringsfunktionen? Det finns säkert massor av olika tillvägagångssätt som du
själv kan komma på men här kommer några tips om hur man kan gå tillväga. För att ta reda på vilken
enskild variabel som ger flest vinnare kan man i regressionsbilden börja med att skapa en ekvation med
önskat urval och sedan inte lägga till några variabler. I detta fall beräknas en ekvation med autostart över
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lång distans. Vi väljer bort division U vilket gör att vi enbart får V75/V65/V64/V5 lopp. Skriver in 2005-0101 i fältet Beräkning from för att få kortare tidsperiod och en snabbare körning i optimeringsrutinen. När
man är klar med sin utvärdering kan man köra en längre tidsperiod i regressionsbilden för ekvationen för
att se att resultaten håller även med mer data.

Därefter öppnas optimeringsfunktionen. Välj alla testvariabler (eller enbart de du tror på) och starta
optimering med blixten. Det kommer att skapa en lista där alla valda variabler ingår och du kan sortera
listan efter F-värde, snittranking, snitt ranktal, antal vinnare och antal på plats.

I exemplet nedan visas hur man kan bygga upp ekvationsgruppen som kallas Utan odds. För att i TswSql
snabbt kunna se vad odds, streck m.m. har för inverkan på en tävlingsomgång kan man ha en
ekvationsgrupp där dessa ingår (tex gruppen vinnare).
Den första körningen för att få fram den bästa variabeln vad gäller antalet vinnare gav nedanstående
resultat.
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Den variabel du väljer ska sen beräknas i regressionsbilden. Du kan därefter göra om samma procedur i
optimeringsbilden och se vilken variabel som tillsammans med den först valda ger tex flest antal vinnare.
Om man väljer odds eller streck som första variabel blir det knepigt att välja nästa variabel. Det verkar
som om man enbart får svaga variabler som komplement till den först valda. Det skulle kunna bero på att
odds och streck är så starka variabler att det knappt finns nåt som kan ge ännu fler vinnare. Den variabel
som ger flest vinnare efter att den första har valts blir en variabel som inte inverkar alltför mycket på de
vinnare som tex oddsvariabeln valt ut. När man räknar ut den nya ekvationen i regressionbilden blir också
T-värdet svagt för variabel nummer 2 vilket indikerar att variabeln har lågt förklaringsvärde.
Men hur intressant är det att enbart spela på odds- eller streckfavoriter? Detta ger säkert flest vinnare
men vilka vinnare är det? Det handlar om hästar som man kan hålla koll på själv och ta med dem i
systemet om inte regressionsekvationen gör det av någon anledning.
Har man med streck% i ekvationen så kommer systemet att spricka så snart en högoddsare vinner. Om
man istället med optimeringsfunktionen bygger upp de bästa ekvationerna utan att ha med variablerna
Streck, Streck%, Odds, Oddsanalys och platsodds så kommer man att få ekvationer som har avsevärt
större möjligheter att klara även högoddsare. Den som vill följa programmets ranking exakt eller inte följer
med i hästspalterna så noga ska dock ha med odds eller streck. Man riskerar annars att missa favoriter i
sitt system och det är ju inte heller roligt.
Vid val av variabler har några enkla regler använts:

*

2 variabler har samma antal vinnare väljer man den som har högst snittodds eller flest antal på plats

*

en variabel kommer upp som bäst trots att den redan finns i ekvationen hoppar man över den

* en variabel får fel tecken är det tveksamt om den ska vara med. Testa ekvationen i regressionsbilden
både med och utan variabeln. Får man avsevärt fler vinnare är det
sannolikt bäst att ha den med
trots allt
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Den enskilt bästa variabeln för detta urval när odds och liknande har tagits bort är Bästatid. Variabeln
väljs i optimeringsbilden genom att man dubbelklickar på variabeln i listan med testvariabler. Växla sen
till regressionsbilden och beräkna ekvationen.
Sen kan du fortsätta med att ta fram nästa variabel i optimeringsbilden. Öppna optimeringsbilden. Rätt
ekvation borde visas och dina testvariabler ska finnas kvar. Tryck på blixten och vänta på nästa lista med
optimeringsresultat. I detta fall blev det följande:

Vi väljer Intäkt senaste 2 år.
Man fortsätter välja variabler på samma sätt så länge man kan öka antalet vinnare. Ekvationen som
erhålles i detta fall har nedanstående utformning.
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Lägg märke till att ekvationen som skapats med optimering i detta fall ger 39,77 % vinnare och 70,45 %
på plats utan att odds eller streck har använts.
På samma sätt kan du optimera genom att använda F-värde, Snittods, Snittrank eller Andel på plats som
värdemätare på hur bra din ekvation är.
Observera att en del variabler inte är lämpliga att räkna på ensamma. Det är variabler med ett litet
sifferintervall. Ta tex oddsanalys som enbart kan ha värdena 1-6. Det innebär att flera hästar kan ha
värdet 1. Eftersom rutinen enbart tar ut en häst som vinnare blir det slumpen som avgör vilken av dessa
med värdet 1 som kommer att väljas som vinnare. Än värre blir det för variabeln rekord som enbart kan ha
värde 0 eller 1. Andra mindre lämpliga variabler som inte ska användas när man vill ha fram den enskilt
bästa variabeln är tillägg, runda, galopp, inbördes förluster och inbördes segrar m.fl som har ett litet
sifferintervall. Tillsammans med andra variabler (som har stort sifferintervall) fungerar dock alla variabler.
När du har lite mer koll på hur optimeringsfunktionen fungerar kommer du att kunna ta bort ett antal
variabler från beräkningen i olika steg och ändå få ett gott resultat. Optimering är tidsödande. Att välja ut
den bästa variabeln bland alla när man har ett urval på 15000 observationer tar ca 3 timmar på en hyfsat
modern dator.

5.7.7

Multioptimering
Detta steg för att åstadkomma ytterligare automatisering av Optimeringsfunktionen innebär att man kan
säga hur många bästa variabler man vill ha och sen låta programmet ta fram dessa. För att beskriva ett
enkelt fall utgår man från nedanstående bild. Vi vill ha ut de fem bästa variablerna bland 21 testvariabler
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som valts enligt nedan. Det går lika bra att välja samtliga variabler som testvariabler och låta
optimeringsfunktionen sköta alla val av variabler.

Vi klickar på knappen Multioptimering och erhåller nedanstående bild där vi väljer att optimera med antal
vinnare och anger 5 variabler i comboboxen. Genom att markera Ta bort testvariabler med fel tecken
kommer dessa att försvinna efterhand som rutinen framskrider.
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När vi trycker på OK i denna bild kommer programmet först att ta reda på den bästa variabeln bland dem
vi valt med avseende på antal vinnare som variabeln ger när ekvationen utvärderas. När detta är klart
skrivs variabeln in i ekvationens variabellista. Denna variabel tas sedan bort från listan med testvariabler
och programmet fortsätter med att leta nästa variabel som ska med. Även den andra variabeln skrivs in i
ekvationen och eftersom vi i detta fall vill ha 5 varibler kommer programmet att fortsätta att leta tills dessa
är valda. Slutresultat av Multioptimeringsfunktionen i detta fall blir det som visas i bilden nedan. Varje ny
variabel som väljs måste dels ha rätt tecken i förhållande till det vi sagt om tecken i registret variabler.
Den nya variabeln får inte heller försämra resultatet för den metod vi valt att utvärdera med. Om den 5:e
variabeln som valdes i detta fall (KuskBanP) hade gett totalt 14 vinnare hade den aldrig blivit vald och
Multioptimeringsfunktionen hade stannat med 4 valda variabler i ekvationen. Ytterligare en regel som
används är att om flera variabler ger samma utvärderingsresultat så väljs den som har bäst F-värde. För
att snabba upp hanteringen så finns det också en rutin som plockar bort de 2 sämsta variablerna i varje
iteration om det finns mer än 1 variabel vald.
Observera att det för optimeringsfunktionerna F-värde och Snittrankingtal inte finns någon automatisk
stoppfunktion ifall ekvationens resultat försämras. Väljer du 10 variabler så kommer 10 att plockas ut ifall
det finns minst 10 testvariabler. Eftersom F-värdet automatiskt blir lägre när man tillför en ny variabel till
ekvationen kan man inte kontrollera om en ekvation blir sämre vid nya variabler. När det gäller
metoden ranktal har transformeringar måst införas för att man till att börja med ska kunna beräkna vilken
variabel som är bäst. Detta gör det knepigare att bedöma om en ny variabel ger sämre resultat för hela
ekvationen. Tester som hitills genomförst visar dock att ekvationer optimerade med ranktal ger betydligt
bättre resultat än om man använder Snittrank. Alla fem metoderna är testade och fungerar i
multioptimeringsfunktionen och kan kombineras med olika variabeluppsättningar som man vill testa.

Nedan ett exempel på där man utvärderar med valet plats i dialogen ovan. Man startar funktionen utan att
ha någon variabel beräknad, säger att 6 variabler ska väljas och startar multioptimering. Resultat enligt
nedan. I 32 lopp av 34 (eller i 94%) hamnar minst en häst i loppet på plats med nedanstående ekvation
Auto kort för kallblod.
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En varning för denna funktion. Den tar tid! Se till att antal Hästar i det du föröker utvärdera inte är för stort.
Har testat en optimering med 7000 hästar i ekvationen och samtliga variabler valda som testvariabler och
ett önskemål att 9 nya variabler ska väljas. Detta tog 12 timmar på en maskin med 3 GHz processor och
512 MByte Ram.

5.7.8

Optimeringsordning
Eftersom multioptimering är en tidskrävande rutin har denna bild skapats som visar i vilken ordning
variablerna har valts.
Körningen nedan är gjord för tidsperioden 070101 - 070822 och omfattar ca 2000 observationer.
Optimering har skett med valet F-värde.
Bilden visar även hur många vinnare som har erhållits för varje ny variabel som införts. I detta fall kan man
radera den sist valda variabeln och erhåller då en ekvation som ger 40,24% vinnare i stället för 39,64%
om du använder den som multioptimeringen har skapat den.
Observera att du även kan fortsätta att köra multioptimering i detta läge och tex byta till valet vinnare för
att se om du kan få fler vinnare för en ekvation när alla resterande variabler kontrolleras.
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Om ingen variabel finns vald när du startar rutinen multioptimering kommer ovanstående bild först att
tömmas innan rutinen startas. Du kommer då att få enbart den aktuella optimeringen lagrad i bilden.
Finns det variabler från början så kommer de nya att läggas till sist i listan.

5.8

Slumpspel
Detta är TravStats variant av Harry Boy. En funktion som väljer hästar slumpmässigt. Men inte
fullständigt slumpmässigt. Det skulle aldrig fungera. I TravStat bygger man först upp ett antal tabeller där
man tex kontrollerar hur ofta hästar med odds under 20 vinner. Väljer man att slumpa med odds är det en
tabell som styr sannolikheterna och i denna tabell har man kontrollerat hur ofta hästar vinner vid olika
oddsvärden. På samma sätt gör man med övriga slumpvarianter. Det finns tabeller som kontrollerar
samma sak för prognosvärde, ranking och streck.
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Sök tävling
Knappen sök visar listan med alla tävlingar som lagrats i programmet. Välj tävling genom att dubbelklicka
på ett datum. När du väljer tävling tar programmet fram systemet upp till den kostnad som anges i fältet
pris. (Detta pris ställer du in under funktionen inställningar).

5.8.2

Slumpa
Tar fram ett nytt system upp till det pris du valt. Vilken typ av slump som används beror på vilket val du
gjort i funktionen inställningar.

5.8.3

Hämta hästnamn
Du kan radera hästar direkt i bilden. Även lägga till hästar genom att skriva startnumret till vänster i en
ny cell i bilden. Tryck Hämta namn ifall du ändrat manuellt i bilden vilket kommer att kontrollera ditt
system och räkna ut ett nytt pris.
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Utskrift
Du kan skriva ut ramen du har i slumpspelsbilden på A4 eller som ATG:kuponger i ett reducerat system.
Lägg märke till att ditt system kan ändras valfritt (likadant som i spelförslaget) innan du skriver ut ett
system.

5.8.5

Beräkna slumptabell
Denna rutin skall du köra emellanåt för att programmet skall räkna om slumptabellen för nya omgångar
som tillförts databasen. Det slumpmässiga valet av hästar i bilden handlar inte enbart om slump där alla
hästar har samma chans att bli valda. Slumpen baseras på sannolikheter som beräknats på hur ofta en
häst med ett visst odds eller en viss rangordning i fråga om streck har vunnit.
Även i denna bild kan du själv skruva på variablerna om du vill testa. För att få tillbaka datorns värden är
det bara att trycka på blixten. När du klickar på blixten beräknas antalet vinnare med olika variabler ut.
Det du ser i bilden är variabeln ranktal eller prognosvärde dvs TswSqls:s ranking med beroende variabel
placering. Det första värdet visar antalet vinnare när prognosvärdet är 1.00 till 1.25. För varje rad med typ
P ökas gränsvärdena med 0.25. Om du tex ökar värdet 1870 till 2200 så säger du att om prognosvärdet
är mellan 1 och 1.25 så har 2200 hästar vunnit istället för 1870 som är det riktiga inom V75. Det innebär
att när en häst har detta låga ranktal så kommer sannolikheten för att den ska bli vald av slumpspelet
öka. Vill du minska sannolikheten för att en häst med högre ranktal ska vinna så minskar du de
framräknade siffrorna nr som ligger högre upp i tabellen. Det finns i detta fall 40 grupper och du kan räkna
ut vilka ranktal det handlar genom att lägga till 0,25 för varje nr i serien.
Övriga tabeller fungerar på samma sätt och du ser av bokstaven typ vilken variabel det är. O står för
odds, R för ranktal, S för streck och för slumptypen skrällar har bokstaven L valts som typ. Dvs ökar du
siffror i början av serien så ökar chansen att bli vald för hästar som programmet rankar bra. Minskar du
dessa siffror så minskar motsvarnade hästars chanser att bli valda.
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Inställningar
Ger en dialogbild där du ställer in vilken typ av slumptabell som ska användas.
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Stabilitetsvärde
Om spelet på en häst är osäkert så vinner den sällan. Om däremot spelarkåren hela tiden ger en häst
samma förtroende så ökar vinstchansen. Detta är tanken bakom denna funktion i TravStat. Rutinen
räknar ut ett stabilitetsvärde. Ett lågt värde erhålles vid stabilt spel och ett högt värde antyder att det finns
många uppfattningar om hur hästen ska värderas.
Beräkning av stabilitetsvärde sker automatiskt så snart du hämtar odds. Det krävs dock odds vid 2
tillfällen för att beräkning skall kunna ske. Stabiltetsvärdet kan också väljas som variabel i regressionen.
Tänker man använda detta vid regressionsberäkning bör man tänka på att alltid hämta odds till
tävlingarna med jämnt tidsintervall. Eftersom detta inte är konsekvent utfört i den databas som fn finns får
man försöka hitta ett lämplig B-värde i ekvationen och själv ändra till detta värde. Ett sätt att hitta värdet
är att konsekvent lagra odds under en tidsperiod och sen kontrollera stabilitetsvärdets storlek i
ekvationerna du beräknar jämfört med andra variabler.
Lägg märke till att du kan införa stabilitetsvärdet i hela databasen med en funktion i Underhåll/
uppdatering.
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Oddsintervall
1 Det finns 5 parametrar att ställa in i funktionen. Vilket intervall för oddstidpunkter skall användas? Du
kan ange en procentsiffra (under inställningar) som säger hur mycket av spelet som skall vara inne innan
du sätter starttidpunkten för funktionen. (Samma procentsiffra kommer att användas i
oddsanalysfunktionen). Stabiliteten i spelet kommer att beräknas inom det intervall som erhålles. Odds
som tagits tidigt är mer osäkra och du kan eliminera dessa genom att ange ett startvärde (tex 20%).
Siffran man anger är också beroende av hur ofta man har tänkt sig att läsa in odds. För att få full effekt av
funktionen skall man läsa in odds ofta. Om du enbart vill ha odds från spelets slutskede skall
procentsiffran ökas.
2 Om angivet värde överskrids blir hästen markerad för borttag. Det som kontrolleras är B-värdet.
3 Sänkning av stabilitetsvärde vid negativt B-värde. Fält 4 gör samma sak men effektivare och mer
överskådligt.
4 Ifall oddset mellan de senaste mätpunkterna minskar med mer än angiven procent behålls hästen
oavsett andra villkor.
5. En övre gräns för odds. Är oddset högre än denna gräns markeras hästen för borttag.
De mest effektiva punkterna för borttag av hästar med stabilitetsfunktionen är punkterna 2 och 4.
Om du har kört beräkning av stabilitetsvärde i alla lopp för en tävling så kan du ta bort hästar du har tagit
fram i spelförslag med en knapptryckning på Borttag av hästar.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

117

5.9.2

Travstatistik

Gränsvärde för stabilitet
Ju lägre du sätter gränsen desto fler hästar kommer funktionen att plocka bort. Hästar som tas bort av
stabilitetsvärdet kan du automatiskt plocka bort från spelförslag och slumpspel med knappen borttag.
Pröva dig fram. Att få ned kostnaden för systemet är sannolikt av avgörande betydelse för de flesta.
Genom att kontrollera gränsen du sätter mot tidigare tävlingar skall det gå att hitta ett värde som inte tar
bort vinnarna men ändå ger ett billigt system i åtskilliga fall. Observera att favoriten aldrig tas bort av
stabilitetsfunktionen

5.9.3

B-värde
Ett negativt värde visar att oddset sjunker med ökande spel för de oddstidpunkter som valts. Stabilitets
värdet visar om oddset för en häst är stabilt. Ett högt värde indikerar stora förändringar. Men det säger
inget om i vilken riktning förändringen sker. B-värdet däremot visar just detta. Under inställningar kan
man därför sätta ett procentvärde som stabilitetsvärdet kommer att reduceras med vid negativa b-värden
och ett gränsvärde för b-värden. Med dessa värden ska man kunna föra automatiseringen längre. Ifall
mycket pengar satsas på en häst under spelets slutskede kommer stabilitetsvärdet att öka och b-värdet
går över till negativa värden. Procentsiffran du sätter kommer att ta ned stabilitetsvärdet för hästar som
det spelas mycket på under spelets slutskede och dessa hästar finns det all anledning att ha kvar i
systemet. Slutligen med en negativ gräns för b-värdet kan du bestämma när hästen absolut ska vara kvar
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i systemet. .
Vilka gränser man sätter är beroende av hur ofta man läser in odds. Rekommendationen är att titta på
hur detta slår för gamla lopp där man har många odds tillgängliga.

5.9.4

Plus och minusknappar
Du kan ta bort hästar med minusknappen i stabilitetsvärdeordning. Med plusknappen kan du lägga till
hästar efter stabilitetsvärdets storlek. Ifall du rört dessa knappar efter att stabilitetsfunktionen öppnats
kommer inte stabilitetsfunktionen att räkna om värden i något lopp med automatik. Dina val sen du
senast använde funktionen kommer att kvarstå.
Observera att du i spelbilden har en knapp som tar bort alla hästar som i stabilitetsfunktionen är
markerade för borttag.

5.10

Kelly Kalkylator
För att skapa spel i Kellykalkylatorn börjar du med att se till att du har ett positivt värde i fältet bank. Välj
sen antal rank. Från början står det 1 som innebär att du enbart väljer förstarankade hästar. Öka antalet
om du vill ha med fler. Klicka sen på blixten som tar fram aktuella spel. Markera en rad som du vill spela
med musen och klicka sen på Spara ikonen (disketten). I listen längst ned skrivs vilken häst du har
sparat. Upprepa detta för de hästar du vill spela. Klicka sen på ikonen Sparade i databasen. Du får upp
inlämningsbilden där du enbart behöver klicka på blixten för att skapa XML filen (eller xml filerna) till
ATG. En ruta dyker när du skapar filerna på disk och den anger var filerna är sparade.
Det finns också en funktion "Lämna in alla" som skriver ut samtliga system du har får fram i bilden. Du
kan ju där välja vilka du vill lämna in.
Om Kelly kalkylatorn kan du läsa hur mycket som helst på nätet. Här ska vi beskriva hur denna algoritm
är införd i travprogrammet.
En kellykalkylator kan tala om vilka hästar som är spelbara och hur mycket du ska spela på en häst.
Detta sker utifrån de pengar du har tillgång till som du anger ett startvärde för i dialogen bank. Det är
också beroende på hur stort avståndet är mellan det aktuella oddset från ATG och din egen skattning av
vinstchansen. I travprogrammet använder vi bla variabeln tswodds som skattning av sannolikheten för
vinst. Tswodds är en beräkning av ett odds som sätts utifrån hur travprogrammet rankar en häst. Den
genomgående tanken är då att om travprogrammets skattning av vinschansen (tswoddset) är lägre än det
aktuella oddset från ATG så är hästen spelbar. Differensen ger alltså ett förslag på både var du ska
spela och hur mycket. Du kan välja olika skattningar av odds i radiogruppen Typ av odds. Dessa står för
variablerna i programmet med nummer 86, 65, 85, 90.
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Om du ändrar säkerhetsmarginalen till 2 så halveras insatsen.

5.10.1 Spela en häst
För att spela en häst så markerar du raden och klickar på Spara knappen (disketten). Det kommer att
skapa en spelad rad i bilden Kellykalkylator Sparad i DB.

5.10.2 Spela flera i ett lopp
Om du vill spela flera hästar i samma lopp för att öka sannolikheten för vinst så markerar du en rad med
önskat lopp och klickar på ikonen sammavägt odds. Det ger nedanstående bild.
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Dubbelklicka på de rader du vill ha med och klicka sen på blixten.

För att spela de valda hästarna med sammanvägt odds klickar du på Spara ikonen. Banken räknas ned
och spelet finns lagrat i databasen.
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5.10.3 Inlämning till ATG

Klicka på inlämning till ATG så skapas en XML-fil med vinnarspel som du kan skicka in till ATG. Alla
spel i bilden som inte är inlämnade kommer att skrivas in i XML-filen.
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Filen kommer att heta VP i början och hamna i programkatalogen.
Så snart filen är skapad kommer varje spel att markeras med Spelad = 1. Det gör att du inte kan skapa
en XML-fil för samma spel mer än en gång.

XML filen har nedanstående innehåll

Om du har flera spel i filen så måste raceno och trackcode vara lika. Dvs bana och loppnr måste vara lika
annars får du felet "Enbart en spelform per fil är tillåtet".
Om du har sparat flera spel så kommer så många filer för inlämning att skapas som krävs för att dessa
villkor ska vara uppfyllda. Om du har inställning Rank=1 så kommer alla spel du har sparat att hamna i
varsin fil.
Nedanstående fil är godkänd den innehåller enbart lopp 9 och bankod 14. Sen gör det inget om insatsen
varierar.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<issuer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://webservice.atg.se/schemas/atg_filebetting.xsd"
company="Hennix Data" product="TravStat" version="1.15.7" createddate="2015-04-03"
createdtime="08:43:57" schemaversion="ATG File Betting XSD ver 1.8">
<betcoupons>
<VPCoupon raceno="9" stake="25" trackcode="14" showbet="false" marks="010000000000000"
date="2015-04-03" winbet="true" couponid="1" />
<VPCoupon raceno="9" stake="46" trackcode="14" showbet="false" marks="000010000000000"
date="2015-04-03" winbet="true" couponid="2" />
</betcoupons>
</issuer>
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5.10.4 Rättning i Kelly kalkylatorn
I nedanstående bild kan du ta bort ett spel ifall du ångrar dig. Markera raden och tryck Ctrl+Delete (eller
också klickar på minusknappen i navigatorn) Det raderar raden från databasen och banken räknas upp
med insatsen för aktuellt spel.
När du har fört in resultatet för en tävling ( antingen via Import Resultat eller också via ikonen Hämta
resultat från ATG ) så klickar du på ikonen Uppdatera resultat vilket ger nedanstående.
Banken kommer att räknas upp med eventuell vinst.

5.10.5 Kelly kalkylator utvärdering
En kraftfull utvärderingsfunktion finns för Kelly Kalkylatorn. Nedan körs en utvärdering av vinnarspel på
V75 under tiden 2015-03-09 till dagens datum 9/4. Antal rank är i detta fall 1 som betyder att vi enbart
spelar på den häst som programmet rankar som vinnare. Skriver vi 2 så spelar programmet på hästar
som rankas 1 eller 2 av travstat.
I utvärderingsfunktionen ser du hur värdet i fältet bank kommer att ändras. Detta är dock enbart en
simulering och banken ändras inte i databasen. Du kan skriva in valfritt startvärde i fältet bank och köra
utvärdering. Inget i databasen ändras men du kanske kan öka din kunskap om hur man ska spela med
hjälp av denna funktion.
Insatsen under perioden har varit 2416 kr och vinsterna gav 3113 vilket ger en nettovinst på 696 kr.
Rankingmetoden har i deta fall varit SHRank.
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5.10.6 Bankdialogen
Bank:
Här ställer Du in Banksaldo. Uppdateras vid inläsning av resultat.
Säkerhetsmarginal:
Ställ in på värde ’’1’’ till att börja med. Reducerar insatsen genom att dividera insatsen med inställt värde.
OBS! Detta sker även vid små värden på insatsen.
Minsta insats:
Ställ in 5 kr exempelvis som minsta insats.
Kelly Faktor (Divisor):
En variabel som starkt påverkar vinsten. Den samverkar med variabeln gränsvärde. Blir insatsprocenten
högre än ex: 0,25*100 = 25 % divideras insatsen med värdet i fältet (i detta fall 7). Tänk på att detta
endast sker vid stora insatsprocenter.
Gränsvärde:
Här ställer Du in gränsvärdet Kelly Faktor (Divisor) Ställer Du in exempelvis 0,10 (10%) Kommer
Kellyfaktorn att träda in tidigare och minska insatserna för spelet. Du får prova fram den rätta nivån
genom att använda Utvärderingsfunktionen.
Spela Favoriten:
Favoriten spelas om ikryssad.
Undre Oddsgräns:
Undre oddsgräns Ställer Du in låga värden kommer Du att spela favoritbetonat. Prova fram rätt värde med
utvärderingen.
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Övre Oddsgräns:
Ställ in det övre värde Du anser vara den övre gränsen.
Vinnarspelet med Kelly är starkt påverkat av Regressionen. Regressioner med Odds och Streck bör
unvikas för dom stora slantarna.

5.10.7 Kellykalkylator på nätet
Om du vill jämföra Travstats kelly med en Kelly på nätet så kan nedanstående länk vara användbar
http://www.bettify.com/tools/kelly

6

DataSystem
Här kommer ett exempel på hur funktionen datasystem kan användas.
Reducering av system med denna funktion kan bla starta i bilden Spelförslag. Sök tex en V75-tävling,
öppna sen Skapa system och ange insats 10000. Tryck enter eller klicka på OK. Det ger dig en ram att
starta med. Du kan även skapa ett system direkt i Datasystem genom att i huvudmenyn välja System/
Datasystem och sedan klicka på Skapa Ram&System.
Reducering med kusk Reducering med ranksumma Reducering med häst Reducering
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Klicka sen på knappen datasystem. Ett system skapas och delas upp i grupper som bestäms av de
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inställningar du gjort under Inställningar/Färger
.

18144 rader har i detta fall skrivits på 144 kuponger.
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I rutinen kan man reducera systemet på 5 olika sätt eller med alla reduceringsmöjligheter samtidigt. Du
kan skapa villkor för grupper (ABCD), kuskar, hästar,Fram/Bakspår och slutligen med ranksumma. När
du har skapat villkor med nån variant så ser du det i bilden nedan i rutan villkor. Antalet satta villkor per
Kusk/Häst/Ranksumma/Grupp kommer att stå i fälten under Villkor.
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Vi börjar med att titta på Reducering med kusk.

6.1

Reducering med kusk
Klicka på knappen Villkor Kusk. I denna bild börjar man med att klicka på + ( = ny post). Det skapar det
första villkoret som visas som nr 1 i textfältet. Klicka sen längst till höger på första raden så öppnar du
komboboxen med kuskarna som startar på den aktuella V75:an. Kuskarna är sorterade med de bästa
överst i listan.
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När du valt en kusk ställer du in hur många vinster det minst kommer att bli för den aktuella kusken. Om
du bara sätter ett minvärde kommer programmet automatisk att sätta 7 som maxvärde (när det är V75).
Klicka se på Spara knappen (bocken).. Du kan sen skapa ett nytt villkor för en annan kusk genom att
klicka på + knappen igen. Det kommer då att stå Villkor nr 2 och du väljer en kusk för det nya villkoret
och upprepar samma sak (inställning av min och ev maxvärde och spara).
När du sedan kör reducering med dessa 2 villkor så kommer programmet att kasta bort alla rader där
dessa 2 kuskar in förekommer nån gång.
Vid borttag av villkor observera då följande:
Om du har skapat 3 villkor och vill ta bort det 2:a. Ta då även bort det sista och registrera om villkor 3
som nu blir villkor nr 2.

Du kan också skapa ett villkor som säger att minst en av 2 (eller flera) kuskar ska vinna. Det ser då ut
enligt nedan. När du sparat den första kusken ska du i detta fall inte klicka på + för att få in den andra.
Du ska trycka på tangenten pil ned så öppnas en ny rad på samma villkor. Det står då Villkor 1 högst
upp och på raderna ser du att det står Subid 1 och 2.
Detta villkor innebär att de hästar som de valda kuskarna kör kommer att vinna minst en gång i tävlingen.
Inte lika effektiv reducering som i den föregående varianten men en säkrare chansning.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

131

Travstatistik

Reducering med ranksumma

6.2

Reducering med ranksumma

För att reducera med ranksumma börjar man med att titta på det första diagrammet i bilden. Bilden
nedan visar en fördelning av ranksummor för den ram du har valt.
I dialogen ranksumma väljer du vilka ranksummor du vill ha med i ditt reducerade system. Enligt
diagrammet nedan har man flest förekomster inom V75 för ranksumma 22 och 23. Man kan då tänka sig
att ha ett intervall kring dessa maxima för att få vinster så ofta som möjligt. Ranksumman är kopplad till
utdelning som du kan se i rutinen Ranksumma.
Men om du är ute efter högre vinster då ska du välja ett intervall till höger i bilden nedan. Om du tex vid
reducering sätter den nedre ranksumma gränsen vid 22 (vilket motsvarar 42000 i vinst enligt exponential
funktionen för V75) så kommer du att kasta bort alla kuponger med ranksumma under 22. I gengäld
innebär detta att du satsar alla dina slantar enbart på kuponger där det blir hög utdelning. Om du har
med de vinnande hästarna i ramen så är du med och hugger när det handlar om utdelningar över 42000
(eller den ranksummagräns du har satt). Är du inte intresserad av utdelning i form av kaffepengar så kan
du alltså slänga bort de raderna med hjälp av den här funktionen. Du kan också sätta en övre gräns på
ranksumman ifall du vill få ned insatsens storlek ytterligare. Men innan du sätter en övre gräns kontrollera
vad du tjänar på det. Det skadar ju aldrig att vinna ett högre belopp. Testa funktionen genom att sätta
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olika gränser och se vilken reducering det ger. Det finns också en snabb och effektiv rättningsfunktion i
rutinen Datasystem så att du lätt kan kontrollera utfallet när det finns resultat för en tävling.
Se även Val av ranksumma

När du har satt gränser för ranksumma i dialogen för val av Ranksumma så kan det se ut enligt nedan i
bilden. Du ser vilket intervall av totalen som ditt val täcker.
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Reducering med häst

6.3

Önskad utdelning
Du kan reducera genom att ange gränser för utdelning via knappen Vinstsannolikhet - Utdelning. I
exemplet nedan kommer enkelrader som ger en vinst under 10000 kr och över 45000 att kastas bort när
du kör reducering i datasystem. Max och min värde som visas i dialogen är högsta resp lägsta
sannolikhetsvärde som finns i din ram. När du väljer utdelning så ska de beräknade sannolikhetsvärdena
ligga inom max och minvärdena som har beräknats. Värden utanför dessa gränsvärden har ingen effekt.
Längst ned i bilden ser du hur många enkelrader din reducering kommer att ge. Kopplingen mellan
utdelning och sannolikhet bygger på det du kan se i Vinstsannolikhet .
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Val av ranksumma
Innan denna dialog öppnas sker en kontroll av om det finns ranksummor för aktuell spelform. Om dessa
inte finns så öppnas bilden Ranksumma och beräkning sker.
När det är klart stänger du bilden Ranksumma och öppnar dialogen för att välja ranksumma igen.
I dialogen Reducering med Ranksumma kan du välja nedre och ev övre gräns genom att scrolla i listan
och dubbelklicka på den rad där du tycker att vinsten ser OK ut.
Första gången du dubbelklickar på en rad skrivs nedre gräns och andra gången skrivs den övre gränsen.
Du kan också välja gränserna direkt med komboboxarna till vänster i bilden.
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Reducering med poängintervall
Klickar du på knappen Poängintervall med en ram skapad i datasystem så får du automatiskt ett förslag
för att reducera med poängintervall.
Har du spikar i din ram så kommer dessa att synas högst upp i bilden. Du får sen två grupper i
datagriden längre ned i bilden. Grupp 1 (subid=1) är dina eventuella sparlopp och grupp 2 är resten dvs
lopp med fler garderingar. I första gruppen får du de lopp som innehåller högst 4 hästar per lopp. Denna
siffra kan du ändra till det du vill ha genom att klicka på knappen Antal hästar i Grupp 1. Ramen är i
exemplet nedan följande.
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När du klickar på Poängintervall skapas nedanstående dialog. Poängmin och poängmax för de båda
grupperna visar i detta läge samtliga hästar i din ram. För att erhålla reducering så ökar du på
minvärdena och eller minskar på max värdena.

Exempelvis som i denna bild
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Om man sedan trycker OK i bilden och kör reducering i datasystem så får du i detta fall en 75%
reducering. Kostnaden för systemet går ned från 5184 kr till 1292 kr.

Det faktiska resultatet för denna V75:a var poäng i grupp 1 = 6 och poäng i grupp 2 = 11. Dessa värden
ligger inom de min- och maxvärden som vi valde. Det innebär att rättningen av systemet borde visa alla
rätt.
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Om du istället hade velat ha avdelning 1 matematiskt så kan det enkelt åstadkommas genom att du
markerar avdelning 1 i checkboxen högst upp. Du klickar sen på blixten (Ny beräkning) så erhålles
nedanstående förslag som du kan reducera på samma sätt som visats ovan. Du kan även ändra valen av
lopp till grupperna genom att dubbelklicka i rutorna för avdelningar. Klicka sen på blixten så får du
antingen felmeddelanden (pga fler än ett val per avdelning) eller också ett nytt förslag. Se till att du har ett
val per avdelning så blir det inga felmeddelanden.
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Streck eller Rank
I datasystem kan du välja att reducera med ranking enligt streck eller med programmets rank.Eftersom
programmets rank är vad du ser i ramen i datasystem så är det svårt att veta vilka hästar som är 1:a
rankade enligt streck. Du kan se rankingen enligt streck bla i bilden Ranking.

6.5.2

Avdelning som ej kontrolleras
I bilden poängintervall ser du högst upp förinställt vilka lopp som är spikade. Du kan även där markera
andra lopp som har fler än en häst vald. De loppen kommer då att vara utan reducering när du skapar
ditt reducerade system.
Loppen som reduceras finns alltid i griden nedtill i bilden poängintervall.

6.6

Reducering med häst
På samma sätt som du reducerar per kusk kan du även reducera per häst. I detta fall är det dock onödigt
att sätta villkor på en enskild häst. Det är samma sak som att spika hästen och det gör man enklast i
den ursprungliga ramen. Men man kan ta ett antal hästar i samma villkor och ange hur ofta man tror att
de tillsammans vinner. I denna dialog finns det även en möjlighet att välja en avdelning i taget. Klicka tex
på avdelning 1 innan du öppnar komboboxen på raden så ser du enbart hästar i avdelning 1.
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Reducering med grupper ABCD

6.7

Reducering med grupper ABCD
Reducering med grupper gör du direkt i formuläret Datasystem. Välj max och min-värde för grupperna
med komboboxar i rutan Grupper.
Vilka hästar som ingår i de olika grupperna ser du till vänster. När du har gjort ett val ser du också att
detta registreras i rutan Villkor.
För att ändra gränserna för grupper se Gruppfördelning och Flytta hästar mellan grupper.
Observera att du måste ta hänsyn till alla hästar som finns i grupperna när du sätter ditt krav på gruppen.
Häst nr 8 i avdelning 3 är en spik så för gruppen A (A1+A2) ska du aldrig sätta ett villkor lägre än 1 som
minvärde.
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6.8

Reducering med Fram/Bakspår
Hästar på framspår vinner mer procentuellt jämfört med hästar på bakspår. Du kan beräkna statistik för
detta i rutinen Fram/Bakspår
I nedanstående ruta sätter du min och maxvärden för hur många vinster det blir i tävlingen för hästar på
fram resp. bakspår. Du kan sätta villkor på båda eller på en av dem.
Exemplet nedan leder till att alla enkelrader där det finns fler än 3 hästar på bakspår slängs bort.

6.9

Starta Reducering
Man kör reducering genom att klicka på Blixten i bilden datasystem.
Om man i det ursprungliga exemplet (DataSystem ) med 18144 rader i ramen och kostnad 9072 kr hade
trott på att Åke Svanstedt och Björn Goop vinner minst ett lopp var och hade reducerat per kusk så hade
resultat blivit nedanstående.
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Systemet har reducerats till 6480 rader och 3240 kr.

Vi lägger nu på ett till villkor. Ranksumman ska vara mellan 24 och 32. Resultat

Systemet är då på 2266 rader och kostar 1133 kr.

Om vi ändå inte är riktigt nöjd hade vi satt villkor på grupperna ABCD. B-gruppen är stor i detta läge så vi
sätter
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Raderna är nere i 1695 och kostnaden är 847,50

Kör man nu rättningsrutinen i Datasystem erhålles nedanstående resultat

Hade du i detta läge lagt till villkoret att även Erik Adielsson vinner minst ett lopp så hade
inlämningskostnaden halverats och resultatet hade fortfarande varit 7 rätt.
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Rättning av system

Om utdelningen finns inläst i Travprogrammet så kommer den direkt att visas i denna bild. Du kan då
klicka på Blixten och systemet rättas. Under resultat ser du om du vunnit eller inte.
Resultat kan läsas in via Import / Resultat i travstat. Normalt dagen efter tävlingen. Vill du se resultatet
direkt och du känner till det kan du skriva in en 1:a för vinnarna i startlistan för varje avdelning i det spel
du gjort. Sen går du till Register / Utdelning och skriver in vinstbeloppen för fävlingen. och klickar på
spara och på blixten så kommer vinnarna att skrivas in och du kommer även att se resultatet enligt
bilden nedan.
Ifall resultat finns klart på ATG:s sida klickar du på Spara-knappen högst upp och får då utdelning och
vinnande hästar uppdaterade enligt bilden nedan.

När det blir vinst kommer knappen Vinstrader att aktiveras och du kan via den se alla vinstrader bla med
uppgift om på vilken kupong de finns.
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Rättningsrutinen kan även användas för att kontrollera hur många rader du har kvar i systemet efter att ett
antal lopp har körts. Förutsatt att dina hästar finns inom ramen.
Skriv in de vinnande hästar som är klara. Spara din registrering med bocken i navigatorn under Rätt rad
och klicka på Blixten så visas hur många rader du har i systemet med i detta fall de tre första hästarna
rätt Har du skriv in lika många "vinnande" hästar som det kan finnas inom ett spel tex V65 = 6 st så
kommer du att få se antal rätta rader för 6 och 5 rätt.
Du kan även använda knappen ATG-resultat och spara resultatet så långt det är klart. När du klickar på
Spara i Browsern så lagras de resultat som finns i din databas.
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6.10.1 Strykning efter spelstopp
För att utnyttja information man kan få från spelet som pågår lämnar man in sitt spel så sent man kan.
Trots att man gör det kan det hända att hästar man har med i sitt system blir strukna. Om en häst som
du har med i ditt system blir struken så kommer du att se det i datasystem enligt nedan. Startnr 4 i
avdelning 2 blev struken efter sista inlämningstid för V75.
I stället för kusknamn står det då STRUKEN.

I detta fall kommer vinnaren nr 2 att gå in på kuponger som har nr 4 som spik i avdelning 2. Se nedan
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Resultatet för detta system visas nedan

Om inte reserverna hade beräknats vid rättning så hade resultatet visat nedanstående.
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Reducering per häst

När systemet är reducerat kan du se hur utfallet blir för varje häst. Klicka på ett nr i nedanstående bild.
Resultatet skrivs längst ned i bilden.

6.12

Ranksummor i reducerat system
När du har reducerat systemet kan du i den andra grafen se hur ditt system är fördelat per ranksumma.
Om man summerar antalen i grafen ser man att det överensstämmer med det totala antalet rader i
systemet.
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För att kontrollera hur mycket lägre insatsen blir om du anger ett maxvärde kan du köra ett test utan
maxvärde. Nedan ett exempel för V65.
Om du i detta läge väljer maxvärde 25 för ranksumman kommer du att tjäna 79+69+47+19+9+4+1 = 228
kr.
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Ranksumma Alla hästar
Nedan ett exempel från en V5:a (Gävle 090924). Den första grafen visar runksummor när man har
samtliga hästar i tävlingen med i ramen (156000 rader).
Den andra visar ranksummor med en ram på 3000 rader. Maxvärdet i detta fall ligger vid ranksumma 20.
När man har med samtliga hästar ligger maxvärdet vid 32-33.
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Flytta hästar mellan grupper
Du kan flytta en häst till en ann grupp genom att öppna komboboxen i kolumnen Typ. Välj en annan
grupp och klicka på OK i bilden så kommer hästen att flyttas till den gruppen.
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Skapade villkor
Klicka på knappen Skapade villkor så ser du listan med villkor som används för reducering. När du sätter
villkor för en kusk kommer kuskens startnr i avdelningen att skrivas in i listan skapade villkor. Längst ned
i bilden ser du också hur många villkor som totalt finns för kuskar och hästar.
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Gruppfördelning
Funktionen gruppfördelning i bilden gör att man kan ändra gruppgränserna automatiskt. Klicka på
radioknappen Jämn fördelning så räknas gränserna om efter de rankingtal som gäller för hästarna i
bilden. Detta val ger alltid 4 grupper. Gruppen A är oförändrad men grupperna B-D får nya gränser som är
jämt fördelat från gränsen för grupp A till det högsta rankingtalet som förekommer på i detta fall en V75:a.
Du kan även sätta egna gränser i bilden och sen klicka på radioknappen Egen. Har du anget gränser för
grupperna i rutan grupper är det viktigt att dessa görs om ifall du ändrat gruppfördelning.
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Utskrift av systemet
Printerikonen skriver ut systemet på skrivare eller för att sparas i nåt annat format.
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Skriv Html-fil
När du klickar på knappen HTML-fil visas en dialog där du kan välja att Spara eller Visa en html-fil. Om
du vill spara systemet du har i Datasystem som html-fil klickar du på OK-knappen i dialogen. Det
öppnar nästa bild som är inställd med den spelform du har aktuell. Klicka på Spara så lagras Systemet
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på disk.

När du sparat systemet kan du öppna dialogen igen och klicka på Visa HTML-fil. Klicka sen på Öppna i
nästa bild (eller välj en annan fil först) och ditt system visas i browsern.
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Reserver
Reserverna som finns på kupongerna har räknats ut via programmets ranking. Som reserver väljs de som
har bäst rankingtal när de hästar som redan finns på en kupong är frånräknade.

6.20

Skapa XML-fil
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Klicka på knappen skapa XMLfil som öppnar dialogen där du tex kan välja om reserver ska ingå i
systemet.
Fältet Skicka kuponger from nr lämnar du tomt när du skickar in kuponger första gången för en tävling.
Det kan dock hända att det uppstår något fel när du skickar in kupongerna.
Du får då förhoppningsvis ett meddellande om vilken kupong det blivit fel på. I det läget kan du ange
nästa kupongnr i fältet och kan då skapa en ny fil som innehåller kupongerna from angivet nr till och med
den sista kupongen. Ett annat sätt är att ta upp orginal XML-filen i en editor (tex notepad) och där radera
de kuponger som redan är inskickade. Spara den ändrade XML-filen och skicka in på nytt.

När du klickar på OK skrivs filen till den katalog som står angiven i textfältet. Observera att du kan ändra
sökvägen till den katalog du vill ha. Ifall du ändrar sökväg så kommer den att sparas i databasen och du
kommer att få upp samma katalognamn nästa gång du använder denna funktion.

Gå tillbaks till denna dialog och klicka på Visa XML-fil och välj den aktuella filen så kan du kontrollera att
innehållet ser korrekt ut innan du skickar in det.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

161

6.21

Travstatistik

Kontroll av enkelrad
I denna funktion kan du markera en enkelrad med checkboxar och sedan klicka på blixten så
kontrolleras ifall raden finns i systemet. Du kan även skriva in startnr för hästar direkt i textfälten under
Vinnarrad för kontroll mot en häst som saknas i ramen.
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Spara dina system
Det finns knappar för att spara systemen i databasen och även en sökknapp. Under System i
huvudmenyn kan du direkt öppna rutinen Datasystem och klicka på sökknappen för att ta upp ett system
som du har valt att lagra. I nedanstående bild kan du klicka på en rad så hämtas samtliga uppgifter om
systemet till bilden. Ifall du har skapat en ram i spelförslag och startat rutinen datasystem samt tex
skapat villkor för din ram så finns det en möjlighet att ändra i spelförslaget utan att du tappar bort ditt
arbete med villkoren. Klicka på spara i datasystem. Stäng sedan den rutinen, gör ändringar i
spelförslaget och öppna datasystem igen. Du kan nu öppna sökbilden och markerar Enbart villkor innan
du klickar OK för att välja ditt skapade system. I det läget kommer enbart villkoren att återläsas till
rutinen datasystem och du kan köra reducering igen med den ändrade ramen. Du kan spara bilden
datasystem och alla tabeller som är inblandade hur många gånger du vill. Innan lagring sker av ett
system som redan finns i databasen så börjar Sparafunktionen med att först radera allt gammalt du har
för det aktuella systemet därefter lagras det precis som vid en nyregistrering.
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Skapa Ram&System
Du kan skapa Ram och reducerat system direkt för rutinen Datasystem genom att välja Skapa
Ram&System och ange den insats du tänker spela för. Det valet skapar en ram med de villkor du satt i
nedanstående dialog. Eftersom du i detta läge inte vet hur ramen kommer att se ut så kan du inte sätta
villkor på Grupper, Fram/Bakspår eller hästar. Men du kan sätta gränser för ranksumma och även
eventuellt välja kuskar. I rutinen nedan kan du även välja max antal hästar (som gäller för varje avdelning)
och ange om du vill ha spikar. Välj i så fall antal spikar och någon av de typer som finns i komboboxen
Spiktyp. Klickar du på Egna så kan du välja vilken spik eller spikar du vill ha i systemet.
Med valet egna spikar kan du även skapa sparlopp dvs lopp där du har max 3 hästar som du själv har valt
(Egna Spikar/Sparlopp).
När du klickar på OK kommer ram och system att skapas. Du kan stanna vid förslaget du får eller
fortsätta att reducera med fler/ändrade villkor i Datasystem.
Du kan också återgå till vizarden Skapa Ram&system, ändra dina villkor och köra den på nytt. I
datasystem finns också möjligheter att lägga till och ta bort hästar i ramen och göra om reduceringen
(Se Ramen)

6.24

Ramen
Den ram du har skapat i datasystem kan du se med hästar och kuskar genom att klicka på knappen
Ramen. Du kan även se alla hästar i tävlingen genom att markera radioknappen Alla hästar i bildens
nedre del.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

DataSystem

164

I läget Alla hästar kan man lägga till en häst till ramen genom att dubbelklicka på en häst. Du får då upp
nedanstående dialog. Svarar du OK så kommer hästen att adderas till ramen. När du enbart har ramen
vald i denna bild kan du på samma sätt ta bort en häst från ramen. Dubbelklicka på hästen och svara OK
i efterföljande dialog så tas hästen bort.
Om du har gjort tillägg eller borttag av hästar så kommer ditt system att reduceras på nytt när du stänger
bilden och alla förändringar kommer att vara införda i ramen.

6.25

Utvärdering
Du kan välja ett intervall för tävlingar i denna dialog och testspela med ransksumma som
systemreducering. Ange spelform, tidsperiod, insats och eventuell begränsning på antal hästar. Du kan
också välja spikar som tas ut med någon av metoderna i komboboxen Spiktyp. Klicka sen på OK och
resultatet kommer att visas i en rapport. Välj till att börja med en begränsad period eftersom det är
åtskilligt med beräkningar som kommer att utföras. I rapporten ser du bla Antal rätt i reducerat system,
Antal rätt i ramen och antal spikar rätt om du har angett spikar.
Observera att utvärderingsfunktionen enbart är tillgänglig när du inte har någon tävling vald i rutinen
Datasystem. När du ska utvärdera välj System/Datasystem i Huvudmenyn.
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I detta exempel har perioden valts för alla V75:or under 2009. Ju snävare intervall för ranksumma man
väljer desto bättre reducering får man och därmed också större ramar med ökad möjlighet att få in alla
vinnare i ramen Det intressanta i rapporten nedan som man ska titta på är när ramen har alla rätt. I detta
fall har vi valt intervallet för ranksumma så att det omfattar alla tävlingar där vi har alla rätt i ramen. Man
får då även alla rätt på raderna man lämnar in vilket framgår av denna rapport. Instasen har också
anpassats för att vi ska få alla rätt på raderna.
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Epost
Om du har sparat ditt spel som Html-fil kommer filerna att skickas som epost till de adresser du lagt till
under Epostadresser. Se även till att uppgifterna från ditt Epostkonto finns sparade i bilden Epostkonto.
Du kan även klicka på radioknappen Resultat och välja tex en pdf-fil som du har sparat på disk i
utskriftsfunktionen för resultat. Om radioknappen Resultat är vald och det finns ett filnamn i textfältet så
kommer epost att skickas till alla adresser du lagt till under Epostadresser. När du skickar med
inställningen spel så ska textfältet vara tomt. Programmet bifogar filer till mailet enligt det system du har
skapat i rutinen datasystem (för V75 filerna v75.html + v75ramen.html).

När mailet öppnas av mottagaren kan det ha nedanstående innehåll
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6.26.1 Epostkonto
Fyll i dina kontouppgifter i nedanstående bild och klicka på OK.

6.26.2 Epostadresser
Epostadresser till de som ska få epostmeddelanden från dig lägger du upp i nedanstående bild. Klicka
på + knappen och skriv in en epostadress samt klicka på bocken för att spara.
Epost skickas till alla i nedanstående lista om även fältet Vald har innehållet X. Du kan dubbelklicka på
en rad för att ta bort markeringen och inget email kommer i det läget att skickas.
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System
Reducerade system av typen ABCD har funnits i TravStat sedan den första versionen skrevs i DOS 1987.
Dessa system finns kvar fortfarande för de som vill kunna använda sina gamla favoritsystem. Idag finns
dock modernare och effektivare reduceringsverktyg i programmet som kan studeras under Datasystem.
De system som programmet använder finns i denna flik. Du kan söka system, skriva in nya och även
generera nya.
Du kan skriva in dina egna favoritsystem i funktionen på samma sätt som de befintliga systemen är
upplagda.
Du kan även skapa nya system som kan skräddarsys för en aktuell tävling via funktionen System
Generator.
Under fliken Spelade System kan du titta på alla spel du har gjort och lagrat i databasen.
Det finns slutligen en funktion för att utvärdera reducerade system.
Reducerade system Systemgenerator Spelade system
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Reducerade system
Programmet skriver ut traditionella reducerade system av typen AB, ABC med ända upp till ABCDEF
grupper i systemen. Du kan skriva in dina egna favoritsystem här på samma sätt som de befintliga
systemen är upplagda.

Markera fältet utvärderas så kommer aktuellt system med när du kör rutinen Utvärdering. Det finns även
en knapp i bilden för att ta bort alla markeringar för reducerade system.
% Reducering i detta fall 88 skapas och används av utvärdingsrutinen. Uppgiften innebär att systemet
kostar 88% av ett system med samma storlek utan reducering.

Blocksystem
Blocksystem med varierande krav på olika systemgrupper kan också läggas upp via denna funktion. Titta
på tex system 118.

System inställning
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Alla system som finns lagrade i TravStat kan modifieras vid utskrift med hjälp av funktionen
systeminställning (kan väljas i bilden spelförslag). Du kan ändra antalet A,B,C,D,E och F-hästar
individuellt för varje lopp. Du kan även flytta om garderingarna så att en viss gardering i systemet hamnar
i det lopp du önskar.( läs mer hjälp under Systeminställning).

7.1.1

Välj system
Sökknappen i bilden ger en lista med alla system från vilken du kan välja önskat systemnummer.
Du kan även leta rätt på system genom att använda funktionen Ustrift av systemlista. I dialogbilden för
denna lista kan valfria urval av system skapas. Listan visas först på skärm där du kan notera systemnr
som kan vara aktuella.

7.1.2

Ta bort system
Med minusknappen överst till vänster kan du ta bort ett system. Du erhåller först en kontrollfråga.
Observera att alla kuponger till det system du valt att ta bort försvinner samtidigt med systemet.

7.1.3

Garanti
Systemets garanti lagras i en separat tabell (vid namn garanti) i databasen. Lägg märke till att rad 1 i
denna används för Chanssystem när sådana skapas av programmet.
Du kan skriva in egen garantitext genom att trycka på + knappen för att få nya rader. Fyll i radnr själv
om du skriver in nya rader. Det radnr du anger avgör sorteringen när garantin presenteras i olika
sammanhang. Spara med bocken.
Du kan ta bort rader i garantin med Ctrl + Delete eller med minusknappen i navigatorn.
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Kopiera system
Tryck OK och det system du har i bilden Reducerade system kommer att kopieras till nästa lediga
systemnr.
Denna funktion är främst användbar när man vill skapa ett Chanssystem av ett befintligt system i
TravStat.
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Chans system
Skapa först ett nytt system med systemgeneratorn avpassat efter vad du tror om den tävling som är
aktuell.Med detta system i bilden trycker du kopiera system. Du får förslag om nästa lediga
systemnummer. Tryck OK. Med kopian av orginalsystemet i bilden trycker du på chanssystem och
skriver in önskad % siffra (tex 50) i fältet och trycker OK. Din kopia görs då om till ett chanssystem. I
rutan garanti kommer det att stå att det är ett chanssytem och vilken procentsiffra som gäller. Har du
skrivit 50% behåller rutinen 50 % av kupongerna i orginalsystemet. Du har då i detta fall 50 % chans att
få alla rätt om övriga villkor håller.
Alla reducerade system i programmet som inte redan är chanssystem kan på detta sätt göras om.
Den procentsiffra (1-99) du anger kommer att skrivas in och gälla som garanti i systemet.

7.1.6

Urval för systemlista
Kontroll om ett system finns
Innan du skapar ett nytt system kontrollera först att det inte redan finns via denna funktion. Om du tänker
göra ett system där kraven är A=1-2 och C=1-2 där 5 lopp garderas skriv då in detta i bilden och tryck
OK.En rapport kommer att visas där system som uppfyller villkoren finns med. Har du systemet med
samma antal kuponger kommer du att skapa en dublett vilket är onödigt.
Val av antal garderade
Om du inte väljer nåt i comboboxen kommer alla system med oavsett hur många lopp som
garderas.Urvalet består då enbart av det som angetts under garanti. Väljer du istället tex 5 garderade
kommer anbart system med i listan som garderar 5 lopp.
Chanssystem
VIll du ävan ha med chanssystemen i listan kryssar du i checkboxen Chanssystem.
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Utskrift av systemlista
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Systemgenerator
Välj antal lopp som ska garderas och ställ in garantin för systemet genom att markera kraven på
grupperna A,C,D,E,F. Om du tex vill ha ett ABC system som garderar 4 lopp där kraven på A gruppen
är 1-2 och kravet på C är 1-2 väljer du 4 i komboboxen och markerar 1,2 under kolumnerna A och C. (Bgruppen väljs av programmet). När du trycker Skapa System skrivs systemet direkt in i funktionen
reducerade system som sista system.

Konstruktion av ett ABCD system med generatorn
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Visa system
Trycker du på denna knapp öppnas bilden Reducerade system och det nytillverkade systemet visas.Om
du inte vill spara det system du gjort kan du ta bort det med minusknappen. Lägg märke till att rutinen
beräkna kostnad för alla system går snabbare om du inte har så många stora system lagrade i
funktionen reducerade system

7.2.2

Mer komplexa system
Genom att köra systemgeneratorn flera gånger och sedan ställa samman ett system kan man
konstruera reducerade system där flera olika krav kan uppfyllas. Ta tex följande garanti om A=1 skall
kravet på C vara C = 0-2. Om A = 0 skall kravet på C vara C = 0-1. Gör först ett ABC system som
garderar 4 lopp med kravet A=1 och C=0-2. Systemgeneratorn skriver 12 kuponger. Gör sedan ett till
system där kravet är A=0 och C=0-1. Systemgeneratorn skriver 4 kuponger. Skriv manuellt in de 4
kupongerna längst ned i det första systemet som kupongnr 13-16. Ändra även antal kuponger i systemet
till 16. Du har nu ett system med fäljande garanti.
Alla rätt om
A=1
B=1-3
C=0-2

7.2.3

eller
A=0
B=3-4
C=0-1

Blocksystem
Även blocksystem kan konstrueras. Antag att vi vill skapa ett system som gardera 6 lopp med 2 block (3
lopp per block). Garantin på första blocket (ett ABC-system) avsett för de svåraste loppen är A=0-1, C=02.Garantin på block 2 (Ett AB-system) där vi kräver att vi hittar en vinnare är A=1-2. Garantin på första
blocket ger med systemgeneratorn följande system på 5 kuponger.

ABC
ABC
AB
BC
BC

BC
B
C
A
BC

B
C
C
BC
A

Nästa system ett AB system ger följande 3 kuponger med systemgeneratorn.

A
B
AB

AB
A
B

B
AB
A

Om vi nu multiplicerar ihop de båda blocken får vi det slutgiltiga blocksystemet. Jobbet blir enklast om du
utgår från det största av systemen du har skapat, dvs det med 5 kupunger. Skriv de 5 kupongerna med
kupongnr 1-5 som kupongnr 6-10 och en gång till som nr 11-15. Dessa 3 grupper kompletteras sedan
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med var och en av de 3 kupongerna i block B. Följande system på 15 kuponger erhålles.

ABC

BC
AB

ABC

B
AB

AB

C
A
BC
BC
B
C
A
BC
BC
B
C

C

B

C

B

BC

B

A

B

B

AB

C

AB

C

AB

BC

AB

A

AB

A
A

B
BC

B

A

B
BC

B

A

B
AB

A

AB

B
ABC

A

AB

A
ABC

A

AB

A
BC

BC

AB

A
BC

A

AB

A
AB

C

B

A
ABC

A

B

AB
ABC

C

B

AB
BC

A

B

AB
BC

B
B

A
BC

B

A

När vi skriver ut detta system från en ram i bilden systemförslag kan vi göra inställningar för systemet i
bilden System Inställning. Vi placerar de 3 första garderingarna på de svåraste loppen och de 3 sista
garderingarna på vad vi tror är enklare lopp. Vi ser även till att antalet A,B och C hästar i varje lopp är
tillräckligt för att vi ska få med alla hästar vi har i ramen.

7.2.4

Ej symmetriska system
För att blocksystemet (som beskrivits ovan) skall fungera automatiskt i TravStat skriver vi in 3 i fältet
Osym i bilden Reducerade System. Detta medför att TravStat kommer att placera de 3 garderingarna
som är avsedda för enklare lopp i de lopp där det finns minst hästar. (Detta gäller enbart om du inte gjort
några inställningar i bilden system inställning). Först av allt väljer dock TravStat att placera ut spikar och
matematiska garderingar. Därefter ej symmetriska garderingar och slutligen det som blir kvar. Detta är
också skälet till att de enklare garderingarna alltid ska placeras sist i systemet. Om det i bilden
Reducerade System står A=1, B=2 och C=12 fixar TravStat med automatik att lägga ut rätt hästar på
kupongerna i ett ABC system. I det här fallet har vi dock blandat ABC system och AB system. Med
denna inställning blir det enbart max 3 hästar i de lopp där vi vi har garderingar AB. Det vi gör för att även
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få det här systemet att fungera automatiskt oavsett hur många hästar vi har i de olika loppen är att vi
lägger till ett C i alla postioner i de 3 sista garderingarna där det står ett B. Det slutliga systemet som i
TravSTat fungerar både automatiskt och med utförda systeminställningar ser då ut enligt nedan. I bilden
reducerade system skriver vi in
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal

kuponger = 15.
Osymmetriska garderingar = 3
A-hästar = 1
B-hästar = 2
C-hästar = 12

Vi skriver också in garantin för Blocksystemet

Alla rätt om
Block A
A=0-1
B=0-3
C=0-2

Block B
A=1-2
B=1-2

Slutligt system
ABC

BC
ABC

ABC

B
ABC

AB

C
A
BC
BC
B
C
A
BC
BC
B
C
A

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

C

BC

C

BC

BC

BC

A

BC

B

ABC

C

ABC

C

ABC

BC

ABC

A

ABC

A

BC
BC

BC

A

BC
BC

B

A

BC
AB

A

ABC

BC
ABC

A

ABC

A
ABC

A

ABC

A
BC

BC

ABC

A
BC

A

ABC

A
AB

C

BC

A
ABC

A

BC

ABC
ABC

C

BC

ABC
BC

A

BC

ABC
BC

B
BC

A
BC
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BC

7.3

A

Spelade system
Alla konstruerade system som du lagrat kan du titta på i denna funktion och även skriva ut på papper
eller på fil för inlämning via XML-fil till ATG.

7.3.1

Sök system
Knappen Sök system öppnar en dialogbild där du kan söka sparade system per datum. Rutinen visar
automatiskt det senaste datumet där det finns något lagrat.
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Dubbelklicka på en rad och valt system kommer att hämtas till bilden System.

7.3.2

Utskrift av system
Det system du har i bilden kan skrivas ut med printerikonen. Klicka på utskrift och det valda systemet
visas i en rapport på skärmen. Rapporten kan skrivas ut på skrivare.
Observera att du i rapportfunktionen även kan exportera utskriften i ett antal olika format inklusive pfd,
html mfl.
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Ta bort system
Knappen ta bort system raderar systemet i databasen.

7.3.4

Visa reducerat system
För att få se garanti och övrig information om det reducerade system som är aktuellt i Systembilden
klickar du på knappen Visa reducerat system.

7.3.5

Skapa XML-fil
När du klickar på funktionen Skapa XML-fil till ATG öppnas nedanstående bild
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Du kan välja att skriva ut med eller utan reserver. Du kan även välja en multiplikationsfaktor i
komboboxen. Förinställt står denna på 1. Dvs varje kupong lämnas in en gång. Längst ned i bilden ser du
vilken fil som kommer att skapas. Filen skapas i katalogen c:\program\tswsql. Du kan kontrollera filen
genom att dubbelklicka på den i utforskaren som gör att den öppnas i Browsern och det ser ut enligt
nedan.
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För att lämna in filen till ATG loggar du in på Interbet och väljer Fil enligt nedan. Klicka på Bläddra, välj fil
i c:\program\tswsql och klicka slutligen på överför. Du får se kostnaden och kan bekräfta spelet med en
OK knapp.
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Register
Tabeller som används för lagring av statistik finns här liksom övriga mindre tabeller för olika funktioner i
TravStat.

8.1

Hästar
I hästbilden visas statistik om hästen samt alla tidigare starter.
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Sök häst Grafik för häst Tidigare starter Lopp Anteckningar Hemmabana för häst

8.1.1

Sök häst
Sökfunktionen i hästregistret innehåller en ruta där du kan skriva början på hästnamnet. Alla hästar som
överensstämmer visas i dialogen och du kan dubbelklicka på önskad häst.
Observera att du kan få fram hästregistret från ett antal bilder i programmet genom att dubbelklicka på
hästnamnet. Det gäller bilderna Startlista, Ranking, Spelförslag, Slumpspel.
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Grafik för häst
Via en dialog kan du välja att skriva ut stapeldigram för aktuell häst. För varje graf kan önskad tidperiod
väljas.Följande grafer kan visas:
*
*
*
*
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Tidigare starter
I hästregistret ser man alla hästens starter i en ruta.
Du kan dubbelklicka på varje rad och ser då vilka hästar som möttes den aktuella tävlingen. Deta gäller
enbart starter på svenska travbanor eftersom de är de enda som lagras komplett i databasen. Se även

Tidigare starter för Gidde Palema
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Lopp
I bilden kan du dubbelklicka på en rad och får då se den kompletta startlistan för det aktuella loppet.
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Anteckningar
Skriv in dina egna anteckningar om hästen i detta register så kan du enkelt ta fram denna information
nästa gång hästen startar.
När resultat läses in skrivs automatiskt den kommentar in som ATG anger för vinnaren.
Se Anteckningar

8.1.6

Hemmabana för häst
Hemmabana för häst finns i registret och är inläst via ATG:s Webservice varje gång hästen förekommer i
en ny tävling.

8.1.7

Beräkningsdagar
I dialogen kan du ställa in antal dagar som häst och kuskstatistik ska beräknas för. I detta fall står det
180 som innebär att statistiken alltid beräknas from 180 dagar innan tävlingsdatum. När du kör
uppdatering av variabler så gäller detta. Dvs beräknar du en tävling som körs 2009-01-01 så är
beräkningsperioden 2008-07-01 - 2008-12-31.
Du väljer alltså själv om du vill ha statistiken per halvår eller per år eller någon annan period.
För kuskar gäller detta för variabler 15 - 20 och för hästar variabler 7, 22, 27, 33, 46 - 55, 61 - 64.
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Härstamning
Du kan kolla programmets uppgifter mot ATG genom att klicka på knappen Atg visa häst. Ifall fältet ATG
Regnr är ifyllt får du direkt upp bilden enligt nedan. Om tex uppgifterna om härstamning inte stämmer kan
du klicka på Spara knappen. Denna knapp överför Far, Morfar och Ägare till hästbilden i programmet. Om
Atg Regnr saknas kan du också öppna Browser härstamning och har då hästnamnet ifyllt i sökfältet.
Klicka på sök och klicka sen på hästnamnet som dyker upp nedtill i bilden. Du kan sen klicka på
sparaknappen som överför uppgiterna likt tidigare. Pga gamla fel i databasen kan du få upp fel häst
beroende på att fel regnr har blivit registrerat. Kopiera då hästnamnet till sökfältet i browsern och sök
samt använd sedan sparaknappen så blir alla uppgifter korrekta. Fel av detta slag kommer dock att lösas
automatiskt genom att nya tävlingar som införs har rätt innehåll och kommer att uppdatera din databas
efterhand.
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Omräkning av tid
Visar senaste tider för en häst samt omräkning till det startsätt och distans som gäller i den aktuella
starten.
Du kan i bilden även ändra starten i bildens övre del och räkna om de tidigare starterna till den nya
distansen/startsättet.
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Avelshingstar
I registret lagras statistik för hingstar. Segrar, starter och % för avelshingstens alla avkommor. Det sker
även beräkning av samma sak för hingsten som morfar. Denna statistik används när du rankar en tävling
som inte är körd.
I bilden nedan ser du samtliga higstar och du kan sortera efter namn eller efter statistik per hingst eller
morfar.
Via sökknappen kan du söka en hingst på namn eller del av namn. Du får ett urval i bilden där de tecken
du skrivit som sökbegrepp stämmer överens med namnet på hingsten.
Hästar efter hingst Hästars morfar Beräkna hingstatistik

8.2.1

Hästar efter hingst

Genom att dubbelklicka på en avelshingst i bilden hingstar visas vilka hästar som är fallna efter hingsten.
I nedanstående bild kan du även dubbelklicka på en rad och får då se alla starter för hästen.
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Se även Hästars morfar

8.2.2

Hästars morfar
Markera en häst och klicka på knappen "Morfar för" så presenteras hästarna som har vald hingst som
morfar. Du kan dubbelklicka på en rad och hamnar då i en bild som visar alla starter för vald häst.
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Beräkna hingstatistik
Genom att trycka på knappen beräkna sker statistikberäkning för hingstar och morfäder.
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten Hingstar och spara i bilden.
Varje gång du hämtar resultat till tävlingar sker beräkning av hingsstatistik för det som hänt sedan du
senast gjorde en beräkning. Man ska därmed inte behöva göra total hingstberäkning men vill du vara
säker på att hingsstatistiken är korrekt kan du köra total beräkning. När man kör total beräkning tas först
alla variabelvärden för hingstar i tävlingsregistret bort (tabell prog) och tabellen hingst töms på statistik.
Därefter beräknas statistiken i prog kronologiskt rätt (dvs för varje tävling läggs statistik in i variablerna
3,4,23 och 24 med det som är känt före aktuell tävling). Det som slutligen hamnar i tabellen hingst är de
sista värdena som kan beräknas.

8.3

Odds
Tabellen lagrar alla odds som läses in med automatik i programmet. I bilden ser du tex vilka hästar som
blivit strukna (nr 2 i detta fall).
Se även Sök odds Radera odds
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Sök odds

Man kan söka tävlingar via sökknappen för att kontrollera odds på samma sätt som man söker i
startlistan och i andra bilder.

8.3.2

Radera odds
Oddsbilden har multiselect så att du kan markera flera rader och ta bort äldre odds vid behov (med Ctrl +
Delete). Tex om du börjat hämta odds tidigt kan du ta bort dem för att få nedanstående förändring i
Oddsanalysbilden när du klickar på odds för en häst. För att ta bort överflödiga odds i fall du samlat på
dig många kan man använda Underhåll/Gallring/Gallraodds.
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Kuskar
I kusktabellen lagras totalstatistik för kusken.
Funktioner Sök kusk Beräkna kuskstatistik Starter för kusk Visa kusk via Stc

8.4.1

Sök kusk
Du kan söka kusk på namn, Atg-kod, nr, licensnr och per hemmabana. För namn och Atgkod räcker det
med att skriva de första tecknen. För att få upp kuskbilden med samtliga kuskar kan du klicka OK i
nedanstående sökdialog utan att ha något sökbegrepp angivet.
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Beräkna kuskstatistik
Kuskstatistiken som används för varibler i programmet beräknas från tävlingsregistret varje gång du
laddar nya tävlingar.
Den tidsperiod som används kan du ställa in i denna funktion. Vill du ha statistik beräknad för det
senaste halvåret skriver du 180 dagar i nedanstående bild.
Trycker du OK i denna dialog beräknas statistiken för samtliga kuskar du har i databasen för det senaste
halvåret eller den tidsgräns du satt.
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Starter för kusk
Klicka på starter för kusk eller dubbelklicka på en rad i bilden för att få se kuskens alla starter. I bilden
med starter för kusken kan du dubbelklicka på en rad och får då startlistan för valt lopp.

8.4.4

Visa kusk via Stc
Den rad som är markerad i kuskbilden visas genom uppkoppling mot Stc:s databas. Denna funktion gör
också att uppgifter hämtas till kuskregistret om de saknas och om de finns (i Stc:s databas). Det gäller
tex Kusklicens och hemmabana för kusken.

8.5

Banor
Statistik för variablerna ban% och bansegrar lagras i tabellen.
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Sök bana Travbanor Beräkna banstatistik Resväg

8.5.1

Sök bana
Klicka på sökknappen och skriv början på bannamnet så visas ett urval med din begränsning. Du kan
återställa till ursprungsläget med knappen återställ.

8.5.2

Travbanor
Knappen Travbanor kopplar upp mot STC sida enligt nedan där du kan hitta aktuell information om valfri
bana i Sverige.
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Beräkna banstatistik
Genom att trycka på knappen beräkna sker statistikberäkning för banor. Rutinen tar en del tid om du
beräknar totalstatistik så det dyker upp en kontrollfråga innan rutinen startar.
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten Banor och spara bilden.
Innan du beräknar total statistik för banor ska du helst börja med att beräkna statistik för Hästar (klicka
på blixten i hästbilden Se Hästar Hemmabana för häst)
Om du beräknar totalstatistik för banor börjar rutinen med att nollställa all statistik. Alla poster med
bannamn kortare än 3 tecken kommer dessutom att tas bort och kommer att skapas igen när rutinen
körs. För utländska banor finns inte bannamnen inläsningsbara via automatik i programmet. Om
bannamnet inte finns sätter programmet bannamn=bankod. Om man registrera ett korrekt namn för en
utländsk bana manuellt kommer detta namn att kvarstå i programmet.
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Resväg
Avstånd mellan hästens hemmabana och aktuell tävlingsbana sker med hjälp av ett tabellverk som är
inlagt i programmet. Detta ger korrekt avstånd mellan travbanor i Sverige. Utländska hästar får alltid
avståndet 100 mil (variabel resväg i programmet).

8.6

Variabler
Detta register får enbart ändras vad gäller gränser för variabler. Alla kopplingar mellan statistiktabeller och
variabler i regressionen sker via detta register. Nya variabler som införs i systemet kan läggas till här när
det sker uppdateringar med nya variabler. Det är viktigt att dessa får de nummer och namn som i dessa
fall kommer att stå i uppdateringsinformationen.
I denna bild kan du även ange det namn du vill ha på eventuella egna variabler som ska ha nummer 59
och 60. Om du sätter upp egna variabler ange då även vilka gränser som ska gälla för variablerna.
Beträffande kolumnen T med tecken för variabler se nedan under punkten Beskrivning av variabler.
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Gränser
De gränsvärden som finns angivna bestämmer vilka värden som kan tas med i regressionsberäkning. Om
man i funktionen variabelkontroll får resultatet att det blir mängder med bortfall för någon variabel som
logiskt inte borde ha det kan man misstänka att gränserna för variabeln skall ändras.

8.6.2

Beskrivning av variabler
Vad tecknet bör vara för B-värdet vid regressionsberäkning anges i kolumn Tkn i variabeltabellen. Negativt
värde för variabler där det måste vara bäst att ha ett högt värde (tex prispengar). Positivt värde om det är
en fördel med ett så lågt värde som möjligt (tex bästatid). I några fall är det tveksamt vad som är rätt eller
fel. Ta tex variablerna Resväg och Runda. Att tävla på hemmabana och slippa resa borde logiskt vara en
fördel och ge positivt tecken. Vid beräkningar blir denna variabel för det mesta negativ som kanske
istället uttrycker att man inte reser långt med en chanslös häst. Det borde också vara en fördel att inte
ha några hästar framför sig vid start. Variabeln Runda som säger hur många hästar man har framför sig
visar också statistiskt att det är bättre med många hästar framför sig. Detta säger antagligen att
tilläggshästar vid voltstart är bättre. Dessa variabler har default satts negativa eftersom statistiken i
programmet pekar på att det är korrekt.
Det regressionsberäkningen kommer fram till är alltid rätt matematiskt men om man använder en variabel
som faktiskt jobbar i fel riktning känns det fel att ha den kvar i ekvationen. Om det skulle gälla en
tidsvariabel så innebär det att ju sämre tid en häst har presterat desto mer vinner han. Man kan i
regressionsbilden byta tecken för B-värdet så kommer variabeln åtminstone att påverka rankingen i den
riktning man hade tänkt sig. Lägg märke till att raden rödmarkeras i bilderna Regression och Optimering
för att man direkt ska bli informerad om att en variabel har fel tecken i förhållande till vad som bestämts i
variabeltabellen. Sen kommer det att uppstå än svårare val att göra. En variabel kan få fel tecken men
regressionsberäkning och ranking kan ändå visa att man trots detta får fler vinnare när variabeln finns
med i ekvationen. Handlar det om många fler vinnare ska variabeln säkert vara kvar och även ha fel
tecken. Om samma variabel finns både som linjär och kvadratvariabel tillåts valfritt tecken i programmet.

Nr

1
2
3
4
5
6
7

AgareP % segrar enligt tabell Ägare. Avser ägarens hästar.
Antal segrar enligt tabell Ägare..
% segrar för avelshingstens avkommor.
segrar för avelshingstens avkommor.
% segrar för hästens hemmabana.
segrar för hästens hemmabana
galopper senaste 10 starter. Om hästen vinner eller är på plats räknas inte en galopp.

8
9

Segrar i inbördes möten. Statistik mellan hästar i aktuellt lopp.
Förluster i inbördes möten.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prissumma totalt
Prissumma senaste 2 år
Prissumma per start senaste 2 år.
% segrar per kön och ålder.
Antal segrar per kön och ålder.
% segrar för kusken på aktuell bana.
segrar för kusken på aktuell bana.
Seger% för kusken
Segrar för kusken
Seger procent inom V75 för kusken.
Segrar inom V75 för kusken.
Maskinberäknad tid (se Maskintid)
Medelplacering för senaste 5 starter för hästen.
% segrar för hästar med morfar enligt tabell Hingstar.
segrar för hästar med morfar enligt tabell Hingstar.
Odds i det aktuella loppet
Värde 1 - 6 som beräknas i oddsanalysfunktionen.
% andel som en häst varit på plats.
Platsodds i aktuellt lopp.
Raka segrar för hästen.
Värde 0 om hästen gått rekord senast annars 1.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Väg till tävlingen enligt banregister
Antal hästar att runda.
Segerprocent för hästen
vid senaste start
Segerprocent per startspår
Antal segrar för aktuellt spår.
Seger% per startspår på aktuell bana
Segrar per startspår på aktuell bana
Ranking enligt streck.
Streck%
.
Bästa tid
Aenaste tid.
Tillägg i meter vid voltstart.
Seger% för tränarens hästar.
Segrar för tränarens hästar.
Tävlingsuppehåll i veckor.
Seger% inom V75 för hästen.
Segrar inom V75 för hästen.
Starter inom V75 för hästen.
Medelplacering för hästen enligt inställning beräkningsdagar.
Platsprocent enligt inställning beräkningsdagar.
Seger% enligt inställning beräkningsdagar.
Medelplacering för hästen på aktuell distans.
Platsprocent för hästen på aktuell distans.
Segerprocent för hästen på aktuell distans.
Stabilitetsvärde (se Stabilitet)
Prissumma vid senaste start.
Medelprissumma för senaste 5 starter.
Egen variabel
Egen variabel
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61
för häst med aktuellt banförhållande senaste år
62
för häst på aktuellt distans under senaste året
63
Bästatid för häst på aktuellt distans under senaste året. Om ingen finns tas bästatid (v41)
omräknad
64
Bästatid för häst på kort distans med autostart. Om ingen finns tas bästatid (v41) omräknad

8.6.3

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

TswOdds
Poäng för hästen som förloras vid sämre resultat för aktuell start
ATG:s Poängvärde
Hästens ranking i loppet enligt maskintid
% per antal raka segrar
% per antal galopper
% per antal uppehållsveckor
Kuskens ranking i aktuell tävling
Seger% per Fram/Bakspår
Medelmaskintid senaste 3
Trend maskintid
Antal streck
Streckprocent
Spårklass%
Spårklass segrar
Spår tidsenast
Spår tidbästa
Spårtidsegerkvot
SpårtidSeger%
SpårtidRank
Vinstchans% (Se Vinstchans per ranktal )
SHRank (rank/(pvalue*v65))
SHRanktid (ranktid/(tidsrank*v65))
Ranktal (=pvalue)
Ranktaltid (=tidsrank)
POdds Lika som v85 men pvalue transformeras till 1-15.

91

Intaktrank (ranktal enligt variabel intäkt per start)

1:a pris
I tabellen tvl som innehåller gemensam information för hästarna i ett lopp finns variabeln förstapris. Detta
är priset i kr som vinnaren i loppet erhåller. Denna uppgift finns med när en ny tävling läses in. Uppgiften
kommer att testas i kombination med andra variabler framöver eftersom en hel del är beroende av hur
mycket pengar som står på spel. Man tror ju tex att det är bra mycket mer värt att vinna ett lopp där
förstapriset är 100 000 kr jämfört med att vinna ett lopp med 3 000 till vinnaren. Det finns en variabel
PrisFgStart som använder denna variabel. Variabeln PrisFgStart ger förstapriset till vinnaren. Övriga
hästar erhåller prissumman dividerat med placeringen. Oplacerade hästar får värdet 0. Denna enkla
beräkning visar inte exakt hur mycket varje häst vunnit (bortsett från vinnaren och tvåan) men den är
tillräckligt bra för att kunna användas vid regressionsberäkning.
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Startpoäng
Variabeln med nr 66 Poäng är de poäng som erhållits på översta raden i banprogrammet (dvs 4 starter
före aktuell start).
När man startar en häst med en vinst för denna start riskerar man att förlora ett antal startpoäng och
därmed försämra hästens möjligheter att få starta i attraktiva lopp. Regressionen kommer att visa vilket
värde denna teori har. Variabeln borde ge ett negativt B-värde dvs ju högre värde på variabel 66 desto
bättre författning borde hästen vara i för att starta.

8.7

Tränare
Statistik för variablerna tränare% och tränaresegrar lagras i tabell tranare i databasen.
Sök tränare Hästar Beräkna tränarstatistik

8.7.1

Sök tränare
Via sökknappen kan du ange tränarens namn eller början på namnet och erhåller då ett begränsat urval. I
bilden nedan har man sökt med Go. Du kan dubbelklicka på en tränare i bilden och får då se alla hästar
som tränas av vald tränare (Se Hästar).
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Hästar
Klicka på en häst och alla starter kommer att visas.
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Beräkna tränarstatistik
Genom att trycka på knappen beräkna sker statistikberäkning för tränare.
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten Tränare och spara i bilden.
Varje gång du hämtar resultat för tävlingar sker statistikberäkning för allt nytt som tillkommit. Man ska då
inte behöva köra en komplett beräkning. Men möjligheten finns.

8.8

Ägare
Statistik för variablerna ägare% och ägaresegrar lagras i tabellen agare i databasen.
För övriga funktioner i bilden se Tränare. Samma funktioner gäller för ägare.
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Beräkna ägarstatistik
Genom att trycka på knappen beräkna sker statistikberäkning för tränare.
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten Tränare och spara i bilden.

8.9

Utdelning
Registret utdelning lagrar resultat för en tävling. Utdelning på V75, V65,V64, V5 och V4.
I registret lagras även vinnarnas startnr i de olika avdelningarna och ett antal andra uppgifter för vinnare
som används i övrig statistikberäkning i programmet.
Sök utdelning Uppdatera tävling Uppdatera alla tävlingar. Vinnarrank
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Sök utdelning
Du kan söka utdelning för en tävling via sökknappen.

8.9.2

Uppdatera tävling
Ifall statistikuppgifterna inte är kompletta för en tävling med resultat inlästa kan man pröva att trycka på
knappen uppdatera tävling. Denna funktion läser in uppgifter på nytt från tävlingsregistret.

8.9.3

Uppdatera alla tävlingar.
Knappen åstadkommer samma sak som Uppdatera tävling. Skillnaden är att denna rutin går igenom hela
databasen och uppdaterar utdelningsregistret för varje tävling som finns.

8.9.4

Vinnarrank
Skriver ut en lista för valfria tävlingstyper och perioder i en rapport. Vill du se listan vinnarank med en
annan ranking som du åstadkommit med funktionen ranka alla tävlingar måste du även köra rutinen
uppdatera alla tävlingar för att den ändrade rankingen ska införas i registret utdelningar.
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Browser Utdelning
En egen browser i programmet visar resultat för en tävling genom att surfa till ATG:s sida. Du kan via
denna bild uppdatera TswSql med både utdelning och resultat från alla lopp.
När bilden öppnas är den inställd för att spara utdelning och vinnare i bilden utdelning. Klicka på
Sparaknappen högst upp i bilden så sker lagring i databasen. När det är klart ser du ett meddelande
längst ned i bilden. Du kan sen spara resultaten för alla lopp genom att klicka på VP på ATG:s sida. Alla
lopp i tävlingen kan då väljas och du klickar på spara för de lopp du vill ha resultat till. När loppen sparas
lagras placering och tid i tabell prog (dvs i startlistan), För varje häst sparas en post i tabellen lopp
(Tidigare starter), Tabellen notering uppdateras med vinnare.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

211

8.10

Travstatistik

Klasser
Tabellen innehåller klassbeteckningar för olika typer av lopp. Ett användningsområde för denna tabell är
att man kan lägga till nya klasser som man vill använda som urval i programmet. Den kod man väljer
måste då registreras i startlistan för de lopp som man har tänkt sig ska motsvara denna klass.
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8.10.1 Beräkna spårstatisik
Med Blixten beräknas spårstatistik per klass. Tabellen används av variablerna 78 och 79.

8.11

Kommentarer
I programmet räknas för det mesta statistik ut per häst. Det gäller tex för att skapa ranking med
regressionsanalys. I den här funktionen används en annan beräkningsgrund. Man väljer ut den bästa
hästen i tävlingen med avseende på ett antal av de variabler som finns i programmet. I kolumnerna totalt
antal, totalt antal vinster och totalt % nedan ser man hur bra de valda kommentarerna är när det gäller att
hitta vinnare. Kommentarerna används sedan i tex banprogrammet där automatiskt skapade
kommentarer skrivs in.
Eftersom man hela tiden väljer ut den bästa hästen i tävlingen leder det till att hästar i gulddivisionen blir
överrepresenterade. För att få kommentarer i alla lopp väljer man kommentarer i ordning efter hur bra de
förutsäger vinnare och enbart en kommentar väljs per lopp. Ifall loppet där den bästa hästen finns redan
har en kommentar så tar man nästa häst i turordning för den kommentar man tittar på. Man får då inte
alltid den bästa hästen men man får det bästa möjliga resultatet ifall man vill ha kommentarer i alla lopp.
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Denna funktion använder 2 tabeller i databasen. Kommreg och kommstat. Det finns även en tabell
kommentar som används för att skriva kommentarer i banprogrammet. Eftersom man även kan välja att
skriva helt egna kommentarer krävs en separat tabell för detta ändamål.
2 typer av statistik lagras. Kommentarernas vinstandel beräknas dels totalt där varje kommentar
beräknas i varje lopp. Denna beräkning ger de tre kolumnerna längst till höger i bilden. Man får då en
korrekt bild av hur bra kommentarerna är. Kommentarer som ger vinst i mindre än 9% av fallen är riktigt
dåliga. Eftersom det i genomsnitt tävlar 11,2 hästar per lopp så kommer ett helt slumpmässigt urval av
vinnare att ge 9 % vinnare. Variabeln statistik per vinnare ger fn i bilden 4 % vinnare och är då klart sämre
än ett helt slumpmässigt urval. Övriga kommentarer är bättre än slumpen.
I kolumnerna antal och vinster är statistiken beräknad så att det enbart kan bli en kommentar per lopp.
Kolumnen antal säger hur ofta en kommentar blivit vald och kolumnen vinster säger hur ofta hästen som
fått denna kommentar vunnit. Ju bättre statistik en kommentar får (total vinst%) desto större chans att
den blir vald i framtiden. Med bilden nedan blir kommentaren Störst favorit vald först av alla. Nästa
kommentar som väljs är Rankas 1:a av TravStat. Ifall den häst som TravStat rankar bäst av alla finns i
samma lopp som den största favoriten så kan inte denna häst väljas för kommentaren rankas 1:a av
TravStat istället blir det den häst som Travstat rankar näst bäst.
På detta visar skapas en kommentar per lopp till alla lopp i tävlingen.
För att alla kommentarer ska ha en chans att bli valda finns det även en slumpfunktion inbyggd som låter
2 hästar byta plats i rangordningen som framgår av kolumnen total %. Utan denna slumpeffekt skulle
man alltid få exakt samma kommentarer i loppen och det är ju inte så roligt.
Det finns lite fler kolumner att titta på i bilden och det är Snittodds, Vinstkr/100, Medelplacering och
Plats%.
Kolumnen snittodds visar för varje kommentar medelvärdet av vinnarnas odds. Variabeln Största favorit
kommer garanterat att ge ett lågt snittodds och andra kommentarer kan ge betydligt högre snittodds.
Vinstkr/100 är en kolumn som jämför kommentarerna med avseende på hur mycket pengar de spelar in
på 100 försök. Antal vinster * snittodds - antal * 10. Insatsen är 10 kr gånger antal kommentarer och
vinsten är antal vinster gånger snittoddset. Eftersom kommentarerna väljs olika många gånger krävs en
omräkning till 100 försök per kommentar för att siffrorna ska bli jämförbara.
Medelplacering är ett mädelvärde av placering för de hästar som valts ut för kommentaren.
Plats% är procentandelen som hästarna utvalda för kommentatren varit på plats.
Observera att oplacerade hästar har fått siffran 9 som placering när dessa beräkningar har utförts.
Genom att klicka på Sorteringsknapparna kan bilden sorteras om efter den statistik man vill titta på.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Register

Klickar man i detta läge på Vinstkr erhålles nedanstående.
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8.11.1 Skapa kommentarer
För att skapa kommentarer automatiskt eller om du vill göra en ny beräkning för gamla lopp använder
man denna funktion. Ange tidsperiod och välj ifall alla kommentarer skall skapas på nytt eller om enbart
nya skall läggas till.
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Om du kör denna funktion för gamla lopp och väljer alla som urval kommer du att få ändrade
kommentarer eftersom sorteringsordningen för hur kommentarerna väljs antagligen har ändrats med de
resultat som tillförts sen kommentarerna skapades första gången.

8.11.2 Kommentartexter
Du kan själv skriva texter för de kommentarer som skapas i programmet. Nedanstående bild hjälper till
med detta.

2 typer av kommentarer skrivs in. En som säger när den utvalda hästen har bästa värdet i hela tävlingen
och en som kommenterar när en häst längre ned i rankingordningen blivit vald. I det andra fallet vet du
åtminstone att hästen har bäst värden för variabeln i loppet men du vet inte om den i tävlingen totalt sett
kommer 2:a eller finns längre ned i rankingen.
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Platshållare
Snabel a ( @ ) används som platshållare (placeholder). Ett @ kommer att ersättas med den utvalda
hästens namn när kommentaren skrivs ut. ( Eller kuskens namn för kommentar 10,11). @@ ersätts med
det siffervärde som gäller i det aktuella fallet. I ovanstående kommentar kommer antal raka segrar att
ersätta @@ vid utskrift. Siffervärdet behöver inte vara med i kommentaren men hästens namn ska
definitivt vara med.
I detta speciella fall skriver programmet en separat kommentar om det bara finns 1 seger. Då kommer
det att stå Kommer från vinst.

8.11.3 Kommentarstatistik
Klicka på knappen Beräkna kommentarstatistik så sker omräkning av alla kolumner i bilden. Blir det
förändringar i rangordningen för total procentandel kommer valet av kommentarer att ske i en förändrad
ordning framöver.
Hela denna beräkning sker med SQL kommandon så den kommer att gå rasande snabbt (på några
sekunder) även om 100 000-tals kommentarer räknas om.

9

Inställningar
Ett antal inställningar som gäller generellt i programmet kan göras här.
Urval Login Färger Omräkning av tider Grafikgrupper Variabelinställning Ekvationsgrupper Lokala
kopior

9.1

Urval
Regression och ranking utgår från de inställningar som gjorts i denna bild.
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Är det ett lopp med autostart och medeldistans som ska rankas kommer rankingrutinen i detta fall att
välja en ekvation som heter AMZZ.
Om du angett något i borttag av divisioner så letar programmet i detta fall en ekvation som heter AMZZ
och där UV är borttagna divisioner. Finns ingen sådan ekvation söker programmet en ekvation som heter
AMZZ utan några borttag.
För att programmet när du rankar från Spelbilden eller Rankingbilden skall välja en ekvation som är
skapad med borttag av divisioner måste du i denna bild ha samma borttag. Detta gäller även när du
hämtar odds. Programmet rankar i samband med oddshämtning med en ekvation som i detta exempel
har borttag av UV.

9.1.1

Urvalsnamn
Om du inte markerar någon checkbox i bilden kommer regression att beräknas för samtliga
tävlingsresultat. Urvalet kommer att kallas ZZZZ och det blir enbart en ekvation. Om du markerar alla
checkboxar kommer det att skapas en ekvation per startsätt, distans, division och bana. Det blir
åtskilliga ekvationer eller resultatet av multiplikationen av 2 startsätt * 4 distanser * 13 divisioner * ett 30tal banor. Mer än 3000 ekvationer för denna inställning. Med 4 kryss i urvalsbilden finns det risk för att
alla ekvationer inte skapas. Det krävs alltid att du har fler observationer i urvalet än antalet variabler som
är valda.

9.1.2

Markeringar för V75/V5
Vid spel på V5 kan man använda upp till 4 markeringar i bilden. För V75 är markeringar på enbart
startsätt och distans en säkrare metod. Det viktiga är att kontrollera hur många resultat som
ekvationerna man använder kommer att bestå av. Du ska minst ha ett par hundra resultat i varje ekvation
du använder.
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Tips
Detta med urval kan vara förvirrande. Ett enkelt råd är att använda 2 kryss när du jobbar med V75
(startsätt distans) och 3 kryss när du håller på med V65/V64V5/V4/Trio (startsätt, distans och division).
2 kryss för V75 ger tillräckligt med underlag för att du ska få säkra prognoser. För övriga spel går det bra
med 3 kryss.

9.2

Login
Skriv in ditt användarid och lösenord i bilden och tryck på OK. Dessa uppgifter används när
du hämtar tävlingar över internet. Utan att dessa uppgifter är korrekt registrerade kommer nedladdning av
tävlingar att misslyckas.

9.3

Färger
Genom att bestämma ranktal för olika färger i denna bild kan du göra en gruppering av hästar i ABCD
som kommer att slå igenom i följande bilder i programmet:
Funktion Välj Färg,
•

Startlista

•
•
•
•

Ranking
Oddsanalys
Spelförslag
Slumpspel

Ranktal
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Stabilitet
Banprogram
ABCD-statistik

Välj färg
Du kan välja färg för Rubrik (rubrikfältet i banprogrammet) A,B,C,D-hästar och vinnare.Checka
radioknappen för en färgruta och tryck på Välj färg. Du får upp en ny bild där du kan välja en grundfärg
eller om du vill vara mer avancerad tryck på knappen definiera anpassade färger så kan du skapa din
egen färg bland 16000 färger.

9.3.2

Ranktal
För ABCD-hästar kan du även tala om vilka gränser i form av programmets rankingtal som ska gälla i ditt
program.När du trycker OK i bilden lagras dina uppgifter i databasen.
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Omräkning av tider
För att senaste tid och bästa tid under de senaste starterna skall bli jämförbara för olika hästar sker
omräkning av tider med värdena i bilden som underlag. Omräkning sker alltid mot auto medel eftersom
dessa lopp förekommer oftast. Det blir då minst antal omräkningar av tider.

9.4.1

Beräkning av omräkningstal

Knappen beräkna omräkningstal går igenom hela registret med tidigare starter och räknar ut medelvärden
för hur tider skall räknas om. För varje häst kontrolleras tex hur mycket bättre tiden blir på kort distans
jämfört med medeldistans.Dessa tidsskillnader används sedan i programmet som kvoter. Ifall senaste tid
gjordes på kort distans räknas tiden om till medeldistans genom division med kvoten för kort distans. På
samma sätt används kvoter för att kompensera för banförhållanden och galopper vid tidigare starter.

9.4.2

Egna omräkningstal
Du kan ställa in egna tal i bilden om du vill justera siffrorna som räknats fram. Skriv andra kvoter och
tryck spara så kommer dessa värden att användas vid omräkning av tider.
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Tidsomräkning per spår
I bilden nedan ser du bl.a. medelvärden för tid per distans och spår. Dessa värden visar skillnaderna i
snittider för olika distanser och startsätt. Dessa medelvärdena används dock inte i de beräkningar som
utförs för att få fram variablerna 80 och 81 (SpårTidSenast och SpårTidBästa) som kan användas i
regressionsekvationerna du skapar. Istället används kvoterna som finns i kolumnerna AK osv. Autostart
över medeldistans har använts som riktvärde. Kvoterna har summerats och beräknats per häst. För varje
häst i databasen kontrolleras för alla starter vilka differenser som finns mellan starter på AutoMedel och
övriga startsätt/distans. En häst som aldrig startat på auto medel kan inte användas i detta
sammanhang. Kvoterna i bilden har sedan skapats genom att samtliga differenser har summerats och
sedan dividerats med värdet för auto medel. Du kan då med tabellverket som finns i bilden beräkna vad
en hästs senaste start ger för tid på auto medel spår 1. Hur beräkningen går till kan du se och även
testa i funktionen Testa Tidsomräkning .
Genom att klicka på blixten i bilden beräknas alla värden på nytt. Innan du gör en sådan beräkning
måste du se till att verkligt spår finns beräknad i tabellen Lopp för hela databasen. Detta kan du utföra
genom att starta rutinen Verkligt spår (eller ladda ned en ny komplett programversion inklusive data från
travstat.se)
I bilden nedan har tabeller skapats för alla varianter av tider som kan finnas i databasen. Det finns 10
flikar som du kan klicka på för att se önskad kombination. Du kommer med denna indelning att få
korrekta omräkningar direkt även om det varit tex galopp och tung bana eller nån annan kombination.
En annan möjlighet som finns i denna funktion är att du själv kan ändra värdena som finns i bilden. Ändra
ett värde i en cell och tryck tex pil ned. Du ser då att spara ikonen tänds. När du sen klickar på spara
ikonen så kommer alla värden du har ändrat att skrivas till databasen. Har man idéer om hur kvoterna
ska se ut så finns alltå möjligheten till det och man kan då så klart inte köra beräkningsrutinen (blixten)
på nytt.
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Testa Tidsomräkning
I bilden nedan ser du hur man gör för att räkna om tiden 12.6 auto kort från spår 3 till spår 2 på
automedel. Om du utelämnar den nya starten får du senaste start omräknad till auto medel spår 1.
126 / 0,9120 = 138,16
138,16 * 1,0062 = 139

9.5.2

Verkligt spår
När du klickar på Start i formuläret startar beräkning för att lägga in verkligt spår i tabellen Lopp. Anger
du hela tidsperioden (från 2002) kommer det att ta tid att öppna tabellen Lopp med fler än 1 miljon
poster. När tabell väl är öppnad går dock beräkingen snabbt med all information i ett dataset i ramminne
på datorn.
För nya tävlingar som läses in kommer verkligt spår i tabellen lopp att skötas automatiskt eftersom
värdet i det fallet importeras från ATG.
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Grafikgrupper
Du kan plocka samman de variabler du vill titta på grafiskt i rankingbilden i denna funktion. För att göra
en ny grafikgrupp tryck på + knappen.
Det ger ett nytt nummer och du skriver in gruppens namn i namnfältet. Spara sedan med spara-knappen
(bocken).
Du kan sen dubbelklicka på önskade variabler i variabellistan och dessa kommer att hamna som valda
variabler för den grupp du skapar.
Tänk på att du måste ha variabler med ungefär samma sifferinnehåll för att det ska bli något vettigt att
titta på. Tex tider i en grupp, procentvariabler i en annan grupp osv. Du ska även först välja den variabel
som du tror kommer att ha de högsta värdena eftersom den kommer att hamna längst bak i diagrammet.
Blir det fel ordning på variablerna i diagrammet kan du alltid göra om gruppen. Ta bort valda variabler med
Ctrl + Delete och lägg till variablerna igen i en annan ordning.
I rankingbilden kan du titta på dina grafikgrupper beräknade per lopp. Grafikgrupper
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Variabelinställning
I denna bild kan några inställningar göras som kraftigt påverkar hur regressionsberäkningarna kommer att
utföras. Du kan även ange hur många tider bakåt i tiden som ska kontrolleras när bästatid beräknas. För
beräkning av maskintid kan du välja Bästatid eller Maskintid som kolumn 2 (Bästa) i bilden Maskintid.
Antal är hur många hästar du vill räkna maskintid för i ett lopp. Skriver du 5 så är det placering 1 - 5 som
kommer att beräknas.
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Beroende variabel
Val av beroende variabel kan göras i denna dialog ( kan även göras direkt i flera andra bilder som
ranking,spel,regression m.fl.)

Placering oplacerad häst vid beroende variabel placering
Du kan här ställa in ett värde för en oplacerad häst. För att regression ska kunna utföras krävs
siffervärden för alla resultat. När Atg anger oplacerad som resultat kommer det värde du anger att
användas i stället för oplacerad. Ökar du detta värde så kommer oplacerade hästar att få ett sämre
resultat och sämre ranking vid nästa start eftersom det finns flera variabler som kontrollerar den senaste
staren. Tvärtom så får oplacerade hästar ett bättre resultat om du minskar värdet. Vad som är bäst får
man testa sig fram till.
Eftersom Atg kan ange placeringar tom 7 så skall du inte ha ett lägre värde än 8. En oplacerad häst har
gjort en sämre prestation än den som får placeringen angiven till 7.

Placering oplacerad häst vid beroende variabel tid
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Detta ska vara det högsta värdet på variabeln tidsplac. Den sämsta hästen (eller hästarna) kommer att få
detta värde vid ranking med den beroende variabeln tid. Övriga hästar får värden i förhållande till den tid de
presterat. Om du har samma värde för dessa 2 senaste inställningar kommer intervallet för rankingtal och
tidsranking att bli så nära varann som möjligt. Detta kan vara bra med tanke på de inställningar av färger
du kan göra för ABCD-hästar. Inställningen i bilden nedan har dock fungerat för de tester som utförts men
fältet är fritt för experiment.

Tidstillägg för oplacerad häst vid beroende variabel tid
De hästar som inte får någon tid angiven av Atg är oplacerade och ska ha en sämre tid än de som får en
tid. Hur mycket sämre anger du här.
I bilden anges 0,5 sekunder vilket innebär att en häst som är oplacerad och inte har någon tid angiven i
resultatet kommer att få loppets sämsta tid plus det tillägg som anges här.

Placeringsvärde för vinnare
Om vinnaren vid beräkning av regression får placeringsvärde 1 som borde vara det naturliga försöker man
bygga en ekvation som speglar verkligheten så bra som möjligt. Det viktiga i TswSql är dock inte att
kunna ranka alla hästar så bra som möjligt. Egentligen är det enbart vinnaren som är intressant. Genom
att sätta ett värde under 1 kommer vinnande hästar att premieras vid regressionsberäkning. Att vinna är
det viktiga och du kan därför testa med lägre värden på denna centrala variabel. Man kan så klart inte
sätta värdet hur lågt som helst men att testa var det bästa värdet finns skadar inte. När du sänker värdet
kommer F-värdet i regressionsekvationen att öka. Detta är dock inte något bevis för att rankingen blir
bättre. Du måste testa och det är dessvärre tidsödande. Det man måste göra är först att ändra värdet.
Sedan räkna om alla ekvationer för de inställningar man har i urvalet (under Inställning). Sen får du lov att
ranka om alla lopp med rutinen ranka alla tävlingar under menypunkten underhåll. Till slut kör man
lämpligen ekonomisk utvärdering för att med ett större statistikt material kunna se om det hela blir bättre.
Testa till en början med med en kortare tidsperiod så går det lite fortare. Ingen har testat detta så du kan
få en unik statistikranking genom att skruva på variablerna.

Bästatid
Ange i fältet hur många tider bakåt i tiden som ska kontrolleras när bästatid ska väljas. Du kan påverka
variabeln bästatid med ditt val. Även variabeln maskintid kommer att påverkas. Ju fler tider som
kontrolleras desto större chans att bästatiden blir lägre för hästen. Samtidigt ökar risken för att du
kommer att välja en bästatid som är gammal.

Maskintidsdiff
Ska senaste tid jämföras med maskintid eller bästatid när ny maskintid beräknas? Välj det alternativ du
önskar.
På hur många hästar ska maskintiden beräknas? De 5 eller 3 bäst placerade i ett lopp?
Sen har vi max försämring. Ifall maskintiden försämras mer än det värde du väljer så kommer den
föregående maskintiden att behållas.
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Ekvationsgrupper
För att kunna testa olika typer av regressionsekvationer och samtidigt kunna behålla de gamla har
funktionen med ekvationsgrupper tillkommit. Du kan skapa en ny grupp av ekvationer, kopiera alla dina
befintliga ekvationer till den nya gruppen och sedan börja testa i den nya gruppen utan att förstöra nåt av
det du räknat fram tidigare. Gör du en ny ekvationsgrupp går det självklart också att börja bygga upp
denna från noll men kopiering av nåt tidigare skapat kommer säkert att snabba upp processen.

Öppna rutinen ekvationsgrupper. Den grupp som för tillfället är aktiv ser du överst i bilden. Du ser samma
sak i regressionsbilden och även i optimeringsfunktionen. För att byta till en annan ekvationgrupp räcker
det med att dubbelklicka på valfri rad i bilden. Det gör att den ekvationsgrupp du väljer kommer att gälla
överallt i programmet. För att skapa ny ekvationsgrupp se nedan Skapa ny ekvationgrupp.

9.8.1

Skapa ny ekvationsgrupp
För att skapa en ny ekvationsgrupp. Använd pil ned för att gå till en ny tom rad. Skriv in ett namn för
ekvationsgruppen och byt rad eller klicka på sparaikonen (bocken). Du kan även använda + knappen i
navigatorn för att göra en ny rad. Detta skapar en ny post i tabellen ekvationsgrupper (ekvgrp). Du ska
inte skriva något nummer för gruppen eftersom TswSql sköter numreringen av grupperna automatiskt. När
du har skapat en ny ekvationsgrupp kan du kopiera alla ekvationer i en gammal grupp till den nya vilket
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kan bespara dig en massa arbete. Se nedan Kopiera ekvationsgrupp.

9.8.2

Kopiera ekvationsgrupp
Klicka på ikonen kopiera så erhålles nedanstående bild. I komboboxarna finns alla ekvationsgrupper du
har för tillfället. Ställ in vilken grupp du vill kopiera i den övre komboboxen och i den nedre anger du till
vilken grupp den ska kopieras. När du trycker OK i bilden sker kopiering.
Du kan sen göra den nya gruppen aktiv och börja arbetet med att fixa till denna grupp som du vill ha den i
regressionsbilden.

9.8.3

Ta bort ekvationsgrupp
Om du radera en ekvationsgrupp genom att markera en rad i bilden ekvationsgrupper och trycka Ctrl
+Delete eller klicka på minusknappen i Navigatorn så kommer även samtliga ekvationer tillhörande
gruppen att försvinna från databasen.

9.9

Lokala kopior
Markera radioknappen Skriv kopia av Inställningar och klicka på knappen Kopiera så skrivs dina
inställningar till textfiler i en katalog under programkatalogen (c:\program\travstat) med samma namn
som databasen du för tillfället har aktiv. Filerna som skrivs är Installningbkup.txt och parmbkup.txt.
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Dessa filer kan du återläsa (Läs tillbaka kopia av Inställningar) tex efter att du laddat ny programvara och
läst in alla datafiler. I och med det finns alla dina inställningar i TswSql kvar som du haft dem sen
tidigare.
Om du vill kunna återskapa ändringar du gjort beträffande divisioner för tävlingar i programmet ska du
först skapa en fil via egna script. Skapa följande script
select datum,bana,lopp,division from tvl. Scriptet ska heta tvl.
Du kör det scriptet och sparar det som en kommaseparerad textfil i Visa funktionen. Filen kommer att
hamna i katalogen script under programkatalogen.
Om du har blivit tvungen att skapa en ny databas så kan du återläsa dina divisioner med menypunkten
Läs tillbaka tvl.skv i nedanstående dialog.
Den sista punkten nedan återläser dina ekvationer som du har sparat tidigare med nedanstående 3 script
select * from mlr
select * from mlrrad
select * from ekvgrp
scripten ska du döpa till mlr, mlrrad och ekvgrp. Du kör scripten och sparar var och en som en
kommaseparerad textfil. Du kommer då att ha filerna mlr.skv, mlrrad.skv och ekvgrp.skv i katalogen
script under programkatalogen (c:\program\travstat\script). Dessa filer kan du även skapa i de gamla
travprogrammen tswsql eller tswin7 och återläsa dem i senaste travprogram travstat.exe.

10

Import
Importfunktionerna hämtar uppgifter till programmet över Internet. Du måste vara uppkopplad mot nätet
när du använder dessa funktioner.
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Tävlingsfiler Odds Resultat

10.1

Tävlingsfiler
Tävlingsfiler laddas via Internet från www.travstat.se. När tävlingar har hämtats till din dator kommer
ranking och variabel värden att likna det du kan se på www.travstat.se.
Om du har andra inställningar och ekvationer kan du köra Underhåll / Uppdatering och ranking för att få
den ranking du eftersträvar.
Flytta filerna du önskar ladda till den högra rutan och klicka på blixten så hämtas filerna.
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10.1.1 Aktuella Tävlingar
I rutan till vänster i bilden ser du vilka tävlinger som finns tillgängliga för nedladdning och som inte finns i
din databas. Klicka på Alla tävlingar ifall du vill se samtliga som finns för nedladdning.

10.1.2 Välj Tävlingar
Flytta de tävlingar du önskar hämta ned till rutan med Valda tävlingar. Klicka på knappen Ladda tävlingar
(Blixten). Programmet hämtar ned tävlingarna och uppdaterar din databas med allt nytt. Det är klart att
börja ranka.

10.1.3 Förvalda Tävlingar
Ytterligare en finess i den här bilden är att de tävlingar du saknar i din databas av de som finns
tillgängliga via Internet kommer att vara blåmarkerade dvs förvalda. Om du klickar på den översta
tangenten med en pil som pekar åt vänster så kommer dessa tävlingar att bli ditt val för nedladdning.

10.2

Odds
Odds, platsodds, streck och streck% laddas via Internet från Travstat.se. Odds uppdateras normalt var
10:e minut varje dag från morgon till kväll.
Det står en dator i Gällivare som hanterar uppdateringar. Hämtar data via ATG:s Webservice och
preparerar filer som skickas ut på nätet.
När du hämtar odds i denna bild kommer även oddsanalys och ranking att utföras automatiskt för alla
tävlingar du hämtat odds till.
Dessutom kommer eventuella strukna hästar att plockas bort och om något kuskbyte har skett så
kommer den nya kusken att vara införd i aktuellt lopp.
Du behöver enbart klicka på knappen Ladda odds så kommer aktuella Odds att hämtas. För V75 på
lördagar startar oddshämtning på tisdag.
Om du markerar Hämta automatiskt och klickar på Ladda Odds så kan du hämta odds med det intervall
du har valt och mellan de klockslag som du kan ställa in i bilden.
Kortaste intervall du kan ha är 5 minuter vilket är lika med vad som gäller vid utskick av odds från Hennix
Data.
För att få så kort tid som möjligt från det att oddset har hämtats från ATG tills det har landat på din dator
kan du göra följande. Tiden för odds som du ser längst ned till höger i bilden nedan är när det har
hämtats till en dator i Gällivare. Lägg till 5 minuter och starta din oddsrutinen för automatisk hämtning vid
det klockslaget. Du kommer då att ha max 1 eller 2 minuters fördröjning från ATG:s tid för oddset. För att
kontrollera försdröjningen kan du omedlebart efter att du fått hem ett odds går till Register/Odds och ta
fram tävlingen. Kontrollera vilken tid du har för det senaste oddset i tex avd 1 (där det säkert har
spelats). I Oddsregistret ser du ATG:s tid för oddset (liksom i rutinen oddsanalys).
Se även Äldre Odds Oddsbevakning
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10.2.1 Äldre Odds
Om du missat att hämta odds för äldre tävlingar så kan du ladda Månadsresultat som även innehåller
odds och streck.
Man kan också ta ned den senaste installationsfilen (travdata.zip) och i TravStatAdmin-programmet
ladda enbart filen Odds. Man får då de odds som Hennix Data lagrat i sin databas.

10.2.2 Oddsbevakning
Här kan du välja att sätta oddsbevakning på aktuella lopp. Sök tävlingar via kikaren och ställ in dina
önskemål. I fältet Lopp finns 2 val via en combobox i fältet. Du väljer antingen att bevaka alla lopp för
tävlingen eller också med valet=Typ bevakar du enbart lopp inom aktuellt spel ( i detta fall V65 och V5). I
fältet Oddsgräns skriver du in vilken gräns på det senaste oddset som skall gälla för att hästen ska
hamna i Larmlistan. Om det senaste oddset är under den gräns du satt så hamnar hästen på larmlistan.
I fältet % skriver du in hur mycket oddset ska sjunka i procent mellan de 2 senaste oddsen för att en
häst ska larmas. Du kan även sätta 0 % i detta fält så kommer larmlistan att innehålla alla hästar med
oförändrat eller sjunkande odds. En häst med odds 15 kan ju inte gärna sjunka ytterligare mot slutet av
spelet men är bra att ha kvar i listan. Slutligen i det sista fältet kan du ha Ja eller Nej som du väljer via en
kombobox i fältet. Ja betyder att din larmlista kommer att rensas innan kontroll görs för tävlingen. Med
detta val kommer du i bilden OddsLarm att se enbart de hästar som hittats av rutinen för det senaste
inlästa oddset. Om du vill ha kvar alla hästar som någon gång hamnat på larmlistan så väljer du Nej i det
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sista fältet. Du kan välja en eller flera tävlingar i denna bild som ska bevakas from dagens datum och
framåt i tiden. Efter att du gjort inställningar i denna bild och klickat på OK så ser du i rutinen Hämta
Odds att det finns en markering för oddsbevakning. När du nu kör Hämta odds automatiskt eller manuellt
så kommer bilden OddsLarm att visas så snart det blir träff på dina inställningar. Kör du automatisk
hämtning av odds kan du ha bilden OddsLarm öppen och ser då kontinuerligt förändringar som sker när
nya odds hämtas.

10.2.3 OddsLarm

När en häst larmas för sjunkande odds enligt dina inställningar så dyker denna bild upp på skärmen.
Du ser vilken häst det är och oddsförändringen samt tidpunkten när det har skett.Du kan även öppna
bilden via Program/Oddslarm i huvudmenyn. Positiv och negativ oddsförändring markeras i bilden med de
färger du valt för vinnande häst och för förstarankad häst. I bilden finns även uppgiften Antal. Den säger
hur många gånger hästen varit med på listan. För en häst med mer än 1 i antal ser du också att % siffran
kan bli negativ. Det innebär att oddset varit sjunkande från börjen men trenden har vänt och är nu
stigande. Om du har inställningen TaBort = Ja i dialogen OddsBevakning så kommer det alltid att stå 1 i
Antal i nedanstående bild. Du kan skriva ut OddsLarm-listan med knappen Utskrift. Det finns även en
knapp där du kan radera alla stigande odds i bilden. Radioknappen Alla visar även äldre lagringar av Larm
som har gjorts. Det finns också en kombobox där du kan välja Alla eller en av de banor som bevakas.
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Dubbelklicka på en rad i listan så visas alla lagrade odds för hästen enligt bilden nedan. För att få ett
mindra antal odds i denna bild kan du använda Gallra Odds.
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TextTV Odds
En reservrutin för hämtning av odds automatiskt. Rutinen startas så snart du har öppnat den. Odds
hämtas till den aktuella dagens streckspel från text tv.
Oddsen hämtas var 15:e minut så länge bilden är öppen. Rutinen arbetar vidare även om du minimerat
den men inte om du stängt den med x:et i övre högra hörnet.
Denna rutin är mao inte beroende av att travstats websida är uppe och fungerar OK. Programmet utför
kalibrering av hämtningstiden för att tiden mellan ATG:s publicering av odds och programmets hämtning
av odds ska bli så liten som möjligt. Det du ser i bilden är också uppdaterat i din mysql databas.
Eventuella strykningar är också borttagna från databasen. Denna rutin kommer att fungera så länge
strukturen i text tv innehållet inte ändras. Om det ändras måste denna rutin korrigeras i källkoden.
I rutan till höger ser du vilka tävlingar som det hämtas odds och streck till. De tävlingar du väljer ska ha
ett X i kolumnen vald. Programmet skriver själv ett A i den kolumnen och avslutar oddshämtning när
tävlingen enligt Text TV är avslutad. Du kan även skriva ett A eller ta bort X i kolumnen vald ifall tävlingen
inte är intressant. Observera att A för avslutat skrivs direkt när 1:a start i streckspelet har startats. Du
kan då inte längre se tävlingen i denna rutin utan får återgå till spelförslag, ranking och övriga rutiner som
baseras på tabeller i databasen.
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Bilden ovan kan utökas till höger och du ser då TextTV innehållet för den aktuella tävlingen. Dubbelklicka
på den tävling du vill se Texttv innehållet för.
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Resultat
Placering, tid, utdelning laddas via Internet från Travstat.se. När du hämtar resultat komer även den
beroende variabeln tid att skapas vilket du kan se i startlistan. Det kommer att finnas värden i
kolumnerna S-tid, Diff-tid och Tidplac vilka används när regressionsekvationer skapas med beroende
variabel tid som val.
Tävlingsdagar som du inte har resultat till är blåmarkerade och du väljer alla markerade genom att klicka
på den övre knappen mellan rutorna.
Se även Resultat uppdatering

10.4.1 Resultat uppdatering
Du kan starta resultathämtning med blixt1 som enbart hämtar resultat och skriver i tävlings och
utdelningsregister. Blixt nr 2 gör samma sak men utför dessutom statistikberäkningar och kan därmed ta
lite längre tid. Samma Statistikberäkningar kan du även göra via funktionen Underhåll/Totalstatistik som
uppdaterar ett antal tabeller som rankingen använder sig av. Det är alltså viktigt att man gör detta
kontinuerligt.
Det som uppdateras i databasen av resultatrutinen är placeringar och tider för hästar samt utdelningar.
Efter att du läst in resultat till tävlingar är det idé att räkna om ekvationerna i regressionsrutinen. Varje
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uppdatering med resultat leder till att ekvationerna byggs ut med fler observationer. Att räkna om
ekvationer är dock något tidsödande och inte livsviktigt. Ekvationerna påverkas inte mycket av några nya
tävlingar såvida du inte jobbar med urval som ger små ekvationer (200 observationer).
Ytterligare en sak som sker är att registret tidigare starter för hästen kompletteras med den aktuella
starten som man genom denna rutin fått resultat till. Detta leder till tabellen lopp kommer att innehålla
alla starter som finns i tävlingsregistret.

10.5

Månadsresultat
Läser in resultaten för en hel månad. Används ifall du missat att hämta resultat som inte längre finns i
resultatlistan. Även Odds och streck uppdateras av denna rutin.

11

Statistik
Statistik för ett antal tabeller beräknas av rutinen totalstatistik som körs automatiskt varje gång resultat
hämtas.

11.1

Statistik per startnr
Spårstatistik kan beräknas för alla tävlingar som finns och det finns även en spårstatistik per bana.
Variablerna som programmet använder är Spår%, Spårsegrar, Spårban% och Spårbansegrar. Nedan
spårstatistik för alla tävlingar med startsätt volt och distans 2140 meter.
Knappen spårstatistik per klass ger en ny funktion där du beräknar spårstatistik per division.
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11.1.1 Beräkna statistik
Genom att trycka på knappen beräkna sker statistikberäkning för Spår. Både totalstatistik och statistik
per bana beräknas.
Sen finns en speciell knapp som visar spårstatistik per klass (division).
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten Spår och spara i bilden.
Spårstatistik per klass beräknar alltid på den totala databasen.

11.1.2 Grafik
Utskrift av stapeldiagram kan väljas per bana, startsätt och distans.
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Kön och födelsetid
Statistik per kön och ålder används för variablerna KönÅlder% och könåldersegrar.
Beräkna statistik Grafik

11.2.1 Beräkna statistik
Genom att trycka på knappen beräkna sker statistikberäkning per Kön och Ålder.
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten KönÅlder och spara i bilden.

11.2.2 Grafik
Beräkning på hela databasen per ålder för hingstar, valacker och ston
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Maskintid
Maskintid är en datorberäknad tid. En algoritm har konstruerats för att få fram en tid som visar vad
hästen kan prestera under bra förhållanden. Detta åstadkommes genom att man undersöker om
maskning har förekommit i tidigare lopp. Dvs att den tidiga ledaren i ett lopp tar upp hästen och "trollar
bort ett varv". När detta sker får samtliga hästar i loppet en tid som är missvisande i förhållande till vad de
skulle kunna gå för tider.
I denna bild visas medelvärden som används av rutiner för beräkning av maskintid. Tabellen byggs upp
automatiskt av programmet.
Du kan räkna om hela tabellen genom att ta bort datum för maskintid under Beräkningsdatum och
sedan klicka på blixten i denna bild.
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Övrig Statistik
Under denna punkt kan du beräkna statistik för variablerna 69, 70,71 och 73.
RakaVinstP,GaloppVinstP,UppehallVinstP och Fram/Bakspår.
För Uppehåll ser du nedanstående bild. Du anger from vilket datum du vill att beräkningen skall starta
och klickar på blixten.
Andelen segrar per uppehållsvecka beräknas och används i variabel 71. Man gör på samma sätt för
variablerna 69 och 70.
Dessa tabeller finns beräknade när programmet installeras men det skadar inte att räkna om dem.

11.4.1 Fram/bak spår
Det blir fler vinster från framspår jämfört med från bakspår vilket framgår av bilden nedan. Detta beräknas
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av programmet för den tidsperiod du väljer.
Programmet räknar enligt följande:
Bakspår vid autostart är alla spår from 9 och uppåt.
Bakspår vid voltstart är till att börja alla spår där hästen står på tillägg och om det inte finns några tillägg
i loppet är det spår from 8 och uppåt.
Variabeln kan användas vid regressionsberäkning och även som en reduceringsmöjlighet i Datasystem.

11.5

ABCD-statistik
Markera det du vill se i boxarna urval och typ och tryck på kikaren.
Med blixten kan du räkna om statistiken. För varje grupp (ABCD) ser du antal segrar, antal starter samt
procent.
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11.5.1 Grafik
Markera en rad och klicka på stapeldiagram
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11.5.2 Sammanställning
Knappen sammanställning visar en bild med summeringar per rank och det urval du gjort
(division,avdelning eller ekvation).
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Variabelstatistik
I denna rutin kan du grafiskt beskriva alla variabler för önskad spelform och tidsperiod. Du kan även se var
gränsen ska sättas för att få med en viss andel vinnare.
Gränsvärdet du får fram kan du sedan testa i rutinen SQL Urval.
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Ekonomisk utvärdering
Du kan spela alla tävlingar där resultat finns angivna med denna funktion.
Med eller utan spikar. Om du väljer 1-3 spikar så tar programmet ut dessa per ranktal, odds eller streck
beroende på ditt val.
Väljer du 1 spik med inställning ranktal så väljer programmet att spika den häst där avståndet i ranktal
mellan 1:a och 2:a rankad häst är störst. Väljer du att spika per odds så blir den häst spik som har
lägsta oddset i en tävling. För valet streck blir den häst vald som spik som har högsta streckprocenten i
tävlingen.
Med valet Max antal hästar per lopp kan du begränsa hur många hästar programmet tar ut i ett lopp.
Tidsperioden kan väljas valfritt beträffande starttidpunkt och beräkningen sker alltid till den sista tävlingen
där resultat finns angivna.
Du kan även välja att göra utvärdering för en speciell bana. Om ingen bana anges gäller alla banor.
Slutligen kan utvärderingen göras för V4,V5, V65/V64 eller V75.

11.7.1 Utskrift av ekonomisk utvärdering
Om du valt spikar i utvärderingen så visas för vilka tävlingar dessa går in. Rutinen visar det ackumulerade
resultatet för alla spelomgångar.
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Antal spikar rätt
Summa vinster

11.8

95
1207432

Ranking av vinnare
Rutinen visar vilken ranking vinnaren fått. Ställ in den ekvation i regressionsbilden som du vill kontrollera,
välj tidsperiod och klicka OK.
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Resultatet blir en lista med nedanstående utformning.

På rapportens sista sida redovisas en sammanställning av statistiken.
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Observera att denna rutin bygger på den ranking som senast är gjord i varje lopp. Vill du ha listan
uppdaterad med den senaste ekvationen ska du i regressionsbilden beräkna ekvationen på nytt för
samma tidsperiod och då även ha knappen beräkna vinnare aktiv.
Den beroende variabel som är vald för tillfället kommer även att gälla i denna rutin.

11.9

Vinstchans per ranktal
När du klickar på Beräkna så sker beräkning av vinster per rank för den tidsperiod du har i bilden.
Tabellen (vpla) används för varaibler 65 och 85 i programmet.
Den rank som gäller för en häst vid en given tidpunkt gör att motsvarande vinstchans hämtas.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Statistik

254

Hur beräknas vinstchansen? När du klickar på knappen beräkna så görs en slagning mot databasen där
man tar ut vinster per rank för hästar i alla lopp inom vald tidsperiod.
Procentandelen för alla ranktal beräknas. Variabeln kan också räknas om till odds vilket du kan se som
rankmetod i DagensDunnel funktionen. Resultatet av körningen ser du ifall du klickar på knappen "Tabell
Vinstchans".
Vinstchansen kan användas som variabel vid ranking av tävlingar i programmet. Ifall du gjort en
beräkning av vinstchanser i denna bild så kan resultatet införas i hela databasen genom att du klickar på
Spara vinstchans i databasen. För varje häst inom ditt intervall i bilden kommer rutinen att hämta aktuell
vinstchans för ranktalet och spara procentsiffran som variabel 85 Vinstchans. Du kan välja vinstchans
som variabel i dina ekvationer under Regression. Variabel 85 beräknas också när du rankar i programmet
eller kör Uppdatering i startlistan eller Underhåll / Uppdatering av alla variabler.
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11.10 Egna Script
Denna funktion gör att du kan ta ut egenkomponerade listor med data från programmet. 5 exempel på
script finns färdiga när du har installerat programmet.
När du väl har skapat ett script så går det snabbt att få fram resultatet igen eftersom scripten ligger kvar
lättåtkomliga i programmet.
Beskrivning av script Skapa nytt Script Sök Script Visa resultat Säkerhetskopia

11.10.1 Beskrivning av script
Man kan enbart använda kommandona Select, Show och Describe. Kommandon som Update och Drop
m.fl. är inte lämpliga i den här funktionen.
Det betyder också att du inte kan skada databasen eftersom du enbart gör script för att hämta
information från databasen.
Script nr 1 Visa tabeller kommer att visa alla tabellnamn som finns i databasen när du klickar på blixten.
Dessa namn ska du använda för att skapa nya script.
Script nr 2 Visar vilka fält som finns i tabellen lopp. Du kan skapa nya script för att visa fältinnehållet i
alla tabeller du tänker använda i den här funktionen. Fältnamnen använder du i de nya scripten du
skapar.
Sen finns det förinstallerat 3 exempel på hur man kan skriva script. Detta kräver att du har lite kunskap
om SQL men det är inte värre än att du studerar scripten som finns så ser du nog hur det fungerar. Man
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behöver inte vara expert på SQL för att använda detta kraftfulla verktyg för att få fram uppgifter om hästar,
travtävlingar m.m i programmet TswSql. Det handlar inte om raketforskning precis. Kör du fast med nåt
script du önskar göra så kan du skicka mail till lars.0970.14443@telia.com och beskriva önskemålet.
Script nr 3 (Test 1) är det enklaste fallet där du enbart väljer att visa fält från en tabell. Lägg märke till att
du alltid bör använda en datum begränsning när du hämtar infomation från tävlingar. När du klickar på
blixten så kommer allt att hämtas ifall scriptet är korrekt skrivet. Om inte syntaxen i scriptet är korrekt
kommer ett felmeddelande att visas och scriptet körs inte. Det finns även saker som inte bör göras trots
att SQL-kommandot är korrekt skrivet. Skriv tex aldrig select * from lopp i ett script. Det skulle ta fram
1,3 miljoner rader och ta en hiskelig tid att få fram. Fundera över hur många rader som kan tänkas
skapas innan du kör igång ett script som du har skrivit.
Script nr 4 (Test 2) visar information från flera tabeller. I From-satsen skriver man i detta fall From tvl t,
prog p, horse h. Man använder sen bokstäverna t, p och h för att visa från vilken tabell fältet hämtas (tex
t.datum eftersom datumet finns i tabell tvl). När du hämtar data från flera tabeller är det viktigt att du
knyter ihop tabellerna i Where-satsen. Det står i detta fall
Where p.tvlid=t.id and p.horseid=h.id. Om du inte gör detta kommer du att få enormt många
dublettrader.
Script nr 5 (Test 3) är samma script som nr 4 men här har man lagt till "as" för att få mer begripliga
kolumnrubriker i resultatet. Du skriver tex select p.spar as Spår enligt nedan.

11.10.2 Skapa nytt Script
För att skapa ett nytt script klicka på + knappen i navigatorn ovanför Script-rutan. Du får nästa nr och
skriver först en beskrivande text (max 45 tecken).
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Skriv sen scriptet. Du kan även kopiera ett befintligt script och klistra in det i den tomma scriptrutan. Gör
sen de ändringar du önskar i det nya scriptet.
När du är klar med scriptet klickar du på bocken i navigatorn som kommer att spara den nya posten i
databasen. Du kan sen klicka på blixten som kommer att visa resultat ifall scriptet är korrekt skrivet.

11.10.3 Ta bort Script
Script som du inte längre vill ha kvar kan du radera med minus knappen i navigatorn.

11.10.4 Sök Script
Via sökknappen (kikaren) ser du alla script du har i databasen. Dubbelklicka på önskat script så har du
det i Script-funktionen. Klicka sen på Blixten så visas resultatet. Om du har datum i scriptet så kan du
ändra det i script-rutan och klicka på Spara för att få fram en annan tidsperiod i resultatet.
Om man inte har så många script lagrade kan man även söka med bläddringsknapparna i navigatorn.

11.10.5 Visa resultat
När du klickar på Blixten kommer scriptet att visas i ett nytt fönster enligt nedan.
Spara resultat Visa i Excel
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11.10.5.1 Spara resultat
Med knappen Spara (Disketten) sparas resultatet i en kolonseparerad text fil i katalogen Script under
programkatalogen (tex c:\program\tswsql\script).
Filnamet blir din beskrivningstext för scriptet med extension .skv.

11.10.5.2 Visa i Excel
Genom att klicka på Excel-knappen sparas filen och Excel öppnas med samma fil.
Om du öppnar ett script i Excel som beskriver fältnamnen i en tabell så ser du även vilka datatyper som
används. I detta fall tabellen Lopp.
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11.11 Säkerhetskopia
Det finns ytterligar 2 funktioner i bilden Script som gör att du enkelt kan skapa en säkerhetskopia av
samtliga script och även ta tillbaka kopian när det behövs. Säkerhetskopian skrivs som en textfil i
katalogen Script (C:\Program\TswSql\Script\Scripts.txt). Ifall du installerar en ny databas så försvinner de
script du har skapat om du inte har en säkerhetskopia som du kan läsa tillbaka från disk.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Statistik

260

11.12 Ranksumma - Statistik
Statistik per ranksumma beräknas i denna funktion. Välj tävlingsform och klicka på blixten så beräknas
statistik per ranksumma för den period som finns angiven under Tidsperiod.
För varje datum beräknas hur många rader man behöver för att få alla rätt. I tabellen rsumstat skrivs
automatiskt antal rader samt kolumner, id, ranksumma, pris och vinst. När du har beräknat tabellen kan
du se den i den vänstra rutan i bilden. Du kan klicka på knappen Diagram Antal och får då se en grafisk
presentation av tabellen. (Du ska då inte ha något pris angett i fältet Pris <).
När du anger ett maxpris i fältet pris< och klickar på någon av diagram ikonerna så kommer listan i den
högra rutan att fyllas med de spel du får för angiven summa. Först presenteras stapeldiagram för det
maxpris du har angett. I diagrammet får du även se om spelet under angiven period går men vinst eller
förslust.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

261

Travstatistik

11.12.1 Knappar
Skapa tabell
Tabellen rsumstat skapas i databasen när du klickar på knappen Skapa tabell. Tabellen skapas för den
spelform som finns vald i Radiogruppen.
För V75 kan du välja period från 2002. Du har då alla poster skapade i databasen och kan sen välja olika
tidsperioder för diagrammen du skapar utan att databasfilen behöver räknas om. Väljer du en annan
period för ett diagram så kan du spara det datumet genom att klicka på Spara tidsperiod.
Välj lämpliga tidperioder för de tävlingdformer du använder. I databasen sparas den tidsperiod som du har
inställd när du klickar på knappen.
Spara tidsperiod
När du klickar på Spara ikonen så lagras inställda datum i tabellen rshuv. Detta gäller både för tabellen
rsumstat och för diagrammen.

Skapa diagram per antal
Ifall fältet Pris< är tom så visas ett diagram utan begränsning av insatsen. Rutinen beräknar ranksummor
för alla rätt.
Genom att ange lämplig kostnad i Pris fältet begränsar du insatsens storlek när diagrammet med
ranksummor skapas.
För att reducera system väljer du önskat intervall i fältet Ranksumma. Intervallet anges som tex 17-30.
Om du vill testa en beräkning på enbart en ranksumma så skriver du tex 24-24 och får då utfallet för
enbart ranksumma 24.

Skapa diagram per nettovinst
Med denna funktion skapas digrammet med nettovinst per ranksumma. Du får då staplar som visar vinst
eller förslust.
Med den här funktionen börjar du med att se på utfallet när du enbart har angett ett max pris. Utifrån den
bilden kan du se vilket intervall som ger vinst.

Filter på ranksumma
Om du har angett ett intervall i fältet ranksumma så kan du klicka på filter ikonen och kommer då att
enbart se posterna i listan som tillhör intervallet. Klickar du en gång till så återställs listan till att omfatta
samtliga poster.

Utskrift
Skriver ut en rapport med innehållet från listan. Kan läsas på skärm, skrivas ut på printer eller sparas på
disk i annat format tex som Pdf.
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11.12.2 Urval
Rankmax
Om du väljer ett antal här så kommer utvärderingen att plocka bort alla hästar som har en högre rank.

Spikar
Väljer du 1 eller 2 spikar så kommer varje spik att väljas i det lopp där avståndet i ranktal är störst mellan
1:an och 2:an.

Kusk
Spelar du på V75 så kanske du inte vill ha med en kusk som aldrig vunnit på V75. Sätt i så fall kuskars
V75 segrar >= 1.
Valmöjligheterna i funktionen gör att du kan välja bort kuskar med hjälp av den statistik som finns i
varaiablerna 17-20,
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11.12.3 Ranksumma för alla rätt
Om du klickar på grafik ikonen (Diagram antal) utan att ha angett något i fälten Pris eller Ranksumma
visas nedanstående diagram. Du ser det totala antalet spel (röda staplar) och de som har gått med vinst
(gröna eller gula staplar) Gröna staplar är de spel som gett någon vinst och gula staplar visar de spel där
varje vinst har varit större än insatsen. Utan begränsningar på insats som gäller här ser du i kolumnen
pris i tabellen att kostnaden kan bli i miljonklassen innan du har alla rätt för tex en V75 tävling. Med en
begränsning av kostnaden kan du i den här funktionen se hur ofta du kan vinna med en mer rimlig
kostnad. När beräkningen går tills man har alla rätt så blir det alltid någon vinst på varje spel vilket du ser
i diagrammet. I diagrammet nedan är det antalet spel som visas. Dels det totala antalet och sedan
antalet där vinsten är större än insatsen (giula staplar).
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11.12.4 Begränsning av kostnaden
Om vi maximerar priset per spel till exempelvis 600 kr så kommer vi att få samma antal spel totalt som
tidigare men antal spel med vinst minskar liksom den totala kostnaden som minskar kraftigt. Längst ned
ser du en summering av vinster och kostnad. Detta är det totala antalet insatser och vinster som du får
med programmets ranking när du säger att insatsen ska vara mindre än 600 kr. Spelar du alla spel med
en begränsad insats så kommer du mest sannolikt att gå med förslust. I bilden nedan går spelet med
liten vinst och då tittar vi på V75. För att reducera systemet inför du en begränsning av intervallet för
ranksumma. Ranksumma 7 på V75 innebär att du lämnar in en rad där alla är största favoriter.
Favoritrader som enbart kommer att ge kaffepengar i utdelning försöker man filtrera bort med en undre
gräns för ranksumman. Det behövs även en övre gräns på ranksumman eftersom en max instas på tex
600 kr aldrig kommer att ge en ram som innehåller några rader med ranksumma över 25. Du kan testa
dig fram med olika intervall för att se vad som är bäst i ditt fall.
Tittar man på diagrammet nedan mer noggrant så kanske man ska börja med att testa intervalle 13-19.
Titta även på diagrammet per nettovinst på nästa sida som ofta ger en bättre anvisnin gom vilka gränser
man ska välja.
När du har begränsat insatsen så kommer alla spel som har beräknats att finnas i den högra listan i
startbilden Ranksumma - Statistik.
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11.12.5 Diagram per Nettovinst
Det här diagrammet säger att intervallet 13-18 är bäst.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Statistik

11.12.6 Diagram2 med Nettovinst
Några test av olika intervall
13 - 18
13 - 20
11 - 18
13 - 21

=
=
=
=

30584
30441
15910
26939
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11.12.7 Val av ranksummor
Med ranksummor 13-18 visar diagrammet per antal följande:
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11.12.8 Lista med spelade system
I listan i den högra rutan ser du alla tävlingar som beräknats när diagrammet skapades. Du ser datum,
antal rätt i ramen, antal rätt på raderna i det reducerade systemet, ranksumma, priset för reducerat
system , ev vinst, netto samt en ackumulerad nettovinst kolumn och även utdelning för alla rätt. Har du
använt villkoret spikar så kommer vald avdelning att synas i listan. Lägg märke till att du valt ett pris upp
till 600 kr men priset du ser i listan per spelad tävling ligger närmare hälften av dettabelopp när intervallet
för ranksummor valts till 13-18.
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11.12.9 V4 spel
Spel på V4 med maxinsats 400 under perioden 2015-01-01 tom 2016-03-19. I det här fallet får man störst
vinst med intervallet 8-19.
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11.12.10Hur spelar man med ranksumma?
Vi väljer ut en V75 tävling där programmet hade 7 rätt för under 900 kr för att se hur man spelar med
kunskapen från diagrammet. Vi väljer i spelförslaget hästar tills kostnaden för ramen är just under 900 kr
som är vår gräns. Sen klickar vi på datasystem och väljer ranksummor from 14 tom 19 och skapar
systemet med blixten Den verkliga kostnade för ditt spel blir i detta fall 493 kr och vinsten 20998. Vi har
alltså testat att spela V75 med en RAM som kostar max 900 kr. Spelet har reducerats med ranksumma
inom intervallet 14-19.
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11.13 Ranksumma
Det finns ett kraftigt statistiskt samband mellan Utdelning och Ranksumma vilket du ser i bilden nedan.
Detta samband kan programmet beräkna med exponentiell regression grundat på den information du har
i databasen Den skapade ekvationen kan sedan utnyttjas vid reducering av system. Klicka på alla
tävlingsformer så att du har en ekvation skapad för var och en i din databas. Detta kan du upprepa senare
när fler tävlingar har tillkommit. Du kan även för varje tävlingsform testa att räkna på längre tidsperioder
om du vill. Ställ in önskade datum och klicka på blixten. Det påverkar reduceringen av system. Det är
säkrare att ha mycket data.
I bilden finns även knappar för att titta på fördelning av ranksummor och en lista med alla värden som
beräkningen har skett på samt skattningsvärden
Det minsta värdet du kan ha i ranksumma på en V5:a är 5 och då har alla favoriter vunnit. Det högsta
värdet är 5 x 12 = 60 på en V5:a med 12 hästar i varje lopp och då har den sist rankade hästen vunnit i
alla lopp.
Se även Fördelning Ranksumma Ranksumma och Utdelning
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11.13.1 Fördelning Ranksumma
Diagrammet visar hur ranksummorna är fördelade för vald spelform och tidsperiod.

11.13.2 Ranksumma och Utdelning
Listan visar de värden som ekvationen bygger på. För en viss ranksumma ser du att utdelningen kan
variera åtskilligt men trenden är solklar. Högre ranksumma ger högre utdelning.
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11.14 Kuskstatistik per bana
I denna bild kan du beräkna kuskstatistik för valfri period. Skriver du 365 dagar i dialogen och klickar på
OK kommer statistiken att beräknas för det senaste året.
Programmet använder samma tidsperiod som du ställt in här när kuskvariablerna som används vid
ranking beräknas. Regressionsvariablerna beräknas varje gång du laddar en ny tävling eller Uppdaterar
variabler så du får samma värden i denna bild så länge du inte har läst in en ny tävling.

11.14.1 Beräkna Kuskstatistik per bana
Genom att trycka på knappen beräkna sker kuskstatistikberäkning per bana.
Om du vill att statistiken skall räknas om från första tävlingen i databasen måste du först i tabellen
Beräkningsdatum (menypunkt underhåll) ta bort beräkningsdatum för posten Kuskban och spara i bilden.
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11.14.2 Statistik
Beräkning av kuskstatistik per bana för Solvalla.
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11.15 Vinstsannolikhet
I denna rutin skapas funktioner som beskriver sambandet mellan utdelning och sannolikhet för vinst. Fär
de olika spelformerna beräknas exponentialfunktioner som visas i detta formulär och som kan användas i
datasystem för att skapa reducerade system. I bilden spelförslag kan du även via dessa funktioner få en
uppfattning om vilken utdelning ditt skapade spelförslag kan ge. VinstSannolikhet är här summan av
streckprocenten för vald spelform.
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11.16 P2Odds
Denna variabel i programmet har nr 90. Den är beräknad som vinstchans per ranktal men det finns en
skillnad. Klassindelningen består av 15 klasser och dessa är beräknade så att sista klassen nr 15 alltid
kommer att innehålla det högsta ranktalet i ett lopp.Klasserna fördelas på 1-15 med ranktal (pvalue) från
lägsta till högsta värde. Detta har störst betydelse i början av spelet när det inte finns odds eller streck.
Högsta ranktal kan i det läget ligga på ca 2 men med denna variabel sprids värdena ut så att det
numeriska värdet för sista häst hela tiden kommer att ligga konstant.

12

Underhåll
Funktioner i menyn Underhåll:
Databaser

Total statistikberäkning Beräkningsdatum

Ranking av alla tävlingar Uppdatering
Import av egna variabler Dubletter i lopp
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Databaser
I bilden kan du byta till en annan databas. Dubbelklicka på ett databasnamn i rutan Databaser. Namnet
kommer att skrivas in som aktiv databas. Spara ikonen blir aktiv. När du klickar på spara byts databasen
i programmet mot den nya som du har valt. Samtidigt skrivs databasnamnet i textfilen tswdb.txt. Denna
textfil finns i samma katalog som programmets exefil (TswSql.exe).
Varje gång programmet startas kopplas det till den databas som står i denna textfil.
Det finns även en textfil som innehåller alla databasnamn som du har skapat. Filen finns i samma
katalog och heter tswbaser.txt.
Observer att den databas du använder för tillfället alltid står längst ned till höger i TswSql programmet.

12.1.1 Lägg till databas

Genom att klicka på knappen Mina databaser öppnar du en dialog där nya databaser kan läggas till och
även tas bort.
Skriv in ett nytt namn eller radera ett befintligt namn och tryck på OK-knappen. Resultatet lagras i
textfilen tswbaser.txt.
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Total statistikberäkning
Funktion uppdaterar ett antal tabeller som krävs för TswSql:s beräkning av variabler. Varje gång du
hämtar resultat kommer funktionen att startas och beräkna statistik för allt nytt som införts i
programmet. Rutinen kommer att sköta sig själv med automatik. I och med att statistik har beräknats
fram till ett visst datum finns ingen anledning att räkna om detta såvida man inte inför gamla tävlingar i
databasen. I funktionen beräkningsdatum ser du vilka register som beräknats och tom vilket datum
statistik har införts i registren.
Du kan dock beräkna allt från start igen och det är genom att sudda bort datumet i tabellen
beräkningsdatum och sedan köra rutinen total statistik eller trycka på knappen beräkna i den tabell du
vill räkna om.
Första gången Total statistik beräknas tar det tid (speciellt maskintid är en tidsödande historia) men när
väl statistiktabellerna är framräknade kommer beräkningen som sker vid varje ny nedladdning av tävlingar
att gå snabbt. Tidigare fanns det även en rutin för att införa statistik i databasen denna är nu inkluderad i
de statistikrutiner som finns i programmet.
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Beräkningsdatum
Tabellen beräkningsdatum uppdateras av rutinen total statistikberäkning. Statistik beräknas från senast
införda datum till det nya datum som införs när resultat hämtas från ATG. Om man vill räkna om
statistiktabellerna från första tävling i databasen kan man göra det genom att sudda bort
beräkningsdatum i denna bild och sedan köra om beräkningen av statistik i den tabell man vill ha
uppdaterad. Det går även att ta bort alla datum och sen köra rutinen total statistikberäkning. En varning
är dock på sin plats om man funderar på detta. Det kommer att ta tid!
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Summor & kvadrater
Tabellerna Tvlsum och Tvlkva används för att skapa %-variabler och kvadrerade %-variabler. När du laddar
nya tävlingar sker beräkning av summor och kvadrater. Du kan dock i denna bild beräkna dessa värden
för valfri period.
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Ranking alla tävlingar
Att utföra ranking av alla tävlingar i databasen tar en del tid. Du kan i denna dialogbild begränsa urvalet
för att kunna arbeta med en bit i taget på rimlig tid. Du kan ta en spelform i taget och även begränsa
tidsperioden. Förinställt visas tidsperioden de senaste 14 dagarna. Det finns tävlingar from 2000-01-01.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

Underhåll

12.6

282

Uppdatering
Denna meny har tillkommit för att förenkla uppdatering av databasen. I dagsläget räcker det med att köra
en av dem nämligen Blixten som updaterar alla variabler. Är tidsödande så kör kortare perioder i taget om
du behöver uppdatera.
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Gallring
För att skapa en ny databas med enbart V75 tävlingar använder man med fördel denna funktion. Ladda
upp en ny komplett databas som heter V75. För att bara få V75 kvar i databasen markera allt i rutan
urval nedan utom V75 och använd tidsperioden från första tävling fram till dagens datum. Tryck på starta
gallring så kommer enbart V75 tävlingarna att finnas kvar i databasen som heter V75.
Man kan också använda gallringrutinen för att ta bort en enstaka tävling tex ifall något blivit fel och man
vill ladda tävlingen på nytt. I det fallet ska du även välja datum och bana.
Rutinen föreslår default tidsperiod det första året i databasen. Enda anledningen till gallring med denna
inställning är att man vill ha en mindre databas som ger snabbare beräkningar i hela programmet. Se
även Gallra Odds.

Tabellerna i databasen som gallras när du kör denna rutin är tvl ,prog, tvlsum, tvlkva, odds och
kommentar.
Skapade ramar och gjorda spel som är knutna till en tävling tas också bort. Här gallras tabellerna ramh,
ram, bonghuv, bong och bonglopp.
Slutligen tas tävlingen bort i tabell tvldag.
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12.7.1 Gallra Odds

När man laddar odds automatiskt kommer en mängd poster att skapas som du inte behöver när tävlingen
är klar. Om du tittar på oddsutveckling för en häst kan det också vara lämpligt att köra denna
gallringsrutin ifall du får för många staplar så att det hela blir oöverskådligt. Med denna gallringsfunktion
tar du bort i detta fall alla utom de 20 senaste för varje lopp den senaste månaden. 20 odds kan vara
lämpligt tex när du vill se oddsutveckling i olika lopp. Kör du denna gallring så blir programmet snabbare.
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Dubletter i lopp
Har förekommit. Om du ser dubletter av lopp i listan tidigare starter kan du rensa bort dessa med denna
funktion.

12.9

Sökvägar
Mapparna som finns under programkatalogen Data, Spel, Script, html, xml, backup kan man styra om till
mappar som du själv väljer i denna funktion. Anledningen till detta är att många har problem med att
skriva textfiler speciellt under programkatalogen. Här kan du välja var textfiler ska skrivas så att det
också är möjligt att spara filer i mapparna.
Alla reducerade system du skapar kan du skicka till mappen du lägger upp för spel. Alla script som du
skapar i egna script kommer att skrivas till den katalog du skriver in under Script. Backupfiler är tex de
filer du kan skapa under Inställningar / Lokala kopior.
Du kan skriva in sökvägar manuellt i nedanstående bild. Så snart de är sparade kommer de att ersätta
mapparna du har under programkatalogen. Antingen skriver du in sökvägen för hand eller också klickar
du på knappen till höger om önskad rad och utnyttjar Windows dialogen Val av mapp för att välja ut din
sökväg.
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12.10 Antal hästar i lopp
Rutinen kompletterar databasen med antal hästar i lopp from angivet datum och framåt.
Denna uppgift krävs för beräkning av statistiktabeller tex för variabler 65 och 85.
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12.11 Extra Spelform
Med denna funktion kan du lägga till fler av de spelformer som kan finnas på samma bana en viss dag.
Fn går det enbart för främst V75 dagar. I bilden nedan kan du lägga till V4 spelet som går i lopp 1-4 på
Färjestad den 14/4 2017.
Om du vill kan du istället välja V5 och skriver då lopp 7 som avdelning för V5-1. Du måste ta reda på
vilket lopp nr som gäller för avd 1 i den spelform du har valt.
Det fina med detta är att denna V4 tävling kommer att dyka upp överallt i programmet. Du kan tom via
TextTV Odds hämta odds och streck till denna tävling.
Så länge Texttvodds inte ändras på nätet kommer denna funktion att fungera.
I fall V4 och V5 inte har gemensamma lopp så ska du även kunna välja till den bana som saknas.
Anledningen till dessa begränsningar är att databasen i travstat måste skrivas om för att man alltid ska
kunna välja till samtliga spelformer som finns. Detta kommer också att göras eftersom det ger ett rejält
tillskott till möjliga spel med travstat. Det är en hel del jobb men det kommer så smånigom en ny version
där alla spelformer är möjliga att välja.
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Fönster
Du kan i denna meny välja att ordna öppna fönster.
Över/Under
Öppnade fönster i bilden sorteras och placerar under varann.
Ordna
Öppnade fönster sorteras så att de överlappar varann.
Stäng Alla
Alla öppnade fönster i huvudformuläret stängs.

14

Hjälp
Hjälpsystemet i travprogrammen består dels av html-hjälp som finns på nätet och dels en pdf-fil som du
kan skiva ut eller ladda ned från www.travstat.se.
Hjälpsystemet i på www.travstat.se och anropas över Internet så snart du trycker på en hjälpknapp i
programmet.
HTML-hjälp Manual-Pdf Om TravStat

14.1

HTML-hjälp
Alla hjälpknappar i travprogrammet hämtar informationen från www.travstat.se. Det innebär att det inte
behövs några hjälpfiler på din dator och alla förändringar i hjälpen kommer direkt att finnas tillgänglig för
alla användare.

14.2

Manual-Pdf
Öppnar programmanualen i Pdf-format.
Observera att du måste ha Acrobat Reader installerad på datorn för att kunna använda denna funktion.

© Copyright 1987 - 2017 Hennix Data

289

14.3

Travstatistik

Om TravStat
Om travstat innehåller versionsnr som ökas med varje utbyggnad av programmet.
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